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2021-2022-es tanév rendje 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 01. 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. 

Végzős évfolyam utolsó tanítási napja: 2022. április 29. 

Tanítási napok száma: 179 

Első félév vége: 2022. január 21. 

 Értesítés határideje:2022. január 28. 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2021. október 23. – november 01. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd) 

Téli szünet: 2021. december. 22. – 2022. január 02. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2022. április 14. – április 19. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok rendje:  
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 5. § …..amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel. 

 Dátum Felhasználása 

1. nap 2021. november 23. pályaorientációs nap 

2. nap  2021. december 11. nevelési értekezlet 

3. nap  2022. március 26. nevelési értekezlet 

4. nap  2022. május 02. írásbeli érettségi (magyar) 

5. nap 2022. május 03. írásbeli érettségi (matematika) 

6. nap  2022. május 04. írásbeli érettségi (történelem) 

7. nap 2022. május 11. írásbeli érettségi (ágazati) 

8. nap 2022. május 20. központi interaktív írásbeli szakmai 

vizsga 
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Ünnepek és megemlékezések: 

Dátum Esemény Felelős 

2021.08.30. Tanévnyitó ünnepély Szabó Péter 

2021.10.06. Megemlékezés 1849. október 

6-ról 

Laznik Gabriella 

2021.10.22. Iskolai ünnepség az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Böhm László 

2022.01.22. Ádámok és Évák – részvétel a 

Petőfi Szinház rendezvényén a 

magyar kultúra napja  

alkalmából 

Néninger Jánosné Péti Mária 

2022.01.28. Szalagavató Böhm László – Szigeti Enikő 

2022.02.25. A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

Laznik Gabriella 

2022.03.11. Iskolai ünnepség az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Laznik Gabriella 

2022.04.20. A holokauszt áldozatainak em-

léknapja 

Laznik Gabriella 

2022.04.29. Ballagás Szegi Júlia 

2022.06.21. Tanévzáró ünnepély Szabó Péter 

Egyéb iskolai rendezvények: 

Dátum Esemény Felelős 

2021.10.06. Munkáltatói értekezlet Mézes József 

2021.11.12. Megemlékezés a Magyar 

Nyelv Napjáról 

Laznik Gabriella 

2021.12.22. Testületi karácsonyi ünnepség Néninger Jánosné Péti Mária 

2022.02.08. Munkáltatói értekezlet Mézes József 

2022.03.17.  

2022.03.24. 

Táncsics nap-Alma Mater gála Kiss Tünde-DÖK 

Néninger Jánosné Péti Mária – 

Szabó Péter 

2022.04.11. Megemlékezés a költészet 

napja alkalmával 

Néninger Jánosné Péti Mária 

2021.06.04. Pedagógusnap Szegi Júlia 
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Témahetek és témanap: 

Időpont Esemény Felelős 

2021.10.05. Építészet világnapja Tölgyesi Ákos 

2022.06.03. A Nemzeti Összetartozás Napja 
Laznik Gabriella – Szigeti 

Enikő 

Tanulmányi és sportversenyek: 

Időpont Esemény Felelős 

2021. október 
Beauty Fórum Kozmetikus       Di-

ákolimpia 

szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2022. október-november Árpád Kupa 
szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2021. november-december 
Online Szépész Kupa               (Kis-

kunhalas) 

szépészeti                       

munkaközösség tagjai 

2022. január 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

minden szakmacsoportban 

szakmai                         

munkaközösségek tagjai 

2022. január 
OSZTV (magasépítő technikus, au-

tomatikai technikus) 

építész, elektronikai  

munkaközösség tagjai 

2022. március 
Magyar Asztalos Tanulmányi Ver-

seny 

faipari munkaközösség 

tagjai 

2022.március-április 

ÁSZÉV (építészet, szépészet, elekt-

ronika, sport, rendészet szakmacso-

portban) 

