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1. ALAPADATOK, A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ FELTÉTELEK 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 46,6 státusz. 

Betöltött álláshelyek száma: 31 státusz 

Betöltetlen álláshelyek száma: 15,6 státusz 

Megjegyzés: Óraadók száma: 5 fő 

Pedagógus adatok: tanár 29 fő szakoktató 5 fő 

 

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

 

A jelenlegi pedagógus létszám: 31 fő (a 31 főből, 2 fő tartósan távol, 2 fő részmunkaidős) 

 

Sorszám Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le 
nem kötött részében ellátott feladatok 

   

Állandó megbizatása 
(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő, 
mentor stb.) 

Egyéb 
megbízatásai: 

(…szakértő, stb.) 

megjegyzés 

1. Ander Balázs 0 tartósan távol  

2. Baranyai Rita Katalin 13,5 szakoktató Részmunkaidős 

3. Beregszászi József 26 szakmai tanár  

4. Csonka Zoltán Róbert 2 tagintézmény-vezető szakértő 

5. Drávecz Márton 29,5 szakmai tanár   

6. Gáspár Attila 28 szakoktató  

7. Gáspár Balázs 24 osztályfőnök  



 

 

 

6 / 81 

8. Gurdán Vilmos 28 
mk. vezető 

osztályfőnök 
 

9. Györék Klára 24 osztályfőnök  

10. Hartmann Péter 34,5 osztályfőnök  

11. Holczinger István 36 
mk. vezető, 

osztályfőnök 
 

12. Huber Krisztián 34 szakmai tanár  

13. Janecsek László Béla 26 tanár  

14. Kozma-Bognár Imre Tibor 7 
gyakorlati oktatás 

vezető 
 

15. Kovácsevics Tamás 24 osztályfőnök  

16. Mózesné Cselőtei Erika 17 gyógypedagógus szakértő 

17. Nagy Gábor 12 
tagintézmény-vezető 

helyettes 
 

18. Nagy Péter 26 szakoktató  

19. Pados Paula Katalin 26 szakmai tanár  

20. Pech Gábor 29 szakmai tanár  

21. Pethő Zsófia 38,5 osztályfőnök  

22. Récsán Gábor 46 
mk. vezető, 

osztályfőnök 
 

23. Simon Dávid 31,5 osztályfőnök  

24. Szabó Nándor 26 tanár  

25. Szakos Csilla 24 osztályfőnök  

26. Sziklainé Luczek Lívia 4 
DÖK segítő, 

osztályfőnök 
könyvtáros 
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27. Szili Kornél 11,5 
tagintézmény-vezető 

helyettes 
 

28. Szőcs Noémi 0 tanár tartósan távol 

29. Üveges László 13 szakoktató Részmunkaidős 

30. Veres Marietta Nárcisz 26 tanár  

31. Vékony Erika 28 
mk. vezető, 

osztályfőnök 
 

A fentiekben szereplő óraszámok a pedagógusok kötelező óráit, túlóráit és a megbízási jogviszonnyal 

teljesített tanóráit is tartalmazzák. Az aktuális pontos adatokat a mindenkor hatályos tantárgyfelosztás 

tartalmazza. 

 

1.1.2. A pedagógusok minősítésében és az országospedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Mózesné Cselőtei Erika gyógypedagógus csütörtök 

2. Csonka Zoltán Róbert szakmai elmélet tantárgyak csütörtök 

 

 

1.1.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 

Sorszám Név Szakterület Elérendő fokozat 

1. Gáspár Attila Gépészet Pedagógus II. 

2. Gurdán Vilmos Informatika Pedagógus II. 

3. Récsán Gábor Vendéglátás Pedagógus II. 

4. Szakos Csilla Gyógypedagógus Pedagógus II. 

5. Sziklainé Luczek Lívia Könyvtár Pedagógus II. 

6. Simon Dávid Történelem Pedagógus I. 
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Sorszám Név Szakterület Elérendő fokozat 

7. Nagy Gábor Földrajz Mestertanár 

1.2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Csonka Zoltán 

Róbert 

tagintézmény-

vezető 

Nagy Gábor 

tagintézmény-

vezető 

helyettes 

Szili Kornél 

tagintézmény-

vezető helyettes 

Kozma B. Imre 

gyakorlati oktatás 

vezető 

Szili Kornél 

tagintézmény-

vezető 

helyettes 

du. 

Csonka Zoltán 

Róbert 

tagintézmény-

vezető 

Nagy Gábor 

tagintézmény-

vezető 

helyettes 

Kozma B. Imre 

gyakorlati 

oktatás vezető 

Nagy Gábor 

tagintézmény-

vezető helyettes 

Csonka Zoltán 

Róbert 

tagintézmény-

vezető 

 

 

 Iskolai tanműhely felelős 

(Béke u. 35.) 

 
Baranyai Rita Katalin 

szakoktató 

Nagy Péter 

szakoktató 

Üveges László 

szakoktató 

Gáspár Attila 

szakoktató 

Hétfő   X  

Kedd    X 

Szerda    X 

Csütörtök  X   

Péntek X    
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1.3. Osztályfőnökségek 

Osztályfőnökségek 

1. 1/9/a Récsán Gábor (pinc+lak+aszt) 
2. 1/9/b Hartmann Péter (pinc+karl+fest) 
3. 1/9/c Györék Klára (szak+elad) 
6. 2/10/a Holczinger István (lak+kőm+aszt+karl+pinc) 
7. 2/10/b Gáspár Balázs (fest+elad+nőisz.+szak) 
10. 2/11/a Pethő Zsófia (szak+aszt+fest+lak) 
11. 3/11/b Kovácsevics Tamás (kőm+nőisz.+elad+pinc) 
13. Kk 12/a Vékony Erika 
14. Kk 13/a Gurdán Vilmos 
15. SZH/1/a Szakos Csilla (text+fameg.) 
16. SZH/2/a Sziklainé Luczek Lívia (text+bevontívh.) 
17. Kk 12/esti Simon Dávid 
18. Kk 13/esti Simon Dávid  
19. Ksz/11/a Pados Paula (burk+karl+szak) 
20. Ksz/11/b Gáspár Attila (lak+heg) 
21. Ksz/11/c Drávecz Márton (pinc+elad+aut) 
22. Ksz/12/a Gáspár Balázs (aszt+burk) 
23. Ksz/12/b Pethő Zsófia (elad+szak+aut) 
24. Ksz/12/kaszt Nargang Judit (asztalos) 
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1.4. Az intézmény tanulói adatai 

osztály/csoport 
osztály-

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

Szakközépiskola (3+2 éves: 9 -13. évfolyam) 

 

1/9/a 30 7 2 0 8 3 

1/9/b 33 8 1 0 1 3 

1/9/c 33 4 3 0 3 6 

2/10/a 29 4 1 0 9 8 

2/10/b 24 2 3 0 7 9 

3/11/a 31 5 2 0 7 6 

3/11/b 22 1 1 0 3 10 

Összesen: 192 31 13 0 38 45 

Szakképzési Hídprogram (2 éves: I.-II.  évfolyam, részszakképesítés) 

SZH/1/a 18 0 1 0 0 2 

SZH/2/a 5 0 1 0 2 1 

Összesen 23 0 2 0 2 3 

 

Szakközépiskola: szakiskolai végzettséggel rendelkezők érettségire felkészítő évfolyamai  

(2 évfolyam, nappali-esti) 

Kk12/a 21 4 0 0 5 7 

Kk13/a 13 2 0 0 3 3 

Kk 12/esti 17 0 0 0 8 10 
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osztály/csoport 
osztály-

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

Kk 13/esti 7 0 0 0 0 0 

 Összesen: 58 6 0 0 6 11 

Szakgimnázium: érettségit követő 2 évfolyamos szakmai képzés (13-14. évfolyam nappali-esti) 

1/13/aut 8 0 0 0 0 0 

2/14/aut 9 0 0 0 0 0 

Szakgimnázium 
összesen: 17 0 0 0 0 0 

Szakközépiskola felnőttoktatás szakképző évfolyamok csoportjai 

Ksz/11/burk 13 0 0 0 0 0 

Ksz/11/karl 11 0 0 0 0 0 

Ksz/11/szak 15 0 0 0 0 0 

Ksz/11/lak 9 0 0 0 0 0 

Ksz/11/heg 24 0 0 0 0 0 

Ksz/11/pin 9 0 0 0 0 0 

Ksz/11/elad 8 0 0 0 0 0 

Ksz/12/aszt 13 0 0 0 0 0 

Ksz/12/burk 15 0 0 0 0 0 

Ksz/12/elad 11 0 0 0 0 0 

Ksz/12/szak 14 0 0 0 0 0 

Ksz/12/kaszt 15 0 0 0 0 0 

Esti felnőttoktatás 
összesen 

(szakképző 
évfolyamok): 

 

157 0 0 0 0 0 
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osztály/csoport 
osztály-

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

Intézmény 
összesen: 

447 37 16 0 48 58 

 

Csoportok száma: 

A német nyelvi csoportok száma: 28 db. 

A horvát nyelvi csoportok száma: 14 db. 

Az angol nyelvi csoportok száma: 1 db. 

 

Az alábbi mutatókat október hónap 1 napjáig Sziklainé Luczek Lívia, Mózesné Cselőtei Erika, Zákányi 
Gabriella gyűjti össze és helyezi el az összesítést a mellékletben: 

Támogatásban részesülők tanuló: 228 fő 

Ebből térítésmentes (9. évfolyam): 113 fő 

Normatív alapon ingyenes tankönyben részesülő tanuló: 115 fő, ennek aránya: 26% 

SNI tanulók száma és aránya: 37 fő, 8% 

Étkezők száma: 7 fő,  ebből az ingyenesen étkező száma 2 fő és aránya 0%, 50 %-os kedvezményben 
részesülők száma 6 fő és aránya 1%, teljes árat fizetők száma 1 fő és aránya 0%. 
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Szakképzési adatok 

Szakközépiskola (szakképző évfolyamok) 

Osztály 

Szakké-

pesítésa

zonosító 

Szakképesítés 

megnevezése 

Lét- 

szám 

Gyakorlati oktatás helye 

Iskolai 

gyakorlati 

oktatásban 

résztvevők 

létszáma 

Iskolai 

gyakorlati 

oktatásban 

részt vevő 

csoportok 

száma 

1/9/a 
34 811 

03 
Pincér 10 fő Pincér kabinet 10 fő 1 csoport 

1/9/a 
34 582 

03 

Épület- és 

szerkezetlakat

os 

11 fő Tanműhely 11 fő 1 csoport 

1/9/a 
34 543 

02 
Asztalos 9 fő Tanműhely  9 fő 1 csoport 

1/9/b 
34 811 

03 
Pincér 11 fő Pincér kabinet 11 fő 1 csoport 

1/9/b 
34 525 

06 

Karosszéria-

lakatos 
13 fő Gazdálkodó szervezetek 13 fő 1 csoport 

1/9/b 
34 582 

04 

Festő, mázoló, 

tapétázó 
9 fő Tanműhely 9 fő 1 csoport 

1/9/c 
34 811 

04 
Szakács 13 fő Tankonyha 13 fő 1 csoport 

1/9/c 
34 341 

01 
Eladó 20 fő Gazdálkodó szervezetek 20 fő 1 csoport 

2/10/a 
34 582 

03 

Épület- és 

szerkezetlakat

os 

7 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/a 
34 525 

06 

Karosszéria-

lakatos 
12 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/a 
34 582 

08 
Kőműves 3 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 
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2/10/a 
34 811 

