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AZ OKTATÁS OSZTÁLYSZERVEZETI KERETEI 
(osztályok, osztályfőnökök, segítő osztályfőnökök, osztálytermek) 

2020/2021. TANÉV 

OSZT. OSZT. F. SZAK TEREM SEGÍTŐ OF. 

9 A Makó Gábor TC: informatika B 207 
Jókuti Zsolt, 

Egresits Sándor 

9 C 
Bakki-Nagy Imre 

Sándor 
TC: gépészet B 107 Módos Anikó 

9 D Horváth Miklós TC: közlekedésgépészet B 6 
Fábiánné Virág 

Lilla, Land Róbert 

9 S Kiss Zoltán István TC: sport J 203 Kelemen Dávid 

1/9 E Witek Tamás SZK: villanyszerelő J 5 
Albert Anna 

Renáta 

1/9 F Schrantz Sándor 

SZK: 

 Gépi és CNC forgácsoló 

 Központifűtés- és  

gázhálózat 

rendszerszerelő 

J 7 Varga Lászlóné 

10 A Pozsgai Tamás SZG: informatika B 206 Sterbenz Jerta 

10 C Keizler Anikó SZG: gépészet B 104 
Horváth Miklós, 

Tükör Enikő 

10 D Lackner Brigitta SZG: közlekedésgépészet B 5 
Mastalír Márta, 

Iváncsics Detre 

10 S Horváth Renáta SZG: sport B 201 Almássy Katalin 

2/10 E Módi József SZKI/Ú: villanyszerelő J 5 
Witek Tamás, 

Adorján Balázs 

2/10 F Kertész Mihály 

SZKI/Ú: 

 gépi forgácsoló 

 központifűtés-szerelő 

J 6 
Schrantz Sándor, 

Németh Ernő 

11 A Jókuti Zsolt SZG: informatika B 205 
Makó Gábor, 

Huszár Marianna 

11 C 
Tenkiné  

Kakas Katalin  
SZG: gépészet B 106 

Keizler Anikó, 

Major Mihály 

11 D Mastalír Márta  SZG: közlekedésgépészet B 1 
Lackner Brigitta, 

Pisák Brigitta 

11 S 
Némethné  

Gombik Tünde 
SZG: sport J 208 

Gyimóthy 

Zsuzsanna 

3/11 F Szabó Lajos 

SZKI/Ú: 

 gépi forgácsoló 

 központifűtés-szerelő 

J 6 Jandl Ervin 

12 A Tömördy Kristóf  SZG: informatika B 203 
Martonosiné 

Maráz Rita 

12 C Palóczi Enikő SZG: gépészet B 108 

Nagy-Hetei 

Marianna, Fekete 

Attila Ignác 

12 D Kasznár Éva SZG: közlekedésgépészet B 3 Németh Beatrix 
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OSZT. OSZT. F. SZAK TEREM SEGÍTŐ OF. 

12 S Cseh Gabriella SZG: sport J 201 
Szabóné Horváth 

Edit 

5/13 A Nagy-Hetei Marianna   Pozsgai Tamás  

1/13 K Borossay György   Varga Béla 

5/13 B Witek Gergely   Iván Brigitta 

5/13 S Csátaljay Gábor   Turcsek Zoltán 
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A TANÉV RENDJE – 2020/2021. TANÉV  
 

RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

Tanévnyitó (alakuló) értekezlet aug.28. 9,00 Bokor Ákos, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, Vida László 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY szept. 1. 08,15 Bokor Ákos, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, osztályfőnökök 

Első tanítási (oktatási) nap   szept. 1.    

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgák (Soproni SZC Handler 

Nándor Technikum)  
szept 4-ig   Káldi Sándor, Jókuti Zsolt, Konrád Hajnalka 

Gólyaavató szept. 4.   DÖK, Pisák Brigitta 

Tájékoztató szülői értekezlet a 9. évfolyamon szept. 14. 17,30 
Bokor Ákos, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, Vida László, 

Keizler Anikó, 9. évfolyam osztályfőnökei 

Tanulmányok alatti (osztályozó, különbözeti) vizsga időszak 
szept. 21.-

okt. 9. 
  Káldi Sándor, érintett oktatók (idegen nyelv) 

Magyar Diáksport Napja (Az egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek témanap) 
szept. 25.   TESTNEVELÉS munkaközösség 

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész) október   Vida László 

Szakmai vizsgák (gyakorlati vizsgarész) október   Vida László 

Diákközgyűlés okt. 1. 14,30 DÖK, Pisák Brigitta 

Tájékoztató szülői értekezlet a 12. évfolyamon   okt. 5. 17,30 
Bokor Ákos, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, Vida László, 

Keizler Anikó, 12. évfolyam osztályfőnökei 

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL (okt. 6.) okt. 6.   HUMÁN munkaközösség 

VÉRADÁS okt. 7.   Keizler Anikó 

VÁROSISMERETI PROJEKTNAP  okt. 15.   Kasznár Éva, Martonosiné Maráz Rita, Tenkiné Kakas Katalin 

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK   okt. 16-30.    

MEGEMLÉKEZÉS 1956. OKTÓBER 23-ÁRÓL okt. 22. 10,30 Pisák Brigitta 

                                                 
1 betűszín – vizsga; betűszín  projektnap (sorsz.tan.nap); betűszín  ünnep; dőlt betű   értekezletek, gyűlése; kitöltőszín - tanítási szünet  
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RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

ŐSZI SZÜNET (utolsó tanítási nap: okt. 22. csütörtök; első 

tanítási nap: nov. 2. hétfő) 
okt. 26. - 30.    

Nevelési értekezlet nov. 4. 14,15 Konrád Hajnalka 

NYITOTT KAPUK NAPJA nov. 10. 16,00 Káldi Sándor, munkaközösségvezetők 

Pályaorientációs nap (Szakmák Délelőttje) -- Tanítás nélküli 

munkanap 
nov. 11.   Munkaközösségek, Káldi Sándor 

Szülői értekezletek 

nov. 13. 

16,00-

17,00 
Konrád Hajnalka, Keizler Anikó 

Szülői munkaközösségi értekezlet 
17,00-

17,30 
Konrád Hajnalka 

Fogadónap  
17,00-

18,30 
oktatók 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS (Liszt Ferenc 

Konferencia- és Kulturális Központ) 
nov. 19.   Káldi Sándor, Pozsgai Tamás, Csátaljay Gábor 

SZÓBELI KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK  nov. 23-27.    

Informatika verseny általános iskolásoknak dec. 1. 15,00 INFORMATIKA munkaközösség 

NYITOTT KAPUK NAPJA dec. 2. 16,00 Káldi Sándor, munkaközösségvezetők 

 Szülők értesítése a bukásra állásról az ellenőrző könyvben   dec. 11-ig   osztályfőnökök 

Munkanap     (Munkanap áthelyezés dec. 24. csütörtök helyett)    dec.12.    

EGÉSZSÉGVÉDELMI PROJEKTNAP dec. 12.   Keizler Anikó, Konrád Hajnalka 

MEGEMLÉKEZÉS  ̶  A HŰSÉG NAPJA     (dec. 14.) dec. 14.   Kasznár Éva, Martonosiné Maráz Rita, Németh Beatrix 

Adventi osztálykirándulások időpontja dec. 16-17.    

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG                                                dec. 18. 10,30  Martonosiné Maráz Rita, Némethné Gombik Tünde 

TÉLI SZÜNET     (utolsó tanítási nap: dec. 18. péntek; első 

tanítási nap: jan. 4. hétfő) 
dec. 21. - 

jan. 31. 
   

Tanulmányok alatti (osztályozó, különbözeti) vizsga időszak jan. 11-22.   Káldi Sándor, érintett oktatók, osztályfőnök 

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 
jan. 11. - 

ápr. 23. 
  Káldi Sándor, TESTNEVELÉS munkaközösség 
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RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

          Az első félév utolsó tanítási napja   jan. 22.    

SZALAGAVATÓ BÁL jan. 22.   Horváth Renáta, DÖK 

Idegen nyelvi kisérettségi vizsga a 11. évfolyamon 
jan. 25. - 

febr. 5. 
  IDEGEN NYELVI munkaközösség, osztályfőnök 

Félévi oktató testületi értekezlet jan. 27. 14,15 Káldi Sándor 

Értesítés az első félévben elért eredményekről   jan. 29-ig   Szabó Valentina, osztályfőnökök 

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész) február   Vida László, Csikós Szabolcs 

Szakmai vizsgák (gyakorlati vizsgarész) 
február-

március 
  Vida László, Csikós Szabolcs 

A mellék-szakképesítés vizsgák (szóbeli és gyakorlati 

vizsgarész) 

február-

március 
  Vida László, Csikós Szabolcs 

A mellék-szakképesítés vizsgák (írásbeli vizsgarész) 
február-

március 
  Vida László, Csikós Szabolcs 

Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgákra   febr. 15-ig   
Vida László, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, Jókuti Zsolt, 

Pozsgai Tamás, osztályfőnökök 

Tanítás nélküli munkanap 
febr. 17-18-

19. 
   

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 

ÁLDOZATAIRÓL     (febr. 25.) 
febr. 25.   Keizler Anikó, Martonosiné Maráz Rita 

 "Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét márc. 1-5.   Varga Lászlóné 

Nevelési értekezlet márc. 8. 14,15 Konrád Hajnalka 

Matematika kisérettségi vizsga a 12. évfolyamon márc. 10.   Káldi Sándor, MATEMATIKA munkaközösség 

 MEGEMLÉKEZÉS 1848. MÁRCIUS 15-ÉRŐL márc. 12. 10,30 Módos Anikó 

Szülői értekezletek a végzős évfolyamon márc. 19. 
16,00-

17,00 
Konrád Hajnalka, osztályfőnökök 

 Szülők értesítése a bukásra állásról a 12. évfolyamon az 

ellenőrző könyvben   
márc. 19-ig   Osztályfőnökök 

Digitális témahét márc. 22-26.   INFORMATIKA munkaközösség 

Vas-Villa' bringabörze márc. 28.   Borossay György 
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RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

TAVASZI SZÜNET     (utolsó tanítási nap: márc.31. szerda; 

első tanítási nap: ápr. 7. szerda) 
ápr. 1. - ápr. 