érintett szakmai                         

munkaközösségek tagjai 

2022. április Építészeti Diákkonferenciára építész munkaközösség 

tagjai 

2022. április-május 
Nemzetközi asztalos és gépész ver-

senyen 

Faipari-gépészeti            

munkaközösség tagjai 

2021. szeptember OSZKTV -matematika 
matematika                

munkaközösség tagjai 

2021. november 
Nemzetközi Kenguru Matematika-

verseny 
Kovács Katalin 

2021. szeptember OKTV verseny-történelem 
Böhm László,  

Szigeti Enikő 

2021. szeptember OKTVverseny- irodalom Szabó Péter 

2021. október Szakiskolások tantárgyi versenye 
Néninger Jánosné Péti 

Mária 

2021. október Iskolai vers- és prózamondó verseny 
Néninger Jánosné Péti 

Mária-Szegi Júlia 

2021. november Örökségünk ’48” Böhm László 

2021. november „Magyarország az én hazám” Szigeti Enikő 

2021. november Implom József Helyesírási Verseny Szabó Péter 
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2021. november 

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-

seny 

Laznik Gabriella 

2021. szeptember OKTV angol, német 

Péringer Csilla német, 

Benczéné Barcza Julianna 

angol 

2022. március 
 

Fox verseny (MMpublications) 
Tulipánt Zsófia 

2022. április Focus on Britain (Zánka) Dénes Roxána 

2022. április Öveges Idegen nyelvi verseny 
Kiss Tünde német, Csik 

Valéria angol 

2021. októbertől               

versenykiírás szerint 
Diákolimpiai versenyek 

testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2022. január-február Szeiberling Kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2021. októbertől Fair play kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2021. november Táncsics kupa 
testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

2021. szeptembertől              

versenykiírás szerint 
Egyéb városi sportrendezvények 

testnevelés                    

munkaközösség tagjai 

Vizsgák rendje: 

Osztályozó vizsgák időpontjai: 

- Félévi: 2022.01.10 – 01.12. 

- Év végi: 2022.06.07 – 06.09. 

Javítóvizsga időpontjai: 

- Írásbeli:2022.08.23. 

- Szóbeli: 2022.08.24. 

Érettségi vizsgák időpontjai: 

Október-novemberi érettségi időszak 

2021.10.18. magyar nyelv és irodalom 

2021.10.19. matematika 

2021.10.20. történelem 

2021.10.21. angol nyelv 

2021.10.25. német nyelv 

2021.10.22. ágazati szakmai vizsgatárgyak 
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2021.10.26. informatika 

Szóbeli vizsgák: 

 

Május-júniusi érettségi időszak 

2022.05.02. magyar nyelv és irodalom 

2022.05.03. matematika 

2022.05.04 történelem 

2022.05.05. angol nyelv 

2022.05.06. német nyelv 

2022.05.11. ágazati szakmai vizsgatárgyak 

2022.05.13. informatika 

 

Szóbeli vizsgák: 

 

Szakmai vizsgák időpontjai: 

2021. őszi vizsgaidőszak/ pótló-, javítóvizsgák 

 

Szakma Osztály 
Tervezett             

létszám 
Időpontok 

Asztalos (OKJ) - 2 fő 

írásbeli: 2021. 10. 07 

gyakorlat, szóbeli: 2021. 

10. 12. 

Faipari technikus 

(OKJ) 
- 2 fő 

írásbeli: 2021.10.07 

gyakorlat, szóbeli: 

2021.10.12. 

Dátum osztály létszám 

2021.10.22.-23. 1. vizsgacsoport 61 fő 

2021.10.24.-25. 2. vizsgacsoport 63 fő 

Dátum osztály létszám 

2022.06.13 – 06.15. 12.E 21 fő 

2022.06.15. – 06.17. 12.R 22 fő 

2022.06.20 – 06.22. 12.K 28 fő 
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Hegesztő (OKJ) - 1 fő 

írásbeli: ------------ 

gyakorlat, szóbeli: 

2021.10.14. 2021.10.20. 

Asztalos                  

felnőttoktatás         

(szakmajegyzék) 

- 6 fő 

írásbeli: 2021.10.14. 

projektfeladat: 

2021.10.19. 

Hegesztő              

felnőttoktatás              

(szakmajegyzék) 

- 6 fő 

írásbeli: 2021.10.14. 

projektfeladat: 

2021.10.20. 

 

- 2022. februári vizsgaidőszak 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Regeneráló            

balneoterápiás  

masszőr               

mellék-szakképesítés 

(OKJ) 

12.E 20 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 02.10.-02.17. 

