
 

KAPOSVÁRI SZC EÖTVÖS LORÁND 

MŰSZAKI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 

 

 

 

Munkaterv 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár 

2020. 

 

  



2 

 

Tartalomjegyzék 

1. A 2020/2021-ES TANÉV FELADATAI ÉS FELTÉTELEI ........................................... 3 
1.1. Statisztika 3 

1.2. A tanév fő feladatai 3 
1.3. Az oktatás személyi feltételeinek biztosítása 11 
1.4. Beiskolázási terv 14 
1.5. A tankönyvek megrendelésével kapcsolatos feladatkör 15 

2. ELLENŐRZŐ MUNKA.................................................................................................. 16 

2.1. Tanügyi, pedagógiai ellenőrzési terv 18 
2.2. Óralátogatási terv 23 

3. EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK ....................................................................... 24 

3.1. Osztályfőnöki megbízások 24 
3.2. Munkaközösségek és vezetőik 25 
3.3. Egyéb megbízatások 25 

4. PROGRAMTERV A 2020/2021-ES TANÉVRE ........................................................... 26 

5. MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI .................................................................. 39 
5.1. A humán munkaközösség munkaterve 39 

5.2. A reál munkaközösség munkaterve 53 
5.3. A testnevelés-természettudományi munkaközösség munkaterve 59 

5.4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 65 
5.5. A gépészet – specializált gép- és járműgyártás munkaközösség munkaterve 73 

5.6. Az elektronika és elektrotechnika - informatika és távközlés munkaközösség 

munkaterve 79 

5.7. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – technikumi képzés 83 
5.8. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – szakképző iskolai és érettségi 

utáni szakképzés 88 

6. A KOLLÉGIUM MUNKATERVE ................................................................................. 93 

1. számú melléklet: Diákönkormányzati munkaterv ....................................................... 129 

2. számú melléklet: Iskola-egészségügyi munkaterv ....................................................... 134 

3. számú melléklet: SNI és BTMN tanulók gondozása ................................................... 137 

4. számú melléklet: Iskolapszichológus munkaterve ....................................................... 143 
 

  



3 

 

1. A 2020/2021-ES TANÉV FELADATAI ÉS FELTÉTELEI 

1.1. Statisztika 

Osztályok száma:       42 

Tanulói létszám:        991 fő 

 

1.2. A tanév fő feladatai 

 

A 2020/2021. tanév fő feladatai a következőkben kerültek meghatározásra: 

 

Kiemelt feladat: 

 Meg kell valósítanunk az átalakuló szakképzési rendszer zökkenőmentes bevezeté-

sét, biztosítanunk kell az ágazati alapoktatáshoz szükséges tárgyi és humán erőfor-

rást. El kell kezdeni a szakirányú oktatás megvalósításának összehangolását intéz-

ményünk partnereivel. 

 Ki kell dolgozni és alkalmazni kell az ágazati alapoktatásra vonatkozóan a projekt-

oktatást, annak tapasztalatait folyamatosan elemezni kell. Szükség esetén elő kell 

készíteni a következő évre vonatkozó módosításokat. 

 Elő kell készíteni és sikeresen meg kell valósítanunk a szakképző iskolai képzés 9. 

évfolyamán, illetve az érettségi utáni szakképzés 1/13. évfolyamán az ágazati alap-

vizsgákat. 

 Aktív szerepet kell vállalni a Kaposvári Szakképzési Centrum és az Óbudai Egyetem 

együttműködése során kialakítandó okleveles technikus képzés kereteinek kidolgo-

zásában a gépészet és az elektronika-elektrotechnika ágazatokban. 

 Meg kell tenni minden olyan intézkedést, mellyel megelőzhető az új típusú korona-

vírus járvány terjedése az intézményben. Az oktatói testületnek egységesen fel kell 

lépnie az előírt szabályok betartatásáért. 

 Fel kell készülnünk tantermen kívüli, digitális oktatás esetleges újbóli bevezetésre. 

Még hatékonyabbá kell tennünk az online oktatási formákat. 

 Létre kell hozni az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozását és működ-

tetését végző munkaközösséget, el kell kezdeni a jogszabályban előírt dokumentu-

mok kidolgozását. 
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Oktatási feladatok: 

 Törekedni kell arra, hogy a lemorzsolódó, illetve végzettség nélküli iskolánkat el-

hagyó diákok száma ne haladja meg a tanulólétszám 10%-át. Ennek érdekében már 

a tanév elején fel kell mérni a legveszélyeztetettebb tanulókat és számukra mind 

oktatási - tanulásmódszertani, mind pszichológiai támogatást kell nyújtani. 

 Törekedni kell arra, hogy az év végi bukások száma ne haladja meg a tanulólétszám 

8%-át. Ennek érdekében javítani kell a tanulók tanulmányi eredményét, különös 

tekintettel az érettségi és szakmai vizsgatárgyak esetében. Kiemelt figyelmet kell 

fordítani az ágazati alapvizsgákra történő felkészítésre, mivel a sikertelen vizsga 

következtében a tanulónak évfolyamot kell ismételnie. 

 A tanórákon előtérbe kell helyezni a tanulók készségeinek, kompetenciáinak fej-

lesztését, különös tekintettel az alapkészségek, az olvasási – kommunikációs és ma-

tematikai készségekre. 

 Nagyobb szerepet kell biztosítani a multimédiás eszközök tanórákon történő alkal-

mazásának. Ki kell használni az interaktív tábla adta lehetőségeket, fejleszteni kell 

a használható tananyagot. Fel kell használni és be kell építeni a továbbképzéseken 

megismert lehetőségeket, illetve a digitális munkarend tapasztalatait bemutató 

belső továbbképzéseken szerzett információkat. 

 A tanórákon növelni kell a páros és csoportos tanulásszervezési formák alkalmazá-

sát, meg kell teremteni a tanulók egymással történő együttműködésének lehetőségét 

és alkalmazni kell adaptív és kooperatív tanulási módszereket. Minél nagyobb mér-

tékben alkalmazni kell a projektoktatás elemeit a közismereti tantárgyak esetében 

is. 

 Részt kell venni a kiválasztott témaheteken (pénzügyi és vállalkozói, valamint fenn-

tarthatósági témahét), az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat, 

rendezvényeket meg kell szervezni. 

 A munkaközösségek együttműködésének növelésével hangsúlyt kell helyezni a tan-

tárgyak közti koncentráció erősítésére. Szoros együttműködést kell kialakítani a 

szakmai és közismereti munkaközösségek között annak érdekében, hogy a közis-

mereti oktatás tematikája elő tudja készíteni a szakmai oktatáshoz szükséges isme-

retek tanítását. Kiemelt figyelmet kell fordítani a reál munkaközösség és a műszaki 

munkaközösségek ilyen irányú együttműködésére. 
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 Matematikából lehetőség szerint folytatni kell a csoportbontásban történő oktatást, 

a matematika oktatói állást folyamatosan pályáztatni kell. Nagyobb mértékben be 

kell vonni az oktatásba az IKT eszközöket, a kooperatív technikákat, fel kell hasz-

nálni és be kell a továbbképzésen megismert lehetőségeket. 

 Meg kell valósítani a GINOP 6.2.3-17. pályázat keretei között az előző tanévben a 

járványhelyzet miatt elmaradt tanulói motivációt növelő programokat, rendezvé-

nyeket. 

 Folytatni kell a GINOP 6.1.3-17. pályázat keretei között diákjaink idegen nyelvi 

kompetenciáinak fejlesztését, elő kell segíteni a tanulók nyelvvizsgára történő fel-

készülését, lehetőséget adva ezzel a felsőoktatásba történő jelentkezésre. 

 Folytatni kell az iskolai keretek közt szervezett próbanyelvvizsgák rendszerét mind 

angol, mind német nyelvből. A Katedra Nyelviskolával való együttműködésben 

folytatni kell az iskola nyelvvizsga felkészítő, illetve vizsgáztató helyszínként tör-

ténő működtetését. 

 Az Erasmus+ program folytatásával tanulóinknak lehetőséget kell biztosítani a 

nyelvgyakorlásra interkulturális környezetben. 

 Az SNI - ellátás (pedagógiai célú habilitáció) és a BTMN fejlesztő foglalkoztatás 

eddigi eredményeit fenn kell tartani, törekedni kell arra, hogy a fejlesztésben részt 

vevő tanulók minél kisebb része morzsolódjon le. 

 Meg kell valósítani a kiemelt figyelmet igénykő tanulók felmérését, nyilvántartását, 

számukra egyéni fejlesztési terv készítését. 

 A tanórán kívüli foglalkozások szervezésében – az igények figyelembevételével – 

egyensúlyt kell teremteni a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területei közt. A 

tehetséggondozás támogatására ki kell használni a pályázatokban rejlő lehetősége-

ket. 

 Hatékonnyá kell tenni a tanulók tanulmányi versenyekre történő felkészítését, ered-

ményesen kell szerepelni ezeken a versenyeken. Különös figyelmet kell fordítani a 

műszaki ágazatok tanulmányi versenyeire való felkészülésre. 

 Az oktatás hatékonyságának mérésére 10. évfolyamon az országos kompetencia-

mérést el kell végezni. Ehhez a megfelelő motiváció megteremtése fontos feladat. 

 A tanulók fizikai állapotának felmérését szolgáló NETFIT méréseket végre kell haj-

tani, az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet kell készíteni. Támogatni 
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kell a tanulók tanórán kívüli sportolási lehetőségeit, a járványügyi előírások betar-

tásával biztosítani kell a tömegsport foglalkozásokat és tanulóink sportversenyeken 

történő részvételét. A tanév során sport- és egészségnapot kell szervezni a sport és 

az egészséges életmód iránti motiváció növelése érdekében. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani az ágazati szakmai érettségi vizsgákra és a szakmai 

vizsgákra. A záróvizsgákon csökkenteni kell az elégtelen minősítést kapó tanulók 

számát. Ennek érdekében hatékonyabbá kell tenni a szakmai vizsgára történő fel-

készítést, növelve ezzel a tanulók továbbtanulási és munkába állási esélyeit. 

 El kell végezni az érettségi és a szakmai vizsga tapasztalatainak elemzését, meg kell 

valósítani az elemzés során kapott eredmények beépítését az oktatómunkába. 

 Az előző tanév tapasztalatait figyelembe véve hatékonyabban kell felkészíteni tanu-

lóinkat a mellék-szakképesítések vizsgáira, növelni kell a sikeres vizsgát tett tanulók 

arányát. 

 Meg kell teremteni a felnőttek oktatásának lehetőségét az intézményünk által meg-

hirdetett szakmákban. Lehetővé kell tenni számukra előzetes tudásuk beszámítását, 

a rugalmas oktatásszervezést, törekedni kell a minél nagyobb mértékű e-learning 

oktatásszervezési módszer alkalmazására. 

 

Nevelési feladatok: 

 Mélyíteni kell a szülői házzal és a kollégiummal való kapcsolattartást, elősegítve a 

tanulók nevelésének eredményességét. Ki kell használni az internet adta lehetősé-

geket (e-mail, közösségi média, digitális napló) a szülő - iskola közötti rendszeres 

kapcsolattartásban. A Kréta naplóban naprakész adatbázist kell létrehozni a tanulók 

és szülők elérhetőségeivel. 

 Figyelemmel kell kísérni a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének javítását előse-

gítő pályázatokat (pl. Útravaló – Út az érettségihez, Út a szakmához), biztosítani 

kell a tanulók programokban való részvételéhez szükséges feltételeket. 

 Törekedni kell a tanulók neveltségi szintjének emelésére, viselkedéskultúrájuk ja-

vítására. 

 Biztosítani kell a hazafias - honvédelmi nevelés kiemelt szerepét. Ebbe a feladatba 

be kell vonni a honvédelmi ágazati képzésben oktatókat, a honvéd kadét osztály 

tanulóit. Erősíteni kell együttműködésünket a Honvédelmi Sportszövetséggel. 
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 Javítani kell a tantermek rendezettségén, figyelmet kell fordítani tisztaságuk meg-

őrzésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vírusmentes környezet biztosítására, a 

prevenciós szabályok betartására. El kell érni, hogy a rongálások száma csökkenjen, 

ezért növelni kell a oktatói ügyelet hatékonyságát. 

 Javítani kell a hetesi teendők ellátásának színvonalán. Meg kell valósítani a felada-

tok ellátásának osztályfőnöki, oktatói ellenőrzését. 

 Elő kell segíteni a tanulók közösségi életének színesebbé tételét, a diákönkormány-

zat munkájának támogatását, a szervezet létszámának növekedését. A rendezvé-

nyek megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok 

betartására. 

 Erősíteni kell a diákönkormányzat érdekképviseleti jellegét a tanulókat érintő kér-

désekben. 

 Az egészséges életmódra nevelés továbbra is kiemelt terület kell, hogy legyen. Nö-

velni kell a tanulók motivációját a sport- és egészségmegőrző rendezvényeken való 

részvételben. 

 Az egészségnevelés részeként erősíteni kell az iskolai drogprevenciós (alkohol, do-

hányzás, kábítószer) tevékenységet. Folytatni kell az együttműködést a Kormány-

hivatal Tisztiorvosi Szolgálatával. 

 Működtetni kell az iskolai közösségi szolgálat rendszerét, be kell vezetni a tanuló-

kat az önkéntesen végezhető tevékenységek világába. 

 Folytatni kell a társadalomismereti foglalkozásokat a Napkerék Egyesülettel 

együttműködve. 

 

Pályaorientációs feladatok: 

Az intézmény képzéseinek, az intézményben folyó oktató-nevelő munkának a megismerte-

tése az általános iskolás tanulókkal és szüleikkel.  

Tervezett tevékenység Időpont 

Az egyes szakmai képzésekben megjelenő partnerek (Kamara, cégek, 

Rendőrség, Honvédség stb.) bevonása az intézmény képzéseinek nép-

szerűsítésébe (pl. meghívásuk a nyílt napra és egyéb pályaválasztási 

rendezvényre). 

2020. szeptem-

ber-október 

Intézményi nyílt nap szervezése, melyen a 8. osztályos tanulók és szü-

leik közvetlenül megismerkedhetnek az intézmény képzéseivel, az ott 

folyó munkával. 

2020. október 2. 
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A program során az iskola minden képzése kiállítással, interaktív prog-

ramokkal, a képzésről készített filmmel mutatkozik be, majd az igaz-

gatói tájékoztató után az egyes szakok iránt érdeklődőknek részletes 

tájékoztatót tartunk. Az egyes szakok népszerűsítésébe bevonjuk vég-

zett diákjainkat is. 

A személyes találkozó során a szülők és tanulók kérdéseket tehetnek 

fel az igazgatónak, az oktatásban részt vevő oktatóknak, szakemberek-

nek. 

Felvételi tájékoztató füzet készítése, amely az intézményre és a felvé-

teli eljárásra vonatkozó minden fontos információt tartalmaz. 

Az intézmény szakmaszerkezetének bemutatása az Európai Szakkép-

zés Hete eseménysorozatának keretében interaktív programokon ke-

resztül. 

2020. november 

9-13. 

A GINOP 6.2.3-17. pályázat keretében kialakított DKA adta lehetősé-

gek széles körű kihasználása a szakképzés / szakmák megismertetése 

céljából. 

folyamatos 

Intézményünk 9-10. évfolyamos tanulói visszalátogatnak általános is-

kolájukba, és saját élményeiken keresztül tájékoztatják a 8. osztályos 

tanulókat az intézményben zajló képzésekről, programokról, a diák-

életről. A DÖK bevonása az intézmény pályaorientációs tevékenysé-

gébe. 

2020. október-

december 

A szülők tájékoztatását elősegítendő az intézmény vezetői, a pályavá-

lasztási felelős és nevelőtestület tagjai lehetőség szerint tájékoztatókat 

tartanak az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteken. 

2020. október-

december 

A 8. osztályos tanulók motiválására tanulmányi versenyek szervezése 

(matematika-fizika, anyanyelv). 

folyamatos 

A 8. osztályos tanulók sikeres felvételi vizsgájának elősegítése, az in-

tézmény ismertségének növelése érdekében – igény esetén – felzárkóz-

tató, illetve tehetséggondozó foglalkozások szervezése. 

2020. november-

2021. január 

Az intézményről történő tájékozódás elősegítése érdekében az interne-

tes kommunikáció adta lehetőségek kihasználása. Folyamatosan kar-

bantartott honlap és Facebook profil üzemeltetése. A honlapon és a kö-

zösségi oldal profilján az iskolai eredményeket megjelenítése. A lehető 

legtöbb fórumon (szóróanyagok, kiadványok stb.) „Kövess minket a 

Facebookon!” szlogen megjelenítése, alkalmazása. 

folyamatos 

Szóróanyagok (pl. Eötvös Kaposvár feliratú karkötő, iskola címerrel 

ellátott órarend stb.), reklámanyagok, plakátok készítése az intézmény 

népszerűsítése érdekében. 

folyamatos 

Szakmák éjszakájának intézményi interaktív programjai, vetélkedő az 

intézmény képzési palettájának megismertetése céljából. 

2021. április. 

 

Az intézmény képzéseinek, az intézményben folyó oktató-nevelő munkának a megismerte-

tése az általános iskolák igazgatóival, a végzős osztályok osztályfőnökeivel 

Tervezett tevékenység Időpont 

Az OH bázisintézményeként az intézmény lehetőséget biztosít általá-

nos és középiskolásoknak szervezett versenyek iskolánkban történő 

folyamatos 
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bonyolítására. A versenyző tanulók és felkészítőjük személyes tapasz-

talatokat kaphatnak az iskola környezetéről, hangulatáról, megismer-

kedhetnek infrastruktúrájával. 

Az intézmény tehetségpontként való működésének népszerűsítése. A 

tehetségpontként működő általános iskolákkal szorosabb kapcsolat ki-

építése. 

folyamatos 

 

Az intézmény képzéseinek, az intézményben folyó oktató-nevelő munkának a megismerte-

tése az iskola vonzáskörzetének lakosságával 

Tervezett tevékenység Időpont 

Szoros kapcsolat kiépítése a helyi média képviselőivel. Az iskolai si-

kerek rendszeresen megjelenítése az írott és az elektronikus médiában 

is. 

folyamatos 

Szakmai programoknak, kiállításoknak, rendezvényeknek (pl. Légy a 

szakmád mester! program, Gyergyai Galéria) hely adása az intézmény-

ben, mely során az ide látogatók megismerkedhetnek az iskolával. 

Fontos, hogy a programokról a média is tájékoztasson. 

folyamatos 

 

Az iskolamarketing elemeinek éves szintű áttekintése, szükség esetén felülvizsgálata, mó-

dosítása. 

Tervezett tevékenység Időpont 

Kérdőíves módszerrel 9. évfolyamos tanulók körében felmérés vég-

zése, mely tényezők befolyásolták pályaválasztásukat, miért válasz-

tották iskolánkat, honnan értesültek az intézményben zajló nevelő-ok-

tató munkáról. 

2020. szeptem-

ber-október 

Magas színvonalú oktatás-nevelés megvalósítása annak érdekében, 

hogy a szülők és a diákok elégedettek legyenek az intézménnyel. A 

magasabb színvonalú oktatás érdekében a nevelőtestület tagjainak 

ösztönzése az új pedagógiai módszerek megismerését elősegítő to-

vábbképzéseken való részvételre. 

folyamatos 

Szülői és tanulói igények rendszeres felmérése, elemzése, a szüksé-

ges korrekció megtétele. 

szülői értekezle-

tek, diákfórum 

 

A GINOP 6.2.3-17. pályázat keretében az intézmény tanulói részére szervezett programok 

pályaorientációjuk erősítése céljából. 

Tervezett tevékenység Időpont 

Úton a munka világába c. munkaerőpiaci - pályaorientációs fórum 

(álláskeresési technikák, szakmai tanulmányi kirándulás) 

2020. október 
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Tanügyigazgatási feladatok: 

 Meg kell valósítani az intézmény dokumentumainak folyamatos gondozását, külö-

nös tekintettel a Szakmai program Képzési programjára. 

 Javítani kell az oktatói adminisztráció precizitásán, a határidők betartásának gya-

korlatán. Ennek érdekében hatékonyabbá kell tenni a szervezeten belüli kommuni-

kációt, a feladat meghatározásokat. Mindez együtt kell hogy járjon a munkaközös-

ségek és munkaközösség-vezetők nagyobb mértékű bevonásával a megjelenő fel-

adatok elvégzésében. Működtetni kell és ki kell terjeszteni a munkaközösség-veze-

tőkre is az előző tanévben kialakított intézményi feladatkiosztó rendszerünket. 

 Biztosítani kell a tanulói nyilvántartások (SZIR, eKréta, intézményi nyilvántartá-

sok) naprakészségét, javítani kell az adatok pontosságának mértékén. 

 Működtetni kell az eKréta rendszer tanügyigazgatási részét és az eKréta digitális 

naplót. Törekedni kell annak naprakész vezetésére. 

 Ki kell használni az eKréta rendszer elektronikus ügyintézési lehetőségeit, erről a 

lehetőségről tájékoztatni kell a szülőket. 

 Az intézményhez érkező panaszok esetében alkalmazni kell az elfogadott Panasz-

kezelési Szabályzatban leírt eljárásrendet. 

 

Infrastruktúrafejlesztési feladatok: 

 Lehetőség szerint folytatni kell a tantermek felújítását, a tanulói padok és székek 

cseréjét, illetve növelni kell a kollégiumi elhelyezés komfortfokozatát. 

 Az aktuális pályázatok lehetőségeit az infrastruktúra-fejlesztés területén maximáli-

san ki kell használni. 

 Folytatnunk kell az iskola informatikai rendszerének fejlesztését, a hálózat, az in-

ternet lefedettség bővítését. Biztosítani kell az informatika szaktantermek elavult 

gépállományának cseréjét, növelni kell az interaktív táblás tantermek számát. 

 Az ágazati alapoktatásban résztvevő tanulók számának emelkedése miatt ki kell 

alakítani a villamos alapismeretek oktatására alkalmas műhelyt, be kell szerezni az 

ahhoz szükséges eszközöket. 

 Mindezen feladatok tekintetében szükséges a Szakképzési Centrummal kialakított 

szoros együttműködés még hatékonyabbá tétele. 

 

Képzési struktúra változásával/változtatásával kapcsolatos feladatok: 
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 Az új szakképzési rendszerben kialakult szakmai képzések KKK-i és PTT-i alapján 

felül kell vizsgálni a 2020 szeptemberétől induló képzéseinket, ki kell alakítani a 

következő évre vonatkozó képzési palettánkat. Törekedni kell arra, hogy képzése-

ink minél nagyobb mértékben vegyék figyelembe térségünk munkaerő-piaci igé-

nyeit mind a nappali rendszerű oktatásban, mind a felnőttek oktatásában. Pályaori-

entációs tevékenységünk során különösen nagy hangsúlyt kell helyezni műszaki 

képzéseinek megismertetésére. 

 A kedvezőtlen demográfiai mutatók ellenére meg kell őrizni az előző évek tanuló-

létszámát. 

 Biztosítani kell a kollégiumban lakók számának megtartását, ha lehet növelését. A 

honvédelmi ágazatban tanuló diákok kollégiumi életének, foglalkozásainak rendjét 

hatékonyabbá kell tenni. 

 Mindezek mellett folyamatosan biztosítani kell a felnőttek szakmai oktatásában 

megjelenő igényeknek való megfelelést úgy, hogy az egyensúlyt megtarthassuk el-

sődleges feladataink és e között. 

 

1.3. Az oktatás személyi feltételeinek biztosítása 

A személyzeti munkában továbbra is arra törekszünk, hogy az oktatói testület mind szám-

szerűségében, mind felkészültségében alkalmas legyen az intézmény előtt álló nevelési - 

oktatási feladatok megoldására, az egységes nevelési tevékenység megvalósítására. Minden 

lehetőséget ki kell használnunk, hogy a nyugdíjba vonuló oktató kollégák pótlása megoldott 

legyen, ezzel is biztosítva a tanulólétszámhoz szükséges oktatás személyi feltételeit. 

 

A tanév elején személyi változásra több esetben került sor. Kaszás Zoltán történelem, ma-

gyar nyelv és irodalom szakos oktató másik iskolában folytatja munkáját, helyére Jónás 

Csaba történelem szakos oktató érkezett. A humán munkaközösség munkáját segíti Molnár 

Nikolett, aki a Debreceni Egyetem végzős hallgatójaként iskolánkban gyakornokoskodik. 

Bedeginé Kincses Ibolya történelem szakos kolléganőnk nyugdíjba vonult az előző tanév 

elején. Tanév közben kezdte meg felmentési idejét tölteni Gerdelics Éva angol szakos oktató, 

Máté-Márton Laura – szintén angol szakos kollégánk – szülési szabadságát tölti ettől a tan-

évtől, helyére Jakubecz Ádám érkezett. Végvári Judit angol nyelvtanár januártól másik is-

kolában dolgozik, helyére Baloghné Vadász Réka érkezett. Belovitz Judit német szakos ok-
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tató szeptembertől máshol folytatja pályáját. Tari Balázs informatika szakos oktató nyug-

díjba vonult, Zámbó Tibor nyugdíjas óraadó informatikus pedig egészségi állapota miatt 

nem vállalja szeptembertől az oktatást. Galabár Zoltán, iskolánk rendszergazdája szeptem-

ber 1-től informatika szakos oktatóként folytatja munkáját, helyére volt tanítványunk, Al-

becker Barna érkezett. A jelentős számú informatika óra indokolja még egy informatikus 

alkalmazását, így Mester András jelenlegi munkahelyéről felmondási idejének lejártát köve-

tően iskolánk alkalmazásában folytatja oktatói tevékenységét. Reiter Antal, a gépészet – spe-

cializált gép- és járműgyártás munkaközösség tagja szeptembertől máshol folytatja munká-

ját, az ő óráit sikerült szétosztani kollégáink között. Miszner Gyula és Páhy Csaba látják el 

a honvédelmi ágazat szakmai óráit Nevelős László és Ruszev-Pencsev Krisztián távozását 

követően. 

Oktatói testületük létszáma: 91 fő 

Óraadó: 12 fő 

 

Dr Bögölyné Róber Judit 

Természetismeret, matematika 

14 óra  összesen  

 

Bricsné Egri Nikolett 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

5 óra összesen 

 

Felden Tamás 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

6 óra összesen 

 

Hajcsár Anikó 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

4 óra összesen 

 

Halasné Csendes Zita 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

2 óra összesen 

 

Dr. Herke Tamás 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

13 óra összesen  

 

Lipcsei Sándor 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

5 óra összesen 
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Vermes Miklós 

Rendészet és közszolgálat szakmai órák 

4 óra összesen 

 

Lóki Sándor 

Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat  

10 óra összesen 

 

Miszner Gyula 

Honvédelem ágazat szakmai órák  

11 óra összesen 

 

Páhy Csaba 

Honvédelem ágazat szakmai órák  

6 óra összesen 

 

Sándor Gyula 

Digitális kultúra, irányítástechnika, mechatronika 

16 óra összesen 
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1.4. Beiskolázási terv  

 

Beiskolázási terv a 2020/2021-es tanévre 

 

Név Szak Felsőoktatási tanulmány Óra 

Andrikóné Maza Szilvia oktatói továbbképzés CISCO Academy 120 

Czank Mátyás mérnöktanár-informatika Dunaújvárosi Egyetem 120 

Illés Tibor 
közoktatási vezető és peda-

gógus szakvizsga 

Szent István Egyetem Ka-

posvári Kampusza 
120 

Kovencz András 
közoktatási vezető és peda-

gógus szakvizsga 

Szent István Egyetem Ka-

posvári Kampusza 
120 

Mike Gábor 

Szakmérnök, napelemes 

rendszerek, szakirányú 

végzettség 

Óbudai Egyetem Kandó 

Kálmán Villamosmérnöki 

Kar 

120 

Pellion Miklós Sándor középiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem 120 

Solyom Gábor rekreáció szak Pécsi Tudományegyetem 120 

Stoff Dóra rekreáció szak Pécsi Tudományegyetem 120 

Stromájer Gábor Pál 
egészségtudományok dok-

tora 
Pécsi Tudományegyetem 120 

 

Név Továbbképzés Óra 

Takács Szilvia oktatói továbbképzés 
intézményvezetői ismeretek és 

jártasságok megújítása 
30 

Ferka Gabriella oktatói továbbképzés 
intézményvezetői ismeretek és 

jártasságok megújítása 
30 

Horváth Jenő oktatói továbbképzés 
intézményvezetői ismeretek és 

jártasságok megújítása 
30 

Balogh András  oktatói továbbképzés 
szakmai szaktárgyi továbbkép-

zés vállalati környezetben 
30 

Kiss János  oktatói továbbképzés 
szakmai szaktárgyi továbbkép-

zés vállalati környezetben 
30 

Szabó Sándor  oktatói továbbképzés 
szakmai szaktárgyi továbbkép-

zés vállalati környezetben 
30 

Váli Imre oktatói továbbképzés 
szakmai szaktárgyi továbbkép-

zés vállalati környezetben 
30 

Laki Piroska  oktatói továbbképzés szaktárgyi / módszertani képzés 30 

Nemes Zoltán  oktatói továbbképzés szaktárgyi / módszertani képzés 30 

Ress-Müller Barbara Éva oktatói továbbképzés szaktárgyi / módszertani képzés 30 

Szőke Tímea oktatói továbbképzés szaktárgyi / módszertani képzés 30 

Varga Andrea Éva oktatói továbbképzés szaktárgyi / módszertani képzés 30 
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1.5. A tankönyvek megrendelésével kapcsolatos feladatkör 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

szeptember 11. 
Pótrendelés leadásának határideje a rendelési 

felületen.  
tankönyvfelelős 

szeptember 30. 
A KELLO kiszállítja a pótrendelésben kért  

kiadványokat 
tankönyvfelelős 

március 25. Az iskolai tankönyvrendelés, tankönyvellátás 

rendjének kidolgozása. 