03 
Pincér 4 fő Gazdálkodó szervezetek  0 fő 0 csoport 

2/10/a 
34 543 

02 
Asztalos 3 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/b 
34 582 

04 

Festő, mázoló, 

tapétázó 
5 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/b 
34 341 

01 
Eladó 8 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/b 
34 542 

06 
Női szabó 2 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

2/10/b 
34 811 

04 
Szakács 9 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/a 
34 811 

04 
Szakács 12 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/a 
34 543 

02 
Asztalos 5 fő Gazdálkodó szervezetek  0 fő 0 csoport 

3/11/a 
34 582 

04 

Festő, mázoló, 

tapétázó 
7 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/a 
34 582 

03 

Épület- és 

szerkezetlakat

os 

7 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/b 
34 542 

06 
Női szabó 3 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/b 
34 525 

06 

Karosszéria-

lakatos 
0 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/b 
34 582 

08 
Kőműves 3 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

3/11/b 
34 341 

01 
Eladó 13 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 
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3/11/b 
34 811 

03 
Pincér 3 fő Gazdálkodó szervezetek 0 fő 0 csoport 

SZH/1/a 
21 542 

02 
Textiltermék-

összeállító 
5fő Tanműhely 4 fő 1 csoport 

SZH/1/a 
31 543 

01 

Famegmunkál

ó 13fő Tanműhely 8 fő 1 csoport 

SZH/2/a 
31 521 

01 

Bevontelektró-

dás kézi 

ívhegesztő 
3 fő Tanműhely 3 fő 1 csoport 

SZH/2/a 
21 542 

02 

Textiltermék 

összeállító 
2 fő Tanműhely 2 fő 1 csoport 
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Iskolai gyakorlati oktatás adatai 

Osztály 

Szakképes

ítés 

azonosító 

Szakképesítés/ 

ágazat 

megnevezése 

Lét-

szám 

Gyakorlati oktatásban résztvevők létszáma 

Tanulószerző

dés 

Együtt-

működési 

megálla-

podás 

Iskolai 

tanműhely 

Szakközépiskola 

1/9/a 34 811 03 Pincér 10 fő 0 0 10 

1/9/a 34 582 03 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
11 fő 0 0 11 

1/9/a 34 543 02 Asztalos 9 fő 0 0 9 

1/9/b 34 811 03 Pincér 11 fő 0 0 11 

1/9/b 34 525 06 
Karosszéria-

lakatos 
13 fő 13 0 0 

1/9/b 34 582 04 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
9 fő 0 0 9 

1/9/c 34 811 04 Szakács 13 fő 0 0 13 

1/9/c 34 341 01 Eladó  20 fő 20 0 0 

2/10/a 34 582 03 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
7 fő 0 0 7 

2/10/a 34 525 06 
Karosszéria-

lakatos 
12 fő 12 0 0 

2/10/a 34 582 08 Kőműves 3 fő 3 0 0 

2/10/a 34 811 03 Pincér 4 fő 4 0 0 

2/10/a 34 543 02 Asztalos 3 fő 3 0 0 

2/10/b 34 582 04 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
5 fő 5 0 0 
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Osztály 

Szakképes

ítés 

azonosító 

Szakképesítés/ 

ágazat 

megnevezése 

Lét-

szám 

Gyakorlati oktatásban résztvevők létszáma 

Tanulószerző

dés 

Együtt-

működési 

megálla-

podás 

Iskolai 

tanműhely 

2/10/b 34 341 01 Eladó 8 fő 8 0 0 

2/10/b 34 542 06 Női szabó 2 fő 2 0 0 

2/10/b 34 811 04 Szakács 9 fő 9 0 0 

3/11/a 34 811 04 Szakács 12 fő 12 0 0 

3/11/a 34 543 02 Asztalos 5 fő 5 0 0 

3/11/a 34 582 04 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
7 fő 7 0 0 

3/11/a 34 582 03 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
7 fő 7 0 0 

3/11/b 34 542 06 Női szabó 3 fő 3 0 0 

3/11/b 34 582 08 Kőműves 3 fő 3 0 0 

3/11/b 34 341 01 Eladó 13 fő 13 0 0 

3/11/b 34 811 03 Pincér 3 fő 3 0 0 

SZH/1/a 21 542 02 Textiltermék-

összeállító 
5 fő 0 0 5 

SZH/1/a 31 543 01 Famegmunkáló 13 fő 0 0 13 

SZH/2/a 31 521 01 

Bevontelektró-

dás kézi 

ívhegesztő 
3 fő 0 0 3 

SZH/2/a 

 
21 542 02 

Textiltermék 

összeállító 
2 fő 0 0 2 

Szakközépiskola 
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Osztály 

Szakképes

ítés 

azonosító 

Szakképesítés/ 

ágazat 

megnevezése 

Lét-

szám 

Gyakorlati oktatásban résztvevők létszáma 

Tanulószerző

dés 

Együtt-

működési 

megálla-

podás 

Iskolai 

tanműhely 

Kk/12/a - - 21 fő - - - 

Kk/13/a - - 13 fő - - - 

Kk/12/est

i 
- - 17 fő - - - 

Kk/13/est

i 
- - 7 fő - - - 

Ksz/11/bur
k 34 582 13 Burkoló 13 fő 13 0 0 

Ksz/11/karl 34 525 06 
Karosszérialakato

s 
11 fő 11 0 0 

Ksz/11/sza
k 34 811 04 Szakács 15 fő 3 0 12 

Ksz/11/lak 34 582 03 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
9 fő 9 0 0 

Ksz/11/he
g 34 521 06 Hegesztő 24 fő 24 0 0 

Ksz/11/pin 34 811 03 Pincér 9 fő 9 0 0 

Ksz/11/ela
d 

34 341 01 Eladó 8 fő 8 0 0 

Ksz/12/asz
t 

34 543 02 Asztalos 13 fő 13 0 0 

Ksz/12/bur
k 

34 582 13 Burkoló 15 fő 15 0 0 

Ksz/12/ela
d 34 341 01 Eladó 11 fő 11 0 0 

Ksz/12/sza
k 34 811 04 Szakács 14 fő 2 0 12 

Ksz/12/kas
zt 34 543 02 Asztalos 15 fő 15 0 0 
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Osztály 

Szakképes

ítés 

azonosító 

Szakképesítés/ 

ágazat 

megnevezése 

Lét-

szám 

Gyakorlati oktatásban résztvevők létszáma 

Tanulószerző

dés 

Együtt-

működési 

megálla-

podás 

Iskolai 

tanműhely 

Összesen: 440 fő 205 0 47 

Szakgimnázium 

1/13/aut 54 525 02 Autószerelő 8 fő 8 0 0 

2/14/aut 54 525 02 Autószerelő 9 fő 9 0 0 

Szakgimnázium összesen: 17 fő 17 0 0 

1.5. Tárgyi feltételek 

Telephelyek száma az alapító okirat szerint: 1 központi épület 2 telephely. 

Tantermek száma: 24 db 

• tantermek száma: 17 

• szaktantermek száma: 5 

• csoport termek száma: 2 

• tornatermek száma: 1 

• számítógépekkel ellátott termek száma: 4 

• Multicenter 1 

Gyakorlati foglalkozás feltételei (maximális létszámmal): 

• gépészet gyakorlati csoport-terem 

• faipari gyakorlati csoport-terem 

• ruhaipari gyakorlati csoport-terem ( Varroda ) 

• építészet gyakorlati csoport-terem 

• eladó kabinet 

• szakácskabinet 

• pincér kabinet 

.  
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A tárgyi feltételek állapota: 

 

1. Az elméleti oktatás tárgyi feltételei: 

Az elméleti oktatásra használt helyiségek kialakítása megfelel a nemzeti szabványban, illetve az 

építési  és műszaki előírásokban foglaltaknak. A 20/2012.VIII. 27.) EMMI-rendelet 2. sz. 

rendeletében felsorolt helyiségek kialakítása a szükséges eszközök, felszerelések, létszám 

figyelembevételével történt a tanórai foglalkozásokon résztvevő csoportok, iskolai 

osztályközösségek szükségleteinek megfelelően. A tantermek berendezései folyamatosan újra 

cserélődnek. A kerettantervekben és a központi vizsgakövetelményekben szereplő eszközök és 

felszerelések az oktatáshoz rendelkezésre állnak. természetesen ezek folyamatos karbantartása és 

fejlesztése feladat és cél. 

2. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei: 

    A gyakorlati oktatás feltételeit az éves költségvetési előirányzat, illetve a fejlesztési terv 

lehetőségei szerint tervszerűen biztosítjuk az előírt eszközigénnyel. A tanévnyitó értekezlet 

helyzetelemzése alapján meghatározzuk az amortizáció változása miatt, ill. az új eszközök 

beszerzésére vonatkozó igényünket. Célunk, hogy az intézmény birtokában lévő eszközöket 

támogatók és pályázatok útján ebben a tanévben is fejlesszük. A fenntartó támogatásával folyamatos 

fejlesztés folyik az intézményben. A duális képzésnek megfelelően a szintvizsga utáni évfolyamon a 

tanulók tanulószerződéssel folytatják gyakorlati felkészülésüket. 

1.6. Kockázati tényezők a tanévben: 

A) Kockázati tényezők elemzése: 

 
Infrastruktúrához 

(tárgyi erőforráshoz) köthető 
Humán erőforráshoz köthető 

Jelentős, magas bekövetkezési 

valószínűségű 

Főépületi beázások. 

Villamos hálózat fejlesztés. 

Beruházási terv készült az 

elavult épületek folyamatos 

fejlesztésére. 

Kevés pedagógus. 

Az álláshirdetésekre nincsen 

jelentkező. 

Sok óraadó és megbízásos 

kolléga. 

Nyelvoktatás különösen 

kritikus. Nagyon nehéz az 

iskolánkba nyelvtanárokat 

találni. 
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Infrastruktúrához 

(tárgyi erőforráshoz) köthető 
Humán erőforráshoz köthető 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 

Vendéglátó tanétterem 

kialakítása. 

A távozott tapasztaltabb 

kollégák szakmailag megfelelő 

színvonalon való pótlása. 

Egyéb Tanulólétszám csökkenés. - 

 

B) Kockázati tényezők elemzése: 

 

Kis valószínűséggel előfordulhat, hogy a régi épületrészek üzemeltetése, illetve a használati eszközök 

alkalmazása során nem várt problémák lépnek fel. Ennek elkerülése, illetve kezelése érdekében 

kiemelt feladat: 

- Az infrastruktúra működésének napi szintű ellenőrzése, az esetleges felmerült hibák azonnali 

jelzése a fenntartónak. 

- Előkészíteni a vendéglátás oktatásához a színvonalas tanvendéglő kialakításának lehetőségét. 

Az iskola működésének érdekében kiemelt feladat: 

- Az alkalmazottakkal való napi szintű párbeszéd. 

- A dolgozói jelzésekre való azonnali reagálás. 

- A dolgozók lehető legszélesebb körének bevonása a döntéselőkészítésbe, a döntések 

meghozatalába és végrehajtásába. 

- Közösségi programok szervezésének támogatása. 

- Folyamatos álláshirdetések. 

- Megfelelő  tapasztalt kollégák keresése. 

- Pályaorientációs tevékenység kiterjesztése. 

- Lemorzsolódás csökkentése. 
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a 

nevelésre-oktatatásra, a szakképzésre vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, 

valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését 

meghatározó előírásokkal – a 2019/2020 tanév kiemelt feladataként a GINOP 6.2.3-17 a szakképzési 

intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázat megvalósítását jelölte meg. 

A fenntartó célja, hogy a tagintézmény növelje a pedagógiai munkájának hatékonyságát, 

tevékenységeit összehangoltan, a határidők betartásával végezze. 

A tagintézmény készüljön fel a jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendeletben szabályzott pedagógiai, szakmai ellenőrzés intézményi feladatainak végrehajtása 

vonatkozásában. 

A tagintézmény készítse elő a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló intézményi feladatainak megszervezését. 

A tagintézmény készítse elő a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2019/2020. tanév rendjének 10. §-

ában meghatározott országos mérés, értékeléshez kapcsolódó feladatokat. 

