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Az éves munkaterv elkészítési folyamata és jogszabályi háttere

A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat.
A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott:
 Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér.
 A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással
kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál
figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint
a szabadidős - és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is.
 Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a
feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez.
 Ezt követően a tagintézmény vezetője a vezető helyetteseivel együtt a fentiek alapján
elkészítette az iskola munkatervét.
 Az elkészült munkatervet a jogszabályoknak megfelelően véleményezte az intézményi és szülői
szervezet, illetve a diákönkormányzat.
 Az igazgató aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott, kinyomtatott példányt megkapta
a fenntartó.
 Az intézményben a nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja:
www.szleger.hu

Az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér:
 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 SZKT. Végrehajtási rendelet XVIII. fejezet 42. Az Szkt. 34. § (2)
 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
 A nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.)
 A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet (továbbiakban: TR.)
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1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (TR. 5-6.§):
A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban (technikumban és szakképző iskolában) nyolc munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról - az oktatói testület
véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli
munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
A törvény a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában eltérő számú tanítás nélküli munkanap
felhasználását teszi lehetővé. Ezért az intézmény a fenntartó rendelkezése szerint 8 tanítás
nélküli munkanap egységes felhasználásáról döntött minden képzési forma esetében. Azonban
ebből egy tanítás nélküli munkanapot az írásbeli szakmai vizsga napjára ad az intézmény, mert
így lehet biztosítani a vizsgák felügyeletét.
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, és a hozzájuk kapcsolódó témák, az alábbiak
szerint alakulnak a 2020/2021-es tanévben:










február 04. (csütörtök)
Nevelési értekezlet
(Témája: a GINOP - pályázat keretében megvalósított programok, mérések tervezése,
értékelése)
február 05. (péntek)
Oktatói testületi értekezlet
(Témája: Félévzáró oktatói testületi értekezlet)
február 08. (hétfő)
Pályaorientációs nap
(Témája: pályaorientációs kirándulások szervezése)
március 30. (kedd)
Diáknap
(Témája: diákönkormányzat szervezésében megrendezett diáknap)
március 31. (szerda)
Évfordulós nap
(Témája: az iskola 25 éves évfordulójára tervezett programok megvalósítása)
április 09. (péntek)
Szent Lőrinc – nap
(Témája: az iskola 25 éves évfordulójára tervezett programok megvalósítása)
május 25. (kedd)
Sport- és egészség-nap
(Témája: diákönkormányzat és a tantestület által szervezett sportnap)
május 14. (péntek)
A szakmai vizsga napja
(Témája: a szakmai írásbeli vizsgák felügyelete és koordinálása)

Tanítás nélküli munkanap száma egységesen minden képzési forma esetén:
8 nap
(1 napról a DÖK dönthet, 1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel)
Bedolgozás miatt munkanap:
(Témája: egészséges életmód, egészséges táplálkozás, mindennapi mozgás)

2020. december 12. (szombat)
- 2020. december 24. (csütörtök) helyett
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2. Kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok időpontja, témája
Az intézmény nem rendelkezik önálló kollégiummal.

3. Tanítási szünetek időtartama (TR. 2.- 6.§)
A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban/technikumban és szakképző iskolában 177 nap.
Szorgalmi idő:
 Első tanítási nap:
2020. szeptember 1. (kedd)
 Utolsó tanítási nap:
2021. június 15. (kedd)
o Befejező évfolyamon:
2021. április 30. (péntek)
o Befejező évfolyamon keresztféléves oktatásban: 2021. január 04. (hétfő)
 Első félév vége:
2021. január 22. (péntek)
Az iskolánk 2021. január 29. (péntek)-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók
szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek:
 Őszi szünet
 előtti utolsó tanítási nap:
 utáni első tanítási nap:
 Téli szünet
 előtti utolsó tanítási nap:
 utáni első tanítási nap:
 Tavaszi szünet
 előtti utolsó tanítási nap:
 utáni első tanítási nap:

2020. október 22. (csütörtök)
2020. november 02. (hétfő)
2020. december 18. (péntek)
2021. január 04. (hétfő)
2021. március 31. (szerda)
2021. április 7. (szerda)

4. Előre tervezett ünnepségek, iskolai események időpontjai
4.1. Nemzeti ünnepek, emléknapok, megemlékezések időpontjai
A 2020/2021-es tanévben is a Humán munkaközösség feladata az eddigiekhez hasonlóan az iskolai
ünnepségek műsorainak megszerv4.2.ezése és lebonyolítása, amely sok többletmunkát jelent a
kollegák számára.
Szakmai rendezvények
Az aradi vértanúk napja - október 6.

Időpont
2020. október 06.

Felelős
Nyeste László

Nemzeti ünnep - október 23.

2020. október 22.

Lapsánski Éva

A Magyar Nyelv Napja – november 13.
A Magyar Kultúra Napja – január 22.
A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja – február 25.

2020.november 13.
2021. január 22.

Mihály Eszter Laura
Gőghné Ragó Anett

2021. február 25.

Várnainé Sütő Emőke
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Nemzeti ünnep – március 15.

2021. március 12.

Hadházi Róbertné

2021. április 14.

Nyeste László

2021. június 04.

Várnainé Sütő Emőke

A Holokauszt áldozatainak emléknapja április 14.
Nemzeti összetartozás napja –
június 04.

4.2. Az iskolai (kollégiumi) élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai
Felelős

Szakmai
rendezvények
Tanévnyitó

2020. szeptember 01.

Szalagavató

2020. december 12.

Időpont

Karácsonyi Gálaműsor 2020. december 18.
2020. január 05Farsangi készülődés
február 05.
Sport-nap
2021. május 25.

Mihály Eszter Laura, Hadházi Róbertné
Várnainé Sütő Emőke
Lapsánszki Éva
Juhász Nóra
Osztályfőnökök
Bókáné Pozsik Bernadett
Balog Anna

Ballagás

2021.április 30.

Gőghné Ragó Anett, Juhász Júlia

Tanévzáró

2021. június 25.

Juhász Nóra

4.3. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája







Alakuló értekezlet
2020. augusztus 24. 900
Tanévnyitó értekezlet
2020. augusztus 28.
A félévi osztályozó vizsgára történő
előterjesztés és megszavazása
2021. január 05. (kedd)
Félévzáró osztályozó értekezlet
2021. január 21. (csütörtök) 1300
Félévzáró oktatói testületi értekezlet
2021. február 05. (péntek)
A végzős osztályok év végi osztályozó vizsgára



történő előterjesztése és megszavazása



Osztályozó értekezlet
a végzős évfolyamoknak
2021. április 29. (csütörtök) 1400
Az év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztés
és megszavazása
2021. május 27. (csütörtök)
Évzáró osztályozó értekezlet
2021. június 15. (kedd) 1300
Évzáró tantestületi értekezlet
2021. június 22. (kedd) 900





2021. április 20. (kedd)

4.4. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai



Szülői értekezlet végzősöknek
Szülői értekezlet 9. évfolyamon

2020. szeptember 22. (kedd) 1500
2020. szeptember 23. (szerda) 1500
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Szülői értekezlet a felmenő évfolyamokban 2020. szeptember 23 - 30.
/lehetőség szerint online/
Szülői értekezlet a II. félévben
2021. február 10 - 19.

4.5. Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontja(i)


Intézményünk a pályaválasztási nyílt napokat november és december hónapokban tartja meg
/szükség esetén online formában/ a következő időpontokban:

2020. november 05.
(csütörtök)
Intézményi szervezésben

2020. december 03.
(csütörtök)
Intézményi szervezésben

5. Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
A központi elektronikus rendszerbe történő tanulói adatok regisztrálását minden kolléga november
20-ig elvégzi.
A tanulók felmérése a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók esetében (kivéve a
felnőttoktatásban résztvevő tanulókat) 2021. január 11-től 2021. április 23-ig megtörténik. A mérés
eredményeit a kollégák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

6. Vizsgák rendje (TR. 8.§ és 1. melléklete)
A 2020/2021-es tanévben intézményünk az alábbi vizsgákat szervezi, illetve rendezi meg:

6.1. Osztályozó és különbözeti vizsgák tervezése


Félévi osztályozó/ különbözeti vizsga

2021. január 14–15. 1400 -1600
(csütörtök, péntek)



Előterjesztés-kiértesítés

2021. január 05. (kedd)

Félévi pótló osztályozó/ különbözeti vizsga

2021. január 18. 1300-1500
(hétfő)



Végzős osztályok év végi osztályozó vizsgája

2021. április 20. 1400 -1600
(kedd)



Előterjesztés-kiértesítés

2021. április 07. (szerda)

Végzősök év végi pótló osztályozó vizsgája

2021. április 23. 1400 -1600
(péntek)



Év végi osztályozó/ különbözeti vizsga

2021. június 07-08. 1400 -1600
(hétfő, kedd)
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Előterjesztés-kiértesítés

2021. május 27. (csütörtök)

Év végi pótló osztályozó vizsga

2021. június 11. 1400 -1600
(péntek)

6.2. Érettségi vizsgák tervezése
 Érettségi írásbeli vizsgák:
magyar

2021. május 03. 900

matematika

2021. május 04. 900

történelem

2021. május 05. 900

angol nyelv

2021. május 06. 900

német nyelv

2021. május 07. 900

biológia

2021. május 13. 800

ágazati szakmai érettségi

2021. május 12. 800

informatika

2021. május 14. 800

földrajz

2021. május 11. 1400

 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:

2021. június 14 - 25.

6.3. Szakmai vizsgák
 Szakmai írásbeli vizsgák:

2021. május 14. 1000

 Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák:

2021. május – június

6.4. Előrehozott vizsgák tervezése
 Ágazati alapvizsga
o 9. évfolyamon

2021. május – június

o 1/13. évfolyamon

2021. január

 Mellék szakképesítések, komplex szakmai (keresztféléven)
írásbeli vizsgái

2021. február 12. 1000

 Mellék szakképesítések, komplex szakmai (keresztféléven)
szóbeli vizsgái

2021. február – március
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7. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ
Ebben a tanévben elindítottuk a nyelvi előkészítő harmadik évfolyamát is az intézményben. Ennek
tárgyi és személyi feltételei a tanév elején többnyire rendelkezésre állnak. A kollegáknak nem kell be
nem töltött státusz óráit is ellátniuk.
A tanévben be nem töltött státusz óráit is el kell látniuk oktatóinknak, mert a tanév végén távozott
kollégák helyét nem sikerült tanévkezdésre betölteni matematikából és informatikából. Ezért a kollégák
nagyon túlterheltek, igazán feszített ütemben folyik a munka intézményünkben. Még van ellátatlan
óránk ezek mellett rajz szakon is. A Covid 19 miatt a kollégák kiesése a tesztelések idejére (2-3 hét)
nagy megterhelést jelent mindenkinek és alaposan átgondolt, napi tervező munka szükséges mindenki
részéről, hogy a helyettesítésekkel megoldjuk ezek ellátását.

8. Nevelési értekezletek-témák, előadók


Nevelési értekezlet
-

2021. február 05. (péntek)

Előterjesztők: Hadházi Róbertné, Pelyhe Edina, Pásztori Lívia Tünde
Témája: A 2019/20-as Kompetencia mérés eredményeinek értékelése

-

Előterjesztők: Krpánné Paszternák Erika és a munkacsoport-vezetők
Témája: a GINOP - pályázat keretében megvalósított programok, mérések tervezése,
értékelése

-

Előterjesztők: Bodó Beáta és Malácsik Tibor
Témája: a digitális oktatás tapasztalatai és a Kréta felület kezelése

9. Továbbképzések tervezése
A 2020/2021-es tanévre vonatkozó beiskolázás illeszkedik a törvényi háttérhez, mely szerint az
oktatók számára kötelező 4 évente 60 órás továbbképzés teljesítése. A fenntartó - belső eljárási
rendje alapján - jelenleg egy kollégának finanszírozza a továbbtanulását. Emellett a kollégák
önfinanszírozással is végeznek képzéseket. Pályázathoz köthető, ingyenes, továbbképzési
lehetőségek adottak az intézményben, melyeket a GINOP-pályázat keretében tudunk teljesíteni,
vagy a POK szervezésében valósul meg.
A továbbképzéseken való rendszeres részvétel minden oktatónak saját érdeke, mivel az oktatói
értékelés során a továbbképzések teljesítése is szempont.
o

Rácz Alexandra Judit

biológia tanárszak MsC (2. éves)
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10.A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése
10.1.

Szakmai munkaközösség (kereskedelem, turisztika, vendéglátás)

A munkaközösség vezetői feladatokat Nyeste László látja el.
Helyzetelemzés:
A munkaközösség célja a vendéglátás, kereskedelem, turizmus területén tevékenykedő oktatók
közös minőségi tevékenységének és szakmai munkafeltételeinek a biztosítása, annak tervezése,
szervezése és ellenőrzése. A 3 szakterületen belül szerteágazó rendszerben számos szakmai
tantárgy oktatását kell megoldanunk. A tantárgyakhoz nehéz megfelelő minőségi tankönyveket és
egyéb segédanyagokat találni. Szinte minden évben változtak az SZVK-k, a kerettantervek, ami
megnehezítette munkánkat. A szakképzés átalakítása újabb feladatok elé állít mindenkit. Az új
követelmények során megfogalmazott elvárások, a KKK-k és az új szemléletet igénylő projekt
oktatás és tanulási eredmény alapú oktatás komoly kihívást jelent minden oktatónak a tanévsorán.
A munkaközösség korábbi formájában folytatja a munkáját, stabil személyi állománnyal sokrétű
feladatot lát el. A kollégák szakmai elméleti és gyakorlati oktatási munkájának elősegítése
elsődleges feladat, valamint az új KKK-k alapján kidolgozott szakmai vizsgaanyagok elkészítése,
illetve módosítása. A szakgimnáziumi érettségi szakmai vizsgarész, illetve a mellék-szakképesítés
kifutó rendszeréből adódó feladatok végrehajtása mellett a tanév kiemelt feladata az ágazati
alapvizsgák előkészítése és szervezése. A vizsgatételek elkészítése, a vizsgák tárgyi feltételeinek
a biztosítása és egyéb körülmények megteremtése a színvonalas lebonyolítás érdekében elsődleges
feladat. A munkaközösség vezetői feladatokat továbbra is Nyeste László látja el. Fontos eleme a
munkánknak, hogy az azonos szakterületen dolgozó kollégák szakmai munkáját összehangoljuk,
illetve a közismereti területen zajló oktatással összehangoljuk; a továbbképzéseken, szakmai
fórumokon és egyéb rendezvényeken szerzett tapasztalatokat a lehető leghatékonyabb
módszerekkel meg tudjuk osztani, illetve be tudjuk építeni a kollégák mindennapi tevékenységébe,
szakmai munkájába.
A tantárgyfelosztást befolyásoló tényezők
A szakmai szempontok logikus figyelembevételével készítettük el a tantárgyfelosztásokat. Az
elkészült tervezeteket a kollégák megismerték.

A szakképzési törvény által megkövetelt

változások miatt ebben a tanévben is fontossá válik a követelmények átgondolt struktúrába
rendezése, ezen kívül az azonos szakmai profilú osztályok tudás- és felkészültségi szintjét is
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célszerű figyelembe venni a dokumentumok elkészítésekor. Lényeges szempont volt, hogy a
gyakorlati csoportbontásokat az osztályok létszámához igazítsuk.
Mint minden tanévben, jelenleg is a munkaközösségen belül fontos szempont egymás munkájának
a segítése, a kisebb szakmai közösségek tevékenységének az összehangolása. A kisebb
közösségek, team-ek felhalmozott szakmai tapasztalatainak az átadására, megosztására
rendszeresen sort kerít a munkaközösség. A szakmai vizsgákra történő felkészítés összehangolása
szakközépiskolában és szakgimnáziumban ugyanúgy fontos feladat, mint az ágazati képzést lezáró
alapvizsgákra történő felkészítés.
Problémát jelent, hogy egyes szakképzések oktatása intézményünkben kifutó évfolyamokon
zajlik, ezért a kollégák egy részének szakmai óráit csak úgy tudjuk biztosítani, hogy más
szakterületek hasonló profilú szakmai tantárgyait oktatják, ezzel biztosítva minden kolléga
megfelelő óraszámmal történő ellátását. A 2020/2021-es tanévben az érettségi utáni képzésben
előre láthatóan egy ráépülést oktató osztály indul, és egy kétéves osztály indítása a jelentkezői
létszámtól függ. A nappali képzésben a tervezett osztályokat sikerült beindítani, ezért nem okoz
gondot az órakeretek feltöltése a munkaközösség tagjainál. Segítette az óraszámok zavartalan
kiadását, hogy a szakképzési törvény 22 órában szabályozta a kötelező óraszámot. Mivel a
lehetőségek így korlátozódtak, ezért több kollégának túlóra beállítására volt szükség az órák
zavartalan ellátására. Minden szakmai órát képes ellátni a munkaközösség, a tantárgyak
oktatásához a szakos ellátottság megfelelő.
A 9. évfolyam és az 1/13. évfolyam ágazati komplex szakmai képzése miatt óraadó kollégák
alkalmazása vált szükségessé: Török Zsuzsanna és Lányi Réka a cukrászati gyakorlatot oktatja,
míg Kanál Imre az érettségi utáni képzésben résztvevőknek szakács-cukrász gyakorlatot, Vasas
Zoltán óraadó pedig pincér gyakorlatot tanít.
Tárgyi feltételek alakulása (előző évihez képest)
A munkaközösség tagjai rendelkeznek laptopokkal, ami segíti a szakmai munkát, az iskolai
dokumentumok és a szakmai segédanyagok elkészítését. A digitális táblák oktatásban történő
alkalmazása megfelelően segíti a szakmai munkát. Az elmúlt évek beszerzései ellenére továbbra
is hiányosak azok a szakmai digitális és e-learning segédanyagok, dokumentumok, amelyek a
szakterületek munkáját könnyebbé és látványosabbá tehetnék.
Tárgyi igények a pincér gyakorlati oktatáshoz. A szakmai vizsgákhoz szükséges eszközök
beszerzése biztosított a vizsgák zavartalan lebonyolításához. Az ágazati képzéshez szükséges
- 13 -

eszközök pótlására, kiegészítésére szükség van. Ezek és a nagyobb mennyiségben szükséges
anyagok beszerzését a fenntartótól év elején megkértük.
A turizmus gyakorlati képzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak a szállodai recepciós
szakmai vizsgához, a szállodai szoftver telepítése folyamatban van, recepciós pultra továbbra is
szükség van.
Szakmai rendezvények
Munkaközösségi értekezletek,
Tanmenetek átdolgozása
Üzemlátogatások 9-10. évf.
Fogyasztóvédelmi előadás
Szent Lőrinc Klub
Koktél bemutató szervezése
Üzemlátogatás szervezése 9-10. évf.
Szállodalátogatás
Szakmai kirándulás Kopcsik
Marcipánia, Stühmer
Álláskeresési technikák
Szakmák éjszakája, tematikus hét

Időpont
negyedévente
2020. szeptember
30.
2020. október
2020. november
2020. november
2021. március
2021. március
2021. tavasz

Felelős
Nyeste László
Minden tag
Birinyi Zoltán
Gyula Csaba, Jakus Dénes
Malácsik Tibor, Nyeste László
Malácsik Tibor
Birinyi Zoltán
Malácsik Tibor, Jakus Dénes, Nyeste
László

2021. tavasz

Jakus Dénes

2021. április
2021. április

Molnár József
munkaközösség tagjai

Szent Lőrinc Klub szervezése

2021. tavasz

a munkaközösség tagjai

Gasztrodalmi vetélkedő

2021. tavasz

mk.tagjai

Az iskola 25 éves fennállása
alkalmából szervezett rendezvények

2021. tavasz

Nyeste László, Malácsik Tibor
szervező bizottság tagjai

folyamatos

Kassai Attila, Góczi Józsefné,
Malácsik Tibor

folyamatos

Molnár József, Molnárné Szerencsi
Ágnes,

folyamatos

a munkacsoport tagjai

Gasztronómiai rendezvények

folyamatos

Birinyi Zoltán, Fülöp Tibor, Józsa
Gábor

11. évfolyam szakács, pincér

SZKTV
január-április
OSZTV
január- április
ÁSZÉV
március, április

Üzemlátogatások
Szervezett üzem és áruházlátogatások kereskedők számára
Nyílt napok megszervezése, pályaorientációs napokon, rendezvényeken
való részvétel

13. évfolyam érettségi utáni
szakképzés
12. évfolyam szakgimnázium:
ÁSZÉV vendéglátás, turizmus
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szakmai tanárok
szakmai tanárok (Krpánné Paszternák
Erika, Prokaj Norbert, Gyula Csaba)
Gyula Csaba, Nyeste László, Kassai
Attila, Gál Miklós

Szakmai rendezvények
Nemzetközi Barman verseny

10.2.

