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1. A 2019/2020-AS TANÉV FELADATAI ÉS FELTÉTELEI 

1.1. Statisztika 

Osztályok száma:        43+ 3 (esti) 

Tanulói létszám (nappali és esti tagozat)      1011 fő 

 

1.2. A tanév fő feladatai 

 

A 2019/2020. tanév fő feladatai a következőkben kerültek meghatározásra: 

 

Kiemelt feladat: 

 Biztosítani kell a 2019. szeptemberétől induló új képzések (honvédelmi és mecha-

tronika ágazat) szakmai, személyi és tárgyi feltételeit, törekedni kell a szakmai ke-

rettantervek alapján készített helyi tanterveket magas szintű megvalósítására, tan-

anyagfejlesztésre. 

 Meg kell szervezni és sikeresen le kell bonyolítani az idei tanévben először sorra 

kerülő mellék-szakképesítések szakmai vizsgáit. 

 Körültekintően fel kell készülni a szakképzésben 2020. szeptemberétől bekövetkező 

átalakulásokra, a változásokat minél szélesebb körben meg kell ismertetni pedagó-

gusainkkal, az általános iskolások szüleivel, tanulóival és az ott tanító pedagógusok-

kal. 

 

Oktatási feladatok: 

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

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

tatni kell a GINOP 6.2.3-17. pályázat keretében szervezett tanulócsoportok foglal-

kozásait, meg kell valósítani a tanulói motivációt növelő programokat, rendezvé-

nyeket. 

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

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

tekintettel az érettségi és szakmai vizsgatárgyak esetében. 
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 A tanórákon előtérbe kell helyezni a tanulók készségeinek, kompetenciáinak fej-

lesztését, különös tekintettel az olvasási – kommunikációs és matematikai alapkész-

ségekre. 

 Nagyobb szerepet kell biztosítani a multimédiás eszközök tanórákon történő alkal-

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

a használható tananyagot. Fel kell használni és be kell építeni a „Web 2.0 alkalma-

zások használata a tanításban” című továbbképzésen megismert lehetőségeket. 

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

sát, meg kell teremteni a tanulók egymással történő együttműködésének lehetőségét 

és alkalmazni kell adaptív és kooperatív tanulási módszereket. 

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

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

meg kell szervezni. 

 A munkaközösségek együttműködésének növelésével hangsúlyt kell helyezni a tan-

tárgyak közti koncentráció erősítésére. 

 Matematikából lehetőség szerint folytatni kell a csoportbontásban történő oktatást, 

a matematika tanári állást folyamatosan pályáztatni kell. Nagyobb mértékben be 

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

nálni és be kell építeni  „A matematikai kompetenciák kialakításának és fejleszté-

sének lehetőségei a matematikaoktatásban” című továbbképzésen megismert lehe-

tőségeket. 

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

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

készülését, lehetőséget adva ezzel a felsőoktatásba történő jelentkezésre. 

 Folytatni kell az iskolai keretek közt szervezett próbanyelvvizsgák rendszerét mind 

angol, mind német nyelvből. A Katedra Nyelviskolával való együttműködésben 

folytatni kell az iskola nyelvvizsga felkészítő helyszínként történő működtetését. 

 Az Erasmus+ program folytatásával tanulóinknak lehetőséget kell biztosítani a 

nyelvgyakorlásra interkulturális környezetben. 

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

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

vevő tanulók minél kisebb része morzsolódjon le. 
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 Meg kell valósítani a kiemelt figyelmet igénykő tanulók felmérését, nyilvántartását, 

számukra egyéni fejlesztési terv készítését. 

 A tanórán kívüli foglalkozások szervezésében – az igények figyelembevételével – 

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

tehetséggondozás támogatására ki kell használni a pályázatokban rejlő lehetősége-

ket. 

 Az előző évek tapasztalatait leszűrve jobban, eredményesebben kell szerepelni a 

tanulmányi versenyeken. Különös figyelmet kell fordítani a műszaki ágazatok ta-

nulmányi versenyeire való felkészülésre. 

 Az oktatás hatékonyságának mérésére 10. évfolyamon az országos kompetencia-

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

 El kell készíteni a kompetenciamérés értékelését, elemezni kell az eredményeket, 

el kell készíteni az intézkedési tervet, ha szükséges, meg kell tenni a korrekciókat. 

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

tani, az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet kell készíteni. Támogatni 

kell a tanulók tanórán kívüli sportolási lehetőségeit, biztosítani kell a tömegsport 

foglalkozásokat és tanulóink sportversenyeken történő részvételét. A tanév során 

sport- és egészségnapot kell szervezni a sport és az egészséges életmód iránti mo-

tiváció növelése érdekében. 

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

vizsgákra. A záróvizsgákon csökkenteni kell az elégtelen minősítést kapó tanulók 

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

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

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

valósítani az elemzés során kapott eredmények beépítését az oktatómunkába. 

 A felnőttoktatás és felnőttképzés keretei között elő kell segíteni a piacképes képzé-

sek megvalósulását, szinten kell tartani a képzésben részt vevő tanulók számát. Biz-

tosítani kell a felnőttképzés személyi és tárgyi feltételeit, a résztvevők eredményes 

felkészítését a vizsgákra. A felnőttoktatás keretein belül megszervezett képzéseket 

folytatni kell.  
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Nevelési feladatok: 

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

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

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

kapcsolattartásban. 

 Figyelemmel kell kísérni a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének javítását előse-

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

kell a tanulók programokban való részvételéhez szükséges feltételeket. 

 Törekedni kell a tanulók neveltségi szintjének emelésére, viselkedéskultúrájuk ja-

vítására. 

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

be kell vonni a honvédelmi ágazati képzésben oktató tanárainkat, a honvéd kadét 

osztály tanulóit. 

 Javítani kell a tantermek rendezettségén, figyelmet kell fordítani tisztaságuk meg-

őrzésére. El kell érni, hogy a rongálások száma csökkenjen, ezért növelni kell a 

tanári ügyelet hatékonyságát. 

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

tok ellátásának osztályfőnöki, szaktanári ellenőrzését. 

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

zat munkájának támogatását, a szervezet létszámának növekedését. 

 Erősíteni kell a diákönkormányzat érdekképviseleti jellegét a tanulókat érintő kér-

désekben. 

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

velni kell a tanulók motivációját a sportrendezvényeken való részvételben. 

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

hányzás, kábítószer) tevékenységet. Ki kell alakítani az együttműködést a Kor-

mányhivatal Tisztiorvosi Szolgálatával. 

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

kat az önkéntesen végezhető tevékenységek világába. 

 Folytatni kell a társadalomismereti foglalkozásokat a Napkerék Egyesülettel 

együttműködve. 

 A Támop 3.1.4 pályázat keretében eredményesen megvalósított tanulói programo-

kat a pályázat előírásainak megfelelően fenn kell tartani. 
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Pályaorientációs feladatok: 

 

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

tése az általános iskolás tanulókkal és szüleikkel.  

Tervezett tevékenység Időpont 

Az egyes szakmai képzésekben megjelenő partnerek (Kamara, cégek, 

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

szerűsítésébe (pl. meghívásuk a nyílt napra és egyéb pályaválasztási 

rendezvényre). 

2019. szeptem-

ber-október 

Az intézmény szakmaszerkezetének bemutatása az Európai Szakkép-

zés Hete eseménysorozatának keretében interaktív programokon ke-

resztül. 

2019. október 

14-18. 

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

leik közvetlenül megismerkedhetnek az intézmény képzéseivel, az ott 

folyó munkával. 

A program során az iskola minden képzése kiállítással, interaktív prog-

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

gatói tájékoztató után az egyes szakok iránt érdeklődőknek részletes 

tájékoztatót tartunk. Az egyes szakok népszerűsítésébe bevonjuk vég-

zett diákjainkat is. 

A személyes találkozó során a szülők és tanulók kérdéseket tehetnek 

fel az igazgatónak, az oktatásban részt vevő pedagógusoknak, szakem-

bereknek. 

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

teli eljárásra vonatkozó minden fontos információt tartalmaz. 

2019. október 

18. 

Pályaválasztási börzén az intézmény bemutatása, lehetőség szerint in-

teraktív programokon keresztül. 

2019. október  

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

gek széles körű kihasználása a szakképzés / szakmák megismertetése 

céljából. 

folyamatos 

Intézményünk 9-10. évfolyamos tanulói visszalátogatnak általános is-

kolájukba, és saját élményeiken keresztül tájékoztatják a 8. osztályos 

tanulókat az intézményben zajló képzésekről, programokról, a diák-

életről. A DÖK bevonása az intézmény pályaorientációs tevékenysé-

gébe. 

2019. október-

december 

A szülők tájékoztatását elősegítendő az intézmény vezetői, a pályavá-

lasztási felelős és nevelőtestület tagjai lehetőség szerint tájékoztatókat 

tartanak az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezleteken. 

2019. október-

december 

A 8. osztályos tanulók motiválására tanulmányi versenyek szervezése 

(matematika-fizika, anyanyelv). 

folyamatos 

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

tézmény ismertségének növelése érdekében – igény esetén – felzárkóz-

tató, illetve tehetséggondozó foglalkozások szervezése. 

2019. november-

2020. január 

Az intézményről történő tájékozódás elősegítése érdekében az interne-

tes kommunikáció adta lehetőségek kihasználása. Folyamatosan kar-

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

zösségi oldal profilján az iskolai eredményeket megjelenítése. A lehető 

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

Facebookon!” szlogen megjelenítése, alkalmazása. 

Szóróanyagok (pl. Eötvös Kaposvár feliratú karkötő, iskola címerrel 

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

népszerűsítése érdekében. 

folyamatos 

Szakmák éjszakájának intézményi interaktív programjai, vetélkedő az 

intézmény képzési palettájának megismertetése céljából. 

2020. április 3. 

 

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

tése az általános iskolák igazgatóival, a végzős osztályok osztályfőnökeivel 

Tervezett tevékenység Időpont 

Az OH bázisintézményeként az intézmény lehetőséget biztosít általá-

nos és középiskolásoknak szervezett versenyek iskolánkban történő 

bonyolítására. A versenyző tanulók és felkészítő tanáraik személyes 

tapasztalatokat kaphatnak az iskola környezetéről, hangulatáról, meg-

ismerkedhetnek infrastruktúrájával. 

folyamatos 

Az intézmény tehetségpontként való működésének népszerűsítése. A 

tehetségpontként működő általános iskolákkal szorosabb kapcsolat ki-

építése. 

folyamatos 

 

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

tése az iskola vonzáskörzetének lakosságával 

Tervezett tevékenység Időpont 

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

kerek rendszeresen megjelenítése az írott és az elektronikus médiában 

is. 

folyamatos 

Szakmai programoknak, kiállításoknak, rendezvényeknek (pl. Légy a 

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

ben, mely során az ide látogatók megismerkedhetnek az iskolával. 

Fontos, hogy a programokról a média is tájékoztasson. 

folyamatos 

 

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

dosítása. 

Tervezett tevékenység Időpont 

Kérdőíves módszerrel 9. évfolyamos tanulók körében felmérés vég-

zése, mely tényezők befolyásolták pályaválasztásukat, miért válasz-

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

tató munkáról. 

2019. szeptem-

ber-október 

Magas színvonalú oktatás-nevelés megvalósítása annak érdekében, 

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

magasabb színvonalú oktatás érdekében a nevelőtestület tagjainak 

ösztönzése az új pedagógiai módszerek megismerését elősegítő to-

vábbképzéseken való részvételre. 

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

ges korrekció megtétele. 

szülői értekezle-

tek, diákfórum 

 

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

pályaorientációjuk erősítése céljából. 

Tervezett tevékenység Időpont 

Úton a munka világába c. munkaerőpiaci - pályaorientációs fórum 

(álláskeresési technikák, szakmai tanulmányi kirándulás) 

2019. szeptem-

ber 

Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórum 

(Karrierlehetőségek, karrierprogramok) 

2019. december, 

2020. április 

Duális szakképzés erősítése - Karriernap 2020. január 

 

 

Tanügyigazgatási feladatok: 

 Meg kell valósítani az intézmény dokumentumainak folyamatos gondozását, a 

szakképzési rendszer és a NAT változásaiból adódó módosításukat, átdolgozásukat.  

 Működtetni kell az intézményi önértékelés rendszerét. A pedagógus önértékelés 

mellett el kell végezni az intézményi önértékelés kötelező elemeit. 

 Javítani kell a tanári adminisztráció precizitásán, a határidők betartásának gyakor-

latán. Ennek érdekében hatékonyabbá kell tenni a szervezeten belüli kommuniká-

ciót, a feladat meghatározásokat. Mindez együtt kell hogy járjon a munkaközössé-

gek és munkaközösség-vezetők nagyobb mértékű bevonásával a megjelenő felada-

tok elvégzésében. 

 Biztosítani kell a tanulói nyilvántartások naprakészségét, javítani kell az adatok 

pontosságának mértékén. 

 Működtetni kell az eKréta rendszer tanügyigazgatási részét és az eKréta digitális 

naplót. Törekedni kell annak naprakész vezetésére. 

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

lehetőségről tájékoztatni kell a szülőket. 

 Az intézményhez érkező panaszok esetében alkalmazni kell az elfogadott Panasz-

kezelési Szabályzatban leírt eljárásrendet. 

 

Infrastruktúrafejlesztési feladatok: 

 Folytatni kell a szaktantermek kialakítását, illetve a tantermek felújítását. 

 Több tanteremben a tanulói padok és székek cseréjét le kell bonyolítani. 
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 Az ITM által nyújtott támogatásból és a Kaposvári Szakképzési Centrum által biz-

tosított keretből meg kell valósítani a tervezett épület felújításokat (tanműhely, tor-

naterem). 

 Az aktuális pályázatok lehetőségeit az infrastruktúra-fejlesztés területén maximáli-

san ki kell használni. 

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

ternet lefedettség bővítését. Biztosítani kell az informatika szaktantermek elavult 

gépállományának cseréjét, növelni kell az interaktív táblás tantermek számát. 

 A pályázati lehetőségeket a „Gépészek a gépészekért” alapítvánnyal együttmű-

ködve ki kell használni, bevonva ezzel azokat a pályázatokat is, amelyeket az ala-

pítványok érhetnek el. 

 Mindezen feladatok tekintetében szükséges a Szakképzési Centrummal kialakított 

szoros együttműködés még hatékonyabbá tétele. 

 

 

Képzési struktúra változásával/változtatásával kapcsolatos feladatok: 

 A szakképzés szerkezetének átalakításával, az OKJ megszűnésével ki kell alakítani 

a 2020. szeptemberétől bevezetésre kerülő intézményi képzési palettát. Törekedni 

kell arra, hogy képzéseink minél nagyobb mértékben vegyék figyelembe térségünk 

munkaerő-piaci igényeit mind a nappali rendszerű oktatásban, mind a felnőttokta-

tásban és felnőttképzésben is. Pályaorientációs tevékenységünk során különösen 

nagy hangsúlyt kell helyezni az új képzésekre, a technikumok, szakképző iskolák 

képzéseinek megismertetésére. 

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

létszámát. 

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

kell alakítani a honvédelmi ágazatban tanuló diákok kollégiumi életének, foglalko-

zásainak rendjét. 

 Mindezek mellett folyamatosan biztosítani kell a felnőttoktatásban és a felnőttkép-

zésben megjelenő igényeknek való megfelelést úgy, hogy az egyensúlyt megtart-

hassuk elsődleges feladataink és e között. 
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1.3. Az oktatás személyi feltételeinek biztosítása 

A személyzeti munkában továbbra is arra törekszünk, hogy a nevelőtestület mind szám-

szerűségében, mind felkészültségében alkalmas legyen az iskola előtt álló nevelési - oktatási 

feladatok megoldására, az egységes nevelési tevékenység megvalósítására. Minden lehető-

séget ki kell használnunk, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógus kollégák pótlása megoldott 

legyen, ezzel is biztosítva az ezer fő feletti tanulólétszámhoz szükséges oktatás személyi 

feltételeit. 

 

A tanév elején személyi változásra több esetben került sor. A Reál munkaközösségből távo-

zott Weimann Gáborné, aki a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója lett, Borbényiné 

Molnár Hajnalka, aki másik iskolában folytatja munkáját, Horváth Tamás, aki munkahelyet 

váltott és Ferka Gabriella, aki igazgatóhelyettes lett iskolánkban. Laki Piroska matematika 

szakos kolléganőnk a II. Rákóczi Ferenc tagiskolából érkezett. 

GYES-ről tér vissza Inkeiné Kraliczki Zsófia német és Élő Barbara magyar nyelv és iroda-

lom szakos tanár, Szabó Anikó pedig megkezdte szülési szabadságát. Kaszás Zoltán törté-

nelem, magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus Dombóvárról érkezett. Tavali Zsu-

zsanna angol szakos kolléganőnk távozott, az ő helyére Vágner Krisztina érkezett és Kol-

lerné Lendvai Hajnalka német szakos kolléganő az SZC egy másik tagintézményében foly-

tatja munkáját. Vég József informatikus is elhagyta iskolánkat, akinek az óráit részben 

Zámbó Tibor nyugdíjas óraadó fogja átvenni, de a tanév során még szükség lesz egy fő in-

formatikusra. A Villamosipar és elektronika - informatika munkaközösség új tagja lett Ko-

vács Károly villamosmérnök, Solyom Gábor pedig a Testnevelés - biológia munkaközös-

séghez érkezett. 

Nevelőtestületünk létszáma: 98 fő 

Óraadó: 17 fő 

Dr Bögölyné Róber Judit 

3 óra  9. D Komplex természettudomány  

3 óra   9. E Komplex természettudomány  

3 óra   9. K Komplex természettudomány 

9 óra  összesen  
 

Bricsné Egri Nikolett 

4 óra  9. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. 

4 óra  összesen 
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Csordás István  

2 óra  9. C/Ny Matematika  

3 óra  9. K  Matematika 

3 óra  11. K  Matematika 

4 óra  12. E  Matematika 

2 óra  12. évf. Emelt matematika 

14 óra  összesen 

 

Felden Tamás 

0,5 óra  11. D Magánbiztonság és vagyonvédelem III.  

4 óra  11. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV.  

0,5 óra  11. D Személy és vagyonvédelemi ismeretek gyakorlat  

5 óra  összesen 

 

Hajcsár Anikó 

4 óra  10. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.  

4 óra   összesen 

 

Halasné Csendes Zita 

1 óra  12. D Közszolgálati ügyintézői gyakorlat 

1 óra  12. D Közszolgálati ügyintézői ismeretek 

2 óra  összesen 

 

Herke Tamás 

2 óra  12. D Magánbiztonság és vagyonvédelem IV. gyakorlat (csak 1. félév) 

2 óra 12. D Személy és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat 

(csak 1. félév) 

4 óra  12. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat V. (2. félévtől)  

4 óra  összesen 

 

Lipcsei Sándor 

1 óra  10. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat II.  

4 óra  10. D Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.  

5 óra  összesen 

 

Lóki Sándor 

4 óra  9. D Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I.  

3 óra  10. D Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II.  

0,5 óra  11. D Önvédelem és intézkedéstaktika   

3 óra  11. D Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV.  

2 óra  12. D Önvédelem és intézkedéstaktika   

12,5 óra összesen 

 

Miszner Gyula 

2 óra 11. K Katonai alapismeretek 

2 óra  12. K Katonai alapismeretek 

4 óra  összesen 
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Nágel Viktória 

2 óra   11. K Fizioterápia I.   

2 óra   12. B Fizioterápia I.  (Csak 1. félévben) 

2 óra   12. K Fizioterápia I.  (Csak 1. félévben) 

6 óra  összesen 

 

Nevelős László 

0,5 óra  9. K Fegyverzettechnikai ismeretek  

2 óra  9. K Katonai vezetés alapjai  

0,5 óra  9. K Speciális katonai mozgásformák 

3 óra  összesen 

 

Ruszev-Pencsev Krisztián 

2 óra  9. K Kézitusa-önvédelem, katonai közelharc alapjai  

2 óra  összesen 

 

Sándor Gyula 

1 óra  11. B  Irányítástechnika 

1 óra  12. E  Irányítástechnika 

2 óra  12. E  PLC ismeretek 

3 óra  5/13. B Mechatronika  

7 óra  összesen 

 

Szira Katalin 

2 óra  11. K Fizioterápia I.   

2 óra   12. B Fizioterápia I.  (Csak 1. félévben) 

2 óra   12. K Fizioterápia I.  (Csak 1. félévben) 

6 óra  összesen 

 

Tóth Levente 

2 óra  10. K Testnevelés és sport  

2 óra  összesen 

 

Zámbó Tibor 

2 óra 10. C  Hálózatok I. gyakorlat 

2 óra 10. K  Informatika  

2 óra 12. C  Irodai szoftverek   (Csak 1. félévben) 

6 óra 12. C  Irodai szoftverek gyakorlat (Csak 1. félévben)  

2 óra 12. C  Programozás   (Csak 2. félévben) 

4 óra 12. C  Programozás gyakorlat (Csak 2. félévben) 

1 óra 12. I  Hálózatok I.  

1 óra 12. C-I  Hálózatok I. gyakorlat (2. félévtől 3 óra/hét) 

14 óra  összesen  
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1.4. Beiskolázási terv 

 

Beiskolázási terv a 2019/2020-as tanévre 

 

Név Szak Felsőoktatási tanulmány Óra 

Andrikóné Maza Szilvia 
szakirányú továbbképzés, 

routing & switching 
HTTP Alapítvány 120 

Czank-Kovács Gabriella 
pedagógus szakvizsga, 

közoktatási vezető 
Kaposvári Egyetem 120 

Czank Mátyás 
informatika szakos közép-

iskolai tanár 
Dunaújvárosi Egyetem 120 

Máté-Márton Laura 
pedagógus szakvizsga, 

közoktatási vezető 
Kodolányi János Egyetem 120 

Mike Gábor 
napelemes rendszerek lé-

tesítése szakmérnök 
Óbudai Egyetem 120 

Pellion Miklós 
történelem szakos közép-

iskolai tanár 

Pécsi Tudományegyetem 

BTK 
120 

Stromájer Gábor doktori iskola Pécsi Tudományegyetem 120 

Végvári Judit 
pedagógus szakvizsga, 

közoktatási vezető 
Kaposvári Egyetem 120 

Illés Tibor 
pedagógus szakvizsga, 

közoktatási vezető 
Kaposvári Egyetem 120 

Kelemen Tibor  
pedagógus szakvizsga, 

mentori vezetőtanári 
Kaposvári Egyetem 120 

Kovencz András  
pedagógus szakvizsga, 

közoktatási vezető 
Kaposvári Egyetem 120 

Solyom Gábor 

szakirányú továbbképzés, 

tanári diploma megszer-

zése 

Pécsi Tudományegyetem 

TTK 
120 

Szentgyörgyvári Nóra Neveléstudomány MLA 
Pécsi Tudományegyetem 

BTK 
120 

 

 

Név Szak Továbbképzés Óra 

Andrikóné M. Szilvia 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Bognár Barbara  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Bödő Krisztián Péter 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Böröcfi Zsuzsanna 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Czank Kovács Gabriella 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Czank Mátyás 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Csabai Ildikó 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 
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Csontosné Krőninger Anikó 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Dakos István 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Dobai Ákos 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Élő Barbara 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Forgács László 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Gelle Petra 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Hajgató Sándor  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Havrillay Lívia  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Helber Mariann 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Illés Tibor 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Inkeiné Kraliczki Zsófia 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kiss Károly 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kollerné Lendvai Hajnalka 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kontra Roland  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kovencz András 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kránicz Tünde 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Krénusz Ernő 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Kulcsár József  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Máté Márton Laura 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Mike Gábor 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Molnár Magdolna 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Nagy Noémi 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Novák László 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Nyári Milán 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 
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Okos Balázs  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Pap András 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Pellion Miklós 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Petes Tamás 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Rauch Éva 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Reiter Antal 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Reiter Gyula 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Ress Müller Barbara 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Ress Róbert 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Retter Tamás 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Rohn Róbertné 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Somi Attila 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Stromájer Gábor 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Számel Róbert  

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Széki Tibor 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Szelechmann Zoltán 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Szemen Gábor 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Szentgyörgyvári Nóra 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Tajnafői Sándor 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Takács Éva 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Tamás Nikolett 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Tari Balázs 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Tóth Róbert 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 

Végvári Judit 

 

7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 
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Zsom János 
7 éves továbbképzési 

kötelezettség 

30 óra - szaktárgyi / peda-

gógiai 
30 
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1.5. A tankönyvek megrendelésével és a tanulói tankönyvtámogatással kapcsolatos feladat-

kör 

 

Határidő Tevékenység Felelős 

szeptember 11. 
Pótrendelés leadásának határideje a rendelési 

felületen.  
tankönyvfelelős 

szeptember 30. 
A KELLO kiszállítja a pótrendelésben kért  

kiadványokat 
tankönyvfelelős 

március 25. Az iskolai tankönyvrendelés, tankönyvellátás 

rendjének kidolgozása. 

Ütemterv készítése a tankönyvellátás lebonyolí-

tására. 

igazgatóhelyettes 

április 10. Az iskola felméri a tankönyvek iránti kölcsön-

zés igényét, a szociálisan támogatásra szorulók 

körét és a szükséges támogatás mértékét. 

igazgatóhelyettes 

április 15. A nevelőtestület dönt a tankönyvtámogatás 

módjáról, a szülői kör értesítése. 

nevelőtestület 

április 15. A könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek,  

kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékének 

közzététele. 

könyvtáros 

április 30. Biztosítani kell, hogy a szülők tájékozódhassa-

nak a tankönyvrendelésről. 

A szülői munkaközösség és a diákönkormány-

zat tájékoztatása a felmérés eredményéről, az 

érintett szervezetek véleményének beszerzése. 

igazgatóhelyettes 

április 30. A tankönyvrendelés elkészítése és elküldése. tankönyvfelelős 

június 30. A beiratkozott tanulók tankönyvrendelésének 

elkészítése és elküldése. 

igazgatóhelyettes 

tankönyvfelelős 

 

A tankönyvek kiosztása az intézmény feladata. A könyvtáros gondoskodik a tartós köny-

vek leltárba vételéről, nyilvántartásáról. Fokozott figyelmet kell fordítani a leltárba vett tar-

tós tankönyvek megfelelő állapotban történő visszaszolgáltatására. Az igazgatóhelyettes irá-

nyítása mellett az osztályfőnökök feladata az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók jogosult-

ságot igazoló dokumentumainak összegyűjtése, a jogosultság meglétének ellenőrzése. 

A normatív tankönyvtámogatás összegének felhasználása: 

o tartós tankönyvre, kötelező és ajánlott olvasmányokra fordított rész, 

o ingyenes tankönyvre jogosult tanulók részére nyújtott támogatás, 

o szociálisan rászoruló, ingyenes tankönyvre nem jogosult tanulók ré-

szére nyújtott támogatás (egyéni elbírálás alapján). 
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2. ELLENŐRZŐ MUNKA 

 

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

kony segítséget kíván nyújtani az esetleges hibák kiküszöböléséhez, korrekciójához. 

Cél, hogy az ellenőrzés:  

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse 

a vezetői irányítást, a döntések megalapozását, 

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

ködését, 

 jelezze az alkalmazottaknak a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményekről való 

eltérést, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. 

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

arányos teljesítését, a leszűrt tapasztalatokat, valamint az elkövetkező periódus főbb felada-

tait beszéli meg. Szükség esetén intézkedéseket hoz. 

Az ellenőrzés fő területei: 

 a Pedagógiai Program feladatainak végrehajtása, a helyi tanterv megvalósítása, 

 a kétszintű érettségi- és a szakmai vizsgára történő felkészítés eredményessége, 

 a munkafegyelem alakulása, tanári ügyelet, órakezdés és befejezés, 

 a tanári adminisztrációs fegyelem betartása (naplóvezetés, érdemjegyek beírása, ta-

nulói mulasztások igazolása, a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartása és 

alkalmazása), 

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, 

 a szertárak (iskolai), osztálytermek berendezéseinek szabályszerű használata, 

 a tanítási órák módszertani, didaktikai szervezése,  

 a tantárgyi koncentráció mértéke (elmélet - gyakorlat), 

 SNI-, BTM-ellátás, 

 tanórán kívüli foglalkozások, 

 infokommunikációs eszközök használata szakórákon, 

 a nem pedagógus dolgozók munkájának, adminisztrációs kötelezettségeinek ellen-

őrzése.  
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A tanév egyik kiemelt feladata az Intézményi Önértékelési Rendszer működtetése és az éves 

önértékelési tervben meghatározott feladatok végrehajtása.  Az előző tanév során a teljes 

intézményi önértékelés mellett 26 kolléga önértékelésére is sor került. A 2019/20-as tanév-

ben 11 pedagógus önértékelését bonyolítjuk le. 

 

Az intézményi Mérési – önértékelési munkaközösség tagjai: 

 Bödei Katalin   munkaközösség vezető 

 Kovács Ágnes   tag 

 Balogh András  tag 

 Kontra Roland  tag 

 Csontosné Kröger Anikó tag 

 Ferka Gabriella  tag 

 Helber Mariann  tag 

 Mike Gábor   tag 

 Ress Róbert   tag 
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2.1. Tanügyi, pedagógiai ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés ideje, tartalma Módszere Ellenőrzést végzők 

Augusztus   

Javító-, osztályozó és különbözeti vizs-

gák, pótbeiratkozás 
6 Ig., ig.h 

Tantárgyfelosztás véglegesítése, óra-

rend 
4 Ig., ig.h. 

Munkavédelem, tűzvédelem (nevelőtes-

tület részére) 
1,2 Ig., ig.h. 

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

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

Tankönyvterjesztés, ingyenes tan-

könyvre jogosultak ellenőrzése 
2,4 Ig.h., tankönyvfelelősök 

Szeptember   

Tanulói iratkezelés, igazolások, bizo-

nyítványok 
2,4 Ig., ig.h. 

Diákigazolványok ügyintézése, oktatási 

azonosító nyilvántartása 
2,4 Igh., mb. felelős, isk. titkár 

Törzslapok megnyitása, intézményi sta-

tisztika 
2 Ig., ig.h. osztályfőnökök 

Összefüggő szakmai gyakorlatok, nyári 

közösségi szolgálat igazolása 
2 

Ig., ig.h., gyak.okt.vez., osz-

tályfőnökök 

Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás a 

tanulók részére 
1,2 Ig.h., osztályfőnökök 

Tanórán kívüli tevékenységek, szakkö-

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

Szülői értekezletre való felk0észülés  2,4 Ig., ig.h., oszt.f. 

Munkaközösségek eszközállománya, 

kihasználtsága 
1,2 Ig., ig.h., gyak.okt.vez. 

Munkaközösség munkatervei, tanmene-

tek 
2 Ig., ig.h., gyak.okt.vez. 

Tanulmányi versenyekre való jelentke-

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

Új pedagógus, ill. alkalmazott  2,6 Ig., ig.h. 

Tanári ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

A kollégiumi évforduló előkészítettsége 4,6,7 Ig., ig.h., 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., igh. 

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

Pályaválasztási börze előkészületei 4 Ig., igh., pályaválasztási f. 

Munkaközösségi munkatervek ellenőr-

zése  
2 Ig.h. 
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Alapítványi bál előkészítettsége 6,7 alapítványi tagok 

Október   

Előkészület az aradi vértanúk megemlé-

kezéséről 
4,6 Ig.h., munkaközösségvez. 

Az 1956-os forradalom megünneplésé-

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

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

Óralátogatások 1,7 Igh. 

Ellenőrző könyv 2,3 Ig.h. osztályfőnök 

Szakköri naplók 2 Ig.h. 

Helyettesítési napló 2 Ig.h. 

Tanári ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

November   

Munkaterv, pedagógiai program ará-

nyos megvalósítása 
4,7 Ig., ig.h. 

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

Európai Szakképzés Hetének előkészí-

tettsége 
2,4,7 Ig,. ig.h. mk.vez. 

Felvételi tehetséggondozó és felzárkóz-

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

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

mán mk.vez. 

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

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

Tanári ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

December   

9. évfolyam bemutatkozása, karácsonyi 

ünnepély előkészítettsége 
4,6,7 

Ig., ig.h., osztályfőnök, hu-

mán mk.vez. 

Tanulmányi versenyekre való felkészü-

lés, felkészítés 
4,7 Ig., igh. 

Felvételi tehetséggondozó és felzárkóz-

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

Munkaügyi dokumentumok (átsorolá-

sok) előkészítése 
2,4 Ig., ig.h. 

Ellenőrző könyv 2,3 Ig.h. osztályfőnök 

Szakköri naplók 2 Ig.h. 

Helyettesítési napló 2 Ig.h. 

Tanári ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., igh. 