6. 
   

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA ápr. 9.   Káldi Sándor, munkaközösségek 

Színház és költészet hete ápr. 12-16.   Tenkiné Kakas Katalin 

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOCAUST ÁLDOZATAIRÓL     

(ápr. 16.) 
ápr. 16.   Pisák Brigitta, Kasznár Éva 

Szülői értekezletek 

ápr. 16. 

16,00-

17,00 
Konrád Hajnalka, Keizler Anikó 

Szülői munkaközösségi értekezlet 
17,00-

17,30 
Konrád Hajnalka 

Fogadónap  
17,00-

18,30 
oktatók 

Fenntarthatósági témahét ápr. 19-23.   Fekete Attila Ignác, Egresits Sándor 

Tanulmányok alatti (osztályozó) vizsga időszak (végzős évf.) 
ápr. 19. - 

ápr. 30. 
  Káldi Sándor 

VÉRADÁS ápr. 21.   Keizler Anikó 

Diákközgyűlés ápr. 22. 14,30 Pisák Brigitta 

Osztályozó értekezlet (végzős évf.) 

(Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon - ápr.30.) 
ápr. 28. 14,15 Káldi Sándor 

BALLAGÁSI ÜNNEPÉLY  ápr. 30. 16,00  HUMÁN munkaközösség 

Tanítás nélküli munkanap máj. 3-4.     

Tanítás nélküli munkanap a technikumi osztályoknak (a 

szakképző iskolai osztályoknak munkanap) 
máj. 5.     

Kisérettségi vizsgák (magyar nyelv irodalom és szakmai ágazati 

tantárgyak a 11. évfolyamon) 
máj. 3-4-5.   Káldi Sándor, oktatók 

 ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK   máj. 3-25.   Bokor Ákos, Káldi Sándor, Konrád Hajnalka, Vida László 

          Magyar nyelv és irodalom írásbeli é.v. máj. 3.    

          Matematika írásbeli é.v. máj. 4.    

          Történelem írásbeli é.v. máj. 5.    
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RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

SZAKMAI PROJEKTNAP (9-10. évf.)  máj. 6.   MKV-k, osztályfőnökök 

          Angol nyelv írásbeli é.v. máj. 6.    

          Német nyelv írásbeli é.v. máj. 7.    

Szülők értesítése a bukásra állásról az ellenőrző könyvben   máj. 7-ig   osztályfőnökök, 

Szakmai vizsgák (írásbeli vizsgarész) május   Vida László, Csikós Szabolcs 

Szakmai vizsgák (szóbeli és gyakorlati vizsgarész) 
május-

június 
  Vida László, Csikós Szabolcs 

Tanulmányok alatti (osztályozó) vizsga időszak (nem végzős 

évf.) 
máj. 25.-jún. 

9. 
  Káldi Sándor 

EURÓPA NAP (MÁJUS 9.) május 7.  Kasznár Éva, Martonosiné Maráz Rita 

Országos mérés-értékelés a 10. évfolyamon (olvasás-

szövegértés, matematikai eszköztudás) 
máj. 26. 08,00 Káldi Sándor, Cseh Gabriella Ágnes,  

Vas-Villa' családi kerékpártúra máj. 30.   Borossay György 

Történelem kisérettségi vizsga a 10. évfolyamon jún. 1-2-3.   Káldi Sándor, oktatók 

SZÓBELI EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK jún. 3-10.    

 MEGEMLÉKEZÉS  ̶  A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA     (jún. 4.) 
jún. 4.   Keizler Anikó 

Összdolgozói értekezlet (Pedagógusnap -- június első 

vasárnapja) 
jún. 4. 12,00 MATEMATIKA munkaközösség 

Osztályozó értekezlet (nem végzős évf.) jún. 9. 14,15 Káldi Sándor 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTNAP jún. 10.   TERMÉSZETTUDOMÁNYOS munkaközösség 

SPORTNAP  jún. 11.   TESTNEVELÉS munkaközösség 

Utolsó tanítási nap a nem végzős évfolyamokon   jún. 14.    

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY, BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS jún. 14.   Konrád Hajnalka, osztályfőnökök 

Tanítás nélküli munkanap jún. 15.    

Tantestületi kirándulás (Tata) június   Káldi Sándor 

VERMES MIKLÓS NEMZETKÖZI FIZIKAVERSENY 
jún. 14-15-

16. 
  Fekete Ignác Attila, Lackner Brigitta, Mastalír Márta 
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RENDEZVÉNY/FELADAT1 DÁTUM IDŐ FELELŐS 

SZÓBELI KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK  jún. 14-25.   Káldi Sándor, Konrád Hajnalka 

A 2020/2021. tanévre felvett 9. évfolyamos tanulók beiratkozása 
jún. 22-23-

24. 

9,00-

12,00;  

13,00-

15,00 

Káldi Sándor, leendő osztályfőnökök, adminisztrációs iroda 

Tanévzáró értekezlet jún. 30.  11,00 Bokor Ákos 

Tanulmányok alatti (különbözeti) vizsga időszak aug. 23-31.   Káldi Sándor 

Javítóvizsgák aug. 26. 09,00 Káldi Sándor 
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RÉSZVÉTEL A VÁROS ÉLETÉBEN 

VÁROSI RENDEZVÉNYEK RÉSZTVEVŐK FELELŐS 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról (október 6.) 

9.A, 9.D, 9.E, 9.F 
osztályfőnökök 

Megemlékezés 1956. október 

23-áról 

11. A, 11. C, 10. E 
osztályfőnökök 

Megemlékezés a Hűség 

Napjáról (december 14.) 

10.D, 10.S, 10. F 
osztályfőnökök 

Városi karácsonyi műsor   

A magyar kultúra napja (január 

22.) 

9. C, 9. S, 11.F 
osztályfőnökök 

Megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól (február 

25.) 

12.A, 12. C, 12.D, 

osztályfőnökök 

Megemlékezés 1848. március 

15-éről 

10. A, 10.C, 12.S 
osztályfőnökök 

Megemlékezés a holocaust 

áldozatairól (április 16.) 

11.D, 11.S 
osztályfőnökök 

 

TOVÁBBI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK 

 A munkaközösségi értekezleteket, és azok témáit a mellékletben található 

munkaközösségek éves tervei tartalmazzák. 

 Színházi bérletes előadáson az idei tanévben nem, de kis csoportos kulturális 

programokon az aktuális helyzet figyelembe vételével részt veszünk. 
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 TANULMÁNYI VERSENYEKEN /TERVEZETT RÉSZVÉTEL 

2020/2021. TANÉV 

 

VERSENY 

MEGNEVEZÉSE 

TANTÁRGY 

ÉS 

ÉVFOLYAM 

TERVEZETT 

LÉTSZÁM 

TERVEZETT 

IDŐPONT 
FELELŐS 

Sport 

futball megyei 
iskola 15 2020/2021. 

Turcsek Zoltán 

Ivancsics Detre 

Sport 

futsal megyei 
iskola 10 2020/2021. Turcsek Zoltán 

Sport 

futsal országos 

fiú/lány 

iskola 24 2020/2021. 
Kelemen Dávid 

Turcsek Zoltán 

Sport 

B 33 kosárlabda, fiú 

iskola 

9-12 
8 2020/2021. 

Csátaljay 

Gábor 

Sport 

kosárlabda, fiú 

iskola 

9-12 
12 2020/2021. 

Csátaljay 

Gábor 

Sport 

amatőr kosárlabda 

fiú 

iskola 

9-12 
12 2020/2021. 

Csátaljay 

Gábor 

Sport 

floorball, fiú 

iskola 

9-12 
8 2020/2021. Kiss Zoltán 

Sport 

amatőr röplabda 

városi/lány 

iskola 20 2020/2021. Sterbenz Jerta 

Handler nyelvi  

verseny  

9-10.  

szakközépisk. 

és gimnázium 

10 2020/2021. Mastalír Márta 

Széchenyi István 

Gimnázium Playing 

English nyelvi 

versenye 

9-10. technikum, 

szakgimnázium 
5 2021. Mastalír Márta 

Jabil (Elektronikai) 

Konstrukciós 

Verseny 

13. évfolyam 2 2021. ápr. 

Villamosipari 

MK 

Witek Gergely 

Csernyánszky Imre 

Országos 

Középiskolai 

Pneumatika Verseny 

pneumatika 

12-13. évfolyam 
4 2020. Bellák György 

Deák és Pálffy  

Nyelvi Versenye 

9-10.  

szakgimnázium 
 2021. Mastalír Márta 

Országos 

Elektronikai 

Konstrukciós 

Verseny 

13. évfolyam 2 2021. 

Villamosipari 

MK 

Witek Gergely 
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VERSENY 

MEGNEVEZÉSE 

TANTÁRGY 

ÉS 

ÉVFOLYAM 

TERVEZETT 

LÉTSZÁM 

TERVEZETT 

IDŐPONT 
FELELŐS 

SZKTV – Szakma 

Sztár Verseny 

- gépi-forgácsoló 

- csőhálózat-

szerelő 

- villanyszerelő – 

végzősök 

- informatika 

- mechatronika 

- 9 fő 

- 2-3fő 

- 5 fő 

- 4 fő 

- 4 fő 

2021 

Gépész MK 

Villamosipari 

MK (Witek 

Tamás) 

Makó Gábor 

Nemes Tihamér 

Alkalmazói verseny 
9-10. évfolyam 3-4 2020/2021. Kerese József 

Nemes Tihamér 

programozói verseny 
9-10. évfolyam 3-4 2020/2021. Kerese József 

OKTV programozói 

- info 
11-12. évfolyam 3-4 2020/2021. Bokor Ákos 

OKTV alkalmazói - 

info 
11-12. évfolyam 3-4 2020/2021. Bokor Ákos 

Bakonyi Bitfaragók 

Országos 

programozó verseny 

10-11. évfolyam 9 2020/2021. 
Tömördy 

Kristóf 

RobotRace 3.0 

Országos 

középiskolai verseny 

11. évfolyam 3  2020/2021. Jókuti Zsolt 

WRO 9-10. évfolyam 3  2020/2021. Jókuti Zsolt 

Megyei középiskolai 

matematika verseny 

matematika 

9/10 és 11/12. 

