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1.1. A tanév helyi rendje: 
 

 

2019-2020. TANÉV RENDJE 
Szorgalmi időszak:  2019. szeptember 2. (hétfő) – 2020. június 15. (hétfő) + nyári gyakorlat 

Végzős évfolyamok:  szakgimn. és szakmai képzés 2019. szept. 2. – 2020. ápr. 30. 

Tanítási napok száma: szakgimn. 178, szakközépisk. 179 (ezen felül 8 ill. 7 tanítás 

nélküli munkanap lehet) 

Első félév:   2019. szept. 2. – 2020. január 24. 

Ballagás:   április 30. (csüt.) 16,00 

 

 

Vizsgák:       Őszi   Tavaszi 

Érettségi írásbeli emelt és középszinten 

Magyar      10.14. 08 00 óra 05.04. 0800 óra 

Matematika      10.15. 0800 óra 05.05. 0800 óra 

Történelem      10.16. 0800 óra 05.06. 0800 óra  

Angol       10.17. 0800 óra 05.07. 0800 óra 

Német       10.21. 0800 óra 05.08. 0800 óra 

Szi. vizsgatárgyak     10.18. 0800 óra 05.14. 0800 óra 

      

Szóbeli:  közép szint:      11. 18-22.  06. 16-26. 

  emelt szint:    11. 07-11.  06. 08-15. 

 

Érettségire jelentkezés határideje: 2019. szeptember 5-ig 

2020. február 15-ig 

 

Szakmai vizsgák: írásbeli    10. 07-11.  05.11-13, 05.15, 05.20. 

        gyakorlati és szóbeli  10. hó              05-06. hó 

 

Országos mérés 10. évfolyamon  

olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás:   2020. 05. 27. (10. A,B,C, K,R,S 

osztályok) 

Erőnléti mérés      2020. 01.08. – 04.24. 

 

 

Szünetek: őszi:  2019. 10. 28. – 11. 01.  (első tanítási nap nov. 4. 

hétfő) 

  téli:   2019. 12. 23. – 2020. 01. 03. (első tanítási nap jan. 6. hétfő) 

  tavaszi:   2020. 04. 09. – 04. 14.   (első tanítási nap 

ápr. 15. szerda) 

  nyári:  2020. 06. 16. – 08. 31.  kivéve a nyári gyakorlat 

  egyéb:   2019. okt. 23., 2020. máj. 1., jún. 1. 

 

Szülői értekezletek: 

 

I. félév     SZM ért. 1500 óra   2019. 09. 23. (hétfő)  

1600 óra 
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II. félév       2020. 03. 16. (hétfő) 1600 óra 

 

Fogadónap:    2019. november 11.   1500-1700 óráig 

     2020. március 16.  1700-1900 óráig 

 

Munkáltatói értekezlet:  2019. okt. 08. (kedd) 

Pályaválasztási nyílt napok: 2019. nov. 12., nov. 26. (kedd) 

Írásbeli felvételi:    2020. január 18. (szombat)  

Szalagavató:    2020. január 31. 

Nevelőtestületi értekezlet:  minden hónap első hétfőjén 14,15 órakor 

Félévi értékelő értekezlet:  2020. február 3. 13,00 óra 

Munkanap áthelyezések  2019. dec. 7. (szo.) munkanap – dec. 24. (ke.) pihenőnap, 

     2019. dec. 14. (szo.) munkanap – dec. 27. (pé.) 

pihenőnap 

Tanítás nélküli munkanapok: 2019. szept. 20. csak a szakgimnazistáknak (a 

szakközepeseknek: Bakony-túra), nov. 26. 

pályaorientációs nap, dec. 14. (szo.), 2020. máj.4-5-6., 

máj. 14-15. 

Szakmák Éjszakája 2020. április 03. 

Pedagógusnap   2020. jún. 5. 13,00 

Beiratkozás:    2020. jún. 22-24. 

Tanévzáró ünnepély:  2020. június 18. (csüt.) 17,30 

Tanév végi értékelő értekezlet: 2020. június 26. (péntek) 8,00 
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1.2.A tanév feladatai: 

 

 

Tanév előkészítő feladatok 

 

 -  tankönyvosztás  

   

Felelősök:  Laznik Gabriella   

     Határidő: szept. 2. 

 

-  tanmenetek leadása 

     Felelős:    munkaközösség-vezetők 

     Határidő:  szeptember 13. 

 

-  tanulók szociális helyzetének felmérése; segélyezési, támogatási lehetőségek 

ismertetése, hittan igény felmérése 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő:  szeptember 13. 

 

 

- SNI, BTM tanulók felmérése; felmentési kérelmek beadása, egyéni 

fejlesztések megszervezésének előkészítése 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő:  szeptember 6. 

 

 

Beiskolázási feladatok 

 

- Pályaválasztási tájékoztató elkészítése az általános iskolák számára 

 

Felelős:    Hajdúné M. Andrea igh. 

    Határidő:  szept. 30. 

 

 

 

- Nyílt napok szervezése 

 

    Felelős:    Hajdúné M. Andrea igh. 

      Kis László igh. 

      Körmendi István gyak.okt.vez. 

      munkaközösség-vezetők 

    Időpontja: november  12. (kedd)     

      november 26. (kedd) 

 

- Részvétel a Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállításán  

Határidő: a rendező beosztása szerint 

Felelős: Hajdúné M. Andrea igh., Kis László igh., 

Körmendi István gyak.okt.vez. 

 



5 

 

- Iskolánk pályaválasztási kínálatának személyes bemutatása azon általános iskolákban, 

ahonnan jelentkezőket várunk 

Határidő: az ősz folyamán 

Felelős: Hajdúné M. Andrea igh. 

  Kis László igh. 

  munkaközösség vezetők, jelentkező szaktanárok 

 

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

Felvételi Központnak történő megküldése 

   Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

- a felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében 

    Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- az egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre történő tanulói jelentkezés 

    Határidő: december 6. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- egységes írásbeli felvételi vizsgák a szakgimnázium 9. évfolyamára jelentkezőknek

   Határidő: 2020. január 18.  

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak 

Határidő: 2020. április 30. 

     Felelős:  Krausz Attila igh. 

 

- beiratkozás a középfokú iskolákba 

Határidő: 2020. június 22-24. 

 Felelős: Hajdúné M. Andrea igh. 

 

 

 

Vizsgáztatási feladatok 

 

- központi felvételivel kapcsolatos feladatok: 

- bejelentkezés a központi nyilvántartó rendszerbe   

   elektronikus úton 

- felvételi megíratása 

- felvételi kiértékelés 

- felvételi rangsor készítése 

    Felelős:    Krausz Attila igh. 

      közismereti tanárok 

    Határidő:  központi előírás szerint 
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- érettségi vizsgáztatás    

Felelős:  Krausz Attila igh., Liptay Kinga, Illés-Kiss 

Krisztina, érintett osztályfőnökök 

    Jelentkezési határidők:  2019. szept. 5., 2020. febr. 15-ig 

 

- elektronikus bejelentkezés a vizsgára 

     Felelős:    Krausz Attila igh. 

 

- vizsgák megszervezése 

     Felelős:  Eveli Péter ig., Krausz Attila igh. 

     Határidő:  2020. május 04-től 

- szakmai vizsgáztatás 

     elektronikus bejelentkezés a vizsgára 

     Felelős:    Hajdúné M. Andrea igh. 

      

- vizsgák megszervezése 

     Felelős:    Hajdúné M. Andrea igh., Kis László igh. 

     Határidő:  2020. május 11-től 

 

- kiemelt ösztöndíjigénylés a hiányszakmákban 

Felelős: Kis László igh., 

  valamint az osztályfőnökök 

Határidő:  folyamatos (havonta) 
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1.3.Megbízások, tisztségek: 

 

Magasabb vezetők: 

 

Eveli Péter igazgató 

 

Hajdúné Medgyesi Andrea általános igazgatóhelyettes 

Krausz Attila nevelési igazgatóhelyettes 

Kis László szakmai igazgatóhelyettes 

Körmendi István gyakorlati oktatásvezető 

Ladányi Tamás kollégiumvezető 

 

 

Vezetők: 

 

Végh Anita pénzügyi csoportvezető 

Primus Márk gondnok 

Nagy Gergely műszaki vezető 

 

Fontosabb megbízatások: 

 

Közalkalmazotti tanács elnöke: Szabó Péter 

Közalkalmazotti tanács tagjai: Szabó Péter 

 Benczéné Barcza Julianna 

 Kajtár Jenő 

A PSZ alapszervezeti titkára:     Böhm László 

Diákönkormányzat segítője:     Vántsa Endre 

Nevelőtestület jegyzője:     Gyurcsek Nikolett 

Az érettségi, szakmai vizsgák jegyzője:   Illés-Kiss Krisztina, Liptay Kinga 

A munkaidő nyilvántartásokat gyűjtik és ellenőrzik: a vezetők 

         

Munkavédelmi Felelős:     Kajtár Jenő (tanműhely) 

 Primus Márk (iskola) 

 

Egészségügyi Felelős:     Némethné Fejes Zsuzsanna 

Balesetbiztosítási Felelős:     Vántsa Endre 

Balesetvédelmi felelős: Magyar József 

Bűnmegelőzési tanácsadó: Schmidmajer Árpád r. alez. 