Január   
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Félévi értesítők ellenőrzése 2 Ig., igh. 

Fogadóóra és szülői értekezlet előkészí-

tettsége 
2,4,6 Ig., ig.h. 

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

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

Központi írásbeli felvételi a 8. osztályo-

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

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

Tanári ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

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

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

Február   

Szakmai programok első félévi teljesü-

lése 
2,3,5 Iskolavezetés 

Munkaterv, pedagógiai program időará-

nyos megvalósulása 
2,3,5 Ig. 

Félévi statisztika 2 Ig.h. 

Önértékelési program működése 2,7,8 Ig., ig.h., mk.vez. 

Érettségire, szakmai vizsgákra jelentke-

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

Kommunista diktatúra áldozatairól 

megemlékezés 
4 Igh., humán mk.vez. 

Beiskolázási terv előkészítettsége 2,4 Ig., igh 

Tankönyvrendelés 2,4 Igh., tankönyvfelelős 

Szakköri naplók  2 Ig.h. 

Helyettesítési napló 2 Ig.h. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Március   

Nemzeti ünnep szervezése és előkészü-

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

Diákfórum 5 Ig., ig.h. 

Diáknap előkészítettsége 4,7 
Igh., diákönk. segítő pedagó-

gus 

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

Könyvtárfejlesztés 2,4 Ig., ig.h. 

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

Ideiglenes felvételi jegyzék ellenőrzése 2,3,7 Iskolavezetés 

Ellenőrző könyv 2,3 Ig.h. osztályfőnök 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 



24 

 

Munkaidő nyilvántartások kezelése 2 Ig.h. 

Április   

Végleges felvételi jegyzék ellenőrzése 2,3,7 Iskolavezetés 

   

A tanulók értesítése a felvételi eredmé-

nyekről 
2,7 Ig. 

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

Megemlékezés a költészet napjáról és a 

Holocaust áldozatairól 
4 Igh., humán mk.vez. 

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

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

Ellenőrző könyv 2,3 Ig.h. osztályfőnök 

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Szakköri naplók  2 Ig.h. 

Helyettesítési napló 2 Ig.h. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Május   

Munkaközösségek munkaterveinek ará-

nyos teljesítése 
4,5,6 Ig., ig.h. 

Önértékelési program működése 2,7,8 Ig., ig.h., mk.vez. 

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

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

Gyakorlati és írásbeli szakmai vizsgák 

előkészítettsége 
2,4,7 Ig., ig.h., gyak. okt.vez. 

Kétszintű érettségire felkészítő cso-

portba jelentkezés 
8 Igh. 

Kompetenciamérés előkészítettsége a 

10. évfolyamon 
2,4 Igh., mk.vez. 

Nyári Bűnmegelőzési tábor előkészített-

sége 
4,8 Ig.h. 

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

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Bizonyítványok, törzslapok 2 Ig. 

Ellenőrző könyv  2 Ig.h., oszt.f. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Június   

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás 

napjáról 
4 Ig.h., humán mk.vez. 
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Munkaterv, pedagógiai program éves 

megvalósulása 
5 Ig. 

Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák 

előkészítettsége 
2,3,7 Ig., ig.h. 

Osztályozó értekezlet előkészületei 2,6 Ig. 

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

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

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

Beiratkozás 4,7 Ig., igh., oszt.f. 

Összefüggő szakmai gyakorlat előkészí-

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

Tanév statisztikájának elkészítése 2 Ig.h. 

Szabadságolási terv elkészítése 2 Ig. 

Tanügyi dokumentumok, naplók, törzs-

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

Elektronikus napló ellenőrzése 2 Ig., ig.h. 

Helyettesítési napló  2 Ig.h. 

Szakköri napló 2 Ig.h. 

Ügyeletek ellenőrzése 1 Ig.h. 

Július   

Összefüggő szakmai gyakorlat bonyolí-

tása 
1,2,6 Ig., ig.h. 

 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 

1. látogatás, szemle 

2. írásos dokumentumok vizsgálata 

3. tanulói munkák vizsgálata 

4. beszámoltatás szóban 

5. beszámoltatás írásban 

6. interjú 

7. csoportinterjú, kerekasztal-beszélgetés 

8. felmérés írásban 

 



26 

 

2.2. Óralátogatási terv 

 Látogatott osztály/tanár Tantárgy 

 9. évfolyam bármely 

 10. évfolyam bármely  

 11. évfolyam bármely  

 12. évfolyam érettségi vizsgatárgyak 

 13-14. évfolyam szakmai tantárgyak 

 Minden évfolyam tanórán kívüli foglalkozások 

 Új pedagógus szaktantárgy(ak) 

 SNI-csoportok felzárkóztató foglalkozások 
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3. EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

3.1. Osztályfőnöki megbízások 

9.C/Ny    Máté-Márton Laura 

9.A     Németh Géza József 

9.B     Antal Andrea 

9.C     Czank K. Gabriella 

9.D     Okos Balázs 

9.E     Demeter László 

9.K     Kolozsiné Keresztes Éva 

  

10.A     Stoff Dóra 

10.C     Tamás Nikolett 

10.D     Andrikóné Maza Szilvia 

10.E     Győrfi-B. Enikő 

10.K     Somi Attila  

  

11.A     Spilák Szilveszter  

11.B     Fajtai Piroska 

11.D     Kránicz Tünde 

11. K     Stromájer Gábor  

  

12.A     Kovács Ágnes Anikó 

12.B     Nagy Noémi 

12.C     Bognár Barbara 

12.D     Kulcsár József 

12.E     Kovencz András 

12.G     Molnár Imre 

12.I     Ferka Gabriella 

12.K     Kiss Ernő 

 

1/9 A     Petes L. Tamás 

1/9 B     Szelechmann Zoltán 

1/9 C     Kontra Roland 

1/9 D     Rauch Éva 

1/9 E     Nyári Milán 

 

2/10 A    Reiter Gyula 

2/10 B    Tóth Róbert  

2/10  C    Reiter Antal 

2/10 D    Mike Gábor 

2/10 E    Bödő Krisztián  

  

3/11 A    Hajgató Sándor 

3/11 B    Helber Mariann 

3/11 C    Molnár Magdolna 

3/11 D    Balogh András 

   

KSZ12/A    Szabó Sándor 
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KSZ 11/A    Kovács Károly 

  

2/14 A    Számel Róbert 

2/14 B    Pandurics István 

KK12    Paluska Hajnalka 

KK13    Nagy Nikolett 

  

5/13 A    Krénusz Ernő 

5/13 B    Deák Zsuzsanna 

  

1/12 Bv    Fisli István 

1/12 TGK    Fisli István 

 

3.2. Munkaközösségek és vezetőik 

1. Humán mk.       Kolozsiné Keresztes Éva 

2. Reál mk.       Németh Géza 

3. Testnevelés – biológia mk.     Spilák Szilveszter 

4. Idegen nyelvi mk.      Kulcsár József 

5. Gépészet mk.       Nyári Milán 

6. Szakmai gyakorlati mk.     Krénusz Ernő 

7. Közlekedésgépészet mk.     Kovencz András 

8. Villamosipar és elektronika - informatika mk.  Rauch Éva 

9. Osztályfőnöki mk. – szakgimnáziumi képzés  Kiss Ernő 

10. Osztályfőnöki mk. – szakközép., és érettségi utáni képzés Kontra Roland 

11. Mérési – önértékelési mk.     Bödei Katalin 

3.3. Egyéb megbízatások 

Ifjúságvédelmi felelős    Bödei Katalin, Gelle Petra 

Diákönkormányzatot segítő tanár  Kránicz Tünde 

Szülői munkaközösséggel 

kapcsolatot tartó pedagógus   Kiss Ernő 

Pályaválasztási felelős    Petes László Tamás 

Tűzvédelmi felelős    Lukács Róbert (külső megbízott) 

Tanulói balesetekkel kapcsolatos 

ügyintéző     Luczó Lívia   

 

Az ifjúságvédelmi felelősi és a diákönkormányzat segítési feladatok ellátása minden pedagógus 

feladatkörébe beletartozik, a megbízott személyek csak a tájékoztatásban, illetve a koordinálás-

ban segítenek. 
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4. PROGRAMTERV A 2019/2020-AS TANÉVRE 

 

Kezdő napja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 

 

 

Záró napja: 2020. június 15. (hétfő) 

 

 

Az I. félév 2020. január 24-ig tart 

– 2020. január 31-ig kell a félévi tanulmányi eredményekről a szülőket értesíteni. 

 

 

Őszi szünet: 2019. október 28. – 2019. október 31. 

– Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

– Szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő) 

 

 

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 3. 

– 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) 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 30. 

Ballagás: 2020. április 30. 

 

 

Az iskolai megemlékezések napjai: 

– Aradi vértanúk emlékéről:     2019. október 4. 

– Kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről: 2020. február 25. 

– A költészet napjáról:     2020. április 7. 

– Holocaust áldozatainak emlékéről:   2020. április 16. 

– Nemzeti összetartozás napja:    2020. június 4. 

 

 

Vizsgák rendje: 

– Mellék-szakképesítés szakmai vizsgái:  2020. február 3-7., február-március 

– Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák: 2020. május 4–25. 

– Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák:  2020. június 4–11. 

– Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:  2020. június 15–26. 

– Szakmai írásbeli vizsgák:    2020. május 11-13., 15., 20. 

– Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák:  2020. május- június 
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Részletes programterv 2019/2020. 
 

2019. SZEPTEMBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

2. hétfő 1. 1. 08:15 Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap 

3. kedd 2. 2.  

4. szerda 3. 3.  

5. csütörtök 4. 4. 
Érettségi és szakmai vizsgára (őszi vizsgaidő-

szak) jelentkezés határideje 

6. péntek 5. 5. 
Szakköri és korrepetálási igények leadási határ-

ideje, tanmenetek leadási határideje 

7. szombat -- --  

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 6. 6.  

10. kedd 7. 7.  

11. szerda 8. 8. 
Szülői értekezlet (9. és 12. évfolyam, valamint 

a szakképzés szükség szerint), előtte fogadóóra 

12. csütörtök 9. 9.  

13. péntek 10. 10.  

14. szombat -- --  

15. vasárnap -- --  

16. hétfő 11. 11.  

17. kedd 12. 12.  

18. szerda 13. 13.  

19. csütörtök 14. 14.  

20. péntek 15. 15.  

21. szombat -- --  

22. vasárnap -- --  

23. hétfő 16. 16.  

24. kedd 17. 17.  

25. szerda 18. 18. 

Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

Szülői értekezlet (10. és 11. évfolyam, valamint 

a szakképzés szükség szerint), előtte fogadóóra 

26. csütörtök 19. 19.  

27. péntek 20. 20.  

28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő 21. 21.  
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2019. OKTÓBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. kedd 22. 22. Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

2. szerda 23. 23.  

3. csütörtök 24. 24.  

4. péntek 25. 25. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 

5. szombat -- --  

6. vasárnap -- -- Erasmus+ mobilitás október 6-12. (Litvánia) 

7. hétfő 26. 26.  

8. kedd 27. 27.  

9. szerda 28. 28.  

10. csütörtök 29. 29.  

11. péntek 30. 30. Alapítványi bál 

12. szombat -- --  

13. vasárnap -- --  

14. hétfő 31. 31. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Európai Szakképzés Hete (GINOP 6.2.3-17.) 

15. kedd 32. 32. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

16. szerda 33. 33. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

17. csütörtök 34. 34. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

18. péntek -- -- 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Európai Szakképzési Hetének iskolai programja 

Felvételi nyílt nap a 8. osztályosok számára 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

Felvételi tájékoztató megjelenésének határideje 

19. szombat -- --  

20. vasárnap -- --  

21. hétfő 35. 35. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

22. kedd 36. 36. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

23. szerda -- -- Nemzeti ünnep 

24. csütörtök 37. 37. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

25. péntek 38. 38. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

26. szombat    

27. vasárnap -- --  

28. hétfő -- -- Őszi szünet  

29. kedd -- -- Őszi szünet 

30. szerda -- -- Őszi szünet 

31. csütörtök -- -- Őszi szünet 
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2019. NOVEMBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. péntek -- --  

2. szombat -- --  

3. vasárnap -- --  

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

5. kedd 40. 40.  

6. szerda 41. 41.  

7. csütörtök 42. 42. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

8. péntek 43. 43. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

9. szombat -- -- Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

10. vasárnap    

11. hétfő 44. 44. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

12. kedd 45. 45. Évfolyamest a 10. évfolyamosok számára 

13. szerda 46. 46.  

14. csütörtök 47. 47.  

15. péntek 48. 48.  

16. szombat -- --  

17. vasárnap -- --  

18. hétfő 49. 49. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

19. kedd 50. 50. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

20. szerda 51. 51. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

21. csütörtök 52. 52. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

22. péntek 53. 53. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

23. szombat -- --  

24. vasárnap -- --  

25. hétfő 54. 54.  

26. kedd 55. 55. Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17) 

27. szerda 56. 56.  

28. csütörtök 57. 57.  

29. péntek 58. 58.  

30. szombat -- --  
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2019. DECEMBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. vasárnap -- --  

2. hétfő 59. 59.  

3. kedd 60. 60.  

4. szerda 61. 61.  

5. csütörtök 62. 62.  

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

ponti írásbeli felvételi vizsgára 

7. szombat 64. 64. Munkanap áthelyezés – munkanap (dec. 24.) 

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 65. 65.  

10. kedd 66. 66. Szakmai műhely (GINOP 6.2.3-17.) 

11. szerda 67. 67. 
Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

12. csütörtök 68. 68.  

13. péntek 69. 69.  

14. szombat 70. 70. 

Munkanap áthelyezés – munkanap (dec. 27.) 

Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira tör-

ténő jelentkezés határideje 

15. vasárnap -- --  

16. hétfő 71. 71.  

17. kedd 72. 72.  

18. szerda 73. 73.  

19. csütörtök 74. 74. A 9. évfolyam bemutatkozása 

20. péntek 75. 75. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap - Kará-

csonyi műsor 

21. szombat    

22. vasárnap -- --  

23. hétfő -- -- Téli szünet 

24. kedd -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap 

25. szerda -- --  

26. csütörtök -- --  

27. péntek -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap  

28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő -- -- Téli szünet 

31. kedd -- -- Téli szünet 
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2020. JANUÁR 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda -- --  

2. csütörtök -- -- Téli szünet 

3. péntek -- -- Téli szünet 

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő 76. 76. A téli szünet utáni első tanítási nap 

7. kedd 77. 77.  

8. szerda 78. 78. NETFIT mérések kezdete (ápr. 24-ig) 

9. csütörtök 79. 79.  

10. péntek 80. 80.  

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő 81. 81.  

14. kedd 82. 82. Duális szakképzés erősítése (GINOP 6.2.3-17.) 

15. szerda 83. 83. Szülői értekezlet (12. évfolyam) 

16. csütörtök 84. 84. 
Házi Légfegyveres Lövész Kupa „Postaver-

seny” (GINOP 6.2.3-17.) 

17. péntek 85. 85. Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

18. szombat -- -- 
10:00 Központi írásbeli felvételi a 8. évfolya-

mosok számára 

19. vasárnap -- --  

20. hétfő 86. 86.  

21. kedd 87. 87.  

22. szerda 88. 88.  

23. csütörtök 89. 89. 
14:00 Pótló központi írásbeli felvételi a 8. évfo-

lyamosok számára 

24. péntek 90. 90. 
Az I. félév vége 

Szalagavató 

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő 91. 91.  

28. kedd 92. 92.  

29. szerda 93. 93.  

30. csütörtök 94. 94.  

31. péntek 95. 95. A szülők értesítése a tanulók eredményeiről 
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2020. FEBRUÁR 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szombat -- --  

2. vasárnap -- --  

3. hétfő 96. 96. Mellék-szakképesítések vizsgáinak kezdete 

4. kedd 97. 97.  

5. szerda 98. 98. 
Szülői értekezlet (9., 10. és 11. évfolyam, vala-

mint a szakképzés szükség szerint) 

6. csütörtök 99. 99.  

7. péntek 100. 100.  

8. szombat -- --  

9. vasárnap -- --  

10. hétfő 101. 101.  

11. kedd 102. 102. Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17) 

12. szerda 103. 103. Osztálykirándulási tervek leadási határideje 

13. csütörtök 104. 104.  

14. péntek 105. 105. 
Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés határ-

ideje 

15. szombat -- --  

16. vasárnap -- --  

17. hétfő 106. 106.  

18. kedd 107. 107.  

19. szerda 108. 108.  

20. csütörtök 109. 109.  

21. péntek 110. 110.  

22. szombat -- --  

23. vasárnap -- --  

24. hétfő 111. 111.  

25. kedd 112. 112. 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldo-

zatairól 

26. szerda 113. 113.  

27. csütörtök 114. 114. 
Úton a munka világába c. munkaerőpiaci - pá-

lyaorientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

28. péntek 115. 115. 
Testnevelés felvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 

29. szombat -- --  
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2020. MÁRCIUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. vasárnap -- --  

2. hétfő 116. 116. Pénzügyi és vállalkozói témahét – március 2-6. 

3. kedd 117. 117.  

4. szerda 118. 118.  

5. csütörtök 119. 119.  

6. péntek 120. 120. 
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 

7. szombat -- --  

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 121. 121.  

10. kedd 122. 122. 
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 

11. szerda 123. 123.  

12. csütörtök 124. 124. Diákfórum 

13. péntek 125. 125. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

14. szombat -- --  

15. vasárnap -- -- Nemzeti ünnep 

16. hétfő 126. 126. 
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvános-

ságra hozása 

17. kedd 127. 127. Fizika Csapatverseny (GINOP 6.2.3-17.) 

18. szerda 128. 128.  

19. csütörtök 129. 129.  

20. péntek 130. 130.  

21. szombat -- --  

22. vasárnap -- --  

23. hétfő 131. 131.  

24. kedd 132. 132.  

25. szerda 133. 133.  

26. csütörtök 134. 134.  

27. péntek 135. 135.  

28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő 136. 136. 
Erasmus+ partneriskolák látogatása iskolánk-

ban 

31. kedd 137. 137.  
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2020. ÁPRILIS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda 138. 138.  

2. csütörtök 139. 139.  

3. péntek 140. 140. Szakmák éjszakája (GINOP 6.2.3-17.) 

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő 141. 141. 
Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

7. kedd 142. 142. 
Megemlékezés a Költészet napjáról  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

8. szerda -- -- 
Diáknap 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

9. csütörtök -- -- Tavaszi szünet 

10. péntek -- -- Tavaszi szünet 

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő -- -- Húsvét hétfő – munkaszüneti nap 

14. kedd -- --  

15. szerda 143. 143. 
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

 

16. csütörtök 144. 144. 
Megemlékezés a holocaust áldozatainak emlé-

kéről 

17. péntek 145. 145.  

18. szombat -- --  

19. vasárnap -- --  

20. hétfő 146. 146. Fenntarthatósági témahét április 20-24. 

21. kedd 147. 147.  

22. szerda 148. 148.  

23. csütörtök 149. 149.  

24. péntek 150. 150.  

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő 151. 151.  

28. kedd 152. 152.  

29. szerda 153. 153.  

30. csütörtök 154. 154. 

Utolsó tanítási nap a végzősöknek 
14:00 Ballagás 

Felvételi értesítés a 8. évfolyamosoknak 
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2020. MÁJUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. péntek -- -- A munka ünnepe – munkaszüneti nap 

2. szombat -- --  

3. vasárnap -- --  

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

5. kedd -- -- 
Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szü-

net 

6. szerda -- -- 
Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szü-

net 

7. csütörtök 155. 155. Írásbeli érettségi vizsgák 

8. péntek 156. 156. Írásbeli érettségi vizsgák 

9. szombat -- --  

10. vasárnap -- --  

11. hétfő 157. 157. Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizsgák 

12. kedd 158. 158. Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizsgák 

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

igazgatói szünet 

14. csütörtök -- -- Írásbeli érettségi vizsgák– igazgatói szünet 

15. péntek 159. 159. Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizsgák 

16. szombat -- --  

17. vasárnap -- --  

18. hétfő 160. 160. Írásbeli érettségi vizsgák 

19. kedd 161. 161. Írásbeli érettségi vizsgák 

20. szerda 162. 162. 
Emelt szintű érettségire felkészítő csoportba jelent-

kezés határideje 

Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizsgák  

21. csütörtök 163. 163. Írásbeli érettségi vizsgák 

22. péntek 164. 164. Írásbeli érettségi vizsgák 

23. szombat -- --  

24. vasárnap -- -- Erasmus+ nemzetközi mobilitás (Törökország) 

25. hétfő 165. 165. Írásbeli érettségi vizsgák 

26. kedd 166. 166.  

27. szerda 167. 167. Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

28. csütörtök 168. 168.  

29. péntek 169. 169. Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

30. szombat  --  

31. vasárnap -- --  

2020. JÚNIUS 
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DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. hétfő -- -- Pünkösdhétfő – munkaszüneti nap 

2. kedd 170. 170.  

3. szerda 171. 171.  

4. csütörtök 172. 172. 

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjá-

ról 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

5. péntek 173. 173. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

6. szombat -- -- Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

7. vasárnap -- --  

8. hétfő 174. 174. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

9. kedd 175. 175. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

10. szerda 176. 176. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

11. csütörtök 177. 177. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

12. péntek 178. 178. Sport- és egészségnap, projektnap 

13. szombat -- --  

14. vasárnap -- --  

15. hétfő -- 179. 

Utolsó tanítási nap - Nyitott tanműhelyek pro-

jektnap a szakközépiskolai tanulók számára; 

szakgimnáziumi tanulóknak igazgatói szünet 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

16. kedd -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

17. szerda -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

17:00 Tanévzáró ünnepély 

18. csütörtök -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

19. péntek -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

20. szombat -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

21. vasárnap -- --  

22. hétfő -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

23. kedd -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

24. szerda -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

25. csütörtök -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

26. péntek -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

27. szombat -- --  

28. vasárnap -- --  

29. hétfő -- --  

30. kedd -- --  
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2020. JÚLIUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda -- --  

2. csütörtök -- -- Tanévzáró értekezlet 

3. péntek -- --  

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő -- --  

7. kedd -- --  

8. szerda -- --  

9. csütörtök -- --  

10. péntek -- --  

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő -- --  

14. kedd -- --  

15. szerda -- --  

16. csütörtök -- --  

17. péntek -- --  

18. szombat -- --  

19. vasárnap -- --  

20. hétfő -- --  

21. kedd -- --  

22. szerda -- --  

23. csütörtök -- --  

24. péntek -- --  

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő -- --  

28. kedd -- --  

29. szerda -- --  

30. csütörtök -- --  

31. péntek -- --  
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2020. AUGUSZTUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szombat -- --  

2. vasárnap -- --  

3. hétfő -- --  

4. kedd -- --  

5. szerda -- --  

6. csütörtök -- --  

7. péntek -- --  

8. szombat -- --  

9. vasárnap -- --  

10. hétfő -- --  

11. kedd -- --  

12. szerda -- --  

13. csütörtök -- --  

14. péntek -- --  

15. szombat -- --  

16. vasárnap -- --  

17. hétfő -- --  

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

19. szerda -- --  

20. csütörtök -- --  

21. péntek -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap 

22. szombat -- --  

23. vasárnap -- --  

24. hétfő -- -- 08:00 Javító- és osztályozó vizsgák 

25. kedd -- --  

26. szerda -- --  

27. csütörtök -- -- 09:00 Tanévnyitó értekezlet 

28. péntek -- --  

29. szombat -- -- Munkanap áthelyezés – munkanap (aug.21.) 

30. vasárnap -- --  

31. hétfő -- --  
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5. MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

5.1. A humán munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek 

 

A személyi feltételek biztosítottak, a szakos ellátottság teljes. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Bognár Barbara (magyar) 

Dakos István (kommunikáció) 

Élő Barbara (magyar) 

Fajtai Piroska (magyar–történelem) 

Kaszás Zoltán (magyar–történelem) 

Kelemen Tibor (történelem) 

Kiss Ernő (magyar–történelem) 

Kolozsiné Keresztes Éva (magyar) 

Kránicz Tünde (magyar- etika) 

Lévai Tamás (könyvtár) 

Nagy Nikolett (történelem) 

Nyári Milán (vizuális kultúra) 

Rohn Róbertné (könyvtár) 

Takács Szilvia (történelem) 

Varga Andrea Éva (történelem) 

 

II. Tárgyi feltételek 

 

Tárgyi feltételek a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően: 

 tantermek 

 iskolai könyvtár 

 számítógépek, projektorok, ill. digitális táblák és internet 

 DVD lejátszók és filmek 

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

szalag, forrásszemelvények). 
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A munkaközösség tagjai a lehetőségekhez mérten mindkét épületben használni tudják a mul-

timédiás tantermeket. A szaktantermi rendszer kialakítása lehetővé teszi a tanórákon az 

élményszerű, hatékonyabb, színesebb oktatást. Ennek érdekében a munkaközösség több 

tagja folyamatos digitális tananyagfejlesztést hajt végre. 

A könyvtárban található kivetítési lehetőség a délelőtti könyvtárhasználati órák és a dél-

utáni programok során sokoldalúan működtethető az ott lévő egyéb eszközökkel (videó, te-

levízió stb.) kombinálva.  

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

sorok elkészítéséhez, ill. a Gépész Rádió működtetéséhez, 

 

III. Célkitűzések, feladatok 

Célkitűzések: 

Történelem, társadalomismeret, társadalom és kommunikáció 

 A történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése 

 A nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem feldolgozásával; az euró-

pai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes történelem elem-

zésével 

 A demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés; az állampolgári feladatokra 

és a tudatos közéleti részvételre való felkészítés; az alapvető személyiségi és emberi 

jogok megismertetése 

 Nyitott, elfogadó gondolkodás kialakítása az eltérő kultúrák vonatkozásában 

 A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, va-

lamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával 

 A történelmi-társadalmi jelenségek és az eseményeket alakító okok föltárása 

 A kommunikációs képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodásmód kialakítása 

 A térben és időben való tájékozódás képességének és készségének folyamatos fej-

lesztése 

 A tanulók szöveges, képi forrás-, ill. ábraelemző készségének fejlesztése, javítása 

 A különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kom-

munikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése 

 A tanulók helytörténeti, Kaposvár-történeti ismereteinek bővítése, az ismeretek be-

építése az érettségi vizsga követelményeibe 
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 A tanulók felkészítése a sikeres érettségi vizsgákra, elősegítve az élethosszig való 

tanulás feltételeit 

 A tanórákon a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, 

audio-vizuális anyagok stb.) mellett a multimédiás eszközök (világháló, kép-, videó-

, hang-megosztók, stb.) használatának növelése 

 

Magyar nyelv és irodalom, kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 

 A magyar nyelv sokoldalú ismerete és árnyalt használata. Az anyanyelvi alapok meg-

felelő ismerete segíti az idegen nyelv elsajátítását 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 A nyelvi, a kulturális és a szociális kompetenciák alakítása, fejlesztése 

 A nyelv mint változó rendszer megismerése 

 A nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak 

megfelelő szinten birtokolják a kommunikáció eszköztárát 

 Az önálló ismeretszerzés, a differenciált gondolkodás, az élethosszig tartó tanulás 

képességének és igényének kialakítása, fejlesztése 

 Kitüntetett feladat az olvasási kedv felkeltése és megerősítése 

 Városunk és szűkebb régiónk kulturális életének, múltjának és jelenének bemutatása 

a tanítási órák keretében (például a kaposvári színház története, Rippl-Rónai József 

munkássága, kaposvári kötődése stb.) 

 

 Fejlesztési feladatok 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 Olvasás, az írott szöveg megértése 

 Írás, szövegalkotás 

 A tanulási képesség fejlesztése 

 Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

Vizuális kultúra 

 A tehetséges tanulók felkutatása, rajz- és fotópályázatokon való szerepeltetése, mun-

káikból kiállítás szervezése 

 A művészettörténet súlyának növelése az oktatásban 
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 A rajz és vizuális kultúra tantárgyból érettségi vizsgára jelentkezők számának növe-

lése 

 

Etika 

 Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, 

értelmezésük szóban és írásban.  

 A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől 

eltérő gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének 

belátása. 

 Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 

párbeszédben. 

 A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az 

elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

 Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, 

alternatívák mérlegelése. 

 A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét 

meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, 

bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek 

felismerése. 

 A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, 

alkalmazása konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a 

kisebbségekkel, nemzetiségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek 

feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos 

kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek 

elmélyítése. 

 

Minden tantárgy esetében az erkölcsiségre és a hazafiságra való nevelés. 

 

Feladatok: 

 A 9. évfolyamon végzett felmérések tapasztalatai, a hiányosságok pótlása 

 Diszlexiás, diszgráfiás tanulók számbavétele 

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

mérést megelőzően (szaktanárok) 
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 A kompetenciamérésen elért eredmények megtartása, ill. javítása a fejlesztési és in-

tézkedési tervben meghatározottak szerint 

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

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

 Az érettségi témakörök (történelem) és tételek (magyar) 20%, ill. 30%-ának megvál-

toztatása 

 Az érettségi vizsga eredményeinek elemzése, a tanulságok levonása 

 Egységes értékelés  

 Tankönyvrendelési javaslatok 

 Javaslat az új tantárgyfelosztásra 

 Az éves munka értékelése 

 

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

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

hospitálási tapasztalatok megbeszélésére. Ehhez szorosan kapcsolódik az Intézményi Ön-

értékelési Rendszer kialakítása, melynek során a munkaközösség kijelölt tagjai elkészítik 

önértékelésüket, majd az arra épülő fejlesztési terveiket. 

A 2019/2020-as tanévben Takács Szilvia önértékelése tervezett. 
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A munkaközösség programja havi bontásban 

 

2019. augusztus 

- 1. munkaközösségi értekezlet 

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

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

lódó területfelelősi feladatokat Nagy Nikolett látja el. 

Az éves munkaterv kialakítása, versenynaptár összeállítása 

Tanmenetek előkészítése 

 

2019. szeptember 

- Tanévnyitó ünnepély 

Felelős: Kránicz Tünde 

- Kadétavatás 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, Kiss Ernő, Kránicz Tünde 

- Szintfelmérések a 9. évfolyamon, diszlexiások, diszgráfiások számbavétele 

Felelős: szaktanárok 

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

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva 

- A tanmenetek elkészítése (határidő: szeptember 4.) 

Felelős: szaktanárok 

- Színházbérletek népszerűsítése, árusítása 

Felelős: Kránicz Tünde, szaktanárok 

- Fokozatosan élünk az iskolarádió adta lehetőségekkel 

Felelős: Kiss Ernő 

- Nevezés az Időutazó országos levelező történelemversenyre (Felkészítés folyamatos 

a tanév során.) 

Felelős: Takács Szilvia 

- Tehetséges tanulók felmérése 

Felelős: szaktanárok 

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

tos. 

Felelős: Bognár Barbara 
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- Komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő verseny a 7. és 8. osztályosok szá-

mára 

Felelős: Bognár Barbara 

2019. október 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolarádió keretében (október 4.) 

Felelős: Varga Andrea Éva 

- Felvételi nyílt nap a nyolcadik osztályosok számára (október 18.) 

Jelen lesznek: Kránicz Tünde, Kolozsiné Keresztes Éva, Takács Szilvia 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás négy hétvégén a nyolcadik osztályosok 

számára 

Felelős: Kránicz Tünde, Kolozsiné Keresztes Éva 

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

lyamosokkal (könyvtárlátogatás, beiratkozás a könyvtárba). 

Felelős: szaktanárok 

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

Felelős: Bognár Barbara 

- Őszi írásbeli érettségi vizsgák dolgozatainak javítása 

Felelős: Nagy Nikolett (történelem), Bognár Barbara, Fajtai Piroska (magyar) 

 

2019. november 

- 2. munkaközösségi értekezlet 

Téma: az érettségi témakörök és tételek 20-30 %-ának megváltoztatása 

- Az iskolai helyesírási verseny lebonyolítása 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, Dakos István 

- Őszi szóbeli érettségi vizsgák 

Vizsgáztató tanárok: történelem: Nagy Nikolett; magyar nyelv és irodalom: Bognár 

Barbara, Fajtai Piroska 

 

2019. december 

- Mikulás járja körbe ajándékaival a tantermeket (december 6.) 

Felelős: Kránicz Tünde 

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

tanév során.) 

Felelős: Takács Szilvia 
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- A 9. évfolyamosok bemutatkozó műsora (december 19.) 

Felelős: osztályfőnökök 

9/K Kolozsiné Keresztes Éva 

- Karácsonyi műsor (december 20.) 

Felelős: Rohn Róbertné 

 

2020. január 

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

mára (szakközépiskola és szakiskola) 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva és a továbbjutott tanulók felkészítő tanárai 

-  Központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok számára (január 18.) 

