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1. A tanév fő célkitűzései 

1. A tanulmányi eredmény alapú (projekt alapú) oktatás bevezetése és magvalósítása 

2. Ágazati alapvizsga bevezetése, megvalósítása 

3. Az új képzési modell bevezetése a felnőttek oktatásában 

4. A digitális oktatás tapasztalatainak beépítése az oktató-nevelő munkába 

5. A digitális oktatás egységesítése 

6. A tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében tanulás támogatói rendszer 

bevezetése 

7. Az oktatók módszertani kultúrája fejlesztésének támogatása 
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2. A tanév további célkitűzései (több éves célok): 

8. A kompetenciamérés eredményeinek javítása 

9. Eredményes beiskolázás lebonyolítása 

10. Környezettudatosságra nevelés 

11. Egészséges életmódra nevelés 

12. A házirend következetes és egységes betartása, betartatása 
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3. Célkitűzések megvalósítása 

Az intézményi célkitűzések megvalósítása megjelenik minden szakmai 

munkaközösség munkatervébe, az oktatók beépítik a tanévi tervezésükbe, 

tanmenetekbe és óratervekbe, illetve a tanórán kívüli tevékenységükbe. A 

tanév munkájának értékelésekor ki kell térni a célkitűzések 

megvalósításának értékelésére. 

Cél Felelős Résztvevők Határidő 

1. A tanulmányi eredmény alapú (projekt alapú) oktatás 

bevezetése és magvalósítása 
igazgató oktatói testület 2021. június 

2. Ágazati alapvizsga bevezetése, megvalósítása 
igazgató szakmai 

igazgatóhelyettes 

szakmai 

munkaközösségek 

2021. január 

3. Az új képzési modell bevezetése a felnőttek 

oktatásában 

igazgató / szakmai 

igazgatóhelyettes 
szakmai 

munkaközösségek 

2020-2021. tanév 

folyamatos 

4. A digitális oktatás tapasztalatainak beépítése az 

oktató-nevelő munkába 
igazgató oktatói testület 2020-2021. tanév 

folyamatos 

5. A digitális oktatás egységesítése 
szakmai 

igazgatóhelyettes 

oktatói testület 2020. szeptember 

6. A tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében 

tanulás támogatói rendszer bevezetése 
nevelési 

igazgatóhelyettes 

oktatói testület 2020-2021. tanév 

folyamatos 
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Cél Felelős Résztvevők Határidő 

7. Az oktatók módszertani kultúrája fejlesztésének 

támogatása 
igazgató oktatói testület 2020-2021. tanév 

folyamatos 

8. A kompetenciamérés eredményeinek javítása 
gyakorlati 

oktatásvezető 

szakmai 

munkaközösség 

vezetők 

2021. május 

9. Eredményes beiskolázás lebonyolítása 
nevelési tagintézmény-

vezető helyettes 

intézményvezetés 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 

2021. június 20. 

10. Környezettudatosságra nevelés osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

nevelőtestület 2020-2021. tanév során 

folyamatosan 

11. Egészséges életmódra nevelés osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

nevelőtestület 2020-2021. tanév során 

folyamatosan 

12. A házirend következetes és egységes betartása, betartatása nevelési tagintézmény-

vezető helyettes 

nevelőtestület 

osztályfőnökök 

2020-2021. tanév során 

folyamatosan 
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4. Időterv 

Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. augusztus 28. (p) – 9.00 

Aula 
Tanévnyitó értekezlet igazgató oktatói testület 

2020. szeptember 1. (k) – 8.30 

Aula / osztályok kijelölt teremben 

1-2. óra felsőbb évfolyamok 

3.- kilencedik évfolyam 

Tanévnyitó ünnepély 

3 osztályfőnöki óra az adminisztrációhoz és 

bemutatkozáshoz 

KHI bemeneti felmérő tesztek kitöltése 9. 

évfolyamon (szövegértés, kognitív) 

nevelési igazgatóhelyettes 

gyógypedagógus 

oktatói testület 

tanulók 

2020. szeptember 2. (sz) – 8.00 

Akklimatizációs hét 9. évfolyamon,  

GO figyelem teszt 

KHI matek teszt 

GO pszicho teszt 

délután iskola és a tanműhely megtekintése 

 

Az egy osztályban tanító kollégák 

értekezletei, célok meghatározása a tanévre. 

nevelési igazgatóhelyettes 

gyógypedagógus, 

iskolapszichológus 

oktatói testület 

tanulók 

2020. szeptember 3. (cs) – 8.00 
9. évfolyamon osztályonként városnézés, 

szabadprogram, ismerkedés 

nevelési igazgatóhelyettes 

9. évfolyamos 

osztályfőnökök 

oktatói testület 

tanulók 

2020. szeptember 3. (cs) – 8.00  

16 óra technikumi osztályok 

szülői 

17 óra szakképző osztályok szülői 

Első évfolyamos szülői értekezlet  

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök 

szülők 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. szeptember 4. (p) – 8.00   

9. évfolyamon, illetve az elmarad 

kirándulások pótlására felajánlott nap 

minden évfolyamon  

projektnap, ismerkedés az osztályban tanító 

tanárokkal. 

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök 

tanulók 

2020. szeptember 2. hetében  

iskola pszichológusi látogatás 9. évfolyamos 

osztályokban osztályfőnöki óra keretében, 

bemutatkozó foglalkozások 

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök 

iskolapszichológus 

tanulók 

2020. szeptember 9. (sz) Munkaközösségi munkatervek leadása igazgató munkaközösségek vezetők 

2020. szeptember 9. (sz) 14:30 

Klub 
DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. szeptember 10. (cs) – 17.00 

Európa terem 
SNI szülői értekezlet  

nevelési tagintézmény-

vezető helyettes 

gyógypedagógus 

osztályfőnökök 

szülők 

2020. szeptember 18. (p) 9.00 Sportnap  

szakmai igazgatóhelyettes 

testnevelés 

munkaközösség-vezető 

oktatói testület, tanulók 

2020. szeptember 18. (p) – 12.00 Tanmenetek leadása  munkaközösség-vezetők oktatói testület 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. szeptember 25. (p) – 14.30 

Aula 
Magyar Népmese Napja  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

művészeti – szépészeti 

munkaközösség-vezető 

magyar tanárok, művész 

tanárok, tanulók 

2019. szeptember 30-ig  Végzős évfolyamos szülői értekezletek  
nevelési tagintézmény-

vezető helyettes 

osztályfőnökök, szülők 

2020. október 1. (cs) – 17.00 

Tanműhely 

Gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó 

szervezetek tanévnyitó értekezlete  

szakmai igazgatóhelyettes 

gyakorlati oktatásvezető 

szakmai munkaközösség-

vezetők 

gazdálkodó szervezetek 

Kereskedelmi és 

iparkamara képviselője 

2020. október 6. (k) 
Aradi vértanúk napja – iskolai 

megemlékezés  

humán munkaközösség-

vezető 

oktatói testület, osztályok 

2020. október 7. (sz) – 14.30 

Aula 
Elsősavatás  

nevelési igazgatóhelyettes 

10. C osztályfőnöke 

9. évfolyamos tanulók, 

osztályfőnökök, 10. C 

osztály 

2020. október 8. (cs) 14:30 Klub DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. október 9. (p) – 16.00 Aula Nevelőtestületi értekezlet igazgató oktatói testület 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. október 7-11. Őszi szakmai vizsgák szakmai igazgatóhelyettes oktatók, tanulók 

2020. október 12 – 16. Őszi egészségnevelési napok  

nevelési igazgatóhelyettes  

Ifjúságvédelmi felelősök 

oktatói testület, 

kijelölt osztályok tanulói, 

meghívott előadók, 

védőnő, 

bűnmegelőzési tanácsadó 

2020. október 16. (p) Aula 12.00 

– 24.00 Aula  
24 óráig tartó festés - Alkotónap 

nevelési igazgatóhelyettes Művészeti-szépészeti 

munkaközösség, oktatói 

testület, osztályok, 

érdeklődők 

2020. október 12 –16. DÖK papírgyűjtés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. október 15. (cs) DÖk Sütinap 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. október 21. (sz) Művésznap 

nevelési igazgatóhelyettes Művészeti-szépészeti 

munkaközösség, 

osztályfőnökök, tanulók 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. október 22. (cs) 2. óra Aula Nemzeti Ünnep – Október 23. Egyenruha!  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán  munkaközösség-

vezető 

oktatói testület, 

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 

2020. október 23. – november 1. 

(utolsó tanítási nap 10. 22. első 

tanítási nap 11.02.) 

Őszi szünet  

felnőttek oktatásában nincs szünet 

  

2020. november 5. (cs) 14:30 

Klub 
DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. november 6 (p) – 20. Aula  

Megnyitó: 2020. november 6. – 

12.00 

„Alkotó diákok tárlata”  

szakmai igazgatóhelyettes 

művészeti 

munkaközösség-vezető 

oktatói testület, 

kijelölt osztályok, 

meghívott vendégek 

2020. november 9. (h) és 16. (h) 

16.30 – Iskola 
Pályaválasztási nyílt napok  

szakmai és nevelési 

igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezetők, 

meghívott vendégek 

2020. november 11. (sz) – 10.00-

15.00 

Szakmák délelőttje– Pályaválasztási 

bemutató (tanítás nélküli munkanap 2.) 
Tagintézmény-vezető oktatói testület 

2020. november 12. (cs)  

16.00 

17.00 

Szülői értekezletek (köztes évfolyamok) 

Fogadónap 

nevelési igazgatóhelyettes 

 

oktatói testület 

szülők 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. november 19. (cs) – 8.00 Handler Megyei Rajzverseny  

nevelési igazgatóhelyettes 

művészeti – szépészeti 

munkaközösség-vezető 

művészeti - szépészeti 

munkaközösség tagjai 

általános iskolák 

7-8. osztályos tanulói 

meghívott vendégek 

2020. november 23. (h) – 14.00 

Angol  

2020. november 24. (k) – 14.00 

Német 

Handler Megyei Nyelvi Verseny  

Írásbeli forduló  

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

nyelvtanárok és 

osztályfőnökök 

humán munkaközösség 

tagjai 

a megye 9-10. osztályos 

technikumi tanulói 

2020. november  Handler Iskolai Matematika verseny 

szakmai igazgatóhelyettes 

reál munkaközösség-

vezető 

reál munkaközösség tagjai 

tanulók 

2020. november 26. (cs) – 16.00 

Aula 
Oktatói testületi értekezlet  igazgató oktatói testület 

2020. december 4. (p)  DÖK Mikulás 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. december 7. (h) DÖK Adventi vásár 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. december 7. (h) 1-5. óra 

klub 
Adventi délelőtt 

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

humán munkaközösség 

tagjai 

tanulók 

2020. december 8. (k) Informatikai vetélkedő – I. forduló  

szakmai igazgatóhelyettes 

reál munkaközösség-

vezető 

általános iskola 7–8 

évfolyamos tanulóiból 

alakult csapatok 

reál munkaközösség 

tanárai 

2020. december 9. (sz) DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2020. december 10. (cs) – 14.30 

Aula 
Matematika délután  

szakmai igazgatóhelyettes 

reál munkaközösség-

vezető 

matematika tanárok és 

osztályfőnökök 

reál munkaközösség tagjai 

nevezett osztálycsapatok 

2020. december 12. (szo) 
Munkanap (december 24. helyett) 

Tanítás nélküli munkanap 3. 
igazgató  

2020. december 14. (h) Hűség Napja Iskolai megemlékezés  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

oktatói testület,  

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2020. december 18. (p) – 12.00 Iskolai karácsonyi ünnepély (4 tanóra)  

igazgató 

humán munkaközösség-

vezető 

oktatói testület 

tanulók 

2020. december 21. (h) – 2021. 

január 1. (p) 

(utolsó tanítási nap 12. 18. első 

tanítási nap 01.04.) 