évf. 

4-6 2021. február 
matematika 

mk. 
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI MUNKATERV 

2020/2021 

HÓNAP FELADAT 

Szeptember Törzslapok rendezése, Sanus program. 

Október 
12. osztályok szűrővizsgálata, folyamatos 

gondozás, egészségnevelés. 

November 12. osztályok szűrővizsgálata.     

December 
10. osztályok szűrése, kért szakvizsgálatok 

folyamatos ellenőrzése 

Január 
10. osztályok szűrővizsgálata: pótszűrések, 

gondozás 

Február – március 

 

Egészségnevelési órák folyamatos tartása. 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés gyakorlása. 

Egészségnap márciusban. 

Április-május-június 
Leletek ellenőrzése. Pótló szűrések, 

gondozás. 
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÓRÁK 

2020/2021 

HÓNAP ÉVFOLYAM TÉMA 

Szeptember 9-12. osztályok Testmozgás jelentősége. 

Október-november 9. osztályok Egészséges életmód, káros szenvedélyek 

megelőzése. 

Október-november 11. osztályok Drogprevenció. Filmvetítés.  

December 10. osztályok. 

A nemi betegségek, meddőség, megelőzés. A-ha 

program, filmvetítés. 

Február 11. osztályok Betegségek megelőzése, különös tekintettel a 

daganatos betegségekre. (emlő, hererák ) 

Önvizsgálat. Szűrővizsgálatok. 

Március 10. osztályok Lelki egészség. 

Április-Június 9-12. évfolyam Elsősegélynyújtás, újraélesztés gyakorlás. 

Sopron, 2020. augusztus 27. 

Csabay Erika  

Iskolavédőnő 

Tájékoztatás az órákról az intraneten; személyes egyeztetés az osztályfőnökökkel. 
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ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉVES MUNKATERVE 
2020/2021.TANÉV 

ÉVFOLYA

M 
IDŐINTERVALLUM TÉMA 

OSZTÁLYFŐNÖKÖ

K ÁLTAL 

VÁLASZTHATÓ 

IDŐPONTOK 

12.  
október 01-november 15 

február 01-március 30 

pályaorientáció-önéletrajz-

motivációs levél-

modellezett állás- vagy 

felvételi interjú 

hétfő 10:00-12:00, 

szerda 08:00-14:00 

11-12. 
október 01-november 15  

február 01-március 30 

 "FOMO" című 

megnézése, illetve 

tematikus átbeszélése 

hétfő 10:00-12:00, 

szerda 08:00-14:00 

10-11. november 15-január 30 

szenvedélybetegség-

dohányzás-

konfliktuskezelés-

kommunikáció-agresszió-

csoportkohézió-iskolai 

dresskód-felelősség-

szexualitás-abortusz…stb 

egyéb felmerülő probléma 

hétfő 10:00-12:00, 

szerda 08:00-14:00 

9.  február 01-március 30 

szenvedélybetegség-

dohányzás-

konfliktuskezelés-

kommunikáció-agresszió-

csoportkohézió-iskolai 

dresskód-felelősség-

szexualitás-abortusz…stb 

egyéb felmerülő probléma 

hétfő 10:00-12:00, 

szerda 08:00-14:00 

12. április 01-április 20 
állás- vagy felvételi interjú 

hétfő 10:00-12:00, 

szerda 08:00-14:00 

 

Sopron, 2020.09. Bartha Marianna 

 szociális segítő 
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BEISKOLÁZÁSI MARKETINGTERV 

2020/2021. TANÉV 

 
Időtartam / határidő: 2020. október 
Marketing tevékenység: Az iskola pályaválasztási kiadványának elkészítése 

A tevékenység típusa: kiadvány 
Célcsoport: A működési terület minden 8. osztályos általános iskolása és 

szüleik 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Konrád Hajnalka igh., Káldi Sándor igh., Vida László igh 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
16 oldalas színes kiadvány, általános tudnivalók, az 

iskolánkban indítandó képzések. Nyomdai előkészítés 
Eredmény (dokumentum stb.): 1200 példányban készülő fűzött kiadvány 

 

 

 

Időtartam / határidő: 2020. okt. 19-22. 
Marketing tevékenység: Tájékoztató az általános iskolák (soproni és Sopron 

környéki) 8-os osztályfőnökei és a diákjai részére az 

iskolánkban indítandó képzésekről, iskolánk bemutatása 

A tevékenység típusa: tájékoztató 
Célcsoport: Soproni és Sopron környéki 8. osztályos általános iskolása 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Káldi Sándor igh. 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Az általános iskolák személyes felkeresése, a diákok rövid 

tájékoztatása iskolánk képzési kínálatáról, Vas-Villa’-s füzet 

osztása 

Eredmény (dokumentum stb.): A diákok személyes megszólítása 
 

 

 

Időtartam / határidő: 2020. nov.  
Marketing tevékenység: Tájékoztató az általános iskolák igazgatói és a végzős 

osztályok osztályfőnökei részére a Soproni Szakképzési 

Centrum iskoláiban indítandó képzésekről 

A tevékenység típusa: tájékoztató 
Célcsoport: Soproni és Sopron környéki általános iskolák igazgatói és 

osztályfőnökei 
Felelős: Bokor Ákos igazgató 
Intézményi résztvevők: Bokor Ákos igazgató 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Iskolánk és a képzési kínálat bemutatása 

Projektor 

Eredmény (dokumentum stb.): Az általános iskolák képviselőinek személyes megszólítása 
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Időtartam / határidő: 2020. nov. 10. és 2020. dec.2. ? 
Marketing tevékenység: Nyitott kapuk napja 

A tevékenység típusa: rendezvény, tájékoztató 
Célcsoport: Soproni és Sopron környéki 7. és 8. osztályos általános 

iskolásai és szüleik 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Iskolánk oktatói és diákjai 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Iskolánk és a képzési kínálat bemutatása az érdeklődő 7. és 8. 

osztályos diákoknak és szüleiknek 
Eredmény (dokumentum stb.): Közel 2x100 érdeklődő, ill. résztvevő a rendezvényen 

 

 

 

Időtartam / határidő: 2020. nov. 11. ? 
Marketing tevékenység: Pályaorientációs nap – Szakmák délelőttje 

A tevékenység típusa: szakmakipróbáló rendezvény, bemutató 
Célcsoport: Soproni és Sopron környéki 7. és 8. osztályosok, szüleik 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Iskolánk oktatói és diákjai 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Az iskolánkban oktatott szakmák kipróbálásának lehetősége, 

azok bemutatása 
Eredmény (dokumentum stb.): A végzős diákok, szüleik részvétele a rendezvényen 
  

  

Időtartam / határidő: 2020. nov. 19.  
Marketing tevékenység: Pályaválasztási kiállításon való részvétel Sopronban, a 

Liszt Központban 

A tevékenység típusa: rendezvény 
Célcsoport: a kiállítás látogatói 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Iskolánk oktatói és diákjai 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Kiállítási stand, szórólapok, poszterek, szóróanyag, projektor 

Eredmény (dokumentum stb.): Az iskola részvétele a kiállításon 
 

 
 

Időtartam / határidő: 2020. dec. 1. 
Marketing tevékenység: Informatika verseny 

A tevékenység típusa: verseny 
Célcsoport: Soproni és Sopron környéki 7. és 8. osztályos általános 

iskolásai 
Felelős: Az informatika munkaközösség vezetője 
Intézményi résztvevők: Az informatika munkaközösség tagjai, iskolánk diákjai 
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Iskolánk informatika képzésének népszerűsítése, iskolánk 

bemutatása 
Eredmény (dokumentum stb.): A diákok személyes megszólítása 
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Időtartam / határidő: 2020. dec. 1-23. 
Marketing tevékenység: Hirdetések megjelentetése soproni és Sopron környéki 

hirdetési újságokban 

A tevékenység típusa: hirdetés 
Célcsoport: A működési terület minden 8. osztályos általános iskolása és 

szüleik 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők:  
Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Színes hirdetés az iskolánkban induló képzésekről 

Eredmény (dokumentum stb.): A szülők, diákok tájékoztatása 
  

  

Időtartam / határidő: 2021. ápr. 9.  
Marketing tevékenység: Szakmák Éjszakája rendezvényen való részvétel 

A tevékenység típusa: rendezvény 
Célcsoport: a kiállítás látogatói 
Felelős: Káldi Sándor igh. 
Intézményi résztvevők: Iskolánk oktatói és diákjai 

Módszer, eszköz,  

erőforrás, helyszín: 
Interaktív, szakmakipróbáló kiállítás. A diákok munkáinak 

bemutatása. Szórólapok, poszterek, projektor iskolánk aulájában 

Eredmény (dokumentum stb.): Az iskola részvétele az országos rendezvényen  
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A TANÉV FŐBB FELADATAI 

2020/2021. TANÉV 

 

 

Infrastrukturális feladatok: 
o Biztosítani a nyugodt és eredményes munkavégzést az iskolaépületben és a 

tanműhelyben egyaránt 

o Az osztálytermek, irodák és egyéb helyiségek karbantartása, állagmegóvása a 

költségvetési lehetőségek szerint 

o Az elektromos hálózat és az internetes összeköttetés hibáinak javítása, a zavarok 

elhárítása 

o A digitális oktatótáblák használatának általánosabbá tétele, a használati rutin fejlesztése 

 

 

Szervezési feladatok: 
o Alkalmazkodás a köznevelésben és a szakképzési rendszerben bekövetkezett változásokra 

(fenntartás, működtetés stb.) 