A dolgozatok javítása. Felelős: magyar szakos szaktanárok 

- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról iskolarádió keretében (január 22.) 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné 

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

Felelős: szaktanárok 

- Szalagavató ünnepség (január 24.) 

Felelős: Fajtai Piroska 

- 3. munkaközösségi értekezlet 

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

kozások, óralátogatások), tankönyvrendelés előkészítése 

- Az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny iskolai fordulója 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, szaktanárok 

 

2020. február 

- A Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulója 

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva, szaktanárok 

- Tankönyvrendelési javaslatok összegyűjtése 

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

- Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól: iskolarádió keretében (február 

25.) 

Felelős: Varga Andrea Éva 
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2020. március 

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

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva és a továbbjutott tanulók tanárai 

- Pénzügyi és vállalkozói ismeretek témahét (márc. 5-9.) 

A témakörhöz kapcsolódó szövegértési feladatok feldolgozása 

Felelős: Fajtai Piroska 

- Pénzügyi és vállalkozói témahét (márc. 2-6.) 

A témakörhöz kapcsolódó történelem tananyag feldolgozása a 12. évfolyamon 

Felelős: történelem szakos szaktanárok 

A témakörhöz kapcsolódó projekt feladat az etika órákon a 12. évfolyamon 

Felelős: Kránicz Tünde 

- Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (március 13.) 

Felelős: Kaszás Zoltán 

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

tárban 

Felelős: Lévai Tamás, Rohn Róbertné és a szaktanárok 

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

osztályosok számára 

Felelős: Bognár Barbara 

 

2020. április 

- Megemlékezés a magyar költészet napjáról az iskolarádióban (április 7.) 

Felelős: Kiss Ernő 

- Megemlékezés a holokauszt áldozatairól az iskolarádióban (április 16.) 

Felelős: Nagy Nikolett) 

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

részvétel  

Felelős: Kolozsiné Keresztes Éva 

- 4. munkaközösségi értekezlet 

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

sok tapasztalatai, érettségi vizsgák, kompetenciamérés, javítóvizsgák előkészítése 

- Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 20. és 2017. április 

24. között. 

A témakörhöz kapcsolódó szövegértési feladatok feldolgozása. 
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Felelős: Fajtai Piroska és szaktanárok 

Projektfeladatok 

Felelős: Nyári Milán 

- Ballagási ünnepség (04.30.) 

Felelős: Élő Barbara 

 

2020. május 

- Írásbeli érettségi vizsgák 

Segédeszközök elhelyezése a tantermekben 

Felelős: Rohn Róbertné, Lévai Tamás és a szaktanárok 

- A Festők Városa Hangulatfesztivál rendezvényeinek látogatása 

Felelős: Nyári Milán 

- Kompetenciamérés a 10. évfolyamon (május 27.) 

A javításért felelősek a munkaközösség tagjai. 

 

2020. június 

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

Felelős: Kiss Ernő 

- Szóbeli érettségi vizsgák 

Segédeszközök elhelyezése a vizsgatermekben 

Felelős:Rohn Róbertné, Lévai Tamás és a szaktanárok 

- Tanévzáró ünnepély (június 17.) 

Felelős: Kránicz Tünde 

- A következő évi tanévnyitó előkészítése 

Felelős: Bognár Barbara 

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

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

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

kat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Könyvtár 

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

lékletben található. 

A szaktanárok vezetésével filmórák, könyvtári foglalkozások. 

 

 

 

 

Helyismeret - helytörténet 

Gábriel Péter közreműködésével mind történelemből, mind irodalomból számos témakörökben 

tervezünk tanórákat. Az órák programját a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

Tanulmányi versenyek 

A 2019/20-as tanév tervezett tanulmányi versenyeinek listája a 4. sz. mellékletben található. 



53 

 

1. számú melléklet 

 

Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

 

Ssz. Név Foglalkozás 

1. Bognár Barbara 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 Szivárványhíd irodalmi levelező versenyre 

 (A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

Komplex felvételi előkészítő és tehetséggondozó prog-

ram megvalósítása az általános iskolák 7. és 8. osztályos 

tanulói számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 

 

2. Dakos István 
Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Implom József helyesírási versenyre 

3. Élő Barbara 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Ballagás 

Felzárkóztatás, korrepetálás (heti 2 óra): 

 Érettségire felkészítés 12/A 

 Érettségire felkészítés 12/I 

4.  Fajtai Piroska 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Szalagavató ünnepély 

A témahetekhez (Pénzügyi és vállalkozói ismeretek, 

Fenntarthatóság-környezettudatosság) kapcsolódó szöveg-

értési feladatok feldolgozása 

5. Kaszás Zoltán 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére 

Felzárkóztatás, korrepetálás (heti 1,5 óra): 

 Érettségire felkészítés 12/B 

 

6.  Kiss Ernő 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Kadétavatás 

 megemlékezés a magyar költészet napjáról 

 megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 

Fokozatosan élünk az iskolarádió adta lehetőségekkel 

7. Kolozsiné Keresztes Éva 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Implom József helyesírási versenyre 

 a Szép Magyar Beszéd versenyre 

 az Édes Anyanyelvünk versenyre 

 a „Lekötelező irodalom” című verses rendezvényre 

(A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás a nyolca-

dik osztályosok számára 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 Kadétavatás 
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8. Kránicz Tünde 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 tanévnyitó ünnepély 

 Kadétavatás 

 műsor Mikulásra 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás a nyolca-

dik osztályosok számára 

9.  Lévai Tamás 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés a magyar kultúra napjáról  

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár lehetősége-

inek megismertetése a 9. évfolyamosokkal (könyvtárláto-

gatás, beiratkozás a könyvtárba). 

 

10. Nagy Nikolett 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

 megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

 

11. Nyári Milán 

Projektfeladatok a Fenntarthatóság-környezettudatosság 

témahéthez kapcsolódóan 

A Festők Városa Hangulatfesztivál rendezvényeinek láto-

gatása 

12.  Rohn Róbertné 

Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés a magyar kultúra napjáról  

 karácsonyi műsor 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár lehető-

ségeinek megismertetése a 9. évfolyamosokkal 

(könyvtárlátogatás, beiratkozás a könyvtárba). 

13. Takács Szilvia 

Tehetséggondozás – versenyfelkészítés: 

 az Időutazó országos levelező történelemversenyre  

 az Örökségünk ’48 országos történelemversenyre 

(A felkészítés folyamatos a tanév során.) 

14. Varga Andrea Éva 
Iskolai ünnepélyek, műsorok szervezése: 

 megemlékezés az aradi vértanúkról 
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2. számú melléklet 

 

 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 

2019/2020-ES TANÉV 

 

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

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

számára biztosítani a könyvtári dokumentumokat és szolgáltatásokat. Tevékeny szerepet vállal 

az iskolán belüli és kívüli információáramlásban. A gyűjtőköri szabályzat alapján, az éves be-

szerzési keret szerint végzi az új dokumentumok beszerzését. 

 

A könyvtár alapfeladatai: 

 

 Könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, gondozása 

 A raktári rend biztosítása 

 Az információáramlás segítése 

 Tartós tankönyvek kezelése 

 Könyvtári órák, foglalkozások tartása 

 Könyvtárhasználóvá nevelés 

 Felzárkóztatás, ízlésfejlesztés, korrepetálás 

 

A könyvtár pedagógiai munkája: 

 

 Novemberben a 9. évfolyamos iskolai és kollégiumi tanulók számára a 

könyvtár bemutatása (könyvtárhasználat, könyvtári rend, beiratkozás) 

 A tanév során az iskolai tanulók részére előzetes bejelentkezés alapján 

könyvtárhasználatra épülő szakórák tartása 

 Kollégiumi csoportok részére könyvtárhasználati foglalkozások tartása 

felmenő rendszerben, külön tematika alapján (írástörténet, dokumentum-

ismeret, időszaki kiadványok, Nyugat, könyvtárhálózat) 

 Egyéni foglalkozás, felkészítés, korrepetálás 

A könyvtár szakmai munkája: 
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 Együttműködés a tantestülettel 

 Az állomány feldolgozása a Szikla21 integrált rendszer segítség-

ével egész évben folyamatosan 

 Szakmai kapcsolat a Megyei Könyvtárral és a város iskolai 

könyvtáraival 

 Továbbképzések, önképzés 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

 A bejárat előtti tárlóban és a kézikönyvtári részen folyamatos 

könyvbemutató ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan (Ka-

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

 Közösségi szolgálatot végző diákok foglalkoztatása 

 Tankönyvrendelés lebonyolítása 

 

Pályázatok 

TIOP 

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

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

időszak van érvényben. 

 

Határtalanul 

Pályázat benyújtása az új kiírásra. 

 

Honlap 

 

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

érdeklődők. 

 

Beszerzés 

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

amely a folyóiratokat tartalmazza (kb. 50.000,- Ft). 
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Célkitűzések 

 Rendezvények szervezése 

 Pályázatokon való részvétel 

 Szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvétel 

 Kiépített szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása (Megyei és Egyetemi Könyv-

tár, iskolai könyvtárak) 

 Honlap fejlesztése, folyamatos karbantartása 
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3. számú melléklet 

Kaposvár-ismeret 

 

Helytörténeti (Kaposvár-történeti) ismeretek oktatása a történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, a magyar irodalom tantárgyak, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi fakultáció 

keretében. 

A felsorolt témákról Gábriel Péter (vártörténet) tart előadásokat a szaktanárokkal egyeztetett 

időpontban. A további témákat a szaktanárok építik be óraterveikbe. 

 

Történelem 

 

A helytörténeti ismeretek oktatása a történelem tantárgy keretei közt a tananyag feldolgozásával 

párhuzamosan, a 10–12. évfolyamon a következő témakörökben valósul meg felmenő rend-

szerben: 

 

Évfolyam Témakör, tananyag Tervezett időpont 

10. évfolyam 
Kaposvár a török időszakban. A kaposvári vár tör-

ténete 
január 

11. évfolyam 

Kaposvár a reformkorban és az 1848/49-es forra-

dalom és szabadságharc idején. Noszlopy Gáspár 

tevékenysége 

szeptember 

Gazdasági fejlődés a dualizmus korában. A kapos-

vári urbanizáció a kiegyezés után. 
január 

12. évfolyam Az 1956-os forradalom eseményei Kaposváron március 

 

Az érettségi vizsga témaköreibe Kaposvár kiegyezés utáni gazdasági, társadalmi fejlődése, 

az urbanizáció főbb elemei épülnek be. 

 

 

Magyar irodalom 

 

Évfolyam Témakör, tananyag Tervezett időpont 

10. évfolyam 
Csokonai V. Mihály Somogyban és Kaposváron 

Berzsenyi és a kaposvári könyvtár 
január 

11. évfolyam Ady és Rippl-Rónai február 

12. évfolyam A színház és a színjátszás története Kaposváron november 

 

Az érettségi vizsga témaköreibe Csokonai Vitéz Mihály költészete épül be. 
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4. számú melléklet 

 

A 2019/2020-as tanév tervezett versenyei 

 

Verseny neve 

 

Verseny szervezője 

 

Felelős/ Felkészítő tanár 

Implom József Helyesírási 

Verseny 

 

EMMI 

 

Kolozsiné Keresztes Éva 

Szép Magyar Beszéd 

 

EMMI 

 

Kolozsiné Keresztes Éva 

Édes Anyanyelvünk 

 

EMMI 

 

Kolozsiné Keresztes Éva 

Szivárványhíd irodalmi le-

velező verseny 

 

HEBE Kft. 

 

Bognár Barbara 

Szivárványhíd irodalmi le-

velező verseny 

 

HEBE Kft. 

 

Kolozsiné Keresztes Éva 

Időutazó történelmi levele-

zőverseny 

HEBE Kft. 

 

Takács Szilvia 

Örökségünk’ 48 országos 

történelmi és állampolgári 

verseny  

Szakmai Középiskolákért 

Egyesület  

Takács Szilvia 

 

 

 

Kaposvár, 2019, augusztus 27. 

 

Kolozsiné Keresztes Éva 

munkaközösség vezető 
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5.2. A reál munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek 

 

Munkaközösségvezető: Németh Géza 

 

Munkaközösségi tagok:  

 

Csordás István matematika,   

Demeter László matematika, fizika 

Dr Bögölyné Róber Judit komplex természettudomány 

Ferka Gabriella matematika  

Győrfi-Bátori Enikő fizika  

Laki Piroska matematika 

Nemes Zoltán matematika 

Németh Géza  matematika, fizika    

Molnár Imre matematika 

Paluska Hajnalka matematika 

Stromájer Gábor komplex t.t., természetismeret 

Belovitz Judit természetismeret 

Antal Andrea természetismeret 

 

A munkaközösségünkből Borbényiné Molnár Hajnalka másik iskolába távozott, Horváth Ta-

más munkahelyet váltott, Weimann Gáborné a Centrum főigazgatója lett. Ferka Gabriella igaz-

gatóhelyettes lett iskolánkban, Laki Piroska új kollégánk a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolából 

érkezett. Dr Bögölyné Róber Judit és Csordás István nyugdíjas óraadóként tanít nálunk.Szemé-

lyi állományunk megfelelő végzettséggel rendelkezik a tantárgyak tanításához, mind az érett-

ségire való felkészítéshez és annak lefolytatásához is. 

 

II. Tárgyi feltételek: 

 

A tantárgyakat a helyi tanterveknek megfelelő tankönyvek és feladatgyűjtemények felhasználásával 

oktatjuk: 

Szemléltető eszközök: 

Projektor, laptop, számítógép, interaktív tábla 
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Szabályos testek térbeli szemléltetése élhálózattal (fém), forgástestek szemléltetése 

(fa, műanyag) 

Számítógépes programok függvények ábrázolására  

Tablóképek (függvények) 

Színes krétás táblai rajzok 

Internetes honlapok 

KÖMAL 

Szakkönyvek  

Tanári demonstrációs és tanulói kísérleti eszközök (szertári leltár alapján) 

Szakkönyvek  

DVD-k 

Interaktív tábla 

 

III. Munkaprogram 

 

Általános célkitűzések: 

 

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

ciálás keretében) 

- a lemorzsolódás csökkentése (GINOP-pályázat) 

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése, továbbképzéseken való részvétel 

- egységes követelményrendszer kialakítása 

- egységes tanmenetek kialakítása  

- tantárgyi koncentráció a műszaki tárgyakkal (pl. komplex természetismeret tantárgy esetében) 

- versenyekre és kompetenciamérésre való felkészítés, 

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

- fizikaszertár felszereltségének javítása  

- számítástechnika alkalmazásának fejlesztése tanórákon, a multimédiás eszközök segítségével 

(interaktív tábla) 

- felvételi és év végi eredmény vizsgálatok a 9. évfolyamon    

- próba érettségi feladatsor íratása és értékelése a végzős osztályoknál  

- 10. évfolyam kompetencia felmérésének értékelése (helyi és országos) 

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

- a szakirodalom folyamatos tanulmányozása 
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- gyengébb képességű tanulók segítése tanórai keretek között 

  Versenyeken való részvétel 

- OKTV matematika, fizika 

- Arany Dániel matematikaverseny 

- Megyei matematikaverseny 

- Zrínyi (Gordiusz) matematika tesztverseny 

- Kenguru matematika tesztverseny 

- Bolyai csapatverseny 

- Mikola Sándor fizika verseny I-II évfolyam 

- A tabi Regionális Matematikaverseny 

- Eötvös fizika csapatverseny (Általános Iskolák 7-8. osztályos tanulói részére, megyei) 

- Fizika Csapatverseny (Iskolai) 

- Föld Napja Csapatverseny 

- Hagyományteremtő Környezetvédelmi Projektnap 

 

A szakterület évi programja 

 

 A Kerettantervben előírtaknak megfelelően megváltozott óraszámok a matematika, a fizika 

tantárgyak esetében szükségessé teszik a tanmenetek továbbfejlesztését. 

Egységes értékelési elveket és ponthatárokat alkalmazunk, a pedagógiai programban foglaltak-

nak megfelelően. A munkaközösség az alábbi ponthatárokat alkalmazza a dolgozatok értékelé-

sekor:  

 Az egyes témazáró dolgozatokra adott érdemjegyek alsó határai: 

 elégséges: 25-30% 

 közepes: 40-45% 

 jó: 60-65% 

 jeles: 80-85% 

 

A szaktanárok az egyes dolgozatok nehézségi szintjének figyelembe vételével állapítják meg a 

fentiek alapján a konkrét ponthatárokat. 

Az egyéb értékelések során a szaktanárok a gyakorlatuknak megfelelően osztályoznak. 

 A minőségbiztosítási terv alapján az osztályok bemeneti értéke a felvételi eredmények. 

 A kompetenciamérés jó eredménye rendkívül fontos számunkra, így a felkészülésre 

nagy hangsúlyt kell helyezni és az értékelés a pedagógiai programnak megfelelően bekerül a 
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rendszerbe (május).  Az előző évi kompetencia felmérés helyi értékelését az eredmények isme-

retében áprilisban kell összevetni, illetve a fejlesztési tervet elkészíteni.   

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

maga az érettségi. A sikeres érettségire való felkészítést évek óta a próbaérettségi megíratásával 

segítjük elő.  

Szakkörök, korrepetálások    

 A lehetőségeknek megfelelően szakköröket, emelt szintű érettségi felkészítő foglalko-

zásokat indítunk a jobb képességű tanulók számára. 

Hasonlóképpen felzárkóztató foglalkozásokat is szervezünk. 

  

Tankönyvek 

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

de továbbra is használjuk a Mozaik tankönyvcsaládot. 

 

Az érettségi tapasztalatainak elemzésére, a további feladatok egyeztetésére október hónapban 

és a későbbiekben folyamatosan sor kerül.   

 A továbbtanulás elősegítése miatt továbbra is fontos a matematika és a fizika versenye-

ken való eredményes részvétel, amit a tanórákon és a szakköri foglalkozásokon továbbra is 

kiemelten kell kezelni. Idén ismét indítunk OKTV, Gordiusz és Kenguru illetve a Bolyai (csa-

patverseny) matematika versenyeken tanulókat, a lehetőségeket figyelembe véve.  

Kérjük a tehetséges tanulók versenyeztetésének anyagi támogatását az SZC segítségével. 

A megfelelő szakirodalmon kívül szeretnénk, ha a KÖMAL folyóirat továbbra is ren-

delkezésre állna.  

 Az emelt szintű érettségire való felkészítés az iskola által előírt tanórákon, illetve szak-

kör keretében kerül megvalósításra. 

A matematika és a fizika tantárgyból érettségire jelentkező tanulók felkészítésére a tan-

órákon differenciált foglalkozást és szakkört biztosítunk.   

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban a vizsgabizottságok munkájában továbbra is Ferka 

Gabriella vállal szerepet.  

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

hetséggondozó, felzárkóztató tanfolyam megtartását. A lehetséges időpontokat és a foglalkozá-

sok szervezését az iskolavezetéssel egyeztetjük.  

A központi felvételi eredményeket értékeljük, feladatokkal kapcsolatos tapasztalatokat 

megbeszéljük.  
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A munkaközösség tagjai számára számítógép, videomagnó, laptop, projektor, interaktív 

tábla egyaránt rendelkezésre áll, ezek jobb kihasználására törekedni kell. 

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

szélések), tantárgyi koncentrációk továbbfejlesztése. A tapasztalatokat folyamatosan beszéljük 

meg. 

 Az iskolánk által szervezett Eötvös versenyt (általános iskolák számára) idén is csapat-

verseny formában tervezzük megvalósítani. (szervezés folyamatosan, időpont március 17, 

14.órától) Az iskolai Eötvös Csapatversenyt ezúttal is a levelező verseny döntőjét megelőző 

időpontra, március 10.-re (8.30–12.00) szervezzük meg. Az ehhez szükséges anyagiak fedeze-

tére pályázatot nyújtottunk be. (GINOP). 

Tervezzük a Fenntarthatósági témahéten való szervezési feladatok ellátását és aktív részt 

vételt a lebonyolításban. 

Tervezzük továbbá a Pénzügyi témahéten a tanórákon a témához kapcsolódóan százalék-

számításos és kamatos kamatszámításos feladatok gyakoroltatását a tanulókkal. 

Tervezzük a próbaérettségi megszervezését az előző tanévekhez hasonló megvalósításban, 

feladatsor készítése (Ferka Gabriella) 

Tervezzük a Paksi Atomerőmű meglátogatását is. 

A munkaközösség eszközfejlesztési elképzelései: 

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

- a fizikaszertár fejlesztése (az amortizálódott anyagok folyamatos cseréje) 

  

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek 

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

portbontások megbeszélése. Fejlesztési elképzelések megbeszélése. Tanmenetek elkészítésé-

nek megbeszélése. Őszi vizsgaidőszak feladatainak megbeszélése. 

A versenyekre való jelentkeztetések megbeszélése.  

2. Az A Fizika Csapatverseny és Eötvös fizika verseny szervezése: 

Idén is megszervezzük a Fizika Csapatversenyt, (március 10.) Az osztályokból 4 fős csapatokat 

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

Az Eötvös Fizika versenyt általános iskolások számára idén is csapatverseny formájában szer-

vezzük meg, a tanév folyamán készítjük el a verseny nevezési és lebonyolítási szabályzatát. 

(március 17). 

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

4.Felvételi dolgozatok íratása, javítása (2018. január 18.). 
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A dolgozatokat feladatonként javítjuk, a 202. teremből való elvitelt és a visszahozatalt rögzíteni 

kell.   

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

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

petencia felmérésekkel kapcsolatos időarányos teendők megbeszélése. Eötvös verseny szerve-

zése (február-március). 

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

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

mán folyamatosan.  

8. Kompetencia mérés dolgozatok javítása 2018. május 27. 

A dolgozatokat együtt javítjuk, a megírást követő délután. 

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

végzendő felmérések, illetve a kompetencia felméréseinek értékelése.) (június) 

 

A Paksi Atomerőmű meglátogatásának megszervezése 

Névsorokhoz szükséges: név - születési idő – személyi igazolvány szám  

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

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

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

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

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

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

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

jelezni kell (Németh Gézának). 

 

Határidők: Az előzetes felmérés -szeptember  

A névsorok leadása (Németh Gézának) -szeptember 25. 

Időpont (később egyeztetve): -november hónap 

Négyjegyű függvénytáblázatokkal kapcsolatos feladatok az érettségi vizsgákat megelőzően: 

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

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

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

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

lázatokért nem lehet felelősséget vállalni. A matematika érettségi előtti (valamelyik) napon 
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minden (végzős osztályban érdekelt) tanár maga rendezi le a táblázatok elhelyezését és ellen-

őrzését a tantermekben. 

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

rendszerben folyamatosan tesszük közzé. 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 26 

 

Németh Géza 

munkaközösség vezető 
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5.3. A testnevelés-biológia munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek 

A munkaközösség személyi állománya: 

Antal Andrea    szaktanár   egyetemi végzettség 

Deák Zsuzsanna   szaktanár   egyetemi végzettség 

Kulcsár József   szaktanár   egyetemi végzettség 

Nagy Noémi    szaktanár   egyetemi végzettség 

Okos Balázs    szaktanár   főiskolai végzettség 

Stoff Dóra    szaktanár   egyetemi végzettség 

Retter Tamás    szaktanár   egyetemi végzettség 

Somi Attila    szaktanár   egyetemi végzettség 

Sólyom Gábor   szaktanár   főiskolai végzettség 

Spilák Szilveszter   szaktanár/mk. vez.  főiskolai végzettség 

Szemen Gábor   szaktanár   főiskolai végzettség 

Stromájer Gábor   szaktanár   egyetemi végzettség 

Takács Éva    szaktanár   egyetemi végzettség 

 

II. Tárgyi feltételek: 

Pázmányi Péter utca 17. szám alatti iskolarész létesítmények: 

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

 sportudvar: 1 db kézilabdapálya 

 4 db streetball pálya aszfaltborítással, villanyvilágítással  

 1 db konditerem + futófolyosó 

 

Virág utca 32. szám alatti iskola 

 tornaterem 20 m x 10 m parkettaborítás 

 konditerem  

 önvédelmi terem: tornaoktatásra felszerelve + tatami + tornaszerek  

 sportudvar: 200 m futópálya salakos 

 1 db kézilabdapálya salakos  

 műfüves labdarugó pálya villanyvilágítással: 80m x 40 m 

 1 db műfüves kézilabda pálya  

 1 db műfüves teniszpálya 
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 2 db homokos strandröplabda pálya 

Sporteszközök: 

Az oktatási célok és feladatok elsajátítására alkalmasak, de folyamatos korszerűsítés 

szükséges elhasználódott szerek miatt. Nagy segítség volt ehhez a 3.1.4-es TÁMOP pá-

lyázat pozitív elbírálása. Több millió forint értekben tudott intézményünk közbeszerzés 

útján sporteszközökhöz jutni. A testnevelés órákat így változatosabban megtartani. 

 

III. Célkitűzések, feladatok 

Műveltségterületünk kiemelt céljai: 

 Fitnesz és edzettségi szint fejlesztés rendszeres preventív fizikai aktivitással. 

 Motoros képességek kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése a sportági 

készségek kialakulása. 

 Testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése. 

 Szabadidős diák és versenysportban való részvétel sportágválasztás kiválasztás és 

után pótlásnevelés élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitás tudatosítása. 

 Személyiségfejlesztés szociális és emocionális képességek fejlesztése, erősítése. 

 Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése. 

 Szabadidősport kiemelt kezelése 

Ezeket a célokat leginkább a sportosztályokban folyó képzés során érhetjük el. 

 

Közvetlen feladatok: 

 A testnevelés órák heti 5 órás, jogszabályi előírásoknak megfelelő bevezetése intéz-

ményünkben teljes egészben megtörtént. Ezért volt szükség évről-évre testnevelő 

tanáraink számát emelni, hogy az új követelményszinteken megfelelően tudjunk 

dolgozni.  

 Az óraszám emelkedésével megnőttek a feladataink is. Több osztályban van ugyan-

abban az időben testnevelés óra.  

 Komoly szervezést igényel a pályák, termek, beosztása, hogy az oktatás szintvonalát 

tartani tudjuk. A tanévben fő feladataink az órák fontos, precíz és szintvonalas meg-

tartása a cél. 

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

vánjuk a tömegsport versenyek kínálatát. A labdarúgás (kis- és nagypályán) mellett, 
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szervezzünk kosárlabda, röplabda, streetball, asztalitenisz, szkander és fekvenyomó 

versenyeket. 

 Fontos feladat a NETFIT: a 2014/15-ös tanévben végeztünk először méréseket. A 

mérések célja a magyarországi iskolában tanuló diákok egészségi és fittségi állapo-

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

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

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

Plusz munkaként jelentkezik ez a testnevelőknél. Miután jogszabályi előírás, tudá-

sunkhoz mérten kell elvégezni. 

 

Sport: az éves sportversenyeken résztvevő és sportkörök vezetését végző kollégák 

kijelölése megtörtént. 

Kulcsár József:  - Rendvédelmi versenyek 

- Honvédelmi versenyek 

- Fiú röplabda  

- Úszás 

 

Sólyom Gábor:  - Labdarúgás 

 

Deák Zsuzsanna:  - Leánylabdarúgás  

- Leány kosárlabda 

 

Retter Tamás:   - Atlétika 

- Tömegsport 

 

Okos Balázs: - Asztalitenisz  

 

Somi Attila: - Érettségi előkészítés (közép- emelt) 

- Torna 

- Gimnasztika 

 - Városi futóversenyek 
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Spilák Szilveszter: - Labdarúgás 

- Tömegsport  

 

Stoff Dóra: - Úszás 

 

Takács Éva: - Gyógytestnevelés  

 

Nagy Noémi:  - Úszás 

 - Leány röplabda 

 

Szemen Gábor: - Fiú kosárlabda 

 

Továbbképzés 

 A következőkben előírt képzéseken tanáraink részt vesznek. 

 Rendszeres szakmai konzultációk egymás között és más intézmény testnevelőivel. 

 Pozitív hozzáállással egymás munkájának segítése (egymás óráinak helyettesítése, 

tehetséges sportolókra figyelemfelhívás, egységes fegyelmezési rendszer, sportren-

dezvényeknél egymás segítése stb.). 

Programunk az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző, egészségfejlesztő hatásá-

nak tudatos fejlesztését vette célba. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionáló 

képességek tervszerű, harmonikus fejlesztése.  

A rendszeres testedzés népszerűsítése, mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. 

Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény tevékenység öröme. Ért-

ékes személyiségvonások fejlesztése, kudarcszűrés a nehézségek leküzdése, kitartás, monotó-

nia tűrése, környezetkímélő magatartás. A tehetséges kiváló testi, biológiai, fiziológiai adott-

ságú, fizikailag jól terhelő, sportolni vágyó fiatalok mielőbbi kiválasztása, a versenysport felé 

irányítása.  

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

rend, alaki formaságok, a tanulók tiszta felszerelése, minimális higiéniai szokások kialakítása 

az órák kezdetének és befejezésének pontossága. A hagyományokra alapozva sikeres, eredmé-

nyes tanévet szeretnénk végezni a munkaközösségünk tagjaival. 
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Programterv: 

 

Szeptember: 

- Teremrend, egyéb foglalkozások beosztása 

- Szakkörök, időpontok egyeztetése 

- Tanulók sportági érdeklődésének felmérése 

- 2019. szept 12. Zalaegerszeg, Hibrid Haditorna Verseny 

- 2019. szept. 25. Zalaegerszeg és környéke, Göcsej Kupa 

- 2019. szept. 27. Pákozd, Országos Járőrverseny  

- Szept. 28. Európai Diáksport Napja 

- Kapos-kupa 

Október: 

- Jelentkezés az MDSZ őszi versenyeire 

- 2019. október 04. Kaposvár, Országos Haditorna Verseny megyei selejtezője 

- Szervezési feladatok az intézmény 55. évfordulójára 

- Az alapítványi bál előkészítése 

November: 

- MDSZ futsal diákolimpia, kosárlabda, röplabda, atlétika, úszás, asztalitenisz 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság meghirdetése 

December: 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság 11-13. évf. 

- Krampusz kupa, Kiskunhalas 

Január: 

- Asztalitenisz házibajnokság 

Február: 

- Felvételi vizsga testnevelési vizsgarészének szervezése/ lebonyolítása 

- GÉPÉSZ FUTSAL házibajnokság 9-10. évf. 

Március: 

- jelentkezés az MDSZ tavaszi versenyeire 

- az áprilisi témahét előkészítése 

IV. Középiskolás Rendészeti Csapatverseny. Előreláthatóan Körmend  
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Április: 

- Fenntarthatósági témahét  

- Diáknap 

- Kapospont kupa 

- Fair Play Kupa 

- Diákolimpia, kispályás amatőr labdarúgás 

- 2020. Április. Budapest. Országos Haditorna Verseny Döntő 

- 2020. Április. Adyliget vagy Miskolc. IV. Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Döntő 

- 2020. Április. Budapest. Légfegyveres Lövész Kupa " Postaverseny" Országos Döntő 

 

Május: 

- A sportismeretek, illetve emelt és középszintű érettségiző tanulók tájékoztatása, támogatása 

a júniusi érettségi vizsgákra. 

- NETFIT eredmények feltöltése 

2020. Május. Szekszárd. Kadét Kupa Honvédelmi Verseny 

 

 

Június: 

- június 14. Sportnap 

- A tanév értékelése, felkészülés az érettségi vizsgákra 

 

Folyamatos feladatok: 

- felkészítés és versenyezetés az MDSZ versenyein. 

- NETFIT felmérés, eredmények rögzítése. 

 

Természettudományi munkaközösség munkaterve: 

Fenntarthatósági témahét lebonyolítása. 

Szükség esetén részvétel a testnevelés felvételiken. 

Felkészítés, korrepetálás természettudományos tárgyakból igény szerint. 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 28. 

 

Spilák Szilveszter 

munkaközösség-vezető 
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5.4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

I. Személyi feltételek:  

A munkaközösség tagjai: 

 

Kulcsár József mkv.   angol 

Czank-Kovács Gabriella angol 

Belovitz Judit   német 

Havrillay Lívia  német 

Csabai Ildikó   angol 

Inkeiné Kraliczki Zsófia német 

Dobai Ákos   angol 

Kovács Ágnes   német 

Gerdelics Éva   angol 

Ress-Müller Barbara  német 

Helber Marianna  angol 

Horváth Jenő   angol 

Máté-Márton Laura  angol 

Szőke Tímea   angol 

Tamás Nikolett  angol 

Vágner Krisztina  angol 

Végvári Judit   angol 

A munkaközösség személyi összetétele az előző tanévhez képest most is változott. Baloghné 

Papp Zsuzsanna még évközben nyugdíjba vonult, Tavali Zsuzsanna pedig év végén váltott 

munkahelyet, helyette Vágner Krisztina érkezett. Kollerné Lendvai Hajnalka a Szakképzési 

Centrum egy másik intézményében folytatja munkáját. 