Időpont
2021. március

Felelős
Gál Miklós, Malácsik Tibor, Birinyi
Zoltán

Szakmai munkaközösség (szépészet)

A munkaközösség vezetői feladatokat Bakóné Szilárdi Szilvia látja el.
Helyzetelemzés:
A munkaközösség célja a szépészet területén tevékenykedő oktatók közös minőségi és
szakmai munkája, annak tervezése, szervezése és ellenőrzése. A szépészet területén belül
nagyszámú, sokféle szakmai tantárgy oktatását kell megoldanunk. Több tantárgyhoz nincs
tankönyv (fodrász szakmai és anyagismeret), ami megnehezíti az oktatás folytonosságát, ami
folyamatos készülést igényel mind az oktatóktól, mind a diákoktól. Szinte minden évben
változtak az SZVK-k, a kerettantervek, ami megnehezítette munkánkat. A szakképzés
átalakítása újabb feladatok elé állít mindenkit. Az új követelmények során megfogalmazott
elvárások, a KKK-k és az új szemléletet igénylő projekt oktatás és tanulási eredmény alapú
oktatás komoly kihívást jelent minden oktatónak a tanévsorán. A munkaközösség korábbi
formájában folytatja a munkáját, stabil személyi állománnyal sokrétű feladatot lát el. A
kollégák szakmai elméleti és gyakorlati oktatási munkájának elősegítése elsődleges feladat,
valamint az új KKK-k alapján kidolgozott szakmai vizsgaanyagok elkészítése, illetve
módosítása. A szakgimnáziumi érettségi szakmai vizsgarész, illetve a mellék-szakképesítés
kifutó rendszeréből adódó feladatok végrehajtása mellett a tanév kiemelt feladata az ágazati
alapvizsgák előkészítése és szervezése. A vizsgatételek elkészítése, a vizsgák tárgyi
feltételeinek a biztosítása és egyéb körülmények megteremtése a színvonalas lebonyolítás
érdekében elsődleges feladat. A munkaközösség eddigi formájában működik tovább, és látja
el feladatait. Az óraadó kollégák az idei tanévben is Harsányi Tímea – fodrász gyakorlati
oktató, és Kovács Krisztina – kozmetikus gyakorlati oktató, akiknek munkáját és
beilleszkedését a munkaközösség segíti.

A tantárgyfelosztást befolyásoló tényezők
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A 2020/21-es tanévben bevezetésre kerülnek az új szakképzési programtervek és a képzési és
kimeneti követelmények. A gördülékeny oktatás érdekében már tavasszal elkezdte a
munkaközösség ezek alapján a szükséges dokumentumok kidolgozását.
Szakmai szempontok figyelembevételével készítettük el a tantárgyfelosztásunkat.
A tanmenetek kidolgozásakor nyomon kell követni, hogy az évfolyamokon több féle
kerettanterv és vizsgakövetelmények szerint dolgozunk.

Tárgyi feltételek alakulása (előző évihez képest)


Meglévő tárgyi feltételek: 2019. decemberében a fodrászatban és a kozmetikában
selejtezést végeztünk. A már nem működő és elavult eszközöket, lejárt szavatosságú
termékeket selejteztük le.



Az év végi eszköz beszerzés során hajvágógépeket, hajszárítót, kontykiegészítőket,
műhajakat kapott a fodrász tanszalon, a kozmetika hidroabráziós készüléket, műszempilla
építő csomagot kapott és az NFA pályázat keretében egy nagy értékű Multi Laser
arckezelő készüléket.



Tárgyi igények: a fodrászatban szükség van a kis gépek, fodrászati eszközök (hajvágó
ollók, hajkisimítók, hajvágógépek) folyamatos pótlására a gyors elhasználódása miatt. A
kozmetikában pótlására van szükség kisebb eszközök vonatkozásában (körömvágó ollók,
lakkok, ágytakarók, kiskendők, fejpántok).

Kiemelt feladataink
2020. szeptember 1.-től az új szakképzési törvény szerint indítjuk a 9. és 13. évfolyam
szépészeti osztályait. Az új képzési és kimeneti követelményekben és programtervekben az
elmélet és a gyakorlat nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség legyen a
gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. A 9. és 1/13.
szépészeti évfolyam ágazati alapoktatás után ágazati alapvizsgát tesz, melynek szakmai
követelményei az alábbiak:
A tanuló a szépészeti alapoktatás után megtervezi a céljának megfelelő szépészeti életpályáját
a fodrász, kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus szakmában. Tájékoztatást ad a
szépségszalon alapvető szolgáltatásairól, a helyzetnek és a vendég igényeinek megfelelően
empatikusan kommunikál. A stílus- és divatirányzatoknak megfelelően vizuálisan jeleníti meg
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a vendég egyéniségéhez és igényeihez alkalmazkodó elképzeléseit. A művészettörténeti
ismeretei felhasználásával kreatívan alkalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges stílusés formajegyeket. Útmutatás alapján a szépészeti szakmák gyakorlásához szükséges
anatómiai, élettani ismereteinek felhasználásával diagnosztizálást végez és kémiai
számolásokat, anyagkeverékeket készít. Munkája során betartja a munka-, tűz-,
balesetvédelmi és higiéniai előírásokat a szépségszalonban. Az ágazati alapozó oktatás során
fejlődik a tanuló kreativitása, szépérzéke, látásmódja, formaérzéke, manuális képessége,
etikus és empatikus magatartása, logikus gondolkodása.
A tanmenetek egy része az új szakképzési törvény, a KKK és PTT szerint kerül kidolgozásra
és bevezetésre az induló évfolyamokon. A tanmenetek kidolgozásakor nyomon kell követni,
hogy az évfolyamokon többféle kerettanterv és vizsgakövetelmény szerint dolgozunk.
Szakmai rendezvények

Időpont

Munkaközösségi értekezletek
Tanmenetek aktuális átdolgozása

negyedévente
2020. szeptember

Gólyahét – szépészeti szalonok látogatása a 9. Sz 2020. szeptember 04.
osztállyal - GINOP
Eger Ünnepe – kozmetikai, fodrász bemutató
2020. szeptember 1819.
Pályaválasztási és pályaorientációs napokon a
szakma bemutatása általános és középiskolákban folyamatos

Felelős
Bakóné Sz. Szilvia
Minden tag

Diáknapokon való részvétel -

folyamatos

Bakóné Sz. Szilvia
Sinkó Tamásné
Montvai Katalin,
Doroginé P. Edit
Bakóné Sz. Szilvia
Montvai Katalin,
Doroginé P. Edit
Szépészeti oktatók

Ilcsi kozmetikai bemutató - Gyöngyös

2020. december

Bakóné Sz. Szilvia

Alfa-parf cég fodrász bemutatók
Alveola cég kozmetikai bemutatói –GINOP

2020. december
2021. március
folyamatos

Doroginé P. Edit
Sinkó Tamásné
Bakóné Sz. Szilvia

Fodrász házi vizsgák

3-6 havonta

Doroginé P. Edit,
Sinkó Tamásné
Bakóné Szilárdi
Szilvia
Sinkó Tamásné
Bakóné Szilárdi
Szilvia
Sinkó Tamásné
Bakóné Szilárdi
Szilvia

igény szerint

Idősek otthonában szépségápolási tevékenység
nyújtása
Szakmai bemutatók, előadások látogatása

2021. tavasz

Szempilla építő és göndörítő bemutató és
gyakorlat

egyeztetés szerint
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Szakmai rendezvények

Időpont

Felelős

Férfi-borbély (barber) bemutató és tréning
szervezése
Pályakövetés: végzett tanulók meghívása,
szakmai beszélgetésre
Nyílt napok megszervezése

egyeztetés szerint

Szakmai oktatók

egyeztetés szerit

Szakmai oktatók

folyamatos

a munkacsoport tagjai

Borbély és szépségtanácsadói mellékszakképesítés vizsga

2021. február

Kozmetikus, fodrász esti képzés vizsga

2021. január-február

SZKTV-n való részvétel

2021. január, április

Doroginé P. Edit
Montvai Katalin
Sinkó Tamásné
Bakóné Sz. Szilvia
Sinkó Tamásné
Bakóné Sz. Szilvia
Sinkó Tamásné
Bakóné Sz. Szilvia
Montvai Katalin

ILCSI tanulmányi verseny
2021. március
Szépészeti ágazati verseny – kozmetikus, fodrász 2021. január, március
szakirányon
Házi verseny szervezése – kozmetikus, fodrász
folyamatos
10.-11. oszt. tanulóknak
Regionális versenyek- Szépészet ágazatban Nyíregyháza, Miskolc

10.3.

folyamatos

Szakmai oktatók

Montvai Katalin
Doroginé P. Edit

Humán munkaközösség

A munkaközösség vezetői feladatokat Várnainé Sütő Emőke látja el.
A munkaközösség aktívan szerepet vállal különféle versenyek lebonyolításában. Részt veszünk az
iskolai rendezvények szervezésében, zsűrizési feladatok ellátásában. Véghné Kormos Rita
kolléganő aktív szerepet vállal minden egyéb iskolai rendezvény (karácsonyi ünnepség, farsang,
sportnap, colors day stb.) dekorációinak elkészítésében is. Elengedhetetlen és egyben fontos
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feladatunk a kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés, aminek érdekében szeptember végéig
mind a két érettségi vizsgatárgyból a kollégák kihirdetik a témaköröket, a szükséges
aktualizálásoknak és a törvényi előírásoknak megfelelően.
Tárgyi feltételek alakulása (előző évihez képest)
Munkaközösségünk oktatási tevékenységét segíti a rendelkezésünkre álló DVD-gyűjtemény,
térképek, projektorral és interaktív táblával ellátott tantermek és az iskolai könyvtár, amely szakmai
és szépirodalmi művekkel jól felszerelt egyaránt. Jogos igényként merül fel ennek ellenére azonban
az, hogy szükség lenne a további bővítésre, mert a kétszintű érettségi vizsgára felkészítő kiadványok
csak kis példányszámban és szűk választékban állnak rendelkezésünkre.
Munkaközösségünk mindig élen jár az érettségiztetésben, ebből kifolyólag sok fénymásolat
készítésére kényszerülünk, amelyet az előző tanév folyamán is többnyire saját pénzből fedeztünk.
Kérésünk lenne, legalább az érettségiztető kollégák számára egy-egy csomag fénymásolópapír,
valamint táblaíró filctoll biztosítása, illetve az iskolai ünnepségek dekorációihoz szükséges
eszközök (kartonpapír, színes papír, krepp papír, ragasztó, stb) biztosítása.
A munkaközösség éves munkájának ütemezése (megbeszélések, szakmai rendezvények)
A 2020/2021es tanévben is a Humán munkaközösség feladata az eddigiekhez hasonlóan az iskolai
ünnepségek műsorainak megszervezése, lebonyolítása, amely sok munkát jelent a kollégák számára.
Szakmai rendezvények
Tanévnyitó
Az aradi vértanúk napja október 6.
Nemzeti ünnep október 23.
A Magyar Nyelv Napja nov.13.

Időpont
2020. szeptember 01.
2020. október 06.
2020. október 22.
2020.november 13.

Szalagavató ünnepség

2020. december 12.

A Magyar Kultúra Napja jan.22.

2021. január 22.

Gőghné Ragó Anett

Szakmai rendezvények
A
kommunista
diktatúra
áldozatainak emléknapja febr.25.
Nemzeti ünnep Március 15.
A
Holokauszt
áldozatainak
emléknapja április 14.
Ballagás

Időpont
2021. február 25.

Felelős
Várnainé Sütő Emőke

2021. március 12.
2021. április 14.

Hadházi Róbertné
Nyeste László

2021.április 30.

Lapsánszki Éva
Gőghné Ragó Anett
Várnainé Sütő Emőke
Juhász Nóra

Nemzeti összetartozás napja jún.04. 2021. június 04.
Tanévzáró
2021. június 25.
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Felelős
Mihály Eszter Laura, Hadházi Róbertné

Nyeste László
Lapsánski Éva
Mihály Eszter Laura
Várnainé Sütő Emőke
Lapsánszki Éva, Juhász Nóra

Magyar népmese napja rendhagyó 2020.szeptember 30.
magyar óra a 9. évfolyam számára
Iskolai könyvtárak világhónapja 2020. október
vetélkedő
Implom József Középiskolai
2020 decemberHelyesírási Verseny
2021 április
(házi és megyei forduló)

Juhász Nóra
Juhász Nóra
Mihály Eszter Laura
Lapsánszki Éva
Gőghné Ragó Anett
Hadházi Róbertné
Lapsánszki Éva

Erzsébet napi szavalóverseny

2020. november

Szép Magyar Beszéd Verseny
(házi forduló)
Édes anyanyelvünk verseny
(megyei forduló)

2021. január- április

Lapsánszki Éva
Gőghné Ragó Anett
Mihály Eszter Laura
Hadházi Róbertné

Vetélkedő a Magyar kultúra napja
alkalmából

2021 január

Juhász Nóra

Bod Péter országos
könyvtárhasználati verseny

2021. február

Juhász Nóra

Ki tud többet Egerről?
Eger Városismereti Verseny
(városi forduló)

2020 március

Várnainé Sütő Emőke

Jubileumi szavaló verseny(25 éves
az iskolánk) regionális verseny

2021 március 1.

Lapsánszki Éva
Gőghné Ragó Anett
Mihály Eszter Laura
Hadházi Róbertné

Jöjj el szabadság szavalóverseny

2021 március-április

Lapsánszki Éva
Gőghné Ragó Anett
Mihály Eszter Laura
Hadházi Róbertné

Szakmai rendezvények
Iskolatörténeti tabló készítő
verseny a 25 éves évfordulóra
Szakképzési Centrum
tagintézményei által szervezett
versenyek

Időpont
2021. április

Felelős
Várnainé Sütő Emőke
Nyeste László, Hadházi Róbertné
Lapsánszki Éva, Gőghné Ragó
Anett, Mihály Eszter Laura
Hadházi Róbertné

10.4.

Folyamatos

Idegen nyelvi munkaközösség

A munkaközösség vezetői feladatokat Balázsyné Szucsik Judit látja el.
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A munkaközösség havonta egy alkalommal munkaközösségi megbeszélést tervez, amelyeken a
tervezett feladatokat igény szerint aktualizálja. A szakmai vezetés irányításával követjük az új
szakképzési rendszer és szakmai vizsgák témájának, kimeneti követelményeinek, valamint az új
NAT által szabályozott érettségik változásait. A tanmeneteket és a vizsgára felkészítést már a tanév
elején ehhez igazítottuk és ennek szellemében készítjük fel a tanulókat.
A mellék-szakképesítésre készülő 12. A (pincér) és 12. B (recepciós) osztályok szakmai
vizsgájához szükséges, felkészülést segítő anyagok gyűjtése és kidolgozása továbbra is feladatunk.
A tantárgyfelosztást befolyásoló tényezők
Ebben az évben is szempont, hogy a jól működő előző évi csoportokat mindenki vigye tovább,
saját osztályában mindenki tanítson, amennyiben van lehetőség mindkét nyelvi csoportot (9.
NYEK, 9. B, 10. B). Ugyanúgy visszük tovább a rendszert, amely szerint mindenkinek legyenek
szakgimnáziumi/technikumi és szakközépiskolai/szakképzős csoportjai egyaránt. Törekszünk
azonban arra, hogy a jövőben a munkacsoporton belül a három különálló nyelvi profil (érettségire
készítés, szakmai vizsgára készítés, nyelvvizsgára készítés) mentén kialakuljanak felelős
alcsoportjaink is. Figyelembe kell venni továbbá a német nyelv miatti sávos oktatást.
Tárgyi feltételek alakulása (előző évihez képest)
Folyamatosan zajlik oktatóink laptopjainak felmérése, szükség esetén cseréje az iskola által
biztosított 19 db új laptopból. A 2020/2021. tanévre megrendelt új tanulói nyelvkönyvekhez a
tanári komplex csomagok utólagos megrendelése megtörtént, kiszállításuk szeptemberben
várható.
Szakmai rendezvények
Időpont
Felelős
Tanév eleji mk. értekezlet, feladatok,
2020. aug. 26.
Balázsyné Szucsik Judit
változások megbeszélése
Online tanítási workshop: digitális
2020. aug. 27.
Balázsyné Szucsik Judit, Kocsis
felületek és használatuk (Redmenta,
Mariann, Luzsi Krisztina Méda
Zoom, Liveworksheets)
Tanári tankönyvek megrendelése
2020. aug. 27.
Balázsyné Szucsik Judit
Nyelvvizsgák összehasonlítása (Origo,
2020. aug. 28.
Balázsyné Szucsik Judit
BME, Corvinus, Dexam) táblázat
kiküldése kollegáknak
Grimm szótárrendelés
2020. szept.
Schillingerné Gazsó Andrea
Szakmai rendezvények
Időpont
Felelős
Egységes nyelvvizsga választása az
2020. szept. 9-ig Balázsyné Szucsik Judit
előmérések és szintvizsgák tervezéséhez
Tanmenetek leadása
2020. szept. 10. Mindenki saját csoportjáért felel,
egyeztetve az azonos évfolyamon
tanítókkal
Mellék-szakképesítések idegen nyelvi
2020. szeptBoros Gyarmati Krisztina, Nagy
részére való felkészítés és vizsgaanyag
2021.márc.
Beáta
kidolgozása
Középfokú nyelvvizsgára való felkészítés 2020.
Balázsyné Szucsik Judit és
ösztönzése; különösképpen a turisztika
szeptember
minden turisztika osztályban
szakirányú (B) osztályokban már
tanító kolléga
nyelvvizsgát tett tanulók bevonásával
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HSZC Ginop 120 órás
nyelvtanfolyamokra jelentkezők
összegyűjtése, csoportok kialakítása
HSZC Ginop 120 órás
nyelvtanfolyamokra jelentkezők nyelvi
szintfelmérésének lebonyolítása
Felkészítés német nyelvi szépkiejtési
versenyre
1. Nyelvi Előmérés Feladatlapok leadás
(Redmentában szerkesztve)
Halloween Party
1. Nyelvi Előmérés (NYEK, 9.B. 10.B.)
Részvétel őszi PROJEKT héten
1. Nyelvi Előmérés Feladatlapok javítása,
adatok Tanulói Profilba bevezetése
Weihnachtsbäckerei - Karácsonyra
hangolódás süteménykészítéssel (német
nyelven)
Féléves MK értékelő értekezlet
Országismereti verseny
Langwest Nyelvi Verseny (B1-B2 szint)
Szakmai vizsga idegen nyelvi
segédanyagának kidolgozása

2. Nyelvi Előmérés Feladatlapok leadás
(Redmenta)
Szakmai rendezvények
2. Nyelvi Előmérés (NYEK, 9.B. 10.B.)
Kisérettségi írásbeli vizsga és szóbeli
tételek kidolgozása
ELT Angol nyelvi olvasási verseny
(levelezős)
2. Nyelvi Előmérés Feladatlapok javítása,
adatok Tanulói Profilba bevezetése
Kisérettségi írásbeli vizsga és szóbeli
tételek kidolgozása: 10.A, 10. SZ, 11.A,
11. SZ)

2020. szept. 15ig

minden kolléga

2020. szept. 2125.

minden kolléga

2020. szept-nov. Seiler Orsolya, Kocsis Mariann
2020. nov. 2.

osztályban oktatók

Nagy Beáta, Bókáné Pozsik
Bernadet
2020. nov. 9-13. Balázsyné Szucsik Judit
2020 nov. 23minden kolléga
27.
2020. dec. 4-ig
osztályban oktatók
2020. nov. 3.