o Az iskolai dokumentumokban foglalt szabályozások figyelemmel követése, a szükséges 

változtatások elvégzése a jogszabályi határidők és az intézményi javaslatok alapján 

o A szabályzatok egységes rendszerének kialakítására vonatkozó munkálatok folytatása 

o A belső („házi”) nyomtatványok rendszerének felülvizsgálata, szükséges kiegészítése, 

bővítése 

o Az írásbeliség további erősítése az iskolán belüli kommunikációban 

o Az oktatók egymás közötti és a szülőkkel történő kapcsolattartási formáinak kiegészítése 

az elektronikus módokkal (e-mail, webes felület, intranet) 

o Szervezés és mozgósítás a tanulmányi, kulturális, sport és egyéb versenyekre, 

vetélkedőkre 

o A folyosóügyelet hatékonyságának növelése, kiegészítése tanulói ügyeletesekkel 

o A tanulók ki- és belépésének fokozott figyelemmel kísérése 

o A hetesek feladatának tudatosítása, tevékenységük ellenőrzése, értékelése, kiegészítése 

az aktuális helyzet megkívánta feladatokkal 

o Környezettudatos, szelektív hulladékgyűjtés 

o A pályázati tevékenységekkel kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése, a tanulói 

munkák segítése 

 

Pedagógiai feladatok: 
o Az iskolai általános rend és fegyelem erősítése – az iskolaőr szolgálat beépítése a 

feladatok megoldásába 

o Egységes elvek alkalmazása a fegyelem, tisztaság, vagyonvédelem terén 

o A reggeli késésekkel szembeni hatékonyabb fellépés és határozottabb számonkérés 

o Az iskolai dohányzás további visszaszorítása, az iskolaőr szolgálat bevonása 

o A drogprevenció hatékonyságának fenntartása, ill. erősítése 

o A mulasztások naprakész figyelése, adminisztrálása 

o Az igazolatlan mulasztások csökkentése 

o A szülőkkel való intenzívebb kapcsolattartás  

o A tanulókkal történő egyéni osztályfőnöki elbeszélgetések általánosabbá tétele 

o A projektnapok alapos előkészítése a tanulók körében (motiváció), az oktatók 

részvételének, közreműködésének, együttműködésének általánosabbá tétele 
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o A vagyonvédelem és a takarékosság fontosságának tudatosítása, az ellenőrzés és a 

számonkérés további erősítése 

o Az ifjúságvédelmi feladatok hatékonyabb megosztása, bevonva az iskolapszichológust 

illetve az iskola szociális segítőt is a munkába 

o A közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása, megbeszélése 

o Az SNI-s foglalkozások figyelemmel kísérése, a tapasztalatok feldolgozása  

o A diákönkormányzat munkájának élénkítése, tevékenységük hatékonyabb segítés 

A munkatervet a nevelőtestület 2020. augusztus 28-án egyhangúlag elfogadta. 

A munkatervet a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat 2020. augusztus 28-án 

véleményezte és elfogadta. 

Sopron, 2020. augusztus 28. 

Bokor Ákos 

igazgató 
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

2020/2021. TANÉV 
 

SSZ. 
MUNKAKÖZÖ

SSÉG 
TANTÁRGYAK MK. VEZETŐ OKTATÓK 

1. OSZTÁLYFŐNÖ

KI 

 Keizler Anikó osztályfőnökök  

és segítő osztályfőnökök 

2. HUMÁN magyar nyelv és 

irodalom 

történelem 

társadalomismeret 

 

Tenkiné  

Kakas Katalin 

Fábiánné Virág Lilla 

Kasznár Éva 

Keizler Anikó 

Martonosiné Maráz Rita 

Módos Anikó 

Németh Beatrix 

Némethné Gombik Tünde 

Pisák Brigitta 

Tenkiné Kakas Katalin 

Varga Lászlóné 

3. MATEMATIK

A 

matematika Lackner Brigitta Almássy Katalin 

Cseh Gabriella 

Egresits Sándor 

Horváth Renáta 

Jandl Ervin 

Lackner Brigitta 

Major Mihály 

4. TERMÉSZET- 

TUDOMÁNYI 

 Dr Gyimóthy 

Zsuzsanna 

Gyimóthy Zsuzsanna dr. 

Bokor Ákos 

Egresits Sándor 

Fekete Attila Ignác 

Kovács Lajos 

Matusik Mátyás 

5. IDEGENNYEL

VI 

angol nyelv 

német nyelv 
Mastalír Márta Albert Anna Renáta 

Huszár Marianna 

Jandl Ervin 

Káldi Sándor 

Nagy-Hetei Mariann 

Németh Beatrix 

Némethné Gombik Tünde 

Palóczi Enikő 

Szabóné Horváth Edit 

Tenkiné Kakas Katalin 

Tükör Enikő 
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SSZ. MUNKAKÖZ

ÖSSÉG 

TANTÁRGYAK MK. VEZETŐ OKTATÓK 

6. INFORMATIK

A 

informatika Jókuti Zsolt Adorján Balázs 

Kerese József 

Konrád Hajnalka 

Makó Gábor 

Pozsgai Tamás 

Tömördy Kristóf 

Bugledits Péter – 

rendszergazda 

Adorján Balázs (óraadó) 

Csóka Csaba (óraadó) 

Gruber László (óraadó) 

Kóczán Krisztián 

(óraadó) 

7. TESTNEVELÉ

S 

 Csátaljay Gábor 

dr. 

 

Almássy Katalin 

Csátaljay Gábor dr. 

Ivancsics Detre 

Kelemen Dávid 

Kiss Zoltán István 

Kovács Lajos 

Sterbenz Jerta 

Turcsek Zoltán 

8. VILLAMOSIPA

RI 

 Witek Gergely 

 

Adorján Gyula 

Bakki-Nagy Imre 

Iván Brigitta 

Módi József 

Witek Gergely 

Witek Tamás 

9. GÉPÉSZ   Horváth Miklós 

 

Bágyi Imre 

Bakki-Nagy Imre 

Bellák György 

Borossay György 

Horváth Miklós 

Kertész Mihály 

Landl Róbert 

Plájer Lajos 

Schrantz Sándor 

Szabó Lajos 

Varga Béla 

Varga Cintia 

Vida László 
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MELLÉKLETEK 
1. számú melléklet 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2020/2021. TANÉV 

I. Feladatok meghatározása 

Az osztályfőnök feladatait és hatáskörét az Oktatási Program, Nevelési program része 

részletesen határozza meg. Ennek tárgyalásától eltekintve, kiemelnünk néhány területet, amit 

nagyobb nyomatékkal igyekszünk megvalósítani. 

 Az osztályfőnök fontos feladata a tanulók személyiségének fejlesztése, az erkölcsi 

normák megszilárdítása. 

 A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli 

lehetőségeket is fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, 

kommunikációs készségének fejlesztésére. 

 Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, szorgalmazni kell a sportversenyeken 

való aktívabb részvételt. 

 Fontos feladat a hátrányos és nehéz helyzetű tanulók segítése. 

 Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni a tanulók, különösen nehéz 

helyzetű tanulók problémáit. 

 Az órák pedagógiai színvonalának és hatékonyságának emelése. 

II. A munkaközösségi értekezletek programja 

A munkaközösségi értekezletekre hétfőn, a 7. tanítási órában kerül sor. Többnyire a tanév 

eseményeihez köthetők (projekt nap, szülői értekezlet, pályaorientáció stb.), leginkább 

előre meghatározhatók. 

Lehetőség van rendkívüli értekezletek összehívására, akár osztályszintű, akár évfolyam 

szintű különleges esemény megbeszélésre. 

 

A munkaközösséget az osztályfőnökök alkotják: 

9.a osztály: Makó Gábor 

9.c osztály: Bakki-Nagy Imre 

9.d osztály: Horváth Miklós 

9.e osztály: Witek Tamás 

9.f osztály: Schrantz Sándor 

10.a osztály: Pozsgai Tamás 

10.c osztály: Keizler Anikó 

10.d osztály: Lackner Brigitta 

10.s osztály: Horváth Renáta 

10.e osztály: Módi József 

10.f osztály: Kertész Mihály 

11.a osztály: Jókuti Zsolt 

11.c osztály: Tenkiné Kakas Katalin 

11.d osztály: Mastalír Márta 

11.s osztály: Némethné Gombik Tünde 

11.f osztály: Szabó Lajos 

12.a osztály: Tömördy Kristóf 
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12.c osztály: Palóczi Enikő 

12.d osztály: Kasznár Éva 

12.s osztály: Cseh Gabriella 

13.a osztály: Nagy-Hetei Mariann 

13.b osztály: Witek Gergely 

13.k osztály: Borossay György 

13.s osztály: Dr. Csátaljai Gábor 

 

Az osztályfőnöki munkaközösségi értekezletek tervezett időpontjai és témái: 

1. 2020. szeptember 7. 

a. az első hét tapasztalatai 

b. a kilencedik évfolyamosok “projekt” hete – programok értékelése 

c. tanulásmódszertan, digitális oktatás (moodle) a kezdő évfolyamokon, értékelése 

d. pszichológussal támogatott közösségépítő foglakozások helye/ideje/ érintett 

osztályok 

e. kiemelt feladatok szeptember hónapban 

f. új/változó szabályozók ismertetése  

g. a kezdő évfolyam 0. szülői értekezletének előkészítése (szeptember 14.) 

2. 2020. szeptember 28. 

a. A városismereti projektnap előkészítése (október 15.) 

b. végzős évfolyamok feladatai 

a. felkészülés a feladatokra (szalagavató stb.), közös gondolkodás – DÖK 

koordinátor 

b. szülői értekezlet előkészítése (október 5.) 

3. 2020. november 2. 

a. nyitott kapuk napja, illetve pályaorientációs nap osztályfőnöki feladatai 

(november 10., december 2.) 

b.  Az egészségvédelmi projektnap előkészítése (december 12.) 

c. A hűségnapi projektnap előkészítése (december 14.) 

d. általános szülői értekezlet/ fogadónap előkészítése (november 13.) 

4. 2021. január 11. 

a. szalagavató bál feladatai osztályszinten (január 22.) 

b. érettségi vizsgákra való jelentkezés (előrehozott is) (február 15.) 

c. kisérettségi 

5. 2021. március 1. 

a. végzős szülői értekezlet előkészítése (március 19.) 

b. tájékoztatás a téma hetek osztályra/osztályfőnökökre vonatkozó 

feladatairól (digitális márc.22-26., színház és költészet ápr.1-6.) 

c. szakmák éjszakája (április 9.) 