     

   

Szülői Munkaközösség tanári megbízottja:   Albert Enikő 

 

Fegyelmi Bizottság elnöke:     Szabó Péter 

Tagok:        Nagy Györgyi 

        Böhm László 

Felnőttoktatás felelőse:                                                         Kis László igh. 

Felnőttképzés felelőse:     Hajdúné M. Andrea igh. 

Órarend szerkesztő és a helyettesítések szervezése:  Krausz Attila igh. 

Ünnepélyszervezők: a kijelölt osztályok 
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Hangosítás       Puskás József 

Dekoratőr       Molnár Katalin 

Tűz- és munkavédelmi felelős:    Primus Márk, Kajtár Jenő 

  

Tankönyvfelelős:      Laznik Gabriella 

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) koordinátorok Krausz Attila és az érintett 

osztályfőnökök 

Színház:       Benczéné Barcza Julianna 

 

Iskolarádió felelősök:      Vántsa Endre 

Ügyelet-szervezők:      a vezetők 

Esélyegyenlőségi megbízott:     Szabó Péter 

Rendszergazda      Zsély Gyula 

Intézményi Önértékelési Csoport Hajdúné M. Andrea, Benczéné 

Barcza Julianna, Erdősi Ákos, 

Laznik Gabriella, Tölgyesi Ákos 

 

Kabinetfelelősök: 

 

„A” tanári szoba      Benczéné Barcza Julianna 

„B” tanári szoba      Csöngei Dezső 

 „A” épület:     1-es      Szegi Júlia 

    2-es      Szigeti Enikő 

    3-as      Néninger Jánosné Péti Mária 

    4-es      Szalai István 

    5-ös      Böhm László 

    6-os      Szabó Péter 

„A” épület:       7-es      dr. Wirth Ernő 

    8-as      villamos munkaközösség 

    9-es      Benczéné B. Julianna 

  12-es      Illés-Kiss Krisztina 

  13-as      Kovács Katalin 

  14-es      Tulipánt Zsófia 

  15-ös      Szálingerné Fülöp Mónika 

  16-os      Bakai Zoltán 

  17-es      Kiss Tünde 

18-as       Péringer Csilla 

  19-es      Zalavári András 

 

Tornaterem: I.      Vántsa Endre 

  II.      Magyar József 

Erősítőterem:       Bereczki Katalin 

Öltözők:       testnevelő tanárok 

Geodézia terem:      testnevelő tanárok 

Szertár:       testnevelő tanárok 

Szépészeti műhely Hajdúné M. Andrea 

 

 

„B” épület 1-es      Kőszegi Lajos  

  2-es      Tölgyesi Ákos 
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  3-as      Kajtár Jenő 

  4-es      Csöngei Dezső 

  5-ös      Büky Gyöngyi 

  6-os      Albert Enikő 

  7-es      Molnár Katalin 

 

Médiatár: Tölgyesi Ákos   

     

  

Rajzterem:       Ladányi Tamás 

Számítástechnika I.      Zsély Gyula 

Számítástechnika II.       Nagy Györgyi 

Számítástechnika III.      Linczmayer Éva 

Számítástechnika IV.      Pataki Imre 

 

Számítástechnika tanári I.    Dénes Roxána, Nagy Györgyi, 

Zsély Gyula, Tóth Mercédes Adél 

Számítástechnika tanári II. Linczmayer Éva, Pataki Imre 

 

K épület:          

  1-es szépészeti elméleti terem  Molnár Katalin 

  2-es szépészeti elméleti terem  Molnár Katalin 

  szépészeti műhely:    Molnár Katalin 

K5        Tóth Mercédesz 

K6        Dénes Roxána 

K7        Bartha Márta 

 

Szertárfelelősök: 

  Magyar    Szegi Júlia 

  Fizika      Bakai Zoltán 

  Elektrotechnika   Zalavári András 

  Kémia     Szálingerné F. Mónika 

 Biológia, csőszerelő   Kerékgyártó Barnabás, Illés-Kiss 

Krisztina 

  Építőipari    Albert Enikő 

  Sport     Vántsa Endre, 

  Faipari     Büky Gyöngyi, Kajtár Jenő, Sanda András 
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1.4.Munkaközösségek vezetői, tagjai 

 

 
Munkaközösségek és vezetőik: 

 

 

Villamosipari      Zalavári András 

       elektronikai automatikai szakgimnázium 

elektronikai technikus 

villanyszerelő 

 

       

 Építőipari         Tölgyesi Ákos 

      építészeti szakgimnázium 

      magasépítő technikus 

  ács 

  festő, mázoló, tapétázó 

    

   

 Faipari - gépészeti     Kajtár Jenő 

faipari technikus 

asztalos 

központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

hegesztő 

              

 Szépészeti      Illés-Kiss Krisztina 

  biológia  

  kémia 

                        természetismeret 

szépészeti szakgimnázium 

                        fodrász 

                        kozmetikus 

 

Közismereti munkaközösségek: 

 

  magyar-történelem     Szabó Péter 

             matematika-informatika   Bakai Zoltán 

  testnevelés     Vántsa Endre 

  idegen nyelvi (angol, német)   Tulipánt Zsófia 

  osztályfőnöki     Albert Enikő 
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Munkaközösségek tagjai: 

 

Villamosipari munkaközösség: 

 

 Geri József   

 Martis László 

 Puskás József  

 Dr. Wirth Ernő 

 Zalavári András  

 Zsély Gyula   

 

Építőipari munkaközösség: 

 

Albert Enikő 

Csillag Gyula 

Csöngei Dezső 

Koós László 

Kőszegi Lajos 

Szilágyi Sándor 

Tölgyesi Ákos 

 

 

Faipari - gépészeti munkaközösség: 

 

 Büky Gyöngyi 

 Kajtár Jenő 

 Kis László 

 Sanda András 

 Körmendi István 

 Kerékgyártó Barnabás 

 

Szépészeti munkaközösség: 

  

 Illés Kiss Krisztina 

 Hajdúné M. Andrea 

 Ladányi Tamás 

 Molnár Katalin 

       Szálingerné F. Mónika 

 Egri-Németh Eszter (GYES) 
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Magyar-történelem munkaközösség: 

    Böhm László történelem-etika  

      Eveli Péter történelem-földrajz   

  Laznik Gabriella könyvtár-történelem  

 Néninger Jánosné Péti Mária magyar  

 Szabó Péter magyar-történelem   

     Szegi Júlia magyar   

     Szigeti Enikő történelem-német  

  

      

Matematika-informatika munkaközösség: 

 

 Bakai Zoltán    matematika - fizika 

 Kovács Katalin     matematika 

 Krausz Attila    matematika-fizika 

 Linczmayer Éva    matematika-informatika 

 Nagy Györgyi   informatika-szakmai informatika 

 Pataki Imre    testnevelés-informatika-matematika 

 

Testnevelés munkaközösség: 

 

 Bereczki Katalin   testnevelés-biológia-gyógytestnevelés 

Huszák Erika   testnevelés 

Farkas Katalin   testnevelés 

Magyar József   testnevelés 

Vántsa Endre    testnevelés-matematika 

  

Idegen nyelvi munkaközösség: 

 

német nyelvet tanítanak: 

 Decsiné Horváth Eszter 

 Kiss Tünde 

 Péringer Csilla 

 Tóth Mercédes Adél 

angol nyelvet tanítanak: 

 Bartha Márta 

 Benczéné Barcza Julianna 

 Dénes Roxána 

 Tulipánt Zsófia 

Dr. Tubolyné Kassas Leila angol-német szakos. 
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Osztályfőnöki munkaközösség: 

 

Tagjai: a 23 osztályfőnök + a 6 helyettes-osztályfőnök 

 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

1/9. A Asztalos Benczéné B. Julianna / Sanda A. 3/11. A  Asztalos   Kis László 

1/9. B Ács, Kp.fűtés gh. szer.  Decsiné H. Eszter / 
Kerékgyártó Barnabás 

3/11. B  Hegesztő, Ács      Csöngei Dezső                     

1/9. C Festő, Villanyszerelő   Albert Enikő / Zalavári 
András  

3/11. C  Kp.fűtés és gázhál.szerelő,                 
            Villanyszerelő                      Puskás József                         

2/10. A  Asztalos    Kajtár Jenő  

2/10. B  Villanyszerelő, Hegesztő   
Néninger Jánosné Péti Mária                              

 

2/10. C Ács, Festő, Kp.fűtés és gázhál. szer.     
                                              Kerékgyártó Barnabás 

 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

9/R Rendészet + Elektronika  Vántsa Endre  

10/R Rendészet + Elektronika  Kovács Katalin 

11/R Rendészet + Elektronika   Szabó Péter 

12/R Rendészeti         Dénes Roxána  

9/E Sport (kézi+foci) Magyar József / Böhm László 

10/E Sport (kézi+foci)   Hajdúné Medgyesi Andrea 

11/E  Sport (kézi+foci)   Bereczki Katalin 

9/K Szépészet + Építészet Bakai Zoltán / Illés-Kiss Krisztina 

10/K Szépészet + Építészet   Péringer Csilla 

11/K Szépészet + Építészet    Tulipánt Zsófia 

12/S Építészet + Szépészet          Kiss Tünde 

 
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS 

 

1/13.M  magasépítő, faipari, elektronikai technikus (ágazati szakközépisk.) Tölgyesi Ákos   

1/13.K Fodrász + Kozmetikus   Szálingerné Fülöp Mónika / Molnár Katalin 

2/14. K Fodrász + Kozmetikus    Molnár Katalin  

 