Inkeiné Kraliczki Zsófia szülési szabadságról visszajön, Belovitz Judit továbbra is az intéz-

ményben fog dolgozni. Gerdelics Éva előreláthatóan november 22-én nyugdíjba vonul. 

Munkaközösségünkből Kovács Ágnes szakértői, Kulcsár József pedig szaktanácsadói munkát 

végez. Az ő kötelező óraszámuk 18 óra/hét. Az eddigi osztályfőnökök mellett (Kovács Ágnes, 

Helber Marianna, Tamás Nikolett, Kulcsár József), a tanévben Máté-Márton Laura (9.C/NY) 

és Czank-Kovács Gabriella (9.C) osztályfőnöki feladatokat fognak ellátni. Az önértékelési fo-

lyamatokba Belovitz Judit, Csabai Ildikó és Szőke Tímea került be 

Továbbtanul: 

Végvári Judit – szakvizsgára előkészítő (Közoktatás-vezetői) 
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Czank-Kovács Gabriella –szakvizsgára előkészítő (Közoktatás-vezetői) 

Máté-Márton Laura – szakvizsgára előkészítő (Közoktatás-vezetői) 

II. Célkitűzéseink 

 az augusztusi pót- és különbözeti vizsgák megszervezése és levezénylése.  

 A visszatérő és új munkatársak szervezetbe való mielőbbi beilleszkedésének segítése 

 A 9-11. évfolyamokon a Traveller tankönyvcsaládról a Pioneer tankönyvcsaládra tör-

ténő zökkenőmentes átállás, az ezekhez kapcsolódó tantervek, tanmenetek megírása. 

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

nulóknak pályázati lehetőségek megteremtése, az esetlegesen számukra kiírt versenye-

ken való delegálás. 

 A sikeresen lezárult Erasmus Plus K2 projekt záróbeszámolójának elfogadtatása (vár-

hatóan szeptemberben lezárul) 

 tanulmányi eredmények megtartása, a tanulók további motiválása 

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

eredményes felkészítés, az érettségi eredmények további javítása 

 minél több tanuló sikeres nyelvvizsgára történő felkészítése, kiemelten figyelembe véve 

a nyelvi előkészítő osztályoktól elvárható arányokat. 

 Az első ízben szakközépiskolás és szakgimnáziumi tanulóknak kiírt prezentációs ver-

seny sikeres megrendezése 

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

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

nem fordítja felszabaduló idejét más tantárgyak elmélyültebb tanulására. 

 bukások számának csökkentése, a lemaradók felzárkóztatása  

 növekedjen az emelt szinten érettségizők száma 

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

gyakorlatok gyűjtése 

 tanítási módszereink továbbfejlesztése, színesítése, egymás óráinak látogatása, felké-

szülés a pedagógusok minősítésre, IKT tanfolyamokon történő részvétel 

 egységes követelményrendszer betartása (a Pedagógiai Programban és a kerettanterv-

ben leírt munkaközösségi megegyezés szerint) 

 a helyi tanterv követése felmenőrendszerben (9-12.évfolyam), ennek figyelembe vétele 

a tanmeneteknél, tankönyveknél 
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 a szakmai idegen nyelv tanítására felmenő rendszerben, tanmenetek cseréje, újak kidol-

gozása, hozzá tananyagok gyűjtése, az új, Kadét osztályok speciális didaktikai felada-

tainak előkészítése, megteremtése. 

 versenyekre való felkészítés, levelező versenyeken való aktívabb részvétel mindkét 

nyelv esetében IKT eszközök alkalmazásának kiszélesítése a tanórákon, az interaktív 

táblával rendelkező termekben 

 tehetséggondozás: az emelt szintű érettségire jelentkezők számának növelése, ösztönzés 

a nyelvvizsgára, segítség versenyfeladatok megoldásában, helyi (iskolai, városi) verse-

nyekre való felkészítés 

 A tavaly kezdődött, az idei tanévben tovább futó Erasmus+ (Teens Against Bullying) 

Partnerségi Program litvániai és törökországi útjainak, továbbá a külföldi társiskolák 

vendéglátásának megszervezése, a projektben meghatározott feladatok ellátása. 

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

Centrumban” elnevezésű projekt sikeres folytatása 

 együttműködés a Somogy megyei TST-vel és részvétel a programjaikon 

 Próbanyelvvizsgák, prezentációs versenyek szervezése, lebonyolítása. 

 A munkaközösségnek kiosztott iskolai közösségi feladat (bál, kirándulás) szervezése, 

lebonyolítása. 

 

III. Programok, feladatok 

 A javító és osztályozóvizsgák lebonyolítása 

Felelős: Munkaközösség tagjai 

Határidő: 2019. augusztus 26. 

 Új tanmenetek kidolgozása, leadása 

Felelős: Munkaközösség tagjai, munkaközösség-vezető 

Határidő: 2019. szeptember 06. 

 9. évfolyam bemeneti szintfelmérés megíratása, eredményeinek összegyűjtése né-

metből, angolból 

Felelős: Munkaközösség tagjai, munkaközösség-vezető 

Határidő: 2019. szeptember 16. 

Az iskola alapítványi báljának megszervezése, levezetése 

Felelős: munkaközösség tagjai 

Határidő: 2019. 10.11. 
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 Erasmus + Projekt Meeting, Litvánia (2 tanár, 4 diák) 

Felelős: Horváth Jenő 

Időpont: 2019. október 6-12. 

 Európai Szakképzési Hetének iskolai programja, Felvételi nyílt nap a 8. osztályo-

sok számára 

Felelős: Tamás Nikolett 

Időpont: 2019. október 19. 

 Őszi érettségi vizsgáztatás: 

Felelős: Kulcsár József angol 

Belovitz Judit német 

Határidő: 2019. október 

 A GINOP-os pályázat lebonyolítása (nyelvtanfolyamok szervezése német és angol 

nyelvterületen) 

Felelős: munkaközösség 

Határidő: Folyamatos 

 Tankönyvmegrendelés összeállítása 2020-2021-as tanévre 

Felelős: Kulcsár József 

Határidő: 2020. január 

 Pénzügyi és vállalkozási témahét  

Felelős: munkaközösség  

Határidő: 2020. március 02-06. 

 Erasmus + Projekt Meeting delegációjának munkája Kaposváron 

Felelős: Horváth Jenő, Kulcsár József 

Időpont: 2020. március 

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

Felelős: Vágner Krisztina, Inkeiné Kraliczki Zsófia 

Határidő: 2020. április-május 

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

zentációs verseny 

Felelős: Havrillay Lívia, Belovitz Judit, Csabai Ildikó, Máté-Márton Laura 

Időpont: 2020 április 20-24. 

 Prezentációs verseny a Szakképzési Centrum és a város szakközépiskolai és szak-

gimnáziumi tanulóinak 
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Felelős: Helber Mariann, Ress-Müller Barbara 

Időpont: 2020. április  

 Próbanyelvvizsga angolból középfok B2 szint: 

Felelős: Kulcsár József, Végvári Judit, Czank Kovács Gabriella, Csabai Ildikó, Hor-

váth Jenő 

Határidő: 2019-2020-es tanév 1. és 2.  félév 

 Próbanyelvvizsga németből középfok B2 szint: 

Felelős: Ress-Müller Barbara 

Határidő: 2019-2020-es tanév 2. félév 

 Iskolaújság szerkesztésében való közreműködés 

Felelős: Máté-Márton Laura, Kulcsár József 

Határidő: Folyamatos 

 A munkaközösség honlapjának megújítása, karbantartása: 

Felelős: Végvári Judit 

Határidő: folyamatos 

 Érettségi vizsgákra való felkészülés, a vizsgadokumentumok elkészítése. 

Felelős: minden érintett szaktanár 

Határidő: 2020. április 

 Erasmus + Projekt Meeting, Törökország (2 tanár, 4 diák) 

Felelős: Horváth Jenő 

Időpont: 2020 május 

 Erasmus + Projekt zárása 

Felelős: Horváth Jenő 

Időpont: 2020 július 

 9. évfolyam kimeneti szintfelmérés eredményeinek összegzése németből, angolból 

Felelős: Kulcsár József 

Határidő: 2020. június 08. 

TANULMÁNYI VERSENYEK: 

 Play&Win országos angol levelezőverseny: 

Felelős:  Szőke Tímea 

Határidő:  2019. október – 2020. április  

 ON-LION angol nyelvi levelező verseny 

Felelős:  Kulcsár József (angol)  
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Határidő:  2019. október 06. 

 ELC célnyelvi civilizációs verseny, egyben olvasóverseny 

Felelős: Kulcsár József 

Határidő: 2020. április 30. 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny angol és német nyelvekből 

Felelős:  Minden érintett szaktanár 

Határidő:  2020. szeptember 22. 

IV. Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek 

1. 2019. augusztus 22. 

Alakulás, vezetőválasztás, tantárgyfelosztás. Az előző tanév munkájának értékelése. A 

javítóvizsga megszervezése és az éves terv összeállítása. 

2. 2019. augusztus 27.  

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

pok kiosztása a bejövő osztályokban tanító kollégák részére.  

3. 2019. október-november 

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

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

készítése. Az angolosok számára a próbanyelvvizsgával kapcsolatos teendők megvita-

tása. A GINOP-os pályázat. 

4. 2020. február 

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

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

témahetekkel kapcsolatos feladatok rögzítése.  

5. 2020. április 

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

meneti szintfelmérésének előkészítése. 

6. 2020. június 

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

nak elkészítése és a következő tanév előkészítése.  

 

Kaposvár, 2019. augusztus 28. 

 

Kulcsár József 

mk. vezető 
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5.5. A gépészet munkaközösség munkaterve 

1.) Személyi feltételek: 
 

Gépészet munkaközösségi tagok 

S.sz. Név:  

1.  Bödő Krisztián Péter  

2.  Fisli István  

3.  Forgács László  

4.  Hajgató Sándor  

5.  Kiss János  

6.  Krénusz Ernő  

7.  Nyári Milán  

8.  Petes László Tamás  

9.  Sándor Gyula  

10.  Szabó Zsolt  

11.  Számel Róbert  

12.  Szelechman Zoltán  

13.  Tajnafői Sándor  

14.  Tóth Róbert  
1. táblázat: Gépészeti MK tagok 

 

A Gépészet munkaközösség 14 tagból áll, akik összesen 205,5 órában foglalkoznak az iskola 

tanulóival. Szakközépiskolásokkal, szakgimnazistákkal és érettségi után szakképzést választó 

tanulókkal.  

A gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 2011.évi CLX-

XXVII. szakképzési törvényben szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus látja el. 

A munkaközösség tagjai egységesen 22-26 órát tartanak, többen közülük osztályfőnökök is.  

A gépészet elmélet tanórák tantermekben zajlanak, az elméletigényes gyakorlati órák némelyi-

két szaktanteremben látják el.  

 

2.) Az oktatott tantárgyak: 

 

A gépészet munkaközösség tagjai által oktatott tantárgyak a gépészet szakmacsoporton 

belüli szakmákból adódik. Gépi forgácsoló, ipari gépész, hegesztő, gépgyártástechnológiai 

technikus és mechatronikai technikus képzések elméleti tantárgyai találhatók az alábbi táblá-

zatban: 
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S.sz. Tantárgy neve: 

1.  Esztergálás 

2.  Fémmegmunkálások 

3.  Forgácsolási alapismeretek 

4.  Gépészeti alapozó feladatok 

5.  Gépelemek beállítása 

6.  Gépészeti kötések alapjai 

7.  Gyártásszervezés alapjai 

8.  Gyártástervezés és gyártásirányítás 

9.  Hegesztési alapismeretek 

10.  Hegesztési ismeretek I – II – III - IV. 

11.  Köszörülés 

12.  Marás  

13.  Mechatronika 

14.  Mechatronikai alapozó feladatok 

15.  Munkahelyi egészség és biztonság 

16.  Munkavédelem 

17.  Műszaki mérés 

18.  Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 

19.  Szerszámgépek karbantartása 

2. táblázat: Gépészet elmélet oktatott tantárgyai 

 

3.) Tárgyi és tantermi feltételek: 

 

Az elméleti tanórák megtartásához a tantermek megfelelőek. Sok tanterem, és szaktan-

terem segíti a gépészet alapjának számító műszaki ábrázolás és annak gyakorlata tantárgy elsa-

játítását. A tanórákat kilencedik évfolyamon zömében kivetítővel rendelkező táblákhoz rendel-

tük.  

A tavalyelőtti évben rengeteg tankönyvet kaptunk, amelyeket bármely kolléga használhatja. 

Zömében forgácsolási elméleti, műszaki ábrázolási és mechanikai példatárak találhatóak meg 

a szakrajzterem szertárában.  

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

rajzolvasás megértésében is segítenek.  
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Könyvtárunkban megtalálhatóak a legfontosabb szakkönyvek, így a zökkenőmentes tanulás 

megvalósítható, ezen kívül a munkaközösség tagjai egymás között digitális tartalmakkal is se-

gítik munkájukat.  

 

4.) Célkitűzések: (vázlat) 

- tanmenetek egységesítése, pontosítása, tanmenetbank létrehozása, 

- lemorzsolódás csökkentése, 

- írásbeli vizsgafeladatok gyakorlása, 

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése, 

- egységes követelményrendszer betartása, 

- tanulmányi versenyekre felkészítés, 

- a szakirodalmak folyamatos tanulmányozása, 

 

5.) A munkaközösség évi programja: 

Augusztus: 

- Alakuló értekezlet, munkaközösség-vezető jelölés, szavazás. Beszámoló az előző tanév 

fontosabb eseményeiről, értékelés. (augusztus 23.) 

Szeptember:  

- Tanévnyitó ünnepély (szeptember 2.) (MK tagok), az új tanulók beintegrálása a 

szakképző évfolyamokon.  

- Munkaközösségi értekezlet. Aktualitások, feladatok kiosztása. Problémák 

megbeszélése. (MK tagok) 

- Munkaközösségi tagok önértékelésében aktív részvétel. (MK tagok)  

Önértékelt: Szelechman Zoltán. Az utolsó olyan munkaközösségi tag, aki még nem volt 

önértékelt. Vele 100%-os lesz a munkaközösség programban való részvétele.  

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

(Nyári Milán) 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 9. és 12. évfolyamon. (szeptember 8.) (MK tagok) 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 10. és 11. évfolyamon. (szeptember 18.) (MK tagok) 

Október: 
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- Alapítványi bálon megjelenés és aktív részvétel a lebonyolításban. Szülök toborzása, 

gépészeti osztályokból tombola gyűjtése. (október 11.) (Bödő Krisztián Péter, Fisli 

István, Krénusz Ernő, Nyári Milán) 

- Európai Szakképzés Hete iskolai programjában való aktív részvétel. (október 18.) (MK 

tagok) 

- Felvételi nyílt nap a 8. osztályosok számára. (október 18.) (MK tagok) 

- Október 23-i megemlékezésen részvétel. (MK tagok) 

November: 

- A tanulmányi versenyekre induló tanulók folyamatos felkészítése. 

- Évfolyamest a 10. évfolyamosok számára (érdeklődő MK tagok) 

- Őszi szóbeli érettségi vizsgák(érintett MK tagok) 

December:  

- Óralátogatások a munkaközösségben. 

- A decemberi GINOP programokban az érintett MK tagoknak részvétel: 

- Szakmai műhely (december 10.) 

- Úton a munka világába c. pályaismereti – pályaorientációs fórum (dec. 11.) 

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

- A 9. évfolyam bemutatkozásán való részvétel. (érdeklődő MK tagok) (de. 19.) 

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

Január: 

- Részvétel a januári GINOP programokban. (érintett MK tagok) 

- Duális szakképzés erősítése 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 12. évfolyamon. (január 15.) (MK tagok) 

- Részvétel a 8. évfolyamosok központi írásbeli felvételijének lebonyolításában. (január 

18. szombat) (MK tagok)  

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

szakmai versenyekre, felkészítésük folytatása. A félévkor bukott tanulóinak fejlesztő 

foglalkozások szervezése. Szalagavató. (MK tagok) (január 24.) 

Február: 

- Szülői értekezlet és fogadóóra a 9. 10, és 11. évfolyamon. (február 5.) (MK tagok) 

- Végzős gépészeti osztályok jelentkeztetése az érettségire és a szakmai vizsgákra. (MK-

en belüli osztályfőnökök) (határidő: február 14.) 
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- Úton a munka világába munkaerőpiaci, pályaorientációs fórum GINOP programon való 

részvétel. (MK tagok külön kiírás szerint) (február 27.) 

Március:  

- A „Pénzügyi és vállalkozói” témahét lebonyolításában részvétel. (március 2-6.) (MK 

tagok) 

- Az esetleges szakmai tanulmányi versenyen továbbjutott tanulók felkészítése az 

országos döntőre.  

Április: 

- Szakmák éjszakája rendezvényen részvétel. (MK tagok) (április 3.) 

- Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórumban részvétel (érintett 

MK tagok) (április 6.) 

- Diáknapon a gépészet szakmacsoporthoz tartozó osztályok támogatása, kampány. 

(április 8.) 

- Részvétel a „Fenntarthatósági témahéten” (április 20-24.) (MK tagok) 

- Ballagás lebonyolításában részvétel (MK tagok) (április 30.) 

Május: 

- Felkészülés az írásbeli érettségi és szakmai vizsgákra. Érintettek a gépészeti 

szakgimnáziumi és szakközépiskolai végzős osztályok, valamint felkészítő tanáraik. 

(MK tagok)  

- Kompetenciamérés kiosztott feladatainak lebonyolítása a 10. évfolyamon. (érintett MK 

tagok, akik osztályfőnökök) (május 27.) 

Június:  

- Év végi szakmai vizsgák lebonyolításában részvétel. (külön kiírás szerint MK tagok) 

- Szervezett továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok, ismeretek átadása a 

kollégáknak. (résztvevő személyek) 

- Nyitott tanműhelyek projektnap a szakközépiskolai tanulók számára. (MK tagok) 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek: 

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

összehangolása. Éves munka megbeszélése. Órarendi problémák kiküszöbölése. 

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

felkészítésük megbeszélése. 

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

d.) December: pályaorientáció. 

e.) Január: Félévi eredmények. 

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

megbeszélése. 

g.) Május: Vizsgák lebonyolítása 

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

i.) Augusztus: Alakuló értekezlet  

 

Kaposvár, 2019. augusztus 27. 

        Nyári Milán 

       gépészet munkaközösség-vezető 
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5.6. A szakmai gyakorlati munkaközösség munkaterve 

 

1. Személyi és tárgyi feltételek 

 

Munkaközösségi tagok: 

15.  Andrikóné Maza Szilvia 

16.  Balogh András 

17.  Balogh József 

18.  Bödő Krisztián Péter 

19.  Czank Mátyás 

20.  Fisli István 

21.  Hajgató Sándor 

22.  Kiss János 

23.  Kontra Roland 

24.  Krénusz Ernő 

25.  Mike Gábor 

26.  Novák László 

27.  Nyári Milán 

28.  Pap András 

29.  Petes László Tamás 

30.  Reiter Gyula 

31.  Szabó Sándor 

32.  Szabó Zsolt 

33.  Számel Róbert 

34.  Szelechman Zoltán 

35.  Váli Imre 

 

A munkaközösségnek tagja minden kolléga, aki műszaki gyakorlatnak minősülő foglalkozást 

tart. A gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 2011.évi CLX-

XXVII. szakképzési törvényben szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb 

szakember látja el. 

A munkaközösségünk tagjai 22-26 órát tartanak Munkaközösségünk tagjai elméleti és gyakor-

lati órákat is tartanak, ezért az elméleti munkaközösségekkel sok közös programot tervezünk, 

de természetesen vannak olyan feladatok, amelyek csak a gyakorlat során jelentkeznek.  
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A munkaközösség feladatai a következők: 

 A munkaközösség fő feladatai közé fog tartozni a pályaválasztási tevékenységek 

erősítése, amely az éves munkatervben is megjelenik. 

 A munkaközösség másik nagy feladata a tehetséggondozás, beleértve a szakmai ver-

senyekre való felkészítést is. 

 A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a lemorzsolódás csökkentése, a tanulók 

szakma iránti érdeklődésének a növelése. Szakköri foglalkozások tartása. 

 A mellék-szakképesítés gyakorlati vizsgafeladatainak kidolgozása, a tanulók felké-

szítése a vizsgákra 

 Az év végi vizsgákra a gyakorlati vizsgafeladatok átdolgozása mivel már több éven 

keresztül hasonló feladatok voltak. 

 Szakmai kirándulás szervezése. 

 Tanmenetek időben történő leadása 

 Az iskola önértékelési programjában részvétel. 

 

2. Tárgyi feltételek: 

 

A gyakorlati foglalkozások megtartásához a tárgyi feltételeink megfelelőek, ezeket karbantar-

tani szükséges és újabb gépek, eszközök beszerzésével kell a színvonalat tartani. A foglalkozá-

sok előkészítésében a tanároknak részt kell venni. a feladatokat a tanmenetben meghatározottak 

szerint kell végezni. 

 

Az iskolai tanműhelyben érdekelt osztályok a következők 

 

 Ipari gépész  9. évfolyam  

 Gépi forgácsoló  9. évfolyam  

 Hegesztő   9.évfolyam  

 Karosszérialakatos  9. évfolyam  



87 

 

 Villanyszerelő  9., 11 évfolyam  

 Elektronikai technikus  13.évfolyam 

 Gépgyártástechnológiai technikus 13., 14 évfolyam 

 Szakgimnázium ágazati képzések   9-12 évfolyam 

 

Mivel a tankönyvek ára nagyon megemelkedett ezért csak a minimálisan szükséges könyveket 

rendeljük, inkább a könyvtári könyvek használatára és a digitális anyagokra ösztönözzük a di-

ákokat. Digitális anyagok CD-n tárolva a könyvtárban rendelkezésre állnak és a tanár kollégák 

által készített demonstrációs anyagok elérhetők, ha a diákok kérik. A gyakorlati foglalkozáso-

kon is szükség van egy jegyzetfüzetre, hiszen a foglalkozásokon sok olyan ismeret is elhangzik, 

amit vázlatként le kell írni. Műhelynapló vezetése is kötelező minden gyakorlaton részt vevő 

tanulónak. A külső és az iskolai gyakorlatok műhelynaplójának vezetését fokozottan ellenőrizni 

kell. 

 

3. Célkitűzések: 

- egymás munkájának megismerése 

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése 

- egységes követelményrendszer kialakítása 

- új technológiák megismerése 

- versenyekre felkészítés 

- a szakirodalom folyamatos tanulmányozása 

- szintvizsgákra való felkészítés 

- mellék-szakképesítés vizsgájára való felkészítés 

- évvégi gyakorlati feladatok átdolgozása 

 

4.A munkaközösség évi programja: 

 Augusztus 26. Nyitó, alakuló értekezletek. 

Szeptember  

Munkaközösségi értekezlet az év elején felmerülő problémák megbeszélése. 

Anyag és eszköz igények átgondolása és leadása 

Szakköri foglalkozások igényének leadása 

Szeptember Szülői értekezlet (9. és 12. évfolyam), előtte fogadóóra. 

Szeptember Szülői értekezlet (10. és 11. évfolyam), előtte fogadóóra. 
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Részt veszünk az Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórumon 

(GINOP 6.2.3-17.) 

Felkészülés az októberi felvételi nyíltnapra 

Október  

A pályaválasztási felvételi nyíltnapon részvétel, minden ágazat számára 

Részt veszünk Európai Szakképzés Hete (GINOP 6.2.3-17.) rendezvényen 

Októbertől folyamatos részvétel a városi és megyei pályaválasztási rendezvényeken  

Őszi javító, pótló szakmai vizsgák megszervezése, lebonyolítása 

November 

A szakmai versenyre előzetesen kiválasztott tanulók felkészítésének koordinálása. A 

szükséges korrekciók elvégzése, a tanulók eredményeinek értékelése. Együtt működünk 

az elméleti kollégákkal és a külső gyakorlati helyekkel, mivel a versenyek első fordu-

lójából elméleti feladatok alapján jutnak tovább a tanulók. 

Részt veszünk a „Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17)” rendezvényen 

December 

Aktív részvétel a „Szakmai műhely (GINOP 6.2.3-17)”rendezvényeken 

Részt veszünk az Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórumon 

(GINOP 6.2.3-17.) 

A mellék-szakképesítés gyakorlati vizsgafeladat előkészítésének áttekintése 

A szakmai tanulmányi versenyre folyamatos felkészítés 

Január 

A szakmai tanulmányi versenyekre a tanulók felkészítésének fokozása. 

Szakmai kerekasztal Duális szakképzés erősítése (GINOP 6.2.3-17.)  

Első félév zárása.  

A mellék-szakképesítés gyakorlati vizsgafeladat véglegesítése 

Február  

Munkaközösségi értekezlet első félév értékelése.  

A mellék-szakképesítések vizsgái 

A lezajlott tanulmányi versenyek értékelése, a továbbjutott tanulók felkészítésének 

megtervezése, kiemelt figyelemmel a gyakorlati és szóbeli versenyrészre. 

Aktív részvétel a „Szakmai műhely (GINOP 6.2.3-17)” rendezvényeken 

Részt veszünk az Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórumon 

(GINOP 6.2.3-17.) Felkészülés a szintvizsgákra. 

Március 
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Szintvizsgák lebonyolítása 

Fő feladat az év végi vizsgák előkészítésének megkezdése, dokumentációk áttekintése, 

anyag és szerszámigény összeállítása. Új vizsga feladatok kidolgozása. 

A szakmai tanulmányi versenyen továbbjutott tanulók felkészítése az országos döntőre. 

Aktív részvétel a pénzügyi és vállalkozói témahét rendezvényein. 

Tanulók és oktatók jelentkezése a „Légy a szakmád mestere rendezvényre” 

Április  

Szakmák éjszakája rendezvényen való részvétel GINOP 6.2.3-17 

Részt veszünk az Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórumon 

(GINOP 6.2.3-17.) 

Aktív részvétel a fenntarthatósági témahét rendezvényein. 

„Légy a szakmád mestere” az Országos Tehetséggondozó tanács által meghirdetett ver-

senyen való részvétel.  

Május- Június  

A nyitott tanműhelyek napjának lebonyolítása a szakközépiskolai tanulók számára. 

Év végi szakmai vizsgák lebonyolítása. 

Munkaközösségi értekezlet a tanév értékelése 

Egyéb tevékenységek 

Munkaközösségi kirándulás tavasszal, szakmai kiállításra. (Hajgató Sándor) 

Szakmai órák látogatása, kiemelt tekintettel önértékelésben résztvevő kollégák.  

A CAD/CAM, új technológiák megismertetése a kollégákkal. Szakmai bemutató óra 

tervezése, korszerű oktatási eszközök és módszerek bemutatása, konzultáció. (Számel 

Róbert) 

Megvizsgáljuk az elméleti és gyakorlati oktatás eszközfejlesztési lehetőségeit, prioritási 

sorrendeket állítunk fel. (Széki Tibor, Fisli István, Krénusz Ernő, Nyári Milán) 

Szervezett továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok, ismeretek átadása a kollé-

gáknak. (résztvevő személyek) 

Az iskola pályaválasztási napjának szervezésében, lebonyolításában való aktív részvé-

tel. (Petes LászlóTamás, Krénusz Ernő, és minden mk. tag) 
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Szakmai tanulmányi versenyekre történő felkészítés, megfelelő tanulók kiválasztása. 

(Hajgató Sándor, Bödő Krisztián, Mike Gábor, Reiter Antal, Nyári Milán) koordinálása 

mellett a kapcsolódó területek szakmai tanárai, oktatói) 

A szakmai vizsga feladatainak értékelése, a tapasztalatok alkalmazásával a 2020. évi 

vizsgafeladatok kidolgozása. (mk. értekezlet) 

A tanmenetek felülvizsgálata, elkészítése a 2019-2020-as tanévre. (minden mk. tag). Az 

egységes tanmenetek digitális formában történő összegyűjtése. 

A duális oktatás tapasztalatainak megbeszélése, értékelése. 

Kapcsolattartás a külső gyakorlati képzőhelyekkel a gyakorlati oktatásvezető irányítá-

sával. 

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek: 

 

Az éves feladatok megbeszélése, a tanmenetek elkészítése, összehangolása, szakkörök, 

felzárkóztatások indítása. (szeptember) 

Az indulásnál jelentkező problémák megbeszélése, megoldása (október) 

Szakmai versenyekre tanulók kiválasztása, felkészítésük elkezdése (október) 

Mellék-szakképesítés vizsgafeladatainak kiválasztása, felkészítés (november) 

Szintvizsga feladatok kiválasztása, felkészülés elkezdése (január) 

Félévi eredmények megbeszélése, (február) 

Mellék-szakképesítés, szintvizsga lebonyolítása (február, március) 

A szakmai vizsgákhoz kapcsolatos időarányos teendők megbeszélése. 

(március-április) 

Év végi megbeszélés, a tanév értékelése. (június) 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 27. 

 

Krénusz Ernő 

munkaközösség vezető 
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5.7. A közlekedésgépészet munkaközösség munkaterve 

I. Személyi és tárgyi feltételek 

 

Munkaközösségi tagok: 

 

 

 

Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 

2011.évi CLXXXVII. szakképzési törvényben szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus 

és egyéb szakember látja el. 

 

II. Célkitűzések, feladatok 

 

1. Általános célkitűzések: 

- egymás munkájának megismerése 

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése 

- egységes követelményrendszer kialakítása 

- egységes tanmenetek kialakítása 

- versenyekre felkészítés 

- szervizfejlesztés-beruházás tervezés-felújítás 

- mentorálási tevékenységek  

- önértékelések végrehajtása 

- portfólió elkészítése 

 

 

2. A munkaközösség évi programja: 

Közlekedési munkaközösség pedagógus összetétele 

  elmélet gyakorlat óraadó 

1. Molnár Magdolna x   

2. Illés Tibor x   

3. Kontra Roland x   

4. Kovencz András x   

5. Reiter Antal Dániel x   

6. Reiter Gyula x   

Közlekedési munkaközösség technikai összetétele 

  munkakör 

1. Bizderi Viktor autóelektronikai műszerész 

2. Herceg Krisztián autószerelő 
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 Szakmai elméleti órák látogatása különös tekintettel a közlekedési munkaközös-

ségben újonnan (avagy újfent) dolgozó kollégákra, önértékelés szervezése, kivi-

telezése (Kontra Roland) – ebben a tanévben nem kerül sor önértékelésre. 

 A szakmai oktatás színvonalának fejlesztése, új technológiák megismertetése a 

kollégákkal. Szakmai bemutató óra tervezése, korszerű oktatási eszközök és 

módszerek folyamatos bevezetése, fejlesztése. (Illés Tibor, Reiter Antal, Reiter 

Gyula) 

 Tovább vizsgáljuk az elméleti és gyakorlati oktatás eszközfejlesztési lehetősé-

geit, prioritási sorrendeket állítunk fel. (Illés Tibor, Reiter Antal, Reiter Gyula) 

 Szervezett továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok, ismeretek átadása a 

kollégáknak. (résztvevő személyek) 

 Az iskola pályaválasztási napjának szervezésében, lebonyolításában való aktív 

részvétel. (Kovencz András és minden mk. tag) 

 Szakmai tanulmányi versenyekre (ÁSZÉV, OSZTV, SZKT) történő felkészítés, 

megfelelő tanulók kiválasztása. (Illés Tibor, Reiter Antal, Kovencz András és a 

kapcsolódó területek szakmai tanárai, oktatói) 

 Az előző tanévi szakmai vizsga feladatok értékelése, a tapasztalatok alkalmazá-

sával a 2020. évi vizsgafeladatok kidolgozása. (mk. értekezlet) 

 A tanmenetek felülvizsgálata, elkészítése a 2019/2020-es tanévre. (minden mk. 

tag). A tanmenetek digitális formában történő összegyűjtése. 

 Szakmai vizsgákon való részvétel (minden mk. tag) 

 A duális képzés során felmerülő gyakorlati képzési nehézségek kiküszöbölése, 

a diákok segítése. (minden mk tag) 

 A szakközépiskolai első éves gyakorlati képzés átalakítása, reformálása, külső 

gyakorlati képzéshez illesztése (Reiter Antal, Reiter Gyula) 

 Az iskola keretein belül oktatott közlekedési szakmák bemutatásának megszer-

vezése lebonyolítása. 

 Szertárfejlesztés a szakmai elméleti órákon bemutatható eszközök oktatásba il-

lesztésével (Virág u. 302-303.) 