A tagintézmény aktualizálja a dolgozók munkaköri leírásait a szervezetben végzett feladatok alapján. 

 

A  kiemelt célok jelenjenek meg: 

• Az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

• Az osztályfőnökök munkájában. 

• Az érintett osztályok osztályfőnöki óráin. 

• Az iskola által szervezett egyéb tanulói tevékenységekben. 

• A bűnmegelőzési munkatervben. 

• A partneri kapcsolatrendszer bővülésében. 

• Az iskolai rendezvényeken. 

 

2.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

A célfeladatok elkészítése egy indikátor módszert követő kidolgozással történő teendőlista, amely a 

pedagógiai program alapján készül, és az  intézmény belső és külső értékeléseire alapozva készülhet 

el.  
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Fontos, hogy a célok feleljenek meg a szakképzés célrendszerének. Evidenciaként kezeljük az ezzel 

kapcsolatos tényezők teljesmértékű kivitelezését, mely mindenekelőtt prioritást élvez. 

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Az országos mérésből adódó feladatok 

b) Az érettségi és szakmai vizsgák, a szintvizsgák tapasztalatai alapján tervezett feladatok 

c) A duális szakképzés fejlesztése érdekében tervezett lépések 

d) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

e) A differenciálás és az esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

f) Intézményi, pedagógus önértékelésből adódó teendők 

g) Minősítésekből adódó teendők 

h) Továbbképzésekből adódó teendők 

i) A pályázatokból adódó teendők 

j) Iskola tanulói tanulási moráljának növeléséből – erkölcsi nevelésből adódó feladatok 

k) Bűnmegelőzésből adódó feladatok 

l) Felnőttképzésből, felnőttoktatásból adódó feladatok 

m) Az év végi pedagógiai szakterületeken készült beszámolók megállapításainak 

figyelembevétele. 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

 

Augusztu

s 
Téma Felelős 

12.-23. A tanév vezetői előkészítése 
Csonka Zoltán 

igazgató 

12.-tól 
A Nkt. módosításainak és az új jogszabályi változásoknak a 

megismerése. 

Nevelőtestület 

tagjai 

27. Intézményi vezetői értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 

26.- 30. Órarend tervezése. 

Szili Kornél 

igazgatóhelyettes

. 

26. 8.00 alakuló nevelőtestületi 
Csonka Zoltán 

igazgató 
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értekezlet 

26. Munkavédelmi oktatás, minden dolgozó részére 

munkavédelmi 

megbízott: Erdős 

Zoltán 

27. Igazgatói értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 

27. 9.00 javító és osztályozó vizsgák 
Csonka Zoltán 

igazgató 

28. 
A magasabb osztálylétszámok mérséklése. Osztályszerkezetek. 

Heti bontás megszervezése. ( A_B) 

Csonka Zoltán 

igazgató 

29. Orvosi alkalmassági vizsgálatok ellenőrzése. 
Gyakorlati 

oktatásvezető. 

29. Munkaközösségi megbeszélések 
munkaközösség 

vezetők 

30.-ig Tantárgyfelosztás véglegesítése, órarend véglegesítése 
Csonka Zoltán 

igazgató 

30. Tanévnyitó ünnepély előkészítése 
Vékony Erika 

mk. vezető 

30. Nyári gyakorlatok osztályzatainak dokumentálása. 

Osztályfőnökök. 

Gyakorlati 

oktatásvezető. 

30. 

Új osztályfőnökök átveszik a dokumentációkat a régitől, 

ellenőrzik és pótolják a hiányosságokat. A bizonyítványok 

záradékolása. 

Holczinger 

István 

munkaközösség 

vezető 

Osztályfőnökök 

31. A minősítésre kijelölt pedagógusok tájékoztatása 
Csonka Zoltán 

igazgató 

31. 
Pedagógiai program felülvizsgálata, szükséges intézkedések 

megtétele 

Csonka Zoltán 

igazgató 

31. 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, szükséges 

intézkedések megtétele 

Csonka Zoltán 

igazgató 

31. A házirend felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele 
Csonka Zoltán 

igazgató 
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31. 
A helyi tantervek felülvizsgálata, szükséges intézkedések 

megtétele 

Csonka Zoltán 

igazgató 

31. 
Intézményi honlap és a közösségi média felületeinek 

aktualizálása 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Szeptem

ber 
  

   

2. 
8.00 első tanítási nap 

Munkavédelmi oktatások megtartása. 
Osztályfőnökök 

2. 8.00 tanévnyitó ünnepély 
Csonka Zoltán 

igazgató 

2. 9.00 9. évf. szülői értekezlet 

Holczinger 

István 

munkaközösség 

vezető 

Osztályfőnökök 

2. 

Tanulók gyakorlati helyekre való kihelyezése, tanulószerződések 

megkötése, 

Képzőhelyekkel a megállapodások megkötése. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Kozma B. Imre 

gyakorlati 

oktatás-vezető 

2. 

A tanulók egyéni mentorálása, motiválása pályázatok, vagy 

egyéni foglalkozások keretében. Útravaló ösztöndíjprogramban 

való részvételre való felhívás. 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

2. Üzemorvosi vizsgálatok eredményinek irattározása. Személyügy. 

3. HH, HHH, SNI dokumentumok begyűjtése Osztályfőnökök 

3. Útravaló Ösztöndíjprogram jelentkeztetések megkezdése. 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 
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5. Jelentkezés az okt.-nov. érettségi vizsgaidőszakra 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

5. Tanévnyitó iskolagyűlés 

DÖK vezető, 

Sziklainé Luczek 

Lívia könyvtáros 

6. Ügyeleti rend megszervezése 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

6. Belső szabályzatok aktualizálása, a változások dokumentálása. 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

6. Munkaközösségek alakuló értekezlete 

Csonka Zoltán 

igazgató 

munkaközösség 

vezetők 

13. Útravaló Ösztöndíjprogram beadási határideje 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

13. Tankönyv pótrendelés véglegesítése 
SzikalinéLuczek 

Lívia könyvtáros 

13. 
Osztályfőnöki feladatok, törzslapok, tanügyi dokumentációk 

elkészítése 
Osztályfőnökök 

13. TE SZEDD jelentkezés 
Janecsek László 

testnevelő 

16. 
Együttműködési megállapodás a Rendőrséggel – Iskolarendőr 

program 

Csonka Zoltán 

igazgató 

23. Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők meghirdetése 

Csonka Zoltán 

igazgató 

osztályfőnökök 

23. DÖK alakuló ülése DÖK vezető 

25. 
9. és HÍD 1. évfolyamosok szintfelmérése 

pályázati kód: GINOP 6.2.2. 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 
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28. 

GINOP 6.3.2. 

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY: DUÁLIS SZAKKÉPZÉS ERŐSÍTÉSE 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  

ERŐSÍTÉSE, KIALAKÍTÁSA ÁLTAL 

tantestület 

Utolsó 

hete 

A barcsi 8.-as osztályfőnökök meghívása 

Szakképzési fórum megtartása 

Csonka Zoltán 

igazgató 

30. Munkatervek leadása 
munkaközösség 

vezetők 

30. Tankönyvrendelés elszámolás 
SzikalinéLuczek 

Lívia könyvtáros 

30. Tanmenetek leadása 
Csonka Zoltán 

igazgató 

Folyamat

osan 
KRÉTA órarend pontosítása és változások kezelése. 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Folyamat

osan 

Tantárgyfelosztás véglegesítése, megbízási szerződések 

előkészítése. 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Folyamat

osan 
Hiányszakma ösztöndíjak dokumentációjának elkészítése 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Folyamat

osan 
Szakképzési Híd ösztöndíjak előkészítése dokumentálása, 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Személyügy 

30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

Oktatási Hivatal 

Szeptemb

er hónap 
Európai diáksportnap 

testnevelő 

tanárok 

Október   

   

2. Tanév eleji statisztikák kitöltése, leadása osztályfőnökök 
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2. Korrepetálás, szakkörigények felmérése 
Csonka Zoltán 

igazgató 

3. 
Kötelező tanulószobai, vagy felzárkóztató foglalkozások a 

gyengébb képességű tanulók részére 

Csonka Zoltán 

igazgató 

3. 
Érettségi felkészítő foglakozások szervezése a kötelező és a 

kötelezően választandó érettségi tantárgyakból. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

4. Ifjúságvédelmi munka megszervezése 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

7.-25. Iskolarendőri osztályfőnöki órák megtervezése, lebonyolítása 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

4. Iskolai Ünnepély (Aradi vértanúk) osztályfőnökök 

10. Új kollégák mentorálása, gyakornoki program 
Csonka Zoltán 

igazgató 

11. Iskolarendőr tájékoztatója 
Csonka Zoltán 

igazgató 

14. Nevelőtestületi értekezlet 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

Okt. 11.-

ig 
KIR-STAT jelentés elkészítése 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

Okt. 11.- 

okt. 25. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak  

14.-18. Beiskolázási program 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

Gurdán Vilmos 

mk. Vezető 



 

 

 

29 / 81 

18. 
Osztályfőnöki megbeszélés 

(bűnmegelőzési tanácsadó) 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

18. 
KIFIR rendszer feltöltése 

Csonka Zoltán 

igazgató 

18. 
GINOP 6.3.2. PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM tantestület 

20. Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján. 
Csonka Zoltán 

igazgató 

20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében 

– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi 

eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

Csonka Zoltán 

tagintézmény-

vezető 

21. Elsősök avatása az iskolában 

9. évf., 12.-13. 

évf. 

osztályfőnökök, 

DÖK 

22.. Október 23.-ai iskolai ünnepély 
Vékony Erika, 

Simon Dávid 

25.-ig 
A Pedagógiai Program, SZMSZ, Helyi Tanterv, Házirend 

aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően 

Nagy Gábor, 

Kozma B. Imre 

25. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek) Próba tűzriadó. 

Kozma B. Imre 

gyakorlati 

oktatásvezető. 

31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat 

a felvételi eljárás rendjéről. 

Általános iskolák 

pedagógusai, 

végzős 

évfolyamok 

osztályfőnökei 

26.-től Őszi szünet  
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Novembe

r 
  

   

3-ig Őszi szünet  

4. Őszi szünet utáni első tanítási nap (hétfő)  

7. GINOP 6.3.2. PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM tantestület 

11. 

Nevelőtestületi értekezlet, projektnap 

Nyílt nap nyolcadikosoknak, szülőknek 

Nyílt napok (szakmai napok) tartása a szülő részvételével. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

13. Nevelési értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 

15. Munkaközösségi megbeszélések 
munkaközösség 

vezetők 

15. Jelentkezés a szakiskolások közismereti versenyeire osztályfőnökök 

18-22. Őszi szóbeli érettségi vizsgaidőszak  

22. Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

26. GINOP 6.3.2. DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNY tantestület 

27. 13.00 fogadó óra osztályfőnökök 

27. 
14.00 szülői értekezlet (elsős szülői munkaközösségi tagok 

megválasztása) 
osztályfőnökök 

Novembe

r utolsó 

hete 

Hulladékcsökkentési hét tantestület 

   

Decembe

r 
  

   

3. DÖK ülés, aktuális feladatok DÖK vezető 
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3.-20-ig Bűnmegelőzési osztályfőnöki órák 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

6. Diákönkormányzati nap 

Csonka Zoltán 

igazgató 

DÖK vezető 

7. Munkanap  

13. SZKTV jelentkezés 
Csonka Zoltán 

igazgató 

13. Munkaközösségek értekezletei 

Csonka Zoltán 

igazgató 

munkaközösség 

vezetők 

14. Munkanap  

20. 12.00 órától karácsonyi ünnepély 
Vékony Erika 

mk. vezető 

20. Utolsó tanítási nap (péntek)  

dec.21.- 

től január. 