Téli szünet  

  

2021. január 6. (sz) 14:30 Klub DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2021. január 11–15. Egy osztályban tanítók értekezlete  

általános igazgatóhelyettes osztályfőnök és az adott 

osztályban tanító 

szaktanárok 

2021. január 

féléves visszamérések 9. évfolyamon 

az egy osztályban tanító kollégák 

tapasztalatainak összegyűjtésé, értékelése, a 

további fejlesztési tervek előkészítése 

általános igazgatóhelyettes osztályfőnök és az adott 

osztályban tanító 

szaktanárok 

2021. január 20. (sz) – 14.30 

Aula 
Informatikai vetélkedő - Döntő  

szakmai igazgatóhelyettes 

reál munkaközösség-

vezető 

reál munkaközösség 

tanárai 

döntőbe jutott általános 

iskolai csapatok és 

tanáraik 

2021. január 20. (sz) – 13.00 

Tanári 
Osztályozó értekezlet (5 tanóra)  általános igazgatóhelyettes oktatói testület 

2021. január 22. (p) Első félév utolsó tanítási napja    
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. január 22. (p) – 8.00 Klub Diákközgyűlés  

igazgató 

diákönkormányzatot segítő 

tanár 

nevelési igazgatóhelyettes 

osztályok képviselői 

2021. január 22. (p) – 9.00 Diáknap – Tanítás nélküli munkanap 2. 
nevelési igazgatóhelyettes oktatói testület, 

tanulóközösség 

2021. január 22. (p) 19.00 – 24.00 Iskolabál  

nevelési igazgatóhelyettes oktatói testület, 

tanulóközösség, 

érdeklődők 

2021. január 28. (cs) 16.00 Aula Félévi oktatói testületi értekezlet  igazgató oktatói testület 

2021. január 29-ig Félévi értesítők kiosztása  
általános igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 

tanulók 

2021. február 6. (szo) – 9.00  
Handler Megyei Nyelvi Verseny - szóbeli 

forduló  

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

humán munkaközösség 

tagjai 

A szóbeli fordulóba 

bejutott tanulók 

2021. február 1. – 2021. február 

14. 
Végzős osztályok szülői értekezletek 

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök, 

szülők, 

meghívott vendégek 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. február 8-12. Szakmai vizsga (mellékszakképesítés) 

szakmai igazgató helyettes 

 

szakmai munkaközösségek 

12. évfolyamos 

technikumi tanulók 

2021. február 11. (cs) 14:30 Klub  DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2021. február 12. (p) DÖK Valentin nap 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2021. február 24. (sz) Mátyás nap 

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

humán munkaközösség 

tagjai 

tanulók 

2021. február 25. (p) 

Kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja  

Iskolai megemlékezés  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 

2021. március 1 – 2. Tavaszi egészségnevelési napok  

nevelési igazgatóhelyettes 

Ifjúságvédelmi felelősök 

oktatói testület, 

kijelölt osztályok tanulói, 

meghívott előadók, 

védőnő, 

bűnmegelőzési tanácsadó 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. március 1. – 2021. március 

5. 
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét nevelési igazgatóhelyettes szaktanárok, tanulók 

2021. március 4. (cs) Nyelvi délután 

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

humán munkaközösség 

tagjai 

tanulók 

2021. március 12. (p) Nemzeti ünnep – Március 15. Egyenruha  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

oktatói testület, 

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 

2021. március 22. – 2021. 

március 26. 
Digitális témahét 

szakmai igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezetők 

oktatói testület, tanulók 

2021. március 25. (cs)  

16.00 

17.00 

Szülői értekezletek (9-11. évfolyamok) 

Fogadónap 

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök, 

szülők, 

meghívott vendégek 

2021. március 26. (p) DÖK sütinap 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2021. április Szakmák éjszakája 

szakmai igazgató helyettes 

szakmai munkaközösség-

vezetők 

oktatói testület,  

kijelölt tanulók, 

meghívott vendégek 

2021. április 1 – 2021. április 6. 

(utolsó tanítási nap 03.31. első 

tanítási nap 04.07.) 

Tavaszi szünet 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. április 12. Költészet napja  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

humán munkaközösség 

tagjai 

osztályok  

2021. április 14. (sz) – 18.00 Divatgála  

szakmai és nevelési 

igazgatóhelyettes 

művészeti - szépészeti 

munkaközösség-vezető 

művészeti - szépészeti 

munkaközösség tagjai 

közreműködő tanulók 

2021. április 15. (cs) 14:30 DÖK gyűlés 

nevelési igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes 

az osztályok DÖK 

képviselői 

2021. április 16. (p) 
Holokauszt áldozatainak emléknapja 

megemlékezés  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-

vezető 

oktatói testület, 

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 

2021. április 19- 2021. április 23. 
Fenntarthatóság-környezettudatosság 

témahét 

nevelési igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezetők 

oktatói testület, 

kijelölt osztályok 

2021. április 19- 2021. április 23. InfóNAP 
szakmai igazgató helyettes szakmai munkaközösségek 

informatikai osztályok 

2021. április 22. (cs) – 16.00 

Aula 
Oktatói testületi értekezlet  igazgató oktatói testület 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. április Végzős művészeti osztály kiállítása  

szakmai igazgató helyettes 

művészeti – szépészeti 

munkaközösség-vezető 

13. M osztály tanulói 

meghívott vendégek 

2021. április 28. (sz) – 13.00 

Tanári 

Végzős osztályok osztályozó értekezlete (5 

tanóra)  
általános igazgatóhelyettes oktatói testület 

2021. április 30. (p) 

3 tanóra utána vidámballagás 
Végzős tanulók utolsó tanítási napja   

2021. május 1. (szo) – 10.30 Végzős tanulók ballagási ünnepélye  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség 

oktatói testület, 

végzős osztályok tanulói 

ballagtató osztályok 

tanulói 

szülők, vendégek 

2021. május 3 – 17. Érettségi vizsgák – írásbeli  

általános igazgatóhelyettes oktatói testület 

érettségiző osztályok 

tanulói 

2021. május 3 – 7. május 12. 

(ágazati)  
Május 3-4. Tanítás nélküli munkanap (5-7.) 

A többi napon digitális oktatás 

igazgató oktatói testület, 

osztályok 

2021. május 11–13., május 15., 

május 20., 8.00-tól 

Szakmai vizsgák – írásbeli 

Az egyik napon az elméleti oktatás szünetel 

– tanítás nélküli munkanap 7. (szakgimn.) 

szakmai igazgatóhelyettes oktatói testület, 

végzős szakképző 

osztályok tanulói 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. május 7–21.  

Megnyitó: 2021. május 7. (p) – 

12.00 

„Szép mesterségek kezdete” kiállítás  

szakmai igazgató helyettes 

művészeti 

munkaközösség-vezető 

 

oktatói testület,  

kijelölt osztályok, 

meghívott vendégek 

2021. május 26. (sz) 8.00–12.00 Országos Kompetenciamérés  
általános igazgatóhelyettes oktatói testület, 

10. évfolyamos tanulók 

2021. június REMEK kiállítás 

szakmai igazgató 

helyettes, 

szakmai munkaközösség-

vezetők 

szakmai munkaközösségek 

2020. június 4. (p) Összetartozás Napja Iskolai megemlékezés  

nevelési igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség 

oktatói testület, 

elméleti oktatásban 

résztvevő tanulók 

2021. június 4. (p) – 17.00 Aula Pedagógusnap  

igazgató oktatói testület,  

munkatársak, 

meghívott vendégek 

2021. június 7 – 11. Egy osztályban tanítók értekezlete  
általános igazgatóhelyettes egy osztályban tanító 

tanárok 
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Dátum – Időpont – Hely Esemény Felelős Részvevők 

2021. június 

tanévvégi visszamérések 9. évfolyamon 

az egy osztályban tanító kollégák 

tapasztalatainak összegyűjtésé, értékelése, a 

további fejlesztési tervek előkészítése, 

javaslat tételek, ha esetleg valamelyik 

tanulónál szakma váltás szükséges 

nevelési igazgatóhelyettes osztályfőnökök, oktatók, 

tanulók 

2021. június 11. (p) – 13.00 

Tanári 

Év végi osztályozó értekezlet (előtte 5 

tanóra)  
általános igazgatóhelyettes oktatói testület 

2021. június 14-15. (h-k) 8.00–

12.00 
Projektnap  

nevelési igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 

oktatói testület, 

osztályok 

2021. június 15. (k) A tanév utolsó tanítási napja    

2021. június 14 – 25. Érettségi vizsgák - szóbeli  
általános igazgatóhelyettes szaktanárok, 

osztályfőnökök, tanulók 

2021. június 16 – 2021. augusztus 

31. 
Összefüggő szakmai gyakorlat  

szakmai igazgató helyettes szakmai képzésben 

résztvevő osztályok 

2021. június 22. (k) 8.00–14.00 9. évfolyamos tanulók beíratása  nevelési igazgatóhelyettes leendő osztályfőnökök 

2021. június 22. (k) – 17.00 Aula Tanévzáró ünnepély - Egyenruha!    

2021. június 20-21. Munkatársi kirándulás  igazgató  

2021. június 24. (cs) Aula – 9.00 Tanévzáró oktatói testületi értekezlet  igazgató oktatói testület 

2021. augusztus 24. (k) Javítóvizsgák  általános igazgatóhelyettes szaktanárok, tanulók 
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5. Közösségek, felelősök 

Iskolavezetés 

Igazgató: Kósa Éva 

Általános igazgatóhelyettes: Poórné Maksa Anna 

Nevelési igazgatóhelyettes: Kassainé Schmuck Vivien 

Szakmai igazgatóhelyettes: Horváth Tamás 

Gyakorlatioktatás-vezető: Kánitsch Tamás 

Szakmai munkaközösségek – munkaközösség vezető 

Humán munkaközösség – Kistüttősi Anita 

Fa- és építőipari munkaközösség – Folcz Tóbiás 

Reál munkaközösség – Varga Balázs 

Művészeti és szépészeti munkaközösség – Konfár Ramóna Krisztina 

Bűnmegelőzési tanácsadó 

Raffai Zoltán alezredes 

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

Kassainé Schmuck Vivien 

Ifjúságvédelmi felelős 

Farkas Anikó 

Továbbtanulási felelős 

Hegyi Ferencné 

Fejlesztőpedagógus  

Kovácsné Horváth Ildikó 

Salamonné Szalay Andrea 

Bedő Zsuzsanna 

Fegyelmi bizottság 

Kassainé Schmuck Vivien - elnök (nevelési igazgatóhelyettes) 

Horváth Attila 

Balázs Gabriella 

Póttagok: 

Hegedüs Péter 

Zalaváry Miklós 
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Rendszergazda 

Horváth Tamás – Révész László Krisztián 

Könyvtáros 

Lukács Eleonóra (heti 9 óra) 

Iskolaorvos 

Dr. Mészáros László 

Védőnő 

Gregus Gabriella 

Iskolapszichológus 

Gergácz Orsolya 

 

Mentorálás 

Mentor Mentorált Mentorálási időszak vége 

Lukács Eleonóra Keizler Kálmán 2021. június 15. 

Lukács Eleonóra Lesovics-Király Krisztina 2021. június 15. 

Horváthné Gyurisán Szabina Pekár Dóra 2021. június 15. 

Horváthné Gyurisán Szabina Kellner Martin 2021. június 15. 

Kassainé Schmuck Vivien Vörös Diána 2021. június 15. 

Végh-Szoják Mónika Grala-Mezei Margolzata 2021. június 15. 

Kistüttősi Anita Csekő Tünde 2021. június 15. 

Kánitsch Tamás Horváth Tibor 2021. június 15. 

 

 



 

24 
 

6. A 2019/2020. tanév tervezett versenyei 

Az iskolánk által szervezett versenyek 

VERSENY MEGNEVEZÉSE CÉLCSOPORT 
RÉSZTVEVŐK 

TERVEZETT SZÁMA 
TERVEZETT IDŐPONTJA FELELŐS 

Handler  
Megyei Nyelvi Verseny 

9-10-11. évfolyamos 
szakközépiskolai tanulók  
angol - német nyelv 

90 Írásbeli forduló: 
2020. november 23. (h) – 
14.00 Angol  

2020. november 24. (k) – 
14.00 Német 

Szóbeli forduló: 
 2021. február 6.  

általános igazgatóhelyettes 

humán munkaközösség-
vezető 

Handler  
Megyei Rajzverseny 

7-8. évfolyam általános iskolai 
tanulók 

100 2020. november 19. nevelési igazgatóhelyettes 

művészeti – szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Informatikai vetélkedő A megye 7-8 évfolyamos 
általános iskolás tanulói 

100 Internetes forduló: 
 2020. december 8. 

Döntő: 
 2021. január 20. 

szakmai igazgatóhelyettes 

reál munkaközösség-vezető 
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Az iskola tanulóinak tervezett részvétele versenyeken 

VERSENY MEGNEVEZÉSE CÉLCSOPORT 
RÉSZTVEVŐK 

TERVEZETT SZÁMA 
IDŐPONT FELELŐS 

Infósok viadala informatikai technikum tanulói 20 2020. ősz reál munkaközösség-vezető 

Nemes Tihamár NITV informatikai technikum tanulói 5 2020. november reál munkaközösség-vezető 

e-HÓD Nemzetközi 
informatikai és számítógép-
készség verseny 

informatikai technikum tanulói 4 2021. tavasz reál munkaközösség-vezető 

Pálffy Megyei  
Nyelvi Verseny – Győr 

technikum/szakképző iskolai 
tanulók, angol - német nyelvből 

6 2021. március humán munkaközösség-
vezető, nyelvtanárok 

Deák Megyei  
Nyelvi Verseny – Győr 

technikum/szakképző iskolai 
tanulók, angol - német nyelvből 

6 2021. március humán munkaközösség-
vezető, nyelvtanárok 

Kossuth Megyei Szakmai 
Fordítóverseny 

technikum/szakképző iskolai 
tanulók, angol - német nyelvből 

15 2021. március humán munkaközösség-
vezető, nyelvtanárok 

Implom József Országos  
Helyesírási Verseny 
megyei fordulója Győr 

technikum/szakképző iskolai 
tanulók 

5 2020-21. tanév humán munkaközösség-
vezető, magyar tanárok 

Édes Anyanyelvünk Verseny 
Győr 

technikum/szakképző iskolai 
tanulók 

3 2020-21. tanév humán munkaközösség-
vezető, magyar tanárok 

Országos Szakiskolai 
Közismereti Tanulmányi 
Verseny 

(OSZKTV) 

szakképző iskolai komplex 
tantárgycsoport 

2 2020-21. tanév közismereti 
munkaközösség-vezetők 

Nemzetközi Kenguru 
levelezős matematika 

technikumi tanulók  10 2021. március reál munkaközösség-vezető 
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VERSENY MEGNEVEZÉSE CÉLCSOPORT 
RÉSZTVEVŐK 