 A munkaközösség nem tervezhető jövőbeni feladatokra felkészülten vár, rugal-

masan, a lehetőségek maximális kihasználása mellett rendelkezésre áll.   

 Pénzügyi témahét 2020.03.02-06. (Molnár Magdolna) 
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 Felkészülés a 2020-ban bevezetésre kerülő új OKJ és a technikumi rendszer 

okozta kihívásokra. 

III. Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek: 

 

1. Az éves feladatok megbeszélése, a tanmenetek elkészítése, összehangolása, a 

tanév indítása. (szeptember) 

2. Aktuális ügyek megbeszélése (Nyílt napok, Európai Szakképzési Hét), a mun-

kaközösséghez tartozó gépjármű szervizben tartandó gyakorlatigényes elméleti 

órák (elméleti tananyag gyakorlati bemutatása) ütemtervének összeállítása. 

(szeptember-október) 

3. A szakmacsoportban tanuló diákok tanulmányi eredményeinek egyeztetése, 

hospitálás lehetőségei. (november) 

4. Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása, félévzárással kapcsolatos teendők, je-

lentkeztetés a szakmai illetve a mellékszakképesítések vizsgáira. (január) 

5. Az első félév áttekintése, diákok versenyfelkészítése, önértékelés (február) 

6. Tanulmányi versenyeken való részvétel, pénzügyi témahéttel kapcsolatos teen-

dők. (március) 

7. Szakmai vizsgák előkészítése, diáknapi részvétel, támogatás, Szakmák Éjsza-

kája (április) 

8. Szakmai vizsgák, érettségi vizsgák támogatása (május) 

9. Aktuális éves teendők, zárás, vizsgáztatás (június) 

Kaposvár, 2019. augusztus 27. 

 

 

Kovencz András 

munkaközösség vezető 
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5.8. A villamosipar és elektronika - informatika munkaközösség munkaterve 

Bevezetés 

A 2019. augusztus 23-án megtartott munkaközösségi értekezleten a villamos-informatikai mun-

kaközösség megkezdte munkáját. Munkaközösség vezetői szerepre az idei tanévre is engem – 

Rauch Évát - választottak meg. 

 

Az alábbi személyi változások érintették a munkaközösséget: 

 Petes János nyugdíjba vonult; 

 Vég József másik iskolába távozott; 

 Kovács Károly másik iskolából érkezett; 

 Zámbó Tibor nyugdíjas óraadóként visszatért; 

 Balogh József nyugdíj előtti félállásban dolgozik; 

 Galabár Zoltán rendszergazda is óraadónk; 

 Paluska Hajnalka – bár a reál munkaközösségbe tartozik - nálunk 3 óra informatikát 

tanít. 

I. A munkaközösség tagjai 

Ssz Név óraszám osztálya elmélet gyakorlat tantárgy 

1.  Andrikóné Maza Szilvia 25,5/24 10.D x x informatika 

2.  Balogh András 23/24 3/11.D x x villamos 

3.  Balogh József 13  x x informatika 

4.  Czank Mátyás 20  x x informatika 

5.  Forgács László 24,5/26  x x villamos 

6.  Galabár Zoltán 11  x x informatika 

7.  Kovács Károly 23/24 KSZ/11.A x x villamos 

8.  Mike Gábor 22/24 2/10.D x x villamos 

9.  Paluska Hajnalka 3 KK 12 x x informatika 

10.  Pap András 26/26   x villamos 

11.  Rauch Éva 22/22 1/9.D x  villamos 

12.  Szabó Sándor 22/24 Ksz/12.A x x villamos 

13.  Széki Tibor 4/4  x x informatika 

14.  Tari Balázs 24/26  x x informatika 

15.  Váli Imre 24/26  x x villamos 
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A munkaközösségünk által tartott szakkörök, felzárkóztató órák, emelt órák: 

 

 Tari Balázs  12-eseknek emelt informatika – 2 óra 

 Szabó Sándor:  pályázat keretében - 2 óra 

 Kovács Károly: KSZ/11.A felzárkóztatás - 1 óra 

 Balogh András: 3/11.D vizsgafelkészítés - 1 óra  

 Forgács László: 1/9.D felzárkóztatás - 1,5 óra  

 Mike Gábor:  12E tehetséggondozás - 2 óra  

 Váli Imre:  Felzárkóztatás - 2 óra 

 

Felsőfokú tanulmányok az alábbi kollégákat érintik: 

 

 Mike Gábor idén kezdi a Napelemes rendszerek szakmérnöki tanulmányait; 

 Czank Mátyás folytatja mérnöktanári tanulmányait; 

 

Minősítések tekintetében két kolléga érintett:  

 

 Mike Gábor ebben a tanévben készíti el portfólióját; 

 Czank Mátyás még gyakornoki idejét tölti, a mentora: Paluska Hajnalka. 

 

II. Ebben a tanévben lebonyolítandó vizsgák tervezett vizsgáztatói: 

 

Szakmai vizsgák: 

 

Elektronikai technikus: 

Gyakorlati vizsga: Szabó Sándor 

Írásbeli vizsga: Rauch Éva 

Szóbeli vizsga: Rauch Éva 

 

Műszaki informatikus: 

Gyakorlati vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

Szóbeli vizsga: Andrikóné Maza Szilvia 

 

3 éves villanyszerelő: 

Gyakorlati vizsga: Balogh András, Pap András 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 

 

2 éves villanyszerelő: 

Gyakorlati vizsga: Balogh András, Pap András 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 

 

Villamosipar és elektronika ágazati érettségi: 

 

Írásbeli vizsga: Mike Gábor 

Szóbeli vizsga: Mike Gábor 
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Informatika ismeretek ágazati érettségi: 

 

12.C 

Írásbeli vizsga: Tari Balázs 

Szóbeli vizsga: Tari Balázs 

12.I 

Írásbeli vizsga: Zámbó Tibor 

Szóbeli vizsga: Zámbó Tibor 

 

Informatika érettségi: 

Írásbeli vizsga: Tari Balázs 

Szóbeli vizsga: Tari Balázs 

 

Ezenkívül tavasszal szintvizsgákat is tartunk a villanyszerelőknek. 

 

Idén először mellék-szakképesítést szerezhetnek az elektronika és az informatikus szakgimna-

zistáink is az alábbiakból: PLC programozó illetve irodai informatikus. Ahhoz, hogy sikeres 

vizsgákat tegyenek le, átcsoportosítottunk némely tantárgyat. Az alábbi táblázatok ezeket a vál-

toztatásokat foglalják össze: 

 

Informatika: 

Tantárgy eredeti 1. félév 2. félév 

Hálózatok I. 1 1 1 

Hálózatok I. gyakorlat 2 1 3 

Irodai szoftverek 1 2 0 

Irodai szoftverek gyakorlat 3 6 0 

Programozás 1 0 2 

Programozás gyakorlat 2 0 4 

 

Elektro: 

Tantárgy eredeti 1. félév 2. félév 

PLC ismeretek 1 2 0 

PLC programozási gyakorlat 2 4 0 

Irányítástechnika 2 1 3 

Irányítástechnikai gyakorlatok 3 1 5 

III. Oktatással kapcsolatos célkitűzések 

Az idei évben nagyon rossz eredmények születtek az elektronikai technikus szakmai 

vizsgán. Amióta külön kell meglennie az 51%-nak minden vizsgarészen, mindig gyengén 

szerepeltek a diákjaink. Idén 3 fő jelentkezett a vizsgára, és egyikőjüknek sem sikerült azt 

teljesíteni. 

Elemeztük az okokat. Az egyéves képzésre a diákok érettségi után jelentkeztek, ahol 

is 58%, 70%, és 90%-os lett az érettségijük azon része, melyben kisebb feladatokat kellett 

megoldaniuk. A második rész, ami hasonlított a szakmai írásbeli vizsgájukra, 25%- 32%-os 

lett. Sajnos az egy év kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ezeket a százalékokat kellő mértékben 

feljavítsuk. Jövőre igyekeznünk kell még több nagy feladatot megoldatni velük. 

IV. Felelősök 

A munkaközösségen belül a következő felelősöket választottuk: 
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 Felnőttképzés: Mike Gábor 

 Kiállítások, pályaorientációs napok szervezése: Szabó Sándor és Pap András 

 Anyagrendelés: Váli Imre 

 Új kolléga segítése: Balogh András 

 Iskolaújság: Tari Balázs 

 Nemzeti Tehetség Program pályázat – Szabó Sándor és Váli Imre 

Balogh András átvette a nyugdíjba vonuló Petes Jánostól a leltárban szereplő eszközöket. 

Váli Imre és Szabó Sándor megpályázza a Nemzeti Tehetség Programot. Szakkör keretében 

valósítja meg Szabó Sándor a pályázathoz való termék előállítását a kiválasztott diákokkal. 

V. Tervezett versenyek 

 XXIX. Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny, Pécs 

 Nemes Tihamér programozási verseny 

 OKTV programozásból 

 Szakma Kiváló Tanulója 

 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

VI. Tervezett programok 

 Szakmák éjszakája – április 3. 

 Európai Szakképzés Hete és Nyílt nap - október 14-18. 

 a Paksi erőműbe szeretnénk elvinni egy látogatásra a végzős villanyszerelőket. – 

szervezője Balogh András 

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

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

látogatók számára. – szervezője Balogh András 

 Októberben szeretnénk elvinni a végzős villanyszerelőinket a Villanyszerelő Kon-

ferenciára. – szervezője Balogh András 

VII. Tárgyi feltételek 

A géptermek egy részében régi gépek vannak. Az informatika fejlődésével lépést tartva 

egyre nagyobb erőforrást igénylő programokat tanítunk, így például programozáson az adat-

báziskezeléshez a Microsoft C-Sharp-pal ismertetjük meg a diákokat. Jelenleg ez az egyik 

legáltalánosabban tanított programozási nyelv, ami viszont csak az újabb gépeken fut le.  

Idén két olyan végzős informatikai szakgimnazista osztályunk van, akiknek egyszerre két 

teremben kell órát tartani, csoportonként kb. 20-20 főnek. Jelenleg nincs 20 fős géptermünk, 

de átcsoportosítással meg tudjuk oldani a helyzetet. A 229-es és a 231-es terem mérete al-

kalmas erre, azonban, ha csak néhány gép meghibásodik, nem tudunk minden diákot önálló 

számítógéphez ültetni. 

Kaposvár, 2019. augusztus 24.  

 Rauch Éva 

 munkaközösség vezető 
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5.9. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – szakgimnáziumi képzés  

 

I. Személyi feltételek  

 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség vezető: Kiss Ernő 

A szakgimnáziumi osztályok osztályfőnöki munkaközösségéhez 24 osztály tartozik. Munkakö-

zösségünk tagja még Bödei Katalin ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus. 

Szülői közösség:  

SZMK elnök: folyamatban 

Kapcsolattartó a szülői munkaközösséggel: Kiss Ernő, az osztályfőnöki munkaközösség veze-

tője. 

Az osztályfőnöki munkához segítséget nyújtanak még: 

Iskolapszichológus: 

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

Diákönkormányzatot patronáló pedagógus: 

Kránicz Tünde  

Iskolaorvos és asszisztense:  

Dr. Gerecs Eszter, asszisztens: Luczó Lívia 

Ifjúsági védőnő: 

Szabó Andrea  

 

II. Tárgyi feltételek  

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

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

2. Dokumentumaink, segédanyagaink  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény  

 Házirend  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata  

 Iskolánk Pedagógiai Programja  
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III. Célkitűzések, feladatok  

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

a logikus és problémameglátó- és megoldó gondolkodás fejlesztését. 

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

magatartásformák, beszédstílus kialakítása, diákjaink beszéd- és viselkedéskultúrájának 

fejlesztése, mert még nagyon elmarad a kívánttól. 

 Aktív részvétel a közösségfejlesztést szolgáló rendezvényeken, kirándulásokon, iskolai 

programokon, ünnepségeken.  

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

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

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

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

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

anyagi helyzetben levők számára ösztöndíjak keresése. 

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

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

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

tus megelőzés, konfliktuskezelés 

 A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása 

(szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények). Az osztá-

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

az osztálytermekben. 

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

lesztése. 

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

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

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

kal ismerkedhetnek meg.  

 Lehetőséget biztosítása diákjainknak az egyetemek által szervezett nyílt tanítási napo-

kon való részvételre illetve az egyetemek képviselői iskolánkba hívása. 

 Az osztályfőnököket érintő törvényi változások figyelemmel kísérése és ezek alapján 

az okiratok, valamint a digitális napló precíz vezetése. 

 A Házirendet és ezen belül a mulasztások igazolásának rendjét szigorúan és következe-

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

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

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

remtéssel és az elektronikus naplón keresztül. 

 A módszertani kultúra fejlesztése, változatos módszerek alkalmazása az osztályfőnöki 

órákon. Egymás munkájának segítése, tapasztalatok átadása.  

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

szerrel. 

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

képezése. 

 Szoros együttműködés a szakközépiskolai osztályfőnöki munkaközösséggel, szakmai 

képzések bemutatása osztályfőnöki órákon. 

 

IV. A munkaközösség 2019/2020 évi programja, feladatai, értekezletek 

 Augusztus 

 Alakuló munkaközösségi értekezlet  

 Tanévkezdő teendők 

 A 2019/2020. évi tanév munkatervének elkészítése  

 Az új dokumentumok véleményezése 

Szeptember  

 A hatályos jogszabályok megismerése  

 Elektronikus napló vezetése  

 Osztályfőnöki tanmenetek összeállítása  

 Helyettes osztályfőnökök megválasztása  

 A szülői értekezlet előkészítése, megtartása: 2019.09.11. és 2019.09.25. 

 SZMK megbeszélés.  

 Törzslapok, bizonyítványok elkészítése (9. évfolyam), rendezése (felsőbb évfolyamok), 

nyári gyakorlatok beírása 

Október  

 Hiányzások igazolása. Igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos teendők  

 A közösségi szolgálat adminisztrációja az iskola által elfogadott rend szerint  

 A nyílt nap (8. osztályosok számára 2019.10.18.) előkészítése.  

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról (2019.10.04.) 
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 Alapítványi bál 2019.10.11. (Segítségnyújtás a szervezésben) 

 Európai Szakképzés Hete (GINOP 6.2.3-17.) rendezvény 2018.10.18. 

 Megemlékezés a Nemzeti Ünnepünkről (2019.10.22.) 

November  

 Munkaközösségi értekezlet: A 9. évfolyam beilleszkedéséről.  

 A 10. osztályok évfolyam estjének megszervezése (november 12.) 

 

December  

 A kilencedik évfolyam bemutatkozása (december 19.) 

 Karácsonyi műsor (december 20.) 

.  

Január  

 Az érettségi és a szakmai vizsgákra jelentkezések előkészítése.  

 Az I. félév vége 2019.01.24. - a szülők értesítése a tanulók eredményeiről  

 Félévi bizonyítványok megírása, kiosztása, adminisztráció  

 Szülői értekezletek: 12. 13. évfolyam (2019.01.15.)  

 A Szalagavató előkészítése.  

 Szalagavató ünnepély (2019.01.24.)  

 Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

Február  

 Munkaközösségi értekezlet: A félév értékelése.  

 Szülői értekezletek: 9., 10. és 11. évfolyam (2019.02.05.)  

 Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés (Hi: 2019.02.14.)  

 Az osztálykirándulási tervek elkészítése (február 12.) 

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (2019.02.25.)  

 Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17.) 

Március  

 Pénzügyi és vállalkozói témahét – márc. 2.-márc. 6. 

 Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről (2019.03.13.)  

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

és a DÖK képviselői)   

  Diákfórum (2019.03.12.)  

Április  



102 

 

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

 Szakmák éjszakája (GINOP 6.2.3-17.) 2019.04.03. 

 Úton a munka világába c. pályaismereti - pályaorientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

(04.06.) 

 Diáknap 2019.04.08. 

 Megemlékezés a Költészet Napjáról. (04.07.) 

 Megemlékezés a Holocaust áldozatairól. (04.16.) 

 Fenntarthatósági témahét - április 20-24. 

 Szülői értekezlet szükség esetén, of. döntése szerint  

 Bizonyítványok, törzslap kitöltése a végzősöknél  

 Ballagás (április 30.) 

 

Május  

 A kompetenciamérés (2019.05.27.) előkészítése (10. évfolyam)  

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

 Tanulmányi kirándulások.  

 

Június  

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

 Év végi jutalmazások felterjesztése, előkészítése.  

 Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról (2020.06.04.)  

 Tanévzáró ünnepély (2020.06.17.)  

 Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, adminisztráció  
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1. sz. melléklet 

Az osztályfőnökök névsora: 

 

9. évf. 9/A Németh Géza 

 9/B Antal Andrea 

 9/CNY Máté-Márton Laura 

 9/D Okos Balázs 

 9/E Demeter László 

 9/K Kolozsiné Keresztes Éva 

10. évf. 10/A Stoff Dóra 

  9/C Czank-Kovács Gabriella 

  10/D Andrikóné Maza Szilvia 

 10/E Győrfi-Bátori Enikő 

  10/K Somi Attila 

11. évf. 11/A Spilák Szilveszter 

  11/B Fajtai Piroska 

 10/C Tamás Nikolett 

  11/D Kránicz Tünde 

  11/K Stromájer Gábor 

12. évf. 12/A Kovács Ágnes 

  12/B Nagy Noémi 

  12/C Bognár Barbara 

  12/D Kulcsár József 

  12/E Kovencz András 

 12/G Molnár Imre 

 12/I Ferka Gabriella 

  12/K Kiss Ernő 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 26. 

 

 

Kiss Ernő 

munkaközösség vezető 
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5.10. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve – szakközépiskolai képzés  

Az osztályfőnöki munkaközösség célja 
 

A 2018/19-es tanévben munkaközösségünk céljai nem változtak az előző évekhez képest. Sze-

retnénk elérni, hogy tanulóink az oktatási-nevelési folyamatban olyan ismeretek birtokába jus-

sanak, olyan tevékenységeket ismerhessenek meg és folytassanak, amelyek segítik őket eliga-

zodni az emberi, szakmai közösségekben, illetve kialakítani bennük a munkájukra, viselkedé-

sükre való igényességet. 

 

A munkaközösség feladatai 
 

 Segíteni diákjainkat, hogy fogékonyak legyenek a kulturált emberi kapcsolatokra, 

 sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációs 

képességeket, 

 ápolják a családi és nemzeti hagyományokat és ezek alapján helyes szokásokat 

alakítsanak ki saját életükben is, 

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

ehhez ismerjék meg és óvják a természeti értékeinket, 

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

emberekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás szervezését; 

 szorosabb együttműködés kiépítése a szakgimnáziumi osztályfőnöki 

munkaközösséggel a sikeres beiskolázás érdekében; 

 akár közösségi, akár osztályszinten megjelenni a különböző diákoknak szánt iskolai 

rendezvényeken (gólya avató, 10-es évfolyam est, diáknap – diák igazgató választás) 

 bevezetni tanulóinkat a munka világába. 

 

Az osztályfőnöki tevékenység fő területei 
 

 Minél sokoldalúbban és teljesebben megismerni a tanulókat, 

 segítséget nyújtani a tanuló csoportok jó közösséggé szerveződéséhez, 

 fejleszteni a diákok kapcsolatot teremtő képességét, 

 hozzásegíteni a tanulókat, hogy helyesen ismerjék fel saját maguk és mások értékeit, 

találják meg helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben; 

 megtalálni a megfelelő motivációs módszereket, amivel a tanulók fegyelme, 

viselkedéskultúrája, szorgalma emelkedjen. 

 

Az osztályfőnök szerepe és tevékenységi rendszere 
 

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

 A tanulói közösséget 

 Az osztályban tanító pedagógusok közösségét 

 A szülők, gondviselők közösségét 

Velük együttműködve formálja a tanulói közösség alakulását. 

 

A munkaközösség iskolán belüli, tanórához is kapcsolódó feladatai 
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 A mindennapos pedagógiai munka dokumentálása (naplóvezetés, törzslapok, 

tanmenetek, statisztikák), 

 tanulmányi kirándulások igényfelmérése, szervezése, lebonyolítása, 

 a tanulók szociális hátterének felmérése, megismerése veszélyeztetettségük felismerése, 

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

óvása, 

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

látogatásának erősítése, 

 mozgósítani a diákokat az iskolai rendezvényeken való részvételre, 

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

betartásának tudatosításával. 

 

Tanórán kívüli iskolai feladatok 
 

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

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

kihasználására, különösen a problémás tanulók esetén, Erősíteni a diákokban annak tudatát, 

hogy az iskolán kívüli viselkedésük az iskola megítélésére is kihat. 

 

Az osztályfőnökök ellenőrző tevékenysége 
 

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

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

tásokat tart. Szükség esetén a külső gyakorlati képzőhelyek oktatóival, képviselőivel egyeztet, 

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

tályzatokat beírja az iskolai naplóba, figyelmeztet a félévi, év végi osztályzat megadására. 

 

Az osztályfőnök a következő szempontok szerint vizsgál: 

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

 A nevelési folyamat és eredményei az egyes diákokra. 

 

Az ellenőrzés egyéb módja lehet  

 Megfigyelés a tanórán kívül, szünetekben, kirándulásokon, rendezvényeken, 

 Megbeszélés a kollégákkal, a tapasztalatok kiértékelése, 

 Ismeretszerzés a szóbeli feleletek alapján, 

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

 Csoportos vagy egyéni felmérések készítése. 

 

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

rán 
 

 Tanévnyitó ünnepély az iskolában 

 Elsős avató, osztályok bemutatkozása 

 Az aradi vértanúk emléknapja október 6-a 

 Az 1956-os forradalom emléknapja, október 23-a 
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 Őszi szünet 

 Karácsonyi ünnepi műsor az iskolában 

 Téli szünet 

 Szalagavató 

 A magyar költészet napja 

 Március 15-e Nemzeti Ünnep 

 Diáknap 

 Tavaszi szünet 

 Tematikus hetek (pénz7 pénzügyi és vállalkozói-, digitális-, fenntarthatósági témahét) 

 Ballagás 

 Érettségi szünet 

 A tanév során tartandó pályázati programok rendezvényei 

 Szülői értekezletek, fogadó órák (programterv szerint) 

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

 Beiratkozás 

 

Az osztályfőnökök névsora: 

 

9. évf. 1/9. A Petes László Tamás 

 1/9. B  Szelechman Zoltán 

 1/9. C  Kontra Roland 

 1/9. D  Rauch Éva 

 1/9. E  Nyári Milán 

10. évf. 2/10. A  Reiter Gyula 

  2/10. B  Tóth Róbert 

  2/10. C  Reiter Antal Dániel 

 2/10. D  Mike Gábor 

  2/10. E  Bödő Krisztián 

11. évf. 3/11. A  Hajgató Sándor 

  3/11. B  Helber Marianna 

 3/11. C  Molnár Magdolna 

  3/11. D  Balogh András 

  Ksz/11. A  Kovács Károly 

12. évf. Ksz/12. A  Szabó Sándor 

13-14. évf. 2/14. A Számel Róbert 

  5/13. A  Krénusz Ernő 

  5/13. B  Deák Zsuzsanna 

  2/14. B  Dr. Pandurics István 

Felnőtt okt. 1/12 Bv Fisli István 

 1/12 TGK Fisli István 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 27.  

 

Kontra Roland 

munkaközösség vezető 
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5.11. A mérési - önértékelési munkaközösség munkaterve 

 

1. Személyi feltételek 

 

Mérési- önértékelési munkaközösség tagjai és vezetője, munkaközösség-vezetők 

 

 Bödei Katalin.   munkaközösség-vezető 

 Balogh András  tag 

 Csontosné Krőninger Anikó tag 

 Ferka Gabriella  tag 

 Helber Marianna  tag 

 Kontra Roland  tag 

 Kovács Ágnes   tag 

 Mike Gábor   tag 

 Ress Róbert   tag 

2. A 2019/2020. tanévben az önértékelésben részt vevő pedagógusok (11 fő): 

 Belovitz Judit 

 Bödei Katalin 

 Böröczfi Zsuzsanna 

 Csabai Ildikó 

 Gelle Petra 

 Kiss Károly 

 Kovács Ágnes  

 Spilák Szilveszter 

 Stromájer Gábor Pál 

 Szőke Tímea 

 Takács Szilvia 

A 2019/2020. tanévben vezetői önértékelésre nem kerül sor. 
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Feladatok, felelősök 

Önértékelt pedagógus 
Dokumentum-

elemzést végző 

Órát látogató 
Koordinációs fel-

adatok 
Vezetői interjút ad 

Munkatársi kér-

dőívet tölt ki Óralátogató 1.                       

Szakos 
Óralátogató 2. 

Belovitz Judit Antal Andrea Stromájer Gábor Pál Balogh András Paluska Hajnalka Németh Géza Forgács László 

      Helber Marianna 

      Rauch Éva 

      Számel Róbert 

      Németh Géza 

      Ferka Gabriella 

Bödei Katalin Gelle Petra Gelle Petra Kontra Roland Szabó Sándor Kiss Ernő 
Kolozsiné Keresz-

tes Éva 

      Kontra Roland 

      Kovács Ágnes 

      Németh Géza 

      Kiss Ernő 

      Horváth Jenő 

Böröczfi Zsuzsanna Pellion Miklós 
Szentgyörgyvári 

Nóra 
Pellion Miklós Ress Róbert Zsom János 

Szentgyörgyvári 

Nóra 

      Uzsák Erzsébet 

      Pellion Miklós 

      Ress Róbert 

      
Csontosné Krőnin-

ger Anikó 

      Zsom János 
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Önértékelt pedagógus 
Dokumentum-

elemzést végző 

Órát látogató 
Koordinációs fel-

adatok 
Vezetői interjút ad 

Munkatársi kér-

dőívet tölt ki Óralátogató 1.                       

Szakos 
Óralátogató 2. 

Csabai Ildikó Tamás Nikolett Végvári Judit 
Molnár Mag-

dolna 
Hajgató Sándor Horváth Jenő 

Czank- Kovács 

Gabriella 

      Dobai Ákos 

      Helber Marianna 

      Tamás Nikolett 

      Kulcsár József 

      Horváth Jenő 

Gelle Petra Bödei Katalin Bödei Katalin Ferka Gabriella Mike Gábor Kiss Ernő Bödei Katalin 

      Fisli István 

      Kovencz András 

      Nyári Milán 

      Kiss Ernő 

      Horváth Jenő 
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Önértékelt pedagógus 
Dokumentum-

elemzést végző 

Órát látogató 
Koordinációs fel-

adatok 
Vezetői interjút ad 

Munkatársi kér-

dőívet tölt ki Óralátogató 1.                       

Szakos 
Óralátogató 2. 

Kiss Károly Ress Róbert Böröczfi Zsuzsanna 
Szentgyörgyvári 

Nóra 

Csontosné Krőninger 

Anikó 
Zsom János Böröczfi Zsuzsanna 

      Dakos István 

      
Szentgyörgyvári 

Nóra 

      Uzsák Erzsébet 

      Ress Róbert 

      Zsom János 

Kovács Ágnes  Kollerné Lendvai 

Hajnalka 

Ress – Müller Bar-

bara Éva 
Illés Tibor  Dobai Ákos Kulcsár József Bödei Katalin 

      Havrillay Lívia Éva 

      
Kollerné Lendvai 

Hajnalka 

      
Kolozsiné Keresz-

tes Éva 

      Kulcsár József 

      Horváth Jenő 

Spilák Szilveszter Nagy Noémi Deák Zsuzsanna 
Győrfi-Bátori 

Enikő 
Nemes Zoltán Horváth Jenő Kontra Roland 

      Somi Attila 

      Nagy Noémi 

      Stoff Dóra 

      Ferka Gabriella 

      Horváth Jenő 
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Önértékelt pedagógus 
Dokumentum-

elemzést végző 

Órát látogató 
Koordinációs fel-

adatok 
Vezetői interjút ad 

Munkatársi kér-

dőívet tölt ki Óralátogató 1.                       

Szakos 
Óralátogató 2. 

Stromájer Gábor Pál Végvár Judit Antal Andrea Fajtai Piroska 
Czank-Kovács Gab-

riella 
Spilák Szilveszter 

Andrikóné Maza 

Szilvia 

      Helber Marianna 

      
Inkeiné Kraliczki 

Zsófia 

      Nagy Noémi 

      Spilák Szilveszter 

      Horváth Jenő 

Szőke Tímea Dobai Ákos Helber Marianna Stoff Dóra Forgács László Kulcsár József 
Bödő Krisztián Pé-

ter 

      Molnár Magdolna 

      Nyári Milán 

      
Ress – Müller Bar-

bara Éva 

      Kulcsár József 

      Horváth Jenő 

Takács Szilvia Nagy Nikolett Varga Andrea Éva Gerdelics Éva Élő Barbara Weimann Gáborné Fajtai Piroska 

      Kelemen Tibor 

      Nagy Nikolett 

      Varga Andrea Éva 

      
Kolozsiné Keresz-

tes Éva 

      Weimann Gáborné 
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III. Intézményi önértékelés: 

A 2019/2020. tanévben az intézményi önértékelés következő, kötelező elemei kerülnek megvizsgálásra: 

Iskolai intézményi önértékelés: 

Önértékelés 

területe 
Önértékelési szempont A szemponthoz tartozó vizsgálandó elvárás 

Pedagógiai folyama-

tok 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív ter-

vezés? 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terve-

ivel. 

Milyen az intézmény mű-

ködését irányító éves ter-

vek és a beszámolók vi-

szonya, hogyan épülnek 

egymásra? 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján 

történik a következő tanév tervezése. 

Milyen a Pedagógiai 

programban meghatáro-

zott tanulói értékelés mű-

ködése a gyakorlatban? 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal fo-

lyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének, valamint a szak-

mai gyakorlati képző- és munkahely képvi-

selőjének. 
Személyiség- és kö-

zösségfejlesztés 

Hogyan történik a tanulók 

szociális hátrányának eny-

hítése? 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló szo-

ciális helyzetéről. 

Az intézmény közösség-

építő tevékenységei ho-

gyan, milyen keretek kö-

zött valósulnak meg? 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesz-

nek a közösségfejlesztésben. 

Eredmények Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyil-

ván az intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredmé-

nyeket: 

kompetenciamérések eredményei 

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan  
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versenyeredmények: országos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, szakképzési centrum 

szint, települési szint, intézményi szint 

továbbtanulási és/vagy munkavállalási mu-

tatók 

vizsgaeredmények, vizsgabemutatók stb.  

elismerések, szakmai bemutatók, munkahe-

lyi sikerek 

lemorzsolódási mutatók (évismétlők, ma-

gántanulók, kimaradók, lemaradók) 

elégedettségmérés eredményei (szülő, peda-

gógus, tanuló) 

neveltségi mutatók stb. 
Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Milyen pedagógus szak-

mai közösségek működ-

nek az intézményben, me-

lyek a fő tevékenységeik? 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk ala-

kítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézmé-

nyi célok figyelembevételével határozzák meg. 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Hogyan kapnak tájékozta-

tást a partnerek az intéz-

mény eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájé-

koztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési le-

hetőségeinek biztosítását folyamatosan felül-

vizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

A pedagógiai munka 

feltételei 

Hogyan felel meg az inf-

rastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai 

program megvalósításához szükséges infrastruk-

túrát, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Hogyan felel meg a hu-

mán erőforrás az intéz-

mény képzési struktúrájá-

nak, pedagógiai értékei-

nek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségle-

teket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató 

munka humánerőforrás szükségleteiről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 

hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó felé. 
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Kollégiumi intézményi önértékelés: 

Önértékelés 

területe 
Önértékelési szempont A szemponthoz tartozó vizsgálandó elvárás 

Pedagógiai folyama-

tok 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív ter-

vezés? 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 

dokumentumokkal és a munkaközösségek terve-

ivel. 

Milyen az intézmény mű-

ködését irányító éves ter-

vek és a beszámolók vi-

szonya, hogyan épülnek 

egymásra? 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján 

történik a következő tanév tervezése. 

Milyen a Pedagógiai 

programban meghatáro-

zott tanulói értékelés mű-

ködése a gyakorlatban? 

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal fo-

lyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének, valamint a szak-

mai gyakorlati képző- és munkahely képvi-

selőjének. 
Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és 

tényleges megvalósulásá-

nak a viszonya? 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezés-

ben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokol-

tak.  

Mi történik az ellenőr-

zés, mérés, értékelés 

eredményével? (Elége-

dettségmérés, intézmé-

nyi önértékelés, peda-

gógus-értékelés, egyéb 

mérések.) 

Évente megtörténik az önértékelés keretében 

a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása, és az 

intézmény a mérési-értékelési eredmények 

függvényében korrekciót végez szükség ese-

tén. 