5.-ig 

Téli szünet  

December 

folyamán 
Leltár lebonyolítása ütemezés szerint. 

Leltárkörzet 

felelősök. 

   

Január Téma Felelős 

   

6. Téli szünet utáni első tanítási nap (szerda)  

8.-tól SZKTV jelentkezések, iskolai fordulók szervezése osztályfőnökök 

9-tól A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
Testnevelő 

tanárok 

15-17.-ig Félévi osztályozó vizsgák 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 
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18. Az általános felvételi eljárás kezdete. Oktatási Hivatal 

22. Bukási arány csökkentésének ellenőrzése osztályfőnökök 

22. 
Hiányzási arány csökkentésének ellenőrzése, együttműködve a 

szakszolgálatokkal, szülőkkel 
osztályfőnökök 

23. Osztályozó értekezlet tantestület 

24. A félév utolsó tanítási napja  

28. Félévi értekezlet (jkv. A fenntartónak) 
Csonka Zoltán 

igazgató 

31-ig Szülők értesítése az első félévi tanulmányi eredményekről osztályfőnökök 

   

Február   

   

7-ig Levél a szülőknek (1% felajánlás) 
Csonka Zoltán 

igazgató 

7. Első éves tanulók félévi érdemjegyiről az ált. isk. értesítése 
Csonka Zoltán 

igazgató 

7. SZKTV iskolai fordulója 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

12. Szülői értekezlet a végzős osztályoknak osztályfőnökök 

15-ig Érettségi-, szakmai vizsga, felvételi jelentkezés 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

18. GINOP 6.3.2. DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNY tantestület 

19. Munkaközösségek értekezletei 

Csonka Zoltán 

igazgató 

munkaközösség 

vezetők 

19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. 

végzős általános 

iskolai 

évfolyamok 

osztályfőnökei 
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19. 
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

8. évfolyamos 

tanulók 

28. 17.00 szalagavató 
12.évf.-13.évf. 

osztályfőnökök 

26. A kommunista diktatúra áldozataira emlékezés 
Simon Dávid 

tanár 

28. Vásárolj okosan verseny 
Györék Klára, 

Drávecz Márton 

   

Március   

   

folyamato

s 

A pedagógusminősítésre jelentkezések. 

Ennek rögzítése az OH felületén. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

2. DÖK ülés, aktuális feladatok DÖK vezető 

márc.2.-

márc.6. 
Pénzügyi és vállalkozói témahét Drávecz Márton 

9. Nyílt nap nyolcadikosoknak, szülőknek 
Csonka Zoltán 

igazgató 

13. Iskolai ünnepély (1848-49-es forradalom és szabadságharc) 
Vékony Erika, 

Simon Dávid 

16. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 
Csonka Zoltán 

igazgató 

20. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

végzős általános 

iskolai 

évfolyamok 

osztályfőnökei 

 

23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 

módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

végzős általános 

iskolai 

évfolyamok 

osztályfőnökei 

23-27. Digitális témahét 
Gurdán Vilmos 

mk. vezető 
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25. 

13.00 fogadóóra 

14.00 szülői értekezlet 

(Kivéve végzős évfolyamok) 

nevelőtestület 

26. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

Oktatási Hivatal 

illetékes szerve 

27. GINOP 6.3.2. PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM tantestület 

27. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint 

az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési 

Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú 

tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Klebelsberg 

Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 

Illetékes 

szakminisztériu

mok 

30. 
Intézményi továbbképzési terv elkészítése a fenntartó felé. A 

kollégák jelentkezése alapján. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Március 

hónap 
Szakmasztár fesztivál 

szakmai elméleti 

és gyakorlati 

tanárok 

Március 

hónap 
Légy a szakmád mestere 

szakmai elméleti 

és gyakorlati 

tanárok 

Március 

hónap 
Mezei futóverseny 

testnevelő 

tanárok 

   

Április   

   

3. Kirándulási tervek leadása osztályfőnökök 

6. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 
Oktatási Hivatal 

8. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

8. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)  

15.-30. Szakmai szintvizsgák 
Csonka Zoltán 

igazgató 
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16. Iskolai megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 
Simon Dávid 

tanár 

23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 

tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 

iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

Oktatási Hivatal 

9.-tól 14-

ig 
Tavaszi szünet  

20.-24. Fenntarthatósági témahét 
Nagy Gábor 

tanár 

15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda)  

16. Nevelési értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 

24. Munkaközösségek értekezletei 

Csonka Zoltán 

igazgató 

munkaközösség 

vezetők 

Utolsó 

hete 
SZKTV országos fordulója, Szakma Sztár Fesztivál Budapest 

Szili Kornél 

igazgató-

helyettes 

 

24. DÖK ülés, aktuális feladatok DÖK vezető 

24. 14.00 végzős évf. osztályozó értekezlete 
végzős 

osztályfőnökök 

24. NETFIT lezárása 
Testnevelő 

tanárok 

24. 
GINOP 6.3.2. PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS 

FÓRUM 
tantestület 

29. 
Írásbeli, szóbeli, szakmai gyakorlati vizsgák, megszervezésének 

kezdete minden szakmacsoportban 

Csonka Zoltán 

igazgató 

30. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Április 

folyamán 
Szakmák éjszakája országos program lebonyolítása. 

Csonka Zoltán 

igazgató 
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30. Ballagás 
Csonka Zoltán 

igazgató 

30. A középiskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap.  

30. 15.00 Ballagás osztályfőnökök 

Április 

hónap 
Tóth Jutka emlékverseny 

Pech Gábor, 

Drávecz Márton 

   

Május   

   

5. GINOP 6.3.2. DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNY tantestület 

máj. 4. – 

25. 
Írásbeli érettségi vizsgák 

Csonka Zoltán 

igazgató 

11-22. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

22. 
A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

máj.11 - 

augusztus 

31- ig. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

14.-15. Szakmai vizsgák: írásbeli 
Csonka Zoltán 

igazgató 

18. GINOP 6.3.2. SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE tantestület 

18.-19.  

22. 
Szakmai vizsgák: írásbeli 

Csonka Zoltán 

igazgató 

27. Országos kompetenciamérés 

10.o.  

osztályfőnökök, 

Nagy Gábor 

telephelyi 

koordinátor, 

Csonka Zoltán 

igazgató 

29. DÖK ülés, aktuális feladatok DÖK vezető 
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39. 
Utolsó tanítási nap a Szakképzési Hídprogram rész 

szakképesítéseinél. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

29.-ig NETFIT feltöltése 
Testnevelő 

tanárok 

30. 

GINOP 6.3.2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY: DUÁLIS SZAKKÉPZÉS 

ERŐSÍTÉSE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  

ERŐSÍTÉSE, KIALAKÍTÁSA ÁLTAL 

tantestület 

   

Június   

   

1. Munkaközösségek értekezletei 

Csonka Zoltán 

igazgató 

munkaközösség 

vezetők 

1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

illetékes 

minisztérium 

4. A Nemzeti Összetartozás emléknapja 
Simon Dávid 

tanár 

4. Pedagógus nap 
Csonka Zoltán 

igazgató 

1.- 26. Szakmai vizsgák: gyakorlat, szóbeli 
Csonka Zoltán 

igazgató 

10. 14.00 osztályozó értekezlet tantestület 

11. Iskolarendőri együttműködés értékelése 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

11. Diáknap 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

12. Sportnap 

Nagy Gábor 

igazgató-

helyettes 

 

12. 

A Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető rész 

szakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja. A 
Szili Kornél 
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további vizsgatevékenységeket 2018. június 28-ig kell 

megszervezni. 

igazgató-

helyettes 

15. 

A tanév utolsó tanítási napja 

Bizonyítványok. Nyári gyakorlat megszervezése, tanulók 

kihelyezése. 

 

 

17. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési 

Hídprogramba. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl 

legalább egy, a megye területén működő Szakképzési 

Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, 

amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése 

érdekében. 

általános iskola 

16.-26. 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

 

Csonka Zoltán 

igazgató 

22-24. 
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Szakképzési 

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

Csonka Zoltán 

igazgató 

22.-24. Beiratkozás 
Csonka Zoltán 

igazgató 

29. 
9.00 tantestületi záró értekezlet 

Év végi beszámolók elkészítése 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Munkaközösségv

ezetők 

Témafelelősök. 

Június 

hónap 
Év tanára – év diákja díjátadó ünnepség 

Csonka Zoltán 

igazgató 

Július 

Falunapokon való szakmai részvétel (kézműves sátor) 

Helyszínek: Barcs, Vízvár, Görgeteg, Lábod, 

Homokszentgyörgy, Lad, Darány  

Tantestület 
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3.1. A tanítás mellett kiemelt munkanapok időpontjai 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 
Európai szakképzési hét 

szakmai napja 
Csonka Zoltán Róbert 2019-10-18 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek, 

látogatók, szülők 

2. Európai szakképzési hét Csonka Zoltán Róbert 
2019-10-14- 

2019- 10-18 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek, 

látogatók, szülők 

3. Diáknap Munkaközösségek 2020. 06. 11. 
Iskola diákjai, 

tanárai, dolgozói 

4. Sportnap Diákönkormányzat 2020. 06. 12. 
Iskola diákjai, 

tanárai, dolgozói 

 

 

 

Augusztu

s 
  

   

 

Falunapokon való szakmai részvétel (kézműves sátor) 

Helyszínek: Csokonyavisonta, Szulok, Somogyudvarhely, 

Potony, Kétújfalu 

Tantestület 

30. Pótbeiratkozás a Szakképzési Hídprogramra. 
Csonka Zoltán 

igazgató 
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3.2. A tanítás nélküli munkanapok tervezett időpontjai a nevelőtestület által javasoltak 

alapján 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 
Nevelőtestületi nevelési 

értekezlet 
Csonka Zoltán Róbert 2019. 10. 14. 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek. 

2. 
Nevelőtestületi nevelési 

értekezlet 
Csonka Zoltán Róbert 2019. 11. 15. 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek. 

3. 
Nevelőtestületi nevelési 

értekezlet 
Csonka Zoltán Róbert 2019. 12. 07. 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek. 

4. 
Nevelőtestületi nevelési 

értekezlet 
Csonka Zoltán Róbert 2019. 12. 14. 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek. 

3. Írásbeli érettségi vizsgák Csonka Zoltán Róbert 
2020-05-04- 

2020- 05-25 

Iskola tanárai, 

meghívott 

vendégek, 

látogatók, szülők 

4. Diáknap 
Munkaközösségek 

Diákönkormányzat 
2020. 06. 11. 

Iskola diákjai, 

tanárai, dolgozói 

5. Sportnap 
Diákönkormányzat 

Munkaközösségek 
2020. 06. 12. 

Iskola diákjai, 

tanárai, dolgozói 

6. 
Írásbeli szakmai vizsgák 

központi időpontja 
Csonka Zoltán Róbert 2020. 05. 14-15. 

Iskola diákjai, 

tanárai, dolgozói 
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Tanításmentes munkanapok közül egy napnak a programját a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult eldönteni. A diákönkormányzat az első tanítási 

héten készíti el munkatervét. Javaslatot tehet arra, hogy melyik napot használják fel önkormányzati 

napra. A tanítás nélküli munkanapokon a szakmai gyakorlatok folyamatosan történnek, tehát csak az 

elméleti oktatás szünetel. Azon diákoknak, akiknek elméleti napjuk lenne gyakorlati foglalkozásokon 

vesznek részt, munkarend átcsoportosítással. Tehát a fenti időpontok a feladatok megvalósítása miatt 

valójában elmaradt tanítási napot kevés esetben eredményeznek. A tanulószerződéssel rendelkező és 

a felnőttoktatásban résztvevő diákok munkabeosztása szervezhető átcsoportosítással. Tehát a fenti 

időpontok tervezve egyelőre négy tanítási napot érintenek. A vizsgák alatt tanítás folyik, munkaidő 

átcsoportosítással. 