ESTI SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Villanyszerelő  Geri József 

 
ESTI SZAKGIMNÁZIUMI SZAKKÉPZÉS 

 

2/14. E.V. Elektronikai technikus  Puskás József 
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Óraadók (17 fő): 

 

 Csempesz Gábor (gépészet): 7 óra/hét 

 Dóczy Noémi (pszichológus): 10 óra/hét 

 Gulyás Mihály (gépészet): 9,5 óra/hét 

 Horváth Zsófia (szépészet): 7,5 óra/hét 

 Dr. Kerekesné Sellei Gabriella (vizuális kultúra): 10,5 óra/hét 

 Kovács István (testnevelés): 9 óra/hét 

 Legendi Krisztina (szépészet): 13 óra 

 Márta Attila (rendészet): 5,5 óra/hét 

 Mikóczy Károly (rendészet): 7,5 óra/hét 

 Németh Levente (szépészet): 4,5 óra/hét 

 Papp Ferenc (rendészet): 10 óra/hét 

 Sipos Réka (masszázs): 4 óra/hét 

 Szalai István (rendészet): 10 óra/hét 

 Tisóczkiné Baranyai Tímea (szépészet): 12,5 óra/hét 

 Bőczi Krisztina (szépészet): 6 óra/hét 

 Holler Istvánné (sport): 1 óra/hét 

 Viszt Anikó (sport): 1 óra/hét 
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2. Oktató, nevelő munka ellenőrzése 

 

 

Ellenőrzési feladatok 

 

        A tanév során a következő óra- és foglalkozás-látogatásokat kell elvégezni: 

 

o a magasabb vezetők a beosztott pedagógusokat tanévente min. egyszer, 

o munkaközösség vezetők a munkaközösségi tagokat évente egyszer, 

o az osztályfőnökök az osztályban tanítókat évenként, a kollégiumban levő 

tanulókat, és a gyakorlati oktatást félévenként látogassák, 

o a nevelőtanárok a gyakorlati oktatást és az osztályfőnöki órát félévenként,  

o a szakoktatók félévenként 2-2 szakmai elméleti napot, és 1-1 osztályfőnöki órát 

látogassanak. 

 

 

    Felelős:    magasabb vezetők,  

munkaközösség vezetők  

    Határidő:  folyamatos 

 

A munkaközösség vezetők végezzenek a munkaközösség területéhez tartozó 

eredményességi vizsgálatot, elemezzék azt, és annak birtokában tegyenek javaslatot a munka 

további végzésére. Tegyenek javaslatot az alkalmazandó módszerekre és a tanulmányi munkát 

segítő eszközökre, segédletekre, azok beszerzésére. Fordítsanak kiemelt figyelmet az új 

kollégák beilleszkedésének támogatására.  

 

Az iskola vezető beosztású alkalmazottai folyamatba épített ellenőrző munkát végeznek a 

tanévben felmerült valamennyi megoldandó feladat vonatkozásában. 

 

A tanév folyamán a pedagógus önértékelésben érintettek:  

 
mk.vezetők: Bakai Zoltán 

 

tanárok: Kovács Katalin, Ladányi Tamás, Molnár Katalin, Puskás József, Barta Márta, Kiss 

Tünde, Decsiné Horváth Eszter, Péringer Csilla, Benczéné Barcza Julianna,  Szigeti Enikő,  

Néningerné Péti Mária, Pataki Imre, Farkas Katalin 

 

szakoktatók: Kajtár Jenő, Kerékgyártó Barnabás 

 

kollégiumi nevelő: Lehotai Gábor 

 

A tanfelügyeletben, pedagógusminősítésben résztvevő pedagógus (szakértő): 

 

- Hajdúné Medgyesi Andrea igazgatóhelyettes 

munkaidő beosztása: csütörtöki nap 

A kolléga részt tud venni az ellenőrzési feladatok végrehajtásában, ezen a napon tanórája 

nincs, az igazgatóhelyettesi feladatai más munkanapra lesznek átcsoportosítva. 
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3.1. Érettségi és szakmai vizsgák ütemezése 

 

Az érettségi vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő beosztása: 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgán várhatóan résztvevő pedagógusok: 

 

Krausz Attila, Kovács Katalin, Dénes Roxána, Bakai Zoltán, Eveli Péter, Böhm László, 

Szigeti Enikő, Vántsa Endre 

 

Érettségi vizsgaelnöki teendőket várhatóan ellátók: 

 

Kovács Katalin, Krausz Attila, Bakai Zoltán, Böhm László, Vántsa Endre 

 

Szakmai vizsgaelnöki teendőket várhatóan ellátók: 

 

Zsély Gyula, Hajdúné Medgyesi Andrea, Sanda András 

 

Szakmai vizsgabizottsági tagi teendőket várhatóan ellát: Zalavári András 

 

Szaktanári jelentkezés és vállalás igazgatói engedéllyel történik. 

 

Középszintű írásbeli ügyelet: 2020. május 4-6. tanítás nélküli munkanapok, a Kollégák 

ügyeletre szabadon beoszthatók. 

A többi középszintű írásbeli érettségi vizsgán a felügyeletet, az adott napon és időpontban 

órát nem tartó pedagógusok látják el külön beosztás szerint. 

 

12.S  Érettségi vizsgabizottság tagjai: 2020. június 16-18. 

 Magyar nyelv és irodalom: Néninger Jánosné Péti Mária 

 Matematika: Linczmayer Éva 

 Történelem: Szigeti Enikő  

 Angol nyelv: Benczéné B. Julianna 

 Német nyelv: Kiss Tünde 

 Építőipari ismeretek: Hajdúné M. Andrea 

 Szépészeti ismertek: Molnár Katalin 

 

12.R Érettségi vizsgabizottság tagjai: 2020. június 18-19. 

 Magyar nyelv és irodalom: Szegi Júlia 

 Matematika: Bakai Zoltán 

 Történelem: Böhm László 

 Angol nyelv: Dénes Roxána 

 Német nyelv: Péringer Csilla 

 Rendészeti ismeretek: Szalai István 
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2.2.1. A szakmai vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő 

beosztása 2019. októberi vizsgaidőszakra:  

 

  

54 582 03                      Magasépítő technikus 

                                      Írásbelit javító tanár: Tölgyesi Ákos 

                                      Intézeti tag: Hajdúné Medgyesi Andrea 

 

34 543 02                      Asztalos 

                                      Írásbelit javító tanár: Büky Gyöngyi 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Kajtár Jenő 

                                      Intézeti tag: Büky Gyöngyi   

  

Az írásbeli vizsgák időpontjai a kiadott tanév rendje szerint: 2019. október 10. 

A fenti napokon az írásbeli felügyeletet az aktuális órarend szerint órát nem tartó kolléga látja 

el.  

A szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák időpontja: 2019. október 10. 

  

A gyakorlati és szóbeli vizsganapok meghatározásánál azt vesszük figyelembe, hogy a 

bizottság munkájában közreműködő tanárok helyettesítését a legkevesebb órában kelljen 

megoldani. 

  

 

2.2.2. A szakmai vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő 

beosztása 2020. májusi vizsgaidőszakra: 

  

  

34 543 02                      Asztalos 

                                      Írásbelit javító tanár: Kis László 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Kajtár Jenő 

                                      Intézeti tag: Kis László   

  

34 582 01                      Ács 

                                      Írásbelit javító tanár: Csöngei Dezső 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Szilágyi Sándor 

                                      Intézeti tag: Csöngei Dezső 

   

34 522 04                      Villanyszerelő 

                                      Írásbelit javító tanár: Zalavári András  

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Geri József 

                                      Intézeti tag: Zalavári András 

  

34 582 09                      Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

                                      Írásbelit javító tanár: nincs írásbeli 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Kerékgyártó Barnabás 

                                      Intézeti tag: Kerékgyártó Barnabás                                 
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34 521 06                      Hegesztő 

                                      Írásbelit javító tanár: nincs írásbeli 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Kerékgyártó Barnabás 

                                      Intézeti tag: Kerékgyártó Barnabás       

 

54 523 02                      Elektronikai technikus 1 éves 

                                      Írásbelit javító tanár: Puskás József 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Zsély Gyula 

                                      Intézeti tag: Dr. Wirth Ernő 

 

54 582 03                      Magasépítő technikus  

Írásbeli javító tanár: Tölgyesi Ákos 

Gyakorlati felügyelő tanár: Koós László, Tölgyesi Ákos, Kőszegi 

Lajos, Albert Enikő 

                                      Intézeti tag: Tölgyesi Ákos 

 

54 543 01                      Faipari technikus  

Írásbeli javító tanár: Kis László 

Gyakorlati felügyelő tanár: nincs gyakorlat 

                                      Intézeti tag: Kis László 

 

54 815 02                      Kozmetikus  

Írásbelit javító tanár: Tisóczkiné Baranyai Tímea 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Molnár Katalin 

                                      Intézeti tag: Molnár Katalin 

  

52 815 01                      Fodrász 

                                      Írásbelit javító tanár: Illés-Kiss Krisztina 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Szálingerné Fülöp Mónika 

                                      Intézeti tag: Illés-Kiss Krisztina 

 

54 523 02                      Elektronikai technikus (esti) 2 éves 

                                      Írásbelit javító tanár:  Dr. Wirth Ernő 

                                      Gyakorlati felügyelő tanár: Zsély Gyula 

                                      Intézeti tag:  Puskás József 

 

 

Az írásbeli vizsgák időpontjai a kiadott tanév rendje szerint: 2020. május 11.-13.,május 15., 

május 20. 