Személyiség- és kö-

zösségfejlesztés 

Hogyan történik a tanulók 

szociális hátrányának eny-

hítése? 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló szo-

ciális helyzetéről. 
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Az intézmény közösség-

építő tevékenységei ho-

gyan, milyen keretek kö-

zött valósulnak meg? 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesz-

nek a közösségfejlesztésben. 

 

Hogyan támogatják az ön-

álló tanulást, hogyan ta-

nítják az tanulást? 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és 

sajátos nevelési igényű tanulók megkülönbözte-

tett figyelmet kapnak. 

Eredmények Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyil-

ván az intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredmé-

nyeket: 

kompetenciamérések eredményei 

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan  

versenyeredmények: országos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, szakképzési centrum 

szint, települési szint, intézményi szint 

továbbtanulási és/vagy munkavállalási mu-

tatók 

vizsgaeredmények, vizsgabemutatók stb.  

elismerések, szakmai bemutatók, munkahe-

lyi sikerek 

lemorzsolódási mutatók (évismétlők, ma-

gántanulók, kimaradók, lemaradók) 

elégedettségmérés eredményei (szülő, peda-

gógus, tanuló) 

neveltségi mutatók stb. 
Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Milyen pedagógus szak-

mai közösségek működ-

nek az intézményben, me-

lyek a fő tevékenységeik? 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk ala-

kítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézmé-

nyi célok figyelembevételével határozzák meg. 
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Hogyan történik az infor-

mációátadás az intéz-

ményben? 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és is-

meretekhez való hozzáférés. 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Hogyan kapnak tájékozta-

tást a partnerek az intéz-

mény eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájé-

koztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési le-

hetőségeinek biztosítását folyamatosan felül-

vizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

A pedagógiai munka 

feltételei 

Hogyan felel meg az inf-

rastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai 

program megvalósításához szükséges infrastruk-

túrát, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Hogyan felel meg a hu-

mán erőforrás az intéz-

mény képzési struktúrájá-

nak, pedagógiai értékei-

nek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségle-

teket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató 

munka humánerőforrás szükségleteiről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 

hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó felé. 

Hogyan történik az intéz-

ményben a feladatmeg-

osztás, felelősség- és ha-

táskörmegosztás? 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenle-

tes terhelés alapján történik. 
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6. A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 
I. 2019-2020-as tanév előkészítése, tervezése 

Kollégiumunkban ebben a tanévben kerülnek először elhelyezésre a honvéd kadét osztályban tanuló kollégisták. A tanév kiemelt feladata a 

velük való bánásmód kialakítása és a képzés beillesztése a kollégiumi nevelés rendszerébe. 

1. Létszámok, statisztika: 

Jelentkezett tanulók létszáma: 194 fő 

Személyi feltételek: 

A nevelőtestület létszáma 10 fő 

A heti 40 órás heti munkarendben foglalkoztatott nevelőtanár pedagógusok közül:   

- 1 fő vezető mesterpedagógus 12 óra kötelező óraszámmal 

- 1 fő mesterpedagógus 24 óra kötelező óraszámmal 

- 1 fő 18 órás kötelező óraszámmal 

- 7 fő 30 órás kötelező óraszámmal lát el pedagógiai feladatot. 

Csoportok száma: 9 

1.2 Továbbtanulás, továbbképzés  

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

2. Szentgyörgyvári Nóra PTE-BTK pedagógia szakán kezdi meg tanulmányait 

1.3 Tanév rendje 

 Honvéd kadét tábor augusztus 27-28. között. 

 A tanév szeptember 1-én a kollégista tanulók beköltözésével kezdődik.  

 Őszi szünet 2019. október 28. és 2019. november 4. között. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek). A szünet utáni 

első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 
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 Téli szünet 2019. december 23. és 2020. január 3. között. A szünet előtti utolsó  

 tanítási nap december 20 (péntek). A szünet utáni első tanítási nap  

 2020. január 6 (hétfő). 

 Tavaszi szünet: 2020. április 9 és 2020. április 14. között. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8 (szerda). A szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 15. (szerda). 

A kollégiumból való kiköltözés általános dátuma 2020. június 15. (hétfő). Ez után 2020. július 17-ig (péntek) a nyári gyakorlat végéig 

tudjuk a kollégistáknak az elhelyezést biztosítani. 

A tanítás nélküli munkanapokat a kollégista tanulók intézményeiben készített programtervek szabályozzák. A kollégiumban való ma-

radást a törvény által előírt szabályok tiszteletben tartásával biztosítjuk. 

 

II. A tanév fő feladatai 

 

1. Kollégiumvezető  

A közoktatást érintő jogszabály változások megismerése és alkalmazása.  

A tanév közben keletkező egyéb jogszabályok és egyéb módosítások figyelemmel kísérése és alkalmazása.  

A Pedagógiai Programban a KNOAP–ban a tanévre meghatározott feladatok végrehajtatása, ellenőrzése.  

A Pedagógiai Programban megfogalmazottak végrehajtása. 

 

Kiemelt céljaink a tanév során: 

- A honvéd kadét képzésben részt vevő kollégista tanulók beillesztése a kollégiumi nevelés-oktatás rendszerében 

- Bázisintézményi vállalt feladatok teljesítése 

- Pedagógus- és intézményi önértékelés feladatainak teljesítése 



119 

 

 

2. Önértékelés 

2.1. Kollégiumi önértékelés folytatása – BECS csoport vezetésével 

2.2. A pedagógus teljesítményértékelés folytatása ütemezés 

2.3. Tanulói felmérések reprezentatív mintavétel alapján.  

2.4. A szülői elégedettség és elvárás felmérése reprezentatív mintavétel alapján 

2.5. Kollégiumi pedagógus elégedettség (dolgozói) felmérése.  

Az önértékeléssel kapcsolatos feladatokat (ütemezés, folyamatszabályozás) külön tervezés alapján az önértékelő csoport tagjai (Cson-

tosné Krőninger Anikó, Ress Róbert) végzik.  

 

3. Foglalkozási rendszer  

A KNOAP és a Pedagógiai Program alapján működtetjük:  

3.1. Kötelező foglalkozások:  (22) 

3.2. Szabad témájú kötelező foglalkozások (15) 

3.3. Szabadon választott foglalkozás  (37) 

A kötelező foglalkozások a KNOAP szerint kidolgozott tematikájúak; a szabad témájú foglalkozásokat a Munkaközösségek állították össze, 

a szabadon választott foglalkozásokra a tantestület által összeállított választék alapján jelentkeznek a tanulók a szeptemberi szervező hónap-

ban.   

A foglalkozások dokumentálása kötelező csoportvezetői feladat.  

 

4. Pályázatok 
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4.1. Az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi kollégiumra kiírt pályázati lehetőséggel élni kívánunk. A pályázatok figyelése a mun-

kaközösségek vezetői és a kollégiumvezető feladata.  

 

5. A kapcsolattartás a kapcsolódó intézményekkel 

5.1. Vezetői szinten programegyeztetések  

.2. Csoportvezetői szinten az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal a rendszeres kapcsolattartás (jegyek figyelemmel kísérése, hiányzá-

sok, fegyelmi ügyek, programok)  

 

6. Felmérések  

6.1. 9. évfolyam diagnosztikus felmérésének értékelése 

Időpont: 2020. január második hete 

Felelősök: munkaközösség-vezetők  

6.2. 12. évfolyam neveltségi eredményvizsgálatának értékelése 

Időpont: 2020. május harmadik hete 

Felelősök: munkaközösség-vezetők  

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

Időpont: 2019. szeptember második hete 

Felelősök: munkaközösség-vezetők 

7. A kollégiumszintű, illetve a munkaközösségek, és a DÖK által szervezett programokat a mellékletek tartalmazzák.  

8. Szeptemberi szervező hónap kiemelt feladatai  

8.1. Tanulók beköltözése előtti intézeti szemle (Tűzvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi)  

8.2. Általános szervezési feladatok: 
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 Szintekre való beköltözés, csoportbeosztások, tantermek elosztása, csoportvezetői és területfelelősi megbízások, munkaközössé-

gek kialakítása, nevelői szolgálatok megszervezése. 

8.3. Tűz- és balesetvédelmi oktatás; Házirend ismertetése a tanulók számára 

8.4. Munkaközösségi, csoportvezetői munkatervek elkészítése 

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

9. Kollégiumok által szervezett rendezvényeken való részvétel  

Dombóvári Télapó-kupa 

Klebelsberg Kupa 

10. Területi feladatok  

10.1. D.Ö.K.  

Felelős: Szentgyörgyvári Nóra 

Határidő: folyamatos 

A csoportok által választott delegáltakból a DÖK megszervezése. Éves munkaterv alapján a működés segítése, koordinálása. A kollégi-

umi szabadidő eltöltését szolgáló rendezvények szervezése. Diákközgyűlés előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a diákok érdek-

védelemének segítése. 

10.2. Kollégiumi kiállítási program  

Felelős: Munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos  

A társalgóban időszakos kiállítások rendezése. A meghívott művészek alkotásaiból, kiállítások előzetes, éves időbeosztás szerinti 

megtervezése, kiállításokhoz szükséges erőforrások, eszközök beszerzése 

10.3. Testnevelés, tömegsport 

Felelős: Pellion Miklós 
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Határidő: folyamatos 

Házibajnokságok szervezése, lebonyolítása. 

Tömegsport, szakkörök szervezése, lebonyolítása. 

A diákok válogatása, és felkészítése a kollégiumok közötti versenyekre. Javaslattétel sporteszközök beszerzésére, sportszertár lel-

tár szerinti működtetése. Sporteszközök kölcsönzésének lebonyolítása (kollégiumon belül).  

10.4. Gyermek– és ifjúságvédelem 

Felelős: Fülöp József 

Határidő: folyamatos 

Prevenciós feladatok, együttműködés az iskolán belüli és kívüli szakemberekkel. A gyermekek problémáinak felismerése, haté-

kony kezelése. 

III. Értekezletek  

1. Alakuló:  

Időpont: 2019. augusztus 22. 

Helye: társalgó  

Felelős: kollégiumvezető  

2. Munkaterv elfogadó értekezlet 

Időpont: 2019. szeptember 9. 

Helye: 19-es tanterem 

Felelős: kollégiumvezető  

3. Félévi értekezlet 

Időpont: 2020. január utolsó hete 

Helye: kollégium társalgója  
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Felelős: kollégiumvezető  

4. Tanévzáró értekezlet 

Időpont: 2020. június utolsó hete 

Helye: kollégium társalgója  

Felelős: kollégiumvezető  

5. Egyéb értekezletek  

5.1. Munkaértekezletek 

Időpont: hétfőnként 15 óra 

Helye: 19-es tanterem 

Felelős: kollégiumvezető 

5.2. Önértékeléssel kapcsolatos nevelőtestületi értekezletek  

Felelős: kollégiumvezető 

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

Helye: 19-es tanterem 

5.3. Munkaközösségi értekezletek (külön ütemezés szerint) 

IV. Kollégium kapcsolatai  

1. Kapcsolat a szülőkkel  

1.1. Évnyitó szülői értekezlet szeptember 1. 15.30 óra: szülők tájékoztatása. 

Felelős: Kollégiumvezető 

1.2 Iskolai szülői értekezletekkel, fogadóórákkal egy napon kollégiumi szülői értekezletek, fogadó órák tartása. 

Felelős: csoportvezetők 

2. Kapcsolat az iskolákkal  
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Felelős: Munkaközösség vezetők, csoportvezetők  

Határidő: folyamatos  

2.1.  Eseménynaptár alapján részvétel a szülői értekezleteken  

2.2. Csoportvezetői kapcsolat osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, gyakorlati oktatásvezetőkkel. 

Az érintett osztályfőnökök, szaktanárok meghívása a kollégiumba: a kollégium bemutatása, a kapcsolat erősítése.  

V. Megbízások  

 

1. DÖK segítő tanár  Szentgyörgyvári Nóra 

2. Munkaközösség vezetők  Csontosné Krőninger Anikó - szakgimnáziumi 

 Szentgyörgyvári Nóra - szakközépiskolai 

3. Műsorszervezések:  Csontosné Kröninger Anikó    

4. Gyermek – és ifjúságvédelem:  Fülöp József 

5. Önértékelő csoport: Csontosné Krőninger Anikó, Ress Róbert 

6. Sport:  Pellion Miklós 

 

VI. KOLLÉGIUMI ELLENŐRZÉSI TERV 

Munkatervben foglaltak (csoportvezetői munka)   

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumvezető, munkaközösség vezetők 

 

Rend – tisztaság (havi szemlékkel)  

Felelős: munkaközösség vezetők 
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Munkaköri leírásban foglaltak  

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumvezető 

 

Csoportfoglalkozások 

Időpont: folyamatos  

Felelős: Kollégiumvezető, munkaközösség- vezetők 

 

Vezetői belső ellenőrzési terv 

 

Hónap Terület Felelős 

Szeptember Tűz és balesetvédelmi oktatás – jegyző-

könyvek 

Munkaköri leírások aktualizálása 

KIR adatok feltöltése 

KRÉTA adatok feltöltése 

Tűzriadó - jegyzőkönyve 

Kollégiumvezető 

Október Kimenőkönyvek 

Csoportnaplók 

Foglalkozástervek 

Szakköri munkatervek 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 
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Ügyeleti napló 

Törzskönyv 

KRÉTA adatbázis 

November Ügyeletek ellátása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök, foglalkozások látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

December Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök látogatása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Január Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

Csoportfoglalkozások látogatása 

Szakkörök látogatása 

Csoportszintű dokumentációk 

KRÉTA adatbázis 

KIR adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Február Csoportfoglalkozások látogatása 

Ügyeletek ellátása 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 
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Munkaidő ellenőrzése 

Március Rendezvények látogatása 

Ügyeletek ellátása 

KRÉTA adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Április Csoportfoglalkozások látogatása 

Rendezvények látogatása 

KRÉTA adatbázis 

KIR adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Május Ügyeletek ellátása 

Rendezvények látogatása 

 

KRÉTA adatbázis 

KIR adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Június Kiköltözés ellenőrzése 

KRÉTA adatbázis 

KIR adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Július Kiköltözés ellenőrzése 

KIR adatbázis 

Kollégiumvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Augusztus Szemle - bejárás Kollégiumvezető 
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VII.  Sportmunkaterv 

 

1. A KOLLÉGIUM FELTÉTELRENDSZERE 

 

1.1. Személyi feltételek, felelősök 

 

1.1.1. Felelős 

   Pellion Miklós 

1.1.2. Tagok 

  a kollégium nevelőtestülete 

 

1.1.3. Területek 

 Röplabda:  

 Szkander:  

 Kosárlabda:  

 Leány labdarúgás:  

 Fiú labdarúgás:  

 Asztalitenisz:  

 Sakk:  

1.2. Tárgyi feltételek 

A 2019/2020-es tanévben a sportmunka feltételei adottak 
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2. CÉLOK, FELADATOK 

 

2.1. Szervezés 

Testületfelelősök kijelölése 

Sportágak felosztása 

Házibajnokságok megszervezése, lebonyolítása 

A szabadidő kulturált és kellemes eltöltésének biztosítása 

A tanulók egészséges életmódra nevelése, szoktatása 

A sport és a rendszeres mozgás iránti figyelem felkeltése 

Meghívásos, kollégiumok közötti verseny 

2.2. Felkészítés 

Versenysportedzés 

Szabadidős sportedzés 

Tehetséggondozás 

Felzárkóztatás 

2.3. A kollégium által szervezett versenyeken való részvétel 

2.3.1. Háziversenyek  

Labdarúgás 

Szkander 

Asztalitenisz 

Sakk 

Kosárlabda 
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Tanár-diák mérkőzések 

Röplabda 

Játékos ügyességi vetélkedő 

2.4. Városi és megyei kollégiumok által szervezett versenyeken való részvétel 

Télapó Kupa 2019. december 

Klebelsberg Kupa 2020. március-április 

2.5. Kapcsolattartás 

Szülőkkel 

Szakosztályokkal 

Kollégiumokkal 

2.6. A nevelőtestület tájékoztatása a célokról, eredményekről  

Év eleji értekezlet 2019. szeptember 

Félévi értekezlet 2020. január 

Év végi értekezlet 2020. június 

Minden versenyt követő első értekezlet 

2.7. Sportértekezlet 

Havonta 

Az elvégezendő feladat függvényében 

2.8. Programterv 

Szeptember 

Fiú labdarúgás házibajnokság  

Lány labdarúgás házibajnokság  
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Október 

Asztalitenisz házibajnokság (lány-fiú)  

Szkander házibajnokság  

 

November 

Teremfoci házibajnokság  

Korcsolyázás – szervezés alatt 

 

December 

Korcsolyázás – szervezés alatt 

Január 

Kosárlabda házibajnokság  

 

Február 

Felkészülés a labdarúgó bajnokságokra  

Március 

Felkészülés a Klebelsberg Kupára 

Streetball házibajnokság  

 

Április 

Klebelsberg Kupa  
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Május 

Tanár – diák sportmérkőzések valamennyi sportágban  

Játékos sor és váltóversenyek  

VIII. Kollégiumi programterv 2019/2020 

 

2019. SZEPTEMBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. vasárnap 0. 0. 
Kollégiumi beköltözés – szülői értekezlet 

/DÖK – segítségével/ 

2. hétfő 1. 1. 
08:15 Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap 

Alakuló csoportfoglalkozások 

3. kedd 2. 2. 
Városismereti séták  

(9. évfolyam és új kollégisták) 

4. szerda 3. 3. DÖK tagok megválasztása csoport szinten 

5. csütörtök 4. 4. 

Érettségi és szakmai vizsgára (őszi vizsgaidő-

szak) jelentkezés határideje 

DÖK alakuló gyűlés 

6. péntek 5. 5. 
Szakköri és korrepetálási igények leadási határ-

ideje, tanmenetek leadási határideje 

7. szombat -- --  

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 6. 6. 

Kollégiumi Munkaterv elfogadó értekezlet 

Közösségépítő foglalkozások a 9. évfolyamo-

soknak 
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10. kedd 7. 7. 
DÖK gyűlés – tervezett programok elfogadása, 

Labdarugó házibajnokság 

11. szerda 8. 8. 
Szülői értekezlet (9. és 12. évfolyam, valamint 

a szakképzés szükség szerint), előtte fogadóóra 

12. csütörtök 9. 9. 

9. évfolyamosok magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgyak, szintfelmérés 

Cseh Tamás emlékest - Agóra 

13. péntek 10. 10.  

14. szombat -- --  

15. vasárnap -- --  

16. hétfő 11. 11. 
Közösségépítő foglalkozások a 9. évfolyamo-

soknak 

17. kedd 12. 12. DÖK gyűlés 

18. szerda 13. 13. 
Városismereti séták (9. évfolyam és új kollégis-

ták) 

19. csütörtök 14. 14.  

20. péntek 15. 15.  

21. szombat -- --  

22. vasárnap -- --  

23. hétfő 16. 16. 
Dr. József István foglalkozása a 9. évfolyamos 

tanulóknak 

24. kedd 17. 17. DÖK gyűlés 

25. szerda 18. 18. 

Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

Szülői értekezlet (10. és 11. évfolyam, valamint 

a szakképzés szükség szerint), előtte fogadóóra 

26. csütörtök 19. 19.  

27. péntek 20. 20.  

28. szombat -- --  
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29. vasárnap -- --  

30. hétfő 21. 21. 
Őszi zenés kézműves foglalkozás a könyvtár-

ban 

 

2019. OKTÓBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. kedd 22. 22. 
Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

Filmklub 

2. szerda 23. 23. 
Művészeti szakkör 

DÖK 

3. csütörtök 24. 24.  

4. péntek 25. 25.  

5. szombat -- --  

6. vasárnap -- --  

7. hétfő 26. 26. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Erasmus+ program (Litvánia) 

8. kedd 27. 27. Filmvetítés – a „kötelezőkből” 

9. szerda 28. 28. 
DÖK – Ismerkedési est 

Művészeti szakkör 

10. csütörtök 29. 29. teaház 

11. péntek 30. 30. Alapítványi bál 

12. szombat -- --  

13. vasárnap -- --  

14. hétfő 31. 31. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Európai Szakképzés Hete (GINOP 6.2.3-17.) 

15. kedd 32. 32. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 
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Asztalitenisz házibajnokság 

Filmklub 

16. szerda 33. 33. 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

DÖK gyűlés 

Művészeti szakkör 

17. csütörtök 34. 34. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

18. péntek -- -- 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Európai Szakképzési Hetének iskolai programja 

Felvételi nyílt nap a 8. osztályosok számára 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

Felvételi tájékoztató megjelenésének határideje 

19. szombat -- --  

20. vasárnap -- --  

21. hétfő 35. 35. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

1956-os megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

22. kedd 36. 36. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

23. szerda -- -- Nemzeti ünnep 

24. csütörtök 37. 37. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

25. péntek 38. 38. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

26. szombat    

27. vasárnap -- --  

28. hétfő -- -- Őszi szünet  

29. kedd -- -- Őszi szünet 

30. szerda -- -- Őszi szünet 

31. csütörtök -- -- Őszi szünet 

 

2019. NOVEMBER 
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DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. péntek -- --  

2. szombat -- --  

3. vasárnap -- --  

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

Zenés kézműves foglalkozás a könyvtárban 

5. kedd 40. 40.  

6. szerda 41. 41. 
DÖK gyűlés 

Filmvetítés a „kötelezőkből” 

7. csütörtök 42. 42. 
Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

Kiállítás – előzetes egyeztetés alapján 

8. péntek 43. 43. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

9. szombat -- -- Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

10. vasárnap    

11. hétfő 44. 44. 

Őszi szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint) 

Filmvetítés 

Konfliktuskezelés – előadás 

Védőnői foglalkozás – 9. évf. fiúk részére 

12. kedd 45. 45. 
Évfolyamest a 10. évfolyamosok számára 

Filmklub 

13. szerda 46. 46. Teaház 

14. csütörtök 47. 47. Évfolyamest 12. évf. 

15. péntek 48. 48.  

16. szombat -- --  

17. vasárnap -- --  

18. hétfő 49. 49. 
Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

Szkander házibajnokság 
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19. kedd 50. 50. 

Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

Sakk bajnokság 

Filmvetítés a „kötelezőkből” 

20. szerda 51. 51. 
Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

Tanár-diák mérkőzések 

21. csütörtök 52. 52. 
Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

DÖK gyűlés, Művészeti szakkör 

22. péntek 53. 53. Őszi szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 

23. szombat -- --  

24. vasárnap -- --  

25. hétfő 54. 54.  

26. kedd 55. 55. 
Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17) 

Filmklub 

27. szerda 56. 56. DÖK - Teaház, Művészeti szakkör 

28. csütörtök 57. 57.  

29. péntek 58. 58.  

30. szombat -- --  

 

2019. DECEMBER 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. vasárnap -- --  

2. hétfő 59. 59. 
DÖK gyűlés, Zenés karácsonyi kézműves a 

könyvtárban 

3. kedd 60. 60. Filmvetítés a „kötelezőkből” 

4. szerda 61. 61. Télapó Kupa, Művészeti szakkör 

5. csütörtök 62. 62. Mikulás est 
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6. péntek 63. 63. 
A 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a köz-

ponti írásbeli felvételi vizsgára 

7. szombat 64. 64. Munkanap áthelyezés – munkanap (dec. 24.) 

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 65. 65.  

10. kedd 66. 66. 
Szakmai műhely (GINOP 6.2.3-17.) 

teremfoci bajnokság, Filmklub 

11. szerda 67. 67. 

Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

DÖK gyűlés 

12. csütörtök 68. 68. Karácsonyi és adventi hét 

13. péntek 69. 69.  

14. szombat 70. 70. 

Munkanap áthelyezés – munkanap (dec. 27.) 

Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira tör-

ténő jelentkezés határideje 

15. vasárnap -- --  

16. hétfő 71. 71. Adventi hét 

17. kedd 72. 72. Adventi hét 

18. szerda 73. 73. Adventi hét Karácsonyi műsor 

19. csütörtök 74. 74. Adventi hét, Fimklub 

20. péntek 75. 75. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap - Kará-

csonyi műsor 

21. szombat    

22. vasárnap -- --  

23. hétfő -- -- Téli szünet 

24. kedd -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap 

25. szerda -- --  

26. csütörtök -- --  
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27. péntek -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap  

28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő -- -- Téli szünet 

31. kedd -- -- Téli szünet 

 

2020. JANUÁR 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda -- --  

2. csütörtök -- -- Téli szünet 

3. péntek -- -- Téli szünet 

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő 76. 76. 
A téli szünet utáni első tanítási nap 

Zenés kézműves a könyvtárban 

7. kedd 77. 77. Filmklub 

8. szerda 78. 78. 
NETFIT mérések kezdete (ápr. 24-ig) 

Művészeti szakkör 

9. csütörtök 79. 79. DÖK gyűlés 

10. péntek 80. 80.  

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő 81. 81. Asztalitenisz házibajnokság 

14. kedd 82. 82. 
Duális szakképzés erősítése (GINOP 6.2.3-17.) 

Asztalitenisz házibajnokság 



140 

 

Filmvetítés a „kötelezőkből” 

15. szerda 83. 83. 

Szülői értekezlet (12. évfolyam) 

9. évfolyam diagnosztikai mérése 

DÖK – Félévi értékelés 

16. csütörtök 84. 84. 

Házi Légfegyveres Lövész Kupa „Postaver-

seny” (GINOP 6.2.3-17.) 

Teremfoci bajnokság 

17. péntek 85. 85. Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

18. szombat -- -- 
10:00 Központi írásbeli felvételi a 8. évfolya-

mosok számára 

19. vasárnap -- --  

20. hétfő 86. 86. Teremfoci bajnokság 

21. kedd 87. 87. 
Szkander bajnokság 

Magyar Kultúra Napja - Filmklub 

22. szerda 88. 88. DÖK gyűlés 

23. csütörtök 89. 89. 

14:00 Pótló központi írásbeli felvételi a 8. évfo-

lyamosok számára 

DÖK - Zenés est 

24. péntek 90. 90. 
Az I. félév vége 

Szalagavató 

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő 91. 91. Évfolyamest – 9. évf. 

28. kedd 92. 92. Filmvetítés a „kötelezőkből” 

29. szerda 93. 93. Művészeti szakkör 

30. csütörtök 94. 94.  

31. péntek 95. 95. A szülők értesítése a tanulók eredményeiről 
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2020. FEBRUÁR 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szombat -- --  

2. vasárnap -- --  

3. hétfő 96. 96. 
Mellék-szakképesítések vizsgáinak kezdete 

Évfolyamest 13-14. évf. 

4. kedd 97. 97. Filmklub 

5. szerda 98. 98. 

Szülői értekezlet (9., 10. és 11. évfolyam, vala-

mint a szakképzés szükség szerint), Művészeti 

szakkör 

6. csütörtök 99. 99. DÖK gyűlés 

7. péntek 100. 100.  

8. szombat -- --  

9. vasárnap -- --  

10. hétfő 101. 101. 
Farsangi hét – zenés farsangi kézműves a 

könyvtárban 

11. kedd 102. 102. 
Szakmai kerekasztal (GINOP 6.2.3-17) 

Filmvetítés a „kötelezőkből” 

12. szerda 103. 103. 
Osztálykirándulási tervek leadási határideje 

Művészeti szakkör 

13. csütörtök 104. 104. Teaház 

14. péntek 105. 105. 
Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés határ-

ideje 

15. szombat -- --  

16. vasárnap -- --  

17. hétfő 106. 106. Örömzene 
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18. kedd 107. 107. Filmklub 

19. szerda 108. 108.  

20. csütörtök 109. 109. 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldo-

zatairól 

21. péntek 110. 110.  

22. szombat -- --  

23. vasárnap -- --  

24. hétfő 111. 111.  

25. kedd 112. 112. Filmvetítés a „kötelezőkből” 

26. szerda 113. 113. DÖK gyűlés, Művészeti szakkör 

27. csütörtök 114. 114. 
Úton a munka világába c. munkaerőpiaci - pá-

lyaorientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

28. péntek 115. 115. 
Testnevelés felvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 

29. szombat -- --  

 

2020. MÁRCIUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. vasárnap -- --  

2. hétfő 116. 116. 
Pénzügyi és vállalkozói témahét – március 2-6. 

DÖK - Diszkó 

3. kedd 117. 117. Filmklub 

4. szerda 118. 118. 
Csoportok közötti sorverseny, Művészeti szak-

kör 

5. csütörtök 119. 119.  



143 

 

6. péntek 120. 120. 
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 

7. szombat -- --  

8. vasárnap -- --  

9. hétfő 121. 121. „Forradalmi kézműves” – kokárda készítés 

10. kedd 122. 122. 
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamo-

sok számára 

11. szerda 123. 123. Diákfórum 

12. csütörtök 124. 124. Filmvetítés 

13. péntek 125. 125. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

14. szombat -- --  

15. vasárnap -- -- Nemzeti ünnep 

16. hétfő 126. 126. 

Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvános-

ságra hozása 

Sakk házibajnokság 

17. kedd 127. 127. 
Fizika Csapatverseny (GINOP 6.2.3-17.) 

Filmklub 

18. szerda 128. 128. 
Sportverseny – DÖK szervezésében, Művészeti 

szakkör 

19. csütörtök 129. 129. DÖK – Flúgos zenetörténet 

20. péntek 130. 130.  

21. szombat -- --  

22. vasárnap -- --  

23. hétfő 131. 131.  

24. kedd 132. 132. Filmvetítés a „kötelezőkből” 

25. szerda 133. 133. Művészeti szakkör 

26. csütörtök 134. 134. Kiállítás (tervezés alatt) 

27. péntek 135. 135.  
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28. szombat -- --  

29. vasárnap -- --  

30. hétfő 136. 136. Teaház 

31. kedd 137. 137. Filmklub 

 

2020. ÁPRILIS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda 138. 138. Művészeti szakkör 

2. csütörtök 139. 139.  

3. péntek 140. 140. Szakmák éjszakája (GINOP 6.2.3-17.) 

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő 141. 141. 

Úton a munka világába c. pályaismereti - pálya-

orientációs fórum (GINOP 6.2.3-17.) 

Zenés húsvéti kézműves a könyvtárban 

7. kedd 142. 142. 
Megemlékezés a Költészet napjáról  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

8. szerda -- -- 
Diáknap 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

9. csütörtök -- -- Tavaszi szünet 

10. péntek -- -- Tavaszi szünet 

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő -- -- Húsvét hétfő – munkaszüneti nap 

14. kedd -- --  
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15. szerda 143. 143. 
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Művészeti szakkör 

16. csütörtök 144. 144. 
Megemlékezés a holocaust áldozatainak emlé-

kéről 

17. péntek 145. 145.  

18. szombat -- --  

19. vasárnap -- --  

20. hétfő 146. 146. Fenntarthatósági témahét április 20-24. 

21. kedd 147. 147. Filmklub 

22. szerda 148. 148. Föld Napja, Művészeti szakkör 

23. csütörtök 149. 149. Anyák napi kézműves 

24. péntek 150. 150.  

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő 151. 151. Ballagás 

28. kedd 152. 152. Filmvetítés 

29. szerda 153. 153. Művészeti szakkör 

30. csütörtök 154. 154. 

Utolsó tanítási nap a végzősöknek 
14:00 Ballagás 

Felvételi értesítés a 8. évfolyamosoknak 

 

2020. MÁJUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. péntek -- -- A munka ünnepe – munkaszüneti nap 

2. szombat -- --  
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3. vasárnap -- --  

4. hétfő -- -- 
Magyar írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet 

5. kedd -- -- 
Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet 

6. szerda -- -- 
Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet 

7. csütörtök 155. 155. Írásbeli érettségi vizsgák 

8. péntek 156. 156. Írásbeli érettségi vizsgák 

9. szombat -- --  

10. vasárnap -- --  

11. hétfő 157. 157. 
Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizs-

gák 

12. kedd 158. 158. 

Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizs-

gák 

Filmklub 

13. szerda -- -- 
Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizs-

gák - igazgatói szünet 

14. csütörtök -- -- Írásbeli érettségi vizsgák– igazgatói szünet 

15. péntek 159. 159. 
Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizs-

gák 

16. szombat -- --  

17. vasárnap -- --  

18. hétfő 160. 160. Írásbeli érettségi vizsgák 

19. kedd 161. 161. 
Írásbeli érettségi vizsgák 

Filmvetítés 

20. szerda 162. 162. 

Emelt szintű érettségire felkészítő csoportba je-

lentkezés határideje 

Írásbeli érettségi vizsgák, írásbeli szakmai vizs-

gák  
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21. csütörtök 163. 163. Írásbeli érettségi vizsgák 

22. péntek 164. 164. Írásbeli érettségi vizsgák 

23. szombat -- --  

24. vasárnap -- --  

25. hétfő 165. 165. 
Írásbeli érettségi vizsgák 

DÖK gyűlés 

26. kedd 166. 166. Filmklub 

27. szerda 167. 167. 
Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

Művészeti szakkör 

28. csütörtök 168. 168.  

