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1. BEVEZETÉS 

A Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma munkaterve a 

Kaposvári Szakképzési Centrum keretmunkaterve alapján, az abban meghatározott célok és 

feladatok figyelembevételével készült.  

A működést meghatározó jogszabályok a keretmunkatervben kerültek rögzítésre. 

 

2. HELYZETELEMZÉS 

2.1   Létszámadatok 

2019. szeptember 1-én 449 nappali tagozatos tanuló kezdte meg az intézményben a tanévet. A 

jelentkezők alacsony száma miatt felnőttoktatási rendszerben meghirdetett képzések nem 

elindultak el- 

Az 449 tanuló 18 osztályban tanul, ami 24,9 fős osztálylétszám átlagot jelent. A kollégiumban 

elhelyezett tanulók száma: 221 fő. 

Létszámadatok a nappali képzésben: 

Képzéstípus Osztály Létszám SNI HH HHH 

Hatosztályos gimnázium 

7. g. 24 0 1 0 

8. g. 26 0 1 0 

9. g. 25 0 1 0 

10. g. 28 0 1 0 

11. g. 16 0 0 0 

12. g. 24 1 0 0 

Szakgimnázium 

9. e. 30 3 2 1 

9. üt. 26 1 3 1 

9. i. 19 2 0 2 

10. e. 32 2 2 0 

10. it. 22 1 2 0 

11. e 21 0 1 1 

11. it. 28 0 1 2 

12. e. 20 0 0 0 

12. et. 27 0 0 0 

12. iv. 30 3 2 1 

Szakközépiskola (2016-tól 

kifutó) 

5/13. e. 33 0 0 0 

5/13. v. 8 2 1 0 

Összesen  449 15 16 8 
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2.2   Tárgyi feltételek 

a. Az épületek állapota 

Az iskola épületeinek, gyakorlati oktatási helyeinek, állapota a feladataink ellátásához 

megfelelő, a elegendő számú és felszereltségű tanterem, közösségi helyiség és kollégiumi 

szoba áll rendelkezésre. 

b. Tárgyi eszközök 

Az oktatáshoz szükséges eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak, viszont a sport és az 

informatika, továbbá minden tantárgyhoz kapcsolódóan a digitális eszközök területén 

(interaktív táblák) fejlesztésre van szükség. 

2.3   Személyi feltételek 

Ebben a tanévben az előző évekhez képest jelentősebb problémát jelent a szükséges pedagógus 

humánerőforrás biztosítása. A meghirdetett álláshelyeket egy kivételével jelentkezők hiányában 

nem tudtuk betölteni. A legnagyobb problémát az idegen nyelvi órák ellátása jelenti. 

A technikai létszám a feladatoknak megfelelő. 

 

3. A TANÉV KIEMELT CÉLJAI 

A 2019/2020-as tanév alapvető céljait a Centrum munkaterve rögzíti a tagintézmények 

vonatkozásában is. A tagintézményi célok meghatározása ennek megfelelően, illetve a 

tagintézmény speciális jellemzőinek figyelembevételével történik. 

 A vonatkozó jogszabályoknak és a Centrum belső szabályzatainak megfelelő jogszerű 

működés. 

 A tagintézményi erőforrásokkal való hatékony és felelős gazdálkodás. 

 A pedagógiai munka hatékonyságának biztosítása, a színvonal és az eredményesség 

megőrzése, illetve további növelése. 

 Az iskola hagyományrendszerének, szellemiségének megőrzése és fejlesztése. 

 A meglévő kapcsolatrendszer ápolása és fejlesztése. 

  A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben szabályozott pedagógiai szakmai ellenőrzés 

intézményi feladatainak teljesítése. 

 A pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, 

tagintézményű szintű feladatok teljesítése. 

 A beiskolázási tevékenység hatékonyságának növelése. 

 A pályázati tevékenység és eredményesség fejlesztése. 
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 A nevelési-oktatási feladatok színvonalas ellátásához szükséges humánerőforrás biztosítása, 

fejlesztése. 

 

4. A TANÉV FELADATAI 

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó oktatási, nevelési és képzési feladatokat a Centrum munkaterve 

meghatározza. A tagintézményi munkatervben rögzített további feladatok ezeknek a feladatoknak a 

tagintézményi szintű megvalósítását biztosítják a tagintézmény sajátosságainak megfelelően.  