Közszolgálati             

ügykezelő                  

mellék-szakképesítés 

(OKJ) 

12.R 16 fő 

írásbeli: 2022.02.07. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 02.10.-02.17. 

 

- 2022. májusi vizsgaidőszak 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Asztalos (OKJ) 11.A 19 fő 

írásbeli: 2022. 05.12. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.13.-06.15. 

Ács (OKJ) 11.B 5 fő 

írásbeli: 2022. 05.12. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.13.-06.15. 

Központifűtés-           

szerelő  

 

(OKJ) 

11.B 8 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.13.-06.15. 
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Villanyszerelő 

(OKJ) 
11.B 10 fő 

írásbeli: 2022. 05.18. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.19.-06.15. 

Festő, mázoló,            

tapétázó 

(OKJ) 

11.C 8 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.13.-06.15. 

Magasépítő            

technikus 

4+1 éves 

(OKJ) 

13.M 9 fő 

írásbeli: 2022. 05.12. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.13.-06.15. 

 

Kozmetikus  

4+1 éves 

(OKJ) 

 

13.M 10 fő 

írásbeli: 2022. 05.13. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.14.-06.15. 

Automatikai            

technikus             

4+1 éves 

(OKJ) 

 

13.M 10 fő 

írásbeli: 2022. 05.18. 

gyakorlat, szóbeli: 

2022. 05.19.-06.15. 

Fodrász érettségire 

épülő 2 éves képzés 

(szakmajegyzék) 

 

14.K 8 fő 

írásbeli: 2022. 05.20. 

projektfeladat:        

2022. 05.21.-06.15. 

Kozmetikus         

technikus érettségire 

épülő 2 éves képzés 

(szakmajegyzék) 

 

14.K 10 fő 

írásbeli: 2022. 05.20. 

projektfeladat:        

2022. 05.21.-06.15. 

Asztalos                

felnőttoktatás 

(szakmajegyzék) 

 

eKSZ/11AK 9 fő 

írásbeli: 2022. 05.19. 

projektfeladat:        

2022. 05.20.-06.15. 

Burkoló  

felnőttoktatás 

(szakmajegyzék) 

 

eKSZ/11AK 16 fő 

írásbeli: 2022. 05.19. 

projektfeladat:        

2022. 05.20.-06.15. 
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Kárpitos                 

felnőttoktatás 

(szakmajegyzék) 

 

eKSZ/11AK 1 fő 

írásbeli: 2022. 05.19. 

projektfeladat:        

2022. 05.20.-06.15. 

Sportedző                

felnőttoktatás 

(szakmajegyzék) 

 

eKSZ/11.S 22 fő 

írásbeli: 2022. 05.19. 

projektfeladat:        

2022. 05.20.-06.15. 

Villanyszerelő          

felnőttoktatás 

(szakmajegyzék) 

 

eKSZ/11V 53 fő 

írásbeli: 2022. 05.20 

projektfeladat:        

2022. 05.21.-06.15. 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai: 

Időpont Felelős 

2022. 01.10. – 04.22. 
Bereczki Katalin és a testnevelési munkakö-

zösség 

A kompetenciamérés időpontja: 

Országos mérés 10. évfolyamon  

- olvasás-szövegértés, matematikai, természettudományos eszköztudás: 2022. 04 20. – 

05.03.  

Szakképzési kompetenciamérés                   

- Bemeneti és kimeneti mérés időpontja: 2021. 09.14. – 17. 

- Pótmérés: 2021. 09.20. – 21. 

Értekezletek rendje 

Vezetői értekezletek: minden hétfőn 10.00-11.30 óra között 

Oktatói testületi értekezletek: 

- tanévközi értekezletek: minden hónap első hétfőjén 14:30-tól 

- félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 21. 

- félévi értekezlet: 2022. január 31. (hétfő) 13.00 órakor 

- év végi osztályozó értekezlet: 2022.04.28. végzősök esetében, ill. 2022.06.14. 