 

6. 2020. március 29. 

a. április 16-i szülő értekezlet/fogadóóra előkészítése 

b. ballagási megbeszélés (április 30.) 

c. érettségi felügyelet – általános oktatói felkészítés, nem csak osztályfőnököknek 

d. kisérettségik  

e. szakmai projektnap (május 6.) 

7. 2020. május 18. 

a. országos mérés (május 26.) 

b. környezetvédelmi és a sportnap előkészítése (június 10-11.) 

c. tanévzárás előkészítése  
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III. A szülői értekezletek és a fogadónapok rendje 

1. 0. szülői értekezlet 

a. 2020. szeptember 14. – 9. évfolyamos szülői értekezlet 

b. 2020. október 5. – végzős tanulók szüleinek 

2. I. szülői értekezlet: 

2020. november 13. 

3. Végzős osztályok szülői értekezlet: 

2021. március 19. 

4. II. szülői értekezlet: 

2021. április 16. 

5. Fogadónapok: 

a. 2020. november 13. 

b. 2021. április 16. 

Az oktatók fogadóóráinak rendjét az iskola honlapja és a tanulók tájékoztató füzete 

tartalmazza.  

Szülői értekezletre javasolt témák 

A szülői értekezletek lehetséges és kötelező témáit az osztályfőnökök számára a 

munkaközösség-vezető a nevelési igazgatóhelyettessel együttműködve kidolgozza, és azok 

elérhetőségét biztosítja. 

Az egységes tanmenet kidolgozása évfolyamokra lebontva megtalálható a nyilvános/ 

munkaközösségek/ osztályfőnöki mappában.  

IV. Közösségi szolgálat 

A közösségi szolgálat teljesítésére szerződött partnerek listája megtalálható a 

nyilvános/Közösségi Szolgálat mappájában. Az aktuális frissítésekről Palóczi Enikő iskolai 

koordinátor gondoskodik. Minden tanév első értekezletén felelevenítésre kerülnek a 

vonatkozó jogszabályok, illetve a változásokat ismerteti a koordinátor. 

V. A tanév rendezvényei, eseményei 

Az iskola Munkatervében részletesen szabályozva, idő/felelős meghatározva található. 

Sopron, 2020. szeptember 1. 

Keizler Anikó 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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2. számú melléklet 

MUNKATERV A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG RÉSZÉRE 
2020/2021 

A munkaközösség tagjai: 

 Kasznár Éva 

 Keizler Anikó 

 Martonosiné Maráz Rita 

 Módos Anikó 

 Németh Beatrix 

 Némethné Gombik Tünde 

 Pisák Brigitta 

 Tenkiné Kakas Katalin – munkaközösség-vezető 

 Varga Lászlóné 

A humán munkaközösség tagjai iskolánkban a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, 

történelem, etika, társadalomismeret tantárgyakat tanító kollégák. 

A 2020/2021-es tanév munkaterve szerint félévenként legalább 2-2 munkaközösségi 

értekezletet tartunk.  

Céljaink és feladataink: 

Legfontosabb feladatunk továbbra is a folyamatos felkészítés az érettségikre, az érettségi 

jogszabályoknak megfelelő érettségi tételek és feladatok elkészítése, az írásbeli feladatainak 

mélyebb megismertetése és gyakoroltatása. A jogszabályoknak megfelelően az idei érettségi 

témakörök kijelölésekor a kötelező változtatásokat elvégeztük mind magyar nyelv és irodalom, 

mind történelem tantárgyakból.  

Kiemelt feladatunk volt, hogy a kerettantervek alapján elkészítsük helyi tanterveinket és 

tanmeneteinket. Az elkészült tanterveket, tanmeneteket folyamatosan ellenőrizzük, ha 

szükséges, a következő tanévben módosítjuk azokat.  

Az elmúlt tanév során megszerzett digitális kompetenciáinkat szeretnénk folyamatosan 

fejleszteni, a Moodle rendszer használatában jártasságot szerezni akkor is, ha hagyományos, 

tantermi oktatást folytatunk. 

A tanév során a következő feladatokat vállaltuk, melyeknek a teljes humán munkaközösség a 

felelőse. (A zárójelben lévő személy a koordinátor.)  

Ünnepélyek és megemlékezések: 

1. Megemlékezés az aradi vértanúkról (mk.) 

2. Városismereti projektnap (KÉ, MMR, TKK) 

3. Október 23. - ünnepi megemlékezés (PB) 

4. A hűség napja (KÉ, MMR, NB) 

5. Karácsonyi műsor (MMR,NGT) 

6. A magyar kultúra napja (KA) 

7. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (KA, MMR) 

8. Március 15. – ünnepi megemlékezés (MA) 

9. Színház és költészet hete (TKK) 

10. Holokauszt emléknap (PB, KÉ) 

11. Ballagás (mk.) 

12. Az összetartozás napja (KA) 
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Az ünnepélyeket és megemlékezéseket jellemzően projekt formában képzeljük el. 

PROJEKTNAPOK A TANÉV FOLYAMÁN 

1. Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztályprojektek) 

2. Városismereti projektnap (tantárgyi integráció: irodalom, nyelv, informatika, testnevelés, 

természettudományok, szakmai tantárgyak 10-12.évfolyam séta és projekt, 9. évfolyam 

séta, vetélkedő) (iskolai projekt) 

3. Október 23.(a 12. évfolyamosok projektje) 

4. Hűség napja (12. évfolyam) 

5. Karácsony (oktatói műsor)  

6. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (11. évfolyam) 

7. 1848 ( A 10. évfolyamosok projektje) 

8. Holokauszt emléknap (11. évfolyam) 

9. A színház és költészet hete (iskolai projekt) 

10. Az összetartozás napja (osztályprojekt) 

Az idei tanévben – a járványhelyzetre való tekintettel – a színházlátogatás háttérbe szorul, 

helyette a kisebb létszámban, osztálykeretben látogatható kulturális programokat támogatjuk. 

Szeptember-október hónap során felmérést végzünk (klímateszt TKK) a tanulók és oktatók 

között a projektnapok elfogadottságáról, illetve arról, hogy milyen változtatásokat látnak 

szükségesnek. 

Az 1. félévben a munkaközösségi értekezlek időpontjai és témái: 

 Augusztus: Az érettségi témaköreinek kijelölése, a munkaterv elfogadása, helyi 

tantervek elkészítése. 

 Szeptember-október: Módszertani tájékoztató a projektekről. 

 December: értékelés 

Folyamatosan részt veszünk különböző szakmai és pedagógiai továbbképzéseken is. A tanév 

során látogatjuk egymás óráit, hogy ezzel is felkészüljünk a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a 

minősítésekre, illetve ezzel is segítjük Pisák Brigitta kolléganő felkészülését a ped.1 minősítő 

vizsgára. 

A „kisérettségiket” a tanév rendjében meghatározottak szerint tartjuk meg. Hasznosságuk az 

elmúlt tanévek során bizonyítást nyert. Részben segítenek a tanulóknak, hogy a 

vizsgaszituációt megismerjék, az ne legyen idegen számukra, másrészt a „rendes” érettségi 

vizsga tételei közül néhányat meg is tanulnak, így megkönnyíthetjük munkájukat a végzős 

évfolyamon.  

Sopron, 2020. 08. 31. 

Tenkiné Kakas Katalin 

munkaközösség-vezető 
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3. számú melléklet 

A MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
A 2020/2021. TANÉVRE 

 
A munkaközösség vezetője: Lackner Brigitta 

                                              matematika-fizika szakos tanár 

A munkaközösség tagjai: 

 Almássy Katalin         matematika- informatika-testnevelés szakos tanár 

 Cseh Gabriella            matematika-kémia szakos tanár 

 Egresits Sándor           matematika-fizika szakos tanár 

 Horváth Renáta           matematika szakos tanár 

 Jandl Ervin                  matematika-fizika szakos tanár 

 Major Mihály              matematika szakos tanár  

 

Feladataink a tanév során: 

1. Az első feladatunk az új technikumi osztályok számára a 2020-as NAT szerinti 

kerettantervekkel összhangban lévő helyi tanterveink elkészítése. Ezek után pedig új 

tanmenetek írása ennek megfelelően. 

A már meglévő régi helyi tantervnek megfelelő tanmeneteink átnézése, felül vizsgálata 

a különböző osztályok esetében. 

Az értékelési rendszerünk áttekintése, esetleges változtatások tisztázása. 

A szakmai tantárgyat oktató kollégákkal kapcsolattartás a tanév során. Feladatunk 

feltérképezni azokat a tárgyi ismereteket, melyek fontosak a műszaki tárgyak tanulása 

során. Az időrendiség kérdésének tisztázása. 

2.  Kiemelt feladatunk a tanév során a végzős tanulók felkészítése az érettségi vizsgára.    

A 12. osztályos tanulók számára ebben a tanévben is kisérettségi vizsgát szervezünk a 

második félévben. A tavalyi évben részt vettük az Országos Matematika 

Próbaérettségin.  Tapasztalataink jók voltak, így ebben a tanévben is szeretnénk a 

végzősökkel megíratni márciusban ezt a felmérést. 

3. A tehetséges és érdeklődő tanulók ösztönzése a versenyeken való részvételben, 

felkészítésük a megmérettetésre. 

Célunk, hogy a Megyei Középiskolai Matematika versenyen eredményesen vegyenek 

részt a diákok. Új, kilencedikes tanulók bevonása a versenyekbe. 

 

A matematika munkaközösség értékelési rendszere: 

Taneszközök: 

 Tanévkezdetén 

A/4 méretű négyzetrácsos dupla dolgozatpapír 10 db vagy dolgozatfüzet 

A csoporttól, osztálytól összesen 1 csomag fénymásolópapír dolgozatok írására, feladatlapok 

másolására 

 Minden órán 

Nagyalakú négyzetrácsos füzet (spirál is lehet), tankönyv, adott témához kapcsolódó 

feladatgyűjtemény, tudományos számológép, vonalzó, körző és íróeszköz minden órára 

kötelező! (ceruza, toll, színes, radír). Négyjegyű függvénytábla használható! 
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Követelmények 

 Elmélet 

Definíciók, tételek, bizonyítások folyamatos tanulása alapvető követelmény. A készületlenség 

következménye elégtelen érdemjegy. 