 A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása 

 A tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

 Beiskolázási tevékenység megvalósítása 

 Kommunikációs és marketing tevékenység 

 A humánerőforrás fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása 

 Pedagógiai szakmai ellenőrzés, értékelés, pedagógus minősítés feladatai 

 Az aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése, a pályázati lehetőségek 

felhasználása 

 Tehetséggondozás, ezen belül felkészítés a tanulmányi, szakmai, illetve sportversenyekre 

 Hátránykompenzációs feladatok teljesítése 

 Az előírt országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi, NETFIT) feladatainak végrehajtása 

 Az érettségi és a szakmai vizsgák jogszerű lebonyolítása 

 

5. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

5.1. A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az alapdokumentumok felülvizsgálata, a 

szükséges korrekciók megtétele. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. augusztus 31. 

A tanév iskolai rendjének meghatározása, 

eseménynaptár/ütemterv elkészítése. 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2019. augusztus 31. 

Tantárgyfelosztás elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. augusztus 31. 

A tantárgyfelosztás alapján az órarend, 

illetve a délutáni és egyéb foglalkozások 

rendjének elkészítése 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2019. augusztus 31. 
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Az órarend és a foglalkozási rend évközi 

szükséges korrekciójának elkészítése 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

A kollégium munkarendjének elkészítése, 

az esetleges évközi korrekciók megtétele 

Harasztia János  

kollégiumvezető 

2019. augusztus 31. 

továbbá folyamatos 

A KRÉTA rendszer feltöltése, az 

alapadatok ellenőrzése, a benne szereplő 

egyéb adatok aktualizálása, a 

használatának előkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. augusztus 31. 

A KRÉTA folyamatos gondozása, 

ellenőrzése 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

Tanmenetek, munkatervek 

(munkaközösségi, kollégiumi 

csoportvezetői) elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 

 

 

5.2.    A tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

Feladat Felelős Határidő 

A dolgozói személyi adatok áttekintése, 

aktualizálása, munkaügyi iratok elkészítése 

(közalkalmazotti átsorolások), 

aktualizálása, a munkaköri leírások 

kiadása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 

továbbá a tanév 

közbeni 

változásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

Óraadók megbízási szerződéseinek 

elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 

továbbá a tanév 

közbeni 

változásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

Intézményi közzétételi lista aktualizálása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 

Kötelezően használandó iskolai iratok 

elkészítése. 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2019. szeptember 30. 

Az iskola helyiségei használati rendjének a 

2019/2020-as tanévre vonatkozó 

elkészítése (sportcsarnok, kollégiumi 

helyiégek). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 
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5.3.   Beiskolázási tevékenység megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az iskola képzési struktúrájának 

felülvizsgálata, a következő tanévre 

vonatkozó tanulmányi területek 

meghatározása 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A vonatkozó 

jogszabályok 

megjelenésének 

függvényében 

Reklámanyagok, szórólapok készítése 
Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A tanulmányi 

területek 

meghatározásának 

függvényében 

Pályaválasztással kapcsolatos információk 

közzététele az iskola weboldalán, illetve 

Facebook oldalán 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A tanulmányi 

területek 

meghatározásának 

függvényében 

Tájékoztató általános iskolai igazgatók és 

8. osztályos osztályfőnökök számára 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A tanulmányi 

területek 

meghatározásának 

függvényében 

Részvétel az általános iskolákban 

szervezett szülői értekezleteken 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Az általános iskolák felkeresése a 

beiskolázási körzeten belül 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Részvétel a pályaválasztási 

rendezvényeken (kiállítások, fórumok, 

egyéb rendezvények) 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Pályaválasztási nyílt nap szervezése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. november 9. 

Iskolalátogatás biztosítása az érdeklődő 

általános iskolások számára 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

 

 

5.4.   Kommunikációs és marketing tevékenység 

Feladat Felelős Határidő 

Az iskola weboldalának, illetve Facebook 

oldalának folyamatos gondozása, 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 
Folyamatos 
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fejlesztése igazgató 

Az Instagram profil fejlesztése, Youtube 

csatorna létrehozása, a felületek gondozása 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 30. 

továbbá a folyamatos 

Az iskolát, illetve azon belül az egyes 

képzéseket népszerűsítő filmek elkészítése  

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. október 15. 