- év végi értekezlet: 2022. június 27. (hétfő) 9.00 óra 
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Szülői értekezletek:  

- I. félév: 2021. 09. 20. (hétfő)  1600 óra 

- II. félév: 2022. 02. 07. (hétfő) 1600 óra 

Szülői fogadóórák: heti fogadóóra az eKrétába kijelölve egyénileg 

A 2020/2021-es tanév beiskolázási tevékenysége:  

- Pályaválasztási tájékoztató elkészítése az általános iskolák számára 

 

Felelős:    Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

    Határidő:  szept. 30. 

 

- Nyílt napok szervezése 

 

    Felelős:    Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

      Mézes József szakmai igazgatóhelyettes 

      munkaközösség vezetők 

     

Időpontja: november 09.     

               november 23.  

  

- Részvétel a Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállításán  

 

Határidő: a rendező beosztása szerint 

                                                                      Felelős: Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

                                                                                    Mézes József szakmai igazgatóhelyettes 

- Iskolánk pályaválasztási kínálatának személyes bemutatása azon általános iskolákban, 

ahonnan jelentkezőket várunk 

Határidő: az ősz folyamán 

                                                                      Felelős: Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

                              Mézes József szakmai igazgatóhelyettes 

               munkaközösség vezetők, jelentkező oktatók 

 

Nyílt napok: 2021. november 09, november 23. (kedd) 

Középfokú beiskolázás rendje: 

- a tanulmányi területek belső kódjának meghatározása, és elektronikus formában a Fel-

vételi Központnak történő megküldése 

   Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- a felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében 

    Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 



11 

 

- az egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre történő tanulói jelentkezés 

    Határidő: december 3. 

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

 

- egységes központi írásbeli felvételi vizsgák a technikum 9. évfolyamára jelentkezőknek

               Határidő: 2022. január 22.  

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a technikum 9. évfolyamára jelentkezőknek

               Határidő: 2022. január 27.  

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- pályaalkalmassági megszervezése a technikum sport szakmacsoportos 9. évfolyamára 

jelentkezőknek                

                                   Határidő: 2022. február 22.- március 11.  

    Felelős: Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

                                                                       Bereczki Katalin munkaközösség vezető 

 

- felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek és az álta-

lános iskoláknak 

Határidő:  2022. április 29. 

     Felelős:  Krausz Attila általános igazgatóhelyettes 

 

- beiratkozás a középfokú iskolákba 

Határidő: 2022. június 23-24. 

 Felelős: Molnár Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

Választott tisztségviselők:  

Tisztség megnevezése Tisztségviselő neve 

DÖK támogató tanár Kiss Tünde 

magyar-történelem munkaközösség vezetője Szabó Péter 

matematika-fizika-informatika munkaközös-

ség vezetője 
Bakai Zoltán 

angol-német nyelvi munkaközösség vezetője Tulipánt Zsófia 

testnevelés-sport munkaközösség vezetője Bereczki Katalin 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője Albert Enikő 

elektronika-elektrotechnika munkaközösség 

vezetője 
Zalavári András 

építészet munkaközösség vezetője Tölgyesi Ákos 

faipar-gépészet munkaközösség vezetője Kajtár Jenő 

biológia-kémia-szépészet munkaközösség   

vezetője 
Szálingerné Fülöp Mónika 

a PSZ alapszervezeti titkára Böhm László 

az érettségi és szakmai vizsgák jegyzője Illés-Kiss Krisztina, Liptay Kinga 
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ágazati alapvizsgák jegyzője  Szálingerné Fülöp Mónika 

balesetvédelmi felelős Puskás Natália 

balesetbiztosítási felelős Farkas Katalin 

munkavédelmi felelős (iskola) Primus Márk 

munkavédelmi felelős (tanműhely) Kajtár Jenő 

a fegyelmi bizottság elnöke Szabó Péter 

hangosítás Zsély Gyula 

dekoratőr Laznik Gabriella, Tóth Mercédesz Adél 

tankönyvfelelős Laznik Gabriella 

ifjúságvédelmi felelős Szalai István 

rendszergazda Zsély Gyula 

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje  

Állandó ügyelet tartása  

Név Időpont Helyiség 

Hajdúné Medgyesi Andrea 7:00 – 15:00 igazgatói iroda 

Krausz Attila 7:00 – 15:00 igh-i iroda 

Molnár Katalin 8:00 – 16:00 igh-i iroda 

Mézes József 7.30-15.30 igh-i iroda 

Az intézményi munka ellenőrzése 

 