 

Atanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2019. év szeptember hónap 2. nap 

Utolsó nap  2020.év június hónap 15. nap 

A szorgalmi időszak első féléve 2019. év szeptember hónap 2. nap-tól 2020. év január hónap 24. nap-

ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2020. január 31-ig 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

3.3. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2018. október 28-tól november 3-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. 

Téli szünet: 2019. december 21-től január 5-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. 

Tavaszi szünet: 2020. április 9.- április 14. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 08. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2019. év október hónap 23. nap (szerda) 

2019. év november hónap 1 
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2019. év december 24(kedd) – 2019.12.07-én ledolgozandó 

2019. év december 31. (kedd) 2019. 12. 14-én ledolgozandó 

2020. év május hónap 1. nap (péntek) –munkaszüneti nap 

2020. év június 1. (hétfő) Pünkösd 

 

További tanítás nélküli napok a 2018/2019 évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból 

fakadóan: 

Nincs. 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban: 

2019. év december 24. (december 7-én  ledolgozandó) 

2019. év december 31. (december 14-én  ledolgozandó) 

 

3.4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainakemlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és 

az iskola hagyományainakápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 

megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma 
megemlékezés 

színtere 
felelős időpont 

eredmén

yességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk 

emléknapja (október 6.) 
iskola 

Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2019.10.04.  

2. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 

iskola 
Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2019.10.22.  

2. 

A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) 

iskola 
Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2020.02.25.  

3. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

iskola 
Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2020.03.14.  
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sz. esemény / téma 
megemlékezés 

színtere 
felelős időpont 

eredmén

yességi 

mutató 

3. 
A holokauszt áldozatai 

emléknapja (április 16.) 
iskola 

Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2020.04.16.  

4. 
A Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.) 
iskola 

Simon Dávid, 

Vékony Erika 
2020.06.04.  

 

3.5. Az iskolai élethez kapcsolódó fontos események megünneplése 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményessé

gi mutató 

1. Karácsony 
Sziklainé Luczek Lívia, 

Vékony Erika Éva 
2019-12-20  

2. Szalagavató Csonka Zoltán Róbert 2020-02-28  

3. Ballagás Csonka Zoltán Róbert 2020-04-30  

 

3.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.08. 26. 
Alakuló értekezlet 

Tanévnyitó, tanévkezdés feladatai 

Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2019. 10. 18. Bűnmegelőzési megbeszélés 
Nagy Gábor 

igazgató-helyettes 
 

2019. 12. 03. Aktuális feladatok, események 
Csonka Zoltán 

igazgató 
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2020. 01. 28. Félévi osztályozó értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2020. 01. 31.  Félévi értékelés, beszámolók 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2020.04.16. Aktuális feladatok, események 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2020.04.23. Végzős évfolyamok osztályozó értekezlete 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2020.06.11. Osztályozó értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

2020.06.30. Tantestületi záró értekezlet 
Csonka Zoltán 

igazgató 
 

 

Az értekezletek a folyamatos információáramlás biztosítására az aktuális igazgatói értekezleteket 
követően rövid időn belül megszervezésre kerülnek. Igazgatói értekezletek minden hónap első 
keddi napja. Ezt követően vezetői értekezlet és a nevelőteszületi értekezlet időpontjának 
meghatározása. Az aktuális feladatok megbeszélése felelősök és feladatok megbeszélése. 

3.7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.09.02. 9. évfolyamosk szülői értekezlete osztályfőnökök 
 

 

2019.11.27. 
Szülői értekezlet, az eddigi tanulmányi 

eredmények értékelése, aktuális feladatok. 
osztályfőnökök 

 

 

2020.02. 12. Végzős évfolyamok szülői értekezlete. osztályfőnökök 
 

 

2020.03. 25. 
Szülői értekezlet, az eddigi tanulmányi 

eredmények értékelése, aktuális feladatok. 
osztályfőnökök 
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A szülői értekezleteket minden fórumon nyilvánosságra kell hozni. 

3.8. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.10.18. Szakmák bemutatása diákoknak, szülőknek 

Kozma B. Imre 

gyakorlati oktatás 

vezető 

 

 

3.9. Tervezett mérések és vizsgák 

3.9.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi 

versenyeket tartunk. 

A házi és települési versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

A tanév rendje rendeletben megjelent országos támogatott tanulmányi, művészeti versenyeken és 

szakképzési versenyeken a nevelőtestület döntése alapján, a fenntarató jóváhagyásával veszünk részt. 

IV. Somogy megyei „Aludj máskor” 24 órás vetélkedőn részvétel a fenntartó támogatásával. 

V-VI korcsoportos körzeti mezei futóversenyen való részvétel. Felelősök a testnevelők. 

A diákolimpia atlétika megyei területi versenyek.Felelősök a testnevelők. 

 

Az iskola az alábbi tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

OSZTV 11. Holczinger István Gépész 

OSZTV 11. Györék Klára Kereskedelem 

OSZTV 11. Récsán Gábor Vendéglátás 

OSZTV 11. Huber Krisztián Faipar 

OSZTV 11. Kozma B. Imre Tibor Építőipar 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

• javítóvizsga (aug. utolsó hete) 
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• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

3.9.2. A középszintű érettségi keretében lebonyolított vizsgák időpontjai 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok (a tanév rendjében meghatározottak szerint, tantárgyanként) 

2019/2020évi tavaszi vizsgaidőszak (május-júniusi vizsgák) 

 Középszintű érettségi vizsgák 

  2020. május 4-tól május 25-ig írásbeli érettségi vizsgák. 

  2020. június 16-26. szóbeli érettségi vizsgák vizsgák 

A tanév rendjében meghatározottak szerint az érettségi vizsgára való jelentkezés, megszervezés, 

előkészítés, lebonyolítás részletes rendje szerint.  

A feladatokkal kapcsolatban az érettségi vizsgára való felkészítés helyi szabályai szerint kell eljárni.  

 

3.9.3. Szakmai vizsgák, vizsgaidőszakok, irásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgák 

A tanév során tervezett szakmai vizsgák 

 

Szakképes
ítés 

azonosító 

Szakképesítés 
megnevezése 

Létszám Vizsga típusa  SZVK rend. 
gyakorlati 

vizsga helye 

34 542 06 Női szabó 3 fő komplex 
29/2016. 

(VIII. 26.) 
NGM rendelet 

iskolai 
tanműhely 

34 582 01 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
9 fő komplex 

29/2016. 
(VIII. 26.) 

NGM rendelet 

gazdálkodó 
szervezetek 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 7 fő komplex 

29/2016. 

(VIII. 26.) 

NGM rendelet 

gazdálkodó 
szervezetek 

54 525 02 Autószerelő 9 fő komplex 
29/2016. 

(VIII. 26.) 
NGM rendelet 

gazdálkodó 
szervezetek 
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Szakképes
ítés 

azonosító 

Szakképesítés 
megnevezése 

Létszám Vizsga típusa  SZVK rend. 
gyakorlati 

vizsga helye 

34 811 04 Szakács 29 fő komplex 
29/2016. 

(VIII. 26.) 
NGM rendelet 

iskolai 
tankonyha 

34 543 02 Asztalos 18 fő komplex 
29/2016. 

(VIII. 26.) 
NGM rendelet 

gazdálkodó 
szervezetek 

34 341 01 Eladó 

8 fő 

komplex 

25/2017. 
(VIII. 31.) 

NGM rendelet 
gazdálkodó 
szervezetek 

11 fő 
9/2018. 

(VIII.21.) 

ITM 

34 811 03 Pincér 3 fő komplex 
29/2016. 

(VIII. 26.) 
NGM rendelet 

iskolai 
tankonyha 

21 54 202 
Textiltermék 

összeállító 
2 fő komplex 

25/2017. 
(VIII. 31.) 

NGM rendelet 

iskolai 
tanműhely 

31 521 01 
Bevont elektródás kézi 

ívhegesztő 
3 fő komplex 

12/2013. (III. 
28.) NGM 
rendelet 

iskolai 
tanműhely 

 

A tanév során keersztfélévvel szervezett szakmai vizsgákat is bonyolítunk. Több szakma érintett a 

keresztféléves vizsgaszervezésben. A tanítási napok és az írásbeli vizsgaidőpontok ismeretében 

fogjuk a pontos vizsgaszervezést lebonyolítani. 

Szakmai vizsgára való felkészítés helyi szabályai: 

• elméleti felkészítés felelősei: a szakmai elméleti tanárok. 

• gyakorlati felkészítésfelelősei: a külső gyakorlóhelyek, intézményi kiegészítő gyakorlat 

szakoktatói  
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3.9.4. Szintvizsgák rendje: 

Szakképes

ítés 

azonosító 

Szakképesítés 

megnevezése 

Létszám A szintvizsga 

tervezett 

időpontja 

Vizsga 

helyszíne 

Intézményi 

felelős 

34 811 04 Szakács 13 fő 2020. március 

iskolai 

tankonyha 

Szakmai 

igazgató-

helyettes 

34 811 03 Pincér 21 fő 2020. március 

iskolai 

tanműhely 

Szakmai 

igazgató-

helyettes 

34 341 01 Eladó 20 fő 2020. március 
 

tanbolt 

Szakmai 

igazgató-

helyettes 

34 582 01 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
11 fő 

 

2020. március 

iskolai 

tanműhely 

Gyakorlati 

oktatás vezető 

34 582 04 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
9 fő 

 

2020. március 

iskolai 

tanműhely 

Gyakorlati 

oktatás vezető 

34 543 02 Asztalos 9 fő 
 

2020. március 

iskolai 

tanműhely 

Gyakorlati 

oktatás vezető 

34 525 06 
Karosszéria-

lakatos 
13 fő 

 

2020. március 

gazdálkodó 

szervezetek 

Gyakorlati 

oktatás vezető 

 

3.9.5. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek 

szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji bemeneti szintfelmérés a GINOP 6.2.3 – 17. pályázat mérőeszközeinek 

segítségével 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

Felelős: Nagy Gábor tagintézményvezető- helyettes 

 

b) Országos kompetenciamérés a 10.évfolyamon 
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Határidő: 2020. május. 27. 

Felelős: Nagy Gábor tagintézményvezető- helyettes 

 

3.9.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja (2018. január 9.-től 2018. április 

27.-ig) 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. NETFIT mérés Szabó Nándor 
2020.május 

24-ig 
 

2. NETFIT mérés Janecsek László 
2020.május 

24-ig 
 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. 
Tanfelügyeleti 

ellenőrzések 

Nevelési-oktatási 

igazgató-helyettes 
2020.06.15.  

4.2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

Az intézményi önértékelés megtervezése: pedagógusok felkészítése, ellenőrzések végrehajtása, 

adatok gyűjtése, összegzés, az eredmények elemzése, összegző önértékelési anyag elkészítése. 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. Önértékelések 
Nevelési-oktatási 

igazgató-helyettes 
2020.06.15. Szabályzat szerint 

 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 
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1. Portfólió feltöltések 
Nevelési-oktatási 

igazgató-helyettes 
2019.11.24.  

2. Minősítések 
Nevelési-oktatási 

igazgató-helyettes 
2020.06.15.  