Ütemterv készítése a tankönyvellátás lebonyolí-

tására. 

illetékes igazga-

tóhelyettes 

április 15. A könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek,  

kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékének 

közzététele. 

könyvtáros 

április 30. Biztosítani kell, hogy a szülők tájékozódhassa-

nak a tankönyvrendelésről. 

A szülői munkaközösség és a diákönkormány-

zat tájékoztatása a felmérés eredményéről, az 

érintett szervezetek véleményének beszerzése. 

illetékes igazga-

tóhelyettes 

április 30. A tankönyvrendelés elkészítése és elküldése. tankönyvfelelős 

június 30. A beiratkozott tanulók tankönyvrendelésének 

elkészítése, módosítása és elküldése. 

illetékes igazga-

tóhelyettes, 

tankönyvfelelős 

 

A tankönyvek kiosztása az intézmény feladata. A könyvtáros gondoskodik a tartós könyvek 

leltárba vételéről, nyilvántartásáról. Tekintve, hogy minden tanuló ingyenesen kapja a tan-

könyveket, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a leltárba vett tartós tankönyvek megfelelő 

állapotban történő visszaszolgáltatására.  
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2. ELLENŐRZŐ MUNKA 

 

Az iskolavezetés az iskolában folyó munka rendszeres, differenciált ellenőrzésével haté-

kony segítséget kíván nyújtani az esetleges hibák kiküszöböléséhez, korrekciójához. 

Cél, hogy az ellenőrzés:  

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse 

a vezetői irányítást, a döntések megalapozását, 

 a vezetőknek kellő számú információt adjon az oktatók munkájának teljesítmény-

értékeléséhez, 

 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági és munkaügyi előírások szerinti mű-

ködését, 

 jelezze a munkavállalóknak a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményekről való 

eltérést, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. 

Az iskola vezetése rendszeresen ülést tart, amelyen az elmúlt időszak feladatainak időará-

nyos teljesítését, a leszűrt tapasztalatokat, valamint az elkövetkező periódus főbb feladatait 

beszéli meg. Szükség esetén intézkedéseket hoz. 

Az ellenőrzés fő területei: 

 munkaköri leírásban szereplő feladatok megvalósulása, annak minősége (Az ellen-

őrzés egyik színtere az eKréta Fókusz adatainak elemzése, értékelése.), 

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, színvonalának értékelése, 

 a Szakmai program feladatainak végrehajtása, a helyi programtanterv megvalósí-

tása, 

 az érettségi- és a szakmai vizsgára, az ágazati alapvizsgára, a mellék-szakképesíté-

sek vizsgáira történő felkészítés eredményessége, 

 a munkafegyelem alakulása, oktatói ügyelet, órakezdés és befejezés, 

 az oktatói adminisztrációs fegyelem betartása (naplóvezetés, érdemjegyek beírása, 

tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartása 

és alkalmazása), 

 a tantermek, szertárak berendezéseinek szabályszerű használata, a meghibásodások 

illetékesnek történő jelzése, 



17 

 

 a tanítási órák módszertani, didaktikai szervezése, a projektoktatás megvalósulásá-

nak hatékonysága, eredményessége, 

 SNI-, BTM-ellátás, 

 tanórán kívüli foglalkozások, 

 infokommunikációs eszközök használata szakórákon, 

 a technikai dolgozók munkájának, adminisztrációs kötelezettségeinek ellenőrzése. 
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2.1. Tanügyi, pedagógiai ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés ideje, tartalma Módszere Ellenőrzést végzők 

Augusztus   

Javító-, osztályozó és különbözeti vizs-

gák, pótbeiratkozás 
6 Ig., ig.h 

Tantárgyfelosztás véglegesítése, óra-

rend 
4 Ig., ig.h. 

Munkavédelem, tűzvédelem (oktatói 

testület, technikai dolgozók részére) 
1,2 Ig., ig.h. 

Iratkezelés, iskolai nyilvántartások 2,4 Ig., ig.h. 

Tanévnyitó előkészületei 4 Ig., ig.h., humán mk. vez. 

Tankönyvek kiosztása 2,4 Ig.h., tankönyvfelelősök 

Összefüggő szakmai gyakorlatok igazo-

lása 
2 Ig., ig.h., osztályfőnökök 

Szeptember   

Létszámok ellenőrzése (csoportok, gya-

korlati képzés) 
2, 4 Ig., ig.h. 

Tanulói iratkezelés, igazolások, bizo-

nyítványok 
2,4 Ig., ig.h. 

Diákigazolványok ügyintézése, oktatási 

azonosító nyilvántartása 
2,4 Igh., isk. titkár 

Kréta naplóban a tanulói adatok kitöl-

tése, bizonyítványok kitöltése, intézmé-

nyi statisztika 

2 Ig., ig.h. osztályfőnökök 

Nyári közösségi szolgálat igazolása 2 Ig., ig.h., osztályfőnökök 

Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás a 

tanulók részére 
1,2 Ig.h., osztályfőnökök 

Tanórán kívüli tevékenységek, szakkö-

rök, korrepetálások 
1,6 Ig.h., mk. vez. 

Szülői értekezletre való felkészülés  2,4 Ig., ig.h., oszt.f. 

Munkaközösségek eszközállománya, 

kihasználtsága 
1,2 Ig., ig.h. 

Tanmenetek ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Munkaközösség munkatervei, tanmene-

tek ellenőrzése 
2 Ig., ig.h., mk. vez. 

Tanulmányi versenyekre való jelentke-

zés és felkészülés 
3,4,8 Ig., ig.h., mk.vez. 

Új oktató, ill. munkavállaló 2,6 
Ig., ig.h., gondnok, műszaki 

vezető 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Diákfórum 5 Ig., ig.h. 
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Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., igh. 

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Az egészségtudatos gondolkodás és is-

kolai mozgástevékenységek témanap 

előkészítettségének ellenőrzése 

3,4 Ig., ig.h., mk.vez. 

Pályaválasztási nyílt nap előkészületei 4 Ig., igh., pályaválasztási f. 

Munkaközösségi munkatervek ellenőr-

zése  
2 Ig.h. 

Október   

Létszámok ellenőrzése (csoportok, gya-

korlati képzés) 
2, 4 Ig., ig.h. 

Papír alapú tanügyi dokumentáció el-

lenőrzése 
2 Ig., ig.h. 

Előkészület az aradi vértanúk megemlé-

kezéséről 
4,6 Ig.h., munkaközösségvez. 

Az 1956-os forradalom megünneplésé-

nek előkészületei 
4,6 Ig.h., munkaközösségvez. 

Érettségi vizsgák előkészítettsége  2,4,6 Ig., ig.h.,  

Mellék-szakképesítések szakmai vizs-

gái, szakmai vizsgák 
2,4,6 Ig., ig.h.,  

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Fenntarthatósági Témahét előkészített-

ségének ellenőrzése 
4 Ig., ig.h., 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

November   

Munkaterv arányos megvalósítása 4,7 Ig., ig.h. 

Érettségi vizsgák előkészítettsége  2,4,6 Ig., ig.h.,  

Európai Szakképzés Hetének előkészí-

tettsége 
2,4,7 Ig,. ig.h. mk.vez. 

Felvételi tehetséggondozó és felzárkóz-

tató foglalkozások 
2,4,8 Ig., ig.h., mk.vez. 

Tizedikes évfolyam est előkészítettsége 4,6,7 
Ig., ig.h., osztályfőnök, hu-

mán mk.vez. 

Tanulók egészségügyi állapota 2,4 Ig., ig.h. oszt.f., iskolaorvos 

Óralátogatások 1,7 Ig., ig.h., mk.vez. 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., igh. 

December   

9. évfolyam bemutatkozása, karácsonyi 

ünnepély előkészítettsége 
4,6,7 

Ig., ig.h., osztályfőnök, hu-

mán mk.vez. 

Tanulmányi versenyekre való felkészü-

lés, felkészítés 
4,7 Ig., igh. 
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Felvételi tehetséggondozó és felzárkóz-

tató foglalkozások 
2,4 Ig., ig.h., mk.vez. 

Mellék-szakképesítés vizsgáira történő 

jelentkezés 
2,6 Ig., igh. oszt.f 

Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése 2,4 Ig., ig.h. 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., igh. 

Január   

Létszámok ellenőrzése (csoportok, gya-

korlati képzés) 
2, 4 Ig., ig.h. 

Félévi értesítők ellenőrzése 2 Ig., igh. 

Fogadóóra és szülői értekezlet előkészí-

tettsége 
2,4,6 Ig., ig.h. 

Osztályozó értekezlet előkészítése 2,6 Ig., ig.h. 

Érettségi vizsgára történő felkészítés 1,3 Ig., ig.h. 

Ágazati alapvizsgák felügyelete 2,3,7 Ig., ig.h. 

Központi írásbeli felvételi a 8. osztályo-

sok számára 
2,4,7 Ig., igh., munkaközösségek 

Tanulói hiányzások  2,6 Ig.h., oszt.főnök 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Szalagavató előkészítettsége 4,7 Igh., oszt.f. 

Témahetek előkészítettsége 2,5 Igh., mk.vez.-k 

Szabadságolási terv elkészítése 2 Ig. 

Február   

Szakmai program első félévi teljesülése 2,3,5 Iskolavezetés 

Munkaterv időarányos megvalósulása 2,3,5 Ig. 

Félévi statisztika 2 Ig.h. 

Érettségire, szakmai vizsgákra jelentke-

zés bonyolítása 
2,6 Ig., igh., oszt.f. 

Kommunista diktatúra áldozatairól 

megemlékezés 
4 Igh., humán mk.vez. 

Beiskolázási terv előkészítettsége 2,4 Ig., igh 

Tankönyvrendelés 2,4 Igh., tankönyvfelelős 

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Március   
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Nemzeti ünnep szervezése és előkészü-

letei 
4,7 Ig., ig.h., humán mk. vez. 

Diákfórum 5 Ig., ig.h. 

Diáknap előkészítettsége 4,7 Igh., diákönk. segítő oktató 

Tanulmányi kirándulás előkészületei 4,6 Ig., ig.h. 

Könyvtárfejlesztés 2,4 Ig., ig.h. 

Tanulóink fegyelmi helyzete 1,3,7 Ig., ig.h. 

Ideiglenes felvételi jegyzék ellenőrzése 2,3,7 Iskolavezetés 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Április   

Az iskolai közösségi szolgálat doku-

mentumainak ellenőrzése 
2, 4 Igh., oszt.f. 

Végleges felvételi jegyzék ellenőrzése 2,3,7 Iskolavezetés 

A tanulók értesítése a felvételi eredmé-

nyekről 
2,7 Ig. 

Témahetek előkészítettsége 2,5 Igh., mk.vez.-k 

Megemlékezés a költészet napjáról és a 

Holocaust áldozatairól 
4 Igh., humán mk.vez. 

Ballagás előkészületei 4,7 Ig., ig.h., oszt.f. 

Munkaterv arányos megvalósítása 4,7 Ig., ig.h. 

Óralátogatások 1,7 Ig., ig.h., mk.vez. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Május   

Munkaközösségek munkaterveinek ará-

nyos teljesítése 
4,5,6 Ig., ig.h. 

Ballagás előkészítettsége 4,7 Ig., ig.h., oszt.f. 

Írásbeli érettségi vizsga 2,4,7 Ig., ig.h., oszt.f. 

Gyakorlati és írásbeli szakmai vizsgák 

előkészítettsége 
2,4,7 Ig., ig.h. 

Emelt szintű érettségire felkészítő cso-

portba jelentkezés 
8 Igh. 

Kompetenciamérés előkészítettsége a 

10. évfolyamon 
2,4 Igh., mk.vez. 

Nyári bűnmegelőzési tábor előkészített-

sége 
4,8 Ig.h. 

Óralátogatások 1,7 Ig., ig.h., mk.vez. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 
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Bizonyítványok, törzslapok 2 Ig. 

Oktatói ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Június   

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás 

napjáról 
4 Ig.h., humán mk.vez. 

Munkaterv éves megvalósulása 5 Ig. 

Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák 

előkészítettsége 
2,3,7 Ig., ig.h. 

Ágazati alapvizsgák előkészítettsége 2,3,7 Ig., ig.h. 

Osztályozó értekezlet előkészületei 2,6 Ig. 

Év végi adminisztráció ellenőrzése 2,5 Ig., ig.h. 

Tanévzáró ünnepély előkészítése 2,3,4 Ig., ig.h., humán mk.vez. 

Tanévzáró értekezlet előkészítése 2,3,4 Ig., ig.h. 

Beiratkozás 4,7 Ig., igh., oszt.f. 

Összefüggő szakmai gyakorlat előkészí-

tettsége, gyakorlat bonyolítása 
2,4 Ig., ig.h. 

Tanév statisztikájának elkészítése 2 Ig.h. 

Tanügyi dokumentumok, naplók, törzs-

lapok, bizonyítványok naprakészsége 
2 Ig., ig.h. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Július   

Összefüggő szakmai gyakorlat bonyolí-

tása 
1,2,6 Ig., ig.h. 

 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 

1. látogatás, szemle 

2. írásos dokumentumok vizsgálata 

3. tanulói munkák vizsgálata 

4. beszámoltatás szóban 

5. beszámoltatás írásban 

6. interjú 

7. csoportinterjú, kerekasztal-beszélgetés 

8. felmérés írásban 

 



23 

 

2.2. Óralátogatási terv 

A tanév során az intézmény vezetői (igazgató, igazgatóhelyettesek) és középvezetői (munka-

közösség-vezetők) kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a folyamatos óralátogatásokra. 

 

Ennek jegyében a Vezetőség tagjai 2020. szeptember 15. – 2021. május 31. között heti rend-

szerességgel legalább egy-egy órát meglátogatnak, majd elemzik az ott tapasztaltakat. A rend-

szeres óralátogatásban munkaközösségük területén a munkaközösség-vezetők is részt vesznek. 

Ők havi minimum 2 órát látogatnak kollégáiknál. 

 

Az óralátogatások során szerzett tapasztalatok felhasználhatóak lesznek az oktatók teljesít-

mény-értékelésének alátámasztására, másrészről feltárják az oktatók módszertani eszköztárá-

nak fejlesztendő területeit is. 

 

Emellett a tapasztalatok rámutatnak a tanulók, osztályok tanulmányi – fegyelmi helyzetére is, 

melynek során - szükség esetén - időben sor kerülhet beavatkozásra. 

 

A tanév során törekedni kell arra, hogy lehetőleg minden oktató legalább egy órája látogatásra 

kerüljön a vezetőség részéről. Az intézményben újonnan érkező oktatók esetében az óralátoga-

tások száma minimum 4 óra. 

A kiválasztott óralátogatások során a végzős osztályok esetében előnyben kell részesíteni az 

érettségi / szakmai vizsgákra felkészítő tantárgyakat. A szakképzési rendszer átalakulás követ-

keztében másik kiemelt terület az ágazati alapoktatás ellenőrzése, a projektoktatás óráinak meg-

figyelése. 

Ezen túl – előzetes értesítés nélkül is - az oktatók bármely órája látogatásra kerülhet. 
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3. EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

3.1. Osztályfőnöki megbízások 

9. C/Ny    Bognár Barbara 

9. A     Molnár Imre 

9. B     Deák Zsuzsanna 

9. C     Csabai Ildikó 

9. D     Kulcsár József 

9. K     Kiss Ernő 

 

10. A     Németh Géza József 

10. B     Antal Andrea 

10. C     Kovács Gabriella 

10. D     Okos Balázs 

10. E     Demeter László Zsolt 

10. K     Kolozsiné Keresztes Éva 

  

11. A     Stoff Dóra 

11. C     Tamás Nikolett 

11. D     Andrikóné Maza Szilvia Gabriella 

11. E     Győrfi-Bátori Enikő Piroska 

11. K     Somi Attila  

  

12. A     Spilák Szilveszter  

12. B     Fajtai Piroska 

12. D     Kránicz Tünde 

12. K     Stromájer Gábor  

 

1/9 A     Krénusz Ernő 

1/9 B     Helber Marianna 

1/9 C     Molnár Magdolna Éva 

1/9 D     Balogh András 

1/9 E     Kovencz András 

 

2/10 A    Petes László Tamás 

2/10 B    Szelechman Zoltán 

2/10 C    Nyári Milán 

2/10 D    Rauch Éva 

 

3/11 A    Reiter Gyula 

3/11 B    Tóth Róbert 

3/11 C    Kontra Roland 

3/11 D    Mike Gábor 

3/11 E    Bödő Krisztián Péter 

 

1/13 A    Illés Tibor 

  

KSZ 12/A    Kovács Károly 
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KK12    Nagy Nikolett 

KK13    Paluska Hajnalka 

 

5/13 A    Számel Róbert    

5/13 B    Nagy Noémi    

5/13 C    Inkeiné Kraliczki Zsófia Katalin 

 

3.2. Munkaközösségek és vezetőik 

1. Humán mk.       Kolozsiné Keresztes Éva 

2. Reál mk.       Németh Géza József 

3. Testnevelés – természettudományi mk.   Spilák Szilveszter 

4. Idegen nyelvi mk.      Kulcsár József 

5. Gépészet – specializált gép- és járműgy. mk.  Nyári Milán 

6. Elektronika és elektrotechn. - informatika és távk. mk. Rauch Éva 

7. Osztályfőnöki mk. – technikumi képzés   Kiss Ernő 

8. Osztályfőnöki mk. – szakképző isk., érettségi utáni képzés Kontra Roland 

9. Intézményi minőségirányítási mk.    Antal Andrea 

3.3. Egyéb megbízatások 

Ifjúságvédelmi felelős    Dévényi Judit, Sós Napsugár 

Diákönkormányzatot segítő oktató  Kránicz Tünde 

Pályaválasztási felelős    Petes László Tamás 

Tűzvédelmi felelős    Lukács Róbert (külső megbízott) 

Tanulói balesetekkel kapcsolatos 

ügyintéző     Luczó Lívia 

 

Az ifjúságvédelmi felelősi és a diákönkormányzat segítési feladatok ellátása minden oktató fel-

adatkörébe beletartozik, a megbízott személyek csak a tájékoztatásban, illetve a koordinálásban 

segítenek. 
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4. PROGRAMTERV A 2020/2021-ES TANÉVRE 

 

Kezdő napja: 2020. szeptember 1. (kedd) 

 

 

Záró napja: 2021. június 15. (kedd) 

 

 

Az I. félév 2021. január 22-ig tart 

– 2021. január 29-ig kell a félévi tanulmányi eredményekről a szülőket értesíteni. 

 

 

Őszi szünet: 2020. október 26. – 2020. október 30. 

– Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök) 

– Szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

 

 

Téli szünet: 2020. december 21. – 2020. december 31. 

– Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek) 

– Szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő) 

 

 

Tavaszi szünet: 2021. április 1. – 2021. április 6. 

– Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda) 

– Szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda) 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 30. 

Ballagás: 2021. április 30. 

 

 

Az iskolai megemlékezések napjai: 

– Aradi vértanúk emlékéről:     2020. október 6. 

– Kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről: 2021. február 25. 

– A költészet napjáról:     2021. április 9. 

– Megemlékezés a Holocaust áldozatairól:  2021. április 16. 

– Nemzeti összetartozás napja:   2021. június 4. 

 

 

Vizsgák rendje: 

– Mellék-szakképesítés szakmai vizsgái:  2021. február 1-12. 

– Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák: 2021. május 3–25. 

– Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák:  2021. június 3–10. 

– Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:  2021. június 14–25. 

– Szakmai írásbeli vizsgák:    2021. május 12. 20. 

– Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák:  2021. május 3 - június 15. 

– Ágazati alapvizsga: 1/13. osztály   2021. 01. 25-től 

1/9. osztályok   2021. 06. 16-tól 
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Részletes programterv a 2020/2021-es tanévre 
 

2020. SZEPTEMBER 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1.  kedd 1.  Tanévnyitó ünnepély 8:00 

2.  szerda 2.    

3.  csütörtök 3.   

4.  péntek 4.   

5.  szombat --    

6.  vasárnap --   

7.  hétfő 5.   

8.  
kedd 6.  

Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére 

9.  
szerda 7.  

Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok ré-

szére 

Eötvös Fizika Csapatverseny (GINOP 6.2.3-17.) 

10.  csütörtök 8.   

11.  péntek 9.   

12.  szombat --   

13.  vasárnap --   

14.  hétfő 10.   

15.  kedd 11.   

16.  

17.  

szerda 12.  Oktatói testületi értekezlet 

 17. csütörtök 13.   

18.  péntek 14.   

19.  szombat --  LangCert B2, C1 írásbeli nyelvvizsga 

20.  vasárnap --   

21.  hétfő 15.   

22.  kedd 16.   

23.  szerda 17.   

24.  csütörtök 18.  Diákfórum 

25.  
péntek 19.  

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap 

26.  szombat --   

27.  vasárnap --   

28.  hétfő 20.   

29.  kedd 21.   

30.  szerda 22.   
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2020. OKTÓBER 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. csütörtök 23.   

2. péntek 24.  Nyílt nap pályaorientációs rendezvény 

3. szombat --   

4. vasárnap --   

5. hétfő 25.  Fenntarthatósági Témahét 

6. kedd 26.   

7. szerda 27.  Oktatói testületi értekezlet 

8. csütörtök 28.  
Mellék-szakképesítések szakmai vizsgái, szak-

mai vizsgák 

9. péntek 29.   

10. szombat --   

11. vasárnap --   

12. hétfő 30.   

13. kedd 31.   

14. szerda 32.   

15. csütörtök 33.   

16. péntek 34.   

17. szombat --   

18. vasárnap --   

19. hétfő 35.  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

20. kedd 36.  
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Felvételi tájékoztató közzététele 

21. szerda 37.  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

22. csütörtök 38.  
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

23. péntek --  Nemzeti ünnep 

24. szombat --   

25. vasárnap --   

26. hétfő --  
Őszi szünet 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

27. kedd --  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

28. szerda --  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

29. csütörtök --  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

30. péntek --  Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

31. szombat --   
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2020. NOVEMBER 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. vasárnap --   

2. hétfő 39.  Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

3. kedd 40.   

4. szerda 41.  Oktatói testületi értekezlet 

5. csütörtök 42.   

6. péntek 43.   

7. szombat --   

8. vasárnap --   

9. hétfő 44.  Európai Szakképzési Hét (november 9-13.) 

10. kedd 45.   

11. szerda 46.  Évfolyamest a 10. évfolyamosok számára 

12. csütörtök 47.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

13. péntek 48.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

14. szombat --  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

15. vasárnap --  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

16. hétfő 49.  

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

Erasmus+ „Fairy Tales” projekttalálkozó, Tö-

rökország 

17. kedd 50.   

18. szerda 51.   

19. csütörtök 52.   

20. péntek 53.   

21. szombat --   

22. vasárnap --   

23. hétfő 54.  Középszintű szóbeli érettségi vizsga (KH) 

24. kedd 55.  Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

25. szerda 56.  Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

26. csütörtök 57.  Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

27. péntek 58.   

28. szombat --   

29. vasárnap --   

30. hétfő 59.   
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2020. DECEMBER 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. kedd 60.   

2. szerda 61.  Oktatói testületi értekezlet 

3. csütörtök 62.   

4. péntek 63.  
A 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a köz-

ponti írásbeli felvételi vizsgára 

5. szombat --   

6. vasárnap --   

7. hétfő 64.   

8. kedd 65.   

9. szerda 66.   

10. csütörtök 67.   

11. péntek 68.   

12. szombat --   

13. vasárnap --   

14. hétfő 69.  
Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira tör-

ténő jelentkezés határideje 

15. kedd 70.   

16. szerda 71.   

17. csütörtök 72.  A 9. évfolyam bemutatkozása 

18. péntek 73.  
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap - Kará-

csonyi műsor 

19. szombat --   

20. vasárnap --   

21. hétfő --  Téli szünet 

22. kedd --   

23. szerda --   

24. csütörtök --   

25. péntek --   

26. szombat --   

27. vasárnap --   

28. hétfő --   

29. kedd --   

30. szerda --   

31. csütörtök --   
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2021. JANUÁR 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. péntek --   

2. szombat --   

3. vasárnap --   

4. hétfő 74.  A téli szünet utáni első tanítási nap 

5. kedd 75.   

6. szerda 76.  Oktatói testületi értekezlet 

7. csütörtök 77.   

8. péntek 78.   

9. szombat --   

10. vasárnap --   

11. hétfő 79.  NETFIT mérések kezdete (ápr. 23-ig) 

12. kedd 80.  
Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére 

13. szerda 81.  
Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok ré-

szére 

14. csütörtök 82.   

15. péntek 83.   

16. szombat --   

17. vasárnap --   

18. hétfő 84.   

19. kedd 85.   

20. szerda 86.  Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. 

21. csütörtök 87.   

22. péntek 88.  Az I. félév vége 

23. szombat --  
Központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok 

számára 10:00 

24. vasárnap --   

25. hétfő 89.  Ágazati alapvizsgák kezdete 

26. kedd 90.   

27. szerda 91.   

28. csütörtök 92.  
Pótló központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamo-

sok számára 14:00 

29. péntek 93.  

A 8. osztályos szülők értesítése a tanulók ered-

ményeiről 

Szalagavató 

30. szombat --   

31. vasárnap --   
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2021. FEBRUÁR 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. hétfő 94.  Mellék-szakképesítések vizsgáinak kezdete 

2. kedd 95.   

3. szerda 96.  Oktatói testületi értekezlet – félévi értékelő ért. 

4. csütörtök 97.   

5. péntek 98.   

6. szombat --   

7. vasárnap --   

8. hétfő 99.  
A 8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli fel-

vételi vizsgák eredményéről 

9. kedd 100.   

10. szerda 101.   

11. csütörtök 102.   

12. péntek 103.   

13. szombat --   

14. vasárnap --   

15. hétfő 104.  
Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés határ-

ideje 

16. kedd 105.   

17. szerda 106.   

18. csütörtök 107.   

19. péntek 108.   

20. szombat --   

21. vasárnap --   

22. hétfő 109.  
Erasmus+ „TAB” partneriskolák találkozója is-

kolánkban 

23. kedd 110.   

24. szerda 111.   

25. csütörtök 112.  
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldo-

zatairól 

26. péntek 113.  
Testnevelés felvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára, Szóbeli meghallgatás: honvéd kadétok 

27. szombat --   

28. vasárnap --   
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2021. MÁRCIUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. hétfő 114.  Pénzügyi és vállalkozói témahét – március 1-5. 

2. kedd 115.   

3. szerda 116.  Oktatói testületi értekezlet 

4. csütörtök 117.   

5. péntek 118.  
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 14:00 

6. szombat --   

7. vasárnap --   

8. hétfő 119.   

9. kedd 120.   

10. szerda 121.  Diákfórum 

11. csütörtök 122.  
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 14:00 

12. péntek 123.  Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

13. szombat --   

14. vasárnap --   

15. hétfő --  Nemzeti ünnep 

16. kedd 124.  
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 

hozatala 

17. szerda 125.   

18. csütörtök 126.   

19. péntek 127.   

20. szombat --   

21. vasárnap --   

22. hétfő 128.  Digitális témahét – március 22-26. 

23. kedd 129.   

24. szerda 130.   

25. csütörtök 131.   

26. péntek 132.   

27. szombat --   

28. vasárnap --   

29. hétfő 133.   

30. kedd 134.   

31. szerda --   
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Diáknap 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 
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2021. ÁPRILIS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. csütörtök --  Tavaszi szünet 

2. péntek --   

3. szombat --   

4. vasárnap --   

5. hétfő --  Húsvét hétfő – munkaszüneti nap 

6. kedd --  

Rendészek és informatikusok nemzetközi mun-

kakörnyezetben az Eötvösből Erasmus+ szak-

mai gyakorlat Milánó (március 6-19.) 