29. péntek 169. 169. Alumni program (GINOP 6.2.3-17.) 

30. szombat  --  

31. vasárnap -- --  

2020. JÚNIUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. hétfő -- -- Pünkösdhétfő – munkaszüneti nap 

2. kedd 170. 170. 

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjá-

ról 

 

3. szerda 171. 171. Művészeti szakkör 

4. csütörtök 172. 172. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

5. péntek 173. 173. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

6. szombat -- -- Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

7. vasárnap -- --  

8. hétfő 174. 174. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
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tanévzáró mulatság - DÖK 

9. kedd 175. 175. 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

 

10. szerda 176. 176. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

11. csütörtök 177. 177. 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

Kollégiumi sportnap 

12. péntek 178. 178. Sport- és egészségnap, projektnap 

13. szombat -- --  

14. vasárnap -- --  

15. hétfő -- 179. 

Utolsó tanítási nap - Nyitott tanműhelyek pro-

jektnap a szakközépiskolai tanulók számára; 

szakgimnáziumi tanulóknak igazgatói szünet 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

16. kedd -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

17. szerda -- -- 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

17:00 Tanévzáró ünnepély 

Nyári gyakorlat 

18. csütörtök -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

19. péntek -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

20. szombat -- -- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

21. vasárnap -- --  

22. hétfő -- -- 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

Nyári gyakorlat 

23. kedd -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 
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Nyári gyakorlat 

24. szerda -- -- 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára 

Nyári gyakorlat 

25. csütörtök -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

26. péntek -- -- 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Nyári gyakorlat 

27. szombat -- --  

28. vasárnap -- --  

29. hétfő -- -- Nyári gyakorlat 

30. kedd -- -- Nyári gyakorlat 

 

2020. JÚLIUS 

DÁTUM NAP 

TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
szakg. szki. 

1. szerda -- -- Nyári gyakorlat 

2. csütörtök -- -- 
Tanévzáró értekezlet 

Nyári gyakorlat 

3. péntek -- -- Nyári gyakorlat 

4. szombat -- --  

5. vasárnap -- --  

6. hétfő -- -- Nyári gyakorlat 

7. kedd -- -- Nyári gyakorlat 

8. szerda -- -- Nyári gyakorlat 

9. csütörtök -- -- Nyári gyakorlat 
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10. péntek -- -- Nyári gyakorlat 

11. szombat -- --  

12. vasárnap -- --  

13. hétfő -- -- Nyári gyakorlat 

14. kedd -- -- Nyári gyakorlat 

15. szerda -- -- Nyári gyakorlat 

16. csütörtök -- -- Nyári gyakorlat 

17. péntek -- -- Nyári gyakorlat 

18. szombat -- --  

19. vasárnap -- --  

20. hétfő -- --  

21. kedd -- --  

22. szerda -- --  

23. csütörtök -- --  

24. péntek -- --  

25. szombat -- --  

26. vasárnap -- --  

27. hétfő -- --  

28. kedd -- --  

29. szerda -- --  

30. csütörtök -- --  

31. péntek -- --  

 

2020. AUGUSZTUS 

DÁTUM NAP 
TANÍTÁSI NAP 

SORSZÁMA ESEMÉNY 
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szakg. szki. 

1. szombat -- --  

2. vasárnap -- --  

3. hétfő -- --  

4. kedd -- --  

5. szerda -- --  

6. csütörtök -- --  

7. péntek -- --  

8. szombat -- --  

9. vasárnap -- --  

10. hétfő -- --  

11. kedd -- --  

12. szerda -- --  

13. csütörtök -- --  

14. péntek -- --  

15. szombat -- --  

16. vasárnap -- --  

17. hétfő -- --  

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

19. szerda -- --  

20. csütörtök -- --  

21. péntek -- -- Munkanap áthelyezés - pihenőnap 

22. szombat -- --  

23. vasárnap -- --  

24. hétfő -- -- 08:00 Javító- és osztályozó vizsgák 
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25. kedd -- --  

26. szerda -- --  

27. csütörtök -- -- 09:00 Tanévnyitó értekezlet 

28. péntek -- --  

29. szombat -- -- Munkanap áthelyezés – munkanap (aug.21.) 

30. vasárnap -- --  

31. hétfő -- -- Beköltözés a kollégiumba – szülői értekezletek 

 

A városi intézményekkel való közös programokon, (Örökség Egyesület, Kutyatár Állatvédő Egyesület, Somogyi Tudósklub, Városi Múzeumok 

programjai, Szivárvány Kultúrpalota programjai) alkalomszerű részvétel. Kiállítások szervezése Böröczfi Zsuzsanna és Szentgyörgyvári Nóra 

szervezésében. 

 

IX. Felzárkóztató, tehetséggondozó és szakköri foglalkozások 

 

Ssz. Név Foglalkozás 

1. 
Böröczfi Zsuzsanna 

(1,5-3 óra/hét/) 

Drámapedagógia 

Tanulásmódszertan foglalkozás 

Kézműves (tömbösítve) 

2. 
Csontosné Krőninger Anikó 

(1 -1 óra/hét) 

Művészeti szakkör 

Magyar – felzárkóztató foglalkozás 

3. 
Szentgyörgyvári Nóra 

(2 óra/két hét) 

Filmklub 

Teaház (tömbösítve) 
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4. 

Uzsák Erzsébet 

(1-1-1 óra/hét) 

 

Könyvtári foglalkozások 

Német nyelv – felzárkóztató foglalkozás 

Magyar – érettségire felkészítő tehetséggondozó 

foglalkozás 

6. 
Dr. József István pszichológus  

(1 óra/hét) 
Évfolyam szintű foglalkozások 

7. 
Dakos István 

(3 óra/hét) 

Magyar irodalom és nyelvtan felzárkóztató foglal-

kozások 

9. 
Kiss Károly 

(5 óra – 3 óra/hét) 

Műszaki tantárgyak - felzárkóztató foglalkozások 

GINOP – Felzárkóztató foglalkozás 

10. 
Pellion Miklós 

(3 – 1-1-1 óra/hét) 

Angol nyelv - felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások 

Lány foci – Kosárlabda - Kondi 

11. 
Ress Róbert 

(1 óra/hét) 
Történelem felzárkóztató foglalkozás 

13. 
Zsom János 

(2 óra/hét) 

Történelem felzárkóztató és tehetséggondozó fog-

lalkozások 

14. 
Fülöp József 

(1 óra/hét) 
Műszaki ismeretek felzárkóztató foglalkozások 
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X. A szabadon választott kötelező csoportfoglalkozások témái 

 

1. Tanulmányi- és közösségi értékelések  

2. Tűz és balesetvédelmi oktatás 

3.  Kimenő füzetek megírása 

4.  Házirend ismertetése 

5.  Szobaszemlék szabályainak ismertetése 

6.  Diagnosztikus felmérések  

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

8.  DÖK küldöttek választása  

9.  DÖK rendezvények 

10.  Készülődés a Gólyaavatóra 

11.  Gólyaavatás 

12.  Farsangi készülődés 

13.  Farsang 

14.  Dr. József István pszichológus előadásai 

15.  Rekreációs program 

16. Könyvtári foglalkozás 

17. Havi - Félévi értékelések 

18. Ballagási műsorra és ballagás előtti feladatokra való előkészületek.  

19. Ballagás  

20. Év végi értékelés 



155 

 

21. Évfolyamszintű programok 

22. Koedukált rekreációs alkalmak (sportversenyek, ünnepi alkalmak) 

23. Házibajnokságok 

24. Védőnői előadások 

25. Filmvetítések 

26. Meghívott előadók előadásai 

27. Szakkörök 

28. Városi előadásokon, programokon való részvétel 

29. Kaposvár ismeret – séta, vetélkedő, előadás 

30. Kiállítások 

31. Szintfelmérők (9. évf.) 

 

A fenti témákon felül a szabadon választott kötelező csoportfoglalkozások anyagát a csoportvezetők választják meg a kollégiumi munkatervvel és 

az évfolyam nevelési céljaival összhangban. 

 

A szabadon választott foglalkozások (37 óra) 

 

Javasolt programok: 

DÖK rendezvény-gólyabál 

Sportversenyek  

Szüreti Bál 

Mikulás est  
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Karácsony 

Bálint nap 

Húsvét  

Kollégiumi filmvetítések  

Meghívott előadók előadásai 

Tanár-diák vetélkedők 

Kiállítások, múzeumlátogatás 

Sportrendezvények  

Egyéb kollégiumi rendezvények 

 

 

XI. Kollégiumi munkaközösségek munkatervei: 

 

Szakgimnáziumi munkaközösség munkaterve 

 

A munkaközösség munkaterve a Kollégium Pedagógiai Programjának megfelelően készült.  

A tervezésnél a megfelelő oktató- nevelő munkára helyeztük a hangsúlyt. 

A tematikus foglalkozásokon kiemelten foglalkozunk a „hatékony, önálló tanulás” és a „szociális és állampolgári” kompetenciákkal. Művészeti és 

kézműves szakköreinken nagymértékben segítjük a kulturális kompetencia ismereteinek, készségeinek, attitűdjeinek fejlődését, ami támogatja a 

tehetséggondozást és a hátránykompenzációt egyaránt.  

A munkaközösség tagjai: 

 Csontosné Krőninger Anikó munkaközösség-vezető 



157 

 

 Böröczfi Zsuzsanna 

 Szentgyörgyvári Nóra 

 Uzsák Erzsébet 

 Dakos István 

 Fülöp József 

 Kiss Károly 

 Pellion Miklós 

 Ress Róbert 

Nevelő-oktató munka súlypontjai: 

 

A nevelés előtérbe helyezése  

A foglalkozások célja a tanulók személyiségének, erkölcsi fellépésének, jellemének, identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalá-

sának, közösségi tudatának, érdeklődésének, képességének, képességeinek fejlesztése. 

A közösség szerepének kihangsúlyozása  

A tanulót befogadó közösség sok esetben csak formális, ezért tartjuk fontosnak a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozást, 

ezen belül a konfliktuskezelés demokratikus technikájának megismertetését, gyakorlását, az empátia, tolerancia, kommunikáció, vitakul-

túra, szervezőkészség fejlesztését. 

Az értékalapúság 

A társadalom értékválsága következtében fontosnak tartjuk, hogy elköteleződjünk bizonyos értékek mellett. Törekedünk az erkölcs, a tisz-

telet, a sokszínűség, a bizalom, a megbízhatóság, az őszinteség, a kompromisszumkészség, rugalmasság, türelem, az együttműködés, a 

felelősség, az egészség, a tudás, az empátia, a tolerancia közvetítésére. Ezek az értékek ezer szállal átszövik a tanulók mindennapi kollégi-

umi életét. 
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A felzárkózás 

A szülők munkanélküliségéből és/vagy a származásbéli hátrányokból fakadó leszakadás csökkentése érdekében évfolyamunkon igyekszünk 

segíteni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, és az esélykülönbségek csökkentését, hogy tanulóink a választott iskolában képessé-

geiknek megfelelően teljesítsenek. 

Tehetségsegítés  

 Alkalmat biztosítunk a tanulóknak, hogy több területen is kipróbálják, megmutathassák képességeiket, tehetségüket. Segítjük, biztatjuk a 

tanulókat, hogy képességeiket kibontakoztassák, tudásukat bővítsék, legyen az sport, tánc, zene, vagy éppen tanulmányi verseny. 

 drogprevenciós tevékenység 

 a tanulók képességének megfelelő pályaorientáció 

 a tanulók képességeinek és kibontakozásának segítése: zene, tánc, kézművesség, rajz, sport, és tanulmányi verseny 

 a tanulók bevonása a DÖK munkájába, különböző kollégiumi rendezvényekbe, programokba, hagyományőrző műsorokba 

 Kaposvár nevezetességeinek megismertetése 

 magyarságtudat erősítése, hazaszeretetre nevelés 

  

A munkaközösség koordinációs feladatai: 

 munkaközösségi megbeszélések (a szervezési időszakban naponta, később heti rendszerességgel az aktuális problémák megbeszélése) 

 munkaidő beosztások elkészítése, koordinálása  

 munkatervek kidolgozása 

 statisztikai adatok egyeztetése 

 9. évfolyamosoknál alapismeretek felmérése magyar nyelv- és irodalomból, illetve matematikából, rászoruló tanulók korrepetálásának 

megszervezése 
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 Félévi értékelés 

 9. évfolyamosok diagnosztikai felmérése és kiértékelése 

 12. évfolyamosoknál komplex nevelési felmérés 

 

A tanulás támogatása 

 A nevelés előtérbe helyezése, a tanulók számára megfelelő feltételek biztosítása, a közösségbe való beilleszkedés, önbizalom fejlesztés, ér-

deklődésüknek megfelelő fejlesztések, felzárkózás biztosítása. 

 A beérkezők szociális helyzetének felmérése, szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása, hátrányos helyzetű, illetve SNI-s tanulók számára fel-

zárkózás feltételeinek biztosítása, esélykülönbségek csökkentése. 

 A tanulók előmenetelének folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolattartás az iskolákkal, osztályfőnökökkel.  

 Tanulási és magatartási problémák felismerése, szükség esetén szakemberhez irányítása. 

 Vizsgákat segítő koncentrációs és stressz kezelő gyakorlatok, módszerek alkalmazása (pl. elmetérkép).  

 Pályaorientáció folyamatos segítése, információkhoz való hozzáférés, felvételi előtt álló tanulóknak iránymutatás nyújtása a tájékozódásban 

(kiadványok, tesztek, felvételi tájékoztatók, pályaválasztási kiadványok), szükség esetén pszichológushoz való irányítás.  

 Felelős állampolgári részvétel szemléletének kialakítása.  

 Jártasság a hivatali ügyintézésben. 

 

 

 

Helyes önismeret kialakítása 
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 A tanulók viselkedésének, önismeretének, munkabírásának, személyiségének, probléma megoldási képességeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése.  

 

Kiemelt nevelési feladatok 

 Beilleszkedéshez segítségnyújtás 

 Egészséges életmódra nevelés, higiénés szokások fejlesztése 

 Szabadidő hasznos eltöltésének segítésére sportolási lehetőség, könyvtári foglalkozások, filmklub, szakkörök biztosítása 

 A tanulók aktív részvétele a DÖK munkájában, különböző kollégiumi rendezvényeken, programokon, hagyományőrző műsorokon  

 Városi rendezvények, programok látogatása által kulturális ismeretek bővítése, Kaposvár nevezetességeinek megismertetése 

 Hazaszeretetre nevelés, történelmünk ismeretének bővítése, a magyarságtudat erősítése az ünnepi megemlékezések által.  

 Közösségépítő programokban való részvétel, úgymint teaház, kézműves foglalkozások 

 

A kollégium évfolyam szintű munkaterveit a Pedagógiai Program kerettanterve alapján a munkaközösségünk kidolgozta. A foglalkozások temati-

kájának összeállításánál figyelembe vettük az intézmény hagyományait és tapasztalatait.  

 

A munkaközösség éves programtervét, a korrepetálásokat, felzárkóztatást, tehetséggondozást mellékletként a kollégium munkaterve tartalmazza. 

 

Ebben a tanévben az önértékelési folyamatban részt vevő kollégák: 

Böröczfi Zsuzsanna és Kiss Károly 
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Kollégiumunk a bázisintézmények „Jó gyakorlatok” programjában továbbra is részt vesz.      A foglalkozások: Kooperatív tanulási technikák – 

Szentgyörgyvári Nóra 

Viselkedéskultúra – Böröczfi Zsuzsanna 

 

 

 

 

Szakközépiskolai munkaközösség 

Munkaközösség tagjai 

Szentgyörgyvári Nóra munkaközösség-vezető 

Dakos István magyar  

Csontosné Krőniger Anikó magyar  

Fülöp József pedagógia  

Kiss Károly műszaki  

Pellion Miklós angol  

Ress Róbert történelem 

Uzsák Erzsébet magyar 

Böröczfi Zsuzsanna   

Munkaközösségünk, ebből következően kollégiumunk alapvető célja, hogy sajátos eszközeikkel segítsük a kollégisták harmonikus és egészséges 

fejlődését, tanulmányi munkájukban a rászorulóknak felzárkóztató, illetve a kiemelkedő teljesítményt mutatóknak tehetséggondozó foglalkozást 

szervezünk, a kollégistáinknak a sikeres életpályájukra való felkészülést segítsük. 



162 

 

Munkaközösségünk tagjai a fent említett szaktárgyaikból felzárkóztató illetve tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak órarend szerűen, tanmenet 

által megtervezetten, a kötelező szilenciumi foglalkozások előtt, vagy az esti órákban. 

A szakközépiskolás tanulókat a tanév eleji felmérések/9. évf./illetve az év-végi eredmények alapján nagy óraszámban korrepetálásra kötelezzük. 

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák oktató-nevelő munkáját, illetve a NAT által meghatározott kulcskompetenciák fejlesztését. 

Feladataink végrehajtása érdekében a személyes /perszonális/ a kognitív és a szociális kompetenciákat fejlesztjük.  

A tanulás segítése, a tanulási kultúra kialakítása, megszilárdítása, a természeti és társadalmi környezetért való felelősség vállalásra nevelünk. 

A szakképzés végére ki kell alakulni a kulcskompetenciák olyan szintjének, amelyek alapján a különböző társadalmi szerepekre való felkészülés a 

szociális viselkedés a szabadidő hasznos eltöltése és az egészséges életmód kialakítása problémamentes legyen tanítványaink számára. 

 

A szakközépiskolai kollégiumi munkaközösség nevelő-, oktató- és kompetenciafejlesztő munkájának súlypontjai 

 

- Csoportközösség építés - Szociális kompetenciafejlesztés: 

A szakközépiskolai képzésben résztvevők kollégiumi közösségépítő programjának elsődleges feladata, hogy a csoport tagjai idővel valódi közös-

séget alkossanak. A legfontosabb cél, a tanulók minél nagyobb arányú bevonása közösségi munkába. 

 

- Önismereti, önfejlesztő, önellátó (perszonális) kompetenciák fejlesztése: 

Hogy a kollégiumi életformát pozitívan éljék meg a diákok, ezért az önvédő mechanizmusokat és a testi, lelki egészség fenntartását fejleszteni kell.  

 

- Kognitív kulcskompetenciák fejlesztése: 

A csoportfoglalkozások egyszerre szolgálják az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakítását. A foglalko-

zások fejlesztik a diákok tudásszerző, tudáselsajátító, gondolkodási, tanulási kompetenciáit. Tanulásmódszertani foglalkozások keretében fejleszt-

jük a szakképző iskolás kollégisták tanulással összefüggő kompetenciáit. Például: a tanuláshoz szükséges források keresése és használata- könyvtár, 
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internet. Különféle tanulási módszerek elsajátítása. Fontos felismertetése annak, hogy a folyamatos tanulás a modern világban az egyik legfonto-

sabb tényező, amelynek elmaradása elszegényedést, kirekesztettséget eredményez. 

 

- Szociális kulcskompetenciák fejlesztése: 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok alapján, a régióktól a kistelepülésig a kulturális különbségek felismerése, 

konkrét példákon keresztül. Népi hagyományok, népi mesterségek, tájak és emberek, vendégvárás- vendégjárás, gasztronómiai utazás hazai tája-

kon. Alapvető ismeretek szerzése világvallásokról. Hungarikumok és a hozzá kapcsolódó tájegységek. Együttélési kompetenciák fejlesztése. Kol-

légium és egyén viszonya. Tanár- diák, diák- diák viszony fejlesztése. Társas kapcsolati kultúra fejlesztése. Társadalmi- politikai együttélés és 

szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák erősítése. 

 

 

 

 

Nevelési célok 

- a közösséghez tartozás szűkebb és tágabb értelemben /magyarsághoz tartozás, nemzeti önbecsülés, csoportközösséghez tartozás. 

- tolerancia egymás iránt 

- a szűkebb és tágabb környezet esztétikumának kialakítása. annak védése, óvása 

- kötelességtudás, tevékeny emberré válás 

- a tudás és a munka megbecsülése 

- a család fontosságának, szerepének ismerete 

- a demokratikus magatartásformák, az udvarias, kulturált viselkedésformák elsajátítása 

- az önismeret fejlesztése 
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- ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. 

- ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit, ezek elkerülési módjait 

- kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez 

- tudja, hogy az életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet 

- tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést 

Munkaközösségünkben az információáramlás a következők szerint történik: személyes - amely óraközi szünetekben, munkaközösségi megbeszé-

léseken-havonta, internet segítségével. 

A munkatervet a Kollégium Pedagógiai Programjának megfelelően állítottuk össze.  

Kollégiumunk továbbra is részt vesz a bázisintézmények „Jó gyakorlatok” programjában, munkaközösségünk a „pénzügyi kultúra fejlesztése 

témakörben tart foglalkozást. 

A kötelező csoportfoglalkozások témaköreit és tartalmát a Pedagógiai Program a kollégiumi foglalkozások kerettanterve határozza meg, illetve 

évfolyamszinten került kidolgozásra. 

Az önértékelési folyamat folytatódik ebben a tanévben is Böröczfi Zsuzsanna és Kiss Károly kollegáink vizsgálatával. 

Szabadon választott foglalkozások: 

Javasolt témák: 

- Városismereti séta 

- Teaház 

- Városi kulturális intézmények által szervezett rendezvények látogatása 

- Sport rendezvények látogatása 

- Kollégiumok közötti sportvetélkedők 

- Gólyabál 

- Házibajnokság szervezése 
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- Mikulás est 

- Karácsony est vacsorával 

- Kollégiumi filmklub 

- Tanár-diák vetélkedők 

- Kiállítások szervezése a kollégiumi társalgóban 

 

Összeállította: Szentgyörgyvári Nóra munkaközösség-vezető 

 

XII. Gyermek – és ifjúságvédelmi munkaterv 

 

Készítette: Fülöp József – Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

A kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység célja a prevenció, a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerése és minél hatéko-

nyabb kezelése, súlyosabbá válásának megelőzése.   

Fontos feladat a munka koordinálása, segíteni a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját, valamint az együttműködés elérése az iskolán 

belüli és iskolán kívüli szakemberekkel.  

 

Törvényi háttér: 

 Az 1993-as közoktatási törvény, ill. ennek módosítása 

 11/1994. MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények működéséről 

 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) 

 2013. évi XXVII. törvény (szociális és gyermekvédelmi törvények módosítása) 

Helyzetfeltárás: 
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A tanulók döntő többsége komoly megélhetési gondokkal küzdő családokból érkezik a kollégiumba.  

 Hátrányos helyzetű tanulók száma: 

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 

 Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 

 Átmeneti- vagy tartós nevelésbe vett tanulók száma: 

 

A feladatok végrehajtásában részt vesznek: 

 Kollégiumvezető 

 Pedagógusok, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Védőnő, Iskolaorvos, Iskolapszichológus 

 

Együttműködés egyéb szervezetekkel: 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Gyámhivatalok, Drogambulancia, Gyermekpszichiátria, Rendőrség, Jegyzők, Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat, Nevelési Tanácsadó 

 

Folyamatosan ismétlődő feladatok: 

 Együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, felkérésre esetmegbeszéléseken való részvétel 

 Segíteni a kollégiumi nevelők gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját  

 Tájékoztatni a tanulókat és a szülőket, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak a kollégiumi, valamint a kollégiumon 

kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekhez. 

 Fogadó órán a tanulók problémáinak, kérdéseinek meghallgatása, tanácsadás, segítségnyújtás. 
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 Pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén (pl. gyermekbántalmazás) kezdeményezni a gyermekjóléti 

szolgálattal történő kapcsolatfelvételt 

 Egészségnevelési, ennek részeként szenvedélybetegségeket megelőző, kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése 

 Veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárásában való közreműködés 

 Anyagi veszélyeztetettség esetén a szülő és a tanuló tájékoztatása a szociális ellátás igénybevételének lehetőségeiről (pl. rendkívüli gyermek-

védelmi támogatás) 

 Igazolatlanul mulasztó tanulók kollégiumban tartózkodásának fokozott figyelemmel kísérése. 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása 

 Nyilvántartást vezetni a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tartós nevelésbe vett, sajátos nevelési igényű és BTM-es tanu-

lókról 

 Együttműködés a DÖK-kel, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók bevonása a szabadidős programokba. 

 Pályázati források keresése, szakirodalom tanulmányozása 

 

Programtáblázat 

 

 Cél Feladat Eszköz, módszer 

a
u

g
u

sz
tu

s 

A Gyermekjóléti Szolgálattal való 

együttműködés. 

Kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, közös feladatok egyezte-

tése. 

közös megbeszélés 
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 A diákok és a szülők ismerjék 

meg a gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel kapcsolatos lehetőségei-

ket 

Részvétel szülői értekezleten, tájé-

koztatás a gyermek-és ifjúságvédelmi 

munkáról és elérhetőségekről 

Ifjúságvédelmi fali-

újság készítése, tájé-

koztató anyagok el-

helyezése 

sz
ep

te
m

b
e
r
 

A nevelőtestület ismerje meg az 

aktuális ifjúságvédelmi feladato-

kat (HH, HHH, SNI, BTM, tartós 

nevelésbe vett tanulók összeírása) 

A nevelőtestület tájékoztatása az ak-

tuális ifjúságvédelmi feladatokról, a 

munka segítése, koordinálása 

Felszólalás értekez-

leten, tájékoztató 

anyag készítése 

 

Nyilvántartás készítése 

HH, HHH, SNI, BTM, átmeneti és 

tartós nevelésbe vett tanulók felmé-

rése 

Koordinálás a cso-

portvezetőkkel, iga-

zoló iratok bekérése 

 

DÖK-kel való együttműködés 
Kapcsolatfelvétel a DÖK-kel, közös 

programok egyeztetése 
Közös megbeszélés 

 
Gyermek- és ifjúságvédelmi mun-

katerv elkészítése 

Helyzetfeltárás, feladatok, programok 

összeírása, törvényi háttér áttekin-

tése, egyeztetések 

Adatgyűjtés, össze-

sítés, koordinálás, 

táblázat készítés 

O
k

tó
b

er
 

Veszélyeztetettség megelőzése 

Prevenciós tevékenység  

Veszélyeztetett tanulóknál a veszé-

lyeztető okok feltárásában való köz-

reműködés  

Tájékoztatás, beszél-

getés 

 

Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

Szüreti kézműves foglalkozás szerve-

zése  

Szervezés, tájékoz-

tatás, motiválás, ta-

nulók bevonása 

N
o
v
em

b
er

 

Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

sportfoglalkozás szervezése 
a mozgás örömének 

átélése 
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Hátrányos helyzetű és veszélyez-

tetett tanulók bevonása a szabad-

idős programba 

Őszi kézműves foglalkozás szerve-

zése 

 

 

alkotás különböző 

népművészeti tech-

nikákkal. az alkotás 

örömének átélése 

D
ec

e
m

b
er

 

Karácsonyi karitatív tevékenység 

szervezése 

Jótékonysági karácsonyi vásár 

Kapcsolatfelvétel a segítő szerveze-

tekkel, ajándékok készítése, ajándék-

gyűjtés 

Levél, telefon, sze-

mélyes kapcsolatfel-

vétel, ajándéktár-

gyak gyűjtése, készí-

tése 

 

Adventi készülődés, ajándék ké-

szítés a hátrányos helyzetű tanu-

lók bevonásával 

Karácsonyi kézműves foglalkozás 

szervezése, lebonyolítása  

ajándéktárgyak 

készítése nemezből, 

filcből, gyöngyből 

stb. népművészeti 

technikák megisme-

rése  

J
a
n

u
á
r 

Drog prevenciós tevékenység 

 Kapcsolatfelvétel a Ventilátor Klub-

bal, plakátkészítés, kiállítás a tanulók 

által készített munkákból 

megbeszélés, plaká-

tok készítése, kiállí-

tás 

F
eb

ru
á
r 

 

Veszélyeztetettség megelőzése és 

kiszűrése 

Igazolatlanul mulasztó tanulók kollé-

giumban tartózkodásának fokozott fi-

gyelemmel kísérése, mulasztások 

okának feltárása 

 

Megfigyelés, beszél-

getés, kapcsolatfel-

vétel szülőkkel, ta-

nárokkal 

 Szabadidő szervezése 

Farsangi és Valentin napi kézműves 

foglalkozás, tanulók bevonása a 

programokba 

Tájékoztatás, moti-

válás 
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M
á
rc

iu
s 

 Kézműves foglalkozás kreatív kokárdák készítése 

kokárda készítése 

különböző anyagok-

ból és technikával 

 A hátrányos helyzetű tanulók fel-

zárkóztatása, bukások megelőzése 

Szükség esetén egyéni foglalkozások 

megszervezése, kapcsolatfelvétel 

szülőkkel, tanárokkal 

egyéni foglalkozá-

sok megszervezése, 

kapcsolatfelvétel 

szülőkkel, tanárok-

kal 
Á

p
ri

li
s 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása a húsvéti előkészületekbe 

Húsvéti kézműves foglalkozás szer-

vezése 

Húsvéti ajándéktár-

gyak készítése kü-

lönböző technikák-

kal 

 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása az anyák napi ajándék készí-

tésébe, az ünneppel kapcsolatosan 

felmerülő családi problémák ke-

zelése 

Anyák napi kézműves foglalkozás 

szervezése a  DÖK-kel együttmű-

ködve  

Tájékoztatás, tanu-

lók bevonása, aján-

dékok készítése kü-

lönböző anyagokból 

és technikákkal 

M
á
ju

s 

Hátrányos helyzetű tanulók bevo-

nása a gyermeknapi programokba 

Gyermeknapi kézműves foglalkozás, 

játékok készítése a DÖK-kel együtt-

működve 

Tájékoztatás, moti-

válás, alkotás külön-

böző technikákkal 

J
ú

n
iu

s 

A jövő évi kérelmek nyomtatvá-

nyainak eljuttatása a szülőkhöz 

A meglévő adatok alapján az igények 

felmérése 

Tájékoztatás, nyom-

tatványok kiosztása 

 

 



171 

 

  



172 

 

XIII. A KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

2019 – 2020 tanév 
 

 

I. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ADATAI 

 

Neve:  Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma - Kollégiumának Diákönkor-

mányzata (továbbiakban DÖK) 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE 

A kollégiumi tanulócsoportok előzetes választás alapján 2 fő diákönkormányzati küldöttet küldhetnek a kollégiumi diákönkormányzatba. A kül-

döttek a csoporttagokat képviselik a közgyűléseken, megbeszéléseken. Az elégséges félévi eredmény elérése, feltétele a diákönkormányzati tag-

ságnak. A DÖK munkáját a DMSP segíti, akit a tanulók kérnek fel a feladatra. 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI, FELADATAI 

 A DÖK fő feladata, az érdekképviselet. Gyakorolja az érdekérvényesítést, célja, hogy a diákok jogai és közös érdekei érvényesüljenek. 

Ellátják a tanulók képviseletét a kollégium tantestülete és vezetése előtt. 

 Szabadidős-és kulturális programok szervezése, rendezvényszervezés, a közösségi élet megteremtése és fenntartása a kollégiumban 

 Kollégiumon kívüli programok szervezésének segítése 

 A kollégium tájékoztatási és információs rendszerének megszervezése, az információs hálózat kiépítése, kommunikációs, kapcsolattartási 

feladatok (a tanulók tájékoztatása az őket érintő, számukra fontos információkról, lehetőségekről; a diákönkormányzatról szóló információk 

eljuttatása a diákokhoz) 

 A tanév eleji beköltöztetést, előkészíti, irányítja és lebonyolítja. 

 Előkészíti és összehívja a Közgyűlést, beszámol tevékenységéről a Közgyűlés előtt. 

IV. A DIÁKÖNKORMÁNYZATON BELÜLI SZERVEZETEK, BIZOTTSÁGOK 
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A diákönkormányzat egyetlen bizottságot működtet, ez a vezetőség. A vezetőségnek tagja az elnök és az elnökhelyettes, évfolyamonként 1 fő 

DT-tag, összesen 7 fő.  

 

A vezetőség feladatai:  

A DÖK elnök feladatai: 

 A diákönkormányzat munkájának az irányítása (egyeztetés, kommunikáció a tagok között, küldöttek munkájának ellenőrzése) 

 Az éves munkaterv összeállítása 

 A diákönkormányzati és a közgyűlés üléseinek előkészítése, levezetése 

 Kapcsolattartás a kollégiumvezetéssel és a DMSP-vel 

 A diákönkormányzat munkájának folyamatos értékelése  

 A vezetőség döntéseit egyszerű többség elvével, nyílt szavazással hozza meg. 