  

A szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák időpontja: 2020. május 20-tól 2020. június 14-ig 

  

A gyakorlati és szóbeli vizsganapok meghatározásánál azt vesszük figyelembe, hogy a 

bizottság munkájában közreműködő tanárok helyettesítését a legkevesebb órában kelljen 

megoldani. 
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2.3. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, emléknapok időpontja 

 

- megemlékezés 1849. október 6-ról  

 Felelős: Dénes Roxána 12.R 

 

- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

Határidő: 2020. február 24.  

Felelős: Péringer Csilla 10.K 

 

- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

Határidő: 2020. április 16.  

Felelős: Kerékgyártó Barnabás 10.C 

 

- megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (témanap) 

 Határidő: 2020. 06. 04. 

 Felelős és koordinátor: Laznik Gabriella, Szigeti Enikő, Szabó Péter 

 

- Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról  

Felelős: Laznik Gabriella 

 Kajtár Jenő 10.A 

 

- Megemlékezés a költészet napjáról  

Határidő: 2020. április 11. 

Felelős: Decsiné H. Eszter 9.B. 

 

- Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról  

Határidő: 2019.11.13. 

Felelős: Benczéné Barcza Julianna- 9.A 

 

- Ádámok és Évák – részvétel a Petőfi Szinház rendezvényén a magyar kultúra napja 

alkalmából 

 

Felelős: Néninger Jánosné Péti Mária 

 

Iskolai ünnepélyek: 

 

- évnyitó 

Felelős: Szabó Péter 

 

- 1956. október 23.  

Felelős : Szabó Péter - 11. r 

 

- karácsony 

Felelős: Néningerné Péti Mária – Kiss Tünde és a12. s 
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- szalagavató 

Felelős: Szigeti Enikő - Böhm László 

 

 

- Alma Mater 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Forgatókönyv, szervezés: Néningerné Péti Mária – Szabó Péter 

 

- március 15. 

Felelős: Szegi Júlia – 11. e, 11.k 

 

- pedagógusnap- 2020. jún.05. 

Felelős: Kovács Katalin, Hajdúné Medgyesi Andrea 

 

- ballagás 

Felelősök: Szegi Júlia 

 

- tanévzáró 

Felelős: Szabó Péter 

 

2.4. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 

 

Nevelőtestületi értekezlet: minden hónap első hétfőjén 14:15-kor 

Munkaértekezletek: hétfőnként szükség szerinti résztvevőkkel 14:15-kor 

 

Félévi értékelő értekezlet: 2020. február 03. 13,00 óra 

Tanév végi értékelő értekezlet: 2020. június 26. (péntek) 8,00 

 

 

Szülői értekezletek: 

- I. félév: 2019. szeptember 23. 16:00 

- II. félév: 2020. március 16. 16:00 

 

Fogadónapok: 

- 2019. november 11. 15-17:00 

- 2020. március 16. 15-17:00 
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3. Célkitűzéseink a 2019/2020. tanévre: 

 

1. Felkészülés a szakképzés 4.0 bevezetésére. 

2. A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmával egész tanéven átívelő 

vetélkedő sorozatot szervezünk havi fordulókkal a nemzeti összetartozás gondolata 

jegyében, a tanulói produkciók folyamatos kiállításával és publikálásával. 

3. Kibővített beiskolázási marketing stratégia:  

 Képzéseink bemutatásába és népszerűsítésébe intenzívebben bevonjuk 

tanítványainkat is. 

 Második nyílt napunkra pályaorientációs napot szervezünk. 

4. Megújítjuk az iskolai ünnepségek és emléknapok szervezésének rendjét az 

osztályok és az osztályfőnökök intenzívebb bevonásával, a magyar-történelem 

munkaközösség segítő mentorálásával. 

5. Próbaérettségi (írásbeli, szóbeli) szervezése a szakgimnáziumban az öt kötelező 

tantárgyból. 

6. Szakmai próbavizsga (írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli) bevezetése a végzős 

szakmai évfolyamokon. 

7. Hat osztályban kísérleti jelleggel helyettes-osztályfőnököt bízunk meg. 

8. Felnőttoktatási és felnőttképzési osztályok meghirdetése és indítása – az igények és 

a lehetőségek szerint 

9. Az iskolai alapdokumentumok frissítése (PP, Házirend, SZMSZ) 

10. Intézményi Önértékelés a törvényi előírásoknak megfelelően  

11. Intenzívebb kapcsolattartás a külső gyakorlati helyekkel, cégekkel, 

vállalkozásokkal.  

12. Együttműködés a kamarai mestervizsgák lebonyolításában. 

13. Pályázati tevékenység: részvétel a VSZC GINOP pályázatában 

14. Közösségépítés: 

 iskolai Bakony-túrát szervezünk, első körben a szakközépiskolások számára, 

 két diáknapot szervezünk, 

 az utolsó tanítási napra iskolai kirándulást szervezünk, 

 vízitúrát szervezünk, 

 a Nemzeti Összetartozás iskolai emléknapján ismét témanapot szervezünk. 
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15. Lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett tevékenységek: 

a) Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás  

 Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás megvalósítása. 

 Tanév eleji bemeneti mérés elvégzése – tudásszint, attitűd, tanulási stílusok. 

 Alapkészségek fejlesztése, foglalkozások megtartása. 

 Ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló 

ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, eljárások alkalmazása. 

 

b) Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás  

 A tanulás gyakorlati értékének szerepét, valamint a tanulási szándék és az 

önfejlesztés igényének hangsúlyozása. 

 A motivációt biztosító, involváló, a tanulók aktivitására építő tanulás irányítási 

módszerek alkalmazása.   

 

c) Tanulói igazolatlan és igazolt hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás 

 Az iskola és a család kapcsolatának erősítése: a szülő bevonása az iskolai 

programokba (Szalagavató, Ballagás), döntésekbe (pl: szülői értekezlet, 

fogadóóra, SZM értekezlet). 

 

d) A tanuló szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó 

beavatkozás 

 A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása. 

 Hatékony tanulásszervezési módok megválasztása. 

 A szociális készségek fejlesztése. 

 

e) A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztésére, illetve szenvedélybetegség 

kialakulásának és bántalmazásnak a megelőzésére irányuló beavatkozás 

 A prevenciós munkában az osztályfőnökök, szaktanárok, testnevelők, az 

iskolapszichológus, az iskolarendőr, az iskolai ápolónő, védőnő és az 

iskolaorvos működik együtt. A tanulók különböző témákban szakemberek 

bevonásával előadásokat hallgatnak, melynek célja a tanácsadás, a tanulók 

önismeretének fejlesztése, életpályájukra való felkészülésük segítése. 
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f) Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás  

 Felzárkóztatás és tehetséggondozás megszervezése. 

 Motiváló, aktivizáló, választható tanulási tartalmak és tanulásszervezési 

módszerek alkalmazása. 

 Differenciáló tananyagok alkalmazása. 

 A tanulást segítő,  motiváló, fejlesztő  célú  értékelési  formák alkalmazása. 

 Módszertani gyűjteményt elkészítése és alkalmazása: 

 Cégek alkalmazástechnikai bemutatóinak megszervezése. 

 Életpálya tervezés: gazdasági szereplőkkel történő találkozások, öregdiák 

életpályák megismerése. 

 

g) Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások 

 Nyitott, meleg iskolai légkör biztosítása. 

 Tanulóközpontú tanulás és tanítás szervezése. 

 A társadalmi környezetben a nyitott szemlélet, attitűd erősítése érdekében 

toleranciára nevelés. 

 

h) A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő beavatkozás  

 A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni bánásmódjának megvalósulását 

biztosító, valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

foglalkozások szervezése az iskolában 

 Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő 

foglalkozások szervezése a Kollégiumban 

 

i) Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás 

 A személyiséget és közösséget közvetett és közvetlen módszerekkel formáljuk, 

amelynek módszerei: beidegzés, magatartási-tevékenységi modellek 

közvetítéssel, tudatosítás. 

 Közösségfejlesztés, közös programok szervezünk: szakkörök, 

osztálykirándulások, szakmai programok, tanulmányi kirándulások, Színház- 

és múzeumlátogatások, sportrendezvények, témanapok, projektek keretében. 
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j) Kapcsolattartás a szülőkkel, partnerekkel 

 A családi támogatás megszerzése és fenntartása az osztályfőnökök által. 

 A gyakorlati oktatókkal és képzőhelyekkel való szoros kapcsolattartás 

kiépítése. 