 

4.4. Pályaválasztás,középfokú és felsőfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A felsőfokú felvételi eljárást a 423/2012. (XII. 29.) felsőoktatási  felvételi kormányrendelet 

szabályozza, valamint a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza a tudnivalókat. Az ezekben a 

dokumentumokban foglaltakat a továbbtanulásért felelős kolléga és a végzős osztályfőnökök 

ismertetik a tanulókkal és szüleikkel, folyamatos konzultációk útján segítik az onlinejelentkezés 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. A felsőoktatásban való továbbtanulás mellett térünk 

ki a szakközépiskolások továbbtanulási lehetőségeire is, az érettségit adó képzési formákra, a másod-

szakképesítésekre, a ráépüléses szakképesítések differenciált rendszerére. Itt mutatjuk be az 

intézmény felnőttoktatási kínalatát is. A duális képzésben (3+2 év) a tanulók az iskolarendszerű 

szakképesítésük miatt 4 közismereti tantárgyból kötelesek érettségi vizsgát tenni. Abban az esetben, 

ha valaki továbbtanulási szándékot jelez, szükséges választania egy ötödik tantárgyat is a felvételi 

pontszámítás miatt. 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Nyílt hét 
Csonka Zoltán Róbert 

igazgató 

2019.10.14-től 

18-ig.  

Európai szakképzési hét szakmai 

napja 

Csonka Zoltán Róbert 

igazgató 
2019-10-18  

 

Tájékoztató a végzős évfolyamok 

tanulóinak és szüleiknek 

Osztályfőnökök 

Csonka Zoltán Róbert 

igazgató 

2020.02.12-ig 

2020. 04.30-ig 
 

Más intézmények végzőseinek 

tájékoztatása 
Beiskolázási csoport 

2019.10.14-től 

18-ig.  

 

A továbbtanulásra felkészítés pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pl. elsősorban a 12-13. évfolyam 

középszintű érettségire felkészítő foglalkozások programjai) az osztályfőnöki és az egyes tantárgyi 

helyi tantervi programok tartalmazzák. 
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A tanév tervezése során hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő fakultációs, illetve más 

egyéb foglalkozásokra.  A diákok számára az érettségi felkészülési időszakában az iskolánkban 

érettségi tantárgyat oktató pedagógusok lehetőséget biztosítanak fakultatív időben a vizsgára való 

felkészülésre. 

 

4.5. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Folyamatban lévő pályázatok 

Szakképzési pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményességi 

mutató 

GINOP 6.2.3-17. 

Nagy Gábor 

tagintézményvezető-

helyettes 

pedagógusok, 

tanulók 

2020. 

08.31. 

lemorzsolódás 

csökkentése 

- - - - - 

Egyéb pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményességi 

mutató 

Jelenleg nincs - - - - 

- - - - - 

 

Fenntartási időszakban lévő pályázatok 

Szakképzési pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményes 

ségi mutató 

Jelenleg nincs - - - - 

 

Egyéb pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményes-

ségi mutató 

Jelenleg nincs - - - - 
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Benyújtásra tervezett pályázatok 

Szakképzési pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményes 

ségi mutató 

Jelenleg nincs - - - - 

Egyéb pályázatok 

projekt/ esemény felelős résztvevők határidő 
eredményes 

ségi mutató 

Jelenleg nincs - - - - 

 

4.6. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a kultúra közvetítése a 

nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, 

megbecsülése és szeretete  

Iskolánk leszakadó régióban helyezkedik el, sok hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló tanul intézményünkben. Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai 

feladat annak biztosítása, hogya tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak 

figyelembevételével, jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, 

kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. Az intézményben 

tevékenykedő pedagógusok kiemelten kezelik a hátrányos helyzetűnek minősített tanulókat. 

Fontosnak vélik eme leszakadó térség integrálását az oktatási szempontokat figyelembe véve.  

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

• az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Ennek eszközei: beiratkozáskor, tanév elején tanulói adatok, határozatok begyűjtése. 

• képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Ennek eszközei: kompetencia alapú okatatás elemeinek alkalmazása, tanári 

továbbképzések szervezése. 

• esélyegyenlőség biztosítása a szakképzésben, az egyenlő hozzáférés biztosítása az elméleti és 

gyakorlati oktatás terén  

Ennek eszközei: szakmai elméleti tanárok, szakoktatók módszertani képzése, 

továbbképzések szervezése. 
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• esélyegyenlőség biztosítása a szakképzésben a szakmai vizsgáka való felkészítésben és a 

vizsgáztatásban Ennek eszközei: szakmai elméleti tanárok, szakoktatók módszertani képzése 

• a nemzetiségek kultúrájának megismertetése Ennek eszközei: osztályfőnöki órák, 

történelem, társadalomismeret, földrajz órák. 

• a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének 

kialakítása a tanulókban Ennek eszközei: múzeumlátogatás, helyi kiállítások látogatása, 

partner iskolák által szervezett versenyek, programok látogatása 

4.7. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenységmegnevezése résztvevők időpont, helyszín felelős 
eredményességi 

mutató 

Érettségi felkészítő 
végzős 

tanulók 

2019.novembertől, 

iskola 

Simon 

Dávid, 

Vékony 

Erika Éva 

érettségi 

eredmények 

javulása 

Útravalós mentorálás 
pályázó 

tanulók  

2019.szeptembertől, 

iskola 
Nagy Gábor 

lemorzsolódás 

csökkentése 

Pályázati mentorálás 

pályázatban 

részt vevő 

tanulók  

2019.szeptembertől, 

iskola 

Sziklainé 

Luczek 

Lívia, Pethő 

Zsófia 

továbbtanulás 

elősegítése 

Hiányszakmások 

felzárkóztatása 

visszakerülése a 

programba 

Érintett 

tanulók 
Folyamatosan Nagy Gábor Ösztöndíj. 

4.8. Az iskolába lépő, kezdő (kilencedik/tizenegyedik/tizenharmadik) évfolyamos tanulók 

beiskolázása 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményesség

i mutató 

 

Tájékoztató a 8. osztályosoknak és 

szüleiknek 

 

Csonka Zoltán Róbert 

 

2019. november 

végéig 

Jelenlét 
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Médiaszereplés Csonka Zoltán Róbert 
2019. 

november. 
Műsor. TV, 

Rádió, 

 

Nyílt hét a 8. osztályosoknak és 

szüleiknek 

 

Csonka Zoltán Róbert 

 

2019.10.14-től 

18-ig. 

Jelenlét 

Európai szakképzési hét szakmai 

napja 
Csonka Zoltán Róbert 2019-10-18 Jelenlét 

Szakmák éjszakája program 

lebonyolítása 
Csonka Zoltán Róbert 2020. április. Jelenlét 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettesek, a gyakorlati oktatás vezető és a munkaközösség-

vezetők közös feladata, melynek során a leendő tanulók és szüleik tájékoztatása kiemelt feladat.A 

szakképzési kínálat bemutatásában a gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek is részt 

vesznek. 

A leendő tanulók megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az általános iskolákkal való 

kapcsolatteremtő munka,a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, 

TV-s megjelenés, szórólapok, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

4.9. Az iskola által rendezendő témahetek 

 

feladat / esemény felelős ideje 

 

Digitális témahét 

 

Gurdán Vilmos 

 

2020. március 

23-27. 

 

Fenntarthatósági témahét 

 

Nagy Gábor 

 

2020. április 

20-24. 

 

Pénz7 témahét 
Drávecz Márton 

2020. március 

2-6. 
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5. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ FELADATOK 

a) szakmai továbbképzések b) szakvizsgát adó képzések c) költség, finanszírozás és távollétek tervezése, helyettesítés 

Pedagógus 
Továbbképzés 

típusa 
Mely időszakra 
terjed ki (tól-ig) 

Szakmai indok 

Név 
Jelenlegi 
munkakör 

Végzettség diploma tanfolyam 

Csonka Zoltán igazgató 

mérnök, mérnöktanár, 
közgazdász, 

közoktatásvezető,informatika 
szakos középiskolai tanár 

x   
2018.09.01-
2020.06.30. 

A matematika szakos tanárok 
intézményi hiánya miatt indokolt 

Janecsek László testnevelő tanár 
Egyetemi végzettségű 

testnevelő tanár 
x  

2018.09.01-
2020.06.30. 

Közoktatás-vezető és pedagógus 
szakvizsga megszerzése céljából 
indokolt. 

Pech Gábor 
szakmai 

elméletet oktató 
tanár 

Közgazdász vendéglátás – 
turisztika szakterületen 

x  
2018.09.01-
2020.06.30. 

A törvényi kötelezettségek 
értelmében a  pedagógus végzettség 
megszerzése miatt indokolt. 
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A szükséges költségek és finanszírozás a tanév elején a KSZC jóváhagyásával a pedagógus 

továbbképzési tervben kerültek rögzítésre. 

A távollétekből adódó helyettesítések kiírása a nevelési-oktatási igazgatóhelyettes feladata, 

távollétében a  szakmai igazgatóhelyettes vagy a gyakorlati oktatásvezető intézkedik. 

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Iskola és család kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó 

feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

A tanév ehhez kapcsolódó feladatai, módszerei, felelősei, résztvevői: 
 
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat: 

• Szülői értekezleteken. 

• Nyílt napokon. 

• Szakképzéssel kapcsolatos fórumokon. 

Az osztályfőnökök az alábbi témákról adnak rendszeres tájékoztatást : 

• Iskola fontosabb eseményei, a tanév rendje. 

• Munkatervek feladatai. 

• Beiskolázás, nyílt napok, szalagavató, ballagás, továbbtanulás. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

• Fogadóórák. 

• Szülői értekezletek. 

• Fegyelmi tárgyalást megelőző esetmegbeszélések. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

• Hivatalos levél. 

• Gyermekjóléti szolgálat bevonása. 

• Bűnmegelőzési tanácsadó bevonása. 
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feladat / esemény felelős határidő eredményességi 

mutató 

Szülői értekezlet Nagy Gábor 2019. szeptember 02.  

Szülői értekezlet Nagy Gábor  2019.november 27.  

Szülői értekezlet Nagy Gábor 2020. február 12.   

Szülői értekezlet Nagy Gábor 2020. március 25.  

6.2. A fenntartóval való kapcsolattartás 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Kaposvári Szakképzési Centrummal. 

 

A kapcsolattartás elemei: 

A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók Fenntartói 
kapcsolattartók 

• szakmai irányítás • Csonka Zoltán Róbert • Kard János 

• gazdasági ügyintézés • Csonka Zoltán Róbert • Csiba Ágota 

• Tallián Zsolt 

• szakmai koordináció • Csonka Zoltán Róbert • Weimann 
Gáborné 

• elvi útmutatások • Csonka Zoltán Róbert • Weimann 
Gáborné 

• koordinálás és segítségnyújtás • Csonka Zoltán Róbert • Békefi 
Veronika 

• Szabad-Bedegi 
Mónika 

 

A kapcsolattartás formái: A kapcsolattartás ütemezése 

• vezetői munkamegbeszélések • igazgatói értekezletek 
alkalmával 

• személyes beszélgetések • napi szinten 

• elektronikus és postai levélváltás • napi szinten  

• egyéb érintkezési formák • napi szinten 
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6.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Itt kerül szabályozásra a partneri hálózat tagjaival valókapcsolattartás és annak tartalma az adott tanév 

aktualitásainak megfelelően(módja, a felelős és közreműködő személyek, a feladatok a helyi 

sajátosságoknak megfelelően stb.). A szakképzési kapcsolatrendszer, az illetékes kamarával, a 

szakmai szervezetekkel, a gyakorlati oktatásban közreműködőkkel és a tanulókat alkalmazó 

gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás: 