2020. dec. 10.

Seiler Orsolya, Kocsis Mariann

2021. jan.
2021. feb. 15.

Balázsyné Szucsik Judit
Boros Gyarmati Krisztina, Rácz
Alexandra
Rácz Alexandra, Balázsyné
Szucsik Judit, Nagy Beáta
Nagy Beáta, Boros-Gyarmati
Krisztina, Bóta Katalin Judit,
Lukácsné Szádvári Olga, Ujvári
Éva, Bókáné Pozsik Bernadett,
Luzsi Krisztina Méda, Balázsyné
Szucsik Judit, Kocsis Mariann
osztályban oktatók

2021. februáráprilis
2021. márc-ápr.

2021. márc. 8.
Időpont
2021. márc. 1619.
2021. március
26-ig
2021. március
2020. április 9ig
2021. április
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Felelős
Balázsyné Szucsik Judit
Schillingerné Gazsó Andrea,
Balázsyné Szucsik Judit,
Lukácsné Szádvári Olga, Ujvári
Éva
szakközépiskolában tanítók
osztályban oktatók
Schillingerné Gazsó Andrea,
Balázsyné Szucsik Judit, Ujvári
Éva, Lukácsné Szádvári Olga,
Luzsi Krisztina Méda

Érettségi tételek átdolgozása új NAT
szerint
12. évf. próbaérettségi
Érettségi vizsgán való részvétel
SZINTVIZSGA (írásbeli + szóbeli)
(NYEK, 9.B. 10.B.)
SZINTVIZSGA feladatlapok értékelése,
Tanulói Profilba bevezetése
SZINTVIZSGA eredmények összesítése

2021. április 23ig
2021. április
2021. május 3tól
2021.jún. 1-7.

érettségizős osztályokban oktatók

2021. jún. 14-ig

osztályban oktatók

2021. június 18ig
Tanév végi MK értékelő értekezlet
2021. június
EKE Német szépkiejtési verseny
2021. január
ELT Angol nyelvi olvasási verseny 2021. márciustól
(levelezős)
Langwest Nyelvi Verseny (B1-B2 szint)
2021. februáráprilis

10.5.

érettségizős osztályokban oktatók
beosztott kollegák
Balázsyné Szucsik Judit

Balázsyné Szucsik Judit
Balázsyné Szucsik Judit
Seiler Orsolya, Kocsis Mariann
szakközépiskolai osztályokban
tanítók
Rácz
Alexandra, Balázsyné
Szucsik Judit, Nagy Beáta

Természettudományos és Testnevelési munkaközösség

A munkaközösség vezetői feladatokat Bókáné Pozsik Bernadett látja el.
A tantárgyfelosztást befolyásoló tényezők
A tantárgyfelosztás elsődleges szempontja a törvényi szabályozás, mely meghatározza a
tantárgyakhoz a tanár végzettségét.
Tárgyi feltételek alakulása (előző évihez képest)
A mindennapos testnevelés órák a tornaterem teljes kihasználtsága mellett is problémásak a
terem mérete és a járványügyi elírások betartása miatt. A kollégák ebben a tanévben az iskola
területén nem parkolnak. Így a tornaterem mögötti „kis udvaron”, a B épület előtti „parkolóban”
is folynak a párhuzamosan tartott testnevelés órák. A rossz idő beálltával a szabadtéri mozgás
nehezen lesz megoldható.
A biológia oktatásához érkezett 2 db mikroszkóp. A biológia megjelenik érettségi tantárgyként a
szépészeten, s választható tantárgyként a diákoknak biztosítani kell a lehetőségét. Az érettségi
eszközigényes feladatai miatt pótolnunk kell a hiányzó dolgokat.
A Pénziránytű Alapítvány kiadványa a matematika tantárgyhoz kapcsolódik. A „Számoljunk a
befektetésekkel!” gyakorlatorientált pénzügyi-matematikai feladatokat tartalmazó tanulói
munkafüzet a mindennapokban velünk élő pénzügyi matematikát ötvözi az élményalapú
tanulással és az innovatív, digitális megoldásokkal. A munkafüzet a 9-12-es tanulókat vezeti
végig az egyszerű kamat és kamatos kamat különböző pénzpiaci formáin, megismertet a kötvényés részvény típusú befektetések matematikai hátterével, valamint ingatlanpiaci és devizapiaci
befektetési lehetőséget vizsgál, értékeltet. A tanulói munkafüzetben szereplő feladatok
támogathatják a 2021. évi OECD-PISA mérés sikerességét is, hiszen a magyar tanulók első
alkalommal vesznek majd részt a PISA vizsgálat pénzügyi-gazdasági moduljában. Ebből 90
darab érkezett, a matematika tanmenetbe ezt beépítjük.
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Szakmai rendezvények
Munkaközösségi értekezlet
Sportnap az Eszterházy Károly
Egyetemen
Kutatók Éjszakája
Fenntarthatósági témahét tavaly
elmaradt, helyette lesz megrendezve.
Szegedi egyetem tanára-Fraktálokról
előadás
Adventi kirándulás (földrajz,
turizmus vendéglátás
Szakmák éjszakája
Bükki Nemzeti Park munkatársaiökológiai-, környezetvédelmi
problémák témakörben előadásFenntarthatósági hét
Fenntarthatósági témahét - Víz
Bükki Nemzeti Parktól érkező
szakember élőállat bemutatója
Városi bajnokság (labdarúgás)
Kozma László XV. Országos
Informatika Alkalmazói tanulmányi
verseny
Szakmai rendezvények
Informatika Versenyek
Házi matekverseny
MaTe - Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny
25 év 25 kérdés

10.6.

Időpont
2020. Augusztus
27.
2020. Szeptember
24.
2020. Szeptember
27
2020. Október 5-9.

Felelős
Bókáné Pozsik Bernadett
munkaközösség-vezető
Balogh Anna

II.félév- egyeztetés
alatt
December

Bókáné Pozsik Bernadett

Tanári kíséret-regisztráció Bernátné
Drávucz Ildikó, Góczi Józsefné
Kassai Attila, Kelemen Istvánné

Április
Április

DÖK, Bodó Beáta, Krpánné
Paszternák Erika
Mcs tagjai
Kassai Attila

Április
egyeztetés alatt

Kelemen Istvánné
Góczi Józsefné

folyamatosan
októbertől

Péter-Szabó András
Bodó Beáta

Időpont
egyeztetés alatt
február-március
2020. őszre
csúsztatva
Október-április

Felelős
Pásztori Tünde
Bókáné Pozsik Bernadett
Péter-Szabó András
Munkacsoport minden tagja

Osztályfőnöki munkaközösség

A munkaközösség vezetői feladatokat Lukácsné Szádvári Olga látja el.
Évfolyam felelős tanárok :
9. évfolyam: Lukácsné Szádvári Olga
10. évfolyam: Pelyhe Edina
11. évfolyam: Lapsánszki Éva Ildikó
12. évfolyam: Véghné Kormos Rita
13. évfolyam: Gál Miklós
14. évfolyam: Bakóné Szilárdi Szilvia
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Minden évfolyamon vannak olyan aktuális kérdések, nevelési feladatok, szervezési feladatok,
melyek a tanév adott időpontjában (év elején, félévkor, vizsgák előtt, ünnepeink előtt) kerülnek
megbeszélésre osztályfőnöki órák keretében. Az osztályfőnöki munka segítése érdekében
közösen újra gondoltuk a helyettesek szerepét és feladatait.
Osztályfőnök-helyettes feladatköre és szerepe
A legjobb az, ha a tanárok megválaszthatják a helyettesüket vagy a társukat – így könnyebb
együtt dolgozni, programokat szervezni, kirándulni. Ha az osztályfőnök mellett ott áll egy
osztályfőnök-helyettes, akkor mindig van kivel megbeszélnie az osztály ügyeit. Eleve adott,
hogy az osztálykirándulásokon ki kíséri még az osztályt – nem kell mindig keresgélni
kísérőtanárt. Kialakulhatnak a közös elvárások, normák, szokások. Ha az osztályfőnök beteg
lesz, vagy bármi más miatt hosszabb ideig nem tud dolgozni, automatikusan az osztályfőnökhelyettes lép a helyébe, akinek könnyebb átvennie a feladatokat, mert ismeri és átlátja az osztály
ügyeit. A gyerekek számára is természetessé válik így, hogy ha nincs az iskolában az
osztályfőnök, akkor hozzá fordulhatnak. Megkönnyítheti a diákokkal való személyes
kapcsolatteremtést is, ha van egy osztályfőnök-helyettes, mert a diákvalamelyikükkel biztosan
megtalálják könnyebben a közös hangot. Ez hihetetlenül nagy stabilitást adhat az osztálynak,
mert azt tapasztalhatják meg, hogy mindig megkapják a szükséges figyelmet. A legfontosabb
mégis az, hogy az osztályfőnök kap egy olyan pedagóguskollégát, aki ismeri az osztályt, és
akivel éppen ezért érdemben meg lehet beszélni a problémákat.
Dátum
2020.szeptember 01.
2020.szeptember 01szeptember 11.
2020. szeptember 03.
2020. szeptember 07.
2020. szeptember 09.
2020. szeptember 22.
2020. szeptember 23.
2020.szeptember 23 –
szeptember 30.

Program megnevezése
Tanévnyitó ünnepség 9. évfolyamosok
számára
Gólyahetek – Ginop Pályázat keretében
Elsősegélynyújtás, higiénés szabályok a
jelen járványhelyzetben
Remény Élet Változás – a szervezet
működése előadás keretében, előadó:
Tóth Róbert
Bűnmegelőzési Előadások- Szép
Krisztián Rendőrfőhadnagy előadása
Végzős évfolyam és osztály szülői
értekezletek megtartása
Kilencedik évfolyam és osztály szülői
értekezleteinek megtartása
Felmenő évfolyamok osztályszintű
szülői értekezletei online formában
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Felelős
Mihály Eszter Laura
Hadházi Róbertné
Gőghné Ragó Anett,
Krpánné Paszternák Erika
Tóthné Juhász Magdolna
Lukácsné Szádvári Olga
Lukácsné Szádvári Olga
Lukácsné Szádvári Olga
Véghné Kormos Rita
Lukácsné Szádvári Olga
Lukácsné Szádvári Olga

Dátum
2020. szeptember 25.

Felelős
testnevelő kollégák

2020. október 20.

Program megnevezése
Magyar Diáksport Napja
Végzős osztályfőnökök megbeszélése,
szalagavató tervezés
Városi Megemlékezés- Aradi vértanúk
Tiszta élvezet drogellenes nap- Ginop
Pályázat keretében
Diáknap

2020. november 04 08.

Daganat-prevenciós előadások (11. és 12.
évfolyamosok számára)

Tóthné Juhász Magdolna és
az iskolaorvos

2020. november

Környezettudatosságra és
Fenntarthatóságra nevelő előadás

2020. szeptembertől

Tánctanulás a szalagavató ünnepséghez
(külső táncpedagógus bevonásával)

Földes-Leskó Gabriella
(EKE)
Bókáné Pozsik Bernadett,
Nyeste László,Molnárné
Szerencsi Ágnes, Véghné
Kormos Rita, Gyula Csaba
és Boros-Gyarmati Krisztina

2020. október 02.
2020. október 06.
2020. október 16.

2020. november 1115.
2020. december 12.
2020. december 0918.
2020. december 18.
2021. január 22.
2020. január 22.
2020. január 5-február
05.
2021. február 04.
2021. február 05.
2021. február 06.

Egészséghét, egészségvetélkedő a 9.-esek
számára
Egri sortűz áldozatainak emléknapja
Adventi készülődés, kézműves
foglalkozások
Karácsonyi Gálaműsor
Osztályozó Konferencia -Első félév vége
(január 29-ig bizonyítványok kiosztása)
Magyar kultúra napja

Bókáné Pozsik Bernadett
Hadházi Róbertné
Tóthné Juhász Magdolna
Balogh Anna

Tóthné Juhász Magdolna
Nyeste László
Véghné Kormos Rita,
Schillingerné Gazsó Andrea
Oszályfőnökök
osztályfőnökök
Mihály Eszter Laura

Farsangi készülődés

Bókáné Pozsik Bernadett
tantestület
pedagógusok
tantestület

2021. március 15.
2021. március 22- 26

Nevelőtestületi értekezlet
Félévi Tantestületi értekezlet
Pályaorientációs Nap
„Konfliktuskezelés” előadások a
kilencedikes osztályokban
A második félév szülői értekezletei
A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja
"PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói
témahét
Városi ünnepség
Témahét: Digitális téma napok

2021. március

Trikolor nap

2021. február 01 -12
2021. február 08-20.
2021. február 25.
2021. március 01-05

2021. április 09.
2021. április 19-23
2021. április 16.

Iskolai Emléknap- 25 éves fennállás
megünneplése
Fenntarthatósági Témahét
A holokauszt áldozatainak emléknapja
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Juhász Júlia
osztályfőnökök
Nyeste László
Prokaj Norbert
Hadházi Róbertné
Munkacsoport vezetők
Bókáné Pozsik Bernadett,
Lukácsné Szádvári Olga
tantestület
Várnainé Sütő Emőke

Dátum
2021. április 28.

Program megnevezése
Ballagási Főpróba

2021. április 30.

Ballagási Ünnepség

2021. május 15-től
folyamatosan
2021.június 04.
2021. június 15-től

osztálykirándulások lebonyolítása
Nemzeti összetartozás napja
Osztályozó konferencia- tanévzárás

Felelős
osztályfőnökök
Gőghné Ragó Anett, Juhász
Júlia
9-10. szakközépiskolai
osztályfőnökök
Várnainé Sütő Emőke
vezetőség, tantestület

11. Az oktatók szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése
Az oktatók szakmai munkájának ellenőrzését az intézményben az alábbiak szerint végezzük.
A 2020-as évben minősítési eljárásban résztvevő oktatók:
 Gyakornoki minősítését a 2020/2021-es tanévben Márkus Viktória iskola pszichológus
fejezi be az intézményben.




A korábbi feltételek szerint minősítési eljárásra jelentkezett személyek
 Debreceni Zsuzsanna

Ped II.

2019. évi áthúzódó eljárás

 Prokaj Norbert

Ped II.

2020. évi eljárás

A pedagógiai ellenőrzés egyéb formái a tanév során folyamatosan
 közvetlen ellenőrzés:

beszámoltatás,
a tanítási óra ellenőrzése,
tanórán kívüli tevékenység ellenőrzése
ügyeleti munka ellenőrzése

 közvetett ellenőrzés:

adminisztrációs dokumentumokra vonatkozó ellenőrzés,
tanulói tevékenység (tanórai, tanórán kívüli) ellenőrzése.



Ellenőrzési terv
Kiemelt területek:
Szeptember-Október:

Iskolai dokumentumok: tanulói nyilvántartások aktualizálása,
e-napló megnyitása, összefüggő gyakorlatok igazolása, OSA
elkészítése, munkaköri leírások, megbízások elkészítése.

November-December:

Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, ágazati alapvizsgára,
érettségi és a mellék szakképesítés-vizsgára való felkészülés
ellenőrzése

Január:

E-napló ellenőrzése, felkészülés a félév zárására
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Február – Március:

Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, mentori tevékenység
ellenőrzése

Április:

Az érettségire, valamint a szakmai és alapvizsgákra való
felkészülés ellenőrzése

Az intézmény vezetése rendszeresen ellenőrzi a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos
kezdését, befejezését és az ott folyó szakmai munkát.
A munkaközösség-vezetők munkatervük szerint meghatározott módon és az SZMSZ-ben, ill. a
Szakmai Programban szabályozottan, ellenőrzik a csoportjukhoz tartozó kollégák munkáját és
annak minőségét. Segítik a minősítésben érintett kollégák munkájának tervezését.
Az ellenőrzések alkalmával az előírt ellenőrzési dokumentumokat vezetik, amelyek alapját
képezik az oktatói értékelési eljárásnak is.

12. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási
program















2020. szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2020. október 20.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében –a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.
A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. november 16.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2020. december 4.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2020. december 9.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.
2021. január 23.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. január 23. 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra
jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2021. január 28. 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra jelentkezők számára; azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni.
2021. február 8.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
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2021. február 19.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23.-március 12.
A szóbeli meghallgatások az
általános felvételi eljárás keretében.
2020. március 01-én és a pótnap 2020. március 04-én
2021. március 16.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021.március 22-23.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
2021. március 26.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2021. április 9.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
2021. április 14.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2021. április 23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett
felvételi jegyzék)
2021. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10-21.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.-augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.
2021. május 21.
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22.-24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba
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13.Az
intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése
(a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése)
Helyzetelemzés

Cél

Intézkedés

Felelős

A hh és a hhh
tanulók nyomonkövetése

A hh és hhh tanulók
kiegyenlített arányú
elhelyezése az egyes
csoportokban

Igazgató

Tanórán kívüli
programokon
való részvétel

A hh és hhh tanulók
felzárkóztató,
szakköri részvételének növelése

Technikumi évfolyamokon továbbtanuló,érettségiző
hh és hhh tanulók
aránya

Minden hh és hhh
tanuló folytassa tanulmányait szakképző évfolyamokon

Évfolyamismétlők aránya

Évfolyamismétlők
arányának
csökkentése

Minden felvételt kért hhh
tanulót elhelyezünk kollégiumban
Olyan
kínálatot
alakítunk ki, hogy
érdeklődést
keltsen a hhh
tanulókban
A család megfelelő
nevelési attitűdjének segítése
Pályaválasztási és
pályaorientációs
programok
szervezése
Segítő, felzárkóztató programok szervezése

Igazgató
ig. h.,
gyermek
és ifj.
védelmi
felelős
Igazgató
ig. h.

Igazgató
ig. h.