7. szerda 135.  A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

8. csütörtök 136.   

9. péntek 137.  Megemlékezés a Költészet napjáról  

10. szombat --   

11. vasárnap --   

12. hétfő 138.   

13. kedd 139.   

14. szerda 140.  
Oktatói testületi értekezlet 

Ideiglenes felvételi rangsor 

15. csütörtök 141.   

16. péntek 142.  
Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

Szakmák Éjszakája 

17. szombat --   

18. vasárnap --   

19. hétfő 143.  Fenntarthatósági témahét április 19-23. 

20. kedd 144.   

21. szerda 145.   

22. csütörtök 146.   

23. péntek 147.   

24. szombat --   

25. vasárnap --   

26. hétfő 148.  Erasmus+ „TAB” zárótalálkozó, Törökország 

27. kedd 149.   

28. szerda 150.  Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. 

29. csütörtök 151.   

30. péntek 152.  

Utolsó tanítási nap a végzősöknek 
Ballagás 14:00  

Felvételi értesítés a 8. évfolyamosoknak 
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2021. MÁJUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. szombat --  A munka ünnepe  

2. vasárnap --   

3. hétfő --  Magyar írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

4. kedd --  Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

5. szerda --  Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

6. csütörtök 153.  Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga 

7. péntek 154.  Német nyelv írásbeli érettségi vizsga 

8. szombat --   

9. vasárnap --   

10. hétfő 155.   

11. kedd 156.  Írásbeli érettségi vizsgák 

12. szerda 157.  
Ágazati szakmai és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgák  

13. csütörtök --  
Írásbeli szakmai vizsgák, írásbeli érettségi vizsgák 

igazgatói szünet 

14. péntek 158.  Írásbeli érettségi vizsgák,  

15. szombat --   

16. vasárnap --   

17. hétfő 159.  Írásbeli érettségi vizsgák 

18. kedd 160.  Írásbeli érettségi vizsgák 

19. szerda 161.  Írásbeli érettségi vizsgák 

20. csütörtök 162.  
Írásbeli érettségi vizsgák 

Emelt szintű érettségire felkészítő csoportba jelentke-

zés határideje 

21. péntek 163.  Írásbeli érettségi vizsgák 

22. szombat --   

23. vasárnap --   

24. hétfő --  Pünkösd hétfő 

25. kedd 164.  Oktatói testületi értekezlet 

26. szerda 165.  Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

27. csütörtök 166.   

28. péntek 167.   

29. szombat --   

30. vasárnap --   

31. hétfő 168.   
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2021. JÚNIUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. kedd 169.  

2. szerda 170.  

3. csütörtök 171.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

4. péntek 172.  
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Megem-

lékezés a Nemzeti összetartozás napjáról 

5. szombat --   

6. vasárnap --   

7. hétfő 173.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

8. kedd 174.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

9. szerda 175.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

10. csütörtök 176.  
Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

11. péntek 177.   

12. szombat --   

13. vasárnap --   

14. hétfő 178.  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

15. kedd 179.  

Utolsó tanítási nap  

Sport- és egészségnap, projektnap 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

16. szerda --  
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Ágazati alapvizsga kezdete 1/9. évfolyam 

17. csütörtök --  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

18. péntek --  
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Tanévzáró ünnepély 17:00 

19. szombat --   

20. vasárnap --   

21. hétfő --  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

22. kedd --  
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

23. szerda --  
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

24. csütörtök --  
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

25. péntek --  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

26. szombat --   

27. vasárnap --   

28. hétfő --   

29. kedd --   

30. szerda --   
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2021. JÚLIUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. csütörtök -- --  

2. péntek -- -- Oktató testületi értekezlet - tanévzáró értekezlet 

3. szombat -- --  

4. vasárnap -- --  

5. hétfő -- --  

6. kedd -- --  

7. szerda -- --  

8. csütörtök -- --  

9. péntek -- --  

10. szombat -- --  

11. vasárnap -- --  

12. hétfő -- --  

13. kedd -- --  

14. szerda -- --  

15. csütörtök -- --  

16. péntek -- --  

17. szombat -- --  

18. vasárnap -- --  

19. hétfő -- --  

20. kedd -- --  

21. szerda -- --  

22. csütörtök -- --  

23. péntek -- --  

24. szombat -- --  

25. vasárnap -- --  

26. hétfő -- --  

27. kedd -- --  

28. szerda -- --  

29. csütörtök -- --  

30. péntek -- --  

31. szombat -- --  
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2021. AUGUSZTUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 

1. vasárnap -- --  

2. hétfő -- --  

3. kedd -- --  

4. szerda -- --  

5. csütörtök -- --  

6. péntek -- --  

7. szombat -- --  

8. vasárnap -- --  

9. hétfő -- --  

10. kedd -- --  

11. szerda -- --  

12. csütörtök -- --  

13. péntek -- --  

14. szombat -- --  

15. vasárnap -- --  

16. hétfő -- --  

17. kedd -- -- Alakuló értekezlet 09:00 

18. szerda -- -- Javító- és osztályozó vizsgák 08:00 

19. csütörtök -- --  

20. péntek -- --  

21. szombat -- --  

22. vasárnap -- --  

23. hétfő -- -- 
Ágazati alapvizsga (sikeres javítóvizsga esetén 

– 9. évfolyam) 

24. kedd -- -- 
Ágazati alapvizsga (sikeres javítóvizsga esetén 

– 9. évfolyam) 

25. szerda -- --  

26. csütörtök -- --  

27. péntek -- --  

28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő -- --  

31. kedd -- -- Tanévnyitó értekezlet 09:00 
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5. MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

5.1. A humán munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek 

A magyar nyelv és irodalom; kommunikáció - magyar nyelv és irodalom; történelem; történe-

lem és társadalomismeret; társadalomismeret; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

kommunikáció; társadalom és kommunikáció; társadalomismeret és kommunikáció; kommu-

nikációs gyakorlatok; etika; vizuális kultúra; tanulásmódszertan; könyvtár tantárgyak tanítása-

inak személyi feltételei biztosítottak, a szakos ellátottság teljes. 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG  

NÉV TANTÁRGYAK 

Bognár Barbara magyar nyelv és irodalom, társadalomis-

meret és kommunikáció, tanulásmódszer-

tan tantárgy gondozása 

Dévényi Judit kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 

Dakos István kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 

Élő Barbara magyar nyelv és irodalom, kommunikáció 

- magyar nyelv és irodalom 

Fajtai Piroska magyar nyelv és irodalom, történelem, 

kommunikáció - magyar nyelv és iroda-

lom, 

kommunikációs gyakorlatok 

Jónás Csaba történelem, társadalomismeret 

Kelemen Tibor történelem és társadalomismeret 

Kiss Ernő magyar nyelv és irodalom, történelem, 

kommunikáció - magyar nyelv és iroda-

lom, 

kommunikáció, tanulásmódszertan 

Kolozsiné Keresztes Éva magyar nyelv és irodalom, társadalom és 

kommunikáció 

Kránicz Tünde magyar nyelv és irodalom, etika, kommu-

nikáció - magyar nyelv és irodalom, emelt 

magyar 

Lévai Tamás könyvtár 

Nagy Nikolett történelem; társadalomismeret; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek, emelt 

történelem 

Nyári Milán vizuális kultúra 
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Rohn Róbertné könyvtár 

Takács Szilvia történelem 

Varga Andrea Éva történelem, történelem és társadalomisme-

ret, társadalomismeret 

 

II. Tárgyi feltételek 

A tantárgyak oktatásának alapvető tárgyi feltételei adottak. 

 tantermek 

 iskolai könyvtár 

 számítógépek, projektorok, ill. digitális táblák és internet 

 tanári és tanulói demonstrációs eszközök (pl. falitérképek, történelmi tablók, idő-

szalag, forrásszemelvények). 

A könyvtárban található kivetítési lehetőség a délelőtti könyvtárhasználati órák és a délutáni 

programok során sokoldalúan működtethető az ott lévő egyéb eszközökkel (videó, televízió 

stb.) kombinálva.  

Korszerű technika áll rendelkezésre az iskolai ünnepélyek lebonyolításához, a rádiós műso-

rok elkészítéséhez, ill. a Gépész Rádió működtetéséhez. 

A tavaszi járványhullám hatására a humán munkaközösség 2020. március 18-tól kialakította és 

elindította a tantermen kívüli digitális munkarendet. Alkalmazkodtunk a váratlanul kialakult 

szituációhoz, és a tanulóknak biztosítottuk a tanulási lehetőséget.  

Európában a koronavírus- járvány (COVID-19) második hulláma érzékelhető. Az elmúlt he-

tekben folyamatosan emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és az 

látszik, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus. 

A humán munkaközösség tagjai ismételten felkészültek a tantermen kívüli digitális munka-

rend kialakítására. Ennek érdekében a munkaközösség több tagja folyamatos digitális tan-

anyagfejlesztést hajt végre. A lehetőségeinkhez mérten továbbra is különböző online platfor-

mokon adunk tájékoztatást a tanulóknak a napi órarendnek megfelelően. 

 

III. Célkitűzések, feladatok 

A célkitűzések a rendkívüli helyzethez kapcsolódnak: 

1) Tudatosítjuk a tanulókban és a szülőkben is, hogy a tankönyvek letölthetők: 

https://www.nkp.hu/okostankonyvek 

https://www.nkp.hu/okostankonyvek
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2) Megjelöljük a digitális oktatási tartalmak elérhetőségét. Munkaközösségünk a már kipróbált 

és tanulást támogató segédanyagokat, tananyagokat használ: 

 Nemzeti Köznevelési Portál (letölthető tankönyvek, digitális tananyagok, tesztek, fel-

adatsorok) https://www.nkp.hu/ 

 Magyar Elektronikus Könyvtár (szépirodalmi művek) https://mek.oszk.hu/ 

 A Mozaik Kiadó  honlapja (ingyenes) https://www.mozaweb.hu/ 

 Nemzeti Filmarchívum (magyar filmek, filmrészletek) https://filmarchiv.hu/hu/gyuj-

temenyek 

 Videotanár (tananyagot feldolgozó videók) http://videotanar.hu/ 

 M5 kulturális csatorna (oktatási műsorok)  https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/ 

 Zanza tv (kisfilmekben magyarázza el a tantárgyak legfontosabb témáit) 

https://zanza.tv/ 

 Okosdoboz (a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képes-

ségfejlesztő játékok) http://www.okosdoboz.hu 

3) Ismertetjük az érettségi vizsga részletes követelményeit. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

4) A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók és Szakmai programunk alapján ké-

szítjük el a tanmeneteinket. 

5) A magas óraszámok és a számos feladat ellenére törekszünk arra, hogy a munkaközösség-

vezető a lehetőségekhez mérten minél több tanórát látogasson meg, majd sor kerüljön a 

hospitálási tapasztalatok megbeszélésére.  

 

Feladatok: 

 A 9. évfolyamon végzett felmérések tapasztalatai, a hiányosságok pótlása. 

 Diszlexiás, diszgráfiás tanulók számbavétele. 

 A 9–10. évfolyamon próbamérések (előmérések, bemeneti mérések) a kompetencia-

mérést megelőzően (szaktanárok). 

 A kompetenciamérésen elért eredmények megtartása, ill. javítása a fejlesztési és in-

tézkedési tervben meghatározottak szerint. 

 Tehetséggondozás (új diákok felkutatása; műsorokra, versenyekre való felkészítése). 

 Az érettségi vizsgára történő eredményes felkészítés (új módszerek, ötletek). 

https://www.nkp.hu/
https://mek.oszk.hu/
https://www.mozaweb.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
http://videotanar.hu/
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
https://zanza.tv/
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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 Az érettségi témakörök (történelem) és tételek (magyar) 20%, ill. 30%-ának megvál-

toztatása. 

 Az érettségi eredmények elemzése, a tanulságok levonása. 

 Egységes értékelés kialakítása.  

 Az éves munka értékelése. 

 

A munkaközösség programja havi bontásban 

 

2020. augusztus 

- 1. munkaközösségi értekezlet 

Téma: A munkaközösség vezetőjének megválasztása (titkos szavazással): a feladatot 

ebben a tanévben Kolozsiné Keresztes Éva látja el. A történelem tantárgyhoz kapcso-

lódó területfelelősi feladatokat Nagy Nikolett látja el. 

Az éves munkaterv kialakítása, versenynaptár összeállítása 

Tanmenetek előkészítése 

 

2020. szeptember 

- Tanévnyitó ünnepély (09.01.) 

Felelős: Kránicz Tünde 

- Szintfelmérések a 9. évfolyamon, diszlexiások, diszgráfiások számbavétele 

Felelős: szaktanárok 

- Rendszeres, tanórán kívüli foglalkozások összegyűjtése (határidő: szeptember 4. ) 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva 

- A tanmenetek elkészítése (határidő: szeptember 6.) 

Felelős: szaktanárok 

- Színházbérletek népszerűsítése, árusítása 

Felelős: Kránicz Tünde, szaktanárok 

- Kadétavatás 

Felelős: Kiss Ernő, Kránicz Tünde 

- Fokozatosan élünk az iskolarádió adta lehetőségekkel 

Felelős: Kiss Ernő 

- Nevezés az Időutazó országos levelező történelemversenyre (Felkészítés folyamatos 

a tanév során.) 
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Felelős: Takács Szilvia 

- Tehetséges tanulók felmérése 

Felelős: szaktanárok 

- Nevezés a Szivárványhíd irodalmi versenyre; a felkészülés a tanév során folyama-

tos. 

Felelős: Bognár Barbara 

- Komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő verseny a 7. és 8. osztályosok szá-

mára 

Felelős: Bognár Barbara 

 

2020. október 

- Felvételi nyílt nap a nyolcadik osztályosok számára (október 02.) 

Jelen lesznek: Kránicz Tünde, Kolozsiné Keresztes Éva 

- Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2020. október 05. és 2020. október 

09. között. 

- A témakörhöz kapcsolódó szövegértési feladatok feldolgozása. 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva és szaktanárok 

- Projektfeladatok a Fenntarthatóság-környezettudatosság témahetéhez kapcsolódóan. 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, Nyári Milán 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolarádió keretében (október 6.) 

Felelős: Nagy Nikolett 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás négy hétvégén a nyolcadik osztályosok 

számára 

Felelős: Kránicz Tünde, Kolozsiné Keresztes Éva 

- A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár lehetőségeinek megismertetése a 9. évfo-

lyamosokkal (könyvtárlátogatás, beiratkozás a könyvtárba). 

Felelős: szaktanárok 

- Iskolai ünnepély az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (október 22.) 

Felelős: Fajtai Piroska  

- Őszi írásbeli érettségi vizsgák dolgozatainak javítása 

Felelős: Fajtai Piroska (történelem), Kránicz Tünde (magyar) 

 

2020. november 

- 2. munkaközösségi értekezlet 
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Téma: az érettségi témakörök és tételek 20-30 %-ának megváltoztatása 

- Az iskolai helyesírási verseny lebonyolítása 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, Dakos István 

- Őszi szóbeli érettségi vizsgák 

Vizsgáztató tanárok: történelem: Fajtai Piroska; magyar nyelv és irodalom: Kránicz 

Tünde 

2020. december 

- Mikulás járja körbe ajándékaival a tantermeket (december 7.) 

Felelős: Kránicz Tünde 

- Nevezés az Örökségünk ’48 országos történelemversenyre (Felkészítés folyamatos a 

tanév során.) 

Felelős: Takács Szilvia 

- A 9. évfolyamosok bemutatkozó műsora (december 17.) 

Felelős: osztályfőnökök 

- Karácsonyi műsor (december 18.) 

Felelős: Élő Barbara 

 

2021. január 

- Az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulója a 9–10. évfolyamosok szá-

mára  

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva és a továbbjutott tanulók felkészítő tanárai 

-  Szalagavató ünnepség (január 29.) 

Felelős: Kiss Ernő 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról könyvtári keretekben (január 22.) 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról tanórákon (január 22.) 

Felelős: szaktanárok 

- Központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok számára (január 23.) A dolgozatok ja-

vítása.  

Felelős: magyar szakos szaktanárok 

- 3. munkaközösségi értekezlet 

Téma: a féléves tapasztalatok megbeszélése (tanulmányi munka, tanórán kívüli foglal-

kozások, óralátogatások), tankönyvrendelés előkészítése 

- Az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny iskolai fordulója 
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Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, szaktanárok 

 

 

2021. február 

- A Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulója 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, szaktanárok 

- Tankönyvrendelési javaslatok összegyűjtése 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva (magyar), Nagy Nikolett (történelem) 

- Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól: iskolarádió keretében (február 

25.) 

Felelős: Varga Andrea Éva 

 

2021. március 

- Pénzügyi és vállalkozói ismeretek témahét (március 01- március 05.) 

A témakörhöz kapcsolódó szövegértési feladatok feldolgozása 

Felelős: Fajtai Piroska 

- A Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulóján való részvétel (március első hete) 

- Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (március 12.) 

Felelős: Kránicz Tünde és Varga Andrea Éva 

- Látogatás a Somogy Megyei Levéltárban és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyv-

tárban 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné és a szaktanárok 

- Komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő verseny szóbeli fordulója a 7. és 8. 

osztályosok számára 

Felelős: Bognár Barbara 

- Digitális témahét 

- Projektfeladatok a Digitális témahetéhez (03.22.-03.26.) kapcsolódóan. 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, Nyári Milán 

 

2021. április 

- Megemlékezés a magyar költészet napjáról az iskolarádióban (április 09.) 

Felelős: Bognár Barbara 

- Projektfeladat magyar költészet napjához kapcsolódóan 

Felelős: Kiss Ernő 
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- Megemlékezés a holokauszt áldozatairól az iskolarádióban (április 16.) 

Felelős: Jónás Csaba 

- A Kaposvári Polgári Casino „Lekötelező irodalom” című verses rendezvényén való 

részvétel  

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva 

- 4. munkaközösségi értekezlet 

Téma: sikeresnek bizonyult oktatási módszerek, ötletek megbeszélése, az óralátogatá-

sok tapasztalatai, érettségi vizsgák, kompetenciamérés, javítóvizsgák előkészítése 

- Ballagási ünnepség (április 30.) 

Felelős: Élő Barbara 

 

2021. május 

- Írásbeli érettségi vizsgák 

Segédeszközök elhelyezése a tantermekben 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné és a szaktanárok 

- Kompetenciamérés a 10. évfolyamon (május 26.) 

A javításért felelősek a munkaközösség tagjai. 

 

2021. június 

- Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról az iskolarádióban (június 4.) 

Felelős: Nagy Nikolett 

- Szóbeli érettségi vizsgák 

Segédeszközök elhelyezése a vizsgatermekben 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné és a szaktanárok 

- Tanévzáró ünnepély (június 18.) 

Felelős: Kiss Ernő 

A következő évi tanévnyitó előkészítése 

Felelős: Bognár Barbara 

- Az érettségi vizsgák tapasztalatai és az éves munka értékelése 
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Korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás 

A munkaközösség tagjai rendszeres, nem tanórai foglalkozások keretében valósítják meg a ta-

nulók felzárkóztatását, ill. tehetséggondozását, versenyekre való felkészítését. A foglalkozáso-

kat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Könyvtár 

Intézményünk könyvtára kettős funkciót lát el: iskolai és kollégiumi. Programja a 2. sz. mel-

lékletben található. 

A szaktanárok vezetésével filmórák, könyvtári foglalkozások. 

 

 

Wass Albert Irodalmi Kávéház 

A programot Lévai Tamás és Rohn Róbertné állítja össze. 
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1. számú melléklet 

 

Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

 

Ssz. Név Foglalkozás 

1. Bognár Barbara 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 Szivárványhíd irodalmi levelező versenyre 

 (A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó prog-

ram megvalósítása az általános iskolák 7. és 8. osztályos 

tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Tanévnyitó ünnepély (2021) 

 Megemlékezés a magyar költészet napjáról 

2. Dakos István 
Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Implom József helyesírási versenyre 

 

3. Élő Barbara 
Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 karácsonyi műsor 

 Ballagás 

4.  Fajtai Piroska 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Iskolai ünnepély az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc emlékére 

A témahetekhez (Pénzügyi és vállalkozói ismeretek, 

Fenntarthatóság-környezettudatosság) kapcsolódó szöveg-

értési feladatok feldolgozása 

5. Jónás Csaba 
Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

6.  Kiss Ernő 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Szalagavató ünnepség 

 Tanévzáró ünnepély 

Projektfeladat magyar költészet napjához kapcsolódóan 

7. Kolozsiné Keresztes Éva 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Implom József helyesírási versenyre 

 a Szép Magyar Beszéd versenyre 

 az Édes Anyanyelvünk versenyre 

 a „Lekötelező irodalom” című verses rendezvényre 

(A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás a nyolca-

dik osztályosok számára 

Projektfeladatok a Fenntarthatóság-környezettudatosság 

és a Digitális témahetéhez kapcsolódóan. 

8. Kránicz Tünde 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Tanévnyitó ünnepély (2020) 

 Kadétavató 

 műsor Mikulásra 
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 az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás a nyolca-

dik osztályosok számára 

9.  Lévai Tamás 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés a magyar kultúra napjáról könyvtári 

keretekben 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár lehetősége-

inek megismertetése a 9. évfolyamosokkal (könyvtárláto-

gatás, beiratkozás a könyvtárba). 

Határtalanul. Sikeres pályázat végrehajtása a járvány-

helyzettől függően. 

Wass Albert Irodalmi Kávéház 

Helyismeret - helytörténet 

10. Nagy Nikolett 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolarádió ke-

retében 

 megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 

11. Nyári Milán 

Projektfeladatok a Fenntarthatóság-környezettudatosság 

és a Digitális témahéthez kapcsolódóan 

A Festők Városa Hangulatfesztivál rendezvényeinek láto-

gatása 

12.  Rohn Róbertné 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés a magyar kultúra napjáról könyvtári 

keretekben 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár lehetősége-

inek megismertetése a 9. évfolyamosokkal (könyvtárláto-

gatás, beiratkozás a könyvtárba). 

Wass Albert Irodalmi Kávéház 

Helyismeret - helytörténet 

13. Takács Szilvia 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Időutazó országos levelező történelemversenyre  

 az Örökségünk ’48 országos történelemversenyre 

(A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

14. Varga Andrea Éva 
Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 
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2. számú melléklet 

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 

2020/2021-ES TANÉV 

 

 Az intézményi könyvtár kettős funkciójú; feladatait az iskolai és a kollégiumi pedagó-

giai program alapján látja el. Elsődleges célja: az intézmény nevelőtestülete, diákjai és dolgozói 

számára biztosítani a könyvtári dokumentumokat és szolgáltatásokat. Tevékeny szerepet vállal 

az iskolán belüli és kívüli információáramlásban. A gyűjtőköri szabályzat alapján végzi az új 

dokumentumok beszerzését. 

 

A könyvtár alapfeladatai: 

 Könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, gondozása 

 A raktári rend biztosítása 

 Az információáramlás segítése 

 Tartós tankönyvek kezelése 

 Könyvtári órák, foglalkozások tartása 

 Könyvtárhasználóvá nevelés 

 Felzárkóztatás, ízlésfejlesztés, korrepetálás 

 

A könyvtár pedagógiai munkája: 

 Novemberben a 9. évfolyamos iskolai és kollégiumi tanulók számára a 

könyvtár bemutatása (könyvtárhasználat, könyvtári rend, beiratkozás) 

 A tanév során az iskolai tanulók részére előzetes bejelentkezés alapján 

könyvtárhasználatra épülő szakórák tartása 

 Kollégiumi csoportok részére könyvtárhasználati foglalkozások tartása 

felmenő rendszerben, külön tematika alapján (írástörténet, dokumentum-

ismeret, időszaki kiadványok, Nyugat, könyvtárhálózat) 

 Egyéni foglalkozás, felkészítés, korrepetálás 

 

Az „Intézkedési terv a járványügyi válsághelyzet intézményi szintű kezelésére” szerint a 

könyvtárban egyszerre egy személy tartózkodhat, amennyiben kölcsönzés céljából érkezik. A 

fent felsorolt órák, foglalkozások szünetelnek a járványhelyzet végéig. 

A könyvtár szakmai munkája: 
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 Együttműködés az oktatói testülettel 

 Az állomány feldolgozása a Szikla21 integrált rendszer segítség-

ével egész évben folyamatosan 

 Szakmai kapcsolat a Megyei Könyvtárral és a város iskolai 

könyvtáraival 

 Továbbképzések, önképzés 

 

Egyéb tevékenységek: 

 A bejárat előtti tárlóban és a kézikönyvtári részen folyamatos 

könyvbemutató ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan (Ka-

rácsony, okt. 6., márc. 15., Föld napja, Trianon, stb.) 

 Közösségi szolgálatot végző diákok foglalkoztatása 

 Tankönyvrendelés lebonyolítása 

 

Pályázatok 

 

TIOP 

Az Új Széchenyi Terv TIOP-1.2.3.-11/1 számú, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infra-

struktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázatnál jelenleg az öt éves fenntartási 

időszak van érvényben. 

 

Határtalanul 

Sikeres pályázat végrehajtása a járványhelyzettől függően. Pályázat benyújtása az új kiírásra. 

 

Honlap 

Könyvtárunk honlapján könyvajánlót, blogot, galériát és hasznos információkat találhatnak az 

érdeklődők. 

 

Beszerzés 

A könyvtár beszerzési kerete egy gazdasági évben: a KELLO-val kötött szerződés alapján, 

amely a folyóiratokat tartalmazza (kb. 40.000,- Ft). 
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Célkitűzések 

 Rendezvények szervezése 

 Pályázatokon való részvétel 

 Szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvétel 

 Kiépített szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása (Megyei és Egyetemi Könyv-

tár, iskolai könyvtárak) 

 Honlap fejlesztése, folyamatos karbantartása 
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5.2. A reál munkaközösség munkaterve 

 

I. Személyi feltételek 

Munkaközösség-vezető: Németh Géza 

Munkaközösségi tagok:  

Demeter László matematika,  

Dr. Bögölyné Róber Judit matematika, természetismeret 

Ferka Gabriella matematika  

Győrfi-Bátori Enikő fizika   természetismeret 

Laki Piroska matematika 

Nemes Zoltán matematika,  természetismeret 

Németh Géza  matematika  

Molnár Imre matematika 

Paluska Hajnalka matematika 

 

A munkaközösségünkben jelentős személyi változások nem történt. Dr. Bögölyné Róber Judit 

nyugdíjas óraadóként tanít nálunk. Személyi állományunk megfelelő végzettséggel rendelkezik 

a tantárgyak tanításához, mind az érettségire való felkészítéshez és annak lefolytatásához is. 

 

II. Tárgyi feltételek: 

A tantárgyakat a helyi tanterveknek megfelelő tankönyvek és feladatgyűjtemények felhasználásával 

oktatjuk: 

Szemléltető eszközök: 

 Projektor, laptop, számítógép, interaktív tábla 

 Szabályos testek térbeli szemléltetése élhálózattal (fém), forgástestek szemléltetése 

 (fa, műanyag) 

 Számítógépes programok függvények ábrázolására  

 Tablóképek (függvények) 

 Színes krétás táblai rajzok 

 Internetes honlapok 

 KÖMAL 

 Szakkönyvek 

 Tanári demonstrációs és tanulói kísérleti eszközök (szertári leltár alapján) 

III. Munkaprogram 
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Általános célkitűzések: 

 gyengébb képességű tanulók segítése tanórai keretek között 

 a lemorzsolódás csökkentése (GINOP-pályázat) 

 felvételi és év végi eredmény vizsgálatok a 9. évfolyamon 

 versenyekre és kompetenciamérésre való felkészítés 

 évfolyam kompetencia felmérésének értékelése (helyi és országos) 

 érettségire való felkészítés, az érettségi eredmények értékelése, tapasztalatok megbe-

szélése 

 próba érettségi feladatsor íratása és értékelése a végzős osztályoknál 

 KÖMAL, Zrínyi (Gordiusz), Kenguru feladatmegoldások segítése, irányítása 

 jobb képességű tanulók felsőoktatás felé történő orientálása (szakkör, illetve tanórai dif-

ferenciálás keretében) 

 a tanítási módszerek továbbfejlesztése, továbbképzéseken való részvétel 

 számítástechnika alkalmazásának fejlesztése tanórákon, a multimédiás eszközök segít-

ségével (interaktív tábla) 

 egységes követelményrendszer kialakítása 

 egységes tanmenetek kialakítása 

 tantárgyi koncentráció a műszaki tárgyakkal (pl. fizika a technikusképzésben, komplex 

természetismeret tantárgy esetében) 

 fizikaszertár felszereltségének javítása  

 a szakirodalom folyamatos tanulmányozása 

 online oktatás a járványhelyzet függvényében (Classroom) 

 a Covid vírus okozta járványhelyzetben az oktatás rugalmas kezelése 

 

Versenyeken való részvétel 

 OKTV matematika, fizika 

 Arany Dániel matematikaverseny 

 Megyei matematikaverseny 

 Zrínyi (Gordiusz) matematika tesztverseny 

 Kenguru matematika tesztverseny 

 Bolyai csapatverseny 

 Mikola Sándor fizika verseny I-II évfolyam 
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 A tabi Regionális Matematikaverseny 

 Eötvös Fizika Csapatverseny (intézményi) 

 

A szakterület évi programja 

A technikumi és szakképző iskolai képzés bevezetése előtt munkaközösségünk elkészítette a 

matematika és a fizika tantárgyak helyi programterveit. Ezek alapján készítjük el a 9. évfolya-

mon a tanmeneteket is. 