 Órai munka, feladatmegoldás 

Az együtt vagy önállóan megoldott feladatokat a füzetbe rendezett módon, a feladatszám 

felírása után kell vezetni. A hibásan megoldott feladatokat egyszeri áthúzással jelölve, a jó 

megoldást fel kell vezetni a füzetbe a tábláról. 

 Házi feladat 

A házi feladat megoldása kötelező, kivéve a szorgalminak feladottak. A házi feladat megoldása 

felkészülés a matematika órára, leginkább az óra anyagához kapcsolódik, a tanultak 

begyakorlására, rögzítésére szolgál. Elvégzése elsősorban a tanuló érdeke. 

Számonkérés módjai 

 Előzetes bejelentés nélküli 

o Írásbeli felelet 

o Szóbeli felelet 

 Előzeteses bejelentés, időpont megbeszéléssel: 

o Röpdolgozat 

o Témazáró dolgozat (összefoglalás után 

Értékelés 

 Témazáró dolgozat értékelése 

85–100% elérése esetén jeles (5), 

70–84% elérése esetén jó (4), 

50–69% elérése esetén közepes (3), 

30–49% elérése esetén elégséges (2), 

0–29% elérése esetén elégtelen (1). 

 Félévi, év végi értékelés 

Az évközi jegyek szóbeli, írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyekből, a plusz feladatok, 

óraközi munkáért kapott jegyekből tevődik össze. A kapott jegyek egyenértékűek. A félévi, 

illetve év végi érdemjegyet a félév illetve egész év során szerzett jegyek számtani átlagát 

figyelembe véve kell meghatározni, oly módon, hogy 4,6-es átlagtól 5-nél, 3,6-es átlagtól 

4-nél, 2,6-es átlagtól 3-nál, 1,6-es átlagtól 2-nél nem lehet rosszabb.  

A 12. évfolyamon a tanulók próba érettségit írnak a második félév során. Az itt szerzett 

érdemjegy a naplóba duplán kerül beírásra. Az elmulasztott vizsgát pótolni kell.  

Munkaközösségi megbeszélések témái: 

1. A tanév feladatainak megbeszélése, munkaterv összeállítása 

2020.augusztus 17. 9:00 

-a helyi tantervvel, tanmenetekkel kapcsolatos feladatok: a tanmenetek 

felülvizsgálata, frissítés, aktualizálás  

            Határidő: 2020. augusztus 29. 

            Felelős: Major Mihály, Cseh Gabriella, Egresits Sándor, LBr 

 -javítóvizsgával kapcsolatos feladatok, feladatsorok 

-részvétel a tanév előkészítő tanácskozáson 

  (Halász Enikő tájékoztatója, 2020.09.08) 

 Felelős: Lackner Brigitta 

-a 12. évfolyam matematika próba érettségi időpontja 

  2020. március10. (szerda) 
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2. A tanév során elvégzendő feladataink: 

- az érettségire való felkészítés megbeszélése, szakkörre való igény felmérése 

 Határidő: 2020.október 1. 

 Felelős: Cseh Gabriella 

- a témakörök, szóbeli tételek összeállítása az érettségire  

 Határidő: 2020. március 1. 

 Felelős: Horváth Renáta, Lackner Brigitta 

- a 12.osztály évfolyam dolgozatához a témakörök kiválasztása, a 

feladatsor összeállítása, javítókulcs készítése, a dolgozat írásának  

megszervezése 

 Felelősök: a végzős osztályokban tanító kollégák 

(Cseh Gabriella, Horváth Renáta, Jandl Ervin, Lackner Brigitta, Major 

Mihály) 

 Határidő: 2021.január 31. 

- a 2021/2022-as tanév tankönyv rendelése 

 Felelős: Lackner Brigitta 

3. A tanév értékelése 

- felkészülés a következő tanévre 

Határidő:  2021.június 29. 

- tapasztalatok, statisztikák, eredmények összegzése (év végi eredmények, 

  érettségivel kapcsolatos tapasztalatok, évfolyam dolgozat eredményei) 

- javítóvizsgákra való felkészülés 

- az értékelési rendszerrel kapcsolatos észrevételek összegzése 

Sopron, 2020. augusztus 27. 

Lackner Brigitta 

munkaközösségvezető 
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4. számú melléklet 

TERMÉSZETTUDOMÁNY MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2020/2021. TANÉV 

A munkaközösség tagjai:  

 Bokor Ákos 

 Egresits Sándor 

 Fekete Attila Ignác 

 Kovács Lajos 

 Matusik Mátyás (óraadó) 

 Dr. Gyimóthy Zsuzsa – munkaközösség-vezető 

Munkaközösségünk tagjai iskolánkban fizika, biológia, természetismeret, kötelező komplex 

természettudományos tantárgy, anatómiai-élettani ismeretek, terhelésélettan, funkcionális 

anatómia, klinikumi alapismeretek, svédmasszázs gyakorlat, fizioterápia és fizioterápia 

gyakorlat tantárgyakat tanítják.  

A 2020/2021-es tanév munkatervének készítésekor az alakuló értekezleten elfogadtuk, hogy 

félévenként legalább 2-2 munkaközösségi értekezletet tartunk.  

Céljaink és feladataink: 

 Fontos feladatunk az érettségire való felkészítés, az érettségi jogszabályoknak megfelelő 

érettségi tételek és feladatok elkészítése. Szeptember első felében kijelöljük az érettségi 

témaköröket, elvégezve a kötelező változtatásokat a jogszabályoknak megfelelően. A 

sportismereti érettségi tantárgy témaköreit és az érettségi tételeket Csátaljai Gábor 

kollégával egyeztetjük. 

 További feladatunk a kerettantervek alapján elkészíteni a helyi tanterveket és a 

tanmeneteket. Azokat leellenőrizzük, ha szükséges módosítjuk.  

 Fontos célkitűzésünk a tanulók természettudományos műveltségének emelése, a 

környezettudatos gondolkodásmód kialakítása. Ezt a célkitűzést támogatja meg a már két 

éve működő kutatóprogram is, melyet ebben a tanévben is folytatok. 

 Ebben a tanévben is regisztrálunk a Fenntarthatósági témahétre a 9. évfolyammal. 

(Fekete Attila, Egresits Sándor) 

 Idén ismét szeretnék regisztrálni az Európai Hulladékcsökkentési Hétre, újrahasznosítás 

kategóriában. (Dr. Gyimóthy Zsuzsa) 

 Az idei tanévben is folytatom a tehetséggondozást a kutatóprogram részeként működő 

kutatószakkörrel. (Dr. Gyimóthy Zsuzsa) 

 Kutatók Éjszakáján a kutatószakkör tagjaival bemutató madárgyűrűzést tartunk. (Dr. 

Gyimóthy Zsuzsa) 

 Madárkarácsony program megszervezése (Dr. Gyimóthy Zsuzsa) 

 Kupakgyűjtő verseny és természetfotó pályázat szervezése (Dr. Gyimóthy Zsuzsa) 

 Fekete Attila kísérleti bemutatót tart a Szakmák délelőttjén és a Szakmák éjszakáján. 

Megemlékezések 

 A víz világnapján Fekete Attila kolléga a vízmű rendezvényére regisztrál egy osztállyal. 

 Madarak és fák napján szeretnék hagyományt teremteni az esti kvízzel. (Dr. Gyimóthy 

Zsuzsa) 

Környezetvédelmi projektnap 

Június 10-én kerül sor a környezetvédelmi projektnap megrendezésére.  

Folyamatosan részt veszünk különböző szakmai és pedagógiai továbbképzéseken is.  
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1. értekezlet témái voltak (08.17.): 
- érettségi témakörök, tételek megbeszélése  

- tanmenetek elkészítése, a szükséges módosítások elvégzésének határideje szeptember 27. 

- házirend módosítása 

2. értekezlet tervezett témája (október): 

- az előző tanév tapasztalatait összegyűjteni és levonni a következtetéseket (digitális oktatás, 

kutatóprogram) 

- Oktatási Program munkaközösségi szintű áttekintése 

- aktualitások 

3. értekezlet tervezett témája (február): 

- óralátogatás, közös megbeszélés, jó gyakorlatok gyűjtése 

- aktualitások 

4. értekezlet tervezett témája (április): 

- a környezetvédelmi projektnap szervezése 

Sopron, 2020. augusztus 31. 

Dr. Gyimóthy Zsuzsa 

munkaközösség-vezető 
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5. számú melléklet 

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
A 2020/2021. TANÉVRE 

A munkaközösség vezetője: Mastalír Márta 

                                              német-latin szakos tanár 

A munkaközösség tagjai: 

 Albert Anna Renáta  német-latin szakos tanár 

 Huszár Marianna  angol – történelem szakos tanár 

 Jandl Ervin   német - matematika - fizika szakos tanár 

 Káldi Sándor   német – testnevelés szakos tanár 

 Nagy-Hetei Mariann  angol szakos tanár  

 Németh Beatrix  német-történelem szakos tanár 

 Némethné Gombik Tünde német-magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 Palóczi Enikő   német - biológia szakos tanár 

 Szabóné Horváth Edit német német – magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 Tenkiné Kakas Katalin angol – magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 Tükör Enikő   angol szakos tanár 

Tankönyvek 

angol nyelv: Exam Trainer B1 

  Solutions 

  English File 

   

német nyelv: Maros Judit: KonTakt 1,2,3 

Munkaközösségi értekezletek tervezése, témája 

A tanév során az aktuális teendők, feladatok megvalósítása érdekében a munkaközösség 

tagjai rendszeres és napi véleménycserét folytatnak, a főbb feladatok megbeszélésére 

értekezletet tartanak. Kiemelt jelentőséggel bíró értekezleteink: 

 tanév eleji (alakuló) értekezlet 

 félévi értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

Célok és feladatok 

Elsődleges célunk az, hogy diákjaink a középszintű érettségi követelményeinek írásban 

és szóban egyaránt megfeleljenek.  