TERVEZETT SZÁMA 
IDŐPONT FELELŐS 

verseny 

Győr-Moson-Sopron megyei 
matematika verseny 

technikumi tanulók 6 2021. február reál munkaközösség-vezető 

Cziráki Lajos megyei 
rajzverseny 

művészeti technikumi tanulók 10 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Országos Rajzverseny művészeti technikumi tanulók 2 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Országos mintázás verseny 
Budapest 

művészeti technikumi tanulók 3 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Helikon művészeti verseny 
Keszthely 

művészeti technikumi tanulók 3 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Atlétika megyei döntő 9-13. évfolyam 8 2021. április reál munkaközösség-vezető 

Atlétika országos döntő 9-13. évfolyam 1-3 2021. május reál munkaközösség-vezető 

Úszás megyei döntő 9-13. évfolyam 8 2021. február reál munkaközösség-vezető 

Sakk megyei döntő 9-13. évfolyam 3-6 2021. január-március reál munkaközösség-vezető 

Teremlabdarúgás, futsal 
megyei döntő 

9-13. évfolyam 10 2020. december – 
 2021. január 

reál munkaközösség-vezető 

Győr Kossuth Kupa fodrász, kozmetikus tanulók 15 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

SZKTV verseny fodrász, kozmetikus , női szabó 
tanulók 

15 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 
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VERSENY MEGNEVEZÉSE CÉLCSOPORT 
RÉSZTVEVŐK 

TERVEZETT SZÁMA 
IDŐPONT FELELŐS 

Ilcsi tanulmányi verseny 
 Budapest 

kozmetikus tanulók 2 2020-21. tanév művészeti- szépészeti 
munkaközösség-vezető 

Szakma Sztár  
SZKTV Budapest 

szakiskolai tanulók 10 2020-21. tanév szakmai munkaközösség-
vezetők 

Magyar Asztalos Országos 
Tanulmányi Verseny, 
csapatverseny 

11-14. évfolyam 9 2020-21. tanév faipari - építőipari 
munkaközösség-vezető 
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Mellékletek 
I. Szakmai munkaközösségi munkatervek 

1. Humán munkaközösség munkaterve 

2. Reál munkaközösség munkaterve 

3. Fa- és építőipari munkaközösség munkaterve 

4. Művészeti és szépészeti munkaközösség munkaterve 

 

II. Diákönkormányzat munkaterve 

III. Az Oktatási Hivatal bázisintézménye munkaterve 

IV. SNI fejlesztés munkaterve 

V. Pályaorientációs terv 
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HUMÁN 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

MUNKATERVE 

2020/2021. tanév 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

KISTÜTTŐSI ANITA 
humán munkaközösség-vezető 

S
o

p
ro

n
i 

S
zC

 H
a

n
d

le
r 

N
á

n
d

o
r 

T
e

c
h

n
ik

u
m

 



Humán munkaközösség munkaterve – 2020/2021. tanév 

 

31 
 

 

Személyi feltételek: 

A munkaközösség tagjai: 

angol:  

Poórné Maksa Anna 

Dr. Alpekné Borbély Zsófia 

 Somogyváriné Csík Emőke 

Végh-Szoják Mónika 

Grala-Mezei Malgorzata (óraadó) 

német:  

            Kistüttősi Anita 

 Leskó Ágnes 

            Taschnerné Németh Dóra 

            Czanek-Emmer Anikó 

            Vass-Juronics Katalin  

Csekő Tünde 

magyar nyelv és irodalom: 

Farkas Anikó 

Horváthné Gyurisán Szabina 

Kotsmár Györgyi 

Orbán Júlia 

Pekár Dóra 

történelem: 

Bebesiné Nagy Éva (részmunkaidő) 

Keizler Kálmán (részmunkaidő) 

Lesovics-Király Krisztina 

Lukács Eleonóra (részmunkaidő) 

Zalai Ottóné (óraadó) 

könyvtáros: 

            Lukács Eleonóra (részmunkaidő) 

iskola pszichológus: 

Gergácz Orsolya 

gyógypedagógus-logopédus: 

Kovácsné Horváth Ildikó 

gyógypedagógus: 

Bedő Zsuzsanna (óraadó) 
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Tárgyi feltételeink: 

Tárgyi feltételeink hasonlóak a tavalyi tanévhez: a nyelvi órák többsége nyelvi termekben zajlik, 

így audio-vizuális eszközeink állandó helyen vannak, ami könnyebbé teszi a napi munkát. A 

digitális tábla és a telepített projektorok szintén segítik a modern nyelvoktatást.  

A német nyelv oktatásában 9 évfolyamon a technikumi osztályokban új tankönyv családot vezetünk 

be az idei tanévtől: a Klett kiadó Direkt neu 1. kötetével dolgozunk. A technnikum 10-11. 

évfolyamain a Hueber Kiadó:Beste Freunde köteteiből tanítunk a továbbiakban is. A 9-10-

11.évfolyam szakképző osztályaiban szintén folytatjuk:a Welttour Deutsch (MMP) 

tankönyvsorozatot.  A 12. évfolyamokon az új érettségi követelményekhez igazodó könyvek 

használatát folytatjuk. A 11. évfolyamos szakképző osztályokban a szakmai nyelvek oktatásához a 

továbbiakban is kiegészítő anyagokat gyűjtünk. A 13-14. évfolyamokon bevezettük a Welttour 

Deutsch 2. kötetet illetve egyénileg összeállított szakmai anyagokkal dolgozunk. Az elmúlt évek 

pedagógiai pályázataira készített tananyagokat és egyéb saját készítésű segédanyagainkat egy 

elektronikus adatbankban tároljuk, ezeket beépítjük mindennapos munkánkba, és folyamatosan 

bővítjük. A tavalyi tanévben már smart táblás tananyagokat is fejlesztettünk. Munkánkat segíti még 

két folyóirat: a Minden nap németül és az 5 perc angol.  

A magyar és a történelem tantárgyak oktatásához is megfelelő eszközrendszer áll rendelkezésre: 

laptop, kivetítő, digitális táblák, CD-k, videó anyagok, de a szaktanárok is rendelkeznek saját 

forrásanyagokkal, digitális táblához készült tananyagokkal, prezentációkkal, tanítási segédletekkel, 

amelyeket a tantárgyukhoz készítettek. A tankönyvkiadók által készített digitális segédanyagok is jó 

lehetőségeket jelentenek a napi munkánkban, a tanítási módszerek bővítésében. Az elmúlt 

tanévekben megvalósult TÁMOP pályázatok által készített anyagok is felhasználjuk.  A NAT és a 

kerettanterv nagy hangsúlyt fektet az egyéni ismeretszerzésre és anyaggyűjtésre, ezért igyekezünk 

használni a digitális technika adta lehetőségeket, illetve az új tankönyvekhez tartozó digitális 

anyagokat. A  szakképző iskolában a 9-10. évfolyam magyar-kommunikáció és társadalomismeret 

tanítása során a NAT-nak megfelelő kísérleti tankönyveket, és munkafüzeteket használjuk. A 

technikus osztályokban történelemből visszatértünk az átdolgozott, korábban használt Száray 

könyvekhez, magyar irodalomból tankönyvváltás csak a 9. évfolyamon történt, a többi évfolyamon 

a Mohácsy könyveket használják a szaktanárok.  

A munkaközösség 10 szaktanteremmel (5 idegen nyelvi, 3 magyar és 2 történelem) 

rendelkezik. Mindegyik tanteremben rögzített kivetítő és kihelyezett laptop, 2 magyar teremben és 1 

történelem teremben és 2 nyelvi teremben digitális tábla segíti a szakmai munkát. A szaktanárok 
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napi szinten használják a digitális technikát. A szaktanterem felelőseinek órái nagyrészt a saját 

termeikben vannak, amit a szaktanárok a tantárgyaiknak megfelelően hangulatossá tették. 

 

A munkaközösség tanévre vonatkozó célkitűzései igazodnak az iskolai szinten megfogalmazott 

fő fejlesztési célkitűzésekhez: 

Az idei tanévtől bevezetésre kerül a tanulmányi eredmény alapú (projekt alapú) oktatás: féléves 

szinten tantárgyanként maximum 2 projekttel szeretnénk megvalósítani ezt a célkitűzést. 

 A digitális oktatás tapasztalatait szeretnénk beépíteni az oktató-nevelő munkába. 

 Feladatot vállalunk a digitális oktatás egységesítésében. 

 A tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében tanulás támogatói rendszer 

bevezetésében is részt veszünk az idei tanévtől. 

 A NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv alapján az egységes iskolai 

tanmenetek továbbfejlesztésén és alkalmazásán is dolgozunk. 

 A pedagógiai szakmai munka fejlesztésének lépcsőfokai:  

      - az érettségi követelményeknek megfelelően a tételeinket évenként frissítjük 

 - a nevelő-oktató munka naprakész dokumentálását a fejlesztjük  

- további szakmai tananyagokat készítünk, a legújabb szakmai könyvek bevezetésére 

törekszünk. 

 - A tanulói dokumentumok következetes ellenőrzését a fejlesztjük: egységes értékelési 

 rendszert alkalmazunk a munkaközösségen belül. 

Tehetséges és a lemaradó tanulók hatékony fejlesztésére törekszünk az egyéni bánásmód 

alkalmazásával: Korrepetálások szervezésével, versenyekre való felkészítéssel. 

 A nyelvtanárokat bekacsolása fontos szerepet kap a felnőttoktatás és a felnőttképzés 

működtetésébe. 

 Eredményes érettségi- és versenyfelkészítés az egyik hangsúlyos célkitűzésünk. 

 A digitális kompetencia fejlesztése, modern digitális tananyagok felhasználása a tanulás 

motiválásához. 

 A kompetenciamérés eredményeinek javítását igyekszünk elősegíteni. 

 Eredményes beiskolázás lebonyolításában is részt veszünk. 
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 A házirend következetes és egységes betartása, betartatása mindannyiunk feladata a tanév 

során. 

 

Feladatok a tanév során: 

 

Feladat/Esemény Felelős/résztvevő Dátum/Határidő 

Tanmenetek elkészítése (általános) 

 

Munkaközösség-vezető,  

mindenki 

szeptember 

Szakmai tanmentek készítése Szakmai nyelvet 

tanítók/Foglalkoztatás I. 

Szeptember  

A nyelvi pályázatban résztvevő 

csoportok oktatása 

nyelvtanárok folyamatos 

VERSENYEKen való részvétel a munkaközösség tagjai folyamatos 

Versenykiírások figyelése, nevezés 

 

munkaközösség-vezető folyamatos 

Szakmai tananyagok fejlesztése 

 /Foglalkoztatás I. 

Segédanyagok, feladatlapok készítése 

 

a munkaközösség tagjai folyamatos 

Digitális adatbank bővítése 

 

 mindenki folyamatos 

Előrehozott érettségi vizsgára való 

felkészítés a 11. évfolyamokon 

nyelvtanárok folyamatos 

közép és emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés 

nyelvtanárok folyamatos 

Próbaérettségik szervezése a végzős  

évfolyamokban(IB, SZB) 

 

a végzős osztályokban tanítók Dec./január/ÁPRILIS 

Részvétel tankönyvbemutatókon, 

szakmai továbbképzéseken 

mindenki aktuálisan 

 

Rendezvények-magyar-történelem 

 

cím időpont szervező(k) 

Magyar Népmese Napja 2020.09.25. 14.30 Aula Farkas Anikó 

Aradi vértanúk napja 2020.10.06. filmvetítés Lukács Eleonóra 

Október 23. 2020.10.22. 2. óra Aula Lukács eleonóra 

Hűség Napja 2020.12.14. filmvetítés Keizler Kálmán 
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Karácsonyi ünnepély 2020.12.18. 12. 00 templom Pekár Dóra 

Mátyás nap 2021.02.24.  Farkas Anikó 

Kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

2021.02.25. filmvetítés Lesovics-Király Krisztina 

Március 15. 2021.03.12. aula Orbán Júlia 

Költészet Napja 2021.04.12. aula minden magyar tanár 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

2021.04.16. filmvetítés Horváthné Gyurisán Szabina 

Ballagás 2021.05.01. 10.30 aula Kotsmár Györgyi 

Összetartozás Napja 2021.06.04. filmvetítés Bebesiné Nagy Éva 

 

Rendezvények-élő idegen nyelv 

 

cím időpont szervező(k) 

Adventi délelőtt 2020.12.07. (h) 1-5. óra Németh Dóra és Vass-Juronics 

Katalin 

Handler Megyei Nyelvi verseny 

írásbeli forduló 

2020. 11.23-24. 14.00 valamennyi nyelvtanár 

koordinátorok: Végh-Szoják 

Mónika és Csekő Tünde 

Handler Megyei Nyelvi verseny 

szóbeli forduló 

2021.02.06. 9.00-12.00 minden nyelvtanár 

koordinátorok: Végh-Szoják 

Mónika és Csekő Tünde 

Nyelvi délután 2021.03.04. 14.30 Aula Leskó Ágnes és Borbély Zsófia 

segítők: a munkaközösség 

minden tagja 
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A munkaközösség vezetője:  Varga Balázs 

A munkaközösség tagjai:  Balázs Gabriella 

Békés Zsolt 

Czanek-Emmer Anikó 

Csébits Árpád 

Faller Balázs 

Farkas Kálmán 

Giczi Zsolt 

Hegyi Ferencné 

Horváth Anita 

Horváth Attila 

Horváth Tamás - szakmai igazgatóhelyettes 

Karner Gábor 

Kósa Éva - igazgató 

Kotsmár Csaba 

László Tibor 

Major Eleonóra 

Márk István 

Poór Béla 

Pölczman Éva 

Sági Zsolt 

Vörös Diána 

Zalaváry Miklós 

  
 

1. Személyi feltételek: 

 

A munkaközösség 16 teljes állású, 3 részmunkaidős taggal és 4 óraadóval működik. 