Egységes értékelési elveket és ponthatárokat alkalmazunk Az egyes témazáró dolgozatokra 

adott érdemjegyek alsó határai: 

 elégséges: 25-30% 

 közepes: 40-45% 

 jó: 60-65% 

 jeles: 80-85% 

 

A szaktanárok az egyes dolgozatok nehézségi szintjének figyelembevételével állapítják meg a 

fentiek alapján a konkrét ponthatárokat. 

Az egyéb értékelések során a szaktanárok a gyakorlatuknak megfelelően osztályoznak. 

A minőségirányítási rendszerünk alapján az osztályok bemeneti értékét a felvételi eredmények 

adják. A kompetenciamérés jó eredménye rendkívül fontos számunkra, így a felkészülésre nagy 

hangsúlyt kell helyezni és az értékelés a szakmai programnak megfelelően osztályzásra kerül 

(május). Az előző évi kompetenciamérés elmaradt a járvány miatt, így annak az eredménye 

nem áll rendelkezésre. 

A tizenkettedik évfolyam (és így a középiskolai tanulmányok) kimeneti eredménye maga az 

érettségi. A sikeres érettségire való felkészítést évek óta a próba-érettségi megíratásával segít-

jük elő. 

Szakkörök, korrepetálások 

A lehetőségeknek megfelelően szakköröket, érettségire felkészítő foglalkozásokat indítunk a 

jobb képességű tanulók számára. Hasonlóképpen felzárkóztató foglalkozásokat is szervezünk. 

Tankönyvek 

Az idei tanévben a Nemzeti Tankönyvlista alapján csak a NT kiadványokat rendelhettük meg 

a tanulóknak, de továbbra is használjuk a Mozaik tankönyvcsaládot a tanítás során. 

 

Az érettségi tapasztalatainak elemzésére, a további feladatok egyeztetésére október hónapban 

és a későbbiekben folyamatosan sor kerül. 
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A továbbtanulás elősegítése miatt továbbra is fontos a matematika és a fizika versenyeken való 

eredményes részvétel, amit a tanórákon és a szakköri foglalkozásokon továbbra is kiemelten 

kell kezelni. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, idén ismét indítunk OKTV, Gordiusz és Ken-

guru, illetve a Bolyai (csapatverseny) matematika versenyeken tanulókat, a lehetőségeket fi-

gyelembe véve. A Kenguru matematikaverseny az előző tanévben elmaradt, pótlására szeptem-

ber 10-én kerül sor. 

A matematika és a fizika tantárgyból érettségire jelentkező tanulók felkészítésére a tanórákon 

differenciált foglalkozást és szakkört biztosítunk. 

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban a vizsgabizottságok munkájában továbbra is Ferka Gabriella 

vállal szerepet. 

Munkaközösségünk ebben az évben is tervezi a felvételiző nyolcadikosok számára Tehetség-

gondozó, felzárkóztató foglalkozások tartását. A lehetséges időpontokat és a foglalkozások 

szervezését a járványügyi helyzetnek megfelelően az iskolavezetéssel egyeztetjük. 

A központi írásbeli felvételi feladatlapokat értékeljük, a feladatokkal kapcsolatos tapasztalato-

kat megbeszéljük. 

A munkaközösség tagjai számára számítógép, videomagnó, laptop, projektor, interaktív tábla 

egyaránt rendelkezésre áll, ezek jobb kihasználására és fejlesztésére törekedni kell. 

Továbbra is feladatunk egymás munkájának jobb megismerése (óralátogatások, megbeszélé-

sek), tantárgyi koncentrációk továbbfejlesztése. A tapasztalatokat folyamatosan beszéljük meg. 

Az iskolánk által szervezett Eötvös Fizika Versenyt (általános iskolák számára) az előző tanév-

ben nem tudtuk megtartani. Az iskolai Eötvös Fizika Csapatversenyt sem sikerült megtarta-

nunk, a járványhelyzet miatt ezúttal szeptember 9-én tartjuk meg. Ha a helyzet javul, idén is 

megtartjuk iskolai versenyeinket. 

Tervezzük a Fenntarthatósági témahéten való szervezési feladatok ellátását és aktív részvételt 

a lebonyolításban. 

Tervezzük továbbá a Pénzügyi és vállalkozói téma héten a tanórákon a témához kapcsolódóan 

százalékszámításos és kamatos kamatszámításos feladatok gyakoroltatását a tanulókkal. 

Tervezzük a próba-érettségi megszervezését az előző tanévekhez hasonló megvalósításban, fel-

adatsor készítése Ferka Gabriella feladata. 

Tervezzük a Paksi Atomerőmű meglátogatását is. 

 

A munkaközösség eszközfejlesztési elképzelései: 

 a video és cd anyag folyamatos fejlesztése (a lehetőségek szerint) 

 a fizikaszertár fejlesztése (az amortizálódott anyagok folyamatos cseréje) 
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Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek 

A járványhelyzetnek megfelelően módosulhatnak a tervben rögzített feladataink. 

1. Az előző tanév munkájának értékelése, lezárása. Szakkörök, felzárkóztatások indítása, a cso-

portbontások megbeszélése. A lehetséges online oktatásra való felkészülés, a tapasztalatok 

megbeszélése. Fejlesztési elképzelések megbeszélése. Tanmenetek elkészítésének megbeszé-

lése. Őszi vizsgaidőszak feladatainak megbeszélése. A versenyekre való jelentkeztetések meg-

beszélése. Az elmaradt Eötvös Fizika Csapatverseny szervezése. 

2. Az Eötvös Fizika Csapatverseny és az Eötvös Fizika Verseny szervezése: 

Idén is megszervezzük az Eötvös Fizika Csapatversenyt, (március) Az osztályokból 4 fős csa-

patokat várunk, akik feladatsort oldanak meg és saját kísérleteket, prezentációkat mutatnak be. 

3. A kétszintű érettségi vizsgák tapasztalatainak megbeszélése. (október) 

4. Felvételi dolgozatok íratása, javítása (20121. január 23-tól). 

A dolgozatokat feladatonként javítjuk, a 202. teremből való elvitelt és a vissza hozatalt rögzíteni 

kell. 

5. A félévi eredmények, aktuális témák megbeszélése (február) 

6.  Az érettségire való felkészítéssel (próba-érettségi matematikából áprilisban), illetve a kom-

petencia felmérésekkel kapcsolatos időarányos teendők megbeszélése. Eötvös Fizika Verseny 

szervezése (február-március). 

7. Matematika és fizika feladatmegoldó versenyeken való folyamatos részvétel. Mikola Sándor, 

OKTV, Zrínyi (Gordiusz) és Kenguru tesztversenyekre való felkészítés. Értékelés az év folya-

mán folyamatosan. 

8. Kompetenciamérés dolgozatok javítása 2021. május 26. 

A dolgozatokat együtt javítjuk, a megírást követő délután. 

9. Év végi megbeszélés, a tanév értékelése. (Kiemelten az érettségire készülő osztályokban el-

végzendő felmérések, illetve a kompetenciaméréseinek értékelése.) (június) 
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A Paksi Atomerőmű látogatásának megszervezése 

Névsorokhoz szükséges: név - születési idő – személyi igazolvány szám  

Az adatokat az iskolai adatbázisból lehet kikeresni, Excel táblázatban kell leadni. A csoportok 

maximum 40 fősek lehetnek. Induláskor névsorellenőrzést kell tartani, az esetleges hiányzók 

neveit a valószínűsíthető okokkal együtt rögzíteni kell. Mindenki azon a buszon utazik, ahová 

a csoportbeosztás rendeli (esetlegesen bontott osztályok esetén figyelni kell). A személyi iga-

zolványt feltétlenül magukkal kell hozniuk, mobilt, fényképezőgépet nem vihetnek be. Az in-

dulás várható időpontja 6 óra 15 perc. A névsorokat adatokkal együtt 3 nappal az indulás előtt 

minden kísérőtanár megkapja, le kell őket ellenőrizni a gyerekek segítségével. Az eltéréseket 

jelezni kell (Németh Gézának). 

 

Határidők: Az előzetes felmérés    szeptember  

A névsorok leadása (Németh Gézának)   szeptember 25. 

Időpont (később egyeztetve):     november hónap 

 

Négyjegyű függvénytáblázatokkal kapcsolatos feladatok az érettségi vizsgákat megelőzően: 

Az egyes osztályokban tanító munkatársak név szerint mérjék fel, kik igényelnek iskolai, kik 

használnak majd saját példányt. Ezeket a névsorokat azokban a termekben kell elhelyezni, 

ahová a tanulók ki vannak jelölve. A felügyelő tanár ezek alapján szedi vissza az iskolai példá-

nyokat. Az írásbeli végeztével a felügyelő tanár zárja be a tantermet, különben a függvénytáb-

lázatokért nem lehet felelősséget vállalni. 

A matematika érettségi előtti (valamelyik) napon minden (végzős osztályban érdekelt) tanár 

maga rendezi le a táblázatok elhelyezését és ellenőrzését a tantermekben. 

A munkaközösségi híreket, információkat az első emeleti hirdetőtáblán, illetve a levelezési 

rendszerben, közösségi felületeinken folyamatosan tesszük közzé. 
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5.3. A testnevelés-természettudományi munkaközösség munkaterve 

 

I. Személyi feltételek 

A munkaközösség személyi állománya: 

Antal Andrea    szaktanár   egyetemi végzettség 

Deák Zsuzsanna   szaktanár   egyetemi végzettség 

Kulcsár József   szaktanár   egyetemi végzettség 

Nagy Noémi    szaktanár   egyetemi végzettség 

Okos Balázs    szaktanár   főiskolai végzettség 

Stoff Dóra    szaktanár   egyetemi végzettség 

Retter Tamás    szaktanár   egyetemi végzettség 

Somi Attila    szaktanár   egyetemi végzettség 

Solyom Gábor   szaktanár   főiskolai végzettség 

Spilák Szilveszter   szaktanár/mk. vez.  főiskolai végzettség 

Szemen Gábor   szaktanár   főiskolai végzettség 

Stromájer Gábor   szaktanár   egyetemi végzettség 

Takács Éva    szaktanár   egyetemi végzettség 

 

II. Tárgyi feltételek: 

Pázmányi Péter utca 17. szám alatti iskolarész létesítmények: 

 tornaterem: 36 m x 28 m x 8,9 m, sportpadló borítás  

 sportudvar: 1 db kézilabdapálya 

 4 db streetball pálya aszfaltborítással, villanyvilágítással  

 1 db konditerem + futófolyosó 

 

Virág utca 32. szám alatti iskola 

 tornaterem 20 m x 10 m parkettaborítás 

 konditerem  

 önvédelmi terem: tornaoktatásra felszerelve + tatami + tornaszerek  

 sportudvar: 200 m futópálya salakos 

 1 db kézilabdapálya salakos  

 műfüves labdarugó pálya villanyvilágítással: 80m x 40 m 

 1 db műfüves kézilabda pálya  
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 1 db műfüves teniszpálya 

 2 db homokos strandröplabda pálya 

Sporteszközök: 

Az oktatási célok és feladatok elsajátítására alkalmasak, de folyamatos korszerűsítés szükséges 

elhasználódott szerek miatt. Nagy segítség volt ehhez a 3.1.4-es TÁMOP pályázat pozitív elbí-

rálása, illetve a Honvédelmi Sportszövetség által biztosított – a honvéd kadétok szabadidős te-

vékenységeit támogató - sporteszközök. Több millió forint értekben tudott intézményünk köz-

beszerzés útján sporteszközökhöz jutni. A testnevelés órákat így változatosabban megtartani. 

 

III. Célkitűzések, feladatok 

Műveltségterületünk kiemelt céljai: 

 Fitnesz és edzettségi szint fejlesztés rendszeres preventív fizikai aktivitással. 

 Motoros képességek kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése a sportági 

készségek kialakulása. 

 Testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése. 

 Szabadidős diák és versenysportban való részvétel sportágválasztás kiválasztás és 

után pótlásnevelés élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitás tudatosítása. 

 Személyiségfejlesztés szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése. 

 Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése. 

 Szabadidősport kiemelt kezelése 

Ezeket a célokat leginkább a sport, a honvédelem, a rendészet-közszolgálat ágazatban 

folyó képzések során érhetjük el. 

 

Természettudományok terén: 

 A tanulók természettudományos probléma-megoldó gondolkodásának fejlesztése 

 Komplex szemlélet- és gondolkodásmód kialakítása a földrajz, biológia, fizika, kémia 

területén 

 A természettudományok megkedveltetése, népszerűsítése 

 Környezettudatos, személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő, takarékos maga-

tartás és életvitel kialakítása és gyakoroltatása 

 A fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása 
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 Az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül; az egész-

ség megóvására vonatkozó közérthető, de tudományos ismeretek átadása, az egészség-

védő lehetőségek sokoldalú bemutatása 

Közvetlen feladatok: 

 Az új Szakképzési törvény bevezetésével a testnevelés órák száma lecsökkent. Ez 

felmenő rendszerben 3 év múlva jelentős óraszám-csökkenést hoz magával. 

 Az óraszámok csökkenése ellenére a 2020/2021-es tanévben még biztosan komoly 

szervezést igényel a pályák, termek beosztása, hogy az oktatás színvonalát tartani 

tudjuk. A tanévben fő célunk az órák pontos, precíz és színvonalas megtartása. 

 Tömegsport: továbbra is folytatjuk a hagyományokat. Az idei tanévben bővíteni kí-

vánjuk a tömegsport versenyek kínálatát. A labdarúgás (kis- és nagypályán) mellett 

kosárlabda, röplabda, asztalitenisz versenyeket is szervezünk. 

 Fontos feladat a NETFIT mérés: a 2014/15-ös tanévben végeztünk először mérése-

ket. A mérések célja a magyarországi iskolában tanuló diákok egészségi és fittségi 

állapotának meghatározása. 13 mérést kell egy-egy tanulón elvégezni, majd a kapott 

adatokat a központi bázisra elküldeni. Itt értékelik az eredményeket. Ezt a feladatot 

a tanév második felében január hónapban kell elkezdeni és május végéig befejezni. 

 

Sport: az éves sportversenyeken résztvevő és sportkörök vezetését végző kollégák kijelö-

lése megtörtént. 

Kulcsár József:  - Rendvédelmi versenyek 

- Honvédelmi versenyek 

- Fiú röplabda  

- Úszás 

Sólyom Gábor: - Labdarúgás 

Deák Zsuzsanna: - Leány labdarúgás  

- Leány kosárlabda 

Retter Tamás:   - Atlétika 

- Judo/Önvédelem 

Okos Balázs: - Asztalitenisz  

Somi Attila: - Érettségi felkészítés (közép- emelt) 
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- Torna 

- Gimnasztika 

 - Városi futóversenyek 

Spilák Szilveszter: - Labdarúgás 

- Tömegsport  

  - Munkaközösség-vezetőként havi legalább 2 alkalom-

mal óralátogatás a testnevelés szakos oktatók tanóráin. 

Stoff Dóra: - Úszás 

- Érettségi felkészítés (közép- emelt) 

Takács Éva: - Gyógytestnevelés  

Nagy Noémi:  - Úszás 

 - Leány röplabda 

Szemen Gábor: - Fiú kosárlabda 

 

Továbbképzés, továbbtanulás 

 Stoff Dóra és Solyom Gábor kollégák folytatják egyetemi tanulmányaikat a Pécsi 

Tudományegyetemen. 

 Rendszeres szakmai konzultációk egymás között és más intézmény testnevelőivel. 

 Pozitív hozzáállással egymás munkájának segítése (egymás óráinak helyettesítése, 

tehetséges sportolókra figyelemfelhívás, egységes fegyelmezési rendszer, sportren-

dezvényeknél egymás segítése stb.). 

Programunk az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző, egészségfejlesztő hatásának tu-

datos fejlesztését vette célba. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionáló képes-

ségek tervszerű, harmonikus fejlesztése. 

A rendszeres testedzés népszerűsítése, mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. Sport-

ágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény tevékenység öröme. Értékes 

személyiségvonások fejlesztése, kudarcszűrés a nehézségek leküzdése, kitartás, monotónia tű-

rése, környezetkímélő magatartás. 

A tehetséges kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag jól terhelő, sportolni vágyó 

fiatalok mielőbbi kiválasztása, a versenysport felé irányítása.  

Fontos feladat az olyan formaságnak tűnő nevelési lehetőségek, mint a helyes öltözői rend, 

alaki formaságok, a tanulók tiszta felszerelése, minimális higiéniai szokások kialakítása az órák 
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kezdetének és befejezésének pontossága. A hagyományokra alapozva sikeres, eredményes tan-

évet szeretnénk végezni a munkaközösségünk tagjaival. 

 

Programterv: 

Szeptember: 

- Teremrend, egyéb foglalkozások beosztása 

- Szakkörök, időpontok egyeztetése 

- Tanulók sportági érdeklődésének felmérése 

- Zalaegerszeg, Hibrid Haditorna Verseny 

- Zalaegerszeg és környéke, Göcsej Kupa 

- Pákozd, Országos Járőrverseny  

- Európai Diáksport Napja 

- Kapos-kupa 

 

Október: 

- Jelentkezés az MDSZ őszi versenyeire 

- Országos Haditorna Verseny megyei selejtezője 

 

November: 

- MDSZ futsal diákolimpia 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság meghirdetése 

 

December: 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság 11-13. évf. 

- Krampusz kupa, Kiskunhalas 

 

Január: 

- Asztalitenisz házibajnokság 

 

Február: 

- Alkalmassági vizsga testnevelési vizsgarészének szervezése / lebonyolítása 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság 9-10. évf. 
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Március: 

- Jelentkezés az MDSZ tavaszi versenyeire 

- Az áprilisi témahét előkészítése 

 

Április: 

- Fenntarthatósági témahét  

- Diáknap 

- Kapospont kupa 

 

Május: 

- A sportismeretek, illetve testnevelés tantárgyból emelt és középszinten érettségiző tanulók 

tájékoztatása, támogatása a júniusi érettségi vizsgákra. 

- NETFIT eredmények feltöltése 

 

Június: 

- A tanév értékelése, felkészülés az érettségi vizsgákra 

 

Folyamatos feladatok: 

- Felkészítés és versenyezetés az MDSZ versenyein 

- NETFIT felmérés, eredmények rögzítése 

 

Természettudományi munkaközösség munkaterve: 

Fenntarthatósági témahét lebonyolítása 

Részvétel a Kutatók Éjszakája rendezvényen - együttműködve a PTE ETK Kaposvári 

Képzési Központjával 

Kapcsolattartás a Konfuciusz Intézettel 

Szükség esetén részvétel a testnevelés alkalmassági vizsga szervezésében 

Igény szerint felkészítés, korrepetálás természettudományos tárgyakból  

Felelősök: Antal Andrea, Stromájer Gábor Pál  
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5.4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek:  

A munkaközösség tagjai: 

Kulcsár József mk-vezető angol   

Baloghné Vadász Réka angol   

Csabai Ildikó   angol  

Dobai Ákos   angol   

Helber Marianna  angol   

Horváth Jenő Igh.  angol    

Jakubecz Ádám  angol  

Kovács Gabriella  angol    

Szőke Tímea    angol    

Tamás Nikolett  angol    

Vágner Krisztina   angol    

Havrillay Lívia  német 

Inkeiné Kraliczki Zsófia német, katonai alapismeretek 

Kovács Ágnes   német 

Ress-Müller Barbara   német 

 

Munkaközösségünk személyi állományában ismét változások következtek be. Gerdelics Éva a 

tavalyi évben nyugdíjba vonult, az ő óráit elosztottuk, továbbá több csoportot összevontunk. 

Végvári Judit a második félévben váltott munkahelyet, helyette Balogné Vadász Réka érkezett. 

Máté-Márton Laurának kisbabája született, ő előreláthatóan egy évig szülési szabadságon van. 

Őt Jakubecz Ádám pótolja, egyelőre határozott idejű munkaszerződéssel. Belovitz Judit au-

gusztus végén úgy döntött, hogy felmond. Neki mivel csak négy német órája lett volna idén, 

azokat szétosztottuk a kollégák között.  

Kovács Ágnes és Kulcsár József már nem látnak el szakértői és szaktanácsadói feladatot, így 

órakedvezményük megszűntével teljes munkaidőben fognak dolgozni. Horváth Jenő általános 

igazgatóhelyettesi megbízása révén négy órát vállalhat.  

A munkaközösségből osztályfőnökök lettek: Csabai Ildikó, Helber Mariann, Inkeiné Kraliczki 

Zsófia és Kulcsár József  

 

 

 



66 

 

II. Célkitűzéseink 

 Az augusztusi javító és különbözeti vizsgák megszervezése és levezénylése. 

 A hagyományos, online és hibrid oktatás hatékony, magas színvonalú megteremtése.  

 Az online oktatásban kollégák segítése, a lemaradó diákok felzárkóztatása, esetleges 

személyes konzultáció megteremtése 

 A változó óraszámokhoz és képzési struktúrához tartozó helyi programtantervek kidol-

gozása, az emberi erőforrás az elkövetkező években várható körülményekhez történő 

körültekintő tervezése. 

 Az esetleges részleges- vagy teljes iskolabezárás esetére az online oktatás gyors és ha-

tékony bevezetése, az egységes platform megteremtése.  

 A tanmenetek a 2020-as NAT és az ahhoz készült tantervek iránymutatása szerint helyi 

tanmenetek készítése (felmenő rendszerben a technikumi és szakképző osztályok ré-

szére) a tanmenetek aktualizálása, átdolgozása, az új Matura Leader (B1) tankönyvhöz 

új tanmenet írása 

 A honvéd kadét képzésben az ágazati szakmai tantárgynak minősülő Katonai szakmai 

idegennyelv modul keretein belül 10. évfolyamon a Szakmai idegennyelv alapjai, majd 

11-12. évfolyamokon a Szakmai tantárgyak hatékony oktatásához a feltételek megte-

remtése, a kadét diákok nagy részének a STANAG 6001 szakmai idegennyelv vizsga 

sikeres letételének segítése 

 A szakközépiskolai osztályokban is a motivált, tehetséges, esetleg roma származású ta-

nulóknak pályázati lehetőségek megteremtése, a számukra kiírt versenyeken való dele-

gálás. 

 Amennyiben a COVID-19 helyzet lehetővé teszi, a nyertes pályázatok magas színvo-

nalú megvalósítása (Erasmus+ TAB projekt, Erasmus + szakmai projekt, Erasmus+ Fa-

iry Tales That Join Us) 

 Tanulmányi eredmények megtartása, a tanulók további motiválása, 

 Sikeres felzárkóztatás, hatékony differenciálás annak érdekében, hogy az intézmény ál-

tal tervezett bukási arány alatt maradhassunk 

 Az online oktatás során szerszett tapasztalatok beépítése a didaktikai munkába. 

 Az előző évek tapasztalatainak, eredményeinek értékelése alapján, az érettségire való 

eredményes felkészítés, az érettségi eredmények további javítása 

 Minél több tanuló sikeres nyelvvizsgára történő felkészítése, kiemelten figyelembe véve 

a nyelvi előkészítő osztályoktól elvárható arányokat. 



67 

 

 Az újonnan tervezett és elmaradt versenyek sikeres lebonyolítása, az azokon való tisztes 

helytállás biztosítása. 

 Az előrehozott érettségit középszinten lehetőség szerint ne támogassuk, mert a diákok 

a vizsgát követően elhagyják a csoportokat, és nem szereznek nyelvvizsgát, nagyrészük 

nem fordítja felszabaduló idejét más tantárgyak elmélyültebb tanulására. 

 Az online tanításnak is köszönhető viszonylag alacsony bukási arány megtartása, vizs-

gákon nyújtott teljesítmény növelése.  

 Szorosabb együttműködés alakuljon ki a munkaközösség tagjai között, egymástól a jó 

gyakorlatok gyűjtése 

 Tanítási módszereink továbbfejlesztése, színesítése, egymás óráinak látogatása, folya-

matos önképzés, online oktatási módszerek megismerése, a meglévő tudás folyamatos 

bővítése 

 Egységes követelményrendszer betartása  

 Az aktuális Tankönyvjegyzék változásainak nyomon követése, a következő tanév tan-

könyvrendelésének ahhoz igazítása 

 Versenyekre való felkészítés, levelező versenyeken való aktívabb részvétel mindkét 

nyelv esetében IKT eszközök alkalmazásának kiszélesítése a tanórákon, az interaktív 

táblával rendelkező termekben 

 Tehetséggondozás: az emelt szintű érettségire jelentkezők számának növelése, ösztön-

zés a nyelvvizsgára, segítség versenyfeladatok megoldásában, helyi (iskolai, városi) 

versenyekre való felkészítés 

 A „6.1.3.-17 GINOP Idegennyelvi Készségek Fejlesztése a Kaposvári Szakképzési 

Centrumban” elnevezésű projekt sikeres folytatása  

 együttműködés a Somogy megyei TST-vel és részvétel a programjaikon 

 Próbanyelvvizsgák, prezentációs versenyek szervezése, lebonyolítása. 

 A munkaközösségnek kiosztott iskolai közösségi feladat (kirándulás) szervezése, lebo-

nyolítása. 
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III. Programok, feladatok 

  

 A javító és osztályozóvizsgák lebonyolítása. 

Felelős: Kulcsár József, Csabai Ildikó, Vágner Krisztina 

Határidő: 2020. augusztus 25. 

 Új tanmenetek kidolgozása, leadása 

Felelős: Munkaközösség tagjai, munkaközösség-vezető 

Határidő:  2020. szeptember 01. 

 9. évfolyam bemeneti szintfelmérés megíratása, eredményeinek összegyűjtése né-

metből, angolból 

Felelős: Munkaközösség tagjai, Munkaközösség-vezető 

Határidő: 2020. szeptember 12. 

 Őszi érettségi vizsgáztatás: 

Felelős: Kulcsár József angol 

                       Ress-Müller Barbara német 

Határidő: 2020. október-november 

 Városi angol és német nyelvű szituációs versenyre való felkészítés és részvétel: 

Felelős: Vágner Krisztina, Inkeiné Kraliczki Zsófia 

Határidő: 2020.október 

 Erasmus + Projekt Meeting, Magyarország, Törökország  

Felelős:  Horváth Jenő 

Időpont:  2020 február, április 

Erasmus + szakmai projekt megvalósításában történő közreműködés 

Felelős:  A közszolgálati és informatikus osztályban tanító angolos szaktanárok 

Határidő:  2020. szeptember 01.- 2021. június 30. között folyamatosan 

Erasmus + Partnerségi Program keretében megvalósítandó „Fairy Tales That Join 

Us” projekt megvalósítása. 

Felelős:  Horváth Jenő és a kijelölt oktatók 

Határidő:  2020. szeptember és 2022. június között folyamatosan. 

 A „6.1.3.-17. GINOP Idegennyelvi Készségek Fejlesztése a Kaposvári Szakképzési 

Centrumban” pályázat lebonyolítása (nyelvtanfolyamok szervezése német és angol 

nyelvterületen). Amennyiben szükséges, digitális oktatás keretében is. 

Felelős:  a projektben részt vevő szaktanárok 
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Határidő:  Folyamatos  

 

 Tankönyvmegrendelés összeállítása 2021-2022-as tanévre 

Felelős: Kulcsár József 

Határidő: 2020. január 

 

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói  

Felelős:  munkaközösség  

Határidő:  2021. március 01-05. 

 

Digitális témahét 

Felelős:  Szaktanárok 

Határidő:  2021. március 22-26. 

 

 Fenntarthatósági témahét keretén belül német nyelvi vetélkedő, angol nyelvű pre-

zentációs verseny 

Felelős:  Havrillay Lívia, Kovács Ágnes, Csabai Ildikó, Jakubecz Ádám 

Időpont:  2021. április 19-23. 