Az egyéb megjelenési lehetőségek 

figyelemmel kísérése és felhasználása 

(szakmai kiadványok, ingyenes hirdetések, 

újságcikkek, média) 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

 

5.4.   A pedagógus humánerőforrás fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

A pedagógusok kötelező, hétévenkénti 

továbbképzésének áttekintése, a szükséges 

intézkedések megtétele, a továbbképzési 

program korrekciója 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. augusztus 31. 

Együttműködés a Pécsi Egyetemmel tanár 

szakos hallgatók szakmai gyakorlatának 

teljesítésében 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

A 2020/2021-es évre vonatkozó 

beiskolázási terv elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. március 15. 

Belső továbbképzések szervezése a 

nevelőtestület digitális kompetenciáinak 

fejlesztése érdekében 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2020. január 31. 

Részvétel a GINOP 6.2.3 pályázat 

keretében megvalósuló pedagógus 

továbbképzéseken 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

 

5.5.   Pedagógiai szakmai ellenőrzés, értékelés, pedagógus minősítés feladatai 

Feladat Felelős Határidő 

A tanév ellenőrzési-értékelési tervének 

elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 15. 

A Centrum munkatervében rögzített 

ellenőrzési feladatok teljesítése a megjelölt 

határidőknek megfelelően 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

Az önértékelési feladatok teljesítése az 

ellenőrzési-értékelési tervben 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 
Folyamatos 
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meghatározott ütemezés alapján igazgató 

Az intézményt, illetve az intézmény 

pedagógusait érintő tanfelügyeleti, illetve 

minősítési eljárások intézményi 

feladatainak teljesítése   

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

 

5.6.   Az aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése, a pályázati lehetőségek 

felhasználása 

Feladat Felelős Határidő 

A pályázati lehetőségek folyamatos 

figyelemmel kísérése, a pedagógusok 

tájékoztatása 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyakorlati 

oktatásvezető 

Folyamatos 

A megvalósítás alatt álló, a befejezett, 

illetve az új pályázatok gondozása, a 

pályázatok szervezésével, lebonyolításával, 

adminisztrációs és beszámolási 

feladataival kapcsolatos tevékenységek 

koordinálása, ellenőrzése 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyak. oktatásvezető 

Folyamatos 

A Centrumhoz tartozó pályázatokban való 

részvétel a kijelölt feladatoknak 

megfelelően 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyak. oktatásvezető 

Folyamatos 

 

5.7. Tehetséggondozás, ezen belül felkészítés a tanulmányi, szakmai, illetve 

sportversenyekre 

Feladat Felelős Határidő 

Azoknak a tanulmányi, szakmai és 

sportversenyek meghatározása, amelyekre 

az intézmény felkészíti a tanulókat 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. szeptember 10. 

A tehetséggondozó foglalkozások 

megszervezése 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

A versenyek kiírásainak figyelemmel 

kísérése, a jelentkezések koordinálása 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
Folyamatos 

A versenyeken való részvétel szervezési 

feladatainak ellátása 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
Folyamatos 

 

A 2019/2020-as tanév tervezett versenyeket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. (A 

tanév során ezeken felül kiírt versenyek esetében a Centrummal való egyeztetés alapján történik 

a jelentkezés, illetve a részvétel.) 
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5.8.    Hátránykompenzációs feladatok teljesítése 

Feladat Felelős Határidő 

Az SNI, illetve a BTMN tanulók 

felmérése, a tanulókra vonatkozó 

szakvélemények ellenőrzése, a szükséges 

intézkedések megtétele 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

A gyógytestnevelés igényeinek felmérése 
Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

A fejlesztő foglalkozások megszervezése 
Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

A gyógytestnevelés rendjének kialakítása 
Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

Az SNI/BTMN tanulókkal kapcsolatos 

feladatok folyamatos ellátása 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
Folyamatos 

 

5.9   Az előírt országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi, NETFIT) feladatainak 

végrehajtása 

Feladat Felelős Határidő 

A mérésekhez kapcsolódó feladatok 

áttekintése, a mérések időpontjának 

beépítése az intézmény éves feladattervébe 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2019. szeptember 10. 