 

Az informatikát oktató tagok a nappali tagozatos képzésen felül jelentős szerepet vállalnak a 

felnőttoktatás és felnőttképzés területén is. Jelenleg a felnőttek oktatásában két osztályban (a 

Gazdasági informatikus 14. és az Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető 13. 

évfolyamán) is folyik a szakmai tárgyak oktatása illetve az IKER felnőttképzési 

tanfolyamok lebonyolítása is a tervezett feladataik között szerepel. A fent említett képzések 

az egyéb feladatok mellett jelentős terhet rónak a kollégákra. 

 

A közismereti tárgyakat (matematika, biológia, fizika, kötelező komplex természettudományi 

tantárgy, természetismeret) tanító kollégák leterheltsége az erre a területre érkező új kolléga 

(Vörös Diána) alkalmazásával megfelelőnek mondható. 

 

A testnevelés szakos oktatók (a tanórákon kívül) a mindennapos testnevelésben való további 

részvételt biztosítanak – heti rendszerességgel, 90 perces foglalkozásokat tartva – 

tanulóinknak, iskolai sportkör megnevezéssel. A sportversenyeken való részvételek további 

terhet rónak a kollégákra. 

 

Fontos feladat a gyakorlati tapasztalatok átadása az új kollégáknak a tantárgyi tartalom, az 

óravezetés, a tanóra rendjének biztosításával kapcsolatban. 
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2. Tárgyi feltételek: 

       

Az informatikai rendszer működésének fenntartásához, a szakmai képzés fejlesztéséhez, 

illetve a pályaorientációs tevékenységhez szükséges lenne az eszközpark megújítása, 

bővítése: 

- az új eszközök beintegrálása az oktatásba 

- KVM switch beszerzés (4 db) 

- IT alapok tantárgy eszközpark fejlesztés az előírásoknak megfelelően 

- szakmai anyag és kis értékű eszközök beszerzése 

 

A fizika tantárgy tanításához felszerelt szertár – ami egyben az iskolapszichológus irodája is 

- áll rendelkezésre. Az eszközök adottak, bár muzeális értékük évről évre nő. 

 

A matematika szertár felújítása és rendezése folyamatos. 

 

A tornaterem és a tornaszertár felszereltsége megfelelő. A nyílászárók cseréje a tavalyi 

tanévben megtörtént, ezáltal a tornaterem takarékosabb illetve jobban szellőztethetővé vált - 

bár az a tanév eleji és végi, melegebb időszakban még mindig jelentősen felmelegszik. 

 

Az újonnan kialakított harmadik öltöző ugyan nagy segítséget jelent a testnevelésórák 

lebonyolításához, de még szükség volna további helyiségre is. 

 

A testnevelés tanításához szükséges tantárgyi gyakorlóhelyek száma sajnos nem elegendő, 

emiatt a testnevelésórák jelentős része (30-40%-a) külső helyszíneken zajlik. A Papréti 

Tornacsarnok használatára ebben a tanévben több más iskola is igényt tart, mely tovább 

nehezíti az órák megtartását. Az egyéb külső helyszíneken (Anger-réti Sporttelep, Halász 

Miklós Sporttelep) viszont a távolság illetve az öltözési és tisztálkodási lehetőségek hiánya 

jelent problémát. 

   

A konditerem hasznos kiegészítője a testnevelés-, illetve a gyógytestnevelés óráknak, 

azonban annak fűtése a téli időszakban nem megoldott, ezáltal ekkor használhatatlan. 

Ugyanitt az eszközök fejlesztése javítása is időszerű.  

 

 

3. A tanév célkitűzései: 

- A NAT, a megfelelő kerettanterv és a helyi tanterv alapján az egységes iskolai 

tanmenetek továbbfejlesztése és alkalmazása 

- A pedagógiai szakmai munka fejlesztése 

- A nevelő-oktató munka naprakész dokumentálásának a fejlesztése 

- Az új illetve az új tantárgyat tanító kollégák támogatása 

- Tehetséges és a lemaradó tanulók hatékony fejlesztése az egyéni bánásmód 

alkalmazásával 

- Sikeres versenyfelkészítés 

- A továbbtanulók támogatása 

- Beiskolázási és pályaorientációs feladatok, programok megvalósítása 

- Eredményes beiskolázás 

- A kötelező és a szabadon választható érettségi vizsgatárgyakra való felkészítés 

továbbfejlesztése 

- A szakmai érettségi változások beépítése az oktatási folyamatba 
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- A kompetenciamérés eredményeinek javítása, a kompetencia alapú feladatok rendszeres 

gyakorlása 

- Digitális tananyag és mérés fejlesztése 

- A digitális oktatás szakmai támogatása 

- Áttérés a projekt alapú oktatásra 

- Az iskolai hálózat fejlesztése 

- A Handler SZAKI program megvalósítása a GINOP pályázat keretei között 

- A tanórák rendjének és az informatikai szabályzatnak az egységes kezelése 

- Az egészség és a sportos életmód fejlesztése 

- Az iskolai sportélet eredményességének fokozása, megtartása 

- A mindennapos testnevelés előírásainak betartása, betartatása 

- Az egészséget és az egészséges életmódot népszerűsítő programokban való kollektív és 

aktív részvétel 

- A testtartásjavító és munkaártalmakat megelőző gyakorlatok fontosságának tudatosítása a 

tanulókban 

- A NETFIT felmérés eredményes elvégzése 

 

4. Feladataink: 

 

a) Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók értékelésére, fontosnak tartjuk a folyamatos 

visszajelzést. A tanév elején a tanulók megkapják a – tantárgyakra specializált - 

értékelési szabályzatot, azaz a Szülői és tanulói tájékoztatót, elősegítve ezzel az 

egységes értékelés megvalósítását és a kiszámíthatóságot. 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Határidő: 2020. szeptember 9. 

 

b) A tanmenetek az adott évfolyamra vonatkozó kerettantervnek megfelelően, 

felmenő rendszerben készülnek el, melyet minden szaktanár a saját csoportjára 

aktualizál.  

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Határidő: 2020. szeptember 18. 

 

c) A hagyományosan a tanév elején megrendezett Sportnap évről évre nagy sikert 

arat tanulóink körében. Ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt a 

rendezvény csak külső helyszínen (Erdei tornapálya) kerül megrendezésre. 

Felelős: Poór Béla, testnevelő szakos oktatók 

Időpont: 2020. szeptember 18. (péntek) 9:00 

 

d) A beérkező 9. évfolyamos tanulók tudásszintjének felmérése matematikából. A 

felmérés során a munkaközösség által összeállított egységes feladatsort oldanak 

meg a tanulók. Az egyes osztályok eredményei összehasonlításra kerülnek, 

fejlődésüket kontrolláljuk. 

Felelős: matematika szakos oktatók 

Határidő: 2020. szeptember 20. 

 

e) A Pályaválasztási nap programjaiban - előadásokkal, érdekességek bemutatásával 

- aktív részt vállal a munkaközösség informatikai sejtje. 

Felelős: Horváth Anita 

Határidő: 2020. november 9. és 2020. november 16.  
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f) A beiskolázás szempontjából kiemelt jelentőségű rendezvényünk a két fordulóból 

álló Informatikai vetélkedő, melyre a környék általános iskoláiból érkeznek 

csapatok. 

Felelős: Horváth Anita 

Határidő: 2020. december 8. és 2021. január 20.  

 

g) Az idei évben is megrendezésre kerül az immáron hagyományosnak mondható, a 

munkaközösség matematikát tanító oktatói által szervezett vetélkedő, a 

Matematika délután. 

Felelős: Pölczman Éva 

Időpont: 2020. december 10. (csütörtök) 14:30 

 

h) A tanév rendjében illetve az iskolai munkatervben rögzített témahetek közül a 

munkaközösség az alábbiak szervezésében és lebonyolításában vállal szerepet: 

- „PÉNZ7” - Pénzügyi és vállalkozói témahét 

Felelős: Horváth Attila 

Időpont: 2021. március 1. – 2021. március 5. 

- Digitális témahét 
Felelős: Horváth Anita 

Időpont: 2021. március 22 - 2021. március 26. 

- Fenntarthatóság témahét 

                       Felelős: Csébits Árpád, László Tibor 

                           Időpont: 2021. április 19. – 2021. április 23. 

 

i) Intézményünkben immáron 2007 óta kerül megrendezésre nagy sikerrel az 

InfóNAP, melyen az informatikai osztályaink tanulóiból álló csapatok mérhetik 

össze tudásukat egy játékos vetélkedő keretein belül. 

Felelős: informatika szakos oktatók 

Időpont: 2021. április 20. (kedd) 14:30 

 

j) A matematika érettségi vizsgán az elmúlt években több gyenge eredmény is 

született. Ennek megelőzése, javítása érdekében a 12. évfolyamon tanító 

matematikatanárok folyamatosan konzultálva átadják egymásnak a vizsgára való 

felkészítés tapasztalatait. 

Felelős: Hegyi Ferencné  

Határidő: folyamatos    

 

k) A tanulók matematikai tudásszintjének felmérése a 9. és 11. évfolyam végén (Év 

végi évfolyamfelmérés címén) illetve a 10. évfolyamon a Kompetenciamérés: 

- A 9. évfolyamon a felmérés során összehasonlítási alapként szolgál 

majd az év eleji tudásszint-felmérés, ezáltal figyelemmel kísérhető a 

tanulók előmenetele.  

- A 10. évfolyamosoknak a Kompetenciamérés ad külön feladatot 

- A 11. évfolyamon a feladatsort az érettségire való felkészülés határozza 

meg, a két tanórás „Kisérettségi” során érettségi típusú feladatokat 

oldanak majd meg a tanulók. 

Felelős: Hegyi Ferencné, Pölczman Éva   

Határidő: 2021. június 15. 
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l) Tanulmányi-, és sportversenyek, amelyeken képviseltetjük magunkat: 
 - Handler Iskolai Matematikaverseny (2020. november) 

- Nemes Tihamér NITV (2020. november) 

- Megyei Matematika Verseny (2021. február) 

 - e-HÓD Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (2021. 

tavasz) 

- Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 

  Közismereti komplex tantárgycsoport (2021. tavasz)  

 - Kenguru Matematika Verseny (2021. tavasz) 

- ÁSZÉV (2021. tavasz) 

- alapfokú városi bajnokságok (röplabda, kispályás labdarúgás, stb.) illetve 

futóversenyek 

       Felelős: Varga Balázs illetve a munkaközösség oktatói 

Határidő: folyamatos 

 

m) Az iskolai Vízitábor népszerűsége és megszervezésének igénye töretlen, melyen 

évről évre egyre több tanuló és oktató vesz részt. 

Felelős: Giczi Zsolt, László Tibor 

Határidő: 2021. nyár 

 

n) A munkaközösség bonyolítja a webhely, a facebook oldal üzemeltetését és az 

ezekhez szorosan kapcsolódó évkönyv szerkesztési feladatait. 

Az informatikai rendszer üzemeltetési feladatait a rendszergazda végzi, szakmai 

kontroll mellett. 

A szerveroldali fejlesztések a munkaközösség felügyeletében maradtak. 

Felelős: Horváth Anita, Horváth Tamás 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 9. 