 A vezetőség döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 

Az elnökhelyettes feladata:  

Az elnök mindenkori helyettese, irányítja a diákönkormányzat programszervező tevékenységét.  

V. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÜLÉSEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 A diákönkormányzat hetente egyszer ülésezik, ahol a képviselők elmondják véleményeiket, javaslataikat, beszámolnak, szavaznak a követ-

kező programokról, feladatokról. 

 Üléseit az elnök hívja össze. A küldötteket legkésőbb a gyűlés előtt két nappal értesíteni kell. Rendkívüli esetben azonnal összehívhatja az 

elnök. 
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 Az ülések nyilvánosak, de javaslatra zárttá tehetők. Az érdeklődőknek csak felszólalási joguk van. Az ülés határozatképes, ha a képviselők 

legalább 50% - a és még egy fő megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnöknek ugyanazon napirendi pontok tekintetében új ülést kell 

összehívnia.(3 tanítási napon belül.) 

 A diákönkormányzat tagjai 20% - ának kérésére az elnök köteles összehívni az ülést. 

 Döntéseiket a megjelentek egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozzák meg. 

 Az üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés idejét, helyét, a megjelentek nevét és azok saját kezű aláírását (jelenléti 

íven), a napirendi pontokat, a döntéseket, illetve a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de az üléseken egyébként felmerült javaslatokat, 

problémákat, ötleteket, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő aláírását. 

 

VI. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 

 Minden évben legalább egy alkalommal küldöttközgyűlést kell tartani a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban. A csoportok az 

általuk kijelölt küldöttekkel képviseltetik magukat. 

 A közgyűlésen a diákönkormányzat küldöttei vesznek részt. Rendkívüli Közgyűlés összehívását indokolt esetben a DÖK elnöke kezdemé-

nyezheti. 

 A közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek fele és még egy fő megjelent. 

 A közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással dönt a felmerült kérdésekkel. 

 A közgyűlés állandó napirendi pontjai a következők: 

 Az igazgató beszámolója a kollégium életéről, változásokról. 

 A DÖK elnökének beszámolója a DÖK munkájáról, eredményeiről, terveiről. 

 A diákok kérdéseket intézhetnek az igazgatóhoz. 
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 A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a gyűlés idejét, helyét, a megjelentek nevét és azok saját kezű aláírását 

(jelenléti íven), a napirendi pontokat, a döntéseket, illetve a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de a gyűlésen egyébként felmerült 

javaslatokat, problémákat, ötleteket, valamint a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő aláírását. 

 

 A DÖK tagság adott tanévre érvényes, a képviselőket minden évben újra kell választani vagy tisztségében megerősíteni. A további tiszt-

ségviselőket, a munkaterületek felelőseit a DÖK közös megegyezéssel választja.  

 A DÖK tagság megszűnhet, a kollégiumi jogviszony megszűnésével, a diákönkormányzati tagságról való lemondással, a Házirend súlyos 

megsértése esetén, és amennyiben a csoport elégedetlen a munkájával, visszahívással 

 

VII. TERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK, A 2019 – 2020– AS TANÉVBEN: 

A programokat a részletes programterv tartalmazza 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

 

I. Személyi feltételek, szervezeti felépítés 

 

Az iskolában 1 fő látja el a diákönkormányzat támogatásának feladatkörét: Kránicz Tünde. Diákönkormányzatunk osztályonként 2 fő képvise-

lőből és a képviselők által megválasztott 8 fős önkormányzati vezetésből épül fel. A képviselők számára tanévenként két diákfórumot hívunk 

össze, ezen kívül aktuális kérdések kapcsán is tartunk megbeszéléseket. A 8 fős vezetés minden második hónapban tart legalább egy megbeszé-

lést. 

 

Az iskolai diákönkormányzat megválasztott vezetői: 

Hammer Noémi (12/D) elnök 

Szemesi Krisztina (12/C) elnökségi tag  

Litauszki Dorián (12/A) elnökségi tag 

Bíró Bence (10/A)   elnökségi tag 

Blum Vanda (10/K)  elnökségi tag 

Lengyel Leila (11/A)  elnökségi tag 

Domján Richárd (11/D)  elnökségi tag 

 

II. Tárgyi feltételek 

A diákönkormányzat működéséhez és hatékony munkájához adottak a legfontosabb feltételek. 
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Tárgyi feltételek: 

 az iskola által biztosított helyiség (diákönkormányzati szoba) és annak berendezése 

 saját faliújság 

 hirdetési lehetőség az iskola honlapján és az iskolai rádióban 

 iskolaújság 

 az iskola vezetésének támogatása a diákságot érintő rendezvények és programok megszervezéséhez 

 korszerű technikai feltételek a programok és rendezvények lebonyolításához 

III. Célkitűzések, feladatok 

Célkitűzések: 

Közösségépítés 

 A diákönkormányzat vezetőségének összehangolt és jó csapatmunkára épülő működési struktúrájának kialakítása, erősítése 

 Az osztályok képviselőinek rendszeres tájékoztatása, hatékonyabb bevonása az iskola közösségi életének alakításába, szervezésébe 

 A diákönkormányzat tagjainak és általuk az iskola diákságának aktívabb és rendszeresebb részvétele a diákságot érintő rendezvények és 

programok szervezésében, lebonyolításában 

 A diákönkormányzat, a diákság nagyobb mértékű bevonása az iskolaújság szerkesztésébe, az újság arculatának formálásába  

Kulturált kommunikációra, véleménynyilvánításra és társadalmi kommunikációra való nevelés 

 A véleménynyilvánítás, a parlamentáris demokrácia formáinak gyakorlatias megismertetése a tanulókkal 

 A demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítés; az 

alapvető személyiségi és emberi jogok megismertetése 

Programok, iskolai események hatékony szervezése, koordinálása 
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Az osztályfőnökök és a humán munkaközösség tagjaival együttműködve egy kisebb iskolai csoport, közösség tudatos kialakítása, azokból a tanu-

lókból, akik rendszeresen jelen vannak a rendezvényeken és programokon segítőként, szervezőként 

 

Feladatok: 

 A 9. évfolyamosok beilleszkedésének segítése, az új képviselők tájékoztatása  

 A diákönkormányzati szoba rendben tartása, fejlesztése 

 A diákfórumok megszervezése és megtartása 

 Az iskolai programtervben megjelenő, a diákságot érintő rendezvények előkészítése, koordinálása, segítése 

 A diákságot érintő kérdésekről, az iskolai eseményekről cikkek, beszámolók írása az iskolai újságban 

 Egyeztetés a diákságot érintő kérdésekről, az iskolai eseményekről az iskola vezetőségével, tanáraival 

 Kapcsolattartás a diákjogi szervezetekkel, a megyei és országos diákfórumokkal 

 A diákság számára érdekes kulturális programok népszerűsítése (pl.: színház, kiállítások) 

 Rendszeres részvétel az iskolai fegyelmi bizottság munkájában  

 Az éves munka értékelése 

 

A diákönkormányzatot segítő tanár munkaterve havi bontásban 

2019. augusztus 

 A munkaterv és a tanév munkájának előkészítése 

2019. szeptember 

- Első diákönkormányzati gyűlés 

Téma: a tanév programtervének ismertetése, véleményezése, ifjúsági színházbérlet lehetősége. A tanévre vonatkozó állandó feladatok el-

osztása, megtervezése. 
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 Színházbérletek árusítása (Kamaszbérlet) 

- Diákfórum (szeptember 24.) 

Kiemelt témák: a kilencedik évfolyamosok köszöntése, a tanév programja, a diákönkormányzat vállalt feladatai 

2019. október 

 Felvételi nyílt nap a nyolcadik osztályosok számára (október 18.) 

Jelen lesznek: a diákönkormányzat vezetősége és önkéntes segítők. 

 A 10. osztályosok évfolyamestjének előkészítése, támogatók keresése a jutalmazáshoz. 

 Megyei diákparlament előkészítése 

2019. november 

 Megyei diákparlament. 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 Évfolyamest a 10. osztályosok számára (november 12.) 

A program előkészítésében és lebonyolításában a 10. osztályok osztályfőnökei segítenek. 

 Ballagás és szalagavató előkészítése (megrendelések elküldése) 

 Iskolai „Mikulás” előkészítése  

2019. december 

 Mikulás járja körbe ajándékaival a tantermeket (december 6.) 

 A 9. évfolyamosok bemutatkozó műsora, gólyaavatás (december 19.) 

2020. január 

 Szalagavató (január 24.) 

 Diákönkormányzati gyűlés 
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 Ballagási meghívók rendelésének előkészítése.  

2020. március 

 Pénzügyi és vállalkozói témahét (február 25- márc.1.) 

 Diákfórum (március 13.) 

Kiemelt téma: a második félév iskolai rendezvényei, a diáknap programja. 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 Diáknap előkészítése, 11. évfolyamosok képviselőinek tájékoztatása 

2020. április 

- Ballagás előkészítése (meghívók, virágok megrendelése, szervezés) 

- Diáknap (április 8.) 

- Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete (április 20-24.) 

- Diákbarát-pedagógus díj – szavazás (végzősök) 

- Ballagás (április 30.) 

2020. május 

 Diákönkormányzati gyűlés 

 Diákbarát-pedagógus elismerő díj (szavazás)  

2020. június 

 Sport- és egészségnap -projektnap (június 12.) 

A DÖK tagjai segítenek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. 

 Tanévzáró ünnepély (június 17.) -előkészítési feladatok. 
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Kaposvár, 2019. augusztus 26. 

 

………………………………….. 

Kránicz Tünde 

DÖK munkáját segítő pedagógus 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 
 

Szeptember: 

 Vizsgálatok a testnevelési besoroláshoz 

 12. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása 

 Egészségnevelés. 

Október 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 11. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

November 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 10. évfolyam tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés 

December 

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./A osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata és dokumentálása  

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./B osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata és dokumentálása  
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 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./C/Ny osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata és dokumentálása  

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./D osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata dokumentálása 

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./E osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata és dokumentálása  

 Ebben a tanévben betöltött 16 éves 9./K osztályos tanulóknak 16 éves záró vizsgálata és dokumentálása  

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

 

Január 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

Február 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 12KK és 13KK osztály tanulóinak szűrővizsgálata és dokumentálása 

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés. 

Március 

 Pályaalkalmasítás a 2020/2021-es tanév leendő 9. évfolyamnak 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  
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 Egészségnevelés 
 

Április 

 Pályaalkalmasítás a 2020/2021-es tanév leendő 9. évfolyamnak 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés 
 

Május 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása  

 Beiratkozás előtti alkalmassági vizsgálatok és dokumentálása  

 Veszélyeztetett tanulók gondozása  

 Egészségnevelés 

Június 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása és dokumentálása 

 Egészségnevelés 

 Éves jelentéskészítés a tanév Iskola-egészségügyi munkáról  

 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 28. 
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…………………………  ……………………………….. 

Iskolaorvos                                            Iskolai védőnő 

 

……………………………………… 

Igazgató helyettes 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SNI ÉS BTMN TANULÓK GONDOZÁSA 

A munkaterv a jelenleg hatályos 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20 / 2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmé-

nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 

32/2012. EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásá-

nak irányelve kiadásáról alapján készült. 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről) 

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógy-

pedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 

megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.  

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a 

nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

E törvény alkalmazásában 

1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt köznevelési feladat a többi gyerekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelése-oktatása. (4. §) 

46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozá-

sokon és szakmai gyakorlatokon. 

 

Az ellátás módja 

Az SNI tanulók közül a jelenlegi adatok alapján 3 fő habilitációját, rehabilitációját külsős gyógypedagógusok (logopédus illetve autizmus 

spektrum pedagógiája szakos), a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó gyógypedagógiai hálózatának tanárai látják el. 
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A tanulók egyéni habilitációja, illetve BTM tanulók esetében fejlesztő foglalkoztatása csoportkereten belül történik egyéni fejlesztési 

terv alapján, melyet a szakértői vélemények, saját méréseink, megfigyeléseink alapján készítünk, és háromhavonta aktualizálunk. 

A tanulók értékelése tanév végén szövegesen történik. 

A heti óraszám a szakértői vélemény szerint: a tanulási zavarral küzdő SNI tanulók esetében heti három, logopédiai terápiát igénylő SNI 

tanulóknak heti 2 óra, autizmus spektrumzavarral és figyelemzavarral küzdő tanulónknak pedig heti 1 és 3 óra. A BTMN tanulók esetében heti egy 

óra. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órakeret meghatározása a 2011. évi Köznevelési törvény 6. mellékletével 

összhangban történik. 

Az ellátott tanulók foglalkozásait az elektronikus naplóban, valamint egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás 

egyéni fejlődési lapon (SNI külív, belív), illetve egyéni nyilvántartási lapon és foglalkozási naplóban (BTMN külív, belív) vezetjük.  

 

Az ellátandó tanulók aktuális létszáma 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

 tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)   49 fő 

(1 fő logopédiai terápiában, 4 fő figyelemzavar terápiában 

 is részesül) 

 iskolai készségek kevert zavara     2 fő 

 kevert specifikus fejlődési zavar     5 fő 

 iskolai készségek k. m. n. fejlődési zavara   2 fő 
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 hiperkinetikus magatartászavar/autizmus spektrumzavar 1 fő 

(figyelemtréningben részesül) 

 figyelem és aktivitás zavarai     5 fő 

(4 fő diszlexia, diszgráfia terápiában is részesül) 

 beszédfogyatékos       1 fő 

(diszlexia, diszgráfia terápiában is részesül) 

SNI tanulók összesen:       60 fő 

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók  41 fő 

Az ellátandó tanulók létszáma a 2019. augusztus 27-én rendelkezésünkre álló adatok alapján összesen 101 fő, mely a tanév során változhat. 

Az ellátásban résztvevő gyógypedagógusok 

Bödei Katalin gyógypedagógus, pszichopedagógus (iskola dolgozója), heti óraszám: 18 óra  

Gelle Petra gyógypedagógus, tan. akad. szak (iskola dolgozója), heti óraszám: 22 óra  

Szili Katalin logopédus (Bárczi EGYMI), heti óraszáma: 2 óra 

Dr. Jeneiné Fehér Csilla Melinda autizmus spektrum pedagógiája szakos (Bárczi EGYMI), heti óraszáma: 1 óra 

 

Céljaink, feladataink a tanév során: 

 Az iskola SNI és BTMN tanulók számba vétele, fejlesztő foglalkozások megszervezése, órarendbe illesztése, tájékoztatás a tanulók, pedagó-

gusok, szülők számára. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a BTMN tanulók nevelését-oktatását, fejlesztő foglalkoztatását meghatározó 
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jogszabályi háttér változásainak ismertetésére. Egyeztetés az osztályfőnökökkel, titkársággal, vezetőséggel, szakszolgálatokkal, Bárczi EGYMI 

Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal.  

 Statisztika készítése az év elején, ennek aktualizálása a 2. félévben.   

 Részvétel az iskolai osztályfőnöki munkaközösségek és a Bárczi EGYMI Utazó Gyógypedagógiai Hálózata Együttnevelést segítő pedagógusok 

munkaközösségének munkájában. 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók nyilvántartása, felülvizsgálatának 

és iskolai fejlesztésének koordinálása, rehabilitációja / egyéni fejlesztése, kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, Bárczi EGYMI 

Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal. 

 A fejlesztő munka differenciálása a sajátos nevelési igény, a tanulási zavar típusa, az egyéni képességszint, illetve az osztályfok és a képzési 

forma szerint. Munkánkba a kompetencia alapú fejlesztést is beépítjük. 

 A sikeres integráció érdekében rendszeres konzultáció és egyeztetés, teammunka megvalósítása a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, utazó 

gyógypedagógusokkal, iskolapszichológussal. 

 Adminisztrációs feladatok: egyéni fejlesztési tervek készítése, külívek, belívek, egyéni nyilvántartási lapok és foglalkozási naplók, elektronikus 

napló folyamatos vezetése. Tanév végén szöveges értékelés készítése, a habilitációval / fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok 

lezárása. 

 A tanulói szakértői vélemények érvényességének figyelemmel kísérése, szakértői vizsgálatok (új és kontroll) kérése. 

  A tanulók részére biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket, lehetőségeket, hogy mindegyikük érdeklődési körének megfelelően maxi-

málisan kibontakoztathassa, fejleszthesse képességeit, tehetségét (különleges ellátás keretében történő habilitáció, fejlesztő foglalkoztatás, fel-

zárkóztatás). 
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 Részvétel az SNI/ BTMN ellátással kapcsolatos helyi, regionális és országos rendezvényeken. 

 Gyógypedagógiai, mentálhigiénés tanácsadás a hozzánk forduló tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek fogadóórákon, szülői értekezleten és 

egyéb alkalmakkor.              

 A köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogokat tiszteletben tartjuk, érvényesülését elősegítjük, azok gyakorlásáról tájékoztatást adunk 

a tanulók számára, ezzel elősegítve iskolai és társadalmi integrációjukat. 

 Pályaorientációs tevékenységben való részvétel. 

 A rendeletek és törvények, valamint a média SNI/BTMN tanulók integrációjával, fejlesztésével kapcsolatos anyagainak figyelése, intézkedések 

megtétele, ha szükséges azok továbbítása a tanulók felé. 

 A tanári és tanulói közösségen belül: tájékoztatás, érzékenyítés, szemléletformálás (inklúzió), szakirodalom ajánlás. 

 Pályázati lehetőségek nyomon követése, fejlesztő eszközök, illetve tankönyvek beszerzése. 

 Az SNI és BTMN tanulók érettségi és szakmai vizsgára, kompetenciamérésre való felkészülésének célzott segítése. 

 Külső kapcsolataink ápolása: szakmai konzultáció a szakszolgálatokkal, szupervízió, az SNI tanulókkal kapcsolatos rendezvényeken való rész-

vétel. 

 Az idei tanévben megtörténik Bödei Katalin és Gelle Petra pedagógus önértékelése. 

 

Az SNI/BTMN ellátásban, integrációban legfontosabb partnereink: 

 szülők, 

 a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetői, munkatársai, 
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 az iskolán belül az intézmény vezetői, az osztályfőnökök, tanárok, szakoktatók, kollégiumi nevelők, iskolapszichológus, iskolaor-

vos, védőnők, 

 külső kapcsolatok: 

o Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Módszertani Központ, Kaposvár 

o Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár 

o Pedagógiai szakszolgálatok 

o Gyermekpszichiátria  

o SMÖ Kormányhivatala 

o Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

o Jegyzők  

o Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

o Oktatási Hivatal 

o Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

o Napkerék Egyesület  

o Vadvirág Alapítvány 

o Egyéb segítő civil szervezetek 

 

Kaposvár, 2019. augusztus 26. 

 

 

…………………………………….. ……………………………………. 

 Bödei Katalin Gelle Petra 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: ISKOLAPSZICHOLÓGUS MUNKATERVE 
 

Az iskolapszichológus általános feladatai 

 

Direkt szolgáltatás - A tanulókkal közvetlenül kapcsolatos tevékenység. 

 értékelés 

 pszicho-pedagógiai program tervezése 

 beavatkozás 

 követés 

 

Indirekt prevenció - A tanulókkal kapcsolatos, de nem közvetlenül rájuk irányuló tevékenység. 

 prevenció 

 konzultációs tevékenység 

 továbbképzés 

 tréningek, fejlesztés, szupervízió 

 ügyintézés 

 

Tevékenységi területek (az iskolában és a kollégiumban) 

  konzultáció pedagógusokkal egyéni/kiscsoportos formában  

  tantestület számára tartott továbbképzés 

  esetmegbeszélés 

  szupervízió 
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  tanulói tanácsadás egyéni/kiscsoportos formában  

  osztály/tanulócsoport számára tartott foglalkozás 

  szülői tanácsadás 

  csoportos szülői konzultáció 

  megfigyelés/hospitálás 

  oktatás 

 

Konkrét feladatok 

o tanácsadás és konzultáció tanulási és magatartási problémák esetében – diákoknak, pedagógusoknak, és szülőknek 

o iskolai kudarcokkal való munka 

o tesztek, kérdőívek felvétele, kidolgozása, kvantitatív és kvalitatív elemzése – osztályfőnöki megkeresés alapján 

o továbbképzés pedagógusoknak (igényelt témakörök szerint) 

o szervezetpszichológiai tevékenység – igény szerint 

o fogadóórán, szülői értekezleten való részvétel 

o hospitálás (tanári módszerek/tanulói megfigyelések) 

o szükség esetén a tanuló megfelelő intézménybe irányítása 

o konfliktusok kezelésében segítségnyújtás közvetítőként (pedagógus-diák/osztály, diák – diák, pedagógus- pedagógus, iskolavezetés-nevelő), 

amennyiben mindkét fél igényli a pszichológus jelenlétét és hozzájárul mediátor szerepéhez 

o tehetséggondozás, az iskolában működő Tehetségpont munkájának segítése (tanácsadás pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak) 

o ismeretterjesztés, felvilágosítás, személyiségfejlesztés (osztályfőnöki órákon, vagy egyéb időben) 

o HÍD szerep – útmutató tanácsadás: egészségügy, gyermekvédelem, pedagógus- szülő 

o online tanácsadás – anonim, internetes tanácsadás pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek) 
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Értekezletek, továbbképzések ajánlott témakörei 

 A család, mint rendszer. Az alrendszerek szerepe a gyermek szocializációjában. Kommunikáció a családban. A családi rendszer működészavara, 

összefüggése a gyermek személyiségfejlődésével.  

Családi életciklusok. A család támogató szerepe a gyermek egészséges lelki fejlődésében. Krízisek, titkok, hiedelmek a családban 

 Speciális családkonstellációk. Válás, egyszülős családok, újraházasodók, nevelőszülők, örökbefogadók. 

Nevelés és személyiségfejlődés összefüggései. Jutalmazás, büntetés szerepe a szocializációs folyamatban, személyiségfejlődésben. Nevelési 

módszerek, attitűdök a családban. 

 Intézményes nevelés, másodlagos szocializáció. Az iskola, mint rendszer. Az iskola szerepe a nevelésben, mentálhigiénés prevencióban. Iskola 

és család együttműködése. 

A pedagógus szerepe a személyiségfejlesztésben, modellnyújtásban, értékközvetítésben. A pedagógus hivatásszemélyisége. A pedagógus szo-

cializációja, szerepkonfliktusai, szociális hatékonysága, vezetői és kommunikációs stílusa. A pedagógus mentálhigiénéje. 

 Pedagógusoknak a Z generációs tanulókról. 

 A tehetség kibontakoztatásának lehetséges akadályai. 

 

Osztályfőnöki órákra/kollégiumi foglalkozásokra ajánlott témakörök 

 „Ki vagyok én és hol a helyem a világban?” – önismeret – önértékelés.  

 Kortárs kapcsolatok jelentősége a serdülőkorban. 

 „A szexualitás diszkrét bája” – szexualitásról tabuk nélkül. 

 Mindennapi konfliktusaink – agresszivitás. 

 A másság elfogadása – harc az előítéletekkel szemben. 
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  „Micsoda nap!” - stresszhelyzet felismerése, adekvát reakciók. Megküzdési mechanizmusok.  

 „Szenvedélyek hálójában” (dohányzás, alkohol, drog, számítógép, internet, facebook, játékszenvedély stb.) 

 

Csoportfoglalkozásokra (tréning jelleggel) ajánlott témakörök 

 Önismeret, önértékelés fejlesztése 

 Előítélet feloldása 

 Stresszhelyzet kezelése 

 Döntési helyzetgyakorlatok 

 Frusztrációkezelés 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Konfliktusmoderálás 

 Feszültség szabályozás 

 Viselkedés-kultúra kialakítása 

 Agressziókezelés 

 Pozitív kommunikáció fejlesztése 

 Érzelmek kifejezése 

 Kapcsolatépítés segítése 

 

Kapcsolattartás módja 

o Szóban, telefonon, elektronikus formában – állandó elérhetőség. 

o Pedagógus – pszichológus konzultáció, előre egyeztetett időpontban.  
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o Tanári faliújság. 

o Tanulók az intézményben megjelölt tanácsadói időpontban (meghirdetett időpont, vagy időpont egyeztetés az osztályfőnökkel, vagy a 

pszichológussal telefonon, elektronikus formában). 

o Szülők (időpont egyeztetés az osztályfőnökkel, vagy a pszichológussal telefonon, elektronikus formában, esetleg a gyermekükön keresztül) 

megbeszélt időpontban. 

o Iskolai faliújság. 

o Iskolaújságban, iskolarádióban. 

o Online tanácsadás formájában (nyílt vagy anonim formában). 

 

Tevékenység dokumentációs háttere 

 Munkaköri leírás 

 Iskolapszichológiai munkanapló 

 Konzultációs napló – pedagógusok, további iskolai dolgozók, szülők részére 

 Igazolás – a tanórán folytatott tanácsadásról 

 Hozzájárulási nyilatkozat (szülő, gondviselő számára) 

 Nyilvántartási lap (az ellátásban részesülő tanulókról) 

 Feljegyzés  

 

Tevékenység eszközszükséglete 

 Irodaszerek, rajzeszközök, papír. 

 Fénymásolási, nyomtatási lehetőség. 
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 Naprakész nyilvántartás vezetéséhez megfelelő dokumentáció. 

 Az adatvédelmi előírások miatt zárható iratszekrény. 

 Nyugodt környezetben, tanácsadásra alkalmas helyiség. 

 

Kaposvár, 2019. 08. 27- 

 

                                                                                        Dr. József István 

                                                                                       iskolapszichológus 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET: BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERV 
 

 

I. Bázisintézményi célok 

 

Nevelőtestületünk tagjai elkötelezettek arra nézve, hogy szakmailag-módszertanilag folyamatosan fejlődjenek, ennek érdekében több-

letfeladatokat vállaljanak. Jó gyakorlatok alkalmazásában, saját intézményre adaptálásában, azok továbbadásában nagy tapasztalattal 

rendelkezzenek. Szakmai munkájuk eredményeképpen a tanulók tanulmányi és sport eredményei iskolatípusunknak megfelelően kima-

gaslóak, lemorzsolódási mutatóink alacsonyak. Továbbtanulási mutatóink megfelelőek, ehhez nagymértékben hozzájárulnak a kompe-

tenciaméréseken, érettségi vizsgákon és szakmai vizsgákon elért eredmények is. 

Szakmai tapasztalataink átadása céljából 2019/2020. tanév során az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a pályázatunkban is vállalt 

jó gyakorlataink bemutatását, azok adaptálását ajánljuk fel az érdeklődő intézmények és pedagógusaik számára, a célból, hogy az ér-

deklődő kollégák módszertani kultúrája gazdagodjon, látóköre szélesedjen. Minden program esetén arra törekszünk, hogy a lemorzso-

lódás csökkenéséhez kapcsoljuk a lehetőségeket, továbbá arra, hogy módszereink a gyakorlati bemutatáson alapuljanak, valamint szak-

mai konzultáció során a látottak megbeszélésére, a felmerülő kérdések megválaszolására is lehetőséget biztosítsunk. Mindezek mellett 

célunk egy olyan dinamikus kapcsolatrendszer kiépítése, amely elősegíti a pedagógusok saját intézményen kívüli szakmai közösségei-

nek kiépülését, amely legfőképpen az idő hiányából fakadóan külső segítség nélkül nehezen létrehozható, megtartható. 
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II. Programnaptár 

Hónap Időpont Program megneve-

zése 

Helyszíne Programvezető/felelős Maximális létszám 

(fő) 

szeptember      

október 14 - 18 „Tanulói viselkedés-

kultúra javítása” 

 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

dr. József István prog-

ramvezető 

20 

november 11 - 15 „IKT eszközök alkal-

mazása az elektro-

nika szakmacsoport 

tantárgyainak tanítá-

sában” 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

Mike Gábor program-

vezető 

20 

december 9 - 13 „IKT eszközök alkal-

mazása az idegen 

nyelv oktatásában” 

 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

Horváth Jenő program-

vezető 

20 

január   

 

   

február 17 - 22 „A kooperatív tanu-

lás lehetőségei az ok-

tatás – nevelés folya-

matában” 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

Szentgyörgyvári Nóra 

programvezető 

20 
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Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

március 16 - 20 „Eötvös Loránd Fi-

zika Csapatverseny” 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

Németh Géza program-

vezető 

20 

március 23 - 27 „Légy a szakmád 

mestere!” 

 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

Kovencz András prog-

ramvezető 

20 

május 18 - 22 „Gazdasági és pénz-

ügyi ismeretek bőví-

tése” 

 

Kaposvári SZC Eöt-

vös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Zsom János intézmé-

nyi koordinátor 

 

20 
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III. A jógyakorlat/modell/innováció bemutatása 

Időpont 

(a hét 

megjelö-

lésével, 

pl.: ok-

tóber 8-

13. kö-

zötti!) 

Programismer-

tető 

(a fenti program-

elemek részlete-

sebb bemutatása 

rövid téma megje-

löléssel) 

Célcsoport 

(kinek szervez-

zük: óvodapeda-

gógus, tanító, ta-

nár, gyógypeda-

gógus, stb..) 

Módszere (elő-

adás, szakmai 

konzultáció, mű-

hely, bemutató 

óra/foglalkozás, 

hospitálás, elekt-

ronikus megosz-

tás, stb.) 

Programve-

zető/felelős 

október 

14 - 18 

„Tanulói viselke-

déskultúra javí-

tása” 

Célja: A tanulók 

viselkedésének he-

lyes irányba tör-

ténő befolyásolása.  

Módszere: elsajá-

títható technikák 

ismertetése, mód-

szertani bemuta-

tása. 

 

általános és kö-

zépiskolai taná-

rok 

kollégiumi neve-

lők 

szakmai műhely - 

konzultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

dr. József István 

programvezető 

novem-

ber 

11 - 15 

„IKT eszközök al-

kalmazása az elekt-

ronika szakmacso-

port tantárgyainak 

tanításában” 

Célja: A különböző 

természettudomá-

nyos tantárgyat ok-

tató tanárok szá-

mára nyújtott segít-

ség, az oktatás él-

ményszerűvé té-

tele, a modern tan-

anyag feldolgozási 

lehetőségek megis-

merése. 

szakmai tantár-

gyakat tanító ta-

nárok, szakokta-

tók 

szakmai műhely - 

konzultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

Mike Gábor prog-

ramvezető 

decem-

ber 

9 - 13 

„IKT eszközök al-

kalmazása az ide-

gen nyelv oktatásá-

ban” 

Célja: A tananyag 

interaktív módon 

általános és kö-

zépiskolai taná-

rok 

szakmai műhely - 

konzultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

Horváth Jenő 

programvezető 



203 

 

való feldolgozásá-

val a tanulók ér-

deklődésének fel-

keltése, az együtt-

működés és kom-

munikáció segí-

tése. Élményalapú 

nyelvtanítással a 

tanulók teljesség-

gel vegyenek részt 

a tanulási folya-

matban.  

február 

17 - 22 

„A kooperatív ta-

nulás lehetőségei 

az oktatás – neve-

lés folyamatában” 

Célja: Változatos 

tanulási lehetősé-

gek az oktatás és 

nevelés folyamatá-

ban. Együttműkö-

désre épülő peda-

gógiai módszerek 

megismerése. 

középiskolai ta-

nárok 

kollégiumi neve-

lők 

szakmai műhely - 

konzultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

Szentgyörgyvári 

Nóra programve-

zető 

március 

16 - 20 

„Eötvös Loránd Fi-

zika Csapatver-

seny” 

Célja: A fizikát ta-

nuló diákok szá-

mára kiírt csapat-

verseny, két kor-

csoportban. 

természettudo-

mányos tantár-

gyakat tanító álta-

lános és középis-

kolai tanárok 

a verseny bemu-

tatása, szakmai 

beszélgetés - kon-

zultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

Németh Géza 

programvezető 

március 

23 - 27 

„Légy a szakmád 

mestere!” 

Szakmájukban te-

hetséges fiatalok 

fejlesztésének le-

hetőségei. A prog-

ram bemutatása, 

adaptálásának le-

hetőségei. 

 

szakmai tantár-

gyakat tanító kö-

zépiskolai taná-

rok, szakoktatók 

a kiállítás megte-

kintése, szakmai 

műhely keretében 

a program bemu-

tatása - konzultá-

ció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

Kovencz András 

programvezető 
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május 

18 - 22 

„Gazdasági és 

pénzügyi ismere-

tek bővítése” 

Célja: Pénzügyi tu-

datosság és szem-

léletmód kialakí-

tása és formálása. 

középiskolai ta-

nárok 

kollégiumi neve-

lők 

szakmai műhely - 

konzultáció 

Zsom János intéz-

ményi koordinátor 

 

 

 

 