 Külső képzőhelyek látogatása, partneri kapcsolatok ápolás. 
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1. sz. melléklet 

 

 

A 

       KOLLÉGIUM 

 

      2019/2020. évi MUNKATERVE 

 

1./ Személyi feltételek 

 

a) Tanulói létszám alakulása 

 

Létszám: a tanév kezdetekor: 62 fő 

Maximális kapacitás: 62 fő 

Kihasználtság: 100% 

 

Tanulók iskolák szerinti megoszlása: 

Táncsics: 62 fő 

Más iskola: 0 fő 

 

Tanulók megoszlása iskolatípusonként: 

Szakgimnázium: 39 fő 

Szakközépiskola: 20 fő 

Érettségire épülő szakképzés: 3 fő 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

33%

63%

4% Szakközépiskola:
20 fő

Szakgimnázium:
39 fő

Érettségire
épülő képzés: 3
fő
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b) Nevelőtanári állomány: 

 

Csoportvezetők: Regenye Csaba, György Anita, Venczel Mihály 

 

Nevelőtanárok: Lehotai Gábor, Erdősi Ákos, Csillag Gyula, Sanda András, Koós László 

 

Kollégiumi ápoló: Fejes Zsuzsanna 

 

Feladatok: Napi 24 órás és egész heti és hétvégi nyitvatartás megszervezése (sportgimnázium 

igénye miatt) 

 

Kollégiumi diákönkormányzat elnöke: Dér Bálint (11 R osztályos tanuló) 

 

Kapcsolódó technikai személyzet: gondnok, raktáros, ápolónő, portások, takarítónők 

 

 

c) Tanulócsoportok megoszlása: 

 

I-es csoport: 

 

vezető: Regenye Csaba 

létszám: 18 fő 

összetétel: 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 11A, 11C, 11R, 13M 

 

II-es csoport: 

 

vezető: György Anita 

létszám: 23 fő 

összetétel: 9E, 10E, 11E 

 

III-es csoport: 

 

vezető: Venczel Mihály 

létszám: 21 fő 

összetétel: 9K, 10A, 10B, 10C, 10R, 11A, 11C, 11K, 11R 

 

 

d) Egyének, csoportok 

 

A nevelési és oktató munka hatékonysága az 2018/19-es tanévben kidolgozott egyéni törödést 

igénylő és kis csoportos foglalkozásoknak köszönhető, amelyet a továbbiakban is fent 

kívánunk tartani. Ez a továbbiakban is oda-vissza jól működő kommunikációt igényel az 

iskolai tanárokkal. 

 

GINOP -6.2.3.17 pályázat projektfoglalkozásai 

 

 Digitális kompetencia fejlesztés: évi 72 óra  

 

Vezeti: Lehotai Gábor 

Létszám: 11 fő 
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Helyszín: számítástechnika 1. terem 

 

 Egészség délután tartása: évi 75 óra 

 

Vezeti: Regenye Csaba 

Létszám: 11 fő 

Helyszín: sportcsarnok kondicionáló terem, kollégium K2 tanterem 

 

 Kompetencia fejlesztő foglalkozások: évi 72 óra 

 

Vezeti: Venczel Mihály 

Létszám: 11 fő 

Helyszín: 210 közösségi szoba 

 

 Kulcskompetencia fejlesztés: félévente 6 alkalom 

 

Vezeti: Varga Endre - Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

Létszám: 11 fő 

Helyszín: 210 közösségi szoba 

 

 

e) További GINOP pályázati projektek: 

 

Tudásmegosztás: Lehotai Gábor 

 

Korai jelzőrendszer kialakítása és működtetése: György Anita 

 

f) Személyi fejlesztések: 

 

Önértékelés: Lehotai Gábor – kollégiumi nevelőtanár 

 

Továbbképzés: György Anita – A szociális kompetenciák fejlesztése az 

élménypedagógia módszerével  

 

g) Kollégiumvezető:  

  

 óralátogatások, GINOP foglalkozások ellenőrzése 

 a kollégiumi tanfelügyelet intézkedési tervének követése 

 

 

II. Tárgyi feltételek 

 

C m: 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.  

Fenntartó: Veszprémi Szakképzési Centrum 

Beiskolázási körzet: Elsősorban Veszprém megye, de a sportszakgimnáziumnak országos 

vonzáskörzete van 

Elhelyezés: 2. és 3. emelet szobáiban folyamatosan, a 110-111-es szobákban és a 

betegszobában ideiglenesen 

Lakóterület: 8m2 / tanuló 
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Fejlesztési feladatok (GINOP -6.2.3.17 pályázat keretében) 
 

 Közösségi terek fejlesztése: tanulószobák korszerűsítése és fejlesztése 

 2. emelet: közösségi helyiség 

 3. emelet: 317-es tanulószoba 

 K1-es, K2-es tantermek, rekreációs szoba (K3 és K4 tantermekből kialakítva) 

 IKT eszközök beszerzése és beüzemelése 

 Fitnesz, kondicionáló gépek beszerzése és beüzemelése 

 

III. A kollégiumi foglalkozások  

 

a) Szerkezete (NKT-ben előírtaknak megfelelően) 

 

 Tanulást segítő, szilenciumi foglakozások: heti 13 óra 

 Csoportfoglalkozások: heti 1 óra (60% tematikus, a pedagógiai program szerint) 

 Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő 

foglalkozások: heti 1 óra 

 Kötelezően választható foglakozások, érdeklődési körök: heti 1 óra 

 

Diákkörök, érdeklődési körök: 

 

 Kollégiumi diákönkormányzat (Erdősi Ákos) 

 Természet világa diákkör (Regenye Csaba) 

 Filmklub (Lehotai Gábor) 

 Túra csoport (Regenye Csaba) 

 Múzeumlátogatások (Csillag Gyula) 

 

Tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: heti 4 óra 

 

A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások: heti 4 óra 

 

b) Sportfoglalkozások: 
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 Labdarúgás a sportcsarnokban: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 

 Kondicionáló terem: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 

 Röplabda: kedd (kis tornaterem) 

 

c) Közösségi média 

 

Facebook oldalunk fejlesztését az extenzív növekedésből intenzívbe változtattuk, zárt csoport 

alakult ki a kollégistákból. 

 

d) A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma: 

 

Témakör 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf. 13-14. 

év 

A tanulás tanítása  

 

3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés  

 

2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés  

 

1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre nevelés 

 

2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, 

önkéntesség  

      

 

2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

Kötelező: 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

Szabad sáv: 15 óra 15 óra 15 óra 13 óra 13 óra 

 

 

 

 

A 2018/19-es tanév elemzéséből adódó feladatok: 
 

 Szobarend, házi rend betartásának intenzív kommunikációja és betartatása. 

 Vizes blokk állagmegőrzése. 

 Sportosztályok foglalkozásainak összehangolása a délutáni edzésekkel. 

 A bukások számának redukálása egyéni foglalkozásokkal. 

 GINOP foglalkozások hatékonyságának javítása, beépítése a tanulmányi 

eredményekbe. 
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 A tankör hatékonyabbá tétele egyéni foglalkozások és az iskolai tanárokkal történő 

együttműködéssel. 

 Sportfoglalkozások bővítése. 

 A késések, igazolatlan órák számának visszaszorítása, koncentrálva a reggeli és 

délelőtti ügyeleti időszakra is. 

 

A kollégium részletes munkaterve a 2019-2020-as tanévre: 
 

Kollégiumi programok, rendezvények 

Dátum Rendezvény megnevezése Felelős 

2019.09.01. 
Kollégisták fogadása, beköltözés, 

tanévnyitó ünnepély 
Kollégiumvezető, csoportvezetők 

2019.09.01. Kollégiumi DÖK gyűlés Erdősi Ákos 

2019.09.01. Kollégiumi szülői értekezlet Kollégiumvezető 

2019.09.04. Kollégiumi gyűlés Kollégiumvezető, csoportvezetők 

2019.09.hó Tűz-, baleset és munkavédelmi oktatás Csoportvezetők 

2019.09.hó Ismerkedési est új kollégisták számára Csoportvezetők 

2019.09.10. Városnéző séta Regenye Csaba 

2019.09.13. 
Szabadon választott foglalkozások 

beosztása 
Csoportvezetők 

2019.09. hó DÖK munkaterv Erdősi Ákos 

2019.09. hó Büntetőjog határai iskolarendőr 

2019.09.hó Pszichológiai foglalkozások Dóczy Noémi 

2019.09.27.

16:00 

Szülői értekezlet – iskolaival 

szinkronban 
Kollégiumvezető, csoportvezetők 

2019.10. hó 
Egészségügyi mérések, szűrések 

jelentősége 
Fejes Zsuzsanna 

2019.10. hó DÖK közgyűlés DÖK elnök és Erdősi Ákos 

2019.10.22. Forradalmi megemlékezés Csoportvezetők 

2019.10-

11.hó 
Táncsics egészségnap (GINOP)  Regenye Csaba 

2019.11. hó Keresztrejtvényfejtő verseny Venczel Mihály 

2019.11.11. 

15h-17h 
Fogadónap – iskolaival szinkronban Csoportvezetők 

2019.11. hó Csillagászati előadás Regenye Csaba 

2019.11. hó Asztalitenisz verseny Csoportvezetők 

2019.11.13. Pályaválasztási nyílt nap kollégiumvezető, csoportvezetők 

2019.11.27 Pályaválasztási nyílt nap kollégiumvezető, csoportvezetők 

2019.12.06 Mikulás napi újoncavató DÖK, csoportvezetők 

2019.12. hó Kollégiumi Karácsony Csoportvezetők 

2020.01. 

vége 
Félévzárás, értékelés; kollégiumgyűlés kollégiumvezető, csoportvezetők 

2020.01.31. Szalagavató ünnepély Csoportvezetők 

2020.02.hó Pingpong verseny Lehotai Gábor 

2020.02.03. 