Eredményességet Eredményességet
Határidő
mérő indikátor
mérő indikátor
rövidtávon (1 év) középtávon (3 év)
2020.
Október 1.
Mindenkori okt. 1.
szept. 1.- statisztika
statisztika
től
folyamato
s
2020.
2020. október 1.
Iskolai,
városi,
október 1. statisztika
megyei és országos
versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken való sikeres
részvétel
2020.
2020. október 1.
Sikeres
október 1. statisztika
szakmunkásvizsga,
érettségi
vizsga

2020.
október 1.
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2020. október 1.
statisztika

2020. október 1.
statisztika

Eredményességet
mérő indikátor
hosszútávon (6 év)
Mindenkori okt. 1.
statisztika

Folyamatos;
sikeres
részvétel,
megyei
és
országos rendezvényeken, versenyeken
Kimutatások az eredményekről

Kimutatások az eredményekről

Helyzetelemzés

Cél

Igazolatlan
hiányzások

Igazolatlan
hiányzások
számának
csökkentése

Intézkedés

A család megfelelő nevelési
attitűdjének segítése

250
meghaladó
hiányzások
száma

órát 250
órát A
családi
meghaladó
együttműködések
hiányzások
segítése, családszámának
támogatások
csökkentése
szervezése
Infrastruktúra és Informatikai
Infrastrukturális
hozzáférés
az eszközök
hozzáférés leheintézményben
beszerzése
tőségének biztosítása, pályázati
fejlesztések
Szakos ellátás
Humánerőforrás- A továbbtanulás
fejlesztés,
segítése
oktatók szakmai
továbbképzése,
gyógypedagógus
képzése

Helyzetelemzés

Cél

Intézkedés

Felelős

Igazgató, ig. h.,
osztályf.,
ifjúságvédelmi f.,
iskolapszichológus

Határidő Eredményességet Eredményességet
mérő indikátor
mérő indikátor
rövidtávon (1 év)
középtávon (3
év)
2020.
Félévi és év végi 2020. október 1.
okt. 1.
beszámolók,
statisztika
kimutatások

Eredményességet
mérő indikátor
hosszútávon (6 év)
Kimutatások az
eredményekről

Igazgató, ig. h.,
osztályf.
Iskolapszich.

2020.
okt. 1.

Félévi és év végi 2020. október 1.
beszámolók,
statisztika
kimutatások

Kimutatások
eredményekről

Igazgató, ig. h.

2020.
okt. 1.

Tanulói eszközhasználat

Minőségi
lebonyolítása

Igazgató, ig. h.,
oktatók

2020.
okt. 1.

Kimutatás a felvételt nyertekről

Felelős

Kimutatás a folyamatosság biztosításáról, az infrastrukturális hozzáféréshez
Az
oktatók
szakmai kompetenciáinak
növekedése

Határidő Eredményességet Eredményességet
mérő indikátor
mérő indikátor
rövidtávon
középtávon
(1 év)
(3 év)
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az

csere

A megszerzett ismeretek következtében
minőségi pedagógiai
munka érvényesülése, a tanuló tanulmányi eredményességének növekedése
Eredményességet
mérő indikátor
hosszútávon
(6 év)

Módszertani
Innovatív pedaképzettség
az gógiai módszeintézményben
rek alkalmazása
az SNI és a hhh
tanulók felzárkóztatása érdekében, a gyerekek
egyéni
fejlesztésében,
az
értékelés
gyakorlatában

Módszertani toIgazgató, ig. h.
2020.
vábbképzéseken
Fejl. Ped.; Oktatók okt. 1.
való
részvétel,
kompetenciafejlesztő
oktatási
programcsomagok
beszerzése, és a
„Jó gyakorlatok”
átvétele,
illetve
adaptációja, bevezetése
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A képzésen megismert innovatív
módszerek használata

Az új módszerek
beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba

A megismert módszertár bővítése, folyamatos használata.
A
módszertani
kultúra fejlesztése, a
„jó
gyakorlatok”
beépítése a pedagógiai gyakorlatba, a
pedagógiai hozzáadott érték kimutatása méréssel

14. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók közül a sajátos nevelési igényű
tanulókkal történő foglakozás rendje
Az intézmény két gyógypedagógus szakemberrel és egy fejlesztő oktatóval látja el a
feladatokat.
A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadók szakvéleménye alapján
végzik a tanulók ellátását.
Az iskola szakmai programjában szerepel mindkét kategória befogadása és ellátása. Mind a
beilleszkedési, tanulási és magatartási (továbbiakban btmn) anomáliákkal küzdő, mind a
sajátos nevelési igényű (továbbiakban sni) kiemelt figyelmet igénylő tanulók megkapják az
oktatás mellett a számukra javasolt ellátást.
A tanulási nehézséggel és tanulási zavarral küzdő tanulóknak fejlesztő foglalkozásokat
biztosítunk egész tanévben. A foglalkozások rendszeresek, heti illetve hetente többszöri
foglalkozást jelentenek. Figyelembe vesszük a tantárgyi felmentésre kapott javaslatot, így az
értékelés alól felmentett tanulókat kivéve lehetőség szerint nem a tanórákban zajlanak a
foglalkozások, hanem tanórák utáni időben célzottan a kijelölt fejlesztési területeket tartva
szem előtt. Mind az sni, mind a btmn státuszú tanulók fejlesztése a róluk kiállított szak-és
szakértői vélemények alapján. Az őket vizsgáló pedagógiai szakszolgálatok és megyei
szakértői bizottságok irányozzák elő, milyen területen és milyen időkeretben történjen
fejlesztésük. Meghatározza, mikor, milyen időintervallumban, milyen gyakorisággal, milyen
eszközökkel, milyen személyi feltételek mellett kell a fejlesztést végezni; továbbá, hogy
egyéni vagy mikrocsoportos ellátást kapjon.
Tanórai foglalkoztatásnak minősül az sni-k ellátása, hisz a rehabilitációs órakeret terhére
történik fejlesztésük, melynek szakmai megítélésében egyenértékű a rendes tanítási idő
órájával. A fejlesztő-és gyógypedagógus ezeket figyelembe véve és betartva készíti el az
egyéni fejlesztési terveket, melynek frissítése három havonta esedékes.
Az iskolai szakmai programja alapján nem lát el testi, érzékszervi és értelmileg akadályozott
tanulót. Befogadása a tanulásgyenge, tanulási nehézségű és tanulási zavarral küzdő tanulók
ellátására terjed ki.
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségű tanulók
gyakorta közel egyforma tünetek mutatnak, attól függően, hogy a megyei tanulási képességet
vizsgáló rehabilitációs bizottság vagy a városi pedagógiai szakszolgálatok vizsgálják, csupán
ellátásuk módjában, meghatározásában különböznek. Jól látható tehát, hogy állapotuknak,
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személyes adottságaiknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban, -

különleges

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesülhet minden érintett diák.
A következő tünetekkel és diagnózissal tanulnak intézményünkben a tanulók:
-

Dyslexia BNO F 81:0

-

Dysgraphia BNO F 81.1

-

Dyscalculia BNO F 81.2

-

Iskolai képességek kevert zavara BNO F 81.3

-

Kevert speciális fejlődési zavarból eredő diagnózis BNO F 83

-

Magatartászavar BNO F 90.1.-90.8 (különböző fajtái lehetnek a neurológiai és
gyermekpszichiátriai vizsgálatok szerint)

Az iskolának szoros, mindennapi kapcsolata van a területi pedagógiai szakszolgálatokkal és a
megyei tanulási képességet vizsgáló rehabilitációs szakértői bizottságokkal. Ez területi
megoszlás szerint vetül ki a tanulóink lakhelyének megfelelő intézményekre. Az iskola követi
a szakmai törvényi változásokat, az aktuális törvényi szabályzók szerint jár el a tanuló
érdekében felvételkor, a mentesítés, az osztályozás/értékelés alóli felmentés, érettségi és
szakmai vizsga során.
A tanulók egyéni fejlesztési tervét elkészíti a fejlesztő-és/vagy a gyógypedagógus, melynek
ismérvei:
-

Gyermek / tanuló személyi adatai,

-

Szakértői vélemények kelte, diagnózisa,

-

Javasolt fejlesztési területek,

-

Kötelező felülvizsgálat évének követése,

-

A fejlesztés általános területei,

-

A fejlesztés speciális területei.

A tanulók anyagát iskolai irattárunkban őrizzük a gyermekmunkákkal együtt. Az egyénre
szabott

előzetes

mérések

alapján

3

hónapos

egyéni

fejlesztőtervek

kerülnek

megfogalmazásra, minden tanuló esetében.
Ez alapján egyéni és kis csoportos foglalkozásokat tartunk, differenciált csoportokban.
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A tanév fejlesztő tevékenységének részletes tervezése
Időpont
Augusztus

Elvégzett tevékenységek
Az új és a hiányzó szakvélemények bekérése szülőktől, iskoláktól, szakértői
bizottságoktól, nevelési tanácsadóktól. Intézménykijelölések megkérése
szakértői bizottságoktól. Lejáró szakvélemények érvényesítésének
előkészítése, tanulói jellemzések megírása, egyeztetés szaktanárokkal,
osztályfőnökökkel. Kontrollkérő lapok kitöltése, aláíratása az érintettekkel,
eljuttatása a megfelelő bizottságokhoz. Fejlesztő szoba előkészítése a tanulók
fogadására. Tanulók ingyen tankönyv jogosultságához adatszolgáltatás.
A nevelőtestület tájékoztatása a legújabb törvényekről, alapító okiratban
foglaltak változásáról, az SNI-s, BTMN-es tanulók integrálásáról az
osztályszinteken.
Szeptember Éves munkaterv elkészítése.
Tantárgyi felmentésekkel kapcsolatos ügyintézés és a határozatok
előkészítése. Határozatok adminisztrálása, kiosztása. Az SNI és BTMN
státuszú tanulókkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése az e- naplóban,
törzskönyvben, beírási naplóban. Alapképességek felmérése és kiértékelése a
9. évfolyamon a még fel nem mért szakmákban: mérőlapok nyomtatása számolás, - olvasás/szövegértés, - íráskészség/helyesírás területeken, javítás, az
eredményekről az osztályfőnökök tájékoztatása. Diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, hiperaktivitás, figyelemzavar szűrése. A képesség problémával
felismert tanulók nevelési tanácsadóba irányítása az általunk megírt pedagógiai
véleménnyel. A megállapított diagnózis után ellátásba vételük. A
fejlesztőcsoportok kialakítása tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási
akadályozottság és egyéni képességszint alapján. Folyamatos együttműködés és
konzultáció a gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus között. Az aktuálisan
felmerülő problémák, nehézségek feltérképezése, megoldása és havi szinten
szupervíziója team munkában történik egész tanévben folyamatosan. Bevonjuk
az osztályfőnököket, orvost, védőnőt, szaktanárokat, szülőket is. A vezetőkkel a
kapcsolat napi szinten történik a tanulóink felmerülő problémáinak megoldása
érdekében. Órarend megalkotása és szükség esetén folyamatos módosítása az
intézmény órarendjéhez alkalmazkodva. A mérések alapján 3 hónapos egyéni
fejlesztőtervek írása. Dokumentációk folyamatos végzése: Egyéni
fejlesztőlapok: külív – belív. Az iskola inkluzív szerepének alakítása, kollégák
befogadó attitűdjének, tanulók elfogadó magatartásának megerősítése. A
tanulók belső egyensúlyának kialakítása, megszilárdítása. A bejövő 9.
évfolyamos tanulók beilleszkedésének segítése. Folyamatos tapasztalatcsere,
önképzés. Konferenciákon való részvétel, szakmai kapcsolattartás és kiépítés.
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Időpont
Október

November

December

Január

Elvégzett tevékenységek
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képességek fejlesztése.
Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel,
vezetőséggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók
szakembereivel. Az október 1.-i statisztika elkészítése, leadása.
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képesség fejlesztések. Folyamatos
konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel,
szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakembereivel.
Tanulói érdemjegyek, hiányzások nyomon követése. A szakterületet érintő
törvényi változások nyomon követése. A változó környezetből adódó
feladatok előkészítése, elvégzése. Az előző tanévhez hasonlóan nevezés SNI
tanulók országos versenyére. A helyi versenyre a tanulók felkészítése és az
intézményi forduló lebonyolítása. A győztes tanulók további felkészítése a
megyei szintű versenyre.
A mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek írása. Differenciált
fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia terápia, tantárgyi
megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos magatartási
problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó tanulástechnika
módszerének elősegítése, képességek fejlesztése. Tanulói érdemjegyek,
mulasztások nyomon követése. Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel,
szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a szakértői bizottságok
és nevelési tanácsadók szakembereivel.
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika
módszerének
elősegítése,
képességek
fejlesztése.
Hatásvizsgálatok, félév zárása, ha szükséges, csoportok átrendezése az
eredmények
alapján.
Az
érettségiző
SNI
státuszú
tanulók
dokumentációjának előkészítése. (Csak szóbeli felelet, csak írásbeli munka,
lehetőségének biztosítása, hosszabb felkészülési idő engedélyeztetése a
szakértői bizottságokkal és a nevelési tanácsadókkal.) A félévben teljesített
tanulói eredmények, mulasztások nyomon követése. Félévi statisztikák,
beszámolók elkészítése.
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Időpont
Február

Március

Április

Május

Elvégzett tevékenységek
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képességek fejlesztése. Folyamatos
konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel,
szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakembereivel.
Az SNI tanulók országos versenyének megyei szintű fordulójára tanulók
részvételének biztosítása, kísérete. Az esetleges továbbjutók felkészítése,
részvételük biztosítása az országos döntőre.
A mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek írása.
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képességek fejlesztése.
Érettségire, szakmai és technikus vizsgára felkészítés segítése. Segítség adás
tételek kidolgozásában, megtanulásában. Folyamatos konzultáció az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a
szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakembereivel.
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képességek fejlesztése.
Érettségire, szakmunkás és technikus vizsgára felkészítés segítése. Segítség
adás tételek kidolgozásában, megtanulásában. Folyamatos konzultáció az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a
szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakembereivel.
Differenciált fejlesztő foglalkozások, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia
terápia, tantárgyi megsegítés, hiperaktivitás és figyelemzavarból adódó súlyos
magatartási problémák kezelése, habilitációs-rehabilitációs órák, a jó
tanulástechnika módszerének elősegítése, képességek fejlesztése.
Érettségire és szakmunkás vizsgára felkészítés segítése. Segítség adás tételek
kidolgozásában,
megtanulásában.
Folyamatos
konzultáció
az
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a
szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakembereivel. Érettségik
eredményeinek követése, folyamatos készülés az szóbeli érettségi vizsgákra.
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Időpont
Június

Elvégzett tevékenységek
A szakmunkás és technikus vizsgák nyomon követése. Folyamatos készülés
a szóbeli vizsgákra.
Beiratkozásokon részvétel, a hiányzó szakvélemények bekérése szülőktől,
iskoláktól, szakértői bizottságoktól, nevelési tanácsadóktól.
Intézménykijelölések megkérése szakértői bizottságoktól.
Hatásvizsgálatok, év értékelése, zárása.
A tanulók kontroll vizsgálatára jelentkezés a szakértői bizottságoknál.
Az érettségizett, szakmunkás és technikus vizsgát tett tanulók nyomon követése.
Év végi statisztikák, beszámolók elkészítése.
Dokumentációk, tanulói munkák rendezése, lezárása.

15. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való
foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása
A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók intézményi integrációjának és tanulmányi
eredményeik javítása érdekében felzárkóztató foglalkozásokat tartunk az alábbi rend szerint.
Az elkövetkező időszakban szeretnénk tehetséggondozó és felzárkóztató órákat tartani, amit
jelenleg erősen korlátozott, mert minden kolléga a 21-25 óra kötött óraszám felső határán tart
órákat. A további felzárkóztatások csak nehezen illeszthetőek be a tanulók órarendjébe, hiszen
már plusz órákat jelentenek, akár a fejlesztő órák.

15.1.

Humán munkaközösség
Foglalkozás megnevezése

9. évfolyamon bemeneti mérés - magyar
nyelv és irodalom
10. évfolyamon „kisérettségi”- magyar
nyelv és irodalom
10. évfolyamon „kisérettségi”- történelem és
társadalmi ismeretek
12. évfolyam: próba érettségi- magyar nyelv
és irodalom
12. évfolyam: próba érettségi- történelem és
társadalmi ismeretek
Tanulmányi versenyekre felkészítés
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Tartó kolléga
Gőghné Ragó Anett, Juhász Nóra, Mihály
Eszter Laura, Lapsánski Éva, Hadházi
Róbertné
Gőghné Ragó Anett, Juhász Nóra, Mihály
Eszter Laura, Lapsánski Éva, Hadházi
Róbertné
Várnainé Sütő Emőke, Nyeste László,
Hadházi Róbertné
Gőghné Ragó Anett, Juhász Nóra, Mihály
Eszter Laura, Lapsánski Éva, Hadházi
Róbertné
Várnainé Sütő Emőke, Nyeste László,
Hadházi Róbertné
Lapsánszki Éva, Mihály Eszter, Hadházi
Róbertné, Nyeste László
Gőghné Ragó Anett, Várnainé Sütő Emőke

15.2.

Idegen nyelvi munkaközösség
Foglalkozás megnevezése

12. évfolyam: próba érettségi
10. évfolyam: „kisérettségi”
helyettesítés
felzárkóztatás
tehetséggondozás

15.3.

Tartó kolléga
Bókáné Pozsik Bernadett Lukácsné Szádvári Olga,
Luzsi Krisztina Méda, Nagy Beáta, Schillingerné
Gazsó Andrea, Seiler Orsolya, Kocsis Marianna
Luzsi Krisztina Méda, Schillingerné Gazsó Andrea
Seiler Orsolya, Nagy Beáta
minden kolléga
minden kolléga
versenyekre felkészítők

Természettudományi- és Testnevelés munkaközösség
Foglalkozás megnevezése

Tartó kolléga
Ország Larisza
Bókáné Pozsik Bernadett, Pásztori Tünde,
Péter-Szabó András
Bókáné Pozsik Bernadett, Pásztori Tünde

Netfit
Bemeneti mérés- minden kilencedikes
osztályban
Próbaérettségi

15.4.

Szakmai munkaközösségek (kereskedelem, turisztika, szépészet,

vendéglátás) munkaközösség
Foglalkozás megnevezése
Érettségi felkészítés
Verseny felkészítés
Korrepetálás
Felzárkóztatás
Korrepetálás
Szakma versenyre felkészítés
Érettségire, szakmai vizsgára felkészítés

Tartó kolléga
Nyeste László, Gyula Csaba, Gál Miklós, Molnár
József
Nyeste László, Gál Miklós, Malácsik Tibor, Gyula
Csaba, Prokaj Norbert
érintett szakmai tanárok
érintett szakmai tanárok
Montvai Katalin, Sinkó Tamásné, Bakóné Sz.
Szilvia
Bakóné Sz. Szilvia Doroginé P. Edit
Sinkóné, Montvai Katalin, Bakóné Sz. Szilvia
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Középiskolában a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával

15.5.

összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R.133.§) 133. § (1)
133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével,
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a
feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési
szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő
egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány
kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható
legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
Intézményünkben az Iskolai Közösségi Szolgálat koordinálásával megbízott pedagógus:
Schillingerné Gazsó Andrea
A közösségi szolgálatban a 2020/2021-es tanévben résztvevő osztályaink és osztályfőnökeik a
következők:
 9. A (Várnainé Sütő Emőke), 9. NYek (Seiler Orsolya), 9. SZ (Lukácsné Szádvári
Olga
 10. A (Pelyhe Edina), 10. B (Balázsyné Szucsik Judit), 10. SZ (Montvai Katalin)
 11. A (Kassai Attila),11.SZ Lapsánszki Éva Ildikó),
 12. A ( Bókáné Pozsik Bernadett),12.B (Nyeste László), 12. K (Molnárné Szerencsi
Ágnes),12. Sz (Véghné kormos Rita)
Az osztályfőnökök feladata: a teljesített közösségi szolgálat dokumentációjának ellenőrzése, a
szükséges osztályfőnöki dokumentációk elvégzése – Közösségi
Szolgálati Napló, E-kréta, Törzslap és Bizonyítvány
A közösségi szolgálattal kapcsolatos továbbképzéseken részt veszünk. Résztvevők: érintett
osztály-főnökök.
A közösségi szolgálat három tanévben történő egyenletes elvégzését az alábbi rend szerint
tervezzük:


9. évfolyam: 14 óra + 5 óra felkészítés



10. évfolyam: 13 óra



11. évfolyam: 13 óra + 5 óra értékelés

16. Az iskolai könyvtár működése
Személyi feltételek: 1 könyvtáros tanár teljes munkaidőben
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Nyitvatartási idő: heti 22 óra (az iskola órarendjéhez igazodva minden tanítási napon
nyitva tart)
A Könyvtár zárva tartása mellett végzett munka: heti 10 óra
Könyvtárszakmai feladatok (folyamatos):
- gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok: fejlesztés, megőrzés, gondozás és rendelkezésre
bocsátás
- tájékoztatás
- helyben használat biztosítása
- számítógépes informatikai szolgáltatások
- könyvtárhasználati órák
- kapcsolattartás (MKE, Könyvtárostanárok Egyesülete, KELLO, tankönyvkiadók
képviselői, részvétel szakmai rendezvényvényeken, továbbképzéseken)
Időpont
augusztus
szeptember

szeptember 30.
október

november

december

Feladat
Tevékenység részletezése
állománygondozás,
tankönyvek
átvétele,
tartós
fejlesztés, feltárás, tankönyvek
könyvtári
és
kölcsönzés
tankönyvtári állományba vétele,
tartós tankönyvek kölcsönzése, a
pótrendelés elkészítése
tartós tankönyvek kölcsönzése
egész osztályok részére
A magyar népmese Rendhagyó irodalom óra a 9.
napja
évfolyamon
állománygondozás,
a pótrendelésben érkezett tartós
fejlesztés, feltárás, tan-könyvek könyvtári, tanstatisztika
könyvtári állományba vétele,
könyvtári
kölcsönzése. Az éves statisztika
dokumentumok
elkészítése.
A
könyv-tári
átdolgozása
dokumentumok aktualizálása
állománygondozás
tartalmilag
elavult
dokumentumok
válogatása,
előkészítése selejtezésre
az állományból kivonásra javasolt
dok-ok tartalmi véleményezése
könyvtárhasználati
9. évf., könyvtárhasználati órák
foglalkozások
az informatika órák keretében
állománygondozás
tartalmilag
elavult
dokumentumok törlése
megrongálódott vagy hiányzó
szakjelzetek cseréje, pótlása
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Felelős
könyvtáros tanár
osztályfőnökök
könyvtárostanár a
szaktanárok
közreműködésével
könyvtárostanár
könyvtárostanár

könyvtáros tanár,
oktatók,mkvezetők
könyvtárostanár
könyvtáros tanár
könyvtáros tanár

január

február

március

április

május

könyvtárhasználati
foglalkozások
állománygondozás,
állományfejlesztés,
selejtezés

9. évf. könyvtárhasználati órák az
informatika órák keretében
a korosztálynak megfelelő, a
könyvtáros tanár
fiatalok körében népszerű
szépirodalmi művek beszerzése a
költségvetési lehetőségek
függvényében
könyvtárhasználati
10. évfolyam – az informatika
órák
órák keretében
állománygondozási
a
még
feldolgozatlan könyvtáros tanár
feladatok folyamato- dokumentumok
adatainak
san tájékozódás a rögzítés a Szirén könyvtári
tankönyvpiacon
rendszerben
könyvtárhasználati
10. évfolyam – az informatika
órák
órák keretében
állománygondozási
fizikailag elhasználódott könyvek könyvtáros tanár
feladatok
és tan-könyvek előkészítése
folyamatosan
selejtezésre,
kivonása
az
állományból.
Részvétel a „Szakmák éjszakája” programjában
állománygondozási
feladatok folyamatosan érettségire felkészítő foglalkozások
a 2019/2020. évi
tankönyvrendelés
elkészítése

Gasztronómia témájú foglalkozás
a könyv-tárban.
könyvtáros tanár
informatikából
tanulók részére

érettségiző könyvtáros tanár

tájékozódás a kerettantervek oktatók,
szerint engedélyezett tanköny- munkaközösségvekről, egyeztetés a munka- vezetők
közösség vezetőkkel

tanári kézikönyvigény felmérése
ingyenes tankönyvre jogosult
tanulók igazolásainak ellenőrzése, a hiányzó igazolások pótlása
az alaprendelés elkészítése a
Könyvtárostanárok
KELLO rend-szerében. Részvétel
Egyesülete – Tavaszi a rendezvényen.
szakmai nap
állománygondozási
könyvtáros tanár
feladatok
folyamatosan
a jövő évre beirat- a jövő tanévre beiratkozó tanulók egyeztetés
az
kozó tanulók tan- adatainak rögzítése, ingyenes iskolatitkárral
könyvellátásának
tankönyvre jogosult tanulók
megszervezése
igazolásainak ellenőrzése
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kölcsönzés,
felszólítók
június

a
végzős
tanulók
tartós együttműködés az
tankönyveinek visszavétele
osztályfőnökökkel
és az oktatókkal
kölcsönzés
a kint lévő könyvek, tartós könyvtáros tanár
tankönyvek visszavétele a tartozó osztályfőnökök
tanulók felszólítása
oktatók
a rendelések, és a tanulók fizetési
a tankönyvrendelés státuszának
módosítása,
a
lezárása
KELLO alaprendelés lezárása
állománygondozás
fizikailag elhasználódott vagy
tartalmilag elavult tankönyvek leválogatása

17. Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése
A végzős szakközépiskolai évfolyamon:
Osztályok
3/11. D
3/11. P

Dátum
2020. február
2020. február

A végzős szakgimnáziumi évfolyamon:
Osztályok
12. A
12. B
12. K
12. Sz

Dátum
2020. február
2020. február
2020. február
2020. február

A 2/14. és az 5/13. szakgimnáziumi évfolyamon:
Osztályok
5/13. A
2/14. Sz
2/14. V

Dátum
2020. február
2020. február
2020. február

18. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője: Lukácsné Szádvári Olga.
Az intézménynek nincs gyermekvédelmi munkatársa; iskolapszichológusa csak fél állásban
van, ezért ezek a feladatok az osztályfőnöki munkaközösségre és ezen keresztül az
osztályfőnökökre hárulnak. Ezt a munkát segíti az intézményvezetés, a szociális segítő és az
iskolapszichológus. Az iskolai szociális segítőt a gyermekek, a szülők és a pedagógusok
önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában. A
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tevékenység szakmai kiteljesítése érdekében az óvodai iskolai szociális segítő az iskolában
dolgozó pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel együtt protektív team keretén belül
készítenek tervet az iskolában tanuló gyermekekkel kapcsolatosan felmerülő problémák
megoldására.
2018. szeptemberétől a 1997. évi XXXI. törvény 10. § értelmében a Gyermekvédelmi
Törvény kiegészítéseként jött létre az óvodai és iskolai szociális segítő munkakör.
A feladat ellátását a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család-és Gyermekjóléti
Központ munkatársa látja el, ügyfélfogadási rendszer keretében, az oktatási intézmény által
biztosított helyen.
A következő problémák kapcsán fordulhatnak az óvodai iskolai szociális segítőhöz:
Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek,
motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a
pedagógusokkal, magatartási problémák.
Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése,
otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusok.
Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés,
válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás,
szerhasználat.
A továbbiakban kereshetik:
- anyagi problémák
- gyermeknevelési nehézségek
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
- magatartás/teljesítményzavar
- a gyermek életviteli problémái
- igazolatlan iskolai hiányzás
- konfliktus
- szülő vagy család életvitele
- szülői elhanyagolás
- bántalmazás
- fogyatékosság/retardáció
- addiktológiai problémák (szenvedélybetegségek)
- ill. egyéb olyan a gyermeknél felmerülő viselkedésbeli változások kapcsán, illetve
olyan problémákkal is, amelyek nem jelentenek jelenleg nehézséget, de eltérőek
az eddig megismerttől, és nem ismertek a megoldási eszközök.
Ezekben az esetekben a következő módszerek mentén működik a segítő folyamat:
 Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma
kezelésben: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek
kezelésében.
 Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein,
iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében,
elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
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Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen/ konzultáció: a szülő a pedagógus
vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti
a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról,
a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén
tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos
eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont
egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő
intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri
tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
Csoportos prevenciós vagy fejlesztő foglalkozások szervezése gyermekeknek, szülőknek
Közösségi tevékenységek pl. szabadidős programok szervezése gyermekeknek, szülőknek

18.1.

Jelzési kötelezettségből adódó feladatok:

- felvételt nyert, de be nem iratkozott tanulók felkutatása,
- többszörös évismétlő, a jelen tanévet el nem kezdő tanköteles tanuló felkutatása
- tanköteles tanuló esetében az első igazolatlan óra után a szülő értesítése
- 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztás jelzése a szülőnek és a Gyermekjóléti
Szolgálatnak
- 30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a Járási kormányhivatal Szabálysértési
Hatósága és a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése
- 50 órát meghaladó hiányzás esetén a tanuló lakhelye szerint illetékes Gyámhatóság
értesítése
- az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálatakor adatszolgáltatás
- részvétel a védelembe vételkor készítendő intézkedési tervek elkészítésében

18.2.

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás intézményen belül az osztályfőnökök, szaktanárok között, valamint az
intézményen kívüli szervezetekkel (Gyermekjóléti Központ, gyermekjóléti szolgálatok,
Kormányhivatalok, gyámhivatal, pártfogói felügyelők, rendőrség, önkormányzati jegyzők
stb.), és a szülőkkel.
- az osztályfőnökökkel, különös tekintettel a 9. és a 10. osztályokban dolgozó kollegákkal
a mulasztások igazolásának ellenőrzésében, a jelzési kötelezettség teljesítésében, a
gyermekvédelmi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban.
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- a tanulóval kapcsolatos problémák megoldása érdekében az illetékes osztályfőnökkel,
vagy szaktanárral
- állami gondozásban nevelkedő tanuló esetében a gyermekvédelmi szakszolgálat
munkatársával, a gyermekvédelmi gyámokkal
- az igazolatlan mulasztások kezelése, családi problémák esetén az illetékes Gyermekjóléti
Szakszolgálattal
-a

Gyermekjóléti

Szakszolgálattal

szoros

kapcsolat

kialakítása

a

gyermek

veszélyeztetettsége, elhanyagoltsága, vagy bántalmazása estében
- igazolatlan mulasztás jelzése esetén Heves-, Borsod-Abaúj-, Szolnok-, Nógrád megyék
járási gyámhivatalaival, a járási hivatalok szabálysértési osztályaival
- szükséges esetekben a települések jegyzőivel
- prevenciós foglalkozások megvalósításában a rendőrkapitányság, a kormányhivatal
népegészségügyi osztályának munkatársaival, valamint az iskolaorvosi szolgálattal
- szükség szerint illetékes hatósággal, szervezettel (pártfogi felügyelet stb.)
- az iskolarendőri program keretében szoros kapcsolat kialakítása a preventív és rendőri
szervekkel

18.3.

Tanulók, szülők körében végzendő munka

- eseti segítségnyújtás a tanulók igényei szerint (magánéleti problémák, gyámügyi
eljárások, az igazolatlan mulasztás csökkenését célzó segítő beszélgetések stb.)
- a szülők tájékoztatása jogviszonnyal, esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatos
kérdésekben,
- szülői értekezleteken, illetve előzetes időpont egyeztetés mellett személyesen az
osztályfőnök és a szülő között.
A gyermek és ifjúságvédelmi munka segítésében az osztályfőnökökre hárul a legnagyobb
feladat. Az osztályfőnökök a 22-26 óra időkeretben el nem számolható egy óra
osztályfőnöki órakedvezményt erre a feladatra is igénybe vehetik.

19. A diák önkormányzati munka tervezése
Helyzetelemzés
A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztályok
együttműködésével végzi tevékenységét, így a szakközepes, szakgimnazista diákok
részvétele mellett úgy a szakiskolások, mint az OKJ-s képzésben résztvevő diákok
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véleményét is módjában áll figyelembe venni. A DÖK az osztályonként választott 2-2 fős
képviseletből áll össze, amely gyűléseit a patrónus tanár, Balogh Anna jelenlétében, a DÖK
szeptemberi tisztújító közgyűlésén választandó elnök levezetése mellett tartja meg,
lehetőség szerint minden hónap első szerdáján, a hetedik órában, rövid jegyzőkönyvben
rögzítve az ott elhangzottakat.
A cél továbbra is a tanulók és a pedagógus közösség hatékony együttműködésének
biztosítása, összhangban az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a
diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a szabadidő optimális eltöltésének
elősegítésével. Újdonság, hogy a DÖK céljai között kiemelt szerepet kap a pályázatok
figyelemmel kísérése.
A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – általános, mind pedig
az esetenként adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az iskolai élet
gördülékeny szervezése érdekében. A DÖK képviselői fentiek fényében érdeklődési
körükkel egybecsengő feladatokért vállalhatnak alkalmi, ill. az egész tanévre szóló
felelősséget (pl. DÖK hirdető tábla karban tartása, pályázatok, versenyek, jogszabályi
változások

figyelemmel

kísérése,

közösségi

programok

szervezése,

részvétel

segélyakciókban, táboroztatás stb.).
Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok
ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén
túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.
A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet
és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy
a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá,
tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett
programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt
vevő tanulókat.
Házirendünket, az iskolai szakmai programját, a szervezeti és működési szabályzatot
minden tanév elején felülvizsgáljuk.
A tanulók közül megválasztjuk az év diákját/diákjait. A választás eredményét a tanévzáró
ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák/diákok elnyeri az „Év diákja” címet, és a
vele járó jutalmat (Szent Lőrinc díj).
A cím elérésének komoly feltételei vannak. Mindenki lehet a hónap diákja, ha:
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1. a magatartása példamutató;
2. szorgalmasan tanul;
3. képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelőn részt vesz versenyeken;
4. tárasaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rá számítani;
5. a közösség életébe aktívan bekapcsolódik;
6. egy osztály jelöli őt;
7. a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot;
Minden tanév végén, júniusban, a diákok tanulói kérdőívben értékelik oktatóinkat. A
legjobb értékelést kapott három oktató közül az iskolavezetéssel együtt választjuk meg a
tanév legjobb oktatóját, aki a tanévzáró ünnepségen megkapja a Szent Lőrinc díjat.

Személyi tényezők alakulása (előző évihez képest)
A Diákönkormányzat tisztségviselőinek megválasztása az első, alakuló gyűlésen történik:
2020. szeptember 9-én. Bókáné Pozsik Bernadett kolleganő több éves tapasztalatával és
munkájával továbbra is segíti a működést, hogy gördülékenyebben folytatódhasson az
érdemi munka.
A munkaközösség éves munkájának ütemezése (megbeszélések stb.)
Szeptember


alakuló ülés



tisztségviselők megválasztása



éves munkaterv összeállítása, elfogadása



iskolavezetéssel találkozó- javaslatok, kérvények



elsősök bemutatkozása, vetélkedő

Október


Faragjunk töklámpást



internetes képviselőválasztás a diákparlamentbe



futball, röplabda kupa 1. forduló

November


Halloween jelmezverseny



cipősdoboz akció kezdete –dec. 20-ig



Országos diákparlament

December
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karácsonyfa állítás



angyaljárás



cipősdobozok átadása



karácsonyi gálaműsor



adventi kirándulás



Mikulás

Január


féléves munka értékelése, beszámoló készítése



futball, röplabda kupa 2. forduló



Szent Lőrinc 25 JUBILEUM

Február


farsang



Valentin nap

Március


nőnap



Colours’ Day



Szent Lőrinc JUBILEUM 25 éves



DÖK kirándulás



Te szedd! országos akcióban részvétel

Április


futball, röplabda kupa 3. forduló



Szent Lőrinc napok



Országos diákparlament



csapatépítő program

Május


bolond ballagás



sport- és egészségnap

Június


pedagógusnap



szóbeli érettségi



éves munka értékelése, beszámoló készítése

Augusztus
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gólyatábor

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az egész évben tervezett programokat tekintve
tervezünk „B” tervet, amely online kereteken belül is kivitelezhetők lesznek a 2020/2021-es tanév
során.
Október/B terv
Faragjunk töklámpást
November/ B terv

Halloween jelmezverseny

December/ B terv

karácsonyi gálaműsor

Február/ B terv

Valentin nap
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Március/ B terv

Nőnap

Június/ B terv

Pedagógus-nap

A munkaterv külön nem tartalmazza a következőket:
o diákság szervezése programokra: a szabadidő hasznos eltöltéséhez
o együttműködés az iskolán belül az osztálytitkárokkal és az osztályfőnökökkel,
iskolavezetéssel, iskolán kívül a Városi Diáktanáccsal és a segítő szolgálatokkal
o DÖK faliújság elkészítése és folyamatos frissítése
o aktuális pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok írása
o iskolagyűlés megszervezése minden második hónapban
A diákönkormányzat tisztségviselőinek névsora
A névsor a DÖK alakuló értekezletének jegyzőkönyvében található.
A szervezet pályázati tevékenysége, pénzügyi források igénylése
A DÖK (Diákönkormányzat), illetve az IDB (Iskolai Diákbizottság) önálló anyagi
költségvetéssel nem rendelkezik. Az iskola a működéshez szükséges tárgyi feltételeket
(iroda, telefonhasználat, Internet, helyiségek, termek, posta, fénymásolás) részben
biztosítja. A Diákönkormányzat működéséhez az alábbi segítségekre számíthattunk az
eddigiekben:
o

tagdíj - az iskola szülői munkaközössége szedi

o

felajánlások szülőktől, üzletektől

o

pályázat

Tervezhető eszközigény
A tavalyi évekhez hasonlóan folyamatosan frissítjük az eszköz tárunkat. A tanév folyamán
esetlegesen szükséges eszközöket beszerezzük, vagy pótoljuk a programok alapján. A
tanévet kellőképpen felszerelten tudjuk megkezdeni.