 

                        Varga Balázs 

                           munkaközösség-vezető 
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A munkaközösség munkájában részt vesz: 

 

  
faipar oktatóként heti óraszáma 

Kánitsch Tamás gyakorlatioktatás-vezető 4 

Folcz Tóbiás munkaközösség-vezető 22  +  felnőtt 

Major Zsolt 23 

Hegedüs Péter 23  + felnőtt  

Ormos András (megb. szerződéssel) 13  + felnőtt 

Mátyás Csaba (megb. szerződéssel) 4 felnőtt 

Tóth György (megb. szerződéssel) 4 felnőtt 

Szabó Árpád (megb. szerződéssel) 14 felnőtt  

építőipari oktatóként  

Farkas Tibor 29 + felnőtt 

Nagy Jenő 29 

Tóth István 26,5 + felnőtt 

Markó Zoltán 24 + felnőtt 

Hegyi Péter (megb. szerződéssel) 12 

Horváth Tibor (megb. szerződéssel) 7 

Forró Máté (megb. szerződéssel) felnőtt 

 

 

osztályfőnöki feladatok  

Tóth István 9.B  

Major Zsolt 10.A  

Hegedüs Péter Híd/II/2  

Kánitsch Tamás 
KSZ/12. és 
felnőtt Ács 

 

Folcz Tóbiás KSZ/11.A  

Farkas Tibor Börtön  
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Tanulólétszámok 
 

asztalos   
ács  

9.A  11  9.A 6 

10.A 17  10.C 8 

11.A 10  
burkoló  

KSz/11.A 23  9.A 7 

KSz/12.A 11  10.C 7 

famegmunkáló   11.A 15 

Híd/II/2 5  
festő (,mázoló, tapétázó) 

   9.B 31 

   10.B 17 

   11.B 27 

     

   + felnőtt Ács  

   + börtön  

összesen: 195    
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A munkaközösség fő célkitűzései a tanévben: 
 
A munkaközösség céljait az iskolai célkitűzésekkel összhangban a tanév sajátosságainak 
figyelembevételével alakította ki.  
 

o A nyár folyamán távozott kollégák helyettesítése, helyükre újonnan érkező kollégák segítése. 

o A tanulmányi eredmény alapú (projekt alapú) oktatás bevezetése és magvalósítása.  

 Projektek készítése és megvalósítása a KKK követelményei és a PTT ajánlásai alapján. 

 Szemléletmód váltás és módszertani megújulás az új rendszer eredményes 
megvalósítása érdekében.  

 Korábbi tapasztalatok beépítése és aktualizálása az új oktatási rendszerbe.  

o Ágazati alapvizsga bevezetése, megvalósítása. 

 A saját választott szakma prioritása mellett az ágazati alapvizsgára felkészítő szakmai 
oktatás 

 Az ágazati alapvizsga feladatainak kidolgozása. 

 A vizsga eredményes, jogszerű és szakmaileg is helytálló lebonyolítása. 

o A végzős évfolyamok vizsgáinak és az őszi vizsgáknak megszervezése, lebonyolítása, az új 
vizsgalebonyolítási rendnek, de a régi szakmai tartalmaknak megfelelően. 

o Az új képzési modell bevezetése a felnőttek oktatásában. 

 1 éves képzési idő szakmai tartalmának kialakítása és megvalósítása 

 Ágazati alapvizsgára és szakmai vizsgára való felkészítés 

 Kontakt és blende (digitális) oktatási formák összehangolása eredményes és hasznos 
alkalmazása.  

o Handler Szaki programba új építőiparos kolléga delegálása és új program megvalósítása. 

o A projektek és az élmény alapú oktatás lehetőségeit is kihasználva a lemorzsolódás 
csökkentése. 

o Korábbi pályaorientációs tevékenységek folytatása, új lehetőségek keresése és kihasználása. 

o Külső gyakorlati képzőhelyekkel való kapcsolat további erősítése, bővítése.  

 Külső gyakorlati helyek bevonása a 9-10. osztályos szakmai képzés tervezésébe. 

o Tehetségek gondozása, versenyekre történő tudatos felkészítés és szereplés. 

o A digitális oktatás tapasztalatainak beépítése az oktató-nevelő munkába, tudatos felkészülés 

a jövőbeli hasonló helyzetek szakmailag elfogadható lebonyolítására.  

o Az oktatók módszertani kultúrája és szakmai fejlesztése. Bemutatók, szakmai programok 

szervezése 
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Szervezési feladatok és felelősei 
 

o Gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetek tanévnyitó értekezlete 
Felelős: Kánitsch Tamás  

o Szintvizsgák őszi pótlása 
Felelős: Kánitsch Tamás 

o Őszi szakmai vizsgák 
Felelős: Kánitsch Tamás 

o Alkotó diákok tárlata 
Felelős: Folcz Tóbiás  

o Pályaválasztási nyílt napok  
Felelős: Kánitsch Tamás 

o Szakmák délelőttje  
Felelős: Kánitsch Tamás, Folcz Tóbiás 

o Segítség a divatgála lebonyolításában 
Felelős: Folcz Tóbiás 

o Szakmák éjszakája  
Felelős: Kánitsch Tamás, Folcz Tóbiás 

o Szakmai vizsgák  
Felelős: Kánitsch Tamás 

o Ágazati alapvizsgák lebonyolítása 
Felelős: Kánitsch Tamás, Folcz Tóbiás 

o REMEK kiállítás  
Felelős: Folcz Tóbiás 

o Csehországi cserekapcsolat 
Felelős: Folcz Tóbiás 

o SZKT és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel 
Felelős:  asztalos elmélet - Major Zsolt és Hegedüs Péter; asztalos gyakorlat - Folcz Tóbiás 
 burkoló elmélet – Farkas Tibor; burkoló gyakorlat – Markó Zoltán 
 festő elmélet – Tóth István; festő gyakorlat – Nagy Jenő 

o Bemutatók, szakmai programok szervezése 
Felelős: Kánitsch Tamás 
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Tervezett megbeszélések 
 

2020 augusztus 18. és 24. 

o Az új szakképzési rendszer bevezetésének megvalósítása. 

o A projekt alapú oktatás előkészítése, projektek készítése. 

2020 augusztus 26. 

o A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók és feladatok megbeszélése. 

o Óraelosztási és órarendi kérdések tisztázása, szakmai tartalmak feladatok megbeszélése. 

o Éves szakmai programok megbeszélése. 

2020 október közepe 

o Szintvizsgák és őszi vizsgák előkészítése, lebonyolítás. 
o Felnőttképzés tapasztalatainak, problémáinak megbeszélése, ágazati alapvizsga 

megszervezése lebonyolítása. 
o A tanévkezdéssel kapcsolatos tapasztalatok, projektek indulása és eddigi tapasztalataik. 
o Tanulmányi versenyekre való felkészülés előkészítése, aktuális feladatok megbeszélése. 
o Pályaválasztási és pályaorientációs programok előkészítése, feladatok megbeszélése.  

2021 február 

o Első félév tapasztalatainak megbeszélése. 

o Vizsgák szervezésével és az azokra való felkészítéssel összefüggő feladatok megbeszélése. 

o 9-es tanulók külső munkahelyre történő elhelyezésének előkészítése. 

o Ágazati alapvizsgák szervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladatai. 

o Második félévi feladatok, események, programok megbeszélése. 

o Tanulmányi versenyekre való felkészülés folytatása, aktuális feladatok megbeszélése. 

2012 június 

o Tanév tapasztalatainak megbeszélése. 

o Szakmai versenyek eredményei és tapasztalatai 

o A munkaközösség éves munkájának értékelése 

o A következő tanév előkészítése 

 
 
 
Sopron, 2020. szeptember 8. 
        Folcz Tóbiás 

munkaközösség-vezető 
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MŰVÉSZETI ÉS SZÉPÉSZETI 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

MUNKATERVE 

2020/2021. tanév 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

KONFÁR RAMÓNA KRISZTINA 
művészeti és szépészeti munkaközösség-vezető 
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MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 

2020-2021. TANÉV 

 
DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

2020. augusztus 28. (p) 

9.00 Aula  
TANÉVNYITÓ 

ÉRTEKEZLET  

 MINDENKI! 

2020. szeptember 1. (k) 

8.30 Aula / osztályok kijelölt 

teremben 

1-2. óra – felsőbb évfolyamok 

3. óra – 9. évfolyam 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY Egyenruha! 

2 (3) osztályfőnöki óra az 

adminisztrációhoz és 

bemutatkozáshoz 

KHI bemeneti felmérő tesztek 

kitöltése 9. évfolyamon 

(szövegértés, kognitív) 

10M – DB, 11M – HB, 

12M – MM, 13M – SSZA 

9F – SZV, 10K – TJV, 

11K – SJ, 13F – SV, 

14K – VSJ 

TÖBBIEK - RÉSZVÉTEL 

2020. szeptember 2. (sz) 

8.00 
AKKLIMATIZÁCIÓS HÉT 

9. ÉVFOLYAMON 

 

AZ EGYOSZTÁLYBAN 

TANÍTÓ KOLLÉGÁK 

ÉRTEKEZLETEI, 

CÉLOK 

MEGHATÁROZÁSA  

A TANÉVRE 

GO figyelem teszt 

KHI matek teszt 

GO pszicho teszt 

délután iskola és a tanműhely 

megtekintése 

9F – SZV 

2020. szeptember 3. (cs) 

8.00 

 

9. ÉVFOLYAMON 

OSZTÁLYONKÉNT 

VÁROSNÉZÉS, 

SZABADPROGRAM, 

ISMERKEDÉS 

  

2020. szeptember 3. (cs) 

16:00 technikumi osztályok  

17:00 szakképző osztályok 

ELSŐ ÉVFOLYAMOS 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

összevont, majd osztályonként  

2020. szeptember 4. (p) 

8.00 
9. ÉVFOLYAMON, ILLETVE 

AZ ELMARAD 

KIRÁNDULÁSOK 

PÓTLÁSÁRA 

FELAJÁNLOTT NAP 

MINDEN ÉVFOLYAMON  

projektnap, ismerkedés az 

osztályban tanító tanárokkal 

 

2020. szeptember 2. hetében  ISKOLA PSZICHOLÓGUSI 

LÁTOGATÁS 9. 

ÉVFOLYAMOS 

OSZTÁLYOKBAN  

osztályfőnöki óra keretében, 

bemutatkozó foglalkozások 
9F – SZV 

2020. szeptember ? MUNKAKÖZÖSSÉGI 

ANYAGIGÉNYLÉS 

LEADÁSI HATÁRIDEJE 

  

2020. szeptember 9. (sz) MUNKAKÖZÖSSÉGI 

MUNKATERVEK LEADÁSA 

 KRK 

2020. szeptember 9. (sz) 

14:30 Klub 
DÖK GYŰLÉS osztályonként 2 fő  

2020. szeptember 10. (cs) 

17.00 Európa terem 
SNI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET    

2020. szeptember 18. (p) 9.00 SPORTNAP  tanítás nélküli munkanap 1., 

esőnap: szeptember 25. 
10M – DB, 11M – HB, 

12M – MM, 13M – SSZA 

9F – SZV, 10K – TJV, 

11K – SJ, 13F – SV, 

14K – VSJ 

TÖBBIEK - RÉSZVÉTEL 

2020. szeptember 18. (p) 

12.00  
TANMENETEK LEADÁSA  munkaközösségi tanmenetek 

leadásának első határideje: 2020. 

szeptember 9. 

MINDENKI! 

2020. szeptember 25. (p) 

14.30 Aula  
MAGYAR NÉPMESE NAPJA  ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: HIE 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2020. szeptember / október VÉRADÁS ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: RA, KRK + 13Mgraf 
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DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2020. október 1. (cs) 

17.00 Tanműhely  
GYAKORLATI 

OKTATÁSBAN 

RÉSZTVEVŐ 

GAZDÁLKODÓ 

SZERVEZETEK 

TANÉVNYITÓ 

ÉRTEKEZLETE  

  

2020. október  ŐSZI SZAKMAI VIZSGÁK Nyikos Hajnalka (HAT 

osztálya) + külsős diákok 

Győrből 

 

2020. október 6. (k)  ARADI VÉRTANÚK NAPJA  iskolai megemlékezés  

2020. október 7. (sz) 

14.30 Aula  
ELSŐSAVATÁS  9F (SZV)  

2020. október 8. (cs) 

14:30 Klub 
DÖK GYŰLÉS   

2020. október 8. (cs) ? 

16.00 szépészeti 

17.00 közös 

17.30 művészeti 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

ÉRTEKEZLET 

 MINDENKI! 

2020. október 9. (p) 

16.00 Aula 
NEVELŐTESTÜLETI 

ÉRTEKEZLET 

 MINDENKI! 

 

2020. október 16. (p) 

12:00–24:00 Aula  
24 ÓRÁIG TARTÓ FESTÉS  anyagigénylés leadása, 

workshopok, programok? 

művész osztályoknak kötelező / 

közösségi szolgálati lehetőség 

MINDENKI! 

anyagigénylés 

-felelőse: KRK 

-határideje: 2020. ? 

grafikai anyag 

-felelőse: RA, KRK + 13Mgraf 

-határideje: 2020. okt. 2. 

2020. október 12–16. ŐSZI EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

NAP  

 grafikai anyag 

-felelőse: HIE 

-határideje: 2020. okt. 2. 

2020. október 12–16. DÖK PAPÍRGYŰJTÉS   

2020. október 15. (cs) DÖK SÜTINAP   

2020. október 21. (sz) 

14:30 Aula 
MŰVÉSZNAP művész osztályoknak kötelező szervező osztály 11M 

-felelőse: HB 

 

2020. október 22. (cs) 

2. óra Aula  
NEMZETI ÜNNEP – OKT. 

23.  

EGYENRUHA! 

iskolai megemlékezés 

 

2020. október 23. – november 1. 

(utolsó tanítási nap 10.22., 

első tanítási nap 11.02.) 

ŐSZI SZÜNET felnőttek oktatásában 

nincs szünet 

 

2020. november 5. (cs) 

14:30 Klub 
DÖK GYŰLÉS   

2020. november 6 (p) 

12:00 Aula  

(2020. november 6–20. Aula)  

„ALKOTÓ DIÁKOK 

TÁRLATA”  

paravánok kihelyeztetése 

szerdán délutánra, ha lehetséges 

(felcímkézés szerda 

du/csütörtökön reggel) 

MINDENKI! 

grafikai anyag 

-felelőse: HB, RA, KRK + 12M 

-határideje: 2020. okt. 22. 