13:00 
Félévi értékelő értekezlet Kollégiumvezető, csoportvezetők 

2020.02.13. Szülői értekezlet, kapcsolat a társult Kollégiumvezető, csoportvezetők 
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16:00 iskolákban 

2020.02.hó Havas sport játékok Csoportvezetők 

2020.02.hó Kreatív önfejlesztő foglalkozás György Anita 

2020.03.hó. Pszichológiai foglalkozás Dóczy Noémi 

2020.03. hó Foci bajnokság Csoportvezetők 

2020.03. hó Húsvéti szokásaink előadás Csoportvezetők 

2020.03.hó Szabaduló szoba tanároknak, diákoknak  György Anita 

2020.03.16. 

15h-17h 
Fogadónap Csoportvezetők 

2020.03. - 

04. hó 
Iskolai rajz- és eszközkiállítás Csoportvezetők 

2020.03-

04.hó 
Tűzriadó próba Kollégiumvezető, csoportvezetők 

2020.04.hó 
Civil Hálózat kulcskompetencia 

foglalkozása 
Varga Endre 

2020.04. 

eleje 
Táncsics egészségnap (GINOP)  Regenye Csaba 

2020.04. 

eleje 
Alma mater Magyar munkaközösség 

2020.04. 

vége 

Kollégiumi búcsúzás, fotózás, utolsó 

vacsora 
Kollégiumvezető 

2020.04. hó Zöld Diákparlament Kollégiumvezető 

2020.05-

06.hó 

GINOP I-es csoport kirándulás és közös 

vacsora 

 

Regenye Csaba, Lehotai Gábor 

2020.05-

06.hó 

GINOP II-es csoport kirándulás és 

közös vacsora 

 

Venczel Mihály 

2020.06. hó 
Szórakozás büntetőjogi 

következményei 
iskolarendőr 

2020.06.hó 
Szabaduló szobában csoportos 

feladatok 
György Anita  

2020.06. 

közepe 
Évzáró, értékelő kollégiumi gyűlés Kollégiumvezető 

2020.06.18. 

17:30 
Tanévzáró ünnepély kollégiumvezető, csoportvezetők  

2020.06.26. 

08:00 
Tanév végi értékelő értekezlet kollégiumvezető, csoportvezetők 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 27.                                                    Ladányi Tamás 

                 kollégiumvezető 
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2. sz. melléklet 

 

Az iskolai könyvtár 2019/2020. tanévi munkaterve 

 

 

  Személyi feltételek: 
Laznik Gabriella: informatikus könyvtáros (MA) - történelem tanár (főiskola) szak 

 

 Tárgyi feltételek: 

Tárgyi feltételek adottak, jelenleg az állomány 4 helyen található. 

Olvasóteremben a kézikönyvtár, szakirodalom, szépirodalom válogatott része, a 

pedagógiai, helyismereti irodalom, válogatott tankönyv állomány található.   

40 fős osztálynak tud a könyvtár helyet biztosítani. A könyvek, tankönyvek 

raktározása külön helységben történik. 

 

  Célkitűzések  a tanévben: 

Napi feladatok gördülékeny ellátása a tanév folyamán: 

 

 tankönyvek kiosztása, kapcsolattartás a Kello-val 

 az ingyenes tankönyvek  kiosztása, visszaszedése 

 ingyenes tankönyvre jogosult tanulók naprakész nyilvántartása 

 tanév közben érkező diákoknak tankönyvek biztosítása 

 könyv, tartós tankönyv, tankönyv kölcsönzés 

 naprakész sajtófigyelés 

 állomány kezelése (leltárkönyvek vezetése, selejtezés, pakolás) 

 

Konkrét feladatok: 

 

 

  közismereti ingyenes tankönyv állomány felmérése szükség szerinti selejtezése 

 2019/1. sz selejtezési jegyzék tartalmának kivezetése az állományból 

 2019/2-3. sz. selejtezési jegyzék készítése (2013-tól távozott diákoknál maradt 

térített és  nem behajtható követelésekről) 

 Szirén adatbázis ellenőrzése 

 az iskola rendezvényeinek előkészítésben lebonyolításban aktív részvétel és a 

szükség helyszín biztosítása. 

 raktárban található állomány rendezése 

 

4. Felmerülő problémák: 

 állomány bővítése (kortárs szépirodalmi könyvekkel) 

 tankönyvraktárban maradt könyvek elhelyezése 

 

 

 

                                                                 Laznik Gabriella   

          könyvtáros-tanár 
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3. sz. melléklet 

  

 

A TANMŰHELY 

 

  2019/2020. évi MUNKATERVE 

 

Főbb munkaterületek 

I. Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarával 

II. Kapcsolattartás a gyakorlati oktatást biztosító munkáltatókkal 

III. Az iskolai tanműhely vezetése 

 

I. Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarával 

Kapcsolattartás a kamarával 

Határidő: folyamatosan 

Tanulószerződése kötésének koordinálása 

Határidő: folyamatosan 

Részvétel a kamarai gyakorló munkahelyek minősítésében 

Határidő: szükség szerint 

Adatszolgáltatás a kamarának 

Határidő: szükség szerint 

Közreműködés a mesterképzés szervezésében 

Határidő: szükség szerint 

Részvétel a szintvizsga szervezésében 

Határidő: 2020. március-április 

Tanuló és oktató jelölése kamarai díjra 

Határidő: 2020. május 

Részvétel a díjkiosztón 

Határidő: 2020. június 

II. Kapcsolattartás a gyakorlati oktatást biztosító munkáltatókkal 

Kapcsolat felvétel a tanulóképzést folytató munkáltatókkal (telefonon) 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Munkáltatói értekezlet szervezése 

Határidő: 2019. október 3. 

Munkáltatók látogatása, a tanulók ellenőrzése a megye területén, szükség szerint 

Határidő: folyamatosan 

Munkáltatók informálása a gyakorlati tanmenetről, a tanulói jelenlét igazolásáról, a 

munkanapló vezetésének ellenőrzése 

Határidő: folyamatosan 

III. Az iskolai tanműhely vezetése 

1. Személyi feltételek 

gyakorlati oktatásvezető  1 fő 

műszaki vezető  1 fő 

szakoktató  7 fő  

 ebből részmunkaidős 1 fő 

raktáros-adminisztrátor  1 fő 

gépjárművezető-anyagbeszerző  1fő 

szakmunkás karbantartó  1 fő 

takarító  1fő 
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Tárgyi feltételek 

Házgyári úti tanműhely 

szakmai oktatáshoz: 

műhelytermek asztalos, ács, festő, villanyszerelő, csőszerelő és hegesztő 

szakmához teljes felszereléssel 

szakgimnáziumi tanulók oktatásához: 

szakgimnáziumi tanműhely, labor 

 

Továbbá 

raktárak, tárolók és garázsok 

személygépkocsi 1 db 

tehergépkocsi 1db 

 

2. Pedagógiai munka 

A tanulók felkészítése a gyakorlati képzésre, mint oktatási formára 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

A tanműhelyi munkarend és házirend ismertetése 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Munkavédelmi oktatás megtartása a tanulóknak 

Határidő: 2019. szeptember (első gyakorlati oktatási nap) 

Felelős: szakoktató 

Munkaruha és szerszám felvétele 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Lennert Krisztina, szakoktatók 

Gyakorlati oktatás tanmeneteinek elkészítése 

Határidő: 2019. szeptember 06. 

Felelős: szakoktatók 

Részvétel a pályaválasztási munkában 

Határidő: 2019. november-december 

Felelős: gyakorlati oktatásvezető, szakoktatók 

Gyakorlati oktatás tantárgyfelosztásának készítése 

Határidő: 2020. május 

Szakoktatók foglalkozásának látogatása, értékelése heti egy alkalommal 

Határidő: folyamatosan 

Továbbképzési terv készítése 

Határidő: 2020. március 

Gyakorlati bemutató a szakmák éjszakáján 

Határidő: 2020.április 

Szakmai gyakorlati próbavizsga szervezése a végzős szakmai tanulóknak 

Határidő: 2020.április  

Termékbemutatók, gyakorlati bemutatók szervezése a tanműhelyben 

Határidő: folyamatosan 

Üzemlátogatások szervezése 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: gyakorlati oktatási vezető, szakoktatók 

Részvétel a tanműhelyi fejlesztési pályázatokban lehetőség szerint 

Határidő: folyamatosan 

Nyári összefüggő gyakorlat megszervezése, együttműködési megállapodások előkészítése 

Határidő: 2020. május 15. 
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Szakmai gyakorlati vizsgák előkészítése, lebonyolítása 

Határidő: 2020. május-június 

Felelős: gyakorlati oktatási vezető, szakoktatók, iskolai vizsgabizottság tagok 

Kiemelt feladatok a tanév során: 

- személyes és dokumentált kapcsolattartás a külső gyakorlati munkahelyekkel,  

- következetes, fegyelmezett magatartás kialakítása a gyakorlati munkaterületen, 

- telefonhasználat rendjének betartatása, 

- tanműhelyi foglalkozások pontos kezdésének és befejezésének ellenőrzése, 

- elfekvő anyagok felhasználása a gyakorlati oktatásban, 

- a már régen leselejtezett eszközök szétbontása, hulladék hasznosítása. 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 28. 
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4. sz. melléklet 

 

Az 

      ÉPÍTŐIPARI 

       munkaközösség 

  

2019/2020. évi munkaterve 

 

1. Személyi feltételek: 

A tanévben az oktató-nevelő munkát végző elméleti tanárok: 

Albert Enikő 

Csöngei Dezső 

Hajdúné Medgyesi Andrea 

Kőszegi Lajos 

Tölgyesi Ákos 

A tanévben az oktató-nevelő munkát végző gyakorlati tanárok: 

Csillag Gyula 

Koós László 

Szilágyi Sándor 

 

2. Tárgyi feltételek: 

Az elméleti és a gyakorlati tantárgyak oktatásához a feltételek adottak. Az oktatást 

szaktantermek segítik, melyekben aktív táblák (B1, B5, B6, SZT-1, SZT3, SZT4), és 

projektorok (B2, B3, B4) vannak telepítve. Ezen felül írásvetítők (B1, B5) és egyéb 

oktatástechnológiai eszközök: asztali számítógépek (3), nyomtató (1), szkenner (1), 

laptopok (6) és mobil projektor (1) áll rendelkezésünkre. A diákok munkáját segítő 

eszközöket a B1-es tanteremben helyeztük el. (asztali számítógép (3), nyomtató (1) 

szkenner (1). A diákok által használt laptopok (6) tárolási helye a médiatár. Ezeket az 

eszközöket a 13. és a 15. m osztályok mellett a munkaközösségi tagok által tanított 

osztályok bármelyike használhatja. 