  

 Próbanyelvvizsga angolból középfok B2 szint: 

Felelős:  Kulcsár József, Baloghné Vadász Réka, Kovács Gabriella, Csabai Ildikó, 

Horváth Jenő 

Határidő:  2020-2021-es tanév 1. és 2. félév 

 

 Próbanyelvvizsga németből középfok B2 szint: 

Felelős:  Német nyelvtanárok 

Határidő:  2020-2021-es tanév 2. félév 

 

 Intézményi honlap, közösségi médiafelületek szerkesztésében való közreműködés 

Felelős:  Kovács Gabriella, Kulcsár József 

Határidő:  Folyamatos 
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 A munkaközösség honlapjának megújítása, karbantartása: 

Felelős:  Tamás Nikolett, Dobai Ákos 

Határidő:  Folyamatos 

 

 Érettségi vizsgákra való felkészülés, a vizsgadokumentumok elkészítése. 

Felelős: minden érintett szaktanár 

Határidő: 2021. április 

 

 9. évfolyam kimeneti szintfelmérés eredményeinek összegzése németből, angolból 

Felelős: Kulcsár József 

Határidő: 2021. június 08. 

 

TANULMÁNYI VERSENYEK: 

 

 Play&Win országos angol levelezőverseny: 

Felelős: Csabai Ildikó  

Határidő: 2020. október – 2021. április  

 

  ON-LION angol nyelvi levező verseny 

Felelős: Tamás Nikolett (angol)  

Határidő: 2020. október 06. 

 

 ELC célnyelvi civilizációs verseny, egyben olvasóverseny 

Felelős: Kulcsár József, Szőke Tímea, Csabai Ildikó, Kovács Gabriella, Tamás Niko-

lett 

Határidő: 2020. április 30. 

 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny angol és német nyelvekből 

Felelős: Minden érintett szaktanár 

Határidő: 2020. szeptember 22. 

  



71 

 

IV. Rövid kiegészítés a célkitűzések és szakmai programok, feladatok megvalósításához. 

 

A tavalyi évre tervezett programok közül számos elmaradt, azonban többet pótolnak idén, emel-

lett a projektek megvalósítására haladékot kaptunk.  

Az Erasmus+ két éves projektje, név szerint TAB, Teens Against Bullying, 10 hónapos hosz-

szabbítást kapott, így a kaposvári és isztambuli projekttalálkozók jó esetben megvalósíthatók. 

Ugyanez vonatkozik az Erasmus+, az informatikai és közszolgálati osztályok közreműködésé-

vel megvalósítandó szakmai programra is (projektkoordinátor Andrikóné Maza Szilvia), ami 

egy év haladékot kapott. Megvalósításának határideje 2020. június 30. Itt a munkanyelv az an-

gol, további egy kolléga utazik tőlünk kísérőnek.  

Horváth Jenő és külföldi kollégái sikeresen pályáztak egy másik Erasmus + partnerségi prog-

ramra, így remélhetőleg az is indul novemberben. Ebben két török, egy holland iskola vesz részt 

a mienk mellett. Ez is egy két évig tartó projekt. 

A tavalyi évre tervezett versenyek közül számos nem került megrendezésre, viszont idén pró-

bálják ezeket pótolni, ezért az időpontok vírusmentes időpontra értendők.  

A „6.1.3.-17 GINOP Idegennyelvi Készségek Fejlesztése a Kaposvári Szakképzési Centrum-

ban” tovább folytatódik, azok a kollégák jelentkeztek, akik készek mindezt digitális oktatás 

keretében is megoldani.  

A COVID-19 átírhatja programjainkat, azonban fő didaktikai céljaink, feladataink megvalósí-

tása megmarad, de más formában tudjuk majd véghezvinni. Amennyiben erre szükség lesz, 

természetesen elektronikus formában ennek módját kidolgozza munkaközösségünk. Az előző 

félévben aránylag gyorsan és hatékonyan átálltunk az online oktatásra, azonban vannak még 

bőven feladatok, amiken javítani kell.  

 

V. Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek 

 

1. 2020. augusztus 24. 

Alakulás, az új kolléga bemutatása, vezetőválasztás, tantárgyfelosztás. Az előző tanév 

munkájának értékelése. A javítóvizsga megszervezése és az éves terv összeállítása. 

 

2. 2020. augusztus 28.  

Az éves munkaterv elfogadása. Tanmenetek leadási határidejének rögzítése. Feladatla-

pok kiosztása a bejövő osztályokban tanító kollégák részére.  
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3. 2020. október-november 

A 9. évfolyam bemeneti szintfelmérés értékelése németből, angolból, a tapasztalatok 

megbeszélése. A nyertes Erasmus + pályázat ismertetése, a gyakorlati megvalósítás elő-

készítése. Az angolosok számára a próbanyelvvizsgával kapcsolatos teendők megvita-

tása. A GINOP-os pályázat. 

 

 

4. 2021. február 

Az első félév értékelése, félévi eredmények megbeszélése, tankönyvrendelés egyezte-

tése. A németesek számára a próbanyelvvizsgával kapcsolatos teendők megvitatása. A 

témahetekkel kapcsolatos feladatok rögzítése.  

 

5. 2021. április 

Az érettségire való felkészítéssel kapcsolatos teendők megbeszélése. A 9. évfolyam ki-

meneti szintfelmérésének előkészítése. 

 

6. 2021. június 

A tanév értékelése, a vizsgák tapasztalatai, javítóvizsgák, osztályozóvizsgák feladatai-

nak elkészítése és a következő tanév előkészítése.  
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5.5. A gépészet – specializált gép- és járműgyártás munkaközösség munka-
terve 

1.) Személyi feltételek: 
 

Munkaközösségi tagok 

S.sz. Név:  

1.  Bödő Krisztián Péter  

2.  Fisli István  

3.  Hajgató Sándor  

4.  Illés Tibor  

5.  Kiss János  

6.  Kovencz András  

7.  Krénusz Ernő  

8.  Molnár Magdolna  

9.  Novák László  

10.  Nyári Milán  

11.  Petes László Tamás  

12.  Reiter Gyula  

13.  Szabó Zsolt  

14.  Számel Róbert  

15.  Szelechman Zoltán  

16.  Tajnafői Sándor  

17.  Tóth Róbert  
1. táblázat: MK tagok 

 

A munkaközösség 17 tagból áll. Tanórát tartanak a technikumi, a szakképzős, a szakközépis-

kolai, a szakgimnazista és az érettségi után szakképzést választó tanulóknak.  

A munkaközösség minden tagjának megvan a kötelezően tartandó tanóraszáma és többen kö-

zülük osztályfőnökök is.  

A megújuló szakképzés kritériumainak oktatóink és műhelyeink megfelelnek.  

Felmenő rendszerben az elméleti tanórák tantermekben zajlanak, az elméletigényes gyakorlati 

órák némelyikét szaktanteremben látják el.  

 

2.) Az oktatott tantárgyak: 

A munkaközösség tagjai által oktatott tantárgyak a gépészet, valamint a specializált gép- 

és járműgyártás ágazaton belüli szakmákból adódik.  
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Oktatott szakmák: gépi forgácsoló, gépi és CNC forgácsoló, ipari gépész, hegesztő, gépgyár-

tástechnológiai technikus és mechatronikai technikus képzések tantárgyai, valamint az autósze-

relő, gépjármű mechatronikai technikus, karosszérialakatos, járműfényező, gépjárműmechatro-

nikus képzések tantárgyai találhatók az alábbi táblázatban: 

S.sz. Gépészet tantárgyak: 

Közlekedésgépészet (kifutó),  

Specializált gép- és járműgyártás tantár-

gyak:  

1. A vállalkozás gyakorlata 
A felületkezelés alapjai (anyag-, eszköz- és 

szerszámismeret) 

2. Esztergálás A vállalkozás gyakorlata 

3. Fémmegmunkálások Felület előkészítési, fényezési technológiák 

4. Forgácsolási ismeretek Gazdasági ismeretek 

5. Gépészeti alapozó feladatok Gépelemek-géptan 

6. Gépelemek beállítása Gépészeti alapismeretek 

7. Gépészeti alapismeretek 2020. Gépészeti alapismeretek 2020. 

8. Gépészeti kötések alapjai Gépészeti kötésismeret 

9. Gyártásszervezés alapjai Gépkezelő általános ismeretei 

10. Gyártástervezés és gyártásirányítás Gépjármű szerkezettan 

11. Hegesztési alapismeretek Járműdiagnosztika 

12. Hegesztési ismeretek I – II – III - IV. Járműkarbantartás 

13. Köszörülés Karbantartási gyakorlatok 

15. Marás  Karosszérialakatos szakmai ismeret 

16. Mechatronika Mechanika 

17. Mechatronikai alapozó feladatok Munkavállalói ismeretek 2020. 

18. Munkahelyi egészség és biztonság Műszaki rajz 

19. Munkavállalói ismeretek 2020. Technológiai alapismeretek 

20. Munkavédelem  

21. Műszaki mérés  

22. Műszaki mérés gyakorlata  

23. Mechatronikai alapozó feladatok  

24. Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata  

25. Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat  

26. Szerszámgépek karbantartása  

27. Vállalkozási ismeretek  

 

2. táblázat: Gépészet valamint a Közlekedésgépészet, Specializált gép- és járműgyártás szakmai tárgyai. 

 

3.) Tárgyi és tantermi feltételek: 
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Az elméleti tanórák megtartásához a tantermek megfelelőek. Sok tanterem, és szaktan-

terem segíti a gépészet és specializált gép- és járműgyártás alapjának számító műszaki ábrázo-

lás tantárgy elsajátítását. A tanórákat kilencedik évfolyamon zömében kivetítővel rendelkező 

táblákhoz rendeltük. 

A elmúlt években többféle tankönyvet kaptunk, ezeket bármely kolléga használhatja. Zömében 

forgácsolási elméleti, műszaki ábrázolási és mechanikai példatárak találhatóak meg a szakrajz-

terem szertárában.  

A térbeli látás fejlesztése érdekében ugyanabban a teremben találhatóak modellek, amelyek a 

rajzolvasás megértésében is segítenek.  

Kialakításra fog kerülni a tanműhelyben két elméleti oktatást is segítő, kivetítővel rendelkező 

terem.  

Könyvtárunkban megtalálhatóak a legfontosabb szakkönyvek, így a zökkenőmentes tanulás 

megvalósítható, ezen kívül a munkaközösség tagjai digitális tartalmak megosztásával is segítik 

egymás munkáját.  

 

4.) Célkitűzések: 

- tanmenetek egységesítése, pontosítása, tanmenetbank aktualizálása, 

- felmenő rendszerű és kifutó tanmenetek gondozása, 

- technikumi és szakképzős tanmenetek gondozása, 

- projektek tervezése és kivitelezése, projektoktatásban jártasság szerzése, 

- lemorzsolódás csökkentése, 

- írásbeli vizsgafeladatok gyakorlása, 

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése, 

- egységes követelményrendszer betartása, 

- tanulmányi versenyekre felkészítés, 

- a szakirodalmak folyamatos tanulmányozása. 

 

5.) A munkaközösség 2020/2021-es tanévi programja: 

Augusztus: 

- Alakuló értekezlet, előző tanévről beszámoló megtartása, munkaközösség-vezető 

jelölés, szavazás, diskurzus a munkaközösség aktuális feladatairól. Tantárgyfelosztás 

megbeszélése. (augusztus 24.) 
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Szeptember:  

- Tanévnyitó ünnepély (szeptember 1.) (MK tagok), a 9. évfolyamos új tanulók 

beintegrálása a technikumi és a szakképző évfolyamokon. 

- Munkaközösségi értekezlet. Aktualitások, feladatok kiosztása. PTT-k és KKK-k 

ismertetése. Problémák megbeszélése. (MK tagok) 

- Az elkészült tanmenetek kerettantervekkel való összevetése, ha szükséges javítása. Az 

új technikumi és szakképző iskolai tanmenetek készítésében, ellenőrzésében aktív 

részvétel. (Nyári Milán) 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 9. és 12., valamint 1/9 és 3/11-es évfolyamokon. 

(szeptember 6.) (MK tagok) 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 10. és 11., valamint a 2/10-es évfolyamokon. 

(szeptember 7.) (MK tagok) 

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

- Részvétel az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapon. 

(szeptember 25.) (MK tagok) 

Október: 

- Részvétel iskolánk nyílt napi pályaorientációs rendezvényén. (október 2.) (MK tagok) 

- A Fenntarthatósági témahéten való aktív részvétel. (október 5.) (MK tagok) 

- Őszi írásbeli érettségi vizsgákon részvétel (külön kiírás szerint) 

November: 

- A tanulmányi versenyekre induló tanulók kiválasztása, folyamatos felkészítése. 

- Őszi szóbeli közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon részvétel (érintett MK tagok) 

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

December:  

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

- Mellékszakképesítés jelentkezésében részvétel (érintett MK tagok) (dec. 14-ig.) 

- A decemberi oktatói közösségépítő versenyen való részvétel. (MK tagok) 

Január: 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 9. és 12., valamint 1/9 és 3/11-es évfolyamokon. (január 

12.) (MK tagok) 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 10. és 11., valamint a 2/10-es évfolyamokon. (január 

13.) (MK tagok) 
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- Részvétel a 8. évfolyamosok központi írásbeli felvételijének lebonyolításában. (január 

23. szombat) (érintett MK tagok) 

- Ágazati alapvizsgákon oktatói részvétel (január 25-től) (MK tagok) 

- Munkaközösségi értekezlet: Az I. félév értékelése, zárása, jelentkezés az írásbeli 

szakmai versenyekre, felkészítésük folytatása. A félévkor bukott – Szabóky ösztöndíjas 

- tanulók számára fejlesztő foglalkozások szervezése. 

Február: 

- Mellék-szakképesítések vizsgáiban oktatói részvétel. (február 1-től) (MK tagok) 

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

Március:  

- A „Pénzügyi és vállalkozói” témahét lebonyolításában részvétel. (március 1-5.) (MK 

tagok) 

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

- A szakmai tanulmányi versenyen továbbjutott tanulók felkészítése az országos döntőre. 

- Digitális témahét (március 22-26.) Részvétel (MK tagok) 

- Diáknapon a gépészet ágazathoz tartozó osztályok támogatása, kampány. (március 31.) 

Április: 

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

Május: 

- A szakmai vizsgák előkészítése és lebonyolítása. (MK tagok)  

Június:  

- Év végi érettségi, szakmai és ágazati alapvizsgák lebonyolításában részvétel. (külön 

kiírás szerinti MK tagok) 

- Beiratkozásban segédkezés, aktív részvétel (június 22-24.) (MK tagok) 

- Előzetes tantárgyfelosztás előkészítésében aktív részvétel (Fisli István és Nyári Milán) 

Július:  

- Felkészülés a következő tanévre, adminisztrációk véglegesítése, előkészületek. (MK 

tagok) 

Augusztus:  

- Alakuló értekezlet (augusztus 17.) (MK tagok) 
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- Javító és osztályozó vizsgák (MK tagok külön kiírás szerint) 

- Ágazati alapvizsgák (augusztus 23-24.) (MK tagok) 

- Külső gyakorlatok igazolásainak adminisztrálása. (érintett MK tagok) 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek,: 

a.) Szeptember: tanmenetek borítójának és belső tartalmi részének megbeszélése, 

összehangolása. Éves munka megbeszélése. Órarendi problémák kiküszöbölése.  

b.) Október: szakmai írásbeli versenyekre az alkalmas tanulók kiválasztása, 

felkészítésük megbeszélése. 

c.) November: szakmai versenyre készülő tanulók felkészítése. Pályaválasztás, 

pályaorientáció 

d.) December: Mellék-szakképesítés szakmai vizsgáinak előkészítése 

e.) Január: Félévi eredmények. 

f.) Február, március, április: A szakmai vizsgákkal kapcsolatos időarányos teendők 

megbeszélése. 

g.) Május: Vizsgák lebonyolítása 

h.) Június: Év végi megbeszélés, a tanév értékelése. 

i.) Augusztus: Alakuló értekezlet  
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5.6. Az elektronika és elektrotechnika - informatika és távközlés munkaközös-
ség munkaterve 

 

BEVEZETÉS 

2020. augusztus 24-én megtartott munkaközösségi értekezletén a munkaközösség megkezdte 

munkáját.  

A 2020. szeptember 1-én tartott értekezleten, mint munkaközösség-vezetőt személyemben a 

munkaközösség megerősített. 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

Ssz Név 
Óraszám 

1.félév 

Óraszám 

2.félév 

Óraszám 

évi átlag 
Osztálya 

1.  Andrikóné Maza Szilvia 25 25 23,9 11.D 

2.  Balogh András 27 27 27 1/9.D 

3.  Balogh József 11 11 11  

4.  Czank Mátyás 25,5 25,5 25,2  

5.  Forgács László 27 19 22,0  

6.  Galabár Zoltán 23,5 23,5 23,2  

7.  Kontra Roland 4 4   

8.  Kovács Károly 28,5 20,5 21,5 Ksz/12.A 

9.  Kovencz András 3 3   

10.  Mester András 24 24 24,0  

11.  Mike Gábor 27 27 24,4 3/11.D 

12.  Pap András 23 23 23,0  

13.  Rauch Éva 26,5 26,5 25,2 2/10.D 

14.  Sándor Gyula 15,5 15,5 14,2  

15.  Szabó Sándor 25 25 22,8  

16.  Széki Tibor 4 4 4,0  

17.  Váli Imre 29 21 25,0  

 

 Tari Balázs nyugdíjba vonult 

 Zámbó Tibor befejezte óraadói tevékenységét 

 Sándor Csaba befejezte óraadói tevékenységét 

 Balogh József nyugdíj előtti fél állásban dolgozik 
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 Sándor Gyula óraadóként segít nekünk 

 Galabár Zoltán teljes állású oktatóként csatlakozott hozzánk 

 Mester András idén kezdi informatika tanári tevékenységét nálunk, bár sajnos csak nov-

embertől 

 Kontra Roland a gépészet – specializált gép- és járműgyártás munkaközösségből tanít a 

mi munkaközösségünkben 

 Kovencz András a gépészet – specializált gép- és járműgyártás munkaközösségből tanít 

a mi munkaközösségünkben 

 

Felsőfokú tanulmányok: 

 Czank Mátyás is folytatja a mérnöktanári tanulmányait 

 

Munkaközösségünk idén egyelőre nem tervez szakkört, felzárkóztató órát, mivel magas az óra-

számunk. Idén nem jelentkezett senki emelt órára. 

 

I. Ebben az évben lebonyolítandó vizsgák tervezett vizsgáztatói: 

Szakmai vizsgák: 

Elektronikai technikus: 

Gyakorlati vizsga: Szabó Sándor 

Írásbeli vizsga: Mike Gábor 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 

 

Műszaki informatikus: 

Gyakorlati vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

Szóbeli vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

 

3 éves villanyszerelő: 

Gyakorlati vizsga: Balogh András, Pap András 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 

 

2 éves villanyszerelő: 

Gyakorlati vizsga: Kovács Károly 

Szóbeli vizsga: Kovács Károly 
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Villamosipar és elektronika ágazati érettségi: 

Írásbeli vizsga: Rauch Éva 

Szóbeli vizsga: Rauch Éva 

 

Távközlési ismeretek ágazati érettségi: 

Írásbeli vizsga: Mike Gábor 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 

 

Informatika érettségi: 

Írásbeli vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

Szóbeli vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

 

Ágazati alapvizsga villamosipari alapismeretekből 1/13A: 

Írásbeli vizsga: Kovács Károly 

Szóbeli vizsga: Kovács Károly 

 

Ágazati alapvizsga villamosipari alapismeretekből 1/9. osztályok: 

Írásbeli vizsga: Balogh András 

Szóbeli vizsga: Balogh András 

 

Egyéb vizsgák: 

 Idén nem jelentkeztek mellék-szakképesítésre a 12. osztály elektronikai 

technikus és távközlési technikus diákjaink, így nem lesznek mellék-szakké-

pesítés vizsgák. 

 Az új szakképzési törvény bevezetése miatt e tanév év végén lesz az első 

ágazati alapvizsga a 9. szakképző iskolai évfolyamokon 

II. Oktatással kapcsolatos célkitűzések 

Tavaly rossz eredmények születtek a műszaki informatikusok mellék-szakképesíté-

sénél az Office témakörében. Több tanuló az ősszel újra vizsgázik, ezért a tanítás mellett 

segítünk felkészülni nekik a javítóvizsgára. 

Felelős: Andrikóné Maza Szilvia 
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A távoktatás hatásait még nem látjuk át teljesen. Reméljük ebben az évben nem lesz 

ebben részünk. Minden esetre az évet azzal kezdjük, hogy: 

 Ismétlünk a diákokkal és felmérjük, meddig tudtunk eljutni tavasszal a tudás átadá-

sával. 

 Minden kollégát a Classroom használatára ösztönzünk egy esetleges távoktatási idő-

szak alatt, hogy a diákok egységes felülettel találkozzanak. 

 Már most felvesszük az órákat és a diákokat az idei tantárgyfelosztás alapján létre-

hozott Classroom osztályokba. 

 

III. Felelősök 

A munkaközösségen belül a következő felelősöket választottuk: 

 Kiállítások, pályaorientációs napok szervezése: Szabó Sándor és Pap András 

 Szakmai anyagrendelés előkészítése: Váli Imre 

 Új kolléga segítése: Czank Mátyás 

IV. Tervezett versenyek 

 XXIX. Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny, Pécs 

 Nemes Tihamér programozási verseny 

 Szakma Kiváló Tanulója 

 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

V. Tervezett programok 

 Nyílt nap pályaorientációs rendezvény 

 Szakmák éjszakája  

 Európai Szakképzés Hete és Nyílt nap  

 Mint minden évben, tervezünk ellátogatni a Szonepár villamosipari kiállításra, Bu-

dapestre. Ez ingyenes program, a Szonepár ingyen buszokat biztosít a regisztrált 

látogatók számára. – Szervezője Balogh András 
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5.7. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – technikumi képzés  

 

I. Személyi feltételek  

 

Osztályfőnökök 

 Munkaközösség vezető: Kiss Ernő 

A szakgimnáziumi osztályok osztályfőnöki munkaközösségéhez 21 osztály tartozik.  

Munkaközösségünk tagja még Sós Napsugár fejlesztő tanár és dr. József István iskolapszicho-

lógus. 

Szülői közösség:  

SZK elnök: folyamatban 

Kapcsolattartó a szülői közösséggel: Kiss Ernő, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 

Az osztályfőnöki munkához segítséget nyújtanak még: 

 Iskolapszichológus: 

 Dr. József István PhD okl. szakpszichológus, szupervizor, főiskolai docens  

Diákönkormányzatot patronáló tanár: 

 Kránicz Tünde  

Iskolaorvos és asszisztense:  

Dr. Gerecs Eszter, ápoló: Luczó Lívia 

Ifjúsági védőnő: 

Szabó Andrea  

 

II. Tárgyi feltételek  

 

1. Felszerelt osztálytermek, szaktantermek, könyvtár állnak rendelkezésre. Az osztályfőnöki 

munka tervezését, segédanyagok, könyvek, Cd-k segítik.  

2. Dokumentumaink, segédanyagaink  

 Házirend  

 A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 A 12/2020. kormányrendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról 

 Iskolánk Szakmai Programja  
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III. Célkitűzések, feladatok  

 

 Az osztályfőnöki órák keretei közt is érvényesítenünk kell a kommunikációs képesség, 

a logikus és problémameglátó- és megoldó gondolkodás fejlesztését. 

 Fontos feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással szemben tanúsított helyes 

magatartásformák, beszédstílus kialakítása, diákjaink beszéd- és viselkedéskultúrájának 

fejlesztése, mert még nagyon elmarad a kívánttól. 

 Aktív részvétel a közösségfejlesztést szolgáló rendezvényeken, kirándulásokon, iskolai 

programokon, ünnepségeken.  

 Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés, kialakítása. káros szenvedélye-

ket elutasító szemlélet kialakítása. Együttműködés az iskolaorvossal és a védőnővel. 

 A társadalmi, gazdasági folyamatok megismertetése a tanulókkal (munkaerőpiac, mun-

kafegyelem, a munkavállalói jogok, pénzügyi ismeretek stb.). 

 A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, lelkileg sérült diákok tapintatos segítése. Nehéz 

anyagi helyzetben levők számára ösztöndíjak keresése. 

 A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátia készségének 

fejlesztése. Egymás elfogadása, ne legyenek kiközösített tanulók az osztályban. Jól mű-

ködő, elfogadó, stabil és együttműködő osztályközösség kialakítása. Hatékony konflik-

tus megelőzés, konfliktuskezelés 

 A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása (sze-

lektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények). Az osztályok-

ban nagyobb legyen a rend és a tisztaság. Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az 

osztálytermekben. 

 A hatékony tanuláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. A tanulási módszerek fej-

lesztése. 

 A továbbtanulásra való felkészítés, melynek során több pályaválasztást segítő rendez-

vényen vegyenek részt diákjaink, (Pályaválasztási napok, Légy a szakmád mestere, 

Szakmák éjszakája, toborzó iroda tájékoztatója…) ahol, különféle szakmákkal, iskolák-

kal ismerkedhetnek meg.  

 Lehetőséget biztosítása diákjainknak az egyetemek által szervezett nyílt tanítási napo-

kon való részvételre illetve az egyetemek képviselői iskolánkba hívása. 

 Az osztályfőnököket érintő törvényi változások figyelemmel kísérése és ezek alapján 

az okiratok, valamint a digitális napló precíz vezetése. 
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 A Házirendet és ezen belül a mulasztások igazolásának rendjét szigorúan és következe-

tesen betartatni.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői értekezleteken, fogadóórákon, szükséges eset-

ben rendkívüli fogadóórákon. A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazo-

latlan mulasztás, fegyelmi vétség esetén) – levélben, telefonon, személyes kapcsolatte-

remtéssel és az elektronikus naplón keresztül. 

 A módszertani kultúra fejlesztése, változatos módszerek alkalmazása az osztályfőnöki 

órákon. Egymás munkájának segítése, tapasztalatok átadása.  

 A bejövő új tanulók megismertetése iskolánk névadójával és az iskolai hagyományrend-

szerrel. 

 Egységes nevelési elvek megfogalmazása és azok megvalósítása, a családi háttér feltér-

képezése. 

 Szoros együttműködés a szakközépiskolai osztályfőnöki munkaközösséggel, szakmai 

képzések bemutatása osztályfőnöki órákon. 

 

IV. A munkaközösség 2020/2021 évi programja, feladatai, értekezletek 

 Augusztus 

 Alakuló munkaközösségi értekezlet  

 Tanévkezdő teendők 

 A 2020/2021. évi tanév munkatervének elkészítése  

 Az új dokumentumok véleményezése 

Szeptember  

 A hatályos jogszabályok megismerése  

 Elektronikus napló vezetése, tanulói adatok rögzítése 

 Osztályfőnöki tanmenetek összeállítása  

 Helyettes osztályfőnökök megválasztása  

 A szülői értekezlet előkészítése, megtartása: 2020.09.08. és 2020.09.09. 

 SZK megbeszélés. 

 Bizonyítványok elkészítése (9. évfolyam), törzslapok, bizonyítványok rendezése (fel-

sőbb évfolyamok), összefüggő szakmai gyakorlatok beírása 

Október  

 Hiányzások igazolása. Igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos teendők  

 A közösségi szolgálat adminisztrációja az iskola által elfogadott rend szerint  
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 A nyílt nap (8. osztályosok számára 2020. október) előkészítése.  

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról (2020.10.06.) 

 Megemlékezés a Nemzeti Ünnepünkről (2020.10.22.) 

November  

 Munkaközösségi értekezlet: A 9. évfolyam beilleszkedéséről.  

 A 10. osztályok évfolyam estjének megszervezése (november) 

December  

 A kilencedik évfolyam bemutatkozása (december) 

 Karácsonyi műsor (december 18.) 

 Január  

 Az érettségi és a szakmai vizsgákra jelentkezések előkészítése.  

 Az I. félév vége 2021.01.22. - a szülők értesítése a tanulók eredményeiről  

 Félévi bizonyítványok megírása, kiosztása, adminisztráció  

 Szülői értekezletek: (2021.01.12-13.)  

 A Szalagavató előkészítése.  

 Szalagavató ünnepély (2021.01.29.)  

Február  

 Munkaközösségi értekezlet: A félév értékelése.  

 Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés (Hi: 2021.02.15.)  

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (2021.02.25.)  

Március  

 Pénzügyi és vállalkozói témahét – márc. 1-5. 

 Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről (2021.03.12.)  

 Munkaközösségi értekezlet: A diáknap előkészítése.(a 11. évfolyamos osztályfőnökök 

és a DÖK képviselői)   

  Diákfórum (2021.03.10.)  

Április  

 A ballagás, valamint az érettségik és a szakmai vizsgák előkészítése.  