2020. november 9. (h) és 16. (h) 

16.30 Iskola 

R1 terem – művészeti 

? - szépészeti 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT 

NAPOK  

 művészeti: KRK, SV? 

szépészeti: ? 

2020. november 11. (sz) 

10.00–15.00 
SZAKMÁK DÉLELŐTTJE 

(PÁLYAVÁLASZTÁSI 

BEMUTATÓ) 

tanítás nélküli munkanap 2. 

programok? 
MINDENKI! 

 

2020. november 12. (cs)  

 

16.00 köztes évfolyamok szülői 

értekezlete 

17.00 fogadónap 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
(köztes évfolyamok) 

FOGADÓNAP  

 MINDENKI! 

 

2020. november 19. (cs) 

8.00  
HANDLER MEGYEI 

RAJZVERSENY  

témaválasztás! évfordulók? 

(versenykiírás készítése) 

témaválasztás 

-felelőse: MŰVÉSZETISEK 

-határideje: 2020. szept. 14. 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK 
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DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

-határideje: 2020. szept 21. 

2020. november ? PÁLYAVÁLASZTÁSI 

KIÁLLÍTÁS (LISZT) 

 művészeti:? 

szépészeti: ? 

2020. november 23. (h) 

14.00 angol  

2020. november 24. (k) 

14.00 német  

HANDLER MEGYEI 

NYELVI VERSENY  

(ÍRÁSBELI FORDULÓ) 

  

2020. november HANDLER ISKOLAI 

MATEMATIKA VERSENY 

  

2020. november 26. (cs) 

16.00 Aula  
NEVELŐTESTÜLETI 

ÉRTEKEZLET  

 MINDENKI! 

 

2020. november vége ISKOLAI NAPTÁR illusztrációk elkészítése és 

grafikai tervezés 

illusztráció-tervezés 

-felelőse: LI + 13Mgraf 

-határideje: 2020. okt vége 

grafikai tervezés 

-felelőse: RA, KRK + 13Mgraf 

-határideje: 2020. nov vége 

2020. december 3. (cs) ? 

16.00 szépészeti 

17.00 közös 

17.30 művészeti 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

ÉRTEKEZLET 

 MINDENKI! 

2020. december 4. (p)  DÖK MIKULÁS   

2020. december 7. (h) DÖK ADVENTI VÁSÁR   

2020. december 7. (h) 

1–5. óra, Klub  
ADVENTI DÉLELŐTT   

2020. december 8. (k)  INFORMATIKAI 

VETÉLKEDŐ 

I. FORDULÓ  

  

2020. december 9. (sz) DÖK GYŰLÉS   

2020. december 10. (cs) 

14.30 Aula  
MATEMATIKA DÉLUTÁN    

2020. december 12. (szo) MUNKANAP 

(DECEMBER 24. HELYETT)  

tanítás nélküli munkanap 3.  

2020. december 14. (h)  HŰSÉG NAPJA  iskolai megemlékezés  

2020. december 18. (p) 

12.00 
ISKOLAI KARÁCSONYI 

ÜNNEPÉLY 

4 tanóra lesz megtartva MINDENKI! 

2020. december 21. (h) – 

2021. január 1. (p) 

(utolsó tanítási nap 12.18. 

első tanítási nap 01.04.) 

TÉLI SZÜNET    

2021. január 6. (sz) 

14:30 Klub 
DÖK GYŰLÉS   

2021. január 11–15. EGY OSZTÁLYBAN 

TANÍTÓK ÉRTEKEZLETE  

  

2021. január FÉLÉVES 

VISSZAMÉRÉSEK 

9. ÉVFOLYAMON 

az egy osztályban tanító 

kollégák tapasztalatainak 

összegyűjtése, értékelése 

a további fejlesztési tervek 

előkészítése 

 

2021. január 20. (sz) 

14.30 Aula  
INFORMATIKAI 

VETÉLKEDŐ 

DÖNTŐ 

  

2021. január 20. (sz) 

13.00 Tanári  
OSZTÁLYOZÓ 

ÉRTEKEZLET  

5 tanóra lesz megtartva MINDENKI! 

2021. január 22. (p)  ELSŐ FÉLÉV UTOLSÓ 

TANÍTÁSI NAPJA  

  

2021. január 22. (p) 

8.00 Klub  
DIÁKKÖZGYŰLÉS    

2021. január 22. (p) 

9.00  
DIÁKNAP  tanítás nélküli munkanap 4. MINDENKI! 

2021. január 22. (p) 

19.00–24.00 
ISKOLABÁL   grafikai anyag 

-felelőse: HB 

-határideje: 2020. december 

2021. január 28. (cs) 

16.00 Aula  
FÉLÉVI 

NEVELŐTESTÜLETI 

ÉRTEKEZLET  

 MINDENKI! 
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DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

2021. január 29-ig  FÉLÉVI ÉRTESÍTŐK 

KIOSZTÁSA  

  

2021. január ÁGAZATI VERSENY 

PORTFÓLIÓK LEADÁSI 

HATÁRIDEJE 

 -felelőse: MM, HB, RA, KRK 

+ 12M 

2021. február SZAKMAI VIZSGA 

(MELLÉKSZAKKÉPESÍTÉS) 

12M (MM)  

2021. február 6. (szo) 

9.00  
HANDLER MEGYEI 

NYELVI VERSENY 

(SZÓBELI FORDULÓ) 

  

2021. február 11. (cs) 

14:30 Klub  
DÖK GYŰLÉS   

2021. február 12. (p) DÖK VALENTIN NAP   

2021. február 24. (sz) MÁTYÁS NAP ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2021. február 25. (p)  KOMMUNISTA 

DIKTATÚRÁK 

ÁLDOZATAINAK 

EMLÉKNAPJA  

iskolai megemlékezés  

2021. február 20/27.? ALKALMASSÁGI 

VIZSGÁLAT 

(MŰVÉSZETI KÉPZÉS) 

1 rajzi feladat, 

1 tervezési feladat, 

elbeszélgetés, 

orvosi vizsgálat 

-rajzi feladat: DB, HIE 

-tervezési feladat: RA, KRK 

-elbeszélgetés: SSZA, HB 

2021. március 2/3.? ALKALMASSÁGI 

VIZSGÁLAT 

PÓTALKALOM 

(MŰVÉSZETI KÉPZÉS) 

1 rajzi feladat, 

1 tervezési feladat, 

elbeszélgetés, 

orvosi vizsgálat 

-rajzi feladat: MSZ, LI 

-tervezési feladat: SZV, HK 

-elbeszélgetés: MM, SV 

2021. március 1–2. TAVASZI 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

NAPOK  

 grafikai anyag 

-felelőse: HIE 

-határideje: 2020. febr 15. 

2021. március 1–5. 

 
„PÉNZ7” PÉNZÜGYI ÉS 

VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT 

 grafikai anyag 

-felelőse: HB, RA, KRK + 12M 

-határideje: 2020. febr 15. 

2021. március 4. (cs) NYELVI DÉLUTÁN   

2021. március 12. (p) NEMZETI ÜNNEP – 

MÁRCIUS 15.  

EGYENRUHA! 

iskolai megemlékezés 
 

2021. március 25. (cs)  

 

16.00 köztes évfolyamok szülői 

értekezlete 

17.00 fogadónap 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
(köztes évfolyamok) 

FOGADÓNAP  

 MINDENKI! 

 

2021. március 22–26. DIGITÁLIS TÉMAHÉT ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: ? 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2021. március 26. (p) DÖK SÜTINAP   

2021. április 1 – 2021. április 6. 

(utolsó tanítási nap 03.31. 

első tanítási nap 04.07.) 

TAVASZI SZÜNET    

2021. április 12. KÖLTÉSZET NAPJA ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2021. április 14. (sz) 

18.00 Liszt 
DIVATGÁLA  tavalyi elkezdett téma 

továbbdolgozása 

(legalább féléves felkészülési idő 

szükséges „kontakt” oktatásban) 

ruha, smink, haj, koreográfia 

-felelőse: SZÉPÉSZETISEK 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK, HB 

-határideje: 2021. febr/márc 

2021. április 15. (cs) 

14:30 
DÖK GYŰLÉS   

2021. április 15. (cs) ? 

16.00 szépészeti 

17.00 közös 

17.30 művészeti 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

ÉRTEKEZLET 

 MINDENKI! 
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DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

2021. április 16. (p) SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA programok? MINDENKI! 

2021. április 12M ÉRETTSÉGI 

PORTFÓLIÓK 

ÁTTEKINTÉSE 

rajzi és szakmai portfólió lapok 

elkészítése és prezentálása 

90%-os állapotban 

-felelőse: MM, HB, RA, KRK 

+ 12M 

2021. április 16. (p) HOLOKAUSZT 

ÁLDOZATAINAK 

EMLÉKNAPJA 

iskolai megemlékezés  

2021. április 19–23. FENNTARTHATÓSÁGI 

TÉMAHÉT 

ha szükség van grafikai anyagra, 

besegítünk! 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK 

-határideje: előtte legalább 

2-3 héttel szóljon a szervező 

2021. április 20. (k) 

14.30 Aula 
INFÓNAP   

2021. március–április 

 
VÉGZŐS MŰVÉSZETI 

OSZTÁLY KIÁLLÍTÁSA  

helyszínkeresés! 

felnőttek bevonása a projektbe, 

mert közös az osztályfőnök? 

(SSZA) 

grafikai anyag 

-felelőse: RA, KRK + 13Mgraf 

-határideje: legalább 

2-3 héttel az esemény előtt 

2021. március–április 11M 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 

KIÁLLÍTÁSA? 

helyszínkeresés! kiállítás és grafikai anyag 

-felelőse: HB, RA + 11M 

2021. április–május DÖK KIRÁNDULÁS   

2021. április 22. (cs) 

16.00 Aula  
NEVELŐTESTÜLETI 

ÉRTEKEZLET  

 MINDENKI! 

2021. április 28. (sz) 

13.00 Tanári  
VÉGZŐS OSZTÁLYOK 

OSZTÁLYOZÓ 

ÉRTEKEZLETE  

5 tanóra lesz megtartva MINDENKI! 

2021. április 30. (p) 

 
VÉGZŐS TANULÓK 

UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPJA 

3 tanóra utána vidámballagás  

2021. április 30. (p) VIDÁMBALLAGÁS  12M (MM)  

2021. május 1. (szo) 

10.30  
VÉGZŐS TANULÓK 

BALLAGÁSI ÜNNEPÉLYE  

ballagtató osztályok dekorálják a 

ballagó osztályok termeit 

dekorációs elemek + díszítés 

-felelőse: MSZ, SZV + 9F, 9K, 

9L 

2021. május 3–7., 

május 12. (ágazati) 
ÉRETTSÉGI VIZSGÁK – 

ÍRÁSBELI  

május 3–4.: tanítás nélküli 

munkanap 6–7.,  

a többi napon digitális oktatás  

tanműhelyre mi vonatkozik? 

 

2021. május 13–14., 

május 16–17., 

május 22., 

8.00-tól 

SZAKMAI VIZSGÁK – 

ÍRÁSBELI 

 

digitális oktatás 

tanműhelyre mi vonatkozik? 

 

2021. május 7. (p) 

12.00 Aula 

(2021. május 7–21.) 

„SZÉP MESTERSÉGEK 

KEZDETE” KIÁLLÍTÁS  

paravánok kihelyeztetése 

szerdán délutánra, ha lehetséges 

(felcímkézés szerda 

du/csütörtökön reggel) 

grafikai anyag 

-felelőse: KRK 

-határideje: 2020. április 23. 

2021. május 26. (sz) 

8.00–12.00  
ORSZÁGOS 

KOMPETENCIAMÉRÉS  

10M (DB), 10K (TJV)  

2021. május–június  REMEK KIÁLLÍTÁS   

2021. június 4. (p) 

17.00 Aula  
PEDAGÓGUSNAP   MINDENKI! 

2021. június 4. (p)  ÖSSZETARTOZÁS NAPJA  iskolai megemlékezés  

2021. június 

 
TANÉVVÉGI 

VISSZAMÉRÉSEK 

9. ÉVFOLYAMON 

 

 

 

az egy osztályban tanító 

kollégák tapasztalatainak 

összegyűjtése, értékelése 

a további fejlesztési tervek 

előkészítése 

javaslat tételek, ha esetleg 

valamelyik tanulónál 

szakmaváltás szükséges 

 

2021. június 7–11.  EGY OSZTÁLYBAN 

TANÍTÓK ÉRTEKEZLETE  

osztályfőnökök kezdeményezik  

2021. június 11. (p) 

13.00 Tanári  
ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓ 

ÉRTEKEZLET 

5 tanóra lesz megtartva MINDENKI! 

2021. június 14–15. (h-k) 

8.00–12.00  
PROJEKTNAP tanítás nélküli munkanap 8–9.  