 

3. Szakmai célkitűzések: 

A szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a kerettanterveknek és a helyi tantervnek 

megfelelően végezzük az oktató-nevelő munkát. A kerettantervek évenkénti változása 

néhány évfolyamon új helyi tantervet és annak megfelelő tanmenetek elkészítését 

igényli. Kerttanterv és így a helyi tanterv és a tanmenetek megváltoztatásával érintettek 

a 10. és 12. évfolyamokon a szakgimnáziumi 10. k és a 12. s osztályok. 

A 9. 11. és 13. évfolyam tanmeneteit a korábban elkészített szakmai programunk szerint 

készítjük és a tapasztalatok alapján módosítjuk. 

A tavalyi évhez hasonlóan – a helyi tantervbe illesztve, tanórák keretében – segítjük 

diákjaink felkészülését az építészeti alapismeretek érettségi vizsgára. 

Tanulóink tanulmányi versenyekre – ÁSZÉV, OSZTV, SZKTV – való felkészítését 

tanórák keretein belül és azon felül is támogatjuk. 

A hiányos ismeretekkel rendelkező tanulókat felzárkóztatjuk, számukra a tanórai 

felzárkóztatás mellett tanórán kívüli korrepetálást szervezünk. 

Szakkört szervezünk – építési ismeretek témakörökben –a tehetséges és érdeklődő 

tanulók számára. 

A szakmai érettségik és a szakmai vizsgák előtt, a végzős osztályokban – 

szakközépiskolában a 11., szakgimnáziumban a 12., technikumban a 13. évfolyamokon 
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– próba érettségit, illetve próba szakmai vizsgát rendezünk az írásbeli vizsgarészből 

szakmánként. 

Kapcsolatot keresünk és tartunk építőipari, építőanyagipari cégekkel. Építőipari és 

építőanyagipari szakmai bemutatókat szervezünk diákok és tanárok számára. 

Szakmai segítő, és támogató szerepet vállalunk diákjaink külső gyakorlati helyszíneken 

végzendő gyakorlati képzéséhez, annak minőségi javításához. 

 

Együttműködünk a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási 

referensével – a beiskolázást segítendő vendégül látjuk az általános iskolák tanulóit 

iskolánk „Rajz- és eszközkiállítás” rendezvényén is. 

Tanulmányi kirándulásokat szervezünk világörökségi és épített örökségi helyszínekre, 

építési munkaterületekre és építőipari cégek bemutatóira. 

A technikus képzésben résztvevő tanulók számára ősszel 1-2 napos konferencianapot, 

tavasszal 3-4 napos építészeti értékeket megismerő tanulmányi kirándulást szervezünk. 

Tablókat készítünk a tanulók munkáinak dokumentálása céljából, melyeket az 

osztálytermek és egyéb iskolai helyszínek díszítésére, továbbá kiállítási 

bemutatóanyagként is használunk. 

A tavasszal Békéscsabán rendezendő XXVI. Nemzetközi Építész Diákkonferenciára 

pályázati anyagokkal készülünk. 

Szakmai nap keretében tisztelgünk az Építészek Világnapján. 

 

4. Az építészeti szakmai tantárgyak tanításához használt könyvek, jegyzetek: 

Az ismeretek átadását szolgáló tanításhoz a Szega-Books Kft. által kiadott szakmai 

könyvek mellett saját magunk által írt könyveket (Kőszegi: A műemlékvédelem alapjai, 

Műemlékkutatás) és saját jegyzeteinket használjuk. 

A két évvel ezelőtti tanévben bevezetett digitális tankönyvek tanári példányainak egy 

évre vásárolt licensz használati jogát erre a tanévre is meghosszabbítjuk.  a tanítász 

egyes tantárgyak használni kívánt példányait aktualizálva a tananyag egy részét digitális 

tankönyvekből tanítjuk. 

 

5. Versenyeken való részvétel: 

Diákokat nevezünk, felkészítünk és kísérünk: 

a szakgimnáziumi tanulók Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatantárgyak Versenyére 

(ÁSZÉV) 

a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV) 

az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV) 

az Építészeti Diákkonferenciára kiírt versenyekre, vetélkedőkre 

 

6. A munkaközösségi értekezletek, megbeszélések tervezet ütemezése, témája: 

Augusztusi értekezlet, megbeszélés: 

 

1. Munkaközösség vezető választás volt 2019.08.23-án.  

A munkaközösség vezetője Tölgyesi Ákos, aki a második négyéves ciklusát 

kezdi. 

Köszönés , köszöntés 

A téma előadója: Tölgyesi Ákos 

2. A nyár szakmai programjai – Műemlékékvédelmi Nyári Egyetem 2019. 06.27-

07.03. 

A téma előadója: Tölgyesi Ákos 
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3. A 2018-2019 tanév lezárása, évvégi feladatok – pótvizsgák, törzslapok. 

A téma előadója: Tölgyesi Ákos 

4. A 2018-2019 tanévkezdés – a tanév előkészületei, tantárgyfelosztás, újdonságok. 

A téma előadója: Tölgyesi Ákos 

5. Tankönyvek – digitális tankönyvek (Szega-Books Kft.) ajánlata – a 2019-2020-

as tanév tankönyvrendelés. Digitális tanári tankönyvek a munkaközösségben – 

kiválasztás 
A téma előadója: Tölgyesi Ákos 

6. Önértékelés a 2018-2019-as tanévben – a pedagógusok önértékelése. Az iskolai 

önértékeléshez végzendő munka tervezése – óralátogatás stb. (Érintettek: 2019-

2020-as tanévben: –) 

A téma előadója: Hajdúné Medgyesi Andrea 

7. A munkaközösség 2019-2020 tanévi MUNKATERVE – programok az őszi (téli) 

szünetig (Beiskolázási „segítség” általános iskolás tanulóknak, szakmai 

programok – Kőkonferencia a magasépítő technikusoknak 2019. 09. 19-20. 

Építészek Világnapja 2019. 09.30.-10.07.-ig (?) 

A téma előadója: Tölgyesi Ákos 

8. Egyéb, napirenden felüli témák – irodaszer, stb. 

Szeptemberi értekezlet, megbeszélés: 

Korrepetálások, szakkörök előkészítése 

Versenyeken való részvétel előkészítése 

Beiskolázási koncepció előkészítése – szakmai vetélkedők 

Aktualitások 

Októberi értekezlet, megbeszélés: 

Építész Diákkonferencia pályázatok előkészítése I. 

Pályaválasztási kiállítás – Veszprém Aréna, Pápa Sportcsarnok 

Iskolai nyílt nap(ok) előkészítése 

Aktualitások 

Novemberi értekezlet, megbeszélés: 

Építész Diákkonferencia pályázatok előkészítése II. 

Iskolai nyílt nap(ok) előkészítése 

Aktualitások 

Decemberi értekezlet, megbeszélés: 

Építész Diákkonferencia pályázatok előkészítése III. 

Iskolai nyílt napok előkészítése 

Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése I. 

Aktualitások 

Februári értekezlet, megbeszélés: 

Építész Diákkonferencia pályázatok előkészítése IV. 

Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése I. 

Szakmai vizsgák előkészítése 

Aktualitások 

Márciusi értekezlet, megbeszélés: 

Építész Diákkonferencia pályázatok előkészítése V. 

Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése II. 

Szakmai vizsgák előkészítése II. 

Táncsics Nap – Rajz Eszköz és Termékkiállítás előkészítése I. 

Aktualitások 

Áprilisi értekezlet, megbeszélés: 

Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése III. 
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Szakmai vizsgák előkészítése III. 

Táncsics Nap – Rajz Eszköz és Termékkiállítás előkészítése II. 

Aktualitások 

Júniusi értekezlet, megbeszélés: 

Az éves munka tapasztalatai, értékelése 

A következő tanév előkészítése, tantárgyfelosztás 

Aktualitások 

 

7. Szakkör, korrepetálás 

A felzárkóztatás és a tehetséggondozás érdekében tervezünk szakköröket indítani. A 

szakkör(ök) témái: építési ismeretek. 

A szakközépiskolai ösztöndíjhoz kötött – 2,51-es átlagot el nem ért tanulók számára –

felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. 

Az ösztöndíjjal nem támogatott szakmák szakközépiskolai osztályaiban is tartunk 

felzárkóztató órákat. 