 Megemlékezés a Költészet Napjáról. (04.09.) 

 Megemlékezés a Holocaust áldozatairól. (04.16.) 

 Fenntarthatósági témahét - április 19-23. 

 Szülői értekezlet szükség esetén, of. döntése szerint  

 Bizonyítványok, törzslap kitöltése a végzősöknél  
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 Ballagás (április 30.) 

Május  

 A kompetenciamérés (2021.05.26.) előkészítése (10. évfolyam)  

 Az emelt szintű érettségire felkészítő csoportba jelentkezés (10. és 11. évfolyam).  

 Tanulmányi kirándulások.  

Június  

 Munkaközösségi értekezlet: A munkaközösség beszámolója, az éves munka értékelése.  

 Év végi jutalmazások felterjesztése, előkészítése.  

 Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról (2021.06.04.)  

 Tanévzáró ünnepély (2021.06.18.)  

 Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, adminisztráció  

 

1. sz. melléklet 

Az osztályfőnökök névsora: 

 

9. évf. 9/A Molnár Imre  

 9/B Deák Zsuzsanna  

 9/C Csabai Ildikó  

 9/CNY Bognár Barbara  

 9/D Kulcsár József  

 9/K Kiss Ernő  

10. évf. 10/A Németh Géza  

 10/C Kovács Gabriella  

  10/B Antal Andrea  

  10/D Okos Balázs  

 10/E Demeter László  

  10/K Kolozsiné Keresztes Éva  

11. évf. 11/A Stoff Dóra  

 11/C Tamás Nikolett  

  11/D Andrikóné Maza Szilvia  

 11/E Győrfi-Bátori Enikő  

  11/K Somi Attila  

12. évf. 12/A Spilák Szilveszter  

  12/B Fajtai Piroska  

  12/D Kránicz Tünde  

  12/K Stromájer Gábor  
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5.8. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – szakképző iskolai és érett-
ségi utáni szakképzés  

 

Munkaközösségünk tagjai: 

Krénusz Ernő   1/9.A 

Helber Marianna  1/9.B 

Molnár Magdolna  1/9.C 

Balogh András   1/9.D 

Kovencz András  1/9.E 

Petes L. Tamás  2/10.A 

Szelechman Zoltán  2/10.B 

Nyári Milán   2/10.C 

Rauch Éva   2/10.D 

Reiter Gyula   3/11.A 

Tóth Róbert   3/11.B 

Kontra Roland  3/11.C 

Mike Gábor   3/11.D 

Bödő Krisztián Péter  3/11.E 

Illés Tibor   1/13.A 

Kovács Károly  KSZ 12/A 

Nagy Nikolett   KK12 

Paluska Hajnalka  KK13 

Számel Róbert  5/13.A 

Nagy Noémi   5/13.B 

Inkeiné Kraliczki Zsófia  5/13.C 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség céljai: 

 Az egyik fő célkitűzésként a munkaközösség a Virág utcai telephelyen elharapódzó 

tettlegességig fajuló konfliktusok visszaszorítását tűzte ki. Ez a célkitűzés találkozott az 

iskola vezetés és a kormányzat egyik céljával. A megvalósításban az elképzelések 

szerint a megelőzésen lenne a hangsúly. Ezt a bűnmegelőzési szervektől segítséget 

kérve, előadások formájában képzeli el a közösség. 

 További célkitűzés az adminisztrációs feladatok javítása. Ehhez a munkaközösség-

vezető segítséget kíván nyújtani egy on-line dokumentumbank, illetve 
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„folyamatszabályozási segédletek” segítségével. A megvalósítás érdekében Kontra 

Roland mk. vezető már egyeztetett is Galabár Zoltán kollégával. 

 Harmadik nagy célkitűzés az esetleges digitális oktatásra való felkészülés. Itt az 

osztályfőnököknek elsősorban segítő szerep jut, hogy minden tanuló megfelelő e-mail 

címmel rendelkezzen, illetve képesek legyen a megfelelő on-line felületre regisztrálni, 

bejelentkezni. Továbbá oktatóként a jó gyakorlatok egymás közötti megosztását, 

valamint egymás digitális kompetenciáinak fejlesztését tartja fontosak a 

munkaközösség, 

 A közösség a tanév során két munkaközösségi értekezletet tervez. Az egyiket az első 

félévben november hónapban (értékelve a részarányosan elvégzett feladatokat), a 

másikat a második félévben március vagy április hónapban (felkészülés gyanánt a 

közelgő ballagásra, sikeres szakmai vizsgákra). 

 

A munkaközösség feladatai 

 segíteni diákjainkat, hogy fogékonyak legyenek a kulturált emberi kapcsolatokra, 

 sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációs 

képességeket, 

 ápolják a családi és nemzeti hagyományokat és ezek alapján helyes szokásokat 

alakítsanak ki saját életükben is, 

 alakuljon ki bennük, illetve erősödjön a környezettudatos életmódra való törekvés, 

ehhez ismerjék meg és óvják a természeti értékeinket, 

 segítsük elő a szülőkkel, a diákönkormányzattal, az iskolai munkát támogató szak-

emberekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás szervezését; 

 szorosabb együttműködés kiépítése a technikumi osztályfőnöki munkaközösséggel a 

sikeres beiskolázás érdekében; 

 akár közösségi, akár osztályszinten megjelenni a különböző diákoknak szánt iskolai 

rendezvényeken (9. évfolyamosok bemutatkozása, tízedikes évfolyamest, diáknap – 

diákigazgató választás, „Légy a szakmád mestere”) 

 bevezetni tanulóinkat a munka világába. 

 

Az osztályfőnöki tevékenység fő területei 

 Minél sokoldalúbban és teljesebben megismerni a tanulókat, 

 segítséget nyújtani a tanulócsoportok jó közösséggé szerveződéséhez, 

 fejleszteni a diákok kapcsolatot teremtő képességét, 
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 hozzásegíteni a tanulókat, hogy helyesen ismerjék fel saját maguk és mások értékeit, 

találják meg helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben, 

 megtalálni a megfelelő motivációs módszereket, amivel a tanulók fegyelme, 

viselkedéskultúrája, szorgalma emelkedjen. 

 

Az osztályfőnök szerepe és tevékenységi rendszere 

Az osztályfőnök az osztályban alapvetően három csoport munkáját fogja össze és koordinálja: 

 A tanulói közösséget 

 Az osztályban tanító oktatók közösségét 

 A szülők, gondviselők közösségét 

Velük együttműködve formálja a tanulói közösség alakulását. 

 

A munkaközösség iskolán belüli, tanórához is kapcsolódó feladatai 

 A mindennapos pedagógiai munka dokumentálása (naplóvezetés, törzslapok, 

tanmenetek, statisztikák), 

 tanulmányi kirándulások igényfelmérése, szervezése, szükség esetén lebonyolítása, 

 a tanulók szociális hátterének felmérése, megismerése veszélyeztetettségük felismerése, 

 a tantermek, gyakorlati és mérőtermek rendjének, állagának, felszerelésének meg-

óvása, 

 a diákok olvasottságát, ismereteit fejlesztendően a könyvtár és más előadási lehetőségek 

látogatásának erősítése, 

 mozgósítani a diákokat az iskolai rendezvényeken való részvételre, 

 javítani a tanulók fegyelmi helyzetén, a Házirend és más vonatkozó előírások 

betartásának tudatosításával, 

 folyamatosan tájékoztatni a diákokat a COVID-19 járványügyi előírásokról, illetve 

ellenőrizni azok maradéktalan betartását. 

 

Tanórán kívüli iskolai feladatok 

Az osztályfőnökök szorgalmazzák a szülőkkel, a külső gyakorlati képzőhelyekkel való tartal-

masabb, gyakoribb kapcsolattartást, motiválják a kapcsolattartó személyeket a lehetőségek jobb 

kihasználására, különösen a problémás tanulók esetén.  
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Az új szakképzési törvény megjelenése ezen a téren új kihívások elé állítja az osztályfőnököket. 

A közösség egyik jövőben feladata, hogy felmérje, majd pedig kidolgozza a kihívások által 

létrejött feladatokra a megoldásokat, módszereket. 

Erősíteni a diákokban annak tudatát, hogy az iskolán kívüli viselkedésük az iskola megítélésére 

is kihat. 

 

Az osztályfőnökök ellenőrző tevékenysége 

Az osztályfőnök egyik alapfeladata figyelemmel kísérni a rábízott tanulók tanórai munkáját, 

annak fejlődését, ezért a lehetőségek szerint a kollégákkal egyeztetett időpontokban óralátoga-

tásokat tart. Szükség esetén a külső gyakorlati képzőhelyek oktatóival, képviselőivel egyez-tet, 

a külső gyakorlati képzőhelyeken vezetett munkanaplókat időszakosan ellenőrzi, a kapott osz-

tályzatokat beírja az E-Kréta naplóba, figyelmeztet a félévi, év végi osztályzat megadására. 

 

Az osztályfőnök a következő szempontok szerint vizsgál: 

 A tanulás folyamata, a tanuló órai hozzáállása, magatartása, reakciói, 

 A nevelési folyamat és eredményei az egyes diákokra. 

 

Az ellenőrzés egyéb módja lehet  

 Megfigyelés a tanórán kívül, szünetekben, kirándulásokon, rendezvényeken, 

 Megbeszélés a kollégákkal, a tapasztalatok kiértékelése, 

 Ismeretszerzés a szóbeli feleletek alapján, 

 A tanuló által készített vázlatok, dolgozatok, gyakorlati munkák értékelése, 

 Csoportos vagy egyéni felmérések készítése. 

 

Iskolai és állami ünnepek, megemlékezések, oktatási szünetek, rendezvények a tanév so-

rán 

 Tanévnyitó ünnepély az iskolában 

 9. évfolyamosok avatója, osztályok bemutatkozása 

 Az aradi vértanúk emléknapja október 6-a 

 Az 1956-os forradalom emléknapja, október 23-a 

 Őszi szünet 

 Karácsonyi ünnepi műsor az iskolában 

 Téli szünet 
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 Szalagavató 

 A magyar költészet napja 

 Március 15-e Nemzeti Ünnep 

 Diáknap 

 Tavaszi szünet 

 Tematikus hetek  

 Ballagás 

 Érettségi szünet 

 A tanév során tartandó pályázati programok rendezvényei 

 Szülői értekezletek, fogadó órák (programterv szerint) 

 A leendő 9. évfolyamosok részére az iskolát bemutató nyílt nap, látogatók fogadása 

 Beiratkozás 
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6. A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 
 

I. 2020-2021-es tanév előkészítése, tervezése 

A honvéd kadét képzés beindításával (felmenő rendszerben) a második évfolyamuk kerül 

a kollégiumba. A tanév kiemelt feladata a velük való bánásmód kialakítása és a képzés 

beillesztése a kollégiumi nevelés rendszerébe. További kiemelt feladat a bukások számá-

nak 5 % alatt való tartása. 

1. Létszámok, statisztika: 

Jelentkezett tanulók létszáma: 192 fő 

Személyi feltételek: 

A nevelőtestület létszáma 10 fő 

A heti 40 órás heti munkarendben foglalkoztatott nevelőtanár oktatók közül:  

1 fő vezető 6 órában 

9 fő 22 órás kötelező óraszámmal 

                       Csoportok száma: 9 

              1.2   Továbbtanulás, továbbképzés  

     1. Pellion Miklós PTE-BTK történelem szakán – történelem szakos középiskolai 

tanár - folytatja tanulmányait 

             1.3   Tanév rendje 

                     Honvéd kadét „Béka Tábor” augusztus 26-28. között. 

                     A tanév augusztus 31-én a kollégista tanulók beköltözésével kezdődik.  

                    Őszi szünet 2020. október 26. és 2020. október 30. között. A szünet előtti utolsó  

                    tanítási nap október 22. (csütörtök). A szünet utáni első tanítási nap  

                   2020. november 2. (hétfő). 

                    Téli szünet 2020. december 21. és 2020. december 31. között.  

                    A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18 (péntek). A szünet utáni első taní-

tási 

                    nap 2021. január 4 (hétfő). 

                    Tavaszi szünet: 2021. április 1 és 2021. április 6. között. A szünet előtti utolsó  

                     tanítási nap március 31 (szerda). A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

   (szerda). 

A kollégiumból való kiköltözés általános dátuma 2021. június 15. (kedd). Ez után 

2021. július 16-ig (péntek) a nyári gyakorlat végéig tudjuk a kollégistáknak az elhe-

lyezést biztosítani. 
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A tanítás nélküli munkanapokat a kollégista tanulók intézményeiben készített prog-

ramtervek szabályozzák. A kollégiumban való maradást a törvény által előírt szabá-

lyok tiszteletben tartásával biztosítjuk. 

 

II. A tanév fő feladatai 

 

1. Kollégiumi igazgatóhelyettes  

A szakképzést érintő jogszabály változások megismerése és alkalmazása.  

A tanév közben keletkező egyéb jogszabályok és egyéb módosítások figyelemmel 

kísérése és alkalmazása.  

A Szakmai Program a KNOAP–ban a tanévre meghatározott feladatok végrehajta-

tása, ellenőrzése.  

A Szakmai Programban megfogalmazottak végrehajtása. 

 

Kiemelt céljaink a tanév során: 

- A honvéd kadét képzésben részt vevő kollégista tanulók beillesztése 

a kollégiumi nevelés-oktatás rendszerében 

- A bukások számának 5% alatt való tartása 

- Bázisintézményi vállalt feladatok teljesítése 

- Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszerének figyelembe vé-

tele a pedagógiai munkában 

 

2. Oktatói értékelés 

2.1. Kollégiumi értékelés folytatása – az oktatói értékelési rendszer alapján 

2.2. Tanulói felmérések reprezentatív mintavétel alapján. 

2.3.  A szülői elégedettség és elvárás felmérése reprezentatív mintavétel alapján 

2.4. Kollégiumi oktató elégedettség (dolgozói) felmérése.  

Az értékeléssel kapcsolatos feladatokat (ütemezés, folyamatszabályozás) külön ter-

vezés alapján végezzük. 

 

3. Foglalkozási rendszer  

A KNOAP és a Szakmai Program alapján működtetjük:  

3.1. Kötelező foglalkozások:  (22) 

3.2. Szabad témájú kötelező foglalkozások (14) 
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3.3. Szabadon választott foglalkozás  (36) 

A kötelező foglalkozások a KNOAP szerint kidolgozott tematikájúak; a szabad témájú 

foglalkozásokat a munkaközösség állította össze, a szabadon választott foglalkozásokra 

az oktatói testület által összeállított választék alapján jelentkeznek a tanulók a szeptem-

beri szervező hónapban.   

A foglalkozások dokumentálása a KRÉTA naplóba kötelező csoportvezetői feladat.  

 

4. Pályázatok 

4.1. Az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi kollégiumra kiírt pályázati lehető-

séggel élni kívánunk. A pályázatok figyelése a munkaközösség-vezető és a kol-

légiumi igazgatóhelyettes feladata.  

 

5. A kapcsolattartás a kapcsolódó intézményekkel 

5.1. Vezetői szinten programegyeztetések  

.2. Csoportvezetői szinten az osztályfőnökökkel, oktatókkal, szaktanárokkal a 

rendszeres kapcsolattartás (jegyek figyelemmel kísérése, hiányzások, fegyelmi 

ügyek, programok)  

 

6. Felmérések  

6.1. 9. évfolyam diagnosztikus felmérésének értékelése 

Időpont: 2021. január második hete 

Felelősök: munkaközösség-vezető  

6.2. 12. évfolyam neveltségi eredményvizsgálatának értékelése 

Időpont: 2021. május harmadik hete 

Felelősök: munkaközösség-vezető 

6.3. 9. évfolyam magyar nyelv – és irodalom, valamint matematika tantárgyakból 

szintfelmérés 

Időpont: 2020. szeptember második hete 

Felelősök: munkaközösség-vezető 

 

7. A kollégiumszintű, illetve a munkaközösség, és a DÖK által szervezett progra-

mokat a mellékletek tartalmazzák.  
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8. Szeptemberi szervező hónap kiemelt feladatai  

8.1. Tanulók beköltözése előtti intézeti szemle (Tűzvédelmi, balesetvédelmi, mun-

kavédelmi, járványvédelmi)  

8.2. Általános szervezési feladatok: 

 Szintekre való beköltözés (járványhelyzetre való tekintettel az Intézkedési terv 

alapján), csoportbeosztások, tantermek elosztása, csoportvezetői és területfele-

lősi megbízások, oktatói szolgálatok megszervezése. 

8.3. Tűz- és balesetvédelmi oktatás; Házirend, Járványügyi protokoll ismertetése a 

tanulók számára 

8.4. Munkaközösségi, csoportvezetői munkatervek elkészítése 

8.5. A tanulók jelentkezése a szabadon választott foglalkozásokra, szakkörökre, 

sportkörökre. 

 

9. Kollégiumok által szervezett rendezvényeken való részvétel  

Meghívás alapján 

 

10. Területi feladatok  

10.1. D.Ö.K.  

Felelős: Dombóvári Violetta 

Határidő: folyamatos 

A csoportok által választott delegáltakból a DÖK megszervezése. Éves munkaterv 

alapján a működés segítése, koordinálása. A kollégiumi szabadidő eltöltését szolgáló 

rendezvények szervezése. Diákközgyűlés előkészítése, megszervezése, lebonyolí-

tása, a diákok érdekvédelemének segítése. 

10.2. Kollégiumi kiállítási program  

Felelős: Munkaközösség-vezető, kollégiumi igazgatóhelyettes 

Határidő: folyamatos  

A társalgóban időszakos kiállítások rendezése. A meghívott művészek alkotá-

saiból, kiállítások előzetes, éves időbeosztás szerinti megtervezése, kiállítások-

hoz szükséges erőforrások, eszközök beszerzése 

10.3. Testnevelés, tömegsport 

Felelős: Pellion Miklós 

Határidő: folyamatos 

Házibajnokságok szervezése, lebonyolítása. 
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Tömegsport, szakkörök szervezése, lebonyolítása. 

A diákok válogatása, és felkészítése a kollégiumok közötti versenyekre. Javas-

lattétel sporteszközök beszerzésére, sportszertár leltár szerinti működtetése. 

Sporteszközök kölcsönzésének lebonyolítása (kollégiumon belül).  

10.4. Gyermek– és ifjúságvédelem 

Felelős: Fülöp József 

Határidő: folyamatos 

Prevenciós feladatok, együttműködés az iskolán belüli és kívüli szakemberek-

kel. A gyermekek problémáinak felismerése, hatékony kezelése. 

 

 

III. Értekezletek  

1. Alakuló:  

Időpont: 2020. augusztus 24. 

Helye: társalgó  

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes  

2. Munkaterv elfogadó értekezlet 

Időpont: 2020. szeptember 7. 

Helye: 19-es tanterem 

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes  

3. Félévi értekezlet 

Időpont: 2021. január utolsó hete 

Helye: kollégium társalgója  

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes  

4. Tanévzáró értekezlet 

Időpont: 2021. június utolsó hete 

Helye: kollégium társalgója  

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes  

5. Egyéb értekezletek  

5.1. Munkaértekezletek 

Időpont: hétfőnként 15 óra 

Helye: 19-es tanterem 

Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes 

5.2. Értékeléssel kapcsolatos oktatói értekezletek  
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Felelős: kollégiumi igazgatóhelyettes 

Időpontok: augusztus, szeptember, január, március, május harmadik hetei  

Helye: 19-es tanterem 

5.3. Munkaközösségi értekezletek (külön ütemezés szerint) 

IV. Kollégium kapcsolatai  

1. Kapcsolat a szülőkkel  

1.1. Évnyitó szülői értekezlet augusztus 31. 15.30 óra: szülők tájékoztatása. 

Felelős: Kollégiumi igazgatóhelyettes 

1.2 Iskolai szülői értekezletekkel, fogadóórákkal egy napon kollégiumi szülői ér-

tekezletek, fogadó órák tartása. 

Felelős: csoportvezetők 

2. Kapcsolat az iskolákkal  

Felelős: Munkaközösség vezető, csoportvezetők  

Határidő: folyamatos  

2.1.  Eseménynaptár alapján részvétel a szülői értekezleteken  

2.2. Csoportvezetői kapcsolat osztályfőnökökkel, oktatókkal, szaktanárokkal, gya-

korlati oktatásvezetőkkel. 

Az érintett osztályfőnökök, oktatók, szaktanárok meghívása a kollégiumba: a 

kollégium bemutatása, a kapcsolat erősítése.  

V. Megbízások  

 

     

1. DÖK segítő tanár   Dombóvári Violetta 

2. Munkaközösség-vezető  Szentgyörgyvári Nóra  

3. Műsorszervezések:   Jerszli Judit  

4. Gyermek – és ifjúságvédelem:  Fülöp József 

5. Értékelő csoport:  Böröczfi Zsuzsanna, Szentgyörgyvári Nóra, Zsom 

János 

6. Sport:  Pellion Miklós 

 

VI. KOLLÉGIUMI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Munkatervben foglaltak (csoportvezetői munka)   

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumi igazgatóhelyettes, munkaközösség vezető 
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Rend – tisztaság (havi szemlékkel)  

Felelős: munkaközösség-vezető 

Munkaköri leírásban foglaltak  

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumi igazgatóhelyettes 

Csoportfoglalkozások 

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumi igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető 

 

Vezetői belső ellenőrzési terv 

 

Hónap Terület Felelős 

Szeptember Tűz és balesetvédelmi, illetve járvány-

ügyi oktatás – jegyzőkönyvek 

Munkaköri leírások aktualizálása 

KRÉTA adatok feltöltése 

Tűzriadó - jegyzőkönyve 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Október Kimenőkönyvek 

Csoportnaplók 

Foglalkozástervek 

Szakköri munkatervek 

Ügyeleti napló 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

November Ügyeletek ellátása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök, foglalkozások látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

December Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 



100 

 

Január Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök látogatása 

Csoportszintű dokumentációk 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Február Csoportfoglalkozások látogatása 

Ügyeletek ellátása 

Munkaidő ellenőrzése 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Március Rendezvények látogatása 

Ügyeletek ellátása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Április Csoportfoglalkozások látogatása 

Rendezvények látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Május Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Június Kiköltözés ellenőrzése 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Július Kiköltözés ellenőrzése Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

Munkaközösség-vezető 

Augusztus Szemle - bejárás Kollégiumi igazgatóhelyet-

tes 

 

 

  



101 

 

VII.  Sportmunkaterv 

 

1. A KOLLÉGIUM FELTÉTELRENDSZERE 

 

1.1. Személyi feltételek, felelősök 

 

1.1.1. Felelős 

Pellion Miklós 

1.1.2. Tagok 

a kollégium  oktatói testülete 

 

1.1.3. Területek 

 Röplabda:  

 Szkander:  

 Kosárlabda:  

 Leány labdarúgás:  

 Fiú labdarúgás:  

 Asztalitenisz:  

 Sakk:  

1.2. Tárgyi feltételek 

A 2020/2021-es tanévben a sportmunka feltételei adottak 

 

2. CÉLOK, FELADATOK 

2.1. Szervezés 

Testületfelelősök kijelölése 

Sportágak felosztása 

Házibajnokságok megszervezése, lebonyolítása 

A szabadidő kulturált és kellemes eltöltésének biztosítása 

A tanulók egészséges életmódra nevelése, szoktatása 

A sport és a rendszeres mozgás iránti figyelem felkeltése 

Meghívásos, kollégiumok közötti verseny 

2.2. Felkészítés 

Versenysportedzés 
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Szabadidős sportedzés 

Tehetséggondozás 

Felzárkóztatás 

2.3. A kollégium által szervezett versenyeken való részvétel 

2.3.1. Háziversenyek  

Labdarúgás 

Szkander 

Asztalitenisz 

                                 Sakk 

Kosárlabda 

Tanár-diák mérkőzések 

Röplabda 

                                 Játékos ügyességi vetélkedő 

2.4. Városi és megyei kollégiumok által szervezett versenyeken való részvétel 

Télapó Kupa 2020. december 

Klebelsberg Kupa 2021. március-április 

2.5. Kapcsolattartás 

Szülőkkel 

Szakosztályokkal 

Kollégiumokkal 

2.6. A nevelőtestület tájékoztatása a célokról, eredményekről  

Év eleji értekezlet 2020. szeptember 

Félévi értekezlet 2021. január 

Év végi értekezlet 2021. június 

Minden versenyt követő első értekezlet 

2.7. Sportértekezlet 

Havonta 

Az elvégezendő feladat függvényében 

2.8. Programterv 

Szeptember 

Fiú labdarúgás házibajnokság  

Lány labdarúgás házibajnokság  
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Október 

Asztalitenisz házibajnokság (lány-fiú)  

Szkander házibajnokság  

 

November 

Teremfoci házibajnokság  

Korcsolyázás – szervezés alatt 

 

December 

Korcsolyázás – szervezés alatt 

Január 

Kosárlabda házibajnokság  

 

Február 

Felkészülés a labdarúgó bajnokságokra  

 

Március 

Felkészülés a Klebelsberg Kupára 

Streetball házibajnokság  

 

Április 

Klebelsberg Kupa  

 

Május 

Tanár – diák sportmérkőzések valamennyi sportágban  

Játékos sor és váltóversenyek  
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VIII. Kollégiumi programterv 2020/2021 

 

Kezdő napja:    2020. augusztus 31. (hétfő) 
 

A kollégiumi ünnepi műsorok: 
 Aradi vértanúk emlékéről                  

 1956-os megemlékezés   

 Karácsonyi műsor 

 Farsang   

 1848/49-es megemlékezés                                      

 A költészet napjáról                 

 Ballagás         

             

Szeptember 

 

DÁ-

TUM 
NAP ESEMÉNY 

aug. 31. hétfő Beköltözés, szülői értekezlet 

1.  
kedd Alakuló csoportfoglalkozások 

2.  
szerda  Foci az isk. tornatermében 

3.  
csütörtök  

4.  
péntek  

5.  
szombat  

6.  
vasárnap  

7.  
hétfő Városismereti séta (9. évfolyam, új kollégisták) 

8.  
kedd 

DÖK tagok megválasztása csoport szinten 

Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok részére 

9.  
szerda 

Foci az isk. tornatermében 

Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok részére 

Fizika csapatverseny 

10.  
csütörtök  

11.  
péntek  

12.  
szombat  

13.  
vasárnap  
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14.  
hétfő DÖK alakuló gyűlés 

15.  
kedd 9. évfolyam magyar nyelv és irodalom, matematika- szintfelmérés 

16.  
szerda 

Oktatói testületi értekezlet 

Foci az isk. tornatermében 

17.  
csütörtök Szakköri és korrepetálási igények leadási határideje 

18.  
péntek  

19.  
szombat LangCert B2, C1 írásbeli nyelvvizsga 

20.  
vasárnap  

21.  
hétfő Kollégiumi munkaterv elfogadása 

22.  
kedd Foci házibajnokság 

23.  
szerda Foci házibajnokság 

24.  
csütörtök Diákfórum 

25.  
péntek 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek 

témanap 

26.  
szombat  

27.  
vasárnap  

28.  
hétfő Közösségépítő foglalkozás 9. évfolyam 

29.  
kedd TIT ea. 

30.  
szerda Foci az isk. tornatermében 

Október 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. csütörtök Dr. József István ea. 

2. péntek Nyílt nap – pályorientációs rendezvény 

3. szombat  

4. vasárnap  

5. hétfő 

Fenntarthatósági Témahét 

Ismerkedési est 

 

6. kedd Aradi vértanuk napja- megemlékezés 



106 

 

7. szerda 
Oktatói testületi értekezlet 

Foci házibajnokság 

8. csütörtök 
Mellék-szakképesítések szakmai vizsgái, szakmai vizsgák 

Foci házibajnokság, Művészeti szakkör 

9. péntek  

10. szombat  

11. vasárnap  

12. hétfő DÖK gyűlés 

13. kedd FILMKLUB 

14. szerda Foci az isk. tornatermében 

15. csütörtök Művészeti szakkör 

16. péntek  

17. szombat  

18. vasárnap  

19. hétfő Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

20. kedd 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Felvételi tájékoztató közzététele 

KVÍZ est 

21. szerda 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Ünnepi műsor, Foci az isk. tornatermében 

22. csütörtök 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

23. péntek Nemzeti ünnep  

24. szombat  

25. vasárnap  

26. hétfő 
Őszi szünet 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

27. kedd 
Őszi szünet 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

28. szerda 
Őszi szünet 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

29. csütörtök 
Őszi szünet 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

30. péntek 
Őszi szünet 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

31. szombat  

November 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. vasárnap  

2. hétfő 
Az őszi szünet utáni első tanítási nap  

DÖK gyűlés 

3. kedd KVÍZ est 



107 

 

4. szerda 
Oktatói testületi értekezlet 

Foci az isk. tornatermében 

5. csütörtök Művészeti szakkör 

6. péntek  

7. szombat  

8. vasárnap  

9. hétfő 
Európai Szakképzési Hét (november 9-13.) 