 

partner 

megnevezése 

intézményi 

kapcsolattartaó 

kapcsolattartás 

módszere, 

eszköze 

gyakoriság 
eredményességi 

mutató 

Kamara 
szakmai 

igazgatóhelyettes 

tájékoztatók, 

beszámolók, 

megbeszélések 

havi 

rendszeresség 

tanulószerződések 

számának 

növekedése 

Gyakorlati 

képzőhelyek 

szakmai 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati oktatás 

vezető, 

osztályfőnökök 

szerződés, 

tájékoztatás, 

emailes kapcsolat 

tanév eleji 

tájékoztató, 

havonkénti 

egyeztetés, 

személyes 

megbeszélés 

sikeres szakmai 

vizsga, gyakorlati 

mulasztások 

miatti 

lemorzsolódás 

csökkenjen 

Gyemekjóléti 

szolgálat 

nevelési –oktatási 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

9. évfolyamosok 

összevont szülői 

értekezlete, 

elektronikus 

kapcsolattartás, 

esetmegbeszélések 

tanév eleji szülői 

értekezlet, 

eseményvezérelt 

kapcsolattartás 

lemorzsolódás 

 csökkenése 

Bűnmegelőzési 

tanácsadó 

nevelési –oktatási 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

9. évfolyamosok 

összevont szülői 

értekezlete, 

elektronikus 

kapcsolattartás, 

esetmegbeszélések 

tanév eleji szülői 

értekezlet, 

eseményvezérelt 

kapcsolattartás 

lemorzsolódás 

 csökkenése 
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Iskolaorvos, 

védőnő 

igazgató, szakmai 

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati oktatás 

vezető 

tájékoztatók, 

beszámolók, 

megbeszélések 

tanév eleji 

tájékoztató, 

havonkénti 

egyeztetés, 

személyes 

megbeszélés 

tanulók 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálata 

határidőre 

megtörténjen 

 

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS TANÉVI RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

szeptember 

• munkaköri leírások 
aktualitásai 

• érettségi vizsgára 
jelentkezés 
támogatásával 
kapcsolatos 
teendők 

• pedagógusi és 
alkalmazotti kör  
munkaköri 
leírása 

• jelentkezési 
dokumentációk 

• összesítő 
jelentés 

• Gyakornoki 
mentori 
megbízások 

• szöveg 
aktualizálása 

 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményvezető 

 

• intézményvezető, 
intézményveze-
tő-helyettesek 

október 

• évindítás 
adminisztrációs 
teendőink nyomon 
követése 

• középfokú 
beiskolázási 
feladatok 
előkészítése  

• statisztikai 
adatszolgáltatás 

• foglalkozási 
tervek, 
tematikus 
tervek, egyéni 
fejlesztési 
tervek  

• foglalkozási 
naplók, 
törzslapok, KIR 
és más 
statisztikai 
adatállományok 

• beiskolázás 
meghirdetéséhe
z szükséges 
dokumentumok 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményveze-
tő-helyettesek 

november 

• első félévi 
óralátogatások 

• a pedagógusok 
minősítésének 
előkészítése 

• tanórák, 
foglalkozások 

• hospitáció 

• intézményvezető, 
intézményveze-
tő-helyettesek,  

• szakmai 
munkaközösség-
vezetők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

december 
• második 

negyedéves 
értékelés 

• osztálynaplók,  
egyéni haladási 
naplók 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményveze-
tő-helyettesek 

• osztályfőnökök 

január 

• félévi 
adminisztráció 
megfelelése és 
teljesítése 

• naplók, 
tájékozató 
füzetek, 
beszámolók, 
statisztika 

• dokumentum- 
vizsgálat 

 

• intézményvezető 
és 
intézményvezető- 
helyettesek 

február 

• felsőfokra 
jelentkezés,  

• érettségi vizsgára 
jelentkezés 
támogatásával 
kapcsolatos 
teendők 

• a tanulók 
felvételi/ 
jelentkezési 
dokumentuma-
inak kezelése / 
online 
jelentkezés 
támogatása 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményvezető 
és 
intézményveze-
tő-helyettesek 

március 

• a pedagógusok 
minősítésének 
előkészítése 

• második félévi 
óralátogatások 

• minősítési 
dokumentáció 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• óralátogatások 
feljegyzései 

• intézményve-zető 

• intézményveze-
tő-helyettesek 

• szakmai 
munkaközös-
ségek vezetői 

április 

• harmadik 
negyedéves 
értékelések  

• érettségi vizsgák 
előkészítése 

• osztálynaplók,  
egyéni haladási 
naplók 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményveze-
tő-helyettesek 

május 

• tanulmányi 
kirándulások 
tartalmi oldalának 
megszervezése és a 
lebonyolítás 
munkálatai 

• programtervek  
• dokumentum- 

vizsgálat 
• intézményveze-

tő-helyettesek 

június • tanév végi 
adminisztráció 

• naplók, 
törzskönyvek, 
bizonyítványok 
ellenőrzése 

• dokumentum- 
vizsgálat 

• intézményvezető 
és 
intézményveze-
tő-helyettesek 

 

Folyamatos
an a tanév 

során 

• KRÉTA naprakész 
vezetése 

• E-napló • E-napló 

• intézményvezető 
és 
intézményveze-
tő-helyettesek 
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Az iskola igazgatója és helyettesei a 2019 - 2020-as tanévben fokozottan vizsgálják: 

− A munkafegyelem alakulását, az órakezdést, befejezést, tanári ügyeletet. 

− A teremrend pontos betartását, az óra és teremcserék bejelentését, a túlóra elszámolások 

határidőre való pontos elkészítését.  

− A tanári adminisztrációs fegyelem betartását, különös tekintettel a tanulói hiányzások 

vezetésére. Az osztályfőnökök havonta zárják le a tanulói igazolt és igazolatlan hiányzásokat 

a naplóban, hogy időben figyelmeztethessük a tanulót és a szülőt a törvényi 

következményekre. 

− Törzslapok ellenőrzése október hónapban lesz. 

− A napló haladási részét minden páratlan hónap első hetében, osztályozási részét pedig 

minden páros hónapban ellenőrizzük. Szaktanári figyelmeztetést egy tanulónál csak két 

alkalommal írjunk beszóban jelezzük az osztályfőnöknek, ha újabb következne. 

− Az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál. 

− A munkaetikai normák és szabályok betartását. 

− E-napló tanulói és szülői hozzáférések biztosítását. 

− A tanulók sztályzatainak súlyozását és az értékelések ütemezettségét. 

− Az elektronikus napló folyamatos naprakészségének ellenőrzése és annak funkcióinak 

folyamatos használata. 

8. NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT SZABÁLYOZÁSI TERÜLET 

- Kréta elektronikus napló szabályozott működése. 

- Minőségi munkavégzés belső értékelésenek szabályzatának megalkotása, végrehajtása. 

- BECS csoport munkájának, szabályzat szerinti aktív segítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

63 / 81 

 

Függelék 

A munkaterv jogszabályi háttere 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

• A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet   

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.) 

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet 

• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI-rendelet 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI-

rendelet 

• A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelet  

• Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI-rendelet 
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• A Kormány rendelete az aktuális tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről 

• A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

• A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 
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MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

2. sz. melléklet:  Diákönkormányzat munkaterve 

 

3. sz. melléklet:  Iskolakönyvtáros munkaterve 

 

4. sz. melléklet:  Szakközépiskolai munkaközösség munkaterve 

 

5. sz. melléklet:   Műszaki szakterület munkaközösségének munkaterve 

 

6. sz. melléklet: Szakoktatói munkaközösség munkaterve 
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Diákönkormányzat munkaterve 

2019-2020. tanév 

Az iskolai Diákönkormányzat a 2019-2020. tanévben az SZMSZ-ben foglaltak szerint szeretné 
folytatni működését, az iskolai életet és a Diákönkormányzat tevékenységét szabályzó 
dokumentumok (Házirend, SZMSZ, stb.) figyelembe vételével. A feladatok folyamatos ellátását a 
havi rendszerességgel megtartandó diákönkormányzati ülések és az osztályok által választott DÖK-
képviselők aktív közreműködése biztosítja. Szükség esetén a DÖK vezetése rendkívüli gyűlés 
összehívását is kezdeményezheti, ha az aktuálisan felmerülő kérdések ezt megkívánják. 

A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztályok 
együttműködésével végzi tevékenységét. A DÖK az osztályonként választott 1-1 fős képviseletből 
áll össze, amely gyűléseit a segítő pedagógus jelenlétében, a DÖK szeptemberi tisztújító közgyűlésén 
választandó titkárának (igazolt távolléte esetén titkárhelyettesének) levezetése mellett tartja meg, 
lehetőség szerint minden hónap első szerdáján, rövid jegyzőkönyvben rögzítve az ott elhangzottakat. 

A DÖK Munkaterve a korábbi évek gyakorlatát követi, kiegészítve természetesen azokkal az 
elemekkel, melyek a folyamatos megújulást, a feladatkörök bővítését jelentik. A cél továbbra is a 
tanulók és a pedagógus közösség hatékony együttműködésének biztosítása, összhangban az oktató-
nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a 
szabadidő optimális eltöltésének elősegítésével.  

A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – általános, mind pedig az 
esetenként adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az iskolai élet gördülékeny 
szervezése érdekében. A DÖK képviselői fentiek fényében érdeklődési körükkel egybecsengő 
feladatokért vállalhatnak alkalmi, ill. az egész tanévre szóló felelősséget (pl.: pályázatok, versenyek, 
jogszabályi változások figyelemmel kísérése, közösségi programok szervezése, részvétel 
segélyakciókban, stb.). 

Konkrét feladataink és elképzeléseink a 2019-2020-as tanévre nézve: 

• az iskola alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog 
gyakorlása; 

• igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez ( 
szalagavató, ballagás, Sportnap, stb.); 

• közreműködés iskolánk népszerűsítésében (általános iskolák megkeresése, részvétel a 
Szakmák éjszakáján, stb.); 

• fegyelmi eljárás lefolytatásában való részvétel; 
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KaposváriSzakképzési Centrum 

BarcsiIpari,KereskedelmiésVendéglátóipariSzakgimnáziumaésSzakközépiskolája 

:7570 Barcs, Barátság u. 9-11. 

: 82/463-221 

OM azonosító: 203 027 

 

: ipari-barcs.sulinet.hu 

facebook.com/barcsiszakkepzo 

: kszc.biksz@gmail.com 

 

Iskolai könyvtári munkaterv 

2019/2020. tanév 

10. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR CÉLJA, FELADATA: 

Az iskolai könyvtár - igazodva az intézmény pedagógiai programjához – küldetésének tekinti 

egyenlő eséllyel biztosítani a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat az 

iskolai közösség minden tagja számára, valamint lehetővé tenni, hogy minden típusú 

információhordozó használójává váljanak. 

11. KIEMELT FELADATOK: 

- a gyerekek olvasóvá, könyvtárhasználóvánevelése 
- az önálló ismeretszerzés, az egész életen át tartó tanulást szolgálva  
- korszerű, a könyvtár-pedagógiai követelményeinek megfelelő állomány kialakítása, 

folyamatos fejlesztése. A hozzáférés biztosítása a használók számára 
- a szabadidő hasznoseltöltése 
- a könyvtárhasználati órák folyamatos megtartása, a könyvtárhasználatra épülő szakórák 

növelése 
- az iskolai rendezvények, megemlékezések szakmaitámogatása 
- lehetőséget teremteni az ODR szolgáltatásokigénybevételére 
- egyenlő esélyek biztosítása: hátrányos helyzetűek támogatása,tehetséggondozás 
- optimális nyitvatartási időbiztosítása 
- a digitális írástudás, az információs műveltség fejlesztése akönyvtárban 

12. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI FELADATOK: 

- az olvasás fejlesztése, az információs műveltségátadása 
- könyv- és könyvtárhasználati szokások kialakítása: önművelésre, önálló ismeretszerzésre 

nevelés, könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelés, ezek által a személyiségjegyekfejlesztése 
- a NAT-ban a könyvtárhasználat külön tantárgyként nem jelenik meg, ezért a 

könyvtárhasználatot a különböző tantárgyakon belül kell tanítani, ezek a magyar nyelv és 
irodalom, a kommunikáció, valamint az informatika. 
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- könyvtárhasználati órák megtartása 
- a tanulás tanítása az iskola mellett a könyvtár alapvető feladata. Fel kell kelteni a tanulók 

érdeklődését, segítséget kell adni a tananyag elsajátításával, hozzáférésével 
kapcsolatban. Meg kell tanítani a könyvtári és más információforrások, az előzetes 
ismeretek és tapasztalatok használatára; az egyéni és csoportmunkára; új helyzetekben 
alkalmazható tudást kell kialakítani. 

13. ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK: 

- Az állományt reprezentáló adatbázisok felülvizsgálata, a pontatlanul felvett 
adatokkorrekciója 

- A könyvtár pedagógia programjánakkidolgozása 

- Napi adminisztratív és szakmai feladatok: kölcsönzés, kölcsönzési idő meghosszabbítása, 
tájékoztatás, internet-használat biztosítása atanulóknak. 

- Szirén adatbázis folyamatosfrissítése. 
- Tartós tankönyv: a régi és az új tankönyvek nyilvántartásba vétele, a tartós tankönyvek 

kiosztása a tanulóknak szeptember elején, a tartós tankönyvek visszavétele tanév végén. 

14. FINANCIÁLIS FELADATOK 

- Könyvtárfejlesztésre kiírt és egyéb pályázatok figyelése, pályázat elkészítése 
- A tervszerű, folyamatos könyvtárfejlesztés igénylése  
- Az állomány védelme érdekében az iskolából távozó tanulók, munkatársak ne 

mehessenek el úgy, hogy könyvtári tartozásukvan. 
 

15. A KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTÉSE 

- A könyvtár népszerűsítése ahonlapon 
- A kollégák folyamatos tájékoztatása a könyvtártevékenységéről 

16. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

- Folyamatos önképzés, szakmai, módszertanimegújulás 
- Kapcsolattartás a helyi könyvtáros-tanárokkal, a Barcsi Városi Könyvtárral 

 

17. TERVEZETT PROGRAMOK, FOGLALKOZÁSOK: 

- Könyvajánlás a legnépszerűbb könyvekből az Iskolai Könyvtárak Világnapja alkalmából 
(október 27.), heti ajánlat készítése 

- Rejtvények, fejtörők, vetélkedők szervezése 
- Részvétel a társintézmények programjain 
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MUNKATERV 
 

Érettségire felkészítő képzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 
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A szakközépiskolai munkaközösség tagjai: 

Osztályfőnökök:  

Vékony Erika Éva - 12. osztály  

Gurdán Vilmos – 13. osztály 

Simon Dávid – 12. és 13. osztály - esti tagozat 

Osztályfőnökök, osztálylétszámok: 

Osztályfőnök Osztály Létszám 

Gurdán Vilmos Kk 13/a 13 

Vékony Erika Kk 12/a 21 

Simon Dávid Kk 12/esti 17 

Simon Dávid Kk 13/esti 7 

 

Tanárok: 

Magyar nyelv és irodalom: Vékony Erika Éva 

Matematika: Csonka Zoltán Róbert, Harasztia János, Vékony Árpád István 

Történelem: Simon Dávid 

Angol nyelv: MigácsnéAndrics Bernadett 

Német nyelv: Pethő Zsófia 

Természetismeret: Nagy Gábor 

Földrajz: Nagy Gábor 

Informatika: Gurdán Vilmos 

Testnevelés: Szabó Nándor 
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Tanított órák száma évfolyamonként az új típusú szakközépiskolai képzésben a Kaposvári 

Szakképzési Centrum Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziumában és 

Szakközépiskolájában: 

 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

12. 
Nappali 
tagozat 

13. 
Nappali 
tagozat 

12. 
Esti tagozat 

13. 
Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3 

Idegen nyelv 6 6 3 3 

Matematika 6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

6 6,5 3 3 

Természetismeret 2 – 2 2 

Informatika 3 3,5 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 – – 

Osztályközösség-építő 
program 

1 1 – – 

Földrajz - 2 2 2 

Biológia - - - - 

Összesen (közműveltségi 
óraszámok) 

35 36 18 18 
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Iskolánkban az oktatás a 3+2 típusú duális képzés keretein belül zajlik.Az idei tanévben a negyedik 

olyan osztály kezdte meg a működését mind nappali, mind pedig esti tagozaton, melynek diákjai két 

év alatt jutnak érettségi vizsgához.. Az idei, vagyis a 2019/20-as tanévben 21 fő iratkozott be nappali 

tagozaton, míg az esti két éves érettségire felkészítő oktatásban 17 fő szerepel. A szakközépiskolás 

évfolyamok végzős diákjai közül, körülbelül egyharmada iratkozott be a 2 éves érettségire felkészítő 

képzésre.Az esti tagozaton a helyzet változatlan a nappali oktatáshoz képest. Ebben a rendszerben is 

2 osztály tanul érettségi vizsgára felkészítő tagozaton. A különbség a nappali rendszerhez képest 

abban látszik, hogy a felnőttek jobb tanulmányi eredményeket érnek el átlagot tekintve, melynek fő 

oka a motiváltság. Ezek alapján ebben a tanévben összesen 2 osztály tanulói tehetnek érettségi 

vizsgát, mely sok munkát, és jelentős felelősséget okoz az intézményben dolgozó közismereti 

tanárok, illetve a nevelést és oktatást segítő kollégák számára. A tanulók sikeres érettségi vizsgájára 

való felkészítés, valamint a vizsga megszervezése és lebonyolítása az idei tanévben is 

munkaközösségünk prioritása. Ennek érdekében a következő munkaközösségi értekezleten 

tervezzük:  

2019. szeptember 13. – értekezlet az érettségi törvényi szabályozásával kapcsolatban 

2020. január 24. – félév értékelése 

2020. április 20. – tájékoztató az érettségi vizsgák menetével kapcsolatosan 

2020. május 4. – az írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

2020. június 16.  – a szóbeli érettségi vizsgák előkészítése 

2020. június 30. – a 2018/19-as tanévben elért eredmények kiértékelése 

A szóbeli tételsorok összeállítása és nyilvánosságra hozatala a jogszabályoknak megfelelően a 

szaktanárok feladata. 

A 2017. január 1-én bevezetett új jogszabályok nagymértékben átformálták az érettségi vizsgára való 

felkészítés folyamatát.  Szinte minden érettségi tantárgyból nagymértékű változtatások voltak, 

melyekhez alkalmazkodni kellett minden szakos pedagógusnak. A 2016/17-es, a 2017/18-as és a 

tavalyi tanév érettségi vizsga tapasztalataiból kiindulva ennek a tanévnek az érettségi vizsgája sem 

lesz könnyebb. Ez további komoly feladatok elé állítja a munkaközösséget. 
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Műszaki Munkaközösség munkaterve a 2019/20-as 

tanévre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: Csonka Zoltán Róbert    Készítette: Holczinger István 

tagintézmény-vezető     műszaki munkaközösség-vezető 
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A munkaközösség feladatai: 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása. Az iskolavezetés 

segítése a műszaki szakterületek munkájának tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és 

értékelésében. Az új kollégák beilleszkedésének és szakmai munkájának segítése. A szakmai 

csoportokban tanító tanárok, oktatók munkájának összehangolása, tanmenetek elkészítése, a 

közismeretet tanító kollégákkal szorosabb együttműködés, a szakmai munka segítése. A szint-, és 

szakmai vizsgák megszervezése, lebonyolítása, SZKTV versenyekre való felkészítés. A vállalati 

oktatókkal való kapcsolattartás, együttműködés fejlesztése, munkájuk segítése. 

A Műszaki Munkaközösség 7 szakmacsoportban működik. Minden szakmacsoport élén a 

szakmagazda koordinálja az oktató-nevelő munkát. 

 

A Műszaki Munkaközösség tagjai: 

Holczinger István műszaki munkaközösség-vezető 

Kozma B. Imre gyakorlati oktatásvezető 

1. Asztalos-bútorasztalos szakmacsoport 

Huber Krisztián szakmagazda 

Nagy Péter szakoktató 

Beregszászi József tanár 

2. Karosszérialakatos szakmacsoport 

Holczinger István szakmagazda 

Gáspár Attila szakoktató 

Hartmann Péter tanár 

Beregszászi József tanár 

3. Festő, mázoló, tapétázó szakmacsoport 

Kovácsevics Tamás szakmagazda 

Üveges László szakoktató 

Gáspár Balázs tanár 

Beregszászi József tanár 

4. Kőműves szakmacsoport 

Gáspár Balázs szakmagazda 

Kovácsevics Tamás tanár 
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Beregszászi József tanár 

5. Épület-, és szerkezetlakatos 

Holczinger István szakmagazda 

Gáspár Attila szakoktató 

Hartmann Péter tanár 

Beregszászi József tanár 

6. Autószerelő szakmacsoport 

Hartmann Péter tanár 

Pethő Zsófia tanár 

Holczinger István tanár 

7. Hegesztő szakmacsoport 

Holczinger István szakmagazda 

Hartmann Péter tanár 

 

A közismereti tanárok a szakmacsoporthoz csatlakoznak, ahol óráikat tanítják. 

Sziklainé Luczek Lívia 

Gurdán Vilmos 

Szabó Nándor 

Veres Marietta Nárcisz 

Vékony Erika Éva 

Simon Dávid 

Szanda Lajos 
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Műszaki Munkaközösség munkaterve a 2018/19-es tanévre 

2019. augusztus 

- A munkaközösségi tagok bemutatása 

- Tantárgyfelosztás ismertetése 

- Osztálycsoportok beosztásának ismertetése 

- Tanmenet elkészítésenek szempontjai (9-10-11, kétéves felnőttoktatás, HÍD program) 

- Felelős: Holczinger István 

2019. szeptember 

- Éves feladatok ismertetése 

- Szakmacsoportokban a tanmenetek összehangolása 

- SZKTV versenyzők kiválasztása  

- A 125 éves a barcsi szakképzés rendezvény szervezése, lebonyolítása 

- Felelősök: szakmagazdák 

2019. október 

- Tanmenetek leadása 

- Szaktanárok, közismereti tanárok együttműködése 

- Vállalati oktatókkal való kapcsolatfelvétel, hiányzások kezelése elektronikus napló használata 

- Munkaközösség-vezető óralátogatása, értékelése, elemzése 

- Szakmák éjszakája megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: Szakmagazdák 

2019. november 

- Gyakorlati jegyek, hiányzások vezetése 

- Pályaválasztási hét megszervezése, lebonyolítása 

- Munkaközösség-vezető óralátogatása, értékelése, elemzése  

Felelős: Holczinger István 

 

2019.december 

- Félév előtti tanulmányi helyzet értékelése 

-Felelősök: szakmagazdák 

 2020. január 
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- Félévi beszámolók elkészítése, ismertetése 

- I. félév zárása, értékelése 

- Keresztféléves szakmák zárása 

- 2. félév feladatainak meghatározása 

- Felelős: Holcziger István 

 

2020. február 

- Szakmai vizsga keresztféléveseknek 

- Jelentkezése szint-, és szakmai vizsgára 

- Szintvizsga feladatainak kiválasztása, kiküldése  

- Munkaközösség-vezető óralátogatása, értékelése, elemzése 

-Felelős: szakmagazdák 

2020. március 

- Munkaközösség-vezető óralátogatása, értékelése, elemzése 

- Szintvizsga előkészítése 

- Szakmai vizsgák gyakorlati feladatainak megbeszélése 

- Anyag-, és eszközigények felmérése 

- Felelős: oktatók, szakmagazdák 

2020. április 

- Gyakorlati szakmunkás-feladatok leadása 

- Végzősök lezárása 

- Szintvizsgák lebonyolítása 

- Felelős: oktatók, szakmagazdák 

2020. május 

- Gyakorlati vizsgák lebonyolítása a 11. évfolyamban, a felnőttoktatásban és a Híd programban 

- Írásbeli és szóbeli vizsgák megszervezése, lebonyolítása 

- Felelős: oktatók, szakmagazdák 

  