A mérések lebonyolítása 
Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 

A vonatkozó 

rendeletnek 

megfelelően 

 

5.10.    Az érettségi és a szakmai vizsgák jogszerű lebonyolítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az Informatika és a Turisztika ágazathoz 

tartozó mellék-szakképesítés szakmai 

vizsgáinak előkészítése, lebonyolítása 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyak. oktatásvezető 

A 2019/2020-as tanév 

rendje alapján 

A tanulók jelentkezése a tavaszi érettségi 

vizsgákra, a vizsgák előkészítési 

feladatainak teljesítése 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 

A 2019/2020-as tanév 

rendje alapján 

A tanulók jelentkezése a tavaszi szakmai 

vizsgákra, a vizsgák előkészítési 

feladatainak teljesítése 

Malgay Viktor 

igazgató-helyettes 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyak. oktatásvezető 

A 2019/2020-as tanév 

rendje alapján 

A tavaszi érettségi vizsgák lebonyolítása Borsos Szilvia A 2019/2020-as tanév 
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igazgató-helyettes rendje alapján 

A tavaszi szakmai vizsgák lebonyolítása 

Malgay Viktor 

igazgató-helyettes 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

gyak. oktatásvezető 

A 2019/2020-as tanév 

rendje alapján 

 

6. EGYÉNI MEGBÍZÁSOK 

6.1.   Osztályfőnökök 

Képzéstípus Osztály Létszám 

Hatosztályos gimnázium 

7. g. Horváth Károly 

8. g. Kissné Vránics Katalin 

9. g. Borsos Sándor 

10. g. Madarász Katalin 

11. g. Pápai-Horváth Katalin 

12. g. Bátori Ágnes 

Szakgimnázium 

9. e. Boa Tamás 

9. üt. Kismártonné Kirmer Gabriella 

9. i. Kolics Imre 

10. e. Vér Annamária 

10. it. Kiss Bernadett 

11. e. Jámbor Pál 

11. it. Vékony Árpád 

12. e. Bukovics Zoltán 

12. et. Kövi Anita 

12. iv. Fábos Éva 

Szakközépiskola (2016-tól 

kifutó) 

5/13. e. Malgay Györgyi 

5/13. v. Hideg Tamás 

 

6.2.    Munkaközösség vezetők 

 Osztályfőnöki munkaközösség: Horváth Károly 

 Humán munkaközösség:  Kissné Vránics Katalin 

 Reál munkaközösség:   Madarász Katalin 

 Testnevelés munkaközösség:  Bátori Ágnes 
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 Idegen nyelvi munkaközösség: Pápai-Horváth Katalin 

 Kollégiumi munkaközösség:  Mártonka Ferenc 

 

6.3.    Egyéb megbízások: 

 DÖK segítő tanár:   Remes Gábor (iskola) 

Gelencsér Attila (kollégium) 

 Közösségi szolgálat koordinátor: Kiss Bernadett 

 

 

7. ESEMÉNYNAPTÁR A 2019/2020-AS TANÉVRE 

Az iskolai eseménynaptár a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI 

rendelet által meghatározott események és időpontok mellett az iskolai programok ütemezését 

tartalmazza. 

 

Első tanítási nap:    2019. szeptember 2. hétfő 

Utolsó tanítási nap:    2020. június 15. hétfő 

Az első félév utolsó napja:   2020. január 24. péntek 

Értesítés a félévi eredményről:   2020. január 31. péntek 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon: 2020. április 30. csütörtök 

Tanítási napok száma:    178 nap szakgimnázium  

       179 nap gimnázium  

 

Szünetek: 

Őszi szünet: 2019. október 26. - 2019. november 3. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. péntek 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. hétfő 

Téli szünet: 2019. december 21. - 2020. január 5. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő 

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

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. szerda 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. szerda 
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Áthelyezett munkanapok:  

2019. december 7. szombat - 2019. december 24. kedd helyett 

2019. december 14. szombat - 2019. december 27. péntek helyett 

 

Vizsgák rendje: 

Érettségi vizsgák: Írásbeli:  2020. május 4-25 

Szóbeli emelt:  később kerül meghatározásra 

Szóbeli közép: később kerül meghatározásra 

Szakmai vizsgák: 2020. május-június  

 

Országos mérések: 

Országos kompetenciamérés (8. 10. évfolyam): 2020. május 27.  szerda 

Idegen nyelvi mérés (8. évfolyam):   2020. május 20. szerda 

Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:  2020. január 8. - 2020. április 24. 