20. Pályázatok (rövid) bemutatása
20.1.

2019-1-HU01-KA102-060504 "Együtt könnyebb"- közös

tapasztalatszerzés a minőségi szakképzésért”
Időtartama: 2019.09.01. – 2021.08.31.
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Szakképzésben tanuló diákok és oktatók számára
A 2019. év májusában megnyert pályázat lebonyolítása ebben a tanévben folytatódik.
A pályázat első kiutazásai még az előző tanévben megtörténtek, azonban sajnos nem sikerült
minden tervezett utazást megvalósítani, illetve néhány mobilitás (franciaországi gyakorlat) a
koronavírus járvány miatt hamarabb befejeződött.
Franciaországi gyakorlat:
A tervezett 1 illetve 3 hónapos gyakorlatok 2 koronavírus járvány miatt 2 hétre rövidültek,
hiszen a franciaországi éttermek, szállodák bezárása miatt haza kellett hozni a tanulókat.
Ennek ellenére mégis sikeresnek értékeljük a gyakorlatot, mert a tanulók rengeteg pozitív
élménnyel, új szakmai tapasztalatokkal tértek haza, amelyek megismerésére itthon nem lett
volna lehetőségük, és nagyon sajnálták, hogy a gyakorlatuk sokkal hamarabb véget ért, mint
ahogy terveztük. A rövid kint-tartózkodás ellenére 3 fő állásajánlatot is kapott a fogadó
étteremtől, ami az iskolánk jó hírét is öregbíti.
Ebben a tanévben a következő kiutazásokat szeretnénk megvalósítani.
- Kozmetikus és fodrász tanulók 3 hetes szakmai gyakorlata Spanyolországban
- Vendéglátós tanulók gyakorlata Csehországban
- Oktatói mobilitások a szépészeti ágazatban oktató kollégák számára szintén
Spanyolországban
- Diákok, és szakmai tárgyak oktatói kollégák látogatása, és részvétele a csehországi
testvériskola mixerversenyén
A spanyolországi kiutazás egy új szakmai kapcsolat megalapozását is jelenti, míg a
csehországi testvériskolával már évek óta jó viszonyt ápol iskolánk. A pályázat megvalósítása
kiemelten fontos, hiszen az oktatók, és a diákok közösen vehetnek részt az utazásokon. Az
oktatók így lehetőséget kapnak, hogy a külföldön elért eredményeket, szakmai munkát is
megismerjék. A diákok számára pedig egy külföldi szakmai gyakorlat további motivációt
adhat a tanulmányaikhoz, olyan módszereket ismernek meg, olyan tapasztalatokat szereznek,
amelyek megismerésére itthon nincs lehetőségük. Ezen kívül a külföldi gyakorlat nagyon jó
lehetőség a szakmai idegen nyelv gyakorlására, valamint a tanulók sokkal önállóbbak lesznek.
A korábbi pályázatok végén a tanulók a külföldi szakmai gyakorlat után megújult szakmai
tudással, rengeteg élménnyel tértek haza.
Fontos a szakmai gyakorlatra jelentkező tanulók körültekintő kiválasztása, valamint a
gyakorlatra történő szakmai és nyelvi felkészítés is.
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A résztevő kollégák az oktatói testületnek, valamint az eddigi hagyományoknak megfelelően
a Heves Megyei SZC tagiskoláinak és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
munkatársainak is beszámolnak tapasztalataikról.

20.2.

A tanulók iskolai kereteken belül, gyakorlati órákon mutatják meg

társaiknak az új ismereteket, nyílt napokon pedig az érdeklődő nyolcadik
osztályosoknak és szüleiknek tartanak élménybeszámolót, bemutatót. K20191-HU01-KA101-060110 „Nyelvtanuló tanárok”
Időtartam: 2019.08.01. – 2020.09.01.
Köznevelési területen oktató oktatóink számára
Intézményünk

harmadik

tanéve

vált

alapítványi

iskolából

államivá.

A

vezetés

hagyományainkat megőrizve kívánja az intézményt a változó társadalmi igényeknek
megfelelően működtetni. Jelen pályázatunk a két sikeres köznevelési projekt folytatása,
programunk pedig hosszú távú stratégiánk következő lépcsőfoka. Választott területeink
bizonyos témákban a tovább fejlesztést szolgálják – pl.: dolgozói egészségvédelem -; részben
pedig a tantestület által kitöltött kérdőívben újonnan beazonosított szükségletek kielégítését
célozzák. Célunk, versenyképességünk fokozása, melynek leghatékonyabb eszközei a
kiemelkedő nyelvoktatás (Nyelvi Előkészítő); nemzetköziesítés (testvériskolai kapcsolat
mélyítése, újak kialakítása); új, színes képzési paletta létrehozása; mindezekkel párhuzamosan
pedig előrelépés a korai iskolaelhagyás és a dolgozói egészségvédelem területén.
E pályázat eredeti befejezési határideje 2020. szeptember 30-a volt, azonban a koronavírus
járvány miatt nem sikerült az adott határidőn belül minden mobilitást lebonyolítani. A
pályázat kiírója, a Tempus Közalapítvány engedélyével a pályázat meghosszabbításra került,
2021. szeptember 30-ig.
Eddig megvalósult mobilitások:
Nemzetköziesítésünk eleme a 2013. óta tartó francia testvériskolai kapcsolat mélyítése,
melyet 2 fő jobshadowinggal, 1 fő angol szakos tanítási tevékenységgel végez. A partnerrel
közösen kialakított együttműködési területeken (mérés-értékelés, új képzések bevezetése,
idegen nyelv oktatása) 3 olyan kolléga mobilitása valósult meg, akik kezdetektől fontos
szerepet vállaltak az együttműködésben, kiváló személyes kapcsolatokkal rendelkeznek;
magas szintű francia és angol nyelvtudásuk, valamint a megszerzett jó gyakorlatokat képesek
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az intézmény javára fordítani. Idegen nyelvi oktatási módszereinket a NYEK képzés hosszú
távú hatékonyságáért kívánjuk színesíteni.
Két módszertani továbbképzés is megvalósult, egy angol szakos kolléga az idegenforgalmi
szakirányon fontos művészeti ágak idegennyelv oktatásába való beintegrálásának
lehetőségeivel ismerkedett meg és szerzett nagyon hasznos tapasztalatokat, a német szakos
kolléga pedig a tabletek tanórai használatához kapott hasznos ötleteket, tanácsokat.
Szakmai

területen

működő

nemzetközi

kapcsolataink

bővítéséhez,

a

szakmai

kommunikációhoz stabil, B1-B2 nyelvtudásra van szükségük, egy nem nyelvszakos, ám a
kapcsolatépítésben eddig is fontos szerepet játszó kolléga 10 napos angol nyelvi kurzuson vett
részt Máltán.
A már lezajlott utazások mindegyike jó eredménnyel zárult, hiszen mind a francia
testvériskolában job shadowing-on részt vett kollégák, mind a különböző kurzusokon részt
vett oktatók rengeteg ötlettel, tapasztalattal tértek haza.
A megvalósult mobilitásokról a résztvevők az oktatói testületen belül már megtartották
beszámolójukat, illetve a munkaközösség értekezleteken is megosztották az újonnan szerzett
tapasztalataikat, a megismert jó gyakorlatokat.
A még hiányzó 3 mobilitás lebonyolítását ebben a tanévben tervezzük:
A pályázatunkban kiemelt hangsúlyt fektettünk a nemzetköziesítéshez elengedhetetlen
nyelvtudás fejlesztésére, még 2 nyelvi kurzus megvalósulása a koronavírus járvány miatt erre
a tanévre került át.
Fontosnak tartottuk a nemoktató dolgozók bevonását is pályázatunkba, erre kiváló terület a
dolgozói egészségvédelem. Meglévő stratégiánkat német nyelven C1 szinten beszélő
adminisztratív munkatársunk stressz,-és konfliktuskezelésről szerzett ismereteivel bővítjük,
megkönnyítve a nempedagógusok bevonását. Erre a kurzusra is terveink szerint ebben a
tanévben kerül sor.
A projekt céljai már rövidtávon is lehetővé teszik az eredményesség kimutatását: pozitív
légkör az oktatói szobában és az osztálytermekben, fokozódó aktivitás egészségmegőrzési
programokban, kevésbé kimerült kollégák. Diákok és oktatók idegen nyelvtanulás iránti
érdeklődése nő. Rövidtávon a nyelvi módszertani megújulás gyors beépülését várjuk, mely új
tartalmakkal teli, diákok számára motiváló, inspiráló nyelvi órákat eredményez. Hosszútávon
önálló nyelvtanulókká válnak, a nyelvvizsgák száma emelkedik, magabiztosan használják
nyelvtudásukat választott szakmájukban. A korszerű mérés-értékelési szemlélet fokozatos
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beépülése a pedagógiai munkába hosszú távon pozitívan befolyásolja a korai iskolaelhagyók
számát, diákjaink tanuláshoz való viszonyát.
Képzési palettánk sikeres bővítése és a magas szintű nyelvoktatás vonzóvá teszi iskolánkat,
javul versenyképességünk a régióban. Nemzetközi téren meglévő testvériskolai kapcsolatunk
mélyül és újak kerülnek kialakításra, mely hosszú távon újabb együttműködési területeket nyit
meg.
A résztvevőkre gyakorolt pozitív személyes hatás kihat az oktatói testület többi tagjára, így a
jövőben új kollégákat is be tudunk vonni a tevékenységekbe, mely ösztönzőleg hat az
oktatóink nyelvtanulására is. Egészségvédelmi stratégiánk bővítése annak érdekében történik,
hogy a nehezedő feladatok ellátása mellett minden dolgozó megőrizze testi és lelki egészségét,
hiszen valljuk, hogy ez szolgál minden tevékenység hátteréül.
A disszeminációs tevékenységet a már eddigi bevált gyakorlatnak megfelelően szeretnénk
folytatni, azaz mind a tantestületen belül, mind azon kívül folytatjuk az elért eredmények
bemutatását. Ahogyan korábban is, egy rövid kiadványban szeretnénk ismertetni a pályázatot,
valamint tapasztalatainkat mind a közösségi felületeken, mind előadásokon szeretnénk
terjeszteni. Tapasztalataink szerint a diákok felé is motivációt, elismerést jelent az oktató
kollégák, vagy adminisztráció területén dolgozók külföldi tanulmányi útja.
A 2020/2021-es tanév fontos feladatának tekintjük, egy új köznevelési pályázat megírását.
Eddigi tapasztalataink, sikereink ösztönöznek bennünket erre: annál is inkább, mert pár
nappal ezelőtt kaptuk meg a Tempus Közalapítvány felkérését a 2020. október 13-án
megrendezésre kerülő Erasmus + konferencián( Erasmus+ Nívódíj átadás) a 2018-as
pályázatunk egy projekttermékének (recACTIONist társasjáték szállodai recepciós
tanulóknak ) bemutatására. A közel 180-200 nyertes pályázatból 10 projektterméket
választottak ki a szervezők, amire méltán lehetünk büszkék! Iskolánk céljai a
nemzetköziesítés, a dolgozók egészségvédelme, oktatók munkájának fejlesztése, mind
alátámasztják az új pályázat megírásának fontosságát.
A digitális oktatás új módszereinek megismerése, további új oktatási stratégiák elsajátítása,
vagy akár a kollégák nyelvi felkészültségének javítása mind olyan követelmények, amelyek a
21. században elengedhetetlenek.

20.3.

Útravaló ösztöndíj program

Koordinátor: Nagy Beáta.
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Iskolánkban diákokat toborzunk az Útravaló ösztöndíjprogramhoz, a pályázat beadásra kerül
2020. október 05-ig. Hat oktató és 10 - 20 tanuló pályázik az ösztöndíjra idén.
Az Út a szakmához ösztöndíj célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a
kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a
hiányszakmákra. Jelenleg a szakács szakma minősül az Észak-Magyarországi régióban
hiányszakmának. Ez folyamatosan változhat, azaz kerülhet bele az iskolánkban tanított
egyéb szakma is, de a cukrász szakma az idén kikerült belőle, ezt mindig az adott évi kiírás
tartalmazza.

21.Versenyre felkészítő szakkörök, foglalkozások tervezése
21.1.

Szakmai munkaközösség (kereskedelem, turisztika, vendéglátás)
Szakmai rendezvények

11. évfolyam szakács, pincér
13. évfolyam érettségi utáni
szakképzés

Időpont
SZKTV januáráprilis
OSZTV januáráprilis

12. évfolyam szakgimnázium: ÁSZÉV
vendéglátás, turizmus

ÁSZÉV március,

Nemzetközi Barman verseny

2021. március

21.2.

április

Felelős
szakmai tanárok
szakmai tanárok (Krpánné
Paszternák Erika, Prokaj
Norbert, Gyula Csaba )
Gyula Csaba, Nyeste
László, Kassai Attila, Gál
Miklós
Gál Miklós, Malácsik
Tibor, Birinyi Zoltán

Szakmai munkaközösség (szépészet)
Szakmai rendezvények

SZKTV való részvétel
ILCSI tanulmányi verseny

Felelős
2021. január, április Bakóné Sz. Szilvia
Sinkó Tamásné
2021. március
Bakóné Sz. Szilvia
Időpont

Szépészeti ágazati verseny –
2021. január, március Montvai Katalin
kozmetikus, fodrász szakirányon
Házi verseny szervezése – kozmetikus, folyamatos
Szakmai tanárok
fodrász 10.-11. oszt. tanulóknak
Regionális versenyek- Szépészet
Montvai Katalin
folyamatos
ágazatban
Doroginé P. Edit
Nyíregyháza, Miskolc
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21.3.

Humán munkaközösség

Tanulmányi versenyek
Magyar népmese napja
rendhagyó magyar óra a 9.
évfolyam számára
Iskolai könyvtárok világhónapja
vetélkedő
Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny
(házi és megyei forduló)
Erzsébet napi szavalóverseny
Szép Magyar Beszéd Verseny
(házi forduló)
Édes anyanyelvünk verseny
(megyei forduló)
Vetélkedő a Magyar kultúra
napja alkalmából
Bod
Péter
országos
könyvtárhasználati verseny
Ki tud többet Egerről?
Eger Városismereti Verseny
(városi forduló)
Jubileumi szavaló verseny(25
éves az iskolánk) regionális
verseny
Jöjj el szabadság szavalóverseny

Időpont
2020.szeptenber
30.

Juhász Nóra

2020. október

Juhász Nóra

2020 december2021 április

Mihály Eszter Laura, Lapsánszki
Éva, Gőghné Ragó Anett,
Hadházi Róbertné
Lapsánszki Éva
Mihály Eszter Laura, Lapsánszki
Éva, Gőghné Ragó Anett,
Hadházi Róbertné

2020. november
2021. januáráprilis
2021 január

Juhász Nóra

2021. február

Juhász Nóra

2020 március

Várnainé Sütő Emőke

2021 március 1.

Mihály Eszter Laura, Lapsánszki
Éva, Gőghné Ragó Anett,
Hadházi Róbertné
Mihály Eszter Laura, Lapsánszki
Éva, Gőghné Ragó Anett,
Hadházi Róbertné
Várnainé Sütő Emőke
Nyeste László, Hadházi Róbertné
Mihály Eszter Laura, Lapsánszki
Éva, Gőghné Ragó Anett,
Hadházi Róbertné

2021 márciusáprilis

Iskolatörténeti tabló készítő 2021. április
verseny a 25 éves évfordulóra
Szakképzési
Centrum Folyamatos
tagintézményei által szervezett
versenyek

21.4.

Idegen nyelvi munkaközösség

Tanulmányi versenyek
EKE
Német
szépkiejtési
verseny
ELT Angol nyelvi olvasási
verseny (levelezős)
Langwest Nyelvi Verseny (B1B2 szint)

21.5.

Felelős

Időpont
2021. január

Felelős
Seiler Orsolya, Kocsis Mariann

2021. márciustól
2021.
április

szakközépiskolai osztályokban
tanítók
február- Rácz Alexandra, Balázsyné
Szucsik Judit, Nagy Beáta

Természettudományi és Testnevelés munkaközösség
Tanulmányi versenyek

Időpont
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Felelős

Osztályok közötti röplabda
bajnokság
Osztályok közötti teremfoci
bajnokság
Városi bajnokság (labdarúgás)
Kozma László XVI. Országos
Informatika Alkalmazói
tanulmányi verseny
Informatika Versenyek
Házi matekverseny
Foci házi bajnokság
Röplabda házi bajnokság
24- órás röplabda
Sport nap
V-VI korcsoportos fiú
kispályás labdarúgó bajnokság
2020-2021 őszi fordulók „B”
csoport
V-VI korcsoportos lány
kispályás labdarúgó bajnokság
2020-2021 őszi fordulók „B”
csoport
V-VI korcsoportos fiú
kispályás labdarúgó bajnokság
2020-2021 tavaszi fordulók
„B” csoport
V-VI korcsoportos lány
kispályás labdarúgó bajnokság
2020-2021 tavaszi fordulók
„B” csoport
„Karácsonyi kupa” fiú
teremlabdarúgó torna
„Farsangi teremlabdarúgó”
torna
Fiú futsal városi bajnokság

november

Országh Larisza, Pelyhe Edina

november

Balogh Anna, Péter – Szabó
András

szeptemberoktóber
októbertől

Péter-Szabó András
Bodó Beáta

egyeztetés alatt
február-március

Pásztori Tünde
Ernyi Anikó
Országh Larisza, Balogh Anna,
október, március
Péter Szabó András, Pelyhe Edina
Országh Larisza, Balogh Anna,
október, március
Péter Szabó András, Pelyhe Edina
Országh Larisza, Balogh Anna,
március
Péter Szabó András, Pelyhe
Edina.
május
mk tagjai
2020. ősz

Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina

2020. ősz

Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina

2021. tavasz

Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina

2021. tavasz

Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina

2020. december
2021. február
2021. tavasz
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Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina
Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina
Országh Larisza, Balogh Anna,
Péter Szabó András, Pelyhe Edina

A Magyar Diáksport Szövetség
Diákolimpiai verseny, Mezei
futóbajnokság
Hegedűsné Lóczi Borbála
kézilabda emléktorna (Leány)
V-VI korcsoportos lány
röplabda bajnokság 2020-2021
tavaszi fordulók „B” csoport
Sperlágh József Emlékfutás
2021
Asztalitenisz verseny,
Diákolimpia
Tájékozódási futás
Diákolimpián, Rövidtávon

21.6.

2021. április

Országh Larisza

2021. tavasz

Országh Larisza, Balogh Anna

2021. tavasz

Országh Larisza, Balogh Anna

2021. tavasz

Országh Larisza, Balogh Anna

2021. tavasz

Országh Larisza

2021. május

Országh Larisza

Egyéb tehetséggondozó tevékenységek tervezése

A tehetséges és szorgalmas tanulókat felkészítjük különböző versenyekre a kiírások alapján
ütemezve, a munkaterv „Versenyre felkészítő szakkörök, foglalkozások tervezése” pontjánál
részletezett módon.
A GINOP-pályázattal összhangban az „Út a szakmához” pályázati programban részt veszünk
10-20 tanulóval. Ebben a tanévben nincs az „Út az érettségihez” pályázati programban részt
vevő tanuló.
A Szabóky Adolfról elnevezett, hiányszakmák oktatásához kapcsolódó, ösztöndíj rendszer az
intézményünkben is fut, ebben az évben csak a szakács tanulók részesülhetnek benne.

22. Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése
Az intézmény tanárai és diákjai folyamatosan készülnek a 10. évfolyamon kötelező
kompetenciamérésre


szövegértés



nyelvhelyesség



helyesírás



fogalmazás



számtani, mértani feladatok gyakorlásával.