2021. június 15. (k)  A TANÉV UTOLSÓ 

TANÍTÁSI NAPJA 
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DÁTUM, IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE 

 

MEGJEGYZÉS, EGYÉB 

 

HATÁRIDŐK, FELELŐSÖK 

 

2021. június 14–25.  ÉRETTSÉGI VIZSGÁK - 

SZÓBELI  

  

2021. június 16 – augusztus 31.  ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT  

  

2021. június 22. (k) 

8.00–14.00  
9. ÉVFOLYAMOS 

TANULÓK BEÍRATÁSA  

 szépészeti osztályok 

-felelőse: ? 

művészeti osztályok 

-felelőse:  

 

2021. június 22. (k) 

17.00 Aula  
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY EGYENRUHA! MINDENKI! 

2021. június 20–21. MUNKATÁRSI 

KIRÁNDULÁS  

  

2021. június 23. (sz) ? 

16.00 szépészeti 

17.00 közös 

17.30 művészeti 

MUNKAKÖZÖSSÉGI 

ÉRTEKEZLET 

 MINDENKI! 

2021. június 24. (cs)  

9.00 Aula 
TANÉVZÁRÓ 

NEVELŐTESTÜLETI 

ÉRTEKEZLET  

 MINDENKI! 

2021. augusztus 24. JAVÍTÓVIZSGÁK    
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GYÓGY/FEJLESZTŐPEDAGÓGIA 

 

MUNKATERVE 

2020/2021. tanév 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

KOVÁCSNÉ HORVÁTH ILDIKÓ 
gyógypedagógus 
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Különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátásának munkaterve
1
 

Gyógy/fejlesztőpedagógiai munkaterv 

TTR- TMT – Kompetencia fejlesztő rendszer  

 

A tanév során – az előző évekhez hasonlóan – a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési 

igényű és a tanulási beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók szakszerű ellátása folyamatos cél, hogy 

a kognitív/szociális/pszichés képességek fejlesztése meg tudjon valósulni. Ennek következtében – 3-4-

5 éves távlatban gondolkodva - a sikeres érettségi és a szakmai vizsga megszerzése a végső állomás.   

Személyi feltételek: 

Kovácsné Horváth Ildikó gyógypedagógus mellett immár harmadik tanéve erősíti a fejlesztő 

munkaterületet Salamonné Szalay Andrea fejlesztőpedagógus, illetve második éve Bedő Zsuzsanna 

gyógypedagógus – heti min. 6 órában – segíti a szakszerű SNI ellátást. A tanév során szoros a szakmai 

együttműködés iskolánk pszichológusával (Gergácz Orsolya – GO). 

A 10.M osztályba lépett kétoldali idegi hallássérült tanuló (Biczó Levente) mellé utazó 

szurdopedagógust „igényelt” iskolánk a Tóth Antal EGYMI-ből. A tárgyalások folyamatban vannak, 

előreláthatólag Leinerné Mikó Eszter fogja heti 2 órában fejleszteni Leventét. Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy az iskolában nem részsül fejlesztésben, sőt… a tavalyi tanévet alapul véve, heti 3-4 

órában szükséges az egyéni megsegítése a tanuló továbbhaladása érdekében.   

Tervezett óraleterhelés: 

- Salamonné Szalay Andrea (SzA): heti 6 óra  

- Bedő Zsuzsanna (BeZs): heti 6-8 óra (tanulólétszámtól, ellátási kötelezettségtől függően) 

- Kovácsné Horváth Ildikó (KHI): heti 22-30 óra (tanulólétszámtól, súlyossági faktoroktól, 

egyéni ellátási szükségességtől függően) 

- Külsős munkatárs: gyógypedagógus/szurdópedagógus – heti 2 óra 

Számadatok: 

-  A 2019-20-as tanévet 101 fő SNI/BTM tanulóval zártuk (ebből egyéni terápiát igényeltek:       

Biczó Levente 9.M, Wartha Marica 10.M, Varga Blanka 10.M, Kubicsek Bálint 11.I) 

- 2020. 08.31-ig 28 fő új SNI/BTM szakvélemény került a látókörömbe, így 114 fő „papíros” 

tanuló van az iskolában (2020.08.31.) 

                                                           
1
 Kizárólag a sajátos nevelési igényű, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra 

vonatkoztatva, a tehetséges tanulókra nem. Továbbiakban lásd „tanulók”. 
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- Az idei tanévben – előreláthatólag - egyéni terápia szükséges a következő tanulóknak: Biczó 

Levente 10.M, Wartha Marica 11.M, Varga Blanka 11.M, Katona Joachim 9.B, Kubicsek 

Bálint 12.I, Kovács Betti 11.K, Varga Gyöngyi 12.F és a 9. évfolyamból még nem tudom – az 

év eleji státuszfelmérés dönti el – Wartha Vince 9.I és Tóth Koppány 9.I vizsgálat nélkül is 

valószínűsíthető) 

Eszközigény: 

- BeZsu kolléganő a fejlesztőórákat továbbra is a Fa szertárban szeretné tartani 

(teremleterheltségtől függően leképzelhető, hogy SzA kolléganő is tart itt 1-2 órát) 

- A szertárban nincs laptop, és projektor. Szeretnénk igényelni ezeket, hiszen elengedhetetlen a 

fejlesztésben és a naprakész adminisztrációban. Köszönjük! 

 

A segítő team tagokkal egyeztetett munkaterv: 

Időpont Teendők – Terv 

 

A 

feladatellátásh

oz rendelt 

személyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

utolsó 2 hete – 

felkészülés a 

tanévkezdésre 

 

 Pótvizsgára a tanulók összesítése, részükre kötelezően biztosítandó pozitív 

diszkriminációs jogok oktatási helyetteshez, érintett kollégákhoz való 

eljuttatása. 

 Pótvizsgán a tanulók nyomon követése. 

 A különleges tanulók összesítése osztályonként, a kollégák tájékoztatása – 

közös e-mailen, falitáblán 

KHI 

 Újonnan belépő tanulók összesítése, osztályonkénti besorolása, 

osztályfőnökök, kollégák tájékoztatása a tanulók részére kötelezően 

biztosítandó jogokról. 

 Az SNI szülői értekezlet szervezése – Szülői kérvény nevesítése, majd az 

osztályfőnökökhöz eljuttatása 

 Az új SNI/BTM tanulók szakvélemény másolatának az eljuttatása az 

osztályfőnökökhöz.  

 Osztályfőnökváltás esetén, az új osztályfőnök részére a szakvélemények 

másolása, eljuttatása 

KHI 

 A 9-es osztályfőnökök részére a tesztek felvételéhez a tudásanyag átadása a 

9-es tanulók képesség, - és pszichológiai szintfelvételével kapcsolatosan az 

instrukciók és a feladatprofilok tekintetében. Az osztályfőnökök 

tájékoztatása a teszt létjogosultságáról és várható eredményességéről. 

A tesztek előkészítése osztályonként, ennek eljuttatása az 

osztályfőnökökhöz. 

KHI 

GO 

 Iskolánkban előforduló SNI kórképekről, az ellátás rendszeréről 

érzékenyítő foglalkozások szervezése, lebonyolítása – az újonnan belépő és 

az érdeklődő kollégák részére. 

 Az óraadó kollégák részére összesítő PPT kiküldése az általános 

kórképekről és az ellátás rendszeréről – kérdés esetén egyéni konzultáció 

KHI 
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 A Szakmai  program és az Egészség fejlesztési program készítésében való 

részvétel – SV felkésrése kapcsán, melyet az új szakképzési rendszer 

bevezetése indukált. 

KHI 

GO 

 Tanulásmódszertani (TMT) tudásbázis átadása a kollégák részére 

kiscsoportos foglalkozás keretein belül; melynek célja, hogy a 9. osztályos 

tanulókkal megismertetett TMT módszereket a kollégák is alkalmazni 

tudják az oktató-nevelő munka során. 

 A Tanulást támogató rendszer (TTR) ismertetése a kollégákkal 

(szükségesség, cél) 

 A Kognitív, - a Kommunikáció, - a Manipulatív  és a Személyiségfejlesztő 

trénerek részére team megbeszélések szervezése a tananyag konkretizálása 

és az eszközigény össezgyűjtése érdekében 

 A TMT, a TTR és a Kompet. fejlesztő órák órarendbe illesztésének a 

nyomon követése – CSÁ-val az optimalizációra törekvés fontos cél 

 A rendszerhez illeszkedően Classroomok létrehozása, segédanyagok 

feltöltése 

 Módszertani összesítő PPT készítése TTR és TMT témakörben, az iskolai 

közös levelezési listán megjelentetés 

 Tájékoztató megbeszélés a TTR, TMT, Kompet. fejlesztő kollégákkal; a 

gyakorlati ismeretek átadása – óraelosztás, éves óraszám… 

SV 

GO 

KHI 

FA 

SzA 

 

 Osztályfőnökök, egy osztályban tanító kollégák tájékoztatása az újonnan 

belépő tanulók képességeiről, előre haladási lehetőségeiről – a 

szakvéleményekben leírtak alapján. 

 

 

 Szurdopedagógus kolléganővel találkozó; Biczó Levente jelen állapotáról 

tanulási utakról, sikerhez juttatásáról, gyógypedagógiai rehabilitációs 

órákról való konzultáció.  

 

Szept. első 

tanítási napja 

 A 9-es tanulók szintfelmérés felvételének a nyomon követése, szükség 

esetén a kollégák segítése. A súlyosabb diagnózissal rendelkező tanulók 

esetében a szintfelmérő egyéni ülésben történik (KHI végzi). Adott kolléga 

akadályoztatása esetén KHI és GO veszi fel az  adott osztályban a teszteket 

– idén a 9.B és a 9.A. 

KHI 

GO 

9. 

évfolyamos 

of-ök 

 

Szept. első 

hetétől szept. 

végéig 

 Szülői kérvények visszaszedése az osztályfőnököktől, majd az iskolai 

határozatok elkészítése a pozitív diszkriminációs jogok biztosíttatása 

érdekében – ez egészen eltart  szept. hó végéig 

KHI 

Titkárság 

Vezetőség 

Szept. első 

hete 

 Az új szakképzési törvény, a köznevelési törvény és az SNI ellátás 

kapcsolata; rendelkezések felkutatása; vezetőséggel való egyeztetés 

KHI 

 SzA és BeZs kolléganőnk kérésére A Fa szertárba projektor és laptop 

igénylése; ennek egyeztetése az igazgatósággal. 

KHI 

 Csóka Eszter (13.F) őszi érettségi vizsgára való jelentkezésének a nyomon 

követése, szükség esetén segítése 

KHI 

 A nyár folyamán tantárgyi mentességet kapó tanulók összegyűjtése, a 

szakirányú oktató kollégák megkeresése (szakos oktató, of, 

testnevelés/informatika oktató) 

KHI 
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Szept. 

második hete – 

tanév végéig 

 A TTR, TMT foglalkozások megkezdése, bonyolítása egész tanéven 

keresztül. Visszamérések, féléves értékelések lebonyolítása team 

megbeszélés által 

KHI 

SzA 

GO és a 

többi team 

tag 

Szept. 09.   SNI munkaterv készítése, leadása igazgatóság felé (előzetesen a munkaterv 

egyeztetése SzA-val és BeZs-val). 

KHI 

Szept. 18.  Általános fejlesztő tervek leadása az igazgatóság felé a tanévben előforduló 

kórképek esetén. 

KHI 

SzA 

BeZs 

Szept. 

hónapban 

végig 

Szeptember 

hónapban 

végig 

 A 9. osztályos tanulók szintfelmérő lapjainak a kiértékelése, a 

képességterületek összehasonlító diagramban való ábrázolása; a 

képességprofilok tanulónkénti meghatározása és osztályonkénti lefűzése.  

A kiértékeléskor az iskola pszichológusával tanulónkénti konzultáció, az 

összesítőbe a pszichológiai vélemény belefoglalása. 

 A kapott eredményekről a vezetőség és az osztályfőnökök tájékoztatása (7 

osztály – közel 200 tanuló!).  

KHI 

BeZs 

GO 

 A tanulók rögzítése a Forgalmi naplóba, Csoportnaplóba 

 A tanulók rehabilitációs adminisztrációja: Rehabilitációs külív, belív 

nyitása, vezetése. Tanulónként rehabilitációs tasakok nyitása. 

 A tanulók szakvélemények lefűzése osztályonként. 

 Szükség esetén a tanulók pszichológus kollégához való irányítása 

 SNI/BTM tanulók külön státuszdiagnosztikai felmérése, a tanulói 

eredményekről az of tájékoztatás 

KHI, SzA, 

BeZs 

Szeptembertől 

a tanév végéig 

 A szurdopedagógus utazó gyógypedagógussal szoros szakmai kapcsolat 

tartása Biczó Levente legoptimálisabb fejlődése érdekében. 

KHI 

2019.09.10.  

17.00 

 SNI szülői értekezlet megszervezése, lebonyolítása.  

(Szülői levél, PPT, előadás, egyéni konzultáció). A szülői értekezleten való 

nemleges szülői részvétel esetén egyéni konzultációs időpont biztosítása, 

illetve telefonon való kapcsolattartás a szülővel. 

Felelőse: 

KHI  

Részt vesz: 

SzA, BeZs, 

GO, SV 

Szeptember 

hónapban 

folyamatosan 

 

 Az osztályok számított létszámához adatok szolgáltatása a titkárság részére. 