TEAHÁZ 

10. kedd FILMKLUB 

11. szerda 
Európai Szakképzési Hét (november 9-13.) 

Foci az isk. tornatermében 

12. csütörtök 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

Művészeti szakkör 

13. péntek Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

14. szombat Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

15. vasárnap Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

16. hétfő 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 

Erasmus+ „Fairy Tales” projekttalálkozó, Törökország 

17. kedd Kézműves foglalkozás a könyvtárban 

18. szerda Foci az isk. tornatermében 

19. csütörtök Művészeti szakkör 

20. péntek  

21. szombat  

22. vasárnap  

23. hétfő 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

Kiállítás látogatása 

24. kedd 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

FILMKLUB 

25. szerda 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

Foci az isk. tornatermében 

26. csütörtök 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

Művészeti szakkör 

27. péntek Középszintű szóbeli érettségi vizsga 

28. szombat  

29. vasárnap  

30. hétfő  

December 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. kedd KVÍZ est 

2. szerda 
Oktatói testületi értekezlet 

Foci az isk. tornatermében 

3. csütörtök Művészeti szakkör 
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4. péntek 
A 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára 

5. szombat  

6. vasárnap  

7. hétfő  

8. kedd FILMKLUB 

9. szerda Foci az isk. tornatermében 

10. csütörtök Művészeti szakkör 

11. péntek  

12. szombat  

13. vasárnap  

14. hétfő 
Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira történő jelentkezés határ-

ideje 

15. kedd KVÍZ est 

16. szerda Foci az isk. tornatermében 

17. csütörtök 
A 9. évfolyam bemutatkozása 

Karácsonyi műsor 

18. péntek A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

19. szombat  

20. vasárnap  

21. hétfő Téli szünet 

22. kedd Téli szünet 

23. szerda Téli szünet 

24. csütörtök Téli szünet 

25. péntek Téli szünet 

26. szombat  

27. vasárnap  

28. hétfő Téli szünet 

29. kedd Téli szünet 

30. szerda Téli szünet 

31. csütörtök Téli szünet 

Január 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. péntek Téli szünet 

2. szombat  

3. vasárnap  

4. hétfő A téli szünet utáni első tanítási nap 

5. kedd FILMKLUB 

6. szerda Oktatói testületi értekezlet 
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7. csütörtök Művészeti szakkör 

8. péntek  

9. szombat  

10. vasárnap  

11. hétfő NETFIT mérések kezdete (ápr. 23-ig) 

12. kedd 
Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok részére 

KVÍZ est 

13. szerda Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok részére 

14. csütörtök Művészeti szakkör 

15. péntek  

16. szombat  

17. vasárnap  

18. hétfő  

19. kedd FILMKLUB 

20. szerda Szkander bajnokság 

21. csütörtök Magyar Kultúra Napja 

22. péntek Az I. félév vége 

23. szombat Központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok számára 10:00 

24. vasárnap  

25. hétfő Ágazati alapvizsgák kezdete 

26. kedd KVÍZ est 

27. szerda  

28. csütörtök 
Pótló központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok számára 14:00 

Művészeti szakkör 

29. péntek 
A 8. osztályos szülők értesítése a tanulók eredményeiről 

Szalagavató 

30. szombat  

31. vasárnap  

Február 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. hétfő 
Mellék-szakképesítések vizsgáinak kezdete 

DÖK gyűlés 

2. kedd FILMKLUB 

3. szerda 
Oktatói testületi értekezlet 

Kiállítás látogatása 

4. csütörtök Művészeti szakkör 

5. péntek  

6. szombat  

7. vasárnap  

8. hétfő Kollégiumi farsang 
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9. kedd KVÍZ est 

10. szerda  

11. csütörtök Művészeti szakkör 

12. péntek  

13. szombat  

14. vasárnap  

15. hétfő 

A 8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli felvételi vizsgák ered-

ményéről 

Kézműves foglalkozás a könyvtárban 

16. kedd FILMKLUB 

17. szerda  

18. csütörtök Művészeti szakkör 

19. péntek  

20. szombat  

21. vasárnap  

22. hétfő Erasmus+ „TAB” partneriskolák találkozója iskolánkban 

23. kedd KVÍZ est 

24. szerda  

25. csütörtök 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 

Művészeti szakkör 

26. péntek  

27. szombat  

28. vasárnap  

 

Március 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. hétfő 
Pénzügyi és vállalkozói témahét – március 1-5. 

DÖK gyűlés 

2. kedd FILMKLUB 

3. szerda Oktatói testületi értekezlet 

4. csütörtök Művészeti szakkör 

5. péntek Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok számára 14:00 

6. szombat  

7. vasárnap  

8. hétfő „Forradalmi kézműves” 

9. kedd KVÍZ est 

10. szerda Diákfórum 

11. csütörtök 
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok számára 14:00 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

12. péntek  
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13. szombat  

14. vasárnap  

15. hétfő Nemzeti ünnep 

16. kedd 
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala 

FILMKLUB 

17. szerda  

18. csütörtök Művészeti szakkör 

19. péntek  

20. szombat  

21. vasárnap  

22. hétfő 
Digitális témahét – március 22-26. 

Csoportok közötti vetélkedő 

23. kedd KVÍZ est 

24. szerda  

25. csütörtök Művészeti szakkör 

26. péntek  

27. szombat  

28. vasárnap  

29. hétfő Húsvéti kézműves foglalkozás 

30. kedd FILMKLUB 

31. szerda 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Diáknap 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

Április 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. csütörtök Tavaszi szünet 

2. péntek Tavaszi szünet 

3. szombat  

4. vasárnap  

5. hétfő Tavaszi szünet 

6. kedd 
Tavaszi szünet 

Rendészek és informatikusok nemzetközi munkakörnyezetben az 

Eötvösből Erasmus+ szakmai gyakorlat Milánó (március 6-19.) 

7. szerda A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

8. csütörtök  

9. péntek  

10. szombat  

11. vasárnap  

12. hétfő Megemlékezés a Költészet napjáról, Versmondó verseny 

13. kedd FILMKLUB 
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14. szerda 

Oktatói testületi értekezlet 

Ideiglenes felvételi rangsor 

Klebelsberg-kupa 

15. csütörtök Művészeti szakkör 

16. péntek 
Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

Szakmák Éjszakája 

17. szombat  

18. vasárnap  

19. hétfő Fenntarthatósági témahét április 19-23. 

20. kedd KVÍZ est 

21. szerda  

22. csütörtök Művészeti szakkör 

23. péntek  

24. szombat  

25. vasárnap  

26. hétfő 
Erasmus+ „TAB” zárótalálkozó, Törökország 

Ballagás 

27. kedd FILMKLUB 

28. szerda  

29. csütörtök Művészeti szakkör 

30. péntek Utolsó tanítási nap a végzősöknek 

Május 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. szombat A munka ünnepe  

2. vasárnap  

3. hétfő Magyar írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

4. kedd Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

5. szerda Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet 

6. csütörtök 
Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga 

Művészeti szakkör 

7. péntek Német nyelv írásbeli érettségi vizsga 

8. szombat  

9. vasárnap  

10. hétfő  

11. kedd 
Írásbeli érettségi vizsgák 

FILMKLUB 

12. szerda Ágazati szakmai vizsgák, írásbeli szakmai vizsgák igazgatói szünet 

13. csütörtök 
Írásbeli érettségi vizsgák 

Művészeti szakkör 

14. péntek Írásbeli érettségi vizsgák 
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15. szombat  

16. vasárnap  

17. hétfő Írásbeli érettségi vizsgák 

18. kedd 
Írásbeli érettségi vizsgák 

KVÍZ est 

19. szerda Írásbeli érettségi vizsgák 

20. csütörtök 

Írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű érettségire felkészítő cso-

portba jelentkezés határideje 

Művészeti szakkör 

21. péntek Írásbeli érettségi vizsgák 

22. szombat  

23. vasárnap  

24. hétfő Pünkösd hétfő 

25. kedd Oktatói testületi értekezlet 

26. szerda Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

27. csütörtök Művészeti szakkör 

28. péntek  

29. szombat  

30. vasárnap  

31. hétfő  

Június 

DÁTUM NAP ESEMÉNY 

1. kedd KVÍZ est 

2. szerda  

3. csütörtök 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

Művészeti szakkör 

4. péntek 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról 

5. szombat  

6. vasárnap  

7. hétfő Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

8. kedd Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

9. szerda 

Oktatói testületi értekezlet 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

10. csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

11. péntek  

12. szombat  

13. vasárnap  

14. hétfő Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
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15. kedd 

Utolsó tanítási nap 

Sport- és egészségnap, projektnap 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

16. szerda Nyári gyakorlat kezdete (4 hét) 

Aug. 17. kedd Alakuló értekezlet 09:00 

18. szerda Javító- és osztályozó vizsgák 08:00 

30. hétfő Kollégiumi beköltözés 

31. kedd Tanévnyitó értekezlet 09:00 

 

A városi intézményekkel való közös programokon, (Örökség Egyesület, Kutyatár Állatvédő 

Egyesület, Somogyi Tudósklub, Városi Múzeumok programjai, Szivárvány Kultúrpalota prog-

ramjai) alkalomszerű részvétel. Kiállítások szervezése. 

 

IX. Felzárkóztató, tehetséggondozó és szakköri foglalkozások 

 

Ssz. Név Foglalkozás 

1. 
Böröczfi Zsuzsanna 

(1-3 óra/hét/) 

Drámapedagógia 

Tanulásmódszertan foglalkozás 

Kézműves (tömbösítve) 

2. 
 Jerszli Judit 

 (2 óra/hét) 

Művészeti szakkör - énekkar 

 

3. 
Szentgyörgyvári Nóra 

(2 óra/két hét) 

Filmklub 

Teaház (tömbösítve) 

4. 
Dombóvári Violetta 

(1 - 1 óra/hét) 

   Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Szabadidős foglalkozás (kvíz) 

6. 
Dr. József István pszichológus  

(1 óra/hét) 
Évfolyam szintű foglalkozások 

7. 
Dakos István 

(2 óra/hét) 

Magyar irodalom és nyelvtan felzárkóztató foglal-

kozások 

9. 
Kiss Károly 

(4 óra/hét) 

Műszaki tantárgyak - felzárkóztató foglalkozások 

   

10. 
Pellion Miklós 

(3 – 1 óra/hét) 

Angol nyelv - felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások 
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Lány foci – Kosárlabda - Kondi 

11. 
Ress Róbert 

(1- 2 óra/hét) 

Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Sport- szabadidős foglalkozás 

13. 
Zsom János 

(2 óra/hét) 

Történelem felzárkóztató és tehetséggondozó fog-

lalkozások 

14. 
Fülöp József 

(6 óra/hét) 
Kadét csoport szervezett foglalkozásai 

 

X. A szabadon választott kötelező csoportfoglalkozások témái 

 

1. Tanulmányi- és közösségi értékelések  

2. Tűz és balesetvédelmi oktatás 

3.  Kimenő füzetek megírása 

4.  Házirend ismertetése 

5.  Szobaszemlék szabályainak ismertetése 

6.  Diagnosztikus felmérések  

7.  Szervezési feladatok, állandó elfoglaltságok, korrepetálási igények fel mérése 

8.  DÖK küldöttek választása  

9.  DÖK rendezvények 

10.  Készülődés a Gólyaavatóra 

11.  Gólyaavatás 

12.  Farsangi készülődés 

13.  Farsang 

14.  Dr. József István pszichológus előadásai 

15.  Rekreációs program 

16. Könyvtári foglalkozás 

17. Havi - Félévi értékelések 

18. Ballagási műsorra és ballagás előtti feladatokra való előkészületek.  

19. Ballagás  

20. Év végi értékelés 

21. Évfolyamszintű programok 

22. Koedukált rekreációs alkalmak (sportversenyek, ünnepi alkalmak) 
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23. Házibajnokságok 

24. Védőnői előadások 

25. Filmvetítések 

26. Meghívott előadók előadásai 

27. Szakkörök 

28. Városi előadásokon, programokon való részvétel 

29. Kaposvár ismeret – séta, vetélkedő, előadás 

30. Kiállítások 

31. Szintfelmérők (9. évf.) 

 

A fenti témákon felül a szabadon választott kötelező csoportfoglalkozások anyagát a csoport-

vezetők választják meg a kollégiumi munkatervvel és az évfolyam nevelési céljaival összhang-

ban. 

 

A szabadon választott foglalkozások (37 óra) 

 

Javasolt programok: 

DÖK rendezvény-gólyabál 

Sportversenyek  

Szüreti Bál 

Mikulás est  

Karácsony 

Bálint nap 

Húsvét  

Kollégiumi filmvetítések  

Meghívott előadók előadásai 

Tanár-diák vetélkedők 

Kiállítások, múzeumlátogatás 

Sportrendezvények  

Egyéb kollégiumi rendezvények 

 

XI. Kollégiumi munkaközösség munkaterve: 
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Személyi feltételek biztosítása 
 

A kollégiumi terület szakmai irányítását, koordinálását, felügyeletét Zsom János kollégiumi 

igazgatóhelyettes végzi.  

Nevelőink végzettségüket tekintve megfelelnek a követelményeknek. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

- Böröczfi Zsuzsanna 

- Szentgyörgyvári Nóra 

- Jerszli Judit 

- Dombóvári Violetta 

- Fülöp József 

- Dakos István 

- Ress Róbert 

- Pellion Miklós 

- Kiss Károly  

 

A tárgyi feltételek biztosítása 

A működéshez nélkülözhetetlen feltételekkel rendelkezünk. Továbbra is folyamatos felada-

tunknak tekintjük a kollégiumi környezet szépítését. A kollégium kialakított tárgyi környezetét 

fokozottan óvjuk, s tanulóinkat is módszeresen neveljük a rendre, tisztaságra és az értékek meg-

óvására. 

 

Felelősök: kollégiumi nevelőtanárok. 

  

A kollégisták a tanév során programjaik megtartásához igénybe veszik az iskola egyéb helyi-

ségeit is, pl.: társalgó, ebédlő, könyvtár, számítástechnika-terem stb. Ebben a tanévben is meg-

tartjuk a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást, valamint tűz-és bombariadót is tartunk. Az idei 

évben a járványügyi helyzetre való tekintettel különös gondot fordítunk a tanulók rendszeres 

tájékoztatására és heti szintű ellenőrzésére, illetve a folyamatos fertőtlenítésre. 

 

A munkaközösség koordinációs feladatai: 
 

 munkaközösségi megbeszélések (a szervezési időszakban naponta, később heti 

rendszerességgel az aktuális problémák megbeszélése) 



118 

 

 munkaidő beosztások elkészítése, koordinálása  

 munkatervek kidolgozása 

 statisztikai adatok egyeztetése 

 9. évfolyamosoknál alapismeretek felmérése magyar nyelv- és irodalomból, illetve ma-

tematikából, rászoruló tanulók korrepetálásának megszervezése 

 félévi értékelés 

 9. évfolyamosok diagnosztikai felmérése és kiértékelése 

 12. évfolyamosoknál komplex nevelési felmérés 

 

A kollégiumban folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok 
 

A tanév kiemelt nevelési feladatai: 
 

1. A tanulmányi eredmények szinten tartása, javítása. 

Az iskola munkatervében megfogalmazottakkal összhangban legfontosabb feladatunknak 

tekintjük a tanulmányi eredmények javítását, illetve fenntartását, és azt a célt, hogy idén ne 

legyen bukott diákunk. Ebben kulcskérdésnek a motivációs szint növelését tartjuk. 

 

2. Közösségi szemlélet kialakítása, főleg a 9. évfolyam számára a beilleszkedés 

     elősegítésére.  

A kulturált együttélés szabályainak elsajátíttatása, társakra való odafigyelés igényének erő-

sítése. 

 

3. Fegyelmezett és kulturált szokások, magatartásformák kialakítása és megszilárdítása. 

A kollégiumi házirend és napirend megismertetése, tartalmának megtárgyalása és elvárás-

ként való megjelenítése. A tanév során ezen elvárások rendszeres, illetve alkalmankénti el-

lenőrzése (hálórend, időszakosan szekrényrend). A kulturált magatartásformák megbeszé-

lése a csoportfoglalkozások különböző témaköreinek is feladata. 

 

4. Kollégiumi fegyelem megtartása, javítása 

 A fegyelmi helyzet javításának módjai lehetnek: a következetes és szigorú hozzáállás, a 

diákok rendszeres ellenőrzése. A fegyelmi problémák egyik oka a 9. évfolyamos tanulók 

neveltségi szintjének romlása és beilleszkedési nehézségei a kollégiumi közösségbe. A fog-

lalkozások keretében ezért különös hangsúllyal kívánunk kitérni a pozitív emberi és közös-
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ségi tulajdonságok (türelem, empátia, a másik tisztelete, stb.) fontosságára. Továbbá e tan-

évben is számos és változatos programmal igyekszünk diákjaink energiáit hasznosan le-

kötni. 

 

5. A szabadidő megszervezése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a kollégisták szabadidejét érdekes és hasznos progra-

mokkal gazdagítsuk, amelyekkel egyidejűleg személyiségük fejlődését is elősegítjük, más-

részt a szabadidő közös eltöltése erősíti a kollégisták közösségi szellemét, így például kis-

csoportos színház-, mozi-, múzeumlátogatással, műveltségi vetélkedők szervezésével, ven-

dégelőadók meghívásával. 

 

6. Kollégiumi hagyományok ápolása 

∙ Ismerkedési est  

∙ Sportversenyek  

∙ Mikulás ajándékozás  

∙ Karácsonyest  

∙ Ünnepi megemlékezések  

∙ Kreatív Műhely ünnepi készülődései  

∙ Műveltségi vetélkedők  

∙ Negyedévesek búcsúztatása 

 

Tanulmányi munka 

Alapvető – talán legfontosabb – feladatunknak tartjuk a tanulók tanulmányi munkájának 

megszervezését, segítését és ellenőrzését. A tanulás a személyiségformálás egyik legfonto-

sabb eszköze. Eredményességét a kollégium az iskolával, szülőkkel együttműködve érheti 

el. 

Formái: elsősorban tanulószobai munka, illetve kisebb részben egyéni tanulás. 

Egyéni elbírálás alapján a tanulók esetenként lehetőséget kaphatnak a szobájukban való ta-

nulásra. A felmentés idejét a nevelőtanár a tanulók tanulmányi teljesítménye és a tanuláshoz 

való hozzáállása alapján határozza meg a csoportvezető egyetértésével.  

 

A tanulmányi munka megszervezése  
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A tanulócsoportokat az első tanítási héten kialakítjuk. A tanulószobára kötelezett kollégis-

ták nevelőtanári felügyelete a tanórai időben biztosított. 

 

Tanári tevékenység a tanulmányi munka keretében  

 kiemelt feladatunk, hogy a kollégista diákokat segítsük tanulmányi munkájukban: 

egyéni korrepetálással, kikérdezéssel, segítségnyújtással 

 a csoportfoglalkozások tervezésénél is igyekszünk nagy gondot fordítani a tanulmányi 

munka javításának lehetőségeire 

 az arra rászoruló tanulókat tanulmányi eredményük figyelembevételével is korrepetál-

juk, az esetleges elmaradásaikat segítjük behozni. A korrepetálásban segítségünkre van-

nak az iskola szaktanárai. 

 

Kulturális munka a kollégiumban 

Célunk a kollégisták kultúrához, esztétikához való viszonyának javítása. 

Mindezek megvalósítása érdekében felhasználjuk a kollégium lehetőségeit és hagyomá-

nyait a különféle kulturális és csoportfoglalkozások megszervezéséhez. Heti rendszeresség-

gel művészeti csoport (ének, színjátszás, ünnepi műsorok), havi két alkalommal kvízest, 

illetve közös film megtekintését (Filmklub) tervezzük a kollégiumi társalgóban. A kollégi-

umon belül műveltségi vetélkedőket rendezünk. Részt veszünk a megyei kollégiumok kul-

turális rendezvényein is, valamint lehetőség szerint egyéb – külső szerv által rendezett – 

kulturális eseményeken. 

 

Sporttevékenység a kollégiumban 

A lehetőség függvényében idén is igénybe szeretnénk venni a korábbiakban bevezetett is-

kolai tornaterem nyújtotta sportolási lehetőséget. 

 

Rész kívánunk venni: 

      - kollégiumok közötti sportvetélkedőn (Klebelsberg Kupa) 

- házibajnokságokon (szkander, foci, asztalitenisz) 

 

Ezek mellett a tanulóknak lehetőségük van nevelői felügyelettel az egyéni sportolásra.  

 



121 

 

A kollégium évfolyam szintű munkaterveit a Szakmai Program alapján a munkaközösségünk 

kidolgozta. A foglalkozások tematikájának összeállításánál figyelembe vettük az intézmény ha-

gyományait és tapasztalatait.  

 

A munkaközösség éves programtervét, a korrepetálásokat, felzárkóztatást, tehetséggondozást 

mellékletként a kollégium munkaterve tartalmazza. 

 

XII. Gyermek – és ifjúságvédelmi munkaterv 

 

A kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység célja a prevenció, a gyermekek prob-

lémáinak minél korábbi felismerése és minél hatékonyabb kezelése, súlyosabbá válásának meg-

előzése.   

Fontos feladat a munka koordinálása, segíteni az oktatók, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök 

munkáját, valamint az együttműködés elérése az iskolán belüli és iskolán kívüli szakemberek-

kel.  

 

Törvényi háttér: 

 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) 

 2013. évi XXVII. törvény (szociális és gyermekvédelmi törvények módosítása) 

 

Helyzetfeltárás: 

A tanulók döntő többsége komoly megélhetési gondokkal küzdő családokból érkezik a kollé-

giumba.  

 Hátrányos helyzetű tanulók száma: 

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 

 Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 

 Átmeneti- vagy tartós nevelésbe vett tanulók száma: 

 

A feladatok végrehajtásában részt vesznek: 

 Kollégiumi igazgatóhelyettes 

 Oktatók, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Védőnő, Iskolaorvos, Iskolapszichológus 

 

Együttműködés egyéb szervezetekkel: 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Gyámhivatalok, Drogambulancia, Gyermekpszichiát-

ria, Rendőrség, Jegyzők, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Nevelési Tanácsadó 
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Folyamatosan ismétlődő feladatok: 

 Együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, felkérésre esetmegbeszélése-

ken való részvétel 

 Segíteni a kollégiumi nevelők gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját  

 Tájékoztatni a tanulókat és a szülőket, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak a kollégiumi, valamint a kollégiumon kívüli gyermekvédelmi feladatokat el-

látó intézményekhez. 

 Fogadó órán a tanulók problémáinak, kérdéseinek meghallgatása, tanácsadás, segítség-

nyújtás. 

 Pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén (pl. 

gyermekbántalmazás) kezdeményezni a gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolatfelvé-

telt 

 Egészségnevelési, ennek részeként szenvedélybetegségeket megelőző, kábítószer-ellenes 

program kidolgozásának segítése 

 Veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárásában való közreműködés 

 Anyagi veszélyeztetettség esetén a szülő és a tanuló tájékoztatása a szociális ellátás igény-

bevételének lehetőségeiről (pl. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 

 Igazolatlanul mulasztó tanulók kollégiumban tartózkodásának fokozott figyelemmel kísé-

rése. 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása 

 Nyilvántartást vezetni a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tartós neve-

lésbe vett, sajátos nevelési igényű és BTM-es tanulókról 

 Együttműködés a DÖK-kel, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók bevonása a sza-

badidős programokba. 

 Pályázati források keresése, szakirodalom tanulmányozása 
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Programtáblázat 

 

 Cél Feladat Eszköz, módszer 

a
u

g
u

sz
tu

s 

A Gyermekjóléti Szolgálattal való 

együttműködés. 

Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, közös feladatok egyezte-

tése. 

közös megbeszélés 

 A diákok és a szülők ismerjék 

meg a gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel kapcsolatos lehetőségei-

ket 

Részvétel szülői értekezleten, tájé-

koztatás a gyermek-és ifjúságvédelmi 

munkáról és elérhetőségekről 

Ifjúságvédelmi fali-

újság készítése, tájé-

koztató anyagok el-

helyezése 

sz
ep

te
m

b
e
r
 

A nevelőtestület ismerje meg az 

aktuális ifjúságvédelmi feladato-

kat (HH, HHH, SNI, BTM, tartós 

nevelésbe vett tanulók összeírása) 

A nevelőtestület tájékoztatása az ak-

tuális ifjúságvédelmi feladatokról, a 

munka segítése, koordinálása 

Felszólalás értekez-

leten, tájékoztató 

anyag készítése 

 

Nyilvántartás készítése 

HH, HHH, SNI, BTM, átmeneti és 

tartós nevelésbe vett tanulók felmé-

rése 

Koordinálás a cso-

portvezetőkkel, iga-

zoló iratok bekérése 

 

DÖK-kel való együttműködés 
Kapcsolatfelvétel a DÖK-kel, közös 

programok egyeztetése 
Közös megbeszélés 

 
Gyermek- és ifjúságvédelmi mun-

katerv elkészítése 

Helyzetfeltárás, feladatok, programok 

összeírása, törvényi háttér áttekin-

tése, egyeztetések 

Adatgyűjtés, össze-

sítés, koordinálás, 

táblázat készítés 

O
k

tó
b

er
 

Veszélyeztetettség megelőzése 

Prevenciós tevékenység  

Veszélyeztetett tanulóknál a veszé-

lyeztető okok feltárásában való köz-

reműködés  

Tájékoztatás, beszél-

getés 

 

Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

Szüreti kézműves foglalkozás szerve-

zése  

Szervezés, tájékoz-

tatás, motiválás, ta-

nulók bevonása 

N
o
v
em

b
er

 

Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

sportfoglalkozás szervezése 
a mozgás örömének 

átélése 

 

Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

Őszi kézműves foglalkozás szerve-

zése 

 

 

alkotás különböző 

népművészeti tech-

nikákkal. az alkotás 

örömének átélése 
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D
ec

e
m

b
er

 

Karácsonyi karitatív tevékenység 

szervezése 

Jótékonysági karácsonyi vásár 

Kapcsolatfelvétel a segítő szerveze-

tekkel, ajándékok készítése, ajándék-

gyűjtés 

Levél, telefon, sze-

mélyes kapcsolatfel-

vétel, ajándéktár-

gyak gyűjtése, készí-

tése 

 

Adventi készülődés, ajándék ké-

szítés a hátrányos helyzetű tanu-

lók bevonásával 

Karácsonyi kézműves foglalkozás 

szervezése, lebonyolítása  

ajándéktárgyak 

készítése nemezből, 

filcből, gyöngyből 

stb. népművészeti 

technikák megisme-

rése  

J
a
n

u
á
r 

Drogprevenciós tevékenység 

 Kapcsolatfelvétel a Ventilátor Klub-

bal, plakátkészítés, kiállítás a tanulók 

által készített munkákból 

megbeszélés, plaká-

tok készítése, kiállí-

tás 

F
eb

ru
á
r 

 

Veszélyeztetettség megelőzése és 

kiszűrése 

Igazolatlanul mulasztó tanulók kollé-

giumban tartózkodásának fokozott fi-

gyelemmel kísérése, mulasztások 

okának feltárása 

 

Megfigyelés, beszél-

getés, kapcsolatfel-

vétel szülőkkel, ta-

nárokkal 

 Szabadidő szervezése 

Farsangi és Valentin napi kézműves 

foglalkozás, tanulók bevonása a 

programokba 

Tájékoztatás, moti-

válás 

M
á
rc

iu
s 

 Kézműves foglalkozás kreatív kokárdák készítése 

kokárda készítése 

különböző anyagok-

ból és technikával 

 A hátrányos helyzetű tanulók fel-

zárkóztatása, bukások megelőzése 

Szükség esetén egyéni foglalkozások 

megszervezése, kapcsolatfelvétel 

szülőkkel, tanárokkal 

egyéni foglalkozá-

sok megszervezése, 

kapcsolatfelvétel 

szülőkkel, tanárok-

kal 

Á
p

ri
li

s 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása a húsvéti előkészületekbe 

Húsvéti kézműves foglalkozás szer-

vezése 

Húsvéti ajándéktár-

gyak készítése kü-

lönböző technikák-

kal 

 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása az anyák napi ajándék készí-

tésébe, az ünneppel kapcsolatosan 

felmerülő családi problémák ke-

zelése 

Anyák napi kézműves foglalkozás 

szervezése a DÖK-kel együttmű-

ködve  

Tájékoztatás, tanu-

lók bevonása, aján-

dékok készítése kü-

lönböző anyagokból 

és technikákkal 

M
á
ju

s 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása a gyermeknapi programokba 

Gyermeknapi kézműves foglalkozás, 

játékok készítése a DÖK-kel együtt-

működve 

Tájékoztatás, moti-

válás, alkotás külön-

böző technikákkal 

J
ú

n
iu

s 

A jövő évi kérelmek nyomtatvá-

nyainak eljuttatása a szülőkhöz 

A meglévő adatok alapján az igények 

felmérése 

Tájékoztatás, nyom-

tatványok kiosztása 
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XIII.               Diák-önkormányzati munkaterv 

 

 

 

I. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE 

A kollégiumi tanulócsoportok előzetes választás alapján 2 fő diákönkormányzati küldöttet 

küldhetnek a kollégiumi diákönkormányzatba. A küldöttek a csoporttagokat képviselik a köz-

gyűléseken, megbeszéléseken. Az elégséges félévi eredmény elérése, feltétele a diákönkor-

mányzati tagságnak. A DÖK munkáját a DMSP segíti, akit a tanulók kérnek fel a feladatra. 