A szakmacsoportok az éves munkatervükben már megfogalmazták, hogy a mindennapi
életben előforduló példákon keresztül gyakorolják a típusfeladatokat. Az idei tanévben a
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GINOP-pályázattal összhangban végezzük a felkészítéseket a mérésre és tartunk
próbaméréseket.
Az országos mérés időpontja: 2021. május 26. (szerda)
Felelős szaktanár: Pelyhe Edina
A kompetenciamérésben részt vesznek a tizedikes osztályfőnökök, akik az előzetes
felkészülésért és a mérési felügyeletért is felelősek.
Az iskola biztosítja a zavartalan körülményeket (csengetési rend megváltoztatása, tantermek)
az adott napon, a diákok pedig a szükséges eszközökről gondoskodnak (ceruza, toll, vonalzó).
A kompetenciamérés országos eredményeinek kiértékelése a tantestület bevonásával történik.
Az új eredmények függvényében pedig célokat tűzünk ki, hogy jobb átlaggal végezzünk az
iskolák között.
Felelős pedagógusa:

Hadházi Róbertné

23.
A 2019/2020. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelések
eredményeinek intézményi feldolgozása, kiértékelése, fejlesztési tervek
készítése, az eredmények használásának tervezése (EMMI r. 4. melléklet)
A tanévzáró értekezleten az értékelés megtörtént. A tantestület tájékoztatást kapott a 2019.
évi mérés eredményeiről és azok összefüggésiről. A 2019-es kompetenciamérés
eredményeinek intézményi mutatóit a következők jellemzik:
- A szakközépiskolások körében az előző évi méréshez képest, szövegértésből
országos átlaghoz viszonyítva alacsonyabb teljesítményt mutattak a tanulók,
azonban a szakközépiskolai viszonyítási csoportban szignifikánsan jobb eredményt
értek el, mint az országos érték. Ezen a téren folyamatos erősödés tapasztalható az
intézményben.
- Matematikai eszköztudás kérdésében nincs különbség az előző évi értékekhez
képest, a viszonyítási csoporthoz mérten pedig átlagos teljesítmény megfelelő.
- A szakgimnázium esetében a matematikai eszköztudás és a szövegértés is országos
és viszonyítási csoportokhoz viszonyítva is alacsonyabb értéket mutat az iskolai
eredmény. Az előző évi intézményi adathoz képest azonban emelkedő teljesítmény
mutatható ki.
- További fejlesztőtevékenység végzése folyamatosan szükséges.
Előadói: Hadházi Róbertné a mérési eredmények feldolgozásáért felelős kollegák.
A 2019/2020 tanévben kitűzött kompetenciamérés a COVID19 vírushelyzet miatt törlésre
került.
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24. Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján
Az országos mérés lefolytatásáért felelős: Pelyhe Edina. Az értékelések eredményeinek
intézményi feldolgozása, kiértékelése: Pásztori Tünde Lívia, Pelyhe Edina és Hadházi
Róbertné feladata, míg a fejlesztési tervek készítése, az eredmények használásának tervezése az
egész oktatói testület feladata.
Az országos mérés mellett az intézmény folyamatos mérési pontokat alkalmaz a tanulók
tudásának mérése és értékelése, valamint a tanulók kompetenciáinak fejlesztése érdekében.
A tantárgyi tudás mérésére alkalmazott eszközeink:
 tudásmérők 9. évfolyamon a bejövő ismeretek megállapításához
 kisérettségi vizsga a 10. évfolyamokon
 próba-érettségi a 12. évfolyamosok körében
 tudásmérő tesztek minden évfolyamon
 egységes mérési értékelési elvek a különböző osztályok esetében
 interaktív tananyagtartalmak
 a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 10. § (1) alapján az intézmény a
Fenntarthatósági témahét programját valósítja meg 2021. április 19–23. között.

25. Mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
Cél: Az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex
készség-és képességfejlesztés-a mozgáskészség és a motoros képesség összhangjának
megteremtése-a sportági képzések (röplabda) pszicho motoros tartalmainak elmélyítése,
elméleti ismeretek tudatosítása-a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig
tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozása. Kiemelt feladatok a 2020/2021.
tanévben-rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása, egészséges életmódra nevelés-a
kerettantervi tananyagtartalmak életkori sajátosságok és egyéni képességek szerinti
magas szintű elsajátíttatása-a tanulók fizikai állapotának felmérése a NETFIT módszer
szerint-sportági, és diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplés.
Szakmai munkánk tervezése és megvalósítása során a testnevelés tantárgy
tananyagtartalmában és követelményrendszerében előírtak mellett figyelembe vettük a
tanulók előzetes tudását és életkori sajátosságait is. Az így elkészített tanmenetekben az
alábbi területekre helyeztük a hangsúlyt: „A testnevelés és sport műveltségterület
tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a természetes (alap-)
mozgáskészségek, illetve a pszicho motoros képességek játékos fejlesztésére, azok
változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi
jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és
képességfejlesztési körülmények ,koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek
stabilizálják az alapvető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 9–10.
évfolyamon
a
mozgáskészségek
tovább
stabilizálódnak,
az
előzetes
mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére
kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folyamatában a komplexebb, nehezített
körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá.
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A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos
tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési
feladatok keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási
teljesítményhez, ezen keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez.. A kerettanterv
szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon
is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális
kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó
módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint
hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor
a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel
megismertetjük a tanulókat az eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük
őket az önálló testkulturális művelődésre. A tanulók munkáját –nem feltétlenül az
eredményt, hanem a hozzáállást középpontba helyezve –folyamatosan értékeljük. Nem
kell mindig számon kérnünk ahhoz, hogy képet kapjunk a tanuló tudásáról. Egyidejűleg
kell alkalmaznunk a folyamatos megfigyelés és az időszakos ellenőrzés során való
értékelés, osztályozás módszerét.
Az értékelés helyesen alkalmazva hatékony módszere a pozitív tulajdonságok
kibontakoztatásának, a negatívak korrigálásának, a testnevelés megkedveltetésének. A
testnevelés tantárgyi osztályzatának kialakításánál-a teljesítményt,-a technikai
végrehajtást,-a tanuló aktivitását,-előző teljesítményéhez viszonyított fejlődését azonos
mértékben kell figyelembe venni.
Személyiség-és közösség fejlesztés a sport segítségével A testnevelés-tanítás
célrendszere a tantárgy sajátos helyzetének köszönhetően rendkívül összetett. A mozgás
iránti igény kialakítása és a mozgáskultúra fejlesztése mellett része a testi és lelki
egészségre nevelés. Éppen ezért minden évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a játékra,
amely egyrészt az élményszerzésen keresztül segíti a sporthoz fűződő pozitív élmény
kialakítását, másrészt az egyéni és közösségi viselkedéskultúra fejlesztését szolgálja.
Különösen alkalmas erre a röplabda, amely sportág komplexitásából fakadóan célzottan
tudjuk fejleszteni a különböző kompetenciákat úgy, hogy a tanulók élvezik a mozgást..
Az értékelésnél mindig figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, a tanulók fejlődését
elsősorban önmagukhoz mérjük, és a pozitív megerősítésre törekszünk. Mindennek
köszönhetően eljutottunk oda, hogy a felmérések nem jelentenek tanulóink számára az
átlagosnál nagyobb stresszhelyzetet, és többségük az egyéni fejlettségi szintjük szerint
elvárható eredmény elérése érdekében maximális teljesítményt nyújt.
Az egészségfejlesztő testmozgás pedagógiai szempontjai:
o minden tanuló részt vehessen a mindennapos testnevelésben
o minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténjen a
keringési- és légzőrendszer megfelelő terhelése
o a testmozgás örömöt jelentsen minden tanulónak
o a testnevelés és sport személyiség-fejlesztő hatásai érvényesüljenek a programban
o a testnevelés tartalmazzon játékos elemeket is.
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A mindennapos testnevelési tevékenység megszervezése az intézményben a következő
módon alakul:
o A 9 - 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók esetében a mindennapos testnevelés
óraszáma heti 5 óra.
o A testnevelés órák száma szakközépiskola 9. évfolyamán heti 5 óra, 10. évfolyamán
heti 2,5 óra, 11. évfolyamán heti 2,5 óra.
o A szakgimnázium 9 - 12. évfolyamain a testnevelés óraszáma heti 5 óra, amiből 2
óra igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján
tanórán kívül is letölthető.



Mentesülhet az a tanuló a heti testnevelési órák bizonyos számú látogatása alól, aki a
2011-es köznevelés törvény 21§ 11. pont (d) bekezdés előírásainak megfelel.
„versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi
tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján
sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye
és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel.”

26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (EMMI r. 9.§
(7))


A kompetenciamérésre, fizikai állapotmérésre történő felkészítés feladatai
A köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az általános iskolában és középiskolában
évente gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai
teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok.
A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind
az egyéni, mind a közösségi, fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez. Ezzel
ehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszűntetésére, az általános
fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére,
megtartására.
Iskolánk a NETFIT tesztsort választotta a méréshez szükséges módszernek. A tanulók a
teljesítményükről egyenként tájékoztatást kapnak. NETFIT: március 1 - május 31-ig tart
folyamatosan a testnevelő tanárok által, melyet a központi rendszerbe rögzítenek.
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A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét,
erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve
három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési
zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál
minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, a változást az
előző évihez képest, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. Az
informatikai rendszerbe mind a tanuló, mind a szülő regisztrálhat, és akkor jut hozzá az
egyedi értékelésekhez. A cél ebben az esetben nem a versengés, hanem a tanuló, szülő és
oktató

részére

egy

objektív

visszajelzés.

A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok,
családjaik és a köznevelés szereplői körében.


A felmérés célja
o A fizikai erőnlét nemcsak a testnevelés órákon fontos tényező, hanem az egészséges
életmódra nevelés és az általános jólét szempontjából is elengedhetetlen feltétel.
o A pedagógus és a tanuló is pontos képet kap a felmért eredményről és annak pozitív és
negatív változásairól.
o Segíti a tanulókat abban, hogy képességeiket, teljesítményüket megismerjék.
Önismeretre nevel és motiválja őket a jó kondíció megtartására és továbbfejlesztésére.
o A felmért eredmények információt nyújtanak a testnevelő tanárnak arról, hogy milyen
területeket kell fejleszteni, milyen hiányosságokat kell leküzdeni a kondicionális és
koordinációs képességek területén.
o A felmérési adatok összehasonlíthatók más iskolák eredményeivel.
o A tanulók fizikai állapotának felmérése, fejlesztése nem kizárólag a testnevelő tanár
felelőssége. Közös érdeke a gyereknek, a szülőnek, az iskolának, a társadalomnak,
hiszen csak egészséges ember képes alkotni és dolgozni.
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27. Intézményi pályaorientációs tevékenység
27.1.

Az általános iskolák irányában folytatott beiskolázási tevékenység

Beiskolázási rendezvény
helye
Beiskolázási rendezvény
helye
Salgótarjáni Páv. Kiállítás
Hunyadi Ált. Isk.
Tinódi Ált. Isk.
Lajos Árpád Ált. Isk.
Dédestapolcsány
Szilvásváradi Ált. Isk.
Verpeléti Ált. Isk.
Egri Páv. Kiállítás
Ózdi Páv. Kiállítás
Kemény F. Ált. Isk. Eger
Bánhorváti Ált. Isk.
Káli Ált. Isk.
Eszterházy Gyak. Ált. Isk.
Poroszlói Vass Lajos Ált.
Isk.
Maklári I. István Ált. Isk
Iskolai Páv. Nyíltnap

27.2.

Időpontja
Időpontja
október
október
október
október
október
október
november
november
november
november
november
november
november
november
november
december

A lebonyolításban szerepet vállaló
kolléga neve
A lebonyolításban szerepet vállaló
kolléga neve
Doroginé Pásztor Edit, Vajda László
Doroginé Pásztor Edit
Sinkóné Verebélyi Tímea
Mihály Eszter Laura
Mihály Eszter Laura
Gőghné Ragó Anett
Doroginé Pásztor Edit, Malácsik Tibor,
Vajda László,
Doroginé Pásztor Edit, Vajda László
Doroginé Pásztor Edit
Mihály Eszter Laura
Gőghné Ragó Anett
Doroginé Pásztor Edit
Józsa Gábor
Birinyi Zoltán
Malácsik Tibor, Vajda László

Saját intézményünk évfolyamain megvalósuló beiskolázási tevékenység

A 12. technikumi évfolyam osztályaiban: február 16-ig (12.A-B-K-Sz).
A 2/14. és az 5/13. technikumi évfolyam minden osztályában: február 28-ig.
Az iskolánkban folyó képzések iránti érdeklődést az intézmény honlapján, illetve az írott
sajtóban és elektronikus úton is szeretnénk még intenzívebbé tenni. Ebben a Szakképzési
Centrum beiskolázási tevékenységéhez igazodunk, és anyagi támogatására számítunk.

28. Egyéb intézményi sporttevékenységek
Az intézményben a rendszeres sporttevékenységet erősen akadályozzák a tornaterem szűkös
lehetőségei és ágazati sportra alkalmatlan volta. Ennek ellenére a lehetőségekhez mérten,
igyekszik az intézmény sportversenyekre szervezni diákokat, és szakköröket indítani az
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érdeklődőknek (a DÖK által rendezett házi sportversenyek lebonyolítása és a Sportnapon
való aktív részvétel).

Az egyes iskolai sportkörök megszervezése a következő módon alakul

Iskolai
sportkör

Ideje

Helye

Tanár

megnevezése

29.

box

minden kedd

tornaterem

Balogh Anna

röplabda

minden szerda

tornaterem

Pelyhe Edina, PéterSzabó András,
Országh Larisza

GINOP-6.2.3-17-2017-00010 „Heves megye új HIDja az iskolai
szakképzési lemorzsolódás ellen”
29.1.

Átfogó iskolai megközelítés a korai iskolaelhagyás megelőzésére

„Az iskola döntő szerepet játszik a korai iskolaelhagyás megelőzésében, elszigetelten azonban
nem működhet, mivel iskolán kívüli tényezők is befolyásolják a tanulók iskola iránti
elkötelezettségét és sikerét. Ezért szükséges „átfogó megközelítést” alkalmazni a korai
iskolaelhagyás megelőzésére. Ezen stratégia keretében a teljes iskolai közösség
(iskolavezetők, oktatók és egyéb iskolai alkalmazottak, tanulók, szülők és családok) részt vesz
egy összetartó, kollektív és együttműködő cselekvési programban, szoros együttműködésben
a külső érdekelt felekkel, valamint a tágabb értelemben vett helyi közösséggel.
Az átfogó iskolai megközelítés lehetővé teszi, hogy az iskolák megfelelően reagáljanak az új
és összetett kihívásokra, melyeket az egyre növekvő társadalmi sokszínűség támaszt velük
szemben.
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A hatékony vezetés és kormányzás létfontosságú. Elő kell mozdítani a pozitív iskolai kultúrát,
a csapatmunkát és az együttműködés gyakorlatát az iskolai közösségen belül. Az oktatási
sikerek biztosítása, illetve a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében az iskolai szereplőket
és az egyéb érdekelt feleket is egy platformra kell hozni.
Az iskolafejlesztési folyamatoknak foglalkozni kell olyan célkitűzésekkel is, amelyek a korai
iskolaelhagyás mögött meghúzódó tényezőkre összpontosítanak. Ezekbe a folyamatokba be
kell vonni a teljes iskolai közösséget, az érdekelt feleket, több szakterületet átfogó szakmai
csoportokat, a helyi külső szolgáltatókat, a szülőket és a családokat.
Forrásokat kell biztosítani az iskolavezetők, tanárok és egyéb iskolai dolgozók folyamatos
szakmai továbbképzéséhez, mely a korai iskolaelhagyási folyamat ismertetésére, illetve
azokra a kompetenciákra és készségekre fókuszál, melyek segítségével leküzdhető az oktatási
hátrány, illetve a tanulók eltávolodása az iskolától.
Minden gyermek és fiatal számára biztosítani kell az egyenlő esélyt a jó minőségű és befogadó
oktatásban való részvételhez, illetve azt, hogy élhessenek az ilyen oktatás nyújtotta
lehetőségekkel. A korai iskolaelhagyás a társadalmi kirekesztődés megelőzésének
leghatékonyabb módja a vonzó és releváns tanterv, az elkötelezett és motiválni képes
pedagógusok.
Az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét kell helyezni. Biztosítani kell
a tanulók számára, hogy aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és hogy megfelelő
támogatás és szolgáltatási rendszer vegye körül őket. Az iskolának gondoskodó, ösztönző és
iránymutató tanulási környezetet kell biztosítani, és az összes diákkal szemben magas
elvárásokat támasztania képességeik minél teljesebb mértékű kiaknázása érdekében.
Az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél közötti kölcsönös
bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni.”
Oktatás és képzés 2020; Iskolai irányelv; Átfogó iskolai megközelítés a korai iskolaelhagyás
megelőzésére; EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság.

29.2.

Kiemelt beavatkozási célterületek, intézkedések jellemzői

A következőkben azokat a területeket emeljük ki, amelyek kifejezetten hangsúlyos szerepet
kapnak a Cselekvési tervben. A témakörökhöz kapcsolódó tartalmakat a Cselekvési terv
részletesen tartalmazza.
 A Cselekvési terv hangsúlyos részét képezi az általános és a középfok közötti átmenet
segítése. A tanév első két hete oktatásszervezés szempontjából rendhagyó módon kerül
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megszervezésre, úgynevezett szocializációs időszak, amikor minden szükséges információval
ellátjuk a tanulókat, illetve a lehető legtöbb információhoz jutunk velük kapcsolatban.
 Megismertetjük őket az iskola fizikai környezetével, az alapvető viselkedési szabályokkal,
a dokumentumokkal (pl. Házirend), a tanulói tájékoztatás helyi gyakorlatával (óra/teremrend
értelmezése, weblap, e-kréta, tanulói ügyintézés lehetőségei, segítők elérhetősége stb.), a
gyakorlati oktatás feltételeivel, a közösségi közlekedés szabályaival stb.
 Foglalkozásokat

tartunk

prevenciós

témakörökben,

iskolavédőnő,

pszichológus,

bűnmegelőzési tanácsadó stb.
 A korai jelzőrendszer keretében komplex képalkotást végzünk a 9. évfolyamos tanulókról
(tanév végi tanulmányi eredmények, családi háttér, SNI státusz, HH - HHH helyzet, iskolaés szakmaválasztás okai, tanulási környezet, dohányzás, alkohol, drog; tanulási motiváció,
alapkompetenciák felmérése). Az eredmények kiértékelése után meghatározhatóak az egyéni
problémák, lehetőség lesz az év közben működő segítő tevékenységek megtervezésére. A
veszélyeztetett tanulók esetében megelőző jelleggel már lehetségessé válik a kapcsolatfelvétel
a segítő szolgálatokkal.
 A kapott adatok alapján kialakításra kerülnek a tanulócsoportok, amelyek mellé
mentorokat rendelünk. A mentorok tudatos kiválasztása, képzése a tanév indítását megelőzően
megtörténik. Feladatuk a tanulók kiválasztásában közreműködés, szülői kapcsolattartás
biztosítása, közösségfejlesztés megerősítése: egyéni és kiscsoportos délutáni szakmai és
szabadidős programok koordinálása; az egy osztályban tanítók közösségének megerősítése;
támogató környezet összehangolása: pszichológus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus,
iskolarendőr, védőnői szolgálat, stb. a mentoráltjai tekintetében.
 A Cselekvési tervben kiemelten támaszkodunk a kortárs segítő csoportokban rejlő
lehetőségek kihasználására: pozitív példák bemutatása aktív tanulói közreműködéssel tanórán
kívüli programok, rendezvények segítségével; közösségformálás a cselekvő programokon
keresztül. Iskolán belüli aktív DÖK létrehozása, támogatása, működtetése.
 Fontosnak

tartjuk

a

tanulói

viselkedéskultúra

fejlesztése:

viselkedés

tréning/

előadás/foglalkozás; konfliktuskezelési és kommunikációs technikák megismertetésén
keresztül.
 Kiemelt feladat a hiányzások számának csökkentése. A helyzetelemzés során felszínre
került, hogy adminisztratív hiányosságok miatt számos tanuló esetében nem kerül időben
felszínre a hiányzások mértéke. Ezért a szükséges tanügyi változtatások megtétele
elengedhetetlen.
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 Egységes és a tanuló/szülő számára átlátható értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése.
 Alapvetően az intézményi dokumentumok teljes körű felülvizsgálatát kívánjuk elvégezni.
 Jelentős elmaradásaink vannak a szülő-iskola kapcsolattartásban, az iskola és a családok
közötti kommunikációban. Ennek megerősítése is kiemelt feladatunk.
 Az ingerszegény környezet hatásainak mérséklésére olyan programok szervezése,
amelyekkel a saját kultúrájuktól eltérő hatások érik diákjainkat.
 A kollégiumi elhelyezés lehetőségének minél szélesebb körű ismertetése, a tanulók
bevonzása a kollégiumba a szociális hátrányok enyhítése céljából.
 A kompetenciafejlesztés megerősítése, feladatbank létrehozása, mérési eredmények
egyénre lebontott értékelése.
 Oktatók pedagógiai és módszertani megújulása (továbbképzések, hospitálások saját és
SZC-n belüli intézményben, szakmai utak szervezése, kommunikációs tréning stb.)
 Az Útravaló-Macika, a Szabóky-ösztöndíj, az Erasmus+ programban rejlő motivációs
lehetőségek kellő hatékonyságú kihasználása.
 Szakkör, diákkör, önképzőkör működtetése, fejlesztő és tantárgyi felzárkóztató
korrepetálások biztosítása.
 Tudatos pályaorientációs tevékenység – szélesebb körű információszolgáltatás a leendő
diákok és szülők, valamint az általános iskolák felé.
 Gyakorlati képzőhelyekkel nem csak formális, hanem szakmai kapcsolatok kialakítása.
 Általában az intézményi együttműködések körének szélesítése, tartalommal megtöltése.
 Intézményi önértékelés rendszerének működtetése.
 A cselekvési tervben megfogalmazottak teljesülése érdekében az oktatásszervezés napi
gyakorlatának megújítása; az intézményi kommunikáció újragondolása; az információáramlás
hatékonyságának növelése, az áramlási útvonalak mindenki számára egyértelműsítése,
intézményen belül a felelősség és hatáskörök átgondolása, egyértelműsítése.