A 11. évfolyamon a tanult idegen nyelvekből hagyományainknak megfelelően 

kisérettségi vizsgát szervezünk. A vizsga célja, hogy a tanulók vizsgarutint szerezzenek, 

szembesüljenek saját tudásukkal, és azzal, hogy a tanulásba fektetett energia mennyit 

kamatozik, valamint ezáltal visszajelzést kapjanak tanulási módszerük hatékonyságáról. 

A vizsga a mindenkori szóbeli nyelvi érettségi előírásainak felel meg. Értékelése az 

érettségi szempontoknak megfelelő lesz, a tanulók négy érdemjegyet kapnak szóbeli 

feleletükre.  
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Célunk, hogy diákjaink egyéni képességeikhez mérten használható nyelvtudást 

szerezzenek. A tehetséges diákjainknak különböző versenyekre, mint a Handler Nyelvi 

Verseny, a Széchenyi Gimnázium által szervezett Playing English, a Deák és a Pálffy 

Nyelvi Versenyek, tartunk felkészítést. 

Feladataink közé tartozik a helyi tanterv aktualizálása, új helyi tanterv megírása a 

technikumi osztályok részére,  azok előírásainak figyelembe vétele, alkalmazása a 

tanítási órákon, valamint az új, egységes szempontoknak eleget tevő tanmenetek 

készítése minden évfolyamon. 

Alakuló értekezletünkön elfogadtuk a munkaközösségben kialakított értékelési 

rendszert: 

0-39%  1 

40-54% 2 

55-69% 3 

70-84% 4 

85-100% 5 

Kiemelt nevelési céljaink és feladataink a tanév során az alapvető készségek fejlesztése 

az idegen nyelv területén: olvasott szöveg értése és szövegalkotás fejlesztése, beszéd- és 

kifejezőkészség fejlesztése, valamint a szakmai nyelv elsajátításának biztosítása 

különösképpen a 13. és 14. évfolyamokon.  

A kialakult veszélyhelyzeti protokollt figyelembe véve célunk, a tavalyi tanév során, a 

digitális oktatásban szerzett tapasztalatok kamatoztatása, a folyamatos tudásmegosztás 

és egy feladatbank létrehozása mindkét nyelv tekintetében. Az iskolavezetés 

szervezésében a tavalyi tanévben részt vettünk egy MOODLE továbbképzésen, 

amelynek idei folytatásán tovább bővítettük és fejlesztettük digitális kompetenciáinkat, 

hogy minél felkészültebben állhassunk az esetlegesen ránk váró kihívások elé. 

Munkaközösségi megbeszélések tervezett témái 

6. A tanév feladatainak megbeszélése (tanmenetek aktualizálása, alapdokumentumok 

felülvizsgálata, értékelési rendszer áttekintése, munkaterv összeállítása) 

Határidő: 2020. augusztus 27. 

Felelős: Mastalír Márta 

7. Az érettségire, versenyekre való felkészítés megbeszélése: 

- érettségi tételek frissítése 

-  kisérettségi vizsga témaköreinek véglegesítése  

-  tankönyvrendelés a 2021/22. tanévre 

Határidő: 2020. december 11. 

Felelős: Szabóné Horváth Edit, Palóczi Enikő, Huszár Marianna, Tükör Enikő, 

Tenkiné Kakas Katalin, Mastalír Márta 

8. A tanév értékelése 

Határidő: 2021. június 11. 

Felelős: Mastalír Márta 

Sopron, 2020. augusztus 27. 

           Mastalír Márta 

                                                                                  munkaközösség-vezető 
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6. számú melléklet 

INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2020/2021. TANÉVRE 

Munkaközösség tagjai 

Jókuti Zsolt tanár (inf) mkv 

Kerese József tanár (inf)  

Konrád Hajnalka tanár (inf) 

Makó Gábor tanár (inf) 

Pozsgai Tamás tanár (inf)  

Tömördy Kristóf tanár (inf) 

Bugledits Péter rendszergazda 

Adorján Balázs (óraadó) 

Csóka Csaba (óraadó) 

Gruber László (óraadó) 

Kóczán Krisztián (óraadó) 

Éves rendszeres feladatok 

Oktatási feladatok, vizsgák előkészítése, vizsgáztatás, versenyek 

Munkaközösségi értekezletek témái 

A munkaközösségi értekezleteken a tanév alatti oktatás folyamatos megfelelő szinten tartása és 

az aktuális problémák megoldása a fő téma. Ezen kívül a következő témák feldolgozására kerül 

sor. 

1.  aug. 24 tanév előkészítése, óraelosztás, tantárgyi problémák, feladatok, iskolai 

informatika verseny – ötletbörze, tanmenetek tervezése, szakkör 

lehetőségek, fejlesztési tervek, elképzelések, versenylehetőségek – 

OKTV, Ágazati verseny, OSZTV, stb., lehetséges tanulók felmérése  

Felelős: Jókuti Zsolt 

2. szept. 23 Szakmai érettségi, technikus vizsga tapasztalatainak megbeszélése 

novemberi nyitott kapuk napja – feladatok megbeszélése, iskolai 

informatika verseny előkészítése 

Felelősök: Tömördy Kristóf, Pozsgai Tamás 

3. nov. 4 Nyitott kapuk napja – feladatok kiosztása, előkészítés, tanulmányi helyzet, 

haladási rend, iskolai informatika verseny előkészítése 

Felelősök: mk minden tagja 

4. nov. 11 Szakmák délelőttje 

Felelősök: mk minden tagja 

5. nov. 19 Pályaválasztási kiállítás 

Felelős: Pozsgai Tamás 

6. dec. 1 Informatika verseny általános iskolásoknak 

Felelősök: mk minden tagja 

7. dec. 2 Nyitott kapuk napja 

Felelősök: Jókuti Zsolt, Pozsgai Tamás 
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8. febr. 03 Félév értékelése, informatika érettségi (közismereti a 11A osztályban), 

mellékszakképesítés vizsgák, szakmai projektnap tervezése, Szakmák 

éjszakája előkészületek, aktuális problémák megbeszélése, az iskola 

pedagógiai programjának felül vizsgálata 

Felelősök: mk minden tagja 

9. márc. 22-26 Digitális témahét 

Felelősök: mk minden tagja 

 

10. ápr. 9 Szakmák éjszakája 
Felelősök: mk minden tagja 

11. ápr. 19 Vizsgák előkészítése, vizsgahelyszínek, eszközök, feladatok 

megtervezése 

Felelősök: Jókuti Zsolt, Tömördy Kristóf, Pozsgai Tamás, Makó Gábor 

12. jún. 7  Tanév lezárása, értékelése 

Felelősök: Jókuti Zsolt 

Sopron, 2020. augusztus 23. 

 Jókuti Zsolt

 munkaközösség-vezető 
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7. számú melléklet 

A TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2020/2021. TANÉV 

A munkaközösség tagjai: 

Almássy Katalin  (matematika-testnevelés) 

Csátaljay Gábor  (testnevelés) mkv 

Ivancsics Detre (testnevelés) 

Kelemen Dávid (testnevelés - gyógytestnevelés) 

Kiss Zoltán István  (testnevelés-egészségfejlesztés - gyógytestnevelés) 

Kovács Lajos  (sportágazat) 

Sterbenz Jerta   (testnevelés - gyógytestnevelés) 

Turcsek Zoltán (testnevelés) 

Éves rendszeres feladatok 

Oktatási feladatok, vizsga előkészítés, vizsgáztatás, versenyeztetés.  

 

Munkaközösségi értekezletek témái. 

A munkaközösségi értekezleteken a tanév alatti oktatás folyamatos megfelelő szinten 

tartása és az aktuális problémák megoldása a fő téma. Ezen kívül a következő témák 

feldolgozására kerül sor. 

 

1. aug.17.  

A tanév előkészítése, személyi változások, tantervi – óraszámbeli változások, tervezett 

tantárgyfelosztás, új tanmenetek készítése – feladatok kiosztása, tantárgyi problémák (pl. 

edzésprogramok gyakorlat megreformálása).  

A 13. évfolyam sportosztály képzése.  

Szakgimnáziumi testnevelés órák átszervezése, a sport kikérők aktualizálása.  

 

2.  szept. 7.  

Délutáni testnevelés órák szervezése.  

Diáksport Napja szeptember 25. programjának megvitatása – ötletbörze, sportprogram 

szervezése.  

Diákolimpiai és alapfokú versenyeken való részvétel eldöntése, felelősök kijelölése. 

Nevezések elkészítése. 

 

3.  okt. 21. 

Nyitott Kapuk Napja, Szakmák Délelőttje, Pályaválasztási Kiállítás előkészítése, 

szervezése. Diákolimpiai és alapfokú versenyek szervezési feladatai.  

 

4.  jan. 18. 

Az I. félév értékelése. 

NETFIT mérésekkel előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.   

Testnevelés érettségire jelentkező tanulók felmérése. 

Mellék-szakképesítés (masszázs) gyakorlati és szóbeli vizsgák előkészítése. 

 

5. május. 17.  

Testnevelés gyakorlati érettségi vizsgák előkészítése, vizsgahelyszínek, eszközök, 

feladatok megszervezése. 

Sport ágazati szakmai szóbeli vizsga feladatai, vizsgáztatók.  

Az éves teljesítmény felmérés értékelése.  
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A sportnap projekt nap előkészítése (június 11). Felelősök kijelölése. 

6.  június 14. 

Tanév lezárása, értékelése. 

Diákolimpiai és alapfokú versenyeken való részvétel értékelése. 

A következő tanév előkészítése. 

 

 

 

Sopron, 2020. aug. 29. 

Csátaljay Gábor 

munkaközösség-vezető 
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8. számú melléklet 

VILLAMOSIPARI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2020/2021. TANÉV 

1. A munkaközösség munkájának célja, hogy segítse és összefogja a műszaki 

szakterület oktatóinak munkáját. 