 

II. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI, FELADATAI 

 A DÖK fő feladata, az érdekképviselet. Gyakorolja az érdekérvényesítést, célja, hogy a 

diákok jogai és közös érdekei érvényesüljenek. Ellátják a tanulók képviseletét a kollé-

gium oktatói testülete és vezetése előtt. 

 Szabadidős-és kulturális programok szervezése, rendezvényszervezés, a közösségi élet 

megteremtése és fenntartása a kollégiumban 

 Kollégiumon kívüli programok szervezésének segítése 

 A kollégium tájékoztatási és információs rendszerének megszervezése, az információs 

hálózat kiépítése, kommunikációs, kapcsolattartási feladatok (a tanulók tájékoztatása az 

őket érintő, számukra fontos információkról, lehetőségekről; a diákönkormányzatról 

szóló információk eljuttatása a diákokhoz) 

 A tanév eleji beköltöztetést, előkészíti, irányítja és lebonyolítja. 

 Előkészíti és összehívja a Közgyűlést, beszámol tevékenységéről a Közgyűlés előtt. 

 

III. A DIÁKÖNKORMÁNYZATON BELÜLI SZERVEZETEK, BIZOTTSÁGOK 

A diákönkormányzat egyetlen bizottságot működtet, ez a vezetőség. A vezetőségnek tagja az 

elnök és az elnökhelyettes, évfolyamonként 1 fő DT-tag, összesen 7 fő.  

 

       A vezetőség feladatai:  

A DÖK elnök feladatai: 

 A diákönkormányzat munkájának az irányítása (egyeztetés, kommunikáció a tagok kö-

zött, küldöttek munkájának ellenőrzése) 

 Az éves munkaterv összeállítása 

 A diákönkormányzati és a közgyűlés üléseinek előkészítése, levezetése 

 Kapcsolattartás a kollégiumvezetéssel és a DMSP-vel 
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 A diákönkormányzat munkájának folyamatos értékelése  

 A vezetőség döntéseit egyszerű többség elvével, nyílt szavazással hozza meg. 

 A vezetőség döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 

       Az elnökhelyettes feladata:  

           Az elnök mindenkori helyettese, irányítja a diákönkormányzat programszervező         

           tevékenységét.  

 

 

IV. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÜLÉSEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 A diákönkormányzat hetente egyszer ülésezik, ahol a képviselők elmondják véleménye-

iket, javaslataikat, beszámolnak, szavaznak a következő programokról, feladatokról. 

 Üléseit az elnök hívja össze. A küldötteket legkésőbb a gyűlés előtt két nappal értesíteni 

kell. Rendkívüli esetben azonnal összehívhatja az elnök. 

 Az ülések nyilvánosak, de javaslatra zárttá tehetők. Az érdeklődőknek csak felszólalási 

joguk van. Az ülés határozatképes, ha a képviselők legalább 50% - a és még egy fő 

megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnöknek ugyanazon napirendi pontok tekin-

tetében új ülést kell összehívnia.(3 tanítási napon belül.) 

 A diákönkormányzat tagjai 20% - ának kérésére az elnök köteles összehívni az ülést. 

 Döntéseiket a megjelentek egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozzák meg. 

 Az üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés idejét, helyét, a meg-

jelentek nevét és azok saját kezű aláírását (jelenléti íven), a napirendi pontokat, a dön-

téseket, illetve a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de az üléseken egyébként fel-

merült javaslatokat, problémákat, ötleteket, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő alá-

írását. 

 

V. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 

 Minden évben legalább egy alkalommal küldöttközgyűlést kell tartani a tanév helyi 

rendjében meghatározott időpontban. A csoportok az általuk kijelölt küldöttekkel kép-

viseltetik magukat. 

 A közgyűlésen a diákönkormányzat küldöttei vesznek részt. Rendkívüli Közgyűlés ösz-

szehívását indokolt esetben a DÖK elnöke kezdeményezheti. 

 A közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek fele és még egy fő megjelent. 

 A közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással dönt a felmerült kérdések-

kel. 
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 A közgyűlés állandó napirendi pontjai a következők: 

 Az igazgató beszámolója a kollégium életéről, változásokról. 

 A DÖK elnökének beszámolója a DÖK munkájáról, eredményeiről, terveiről. 

 A diákok kérdéseket intézhetnek az igazgatóhoz. 

 A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a gyűlés idejét, he-

lyét, a megjelentek nevét és azok saját kezű aláírását (jelenléti íven), a napirendi 

pontokat, a döntéseket, illetve a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de a gyű-

lésen egyébként felmerült javaslatokat, problémákat, ötleteket, valamint a jegy-

zőkönyvvezető és egy hitelesítő aláírását. 

 

 A DÖK tagság adott tanévre érvényes, a képviselőket minden évben újra kell választani 

vagy tisztségében megerősíteni. A további tisztségviselőket, a munkaterületek felelőseit 

a DÖK közös megegyezéssel választja.  

 A DÖK tagság megszűnhet, a kollégiumi jogviszony megszűnésével, a diákönkormány-

zati tagságról való lemondással, a Házirend súlyos megsértése esetén, és amennyiben a 

csoport elégedetlen a munkájával, visszahívással 

 

VI. TERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, SZABADIDŐS TEVÉKENY-

SÉGEK, A 2020 – 2021– ES TANÉVBEN 

 

A programokat a részletes programterv tartalmazza 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

 

I. Személyi feltételek, szervezeti felépítés 

 

Az iskolában 1 fő látja el a diákönkormányzat támogatásának feladatkörét: Kránicz Tünde. 

Diákönkormányzatunk osztályonként 2 fő képviselőből és a képviselők által megválasztott 

önkormányzati tisztségviselőkből épül fel. A képviselők számára tanévenként két diákfóru-

mot hívunk össze, ezen kívül aktuális kérdések kapcsán is tartunk megbeszéléseket. 

A képviselők által megválasztott diákönkormányzati tisztségviselők minden második hó-

napban legalább egy megbeszélést tartanak. 

 

 

Az iskolai diákönkormányzat jelenleg megválasztott tisztségviselői: 

     Bíró Bence (11/A)                       elnökségi tag 

     Blum Vanda (11/K)  elnökségi tag 

     Domján Richárd (12/D)  elnökségi tag 

     Lengyel Leila (12/A)  elnökségi tag 

      

II. Tárgyi feltételek 

A diákönkormányzat működéséhez és hatékony munkájához adottak a legfontosabb felté-

telek. 

Tárgyi feltételek: 

 az iskola által biztosított helyiség (diákönkormányzati szoba) és annak berendezése 

 saját faliújság 

 hirdetési lehetőség az iskola honlapján és az iskolai rádióban 

 iskolaújság 

 az iskola vezetésének támogatása a diákságot érintő rendezvények és programok 

megszervezéséhez 

 korszerű technikai feltételek a programok és rendezvények lebonyolításához 

 

 

 

III. Célkitűzések, feladatok 
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Célkitűzések: 

Közösségépítés 

 A diákönkormányzat vezetőségének összehangolt és jó csapatmunkára épülő műkö-

dési struktúrájának kialakítása, erősítése 

 Az osztályok képviselőinek rendszeres tájékoztatása, hatékonyabb bevonása az is-

kola közösségi életének alakításába, szervezésébe 

 A diákönkormányzat tagjainak és általuk az iskola diákságának aktívabb és rendsze-

resebb részvétele a diákságot érintő rendezvények és programok szervezésében, le-

bonyolításában 

 A diákönkormányzat, a diákság nagyobb mértékű bevonása az iskolaújság szerkesz-

tésébe, az újság arculatának formálásába  

Kulturált kommunikációra, véleménynyilvánításra és társadalmi kommunikációra való nevelés 

 A véleménynyilvánítás, a parlamentáris demokrácia formáinak gyakorlatias megis-

mertetése a tanulókkal 

 A demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés; az állampolgári feladatokra 

és a tudatos közéleti részvételre való felkészítés; az alapvető személyiségi és emberi 

jogok megismertetése 

 

Programok, iskolai események hatékony szervezése, koordinálása 

Az osztályfőnökök és a humán munkaközösség tagjaival együttműködve egy kisebb iskolai 

csoport, közösség tudatos kialakítása, azokból a tanulókból, akik rendszeresen jelen vannak a 

rendezvényeken és programokon segítőként, szervezőként 

 

Feladatok: 

 A 9. évfolyamosok beilleszkedésének segítése, az új képviselők tájékoztatása  

 A diákönkormányzati szoba rendben tartása, fejlesztése 

 A diákfórumok megszervezése és megtartása 

 Az iskolai programtervben megjelenő, a diákságot érintő rendezvények előkészítése, 

koordinálása, segítése 

 A diákságot érintő kérdésekről, az iskolai eseményekről cikkek, beszámolók írása az 

iskolai újságban 

 Egyeztetés a diákságot érintő kérdésekről, az iskolai eseményekről az iskola vezető-

ségével, tanáraival 
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 Kapcsolattartás a diákjogi szervezetekkel, a megyei és országos diákfórumokkal 

 A diákság számára érdekes kulturális programok népszerűsítése (pl színház, kiállítá-

sok) 

 Rendszeres részvétel az iskolai fegyelmi bizottság munkájában  

 Az éves munka értékelése 

 

A diákönkormányzatot segítő oktató munkaterve havi bontásban 

 

2020. augusztus 

 A munkaterv és a tanév munkájának előkészítése 

 

2020. szeptember 

- Első diákönkormányzati gyűlés 

Téma: a tanév programtervének ismertetése, véleményezése, ifjúsági színházbérlet le-

hetősége. A tanévre vonatkozó állandó feladatok elosztása, megtervezése.  

 Színházbérletek árusítása (Kamaszbérlet) 

- Diákfórum (szeptember 24.) 

Kiemelt témák: a kilencedik évfolyamosok köszöntése, a tanév programja, a diák-

önkormányzat új tisztségviselőinek megválasztása ( az előző tanév végén a digitális 

munkarend miatt a választás elmaradt). 

 

2020. október 

 Felvételi nyílt nap a nyolcadik osztályosok számára (október 02.) 

Amennyiben a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi, jelen lesznek a diákönkormányzat 

önkéntes segítői. Az iskola diákönkormányzata ötleteivel igyekszik támogatni a meg-

változott helyzetben is az általános iskolás tanulók tájékoztatását. 

 

 A 10. osztályosok évfolyamestjének előkészítése, támogatók keresése a jutalmazás-

hoz. 

 Megyei diákparlament előkészítése 

 

2020. november 

 Megyei diákparlament. 
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 Diákönkormányzati gyűlés 

 Évfolyamest a 10. osztályosok számára (november 11.) 

A program előkészítésében és lebonyolításában a 10. osztályok osztályfőnökei segíte-

nek. 

 Ballagás és szalagavató előkészítése (megrendelések elküldése) 

 Iskolai „Mikulás” előkészítése (Szaloncukor megrendelése, anyagi támogatás kérése 

a Centrumtól) 

 

2020. december 

 Mikulás járja körbe ajándékaival a tantermeket (december 4.) 

 A 9. évfolyamosok bemutatkozó műsora, gólyaavatás (december 17.) 

 

2021. január 

 Szalagavató (január 29.) 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 Ballagási meghívók rendelésének előkészítése.  

 

2021. március 

 Pénzügyi és vállalkozói témahét (márc.1-5.) 

A témahéthez kapcsolódó rendezvényeket a diákönkormányzat tagjai ötleteikkel és önkéntes 

segítőként is támogatják. 

 Diákfórum (március 10.) 

Kiemelt téma: a második félév iskolai rendezvényei, a diáknap programja. 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 Digitális témahét (március 22-26) 

A témahéthez kapcsolódó rendezvényeket a diákönkormányzat tagjai ötleteikkel és önkéntes 

segítőként is támogatják. 

 Diáknap (március 31.) 

A rendezvény és a szavazás koordinálása, előkészítése, szervezése. 

2021. április 

- Ballagás előkészítése (meghívók, virágok megrendelése, szervezés) 

 

- Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (április 19-23.) 
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A témahéthez kapcsolódó rendezvényeket a diákönkormányzat tagjai ötleteikkel és önkéntes 

segítőként is támogatják. 

- Diákbarát-oktatói díj – szavazás (végzősök) 

- Ballagás (április 30.) 

 

2021. május 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 

 Diákbarát-oktató elismerő díj (szavazás)  

 

2021. június 

 Sport- és egészségnap -projektnap (június 15.) 

A DÖK tagjai segítenek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. 

 Tanévzáró ünnepély (június 18.) -előkészítési feladatok. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 
 

 

Szeptember: 

  Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 11K osztály tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása; mivel az előző 2019/2020 

tanévben az intézmény zárása miatt nem volt lehetőség 

 12. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Vizsgálatok a testnevelési besoroláshoz 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása 

 Egészségnevelés. 

 

Október 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 11. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

 

November 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 10. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés 

 

December 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9. évfolyam tanulóinak  16 éves záró vizsgálata és 

dokumentálása.  

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása. 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása. 

 Egészségnevelés. 
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Január 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

 

Február 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása.  

 12KK és 13KK osztály tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása. 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása.  

 Egészségnevelés. 

 

Március 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Pályaalkalmasítás a 2020/2021-es tanév leendő 9. évfolyamnak. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása.  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása. 

 Egészségnevelés. 

 

Április 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Pályaalkalmasítás a 2020/2021-es tanév leendő 9. évfolyamnak. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása. 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása.  

 Egészségnevelés. 

 

 

Május 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Beiratkozás előtti alkalmassági vizsgálatok és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  
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 Egészségnevelés 

Június 

 Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő járványügyi intézkedés betartása. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása 

 Egészségnevelés 

 Éves jelentéskészítés a tanév Iskola-egészségügyi munkáról  
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SNI ÉS BTMN TANULÓK GONDOZÁSA 

A munkaterv alapdokumentuma a Nemzeti alaptanterv (Nat), melyben meghatározásra 

kerülnek a sajátos nevelési igényű tanulókra érvényes fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák és a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok. Figyelembe ve-

szi az Oktatási hivatal honlapján megjelentetett és ezzel érvényessé vált sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelveit. Jogszabályi háttere a jelenleg hatályos szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet. 

293. § (1) A szakképző intézmény az Szkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véle-

ményére tekintettel a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szá-

mára a) – a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenesség csökkentéséhez szükséges mér-

tékben – fejlesztő pedagógiai ellátást biztosít, b) biztosítja az egyéni adottságához, fejlettségé-

hez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást, valamint tanulmányok alatti vizsga leté-

telét, továbbá c) segítséget nyújt ahhoz, hogy kötelezettségeit teljesíteni tudja. (2) A szakképző 

intézmény az Szkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére tekintettel a sajátos neve-

lési igényű tanuló, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy részére a) – a sajátos 

nevelési igényéből, illetve fogyatékosságából eredő hátránya csökkentéséhez szükséges mér-

tékben – egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozást biztosít, b) 

biztosítja az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és ok-

tatást, valamint tanulmányok alatti vizsga letételét, továbbá c) segítséget nyújt ahhoz, hogy kö-

telezettségeit teljesíteni tudja. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kedvezményekről 

az igazgató dönt. Az igazgató az Szkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményétől nem 

térhet el.  

294. § (1) A 293. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalko-

zást – ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása a többi tanulóval, 

illetve képzésben részt vevő személlyel együtt történik – a kötelező foglalkozásokon, egyébként 

a kötelező foglalkozásokon felül egyéni fejlesztési terv alapján kell biztosítani. Az egyéni fej-

lesztési tervet a) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében az 

Szkt. szerinti fejlesztő pedagógus, b) a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő fogyatékkal élő személy esetében az Szkt. szerinti együttnevelést segítő pedagógus köz-

reműködésével kell elkészíteni, és évente legalább egy alkalommal a fejlesztés eredményét rög-

zíteni. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a kiskorú tanuló tör-
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vényes képviselőjét tájékoztatni kell. (2) A szakképző intézményben nem foglalkoztatott szak-

ember biztosításáról a) a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló 

esetén a szakvéleményt kiállító pedagógiai szakszolgálati intézmény, b) a sajátos nevelési igé-

nyű tanuló, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy esetén az utazó gyógypeda-

gógusi, utazó konduktori hálózat keretében kell gondoskodni. 

 

Az ellátás módja 

Az SNI tanulók habilitációját, rehabilitációját és a BTMN tanulók fejlesztő foglalkozá-

sait (jelenleg összesen 137 fő) a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollé-

gium pszichológusa és oktatói (gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

és logopédus) látják el. Szükség esetén az ellátást külsős gyógypedagógusok, a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központ és a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógiai 

hálózatának tanárai végzik. 

A tanulók egyéni habilitációja, illetve BTMN tanulók esetében fejlesztő foglalkozta-

tása csoportkereten belül történik egyéni fejlesztési terv alapján, melyet a szakértői vélemé-

nyek, saját méréseink, megfigyeléseink alapján készítünk, és háromhavonta aktualizálunk. 

A tanulók értékelése tanév végén szövegesen történik. 

A heti óraszám a szakértői vélemény szerint: a tanulási zavarral küzdő SNI tanulók 

esetében heti három, logopédiai terápiát igénylő SNI tanulóknak heti 2 óra, emocionális, ma-

gatartási, viselkedési és figyelemzavarral küzdő tanulónknak pedig heti 1 - 3 óra. A BTMN 

tanulók esetében heti egy óra.  

Az ellátott tanulók foglalkozásait az elektronikus naplóban, valamint egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás egyéni fejlődési lapon (SNI külív, belív), il-

letve egyéni nyilvántartási lapon és foglalkozási naplóban (BTMN külív, belív) vezetjük.  

 

Az ellátandó tanulók aktuális létszáma 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

 tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)   56 fő 

(4 fő logopédiai terápiában, 3 fő pszichoterápiában is részesül) 

 iskolai készségek kevert zavara     2 fő 
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 kevert specifikus fejlődési zavar     11 fő 

 iskolai készségek k. m. n. fejlődési zavara   3 fő 

 hiperkinetikus magatartászavar     2 fő 

 átfogó intellektuális képességzavar    1 fő 

 figyelem és aktivitás zavarai     8 fő 

(3 fő diszlexia, diszgráfia terápiában is részesül) 

 emocionális és viselkedészavar     1 fő 

 beszédfogyatékos       2 fő 

 

SNI tanulók összesen:       86 fő 

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók  51 fő 

 

Az ellátandó tanulók létszáma a 2020. augusztus 31-én rendelkezésünkre álló adatok alapján 

összesen 137 fő, mely a tanév során változhat. 

 

Az SNI/BTMN ellátásban résztvevő szakemberek: 

 

Dr. József István iskolapszichológus, heti óraszám: 3 

Dévényi Judit gyógypedagógus, tan. akad. szak (iskola dolgozója), heti óraszám: 17 óra  

Sós Napsugár Mariann gyógypedagógus, logopédus heti óraszáma: 22 óra 

 

Céljaink, feladataink a tanév során: 

 

 Az iskola SNI és BTMN tanulók számba vétele, fejlesztő foglalkozások megszervezése, 

órarendbe illesztése, tájékoztatás a tanulók, oktatók, szülők számára. Továbbra is kiemelt 

figyelmet fordítunk a BTMN tanulók nevelését-oktatását, fejlesztő foglalkoztatását megha-
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tározó jogszabályi háttér változásainak ismertetésére. Egyeztetés az osztályfőnökökkel, tit-

kársággal, vezetőséggel, szakszolgálatokkal, Bárczi EGYMI Utazó Gyógypedagógiai Há-

lózattal.  

 Statisztika készítése az év elején, ennek aktualizálása a 2. félévben.   

 Részvétel az iskolai osztályfőnöki munkaközösségek és a Bárczi EGYMI Utazó Gyógype-

dagógiai Hálózata Együttnevelést segítő pedagógusok munkaközösségének munkájában. 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

(BTMN) tanulók nyilvántartása, felülvizsgálatának és iskolai fejlesztésének koordinálása, 

rehabilitációja / egyéni fejlesztése, kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, Bárczi 

EGYMI Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal. 

 A fejlesztő munka differenciálása a sajátos nevelési igény, a tanulási zavar típusa, az egyéni 

képességszint, illetve az osztályfok és a képzési forma szerint. Munkánkba a kompetencia 

alapú fejlesztést is beépítjük. 

 A sikeres integráció érdekében rendszeres konzultáció és egyeztetés, team-munka megva-

lósítása a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, utazó gyógypedagógusokkal, iskolapszicho-

lógussal. 

 Adminisztrációs feladatok: egyéni fejlesztési tervek készítése, külívek, belívek, egyéni nyil-

vántartási lapok és foglalkozási naplók, elektronikus napló folyamatos vezetése. Tanév vé-

gén szöveges értékelés készítése, a habilitációval / fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos 

dokumentumok lezárása. 

 A tanulói szakértői vélemények érvényességének figyelemmel kísérése, szakértői vizsgála-

tok (új és kontroll) kérése. 

  A tanulók részére biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket, lehetőségeket, hogy 

mindegyikük érdeklődési körének megfelelően maximálisan kibontakoztathassa, fejleszt-

hesse képességeit, tehetségét (különleges ellátás keretében történő habilitáció, fejlesztő fog-

lalkoztatás, felzárkóztatás). 

 Részvétel az SNI/ BTMN ellátással kapcsolatos helyi, regionális és országos rendezvénye-

ken. 

 Gyógypedagógiai, mentálhigiénés tanácsadás a hozzánk forduló tanulóknak, oktatóknak, 

szülőknek fogadóórákon, szülői értekezleten és egyéb alkalmakkor.              
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 A szakképzési törvényben meghatározott tanulói jogokat tiszteletben tartjuk, érvényesülését 

elősegítjük, azok gyakorlásáról tájékoztatást adunk a tanulók számára, ezzel elősegítve is-

kolai és társadalmi integrációjukat. 

 Pályaorientációs tevékenységben való részvétel. 

 A rendeletek és törvények, valamint a média SNI/BTMN tanulók integrációjával, fejleszté-

sével kapcsolatos anyagainak figyelése, intézkedések megtétele, ha szükséges azok továb-

bítása a tanulók felé. 

 A tanári és tanulói közösségen belül: tájékoztatás, érzékenyítés, szemléletformálás (inklú-

zió), szakirodalom ajánlás. 

 Pályázati lehetőségek nyomon követése, fejlesztő eszközök, illetve tankönyvek beszerzése. 

 Az SNI és BTMN tanulók érettségi és szakmai vizsgára, kompetenciamérésre való felké-

szülésének célzott segítése. 

 Külső kapcsolataink ápolása: szakmai konzultáció a szakszolgálatokkal, szupervízió, az 

SNI tanulókkal kapcsolatos rendezvényeken való részvétel. 

A digitális munkarend érvénybe lépése esetén a munkaterv irányelvei továbbra is érvényesek.  

 

Az SNI/BTMN ellátásban, integrációban legfontosabb partnereink: 

 szülők, 

 a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetői, munkatársai, 

 az iskolán belül az intézmény vezetői, az osztályfőnökök, tanárok, szakoktatók, 

kollégiumi nevelők, iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnők, 

 külső kapcsolatok: 

o Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Módszertani Központ, Kaposvár 

o Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kapos-

vár 

o Pedagógiai szakszolgálatok 

o Gyermekpszichiátria  

o SMÖ Kormányhivatala 

o Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

o Jegyzők  
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o Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermek-

jóléti Központ 

o Oktatási Hivatal 

o Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

o Napkerék Egyesület  

o Vadvirág Alapítvány 

o Egyéb segítő civil szervezetek 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLAPSZICHOLÓGUS MUNKATERVE 
 

Az iskolapszichológus általános feladatai 

 

Direkt szolgáltatás - A tanulókkal közvetlenül kapcsolatos tevékenység. 

 értékelés 

 pszicho-pedagógiai program tervezése 

 beavatkozás 

 követés 

Indirekt prevenció - A tanulókkal kapcsolatos, de nem közvetlenül rájuk irányuló tevékeny-

ség. 

 prevenció 

 konzultációs tevékenység 

 továbbképzés 

 tréningek, fejlesztés, szupervízió 

 ügyintézés 

 

Tevékenységi területek (az iskolában és a kollégiumban) 

  konzultáció oktatókkall egyéni/kiscsoportos formában  

  oktatói testület számára tartott továbbképzés 

  esetmegbeszélés 

  szupervízió 

  tanulói tanácsadás egyéni/kiscsoportos formában  

  osztály/tanulócsoport számára tartott foglalkozás 

  szülői tanácsadás 

  csoportos szülői konzultáció 

  megfigyelés/hospitálás 

  oktatás 

 

Konkrét feladatok 

 

o Közvetlen segítségnyújtás az oktatóknak a szakmai oktatáshoz. 

o Tanácsadás és konzultáció tanulási és magatartási problémák esetében – diákoknak,  

    oktatóknak, és szülőknek. 
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o Krízistanácsadás. 

o Iskolai kudarcokkal való munka. 

o Pszichológiai szűrővizsgálatok, tesztek, kérdőívek megszervezése, felvétele, kidolgozása,  

     kvantitatív és kvalitatív elemzése – osztályfőnöki megkeresés alapján. 

o Továbbképzés oktatóknak (igényelt témakörök szerint) 

o Szervezetpszichológiai tevékenység – igény szerint 

o Fogadóórán, szülői értekezleten való részvétel 

o Hospitálás (tanári módszerek/tanulói megfigyelések) 

o Szükség esetén a tanuló megfelelő intézménybe irányítása 

o Konfliktusok kezelésében segítségnyújtás közvetítőként (oktató-diák/osztály,  

    diák – diák, oktató - oktató, iskolavezetés-nevelő), amennyiben mindkét fél  

    igényli a pszichológus jelenlétét és hozzájárul mediátor szerepéhez. 

o Tehetséggondozás, az iskolában működő Tehetségpont munkájának segítése (tanácsadás 

oktatóknak, szülőknek, diákoknak). 

o Ismeretterjesztés, felvilágosítás, személyiségfejlesztés (osztályfőnöki órákon, vagy  

    egyéb időben). 

o Online tanácsadás – anonim, internetes tanácsadás oktatóknak, diákoknak és szülőknek. 

o Szakmai kapcsolattartás (Iskolapszichológus koordinátor, szakszolgálat, egyéb szakmai 

szervezetek.) 

 

Kapcsolattartás módja 

 

o Szóban, telefonon, elektronikus formában – állandó elérhetőség. 

o Oktató – pszichológus konzultáció, előre egyeztetett időpontban.  

o Tanári faliújság. 

o Tanulók az intézményben megjelölt tanácsadói időpontban (meghirdetett időpont,  

    vagy időpont egyeztetés az osztályfőnökkel, vagy a pszichológussal telefonon,   

    elektronikus formában). 

o Szülők (időpont egyeztetés az osztályfőnökkel, vagy a pszichológussal telefonon,  

    elektronikus formában, esetleg a gyermekükön keresztül) megbeszélt időpontban. 

o Iskolai faliújság. 

o Iskolaújságban, iskolarádióban. 

o Online tanácsadás formájában (nyílt vagy anonim formában). 

Tevékenység dokumentációs háttere 
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 Munkaköri leírás 

 KRÉTA - munkanapló 

 Konzultációs napló – oktatók, további iskolai dolgozók, szülők részére 

 Igazolás – a tanórán folytatott tanácsadásról 

 Hozzájárulási nyilatkozat (szülő, gondviselő számára) 

 Nyilvántartási lap (az ellátásban részesülő tanulókról) 

 Feljegyzés  

 

Tevékenység eszközszükséglete 

 

 Irodaszerek, rajzeszközök, papír. 

 Fénymásolási, nyomtatási lehetőség. 

 Naprakész nyilvántartás vezetéséhez megfelelő dokumentáció. 

 Az adatvédelmi előírások miatt zárható iratszekrény. 

 Nyugodt környezetben, tanácsadásra alkalmas helyiség. 

 