30. Duális partnerek megnevezése, felsorolása, kapcsolattartók megnevezése
mindkét fél részéről (Iskolai és duális partneri kapcsolattartó)
A szakoktatókkal, duális partnerekkel napi szintű a kapcsolat. Ha bármilyen probléma, vagy igény
merül fel, azt rugalmasan megoldjuk közösen, egymást támogatva, hiszen a munkakapcsolat
nagyon jó szakoktatókkal, duális partnerekkel.
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A 9. évfolyamos turizmus-vendéglátós tanulók és a 2 éves vendégtéri szaktechnikusok
legfontosabb megmérettetése idén a korábbi kamarai szintvizsga helyett az alapvizsga. 4
szakmából tesznek alapvizsgát: szakács, cukrász, pincér és turisztika szakmákból, amire a
felkészítést az iskolai szakoktatók végzik. A vendéglátós szakgimnazistáink az iskolai tankonyhán
és a tanétteremben végzik a gyakorlataikat. A felsőbb évfolyamos szépészeti szakgimnazisták,
fodrászok és kozmetikusok az iskolai tanműhelyekben töltik a gyakorlati óráikat. Az új bejövő
szépészeti osztálynak nincs gyakorlata az új képzési rend szerint. Idén ismét sor kerül a
mellékszakképesítések vizsgáira, a tervek szerint februárban, pincér, szállodai recepciós és igény
esetén, a szépészeti ágazatban is lehetőséget nyújtunk a diákjainknak képesítés megszerzésére. A
végzős diákok, a vendéglátás, turizmus, valamint a szépészeti ágazat tanulói a duális képzés
keretein belül, a szakmákat tanító munkahelyeken készülnek fel. A külső gyakorlatok gazdálkodó
szervezeteivel, fontos a gyakori kommunikáció, mert minden eszközzel segíteni kell a tanulók
külsős képzését. Az ott történő „élő” munka kiegészítve az iskolai képzéssel, nagyban hozzájárul
a sikeres szakmai vizsgákhoz.
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30.1. Duális partnerek megnevezése, felsorolása, kapcsolattartók
megnevezése mindkét fél részéről
Iskolai kapcsolattartó: Birinyi Zoltán – gyakorlati oktatás vezető
Duális partnerek és kapcsolattartók:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vendéglátó tanegységek
Eger-Park Hotel Kft. 3300 Eger,
Szálloda u. 1-3.
Ködmön Csárda Borétterem 3300 Eger,
Szépasszonyvölgy
Balneo Hotel Zsori Thermal és Wellness
3400 Mezőkövesd, Fülemüle utca 2.
Hotel Senátor Ház 3300 Eger, Dobó tér
11.
Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak
3348 Szilvásvárad, Park u. 25/a.
Fórum Regnum Kft. 3600 Ózd, Vasvár
u. 37. Acapella étterem
Hunguest Hotel Flóra 3300 Eger, Fürdő
u. 5.
Édeskert Étterem 3300 Eger,
Szépasszonyvölgy
Fenyő Vendéglő 3348 Szilvásvárad,
Szalajka u. 441/3.
HBH Étterem 3300 Eger, Bajcsy
Zsilinszky út 19.
Veronika Hotel és Étterem 3250
Tiszaújváros, Szederkényi u. 1/a.
Arany Kakas Fogadó 3250 Pétervására,
Szent Márton u. 4.
Park Étterem 5350 Tiszafüred, Kossuth
tér 15.
Kék Lagúna Étterem 3300 Eger,
Pozsonyi u. 8.
Kékes Étterem 3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Express Étterem 3300 Eger, Barkóczy u.
4.
Parád Park Hotel Kft. 3244 Parádfürdő,
Kossuth L. u. 372.
Goldener Löwe Hotel és Gasztronómiai
Kft. 3300 Eger, Dobó I. tér 5. Offi Ház
Bambara Hotel 3324 Felsőtárkány,
Bükkerdő sétány 2-4.
Macok Bisztró Kft. 3300 Eger, Tinódi S.
tér 4.

email cím

Kapcsolatartó

vendeglatas@hotelegerpark.hu

Harmati Judit

info@kodmoncsarda.hu

Orosz Ibolya

fnb@balneohotel.hu

Kovács Sándor

info@senatorhaz.hu

Cseh András

info@szalajkaliget.hu

Tari Szabolcs

turibenedek@gmail.com

Turi Benedek

tamasinancsi@gmail.com

Inancsi Tibor

edeskert@gmail.com

Sütő Gergő

fenyovendeglo@t-online.hu

Hócza László

hbh@hbh-eger.hu

Szabó Zoltán

veronikahotel@veronikahotel.hu

Tógyer József

info@aranykakasfogado.hu

Egedné Bán
Krisztina

parketteremtiszafured@gmail.com

Kende Károly

expressetterem.eger@gmail.com

Maruzs Csilla

kekes@matraparty.hu

Kóródi László

expressetterem.eger@gmail.com

Maruzs Csilla

info@erzsebetparkhotel.hu

Szűcs Róbert

info@offihaz.hu

Offenbächer Tünde

info@bambarahotel.hu

Bialkó Kinga

csorba.eva@imolanet.hu

Macsika János
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5

Turul Étterem Vendéglő 3400
Mezőkövesd, Gaál István u. 7.
Saliris Resort Spa és Konferencia Hotel
superior 3394 Egerszalók, Forrás u. 6.
Dorner Étterem 3300 Eger, Kossuth u.
28.
Panoráma Hotel Noszvaj 3325 Noszvaj,
Dobó u. 10/a.
Fekete-Ló Fogadó 3300 Eger, Hadnagy
út 10.
Hotel Villa Völgy 3300 Eger,
Tulipánkert u. 5.
Cherry Gösser Étterem 3300 Eger,
Széchenyi u. 11.
Hotel Unicornis 3300 Eger, Hibay K. u.
2.
Végvár Ételbár 3332 Sirok, 0192/19/A
Hétvezér Csárda 3373 Dormánd, Dózsa
Gy. U. 1.
Thermál Park 3394 Egerszalók, Thermál
Kemping sor 2.
Agria Étterem és Falatozó 3300 Eger,
Kistályai u. 18.
Hotel Korona 3300 Eger, Tündérpart 5.
Vincellér Panzió 3200 Gyöngyös,
Erzsébet királyné útja 22.
Benevár étterem Gyöngyös, Parádi út
10, 3232
Balneo Hotel Zsori Thermal és Wellness
3400 Mezőkövesd, Fülemüle utca 2.
Gesztenyéskert, Szécsény Szécsény,
Rákóczi út 87, 3170
Mesés Shíraz Hotel Egerszalók
Egerszalók, Széchenyi István út 31,
3394
Hotel Szent István Eger, Legányi Ferenc
u. 12, 3300
SZÉPÉSZETI EGYSÉGEK
Szilárdi Lászlóné 3300 Eger,
Egészségház u. 11.
Eged Zita 3300 Eger, Csákány u.
Bótáné Farkas Klára 3300 Eger,
Cifrakapu u. 13.
Montvai Katalin 3300 Eger, Frank
Tivadar u.
Kovács Krisztina 3300 Eger, Kisasszony
u. 34.

huu@freemail.hu

Seszták Sándor

culinary@salirisresort.hu

Dobos Attila

dornerrestaurant@gmail.com

Dorner Ferenc

etterem@panoramahotelnoszvaj.hu

Kovács Szabolcs

etterem@panoramahotelnoszvaj.hu

Nagyfejeő András

catering@hotelvillavolgy.hu

Boldizsár Adrián

cherry.restaurant.eger@gmail.com

Gyimesi Ottó

info@hotelunicornis.hu

Tóth László

meskonorbi@gmail.com

Meskó Norbert

info@hetvezercsarda.hu

Kovács Attila

thermalpark@egerszalok.eu

B. Tóth Krisztina

berecz.attila@szantofer.hu

Berecz Attila

egerhotelkorona@gmail.com

Micski Marianna

vincellerinfo@matraparty.hu

Kóródi László

info@benevaretterem.hu

Sinka Csaba

titkarsag@balneo.hu

Gál László

temala.bt@gmail.com

Mag József

etterem@shirazhotel.hu

Sike Zoltán

tamas.zoltan@gmail.com

Tamás Zoltán

email cím

Kapcsolatartó

gabikozmetika17@gmail.com

Szilárdi Lászlóné

egedzita@gmail.com

Eged Zita
Bótáné Farkas
Klára

bmgouranga@gmail.com
montvaikata@gmail.com

Montvai Katalin

kovacs.krisztina.studio@gmail.com Kovács Krisztina
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9

Szaniszlóné Kovács Boglárka 3700
szan.csaba@freemail.hu
Kacinzbarcika, Nagy Lajos út 2.
Morvainé Molnár Krisztina, 3200
morvai.molnarkriszti@gmail.com
Gyöngyös, Orczy út 1. C épület
Papa Thomas 3300 Eger, Deák Ferenc út
janosi.ildiko@gmail.com
4. - Jánosi Ildikó
Szabó Zita 3300 Eger, Kossuth L. u.
citor77@gmail@com

10

Nagyné Bánfai Éva Hatvan

6
7
8

banfaieva1980@gmail.com
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Szaniszlóné
Kovács Boglárka
Morvainé Molnár
Krisztina
Jánosi Ildikó
Szabó Zita
Nagyné Bánfai
Éva

Költségvetés – Munkaterv
2020/2021. tanév
DÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nyomtató papír
Faragjunk töklámpást
verseny-jutalom: pizza
Halloween jelmezversenyjutalom: torta
futball, röplabda kupa 1.
forduló
cipősdoboz akció jutalom:
torta
Országos diákparlament:
utiköltség, étkezés
karácsonyfa állítás:díszek
Mikulás:szaloncukor
futball, röplabda kupa 2.
forduló
futball, röplabda kupa 3.
forduló

csapatépítő program
Szent Lőrinc díj- diák:
plakett+utalvány
12.
Diáknapi jutalmak,
13.
eszközök
Egészség- és sport nap- 2021. 05.
25.
14.
Sport szelet
15.
Cerbona zabszelet
16. Sió Rostos Őszibarack Ital
17. Sió Szűrt Alma Ital 0,2 L
18. Sió Szűrt Szőlő Ital 0,2 L

csomag

3

3 000,00 Ft

darab

2

12 000,00 Ft

darab

1

5 800,00 Ft

csomag

7

42 000,00 Ft

darab

1

5 800,00 Ft
21 000,00 Ft
20 000,00 Ft
22 000,00 Ft

kg
csomag

7

35 000,00 Ft

csomag
csomag

7
1

30 000,00 Ft
100 000,00 Ft
36 000,00 Ft
20 000,00 Ft

darab
darab
darab
darab
darab
Összesen:

Humán - Munkaközösség
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150
150
150
150
150

13350
17850
16350
16350
16350
432 850,00 Ft

Hónapok

1.

2.
3.

Munkatervben lévő
program

Implom helyesírási verseny
November
országos döntő
November Erzsébet napi
szavalóverseny
A magyar kulúra napja.
Január
Kódfejtő játék

4.

Március

Jubileumi szavaló verseny(25 éves az iskolánk)
regionális verseny

5.

Április

Iskolatörténeti tabló készítő
verseny a 25 éves
évfordulóra

Tervezett
megvalósítás
időpontja
amennyiben
bejutnak tanulók
az országos
döntőbe

Tervezett
költségek

Indoklás

50000

Úti ktsg; Oklevél; Jutalom a
versenyzőnek és a felkészítő
tanárnak a díjazásért

2020. november
vége

16000

2021. január 22.

15000

2021. március
eleje

40000

2021. április eleje

27000

Összesen:

Díjak, oklevelek,
feladatlapok másolása
Könyvjutalom az első 3
helyezett csapatnak.
Jutalomkönyvek
szakgimnáziumi és
szakközépiskolai
kategóriában, dekoráció
Kartonok, színes filcek;
Jutalom az első 3
helyezettnek

148000

Idegen nyelvi - Munkaközösség
Hónapok
1
2

3
4
5
6
7

Munkatervben lévő
program

November Halloween vetélkedő
Weihnachtsbäckerei Karácsonyra hangolódás
December
süteménykészítéssel (német nyelven)
Angol nyelvű
Január országismereti egyéni
háziverseny
EKE Német szépkiejtési
Január
verseny
Német Langwest Nyelvi
Február
Verseny (B1-B2 szint)
ELT Angol nyelvi olvasási
Március
verseny (levelezős)
Angol Langwest Nyelvi
Április
Verseny (B1-B2 szint)

Tervezett
megvalósítás
időpontja
2020. nov. 3.

Tervezett
költségek

Indoklás

18000

1-3. helyezett csapat díjazása

2020. dec. 10.

18000

1-3. helyezett csapat díjazása

2021. febr. 15.

8000

1-3. helyezett díjazása

2021. január

1-3. helyezett díjazása

2021. februármárcius

6000

1-3. helyezett díjazása

2021. március

18000

1-3. helyezett csapat díjazása

6000

1-3. helyezett díjazása

2021. márciusáprilis
Összesen:

TTK - Munkaközösség
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74000

Hónapok
1. November

"25 év 25 kérdés"

Tervezett
megvalósítás
időpontja
2020. december
2020. november

Munkatervben lévő program

2.

December

Adventi Kirándulás

3.

Február

Házi matekverseny

4.

Március

"25 év 25 kérdés"

Április

Bükki Nemzeti Park
munkatársai- ökológiai-,
környezetvédelmi problémák
témakörben előadás

5.

Tervezett
költségek

Indoklás

20000

anyagköltségek/díjak

388420

Busz-költség(360000 Ft).
Sopron Tűztorony
belépő(28420 Ft)

12000

anyagköltségek/díjak

15000

anyagköltségek/díjak

előadás

25000

tisztelet díj

Összesen:

460420

2021. Februármárcius
2021. Március

Szakmai – Vendéglátás, kereskedelem, turisztika munkaközösség
Szakmai rendezvények

Időpont

Összeg

Indoklás
Meghívók, alapanyag, az előadó
"honoráriuma"

1. Szent Lőrinc Klub

2020. november 10 000

2. Nemzetközi Barman verseny

2021. március

300 000

3. Koktél bemutató szervezése

2021. március

30 000

4. Üzemlátogatás szervezése 9-10. évf. 2021. március

25000

Utazási költségek

5. Szállodalátogatás
Szakmai kirándulás Kopcsik
6.
Marcipánia, Stühmer

2021. tavasz

10000

Utazási költségek

2021.tavasz

15 000

Utazási költségek, belépők

7. Szakmák éjszakája, tematikus hét

2021. április

250 000

Alapanyag költség a bemutatókhoz

8. Szent Lőrinc Klub szervezése

2021. tavasz

10 000

Meghívók, alapanyag, az előadó
"honoráriuma"

9. Gasztrodalmi vetélkedő

2021. tavasz

95 000

Alapanyagok költsége, dekoráció,
előkészítés

Nyílt napok megszervezése,
10. pályaorientációs napokon,
rendezvényeken való részvétel

folyamatos

40 000

Alapanyag költségek a bemutatókhoz

11. Gasztronómiai rendezvények
12. Háziversenyek lebonyolítása

folyamatos
2021. tavasz
Összesen:
Szakmai – Szépészet Munkaközösség
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Utazási költség, alapanyagok, étkezés,
szállás költségei
Alpanyagok: italok, üdítők,
gyümölcsök

60 000 Alapanyagok költsége
34 000 Díjak, oklevelek, egyéb költségek
819 000

Munkatervben lévő
program
Szeptember Eger ünnepe
Pályaválasztási és
pályaorientációs napokon a szakma
Október
bemutatása általános és
középiskolákban
Hónapok

1.

2.

3.

December

4.
5.
6.
7.

Január

8.

Február

9.
10. március
11.
12. Április
13.
14. Május

Ilcsi kozmetikai
bemutató - Gyöngyös
Házi versenyek
Mellékszakkép.
Vizsgafelkészítés
Alfa-parf cég fodrász
bemutatók
Alveola cég kozmetikai
bemutatói
Pályaorientációs és
diáknapok
Férfi borbély bemutató
Ilcsi laborlátogatás Bp
Alfa-parf cég fodrász
bemutatók
Smink, csillámtetováló
bemutató
Ilcsi tanulmányi verseny
Szakmák éjszakája

Tervezett megvalósítás
időpontja
2020. szeptember 18-19.

Tervezett
Indoklás
költségek
15000
bemutató anyagok

2020. októbertől

15000

kozmetikai, fodrász
anyagok/alkalom

2020. december

12000

utazási költség

2020. december

15000

ajándékok

2020. december

80000

vizsga anyagok

2021. Január

60000

oktatói díj

2021. Január

60000

oktatói díj

folyamatos

15000

egyeztetés szerint
2021. március

40000
95000

bemutató
anyagok/alkalom
oktatói díj
buszköltség

2021. március

60000

oktatói díj

2021. Április

40000

oktatói díj

2021. Április
2021. Május
Összesen:

35000
40000
522000

felkészítés
bemutató anyagok
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Érvényes:
2020/21-es tanév
Véleményezte:
oktatói testület, szülői szervezet, diákönkormányzat
Nyilvánosságra hozatal helye:
www.szleger.hu
(az intézmény honlapja)

Eger, 2020. 09. 15.
PH
…………………………………………..
Debreceni Zsuzsanna
igazgató

A Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum
és Szakképző Iskola 2020-21-es tanévre vonatkozó munkatervét időben megkaptam, és
jóváhagyom azt.

Eger, 2020. 09. 15.
PH
………………………………………..
Tóth Zsolt

……………………………………
Fábri Eufrozina
Kancellár

Főigazgató
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