A munkaközösség feladata: 

- munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, 

- módszertani eljárások fejlesztése, 

- pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése, 

- tanulók felkészítése tanulmányi versenyekre, 

- új technológiák megismerése, tananyagba beépítése, 

- szakmai bemutatók szervezése, lebonyolítása, 

- felkészítés a szakmai vizsgákra 
 

2. A munkaközösség tagjai: 

Witek Gergely mkv. 

Adorján Gyula 

Bakki-Nagy Imre 

Iván Brigitta 

Módi József 

Varga Cintia 

Witek Tamás 

3. A tanév feladatai 

2020. augusztus- szeptember: 

 Munkaközösségi értekezletek tartása (félévente 2) 

Beszámoló a nyári gyakorlat tapasztalatairól 

Szakmai programok felülvizsgálata aktualizálása 

-    Tantárgyfelosztás, tanmenetek egységes formátumra hozatala és 

érvényesítése 

-   Új tanmenetek készítése a központi és helyi tantervek alapján a 9. és a 13. 

évfolyamokra 

a kifutó modul rendszerű tanmenetek naprakésszé tétele 

Határidő: szeptember 15 

Felelősök: oktatók. 

-  OKTV, Ágazati verseny, OSZTV, stb., lehetséges tanulók felmérése 

2020. október- november: 

- Tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök, tanfolyamok szervezése 
• Elektotechnikai alapok szakkör  a C és D osztályokban 

- Modulrendszerű, ill. komplex gyakorlati vizsgák előkészítése 

- Szakmai versenyeken való részvétel, jelentkezési határidők figyelése 

-  Versenyen való részvétel 

- Szakmai érettségi, technikus vizsga tapasztalatainak megbeszélése 

Felelős: Witek Gergely 

2020 .november: 

- felkészülés az iskolai pályaválasztási nyílt napra 
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- pályaválasztási kiállítás és nyílt napokon való részvétel  

- nyitott kapuk napjai 

Felelős: oktatók 

2021.január: 

- felkészülés a rész szakképesítő vizsgákra, ezek összefogása 

- OSZTV versenyek /kiírás szerint/  

Felelősök: oktatók 

2021. február-április 

- Szintvizsgákra való felkészítés 

- szintvizsgák lebonyolítása  

- felkészítés a szakmai vizsgákra, vizsgáztatás rendje 

- külön kiírás szerint(írásbeli, gyakorlat, szóbeli) 

- Felelősök: oktatók 

2021. május: 

- szakmai vizsgáztatás koordinálása 

- külön kiírás szerint 

Felelősök: műszaki igazgatóhelyettes, oktatók 

- Szakmai projektnapon üzemlátogatások szervezése  

Felelősök: oktatók, osztályfőnökök 

- nyári gyakorlat előkészítése 

- villanyszerelő 

- központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő 

- szerszámkészítő 

- gépészeti szakmacsoport 9.-10.éfoly. össz.szakm.gyak. 

- autószerelő 

2021. június: 

- az éves munka értékelése 
- nyári gyakorlat teljesítése. 

A tanév folyamán felmerülő, kiírásra kerülő rendezvényeken részt kívánunk 

venni. 

Sopron 2020.08.26. 

Witek Gergely 
Villamosipari munkaközösség vezető 
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9. számú melléklet 

A GÉPÉSZ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2020/2021. TANÉV 

1. A munkaközösség munkájának célja, hogy segítse és összefogja a műszaki 

szakterület oktatóinak munkáját. 

A munkaközösség feladata: 

- munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, 

- módszertani eljárások fejlesztése, 

- oktatók szakmai továbbképzésének elősegítése, 

- tanulók felkészítése tanulmányi versenyekre, 

- új technológiák megismerése, tananyagba beépítése, 

- szakmai bemutatók szervezése, lebonyolítása, 

- felkészítés a szakmai vizsgákra 

- iskolai tanműhelyben a tanmeneti munkák előkészítése és biztosítása. 

- Munkaközösségi értekezletek tartása (félévente 2) 

 

2. A munkaközösség tagjai 

vezetője: Horváth Miklós 

Oktatói: 

1. Bellák György 

2. Bakki Nagy Imre 

3. Borossay György 

4. Kertész Mihály 

5. Landl Róbert 

6. Németh Ernő 

7. Szabó Lajos 

8. Plájer Lajos 

9.  Schrantz Sándor 

10. Varga Cintia 

11. Vida László 

12. Varga Béla 

 

A tanév feladatai 

 

2020. szeptember: 

 Beszámoló a nyári összefüggő szakmai gyakorlat tapasztalatairól /Vida László 

Szakmai programok felülvizsgálata aktualizálása a KKK és PTT alapján  

-    Tantárgyfelosztás, tanmenetek egységes formátumra hozatala és 

érvényesítése 

Új tanmenetek készítése a technikum 9.évfolyaihoz az új KKK és PTT 

alapján (közlekedésgépész 9.D és a gépész 9.C;és a szakképző 9.F). 

a futó képzések tanmeneteinek naprakésszé tétele 

határidő: szeptember 1 

Felelősök: az oktatók 
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- Iskolai tanműhelyekben a tanmeneti munkákhoz szükséges anyagigények és 

szerszámszükségletek összeírása. 

határidő: szeptember 20 

Felelősök: oktatók. 

- Felnőtt képzési feladatokban való aktív részvétel (mechatronikai technikus; 

hegesztő; CNC gépkezelő; autószerelő) 

   Felelősök: az oktatók 

- A tavalyról elmaradt szintvizsgákra felkészítés és a vizsga lebonyolítása   

  Felelősök: Vida László és az oktatók 

2020. október: 

-  Javító vizsgák előkészítése, lebonyolítása. 

  Felelős: Vida László + oktatók 

- Tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök, tanfolyamok szervezése 

• AutoCAD, Inventor tanfolyamok meghirdetése 

• Közösségi szolgálatok iskolai szervezésének segítése  

- Előkészítése az ágazati szakmai vizsgáknak. Felelős: Vida László + oktatók 

- Szakmai versenyeken való részvétel, jelentkezési határidők figyelése 

Felelős: Bellák György 

 

2020.november: 

- felkészülés az iskolai pályaválasztási nyílt napra (2020.11.11és 2020.12.02) 

- pályaválasztási kiállítás és nyílt napokon való részvétel (2020.11.19 

   Felelősök: Németh Ernő, Borossay 

György, Kertész Mihály, Schrantz Sándor, 

Bellák György 

- felkészülés a tanulmányi versenyekre  

Felelősök: oktatók 

2021.január: 

- a tanulmányi versenyeken való részvétel 

- SZKTV versenyek /kiírás szerint/  

Felelősök: oktatók 

-    Mellék-szakképesítésesek előkészítése és lebonyolítása a 

mechatronika és közlekedésgépész végzős osztályaiban 

   Felelős: Vida László és az oktatók,  

2021. február: 

- Ágazati alapvizsgára való felkészítés 

- ágazati vizsgák lebonyolítása  

- felkészítés a szakmai vizsgákra, vizsgáztatás rendje 

- külön kiírás szerint 

(írásbeli, gyakorlat) Felelősök: Vida László és az oktatók 

2021.március: 

 -      Szakkönyvrendelés aktualizálása 

        Felelős: Kertész Mihály 

2021.április: 

    -     szakmák éjszakája programsorozat előkészítése (2020.április 09) 

  Felelősök: oktatók 

2021. május: 

-     A 11.C osztály részére „kis-érettségi” megszervezése mechatronikai alapozó 

feladatok tantárgyból. Felelősök:Varga Cintia, Bakki Nagy Imre 

-    A 11.D osztály részére „kis-érettségi” megszervezése közlekedési alap ismeretek 

tantárgyból. 
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      Felelős: Horváth Miklós 

- szakmai vizsgáztatás koordinálása 

- külön kiírás szerint 

Felelősök: műszaki ig.hely. és az oktatók 

- Szakmai projektnapon üzemlátogatások szervezése 9.-10. évf. (2020.05.06) 

Felelősök: oktatók, osztályfőnökök 

- nyári gyakorlat előkészítése 

- villanyszerelő 

- gépi-forgácsoló 

- gépészeti szakmacsoport 9.-11. évfolyam össz. szakm.gyak. 

- mechatronikai technikus 

- autószerelő 

 Felelős: a mindenkori gyakorlati. 

oktatásvezető 

2021. június: 

- az éves munka értékelése 

  Felelős: munka-közösség vezető 

- a következő évi órafelosztás tervezetének ismertetése 

  Felelős: a mindenkori  gyak. okt. vez. 

   és munka-közösség vezető 
- nyári gyakorlat  teljesítése. 

A tanév folyamán felmerülő és kiírásra kerülő rendezvényeken részt kívánunk venni. 

Sopron, 2020. augusztus 27. 

Horváth Miklós 

vezető 
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 
2020/2021. TANÉV 

2020.09.01-09-04.: Gólyahét 

2020.10.01.: Diákközgyűlés – tisztviselők meg(újra)választása 

2020.10.15.: Városismereti projektnap keretein belül megszervezzük a gólyaavató következő 

eseményét: a kilencedikes évfolyam diákjai október 15-én túráznak, melynek célja a bánfalvi 

autós pihenő, ahol közös főzésen vesznek részt.  

2020.12.12.: az egészségvédelmi projektnap keretein belül az iskola tornatermében 

megrendezésre kerül a kilencedikes évfolyam gólyaavató ünnepsége. 

2021.01.22.: Szalagavató bál szervezésében való részvétel 

Felelős: DÖK vezetősége 

2021.04.22.: Diákközgyűlés 

2021.04.30.: Ballagási ünnepély megszervezésében való részvétel 

Felelős: DÖK vezetősége 

 

Ezen alkalmakon túl részt veszünk az intézmény által szervezett eseményeken, ahol arra 

szükség van. 

 

Sopron, 2020.09.01. 

 

A vezetőség részéről elfogadta:   Az oktatói testület részéről elfogadta: 

Tóth Enikő Lili Pisák Brigitta 

DÖK elnök DMSO 
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