 Törzskönyvi SNI bejegyzésekhez adatok biztosítása kollégák részére. 

 Központi statisztikai adatok bekéréséhez, naprakész adatok szolgáltatása a 

titkárság részére.  

 Titkárság részére a Beírási naplóhoz adatok összegyűjtése SNI téren 

KHI 

 Csoport/Egyéni fejlesztési tervek készítése az adott tanórára besorolt 

tanulók képességstruktúrájának a figyelembe vételével. 

KHI, SzA, 

BeZs 

 A kötelezően fejlesztésre utalt tanulók órarendjének a bekérése, a fejlesztő 

órák legoptimálisabb időpontjának a megbeszélése a tanulókkal, majd az 

órarend összeállítása. 

 Az érintett kollégák tájékoztatása. 

KHI 

BeZsu 

Október  Fejlesztés megkezdése. A nem újonnan belépő tanulók státuszának a 

felmérése csoportos formában. A fejlesztés céljának (évfolyamonkénti, 

egyéni ciklizálás alapján), fontosságának, a várható eredményességről a 

tanulók tájékoztatása.  

KHI 

SzA 

BeZs 
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Okt.01- 

ápr.30.; 

okt.01-jún. 13. 

 Szakszerű, tanuló-centrikus, egyéniesített csoport/fejlesztőfoglalkozások 

lebonyolítása. Szükség esetén a fejlesztési terv módosítása. 

KHI 

SzA 

BeZs 

November  Az érettségi vizsgára jelentkező tanulók vizsgáztatás módjának a team- 

megbeszélése (résztvevők: intézmény-vezető, szaktanár, osztályfőnök, 

gyógy/fejlesztőpedagógus) 

 Az érettségi vizsgával kapcsolatos szülői kérvényekre alapozott (előtte az 

iskolai döntésről a szülő tájékoztatása megtörténik) határozatok 

meghozatala. Határozatok, a kapcsolódó szakvélemények átadása az 

oktatási igazgató helyettes részére. 

KHI 

November  Óraadó kolléganőnél óralátogatás, feljegyzés készítése az igazgatóság 

részére. 

KHI 

December  SNI Szépíró Verseny helyi fordulójának a lebonyolítása, a versenyművek 

értékelése; a megyei fordulóra továbbjutott tanulók és az igazgatóság 

tájékoztatása. 

KHI 

December  A féléves munka eredményeiről beszámoló készítése az igazgatóság felé. 

 A 9. osztályos bejövő mérés prognozisának a kontrollálása a tanulói féléves 

minősítések által. Az igazgatóság tájékoztatása az eredményekről. 

KHI 

GO 

Január vége  Féléves értekezletre SNI összefoglaló készítése, továbbítása az igazgatóság 

felé. 

KHI 

Február  SNI Szépíró verseny megyei döntőjére továbbjutott tanuló/k felkészítése  KHI 

Január/február  Az újonnan belépő tanulók soron kívüli kontrolvizsgálatának az intézése a 

helyi/megyei/országos szakértői bizottságok felé (Az általános iskola nem 

minden esetben kéri meg a kontrollvizsgálatot a tanulók számára). 

KHI 

SzA 

BeZs 

Március  A szakmai vizsgára jelentkező tanulók vizsgáztatás módjának a team 

megbeszélése (résztvevők: intézmény - vezető, szakmai igazgató helyettes, 

szaktanár, osztályfőnök, fejlesztő pedagógus) 

 A szakmai vizsgával kapcsolatos szülői kérvényekre alapozott (előtte az 

iskolai döntésről a szülő tájékoztatása megtörténik) határozatok 

meghozatala. Határozatok, a kapcsolódó szakvélemények átadása az 

szakmai igazgató helyettes részére. 

KHI 

Március  SNI Szépíró Verseny Megyei döntője (Győrújbarát) KHI 

Április  Végzős tanulók év végi visszamérése, az év eleji felmérés eredményével 

való  összehasonlítás, eredményesség, konklúziók levonása. 

KHI 

Május  Alsóbb éves tanulók év végi visszamérése, az év eleji felmérés 

eredményével való összehasonlítás, eredményesség, konklúziók levonása. 

KHI 

SzA 

BeZs 

Május  Kontroll intézése a 2020-21-es tanévben való esedékesség esetén 

(pedagógiai jellemzések, kérvény szakszerű kitöltése, gyógy/fejlesztő 

pedagógiai jellemzések) 

KHI 

SzA 

BeZs 

Május-június  Tantárgyi mentett tanulók szöveges értékelésének a begyűjtése az adott 

szaktanároktól. Az értékelések lefűzése a tanulói tasakokba.  

 

KHI 

SzA 

BeZs 
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Június 

 

 A tanév elején felmért 9. osztályos tanulók prognózisának az 

összehasonlítása a tanév végi minősítésekkel. Konklúzió levonása. Az 

eredményről az igazgatóság tájékoztatása. 

KHI 

GO 

 Tanév végi beszámoló készítése, eljuttatása az igazgatóság felé. KHI 

 A tanév végi adminisztrációs tevékenység végzése (belív, lezárások, külív, 

tanév összegző dokumentumok.  

KHI 

SzA 

BeZs 

 

Mind emellett folyamatos teendők:  

 A vezetőséggel való folyamatos kapcsolattartás 

 A Szakmai Programban foglaltak folyamatos betartása, betartatása 

 Munkaközösségi értekezleteken, illetve a programokban való aktív részvétel  

 A segítő team tagok (SzA, BeZs, KHI) szoros szakmai együttműködése  

 A kollégák személyes tájékoztatása egyes tanulók fejlődéséről, jelen állapotáról. 

 Rehabilitációs adminisztráció naprakész vezetése 

 Fejlesztő eszközök, tananyagok készítése. Digitális fejlesztő appok készítése. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szakértői bizottságokkal 

 Főként az újonnan beiskolázott tanulók esetén „gyanúsnak” vélt tanulók előzetes vizsgálata, 

szükség esetén szakértői vizsgálatuk kezdeményezése (szülő tájékoztatása, pedagógiai 

véleménnyel való alátámasztás) 

 Szükség esetén óralátogatások lebonyolítása 

 Titkársággal való aktív kapcsolattartás az SNI ügyvitellel kapcsolatosan.  

 Iskolapszichológus való rendszeres kapcsolattartás, esetmegbeszélések folytatása. 

 Szükség esetén esetmegbeszélések lebonyolítása, vezetése. 

 Szakértői bizottságokkal való aktív kapcsolat tartása. Törekvés a jó szakmai kapcsolat 

megtartására. 

 Szülőkkel való aktív kapcsolattartás 

 Koronavírus járvány miatti óvintézkedések betartása, betartatása a tanulókkal.  

 Szükség esetén a digitális oktatásra való átállás, digitális fejlesztőtár bővítése. 

 

 

Sopron, 2020. szeptember 03. 

                                                                                               

                                                                                             Kovácsné Horváth Ildikó 

                                                                                          gyógypedagógus - logopédus   
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  1. melléklet 

Soproni Szakképzési Centrum 

Handler Nándor Technikum 
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Kelt: Sopron, 2020. szeptember 11. 
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        …………………………….. 
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1. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben  

 

Időpont Feladat/ 

téma* 

 

Felelős Intézményi 

munkatársak 

Munkaforma Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, max. 

létszám 

Célcsoport 

2020.09.28. 

hétfő 

15.30  

Az SNI/BTM ellátása a 2019.évi 

szakképzési törvény és a Képzési 

és Kimeneteli Követelmények 

értelmében. 

Az általános iskolai 

szakmaorinetáció kérdésköre az 

SNI/BTM tanulók körében. 

Kósa Éva Kovácsné 

Horváth Ildikó 

Előadás Projektor 

laptop 

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

30 fő 

Általános iskolai 

pedagógusok 

Szakképzésben részt 

vevő oktatók 

2020. 10.08. 

csütörtök 

15.00 

A rendkívüli helyzethez és a 

változásokhoz való 

alkalmazkodás segítése a kortárs 

csoportokban 

Kassainé 

Schmuck Vivien  

Gergácz 

Orsolya 

előadás projektor, 

okostábla 

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

20 fő 

pedagógusok/osztály

főnökök 

2020.okt.12. 

hétfő 

15.30 

Mit okoz a beszédészlelés 

terheltsége a tanítás-tanulás 

folyamatában? Mit tehet a 

pedagógus a nem csak SNI-s 

tanulók esetében?  

Kósa Éva Kovácsné 

Horváth Ildikó 

Előadás 

Egyéni és 

páros munka 

Projektor 

laptop 

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

30 fő 

Óvodapedagógusok; 

általános és 

középiskolai 

pedagógusok/oktatók 

2020. 10.15. 

csütörtök 

15.00 

A pánik, illetve stresszhelyzet 

feldolgozása a kortársak között 

(a tanulókkal alkalmazott 

szituációs feladat megoldása) 

Kassainé 

Schmuck Vivien  

Gergácz 

Orsolya 

élmény 

pedagógiai 

foglalkozás 

flipchart, tábla, 

filc toll,  

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

pedagógusok/osztály

főnökök 
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12 fő 

2021.03.01. 

hétfő 

15.30 

A diszkriminációs jogok 

betartásának szükségessége és 

lehetősége a középiskolai 

szintéren a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók 

esetében. 

Kósa Éva Kovácsné 

Horváth Ildikó 

Előadás 

Ötletbörze 

Projektor 

laptop 

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

30 fő 

Gimnáziumban 

tanító pedagógusok 

Szakképzésben 

tanító oktatók 

2021. 03. A kortársak  Kassainé 

Schmuck Vivien  

Gergácz 

Orsolya 

interjú 

(tanulókkal 

való 

beszélgetés) 

okos készülékek 

(video 

rögzítéséhez) 

Soproni SzC Handler 

Nándor Technikum 

9400 Sopron, Halász 

utca 9-15. 

12 fő 

pedagógusok/osztály

főnökök 

 

*Amennyiben a bázisintézményi pályázatban szereplő jó gyakorlathoz képest módosított vagy új jó gyakorlat megosztását tervezi a 

bázisintézmény, a módosított vagy új jó gyakorlat dokumentációját jóváhagyásra a tanév kezdete előtt, legkésőbb augusztus 31-ig a 

bázisintézményi koordinátor – a pályázati sablon alapján – elkészíti és elektronikus vagy postai úton jóváhagyásra megküldi a POK vezető 

részére. A munkatervben csak a jóváhagyott jó gyakorlat szerepelhet. 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS TERV 
A pályaorientáció átfogó célja a pályaválasztással kapcsolatos döntéshez való segítségnyújtás, a 

legszélesebb körű információnyújtás. Az alábbi tevékenységeket folytatjuk, lehetőségeket kínáljuk, 

hogy a pályaválasztást megkönnyítsük az általános iskolai tanulóknak. 

Dátum Pályaorientációs tevékenység 
Tevékenység 

típusa 
Célcsoport 

2020-2021. tanévben 

folyamatosan 
„Handler SZAKI” 

pályaorientációs 

foglalkozások 

általános iskolák 

7. osztályos 

tanulók 

2020-2021. tanévben 

folyamatosan 

DKA labor megismertetése, 

használata 

pályaorientációs 

foglalkozások 

általános iskolák 

7. és 8. osztályos 

tanulók 

2020-2021. tanévben 

folyamatosan 
DKA labor megismertetése 

pályaorientációs 

foglalkozások 

9. évfolyamos 

tanulóink 

2020. október 16. Alkotónap 
Rendezvény – 24 

óráig tartó festés 

általános iskolai 

tanulók 

2020. október . 
Pályaválasztási konferencia – 

Sopronhorpács 
Tájékoztatás 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. november 
Pályaválasztási konferencia – 

Kapuvár 

Tájékoztatás, 

bemutató 

foglalkozások 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. 

október-november 

Pályaválasztási kiadványok 

elkészítése 
Kiadvány 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. november 6-20. Alkotó diákok tárlata Kiállítás 
általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. november  
Sopron és környéke általános 

iskoláinak tájékoztatása 
Tájékoztató 

általános iskolai 

tanulók 

2020. november 9.; 

november 16. 
Pályaválasztási nyílt nap Tájékoztató 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. november 11. Szakmák délelőttje 
Szakmai 

rendezvény 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. november 19. Handler Megyei Rajzverseny Verseny 
általános iskolai 

tanulók 

2020. november – 

2021. január 

Pályaválasztási szülői értekezletek 

az általános iskolákban 
Tájékoztatás 

általános iskolai 

tanulók és szülők 

2020. december – 

2021. január 

Informatikai vetélkedő általános 

iskolásoknak 
Verseny 

általános iskolai 

tanulók 

2021. április Szakmák éjszakája 

A szakmák 

érdekes 

bemutatása 

általános iskolai 

tanulók és szülők, 

érdeklődők 

2021. április 14. Divatgála 
Bemutató, 

verseny 

általános iskolai 

tanulók és szülők, 

érdeklődők 

2021. május 7-21. 
„Szép mesterségek kezdete” 

kiállítás 
Kiállítás 

általános iskolai 

tanulók és szülők, 

érdeklődők 

2021. június Vizsga REMEK-ek  Kiállítás 

általános iskolai 

tanulók és szülők, 

érdeklődők 