 

Témahetek: 

Digitális témahét:   2020. március 23-27. 

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24. 

 

Európai Szakképzési Hét: 2019. október 10-14. 

Szakmák Éjszakája:  2020. április 3. 

 

Tanítás nélküli munkanapok:  

● 2020. február 3.  félévi értekezlet 

● 2020. május 4.  érettségi szünet 

● 2020. május 5.  érettségi szünet 

● 2020. május 6.  érettségi szünet 

● 2020. május 7.  érettségi szünet 

● 2020. május 8.  érettségi szünet 

● 2018. április 23.  diáknap 
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Értekezletek: 

● Őszi nevelési értekezlet   2019. október 25.  péntek  

● Félévi értekezlet    2020. február 3. hétfő   

● Osztályozó értekezletek  2020. január 27-29. hétfő- szerda  

● Tavaszi nevelési értekezlet 2020. március 27.  péntek 

● Osztályozó értekezletek  2020. április 27. hétfő (végzős osztályoknak) 

● Osztályozó értekezletek  2020. június 8-10. hétfő-szerda  

● Tanévzáró értekezlet  2020. június 29. hétfő 

 

Szülői értekezletek: 

● 2019. szeptember 1.  vasárnap 

● 2019. november 29.  péntek (a 7., a 9. és a 12. évfolyamok számára) 

● 2020. március 13.   péntek 

 

Ünnepségek 

● Tanévnyitó ünnepség    2019. szeptember 1. vasárnap 

● Október 23-ai ünnepség    2019. október 22. kedd (iskolai) 

2019. október 23. szerda (városi) 

● Szalagavató     2020. január 24. péntek 

● Március 15-ei ünnepség    2020. március 13. péntek 

● Ballagás      2020. május 1.  szombat 

● Tanévzáró ünnepség    2020. június 15.  hétfő 

 

Emléknapok (megemlékezés osztályfőnöki órákon): 

● Az aradi vértanúk napja    2019. október 6. 

● A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja    2020. február 25. 

● A holokauszt áldozatainak emléknapja  2020. április 16. 

● A nemzeti összetartozás napja   2020. június 04. 

 

Kollégiumi rendezvények: 

● Elsőévesek fogadása, ünnepi vacsora  2019. szeptember 2-3. 

● Ismerkedési est     2019. október 3. 

● Középrigóc - Barcs focikupa   2019. október 
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● Mikulás-nap     2019. december 5. 

● Karácsonyi ünnepi hét    2019. december 16-20. 

● Kollégiumi bajnokságok    2019. szeptember – 2020. március 

 

Szakmai rendezvények: 

● Erasmus+ Törökország    2019. szeptember 1-8. 

● Erdők Hete     2019. október 16-17. szerda - csütörtök 

● Víz Világnapja     2020. március 22. csütörtök 

● DVK úszókupa     2020. március 19. csütörtök 

● Határtalanul kirándulások   2019. szept. 23-27. hétfő - péntek 

2020. március 30 - április 3. 

hétfő - péntek 

● Honismereti kirándulás     2020. április 6-8 hétfő - szerda 

● Dráva Völgyi Esték     

 

Diákrendezvények: 

● Szecskaavató     2019. október 11.  szerda 

● Diáknap       2020. április 23. csütörtök 

● Karácsonyi kosárlabda kupa   2019. december 20. péntek 

● Farsangi focikupa és farsangi bál  2020. február 18. kedd 

 

Egyéb rendezvények: 

● Alapítványi bál     2019. október 26. szombat 

● „Koszorúcska”     2020. február 29. szombat  

 

Beiskolázási rendezvények: 

● Beiskolázási nyílt nap    2019. november 9. szombat 

 

 

Barcs, 2020. szeptember 10. 

 

 

 

Horváthné Madarász Zsuzsanna 

tagintézményvezető 