Terület Módszer Felelős 

az új belépő oktatók, munkakö-

zösség vezetők és óraadók  

munkájának ellenőrzése 

óralátogatás, óramegbeszélés,   

tanári reflexió, önértékelés,      

vezetői értékelés, eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Hajdúné Medgyesi Andrea - 

igazgató 

pedagógiai folyamatok –  

közismereti oktatás 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés,    

vezetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Krausz Attila –  

igazgatóhelyettes 

adminisztációs feladatok Kréta rendszer – ESL, Fókusz igazgatóhelyettesek 

pedagógiai folyamatok –         

matematika, informatika 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Bakai Zoltán –  

munkaközösség vezető 
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pedagógiai folyamatok –  

magyar, történelem 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Szabó Péter –  

munkaközösség vezető 

pedagógiai folyamatok – idegen 

nyelv 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Tulipánt Zsófia –  

munkaközösség vezető 

pedagógiai folyamatok –  

testnevelés, sport szakmacso-

portban tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Bereczki Katalin –  

munkaközösség vezető 

építészeti szakmacsoportban  

tanító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Tölgyesi Ákos –  

munkaközösség vezető 

elektronikai szakmacsoportban 

tanító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Zalavári András –  

munkaközösség vezető 

szépészeti szakmacsoportban 

tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Szálingerné Fülöp Mónika – 

munkaközösség vezető 

faipari-gépészeti  

szakmacsoportban tanító okta-

tók 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, ve-

zetői értékelés eKréta admi-

nisztráció ellenőrzése 

Kajtár Jenő –  

munkaközösség vezető 

- Ütemterv készítése: 

 

Ki Mikor Kit 

Hajdúné Medgyesi Andrea 

igazgató  
a tanév folyamán 

az új belépő oktatókat, 

munkaközösség vezetőket 

és óraadókat 

Krausz Attila igazgatóhelyettes havonta min. egy alkalommal a közismereti oktatókat 

Molnár Katalin                           

igazgatóhelyettes 
havonta min. egy alkalommal 

a szakmai elméleti oktató-

kat 

Mézes József igazgatóhelyettes havonta min. egy alkalommal 

a szakmai gyakorlati okta-

tókat, a nagyobb külső 

gyakorlati munkahelyeket 

György Anita kollégiumvezető havonta min. egy alkalommal a kollégiumi nevelőket 

a munkaközösségvezetők félévente egy alkalommal a munkaközösség tagjait 
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- Tanügyi dokumentumok ellenőrzési feladatai 

 

A tanügyi dokumentumok naprakész vezetése minden oktató, osztályfőnök alapfeladata(e-

Kréta, hiányzások vezetése, felszólítások kiküldése).  

Tanévkezdéskor, félévkor és év végén a bizonyítványok, törzslapok, e-Kréta napló pontos ve-

zetése, adminisztrálása, határidőre elkészítése alapfeladat. 

Az e-Krétában történő oktatói és osztályfőnöki adminisztráció ellenőrzése folyamatosan törté-

nik az igazgató és igazgatóhelyettesek által. A vezetők által jelzett hiányosságokat azonnal kell 

pótolni. 

 

Kiemelt oktatói munkavégzés ellenőrzési területei: 

 

- Szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás. Szerepvállalás az intézményi szakmai 

munka tartalmi megújításában. Innováció. 

- Versenyekre, pályázatokra való felkészítő munka 

- Kiemelkedő eredmények tanulmányi versenyeken, tehetségfejlesztésben 

- Tanulás támogatása: 

 tanulók felzárkóztatása, fejlesztése tanórán kívül (pl. fejlesztő foglalkozások, mentorá-

lás (nem beleértve azokat a programokat, amelyekért külön díjazás jár pl.: Szabóky, 

Útravaló/Macika stb.) 

 tehetséggondozás 

- Közösségek alakításának a segítése 

- Kommunikáció és szakmai együttműködés (Iskolai közösségekkel, szereplőkkel való 

kapcsolattartás tanórán kívüli programokon) 

- Részt vállal az intézmény szervezeti életét kialakító, pedagógiai tervező és értékelő 

munkában 

-  Önképzés 