Szakkörök részletezése: 

Építési ismeretek – témája: tanulmányi versenyekre, emelt- és közép szintű szakmai 

érettségire, egyetemi felvételire, továbbá az órai feladatok megoldásának segítése. 

(Vezeti: Hajdúné Medgyesi Andrea, segítők Albert Enikő, Csöngei Dezső, Kőszegi 

Lajos, Tölgyesi Ákos) 

 

8. Szakmai vizsgák 2020 tavasz – tanári jelenlét tervezet 

Ágazati érettségi vizsga (építészet) írásbeli javító: Hajdúné M. Andrea 

 szóbeli: Hajdúné M. Andrea

  

Magasépítő technikus vizsga írásbeli javító: Tölgyesi Ákos 

 gyakorlat: Koós László, Kőszegi 

Lajos, Tölgyesi Ákos, Albert Enikő 

 szóbeli: Tölgyesi Ákos 

 intézményi delegált: Tölgyesi Ákos 

Ács vizsga írásbeli javító: Csöngei Dezső 

 gyakorlat: Szilágyi Sándor 

 szóbeli: Csöngei Dezső 

 intézményi delegált: Csöngei Dezső 

 
9. Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek  

 

A munkaközösség minden tagja elkötelezett az egyes szakmai évfolyamokra beiratkozott 

kevés számú tanulói létszám megtartására amellett, hogy a diákok a kívánt tananyagot 

elsajátítva tovább lephessenek. 

A munkaközösség tagjai a tanulók lemorzsolódása érdekében az alábbi – preventív jellegű – 

kooperatív tanítás-tanulási technikákat alkalmazzák az egyes osztályokban tanuló csoportokra 

szabottan: 

1. Egyéni bánásmód – az egyének minél teljesebb megismerése és a differenciált 

felzárkóztatása érdekében 

2. Kooperatív kiscsoportos foglalkozás – a tananyagtartalom könnyebb feldolgozása és 

az építő egymásrautaltság érdekében 

3. Tanulópárok létrehozása – a folyamatos megfigyelés és az azonnali segítség érdekében 
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4. Projektmunka – az egyéni motiváció kialakítása és a képességek szerinti egyenlő 

részvétel az egyéni felelősségvállalás érdekében 

5. Évismétlők tanulási haladásának folyamatos figyelése, az adott helyen és időben 

történő intenzívebb tanulást segítő beavatkozás – az újabb sikertelenség elkerülése érdekében 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 26. 

 

  

 Tölgyesi Ákos 

 munkaközösség-vezető 
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5. sz. melléklet 

 

A  

               FAIPARI-GÉPÉSZETI 

            munkaközösség 

 

  

 2019/2020. évi MUNKATERVE 

 

 

1./ Személyi feltételek: 

 

Büky Gyöngyi: faipari szakközépiskola, faipari technikum valamint a szakképző 

évfolyamok szaktanára. 

Kajtár Jenő:  faipari szakközépiskola gyakorlati oktatója és elméleti szaktanára, 

valamint a faipari technikus osztály elméleti szaktanára, munkavédelmi 

felelős. 

Kis László: faipari technikum szaktanára. 

Sanda András: az asztalos csoport gyakorlati oktatója és elméleti szaktanára, valamint a 

faipari technikus osztály elméleti szaktanára. 

Körmendi István: gyakorlati oktatás vezető és a központifűtés, gázhálózat szerelők 

szaktanára. 

Kerékgyártó Barnabás: a központifűtés és gázhálózatszerelők, hegesztők gyakorlati oktatója 

és elméleti szaktanára. 

 

2. /Tárgyi feltételek:  

 

A fenti szakmákhoz rendelkezésre álló eszközök, szerszámok, gépek és anyagok biztosítják a 

képzés elindítását, további beszerzések által zökkenőmentes elméleti és gyakorlati képzés 

valósulhat meg. Amennyiben pályázati lehetőségek nyílnak, további eszközfejlesztést 

indítunk. 

A munkatársak részére biztosított laptopok sokat segítenek a tanórák oktatás színvonalának 

fejlesztésén, de hozzá kapcsolódó további konkrét igény, hogy a projektor használata miatt az 

órák lehetőleg a B3, B5, A4-es illetve olyan tanteremben legyen, ahol megvan az ilyen irányú 

felszereltség. Szükség esetén mobil projektor is megoldás lehet. Az aktívtábla használat új 

lehetőséget biztosít a korszerű oktatás-tanítás számára. 

Az anyagismeret interaktív tanításához további számos mintaanyag /fa, lakk, lazúr, hígítók, 

pácok, csiszolóanyagok, bútoripari szerelvények, kötőelemek, vasalatok stb. szükségesek. 

Beszerzésük indokolt és szükséges, mert nélkülük korszerű szakképzés nem lehetséges. 

 

 

3. / Munkaközösségi értekezletek: 

 

Az értekezleteket a hónapok első hétfőjén tartjuk, amelyen megbeszéljük az adott hónap 

feladatait 

- aktuális szakmai és pedagógiai problémák megbeszélése 

- javítóvizsgák előkészítése, lebonyolítása 

- a bevezetésre került kamarai program és kerettantervvel indult képzések átbeszélése 

(óraelosztás, új tanmenetek stb. – felmenő rendszerben) 
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- faipari technikus képzés átbeszélése  

- szakkörök, korrepetálás vállalása 

- területi és országos szakmai versenyeken való részvétel, felkészülés 

- iskolai nyílt napok elméleti és gyakorlati bemutató óráinak megszervezése 

- gyárlátogatások és tanulmányi kirándulások szervezés 

- félévi zárásokkal kapcsolatos teendők átbeszélése 

- területi és országos versenyekre előkészülés 

- az első félév értékelése 

- felkészülés a tavaszi szintvizsgákra 

- Táncsics napi kiállítás és rendezvények előkészítése, szervezése 

- a szintvizsgák értékelése, szakmai vizsgák előkészítése 

- tanév végi feladatok, éves munka értékelése, jövő évi feladatok megbeszélése 

- a munkaközösség éves munkájának értékelés 

 

4. / Óralátogatások: 

A munkaközösség vezetője továbbra is szeretne élni az óralátogatások lehetőségével, 

amelyek jó alkalmul szolgálnak a kollégák órai munkájának ellenőrzésére, értékelésre, 

szakmai konzultációra.  

Szeretném, ha szokássá válna egymás munkájának figyelemmel kísérése, a 

gyakorlati oktató munka és az elmélet összehangolása. 

 

 

 

5./ A munkaközösség célkitűzései a 2019-2020 tanévre: 

 

Új programok bevezetése, folytatása: 

- Három évvel ezelőtt a Soproni Egyetem bázisiskolája lettünk, ezért a szoros kapcsolat 

kiterjed oktatási anyagok cseréjére, továbbképzések szervezésére, tanulmányutak 

megvalósítására, szakmai versenyek bonyolítására és részvételére. 

Felelős: Büky Gyöngyi, Sanda András 

- Az iskolai elmélet tanítás és gyakorlati oktatás összhangjának megteremtése a tanító 

tanárok, oktatók (vállalati) személyes kapcsolatának erősítése által. 

Felelős: Sanda András, Körmendi István 

- Rokon intézmények tapasztalatainak megismerése, átvétele a képzésben, 

vizsgáztatásban. 

Felelős: Kis László, Kajtár Jenő 

- A faipari és a gépészeti munkaközösség vállalja: 

o a kiállítási tárgyak, ajándéktárgyak, egyéb faipari termékek elkészítését, 

o igény szerint az iskolai felújítási munkákban való aktív részvételt. 

o Felelős: Sanda András, Kerékgyártó Barnabás 

 

 

Korrepetálás, tehetséggondozás: 

Igény szerint minden kolléga szívesen vállal korrepetálást a tanulóknak. 

A különleges képességekkel, érdeklődéssel bíró tanulóknak lehetőséget biztosítunk úgy a 

gyakorlat, mint az elmélet terén a képességeik további kibontakoztatására. 

Felelős: Kajtár Jenő 

 

Felkészítés a versenyekre: 

A legalkalmasabb tanulók kiválasztása és felkészítése a szakmai tanulmányi versenyekre. 
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Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Sanda András 

 

Évfolyamdolgozatok: 

A tanév elei szakmai felmérő dolgozatok alapján tudjuk meg, hogy kinek van szüksége 

korrepetálásra, illetve kik jöhetnek számításba a tehetség gondozottak között, valamint 

nyomon követhető az évfolyamok közötti teljesítménybeli különbség. 

Felelős: Büky Gyöngyi, Kajtár Jenő 

 

Szintfelmérő gyakorlati vizsga: 

A szintfelmérő gyakorlati vizsga megszervezése, előkészítése, a résztvevő tanulók 

felkészítése. 

Felelős: Kajtár Jenő, Kerékgyártó Barnabás 

 

Próba szakmai- és szintvizsgák: 

Megíratása és gyakorlása a végzős illetve a kezdő évfolyamokon. Haladási ütemtől 

függően vagy a végzős évfolyam félévi zárásakor, az írásbeli felkészülés végén egy próba 

szakmunkás írásbeli dolgozat íratása, vagy év vége előtt az év végi ismétlést követően 

egy próba szakmunkás dolgozat íratása az előző évek vizsgadolgozatai mintájára.  

      Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Kajtár Jenő  

 

Fő feladat a pályaválasztási rendezvények, nyílt napok, szakmák éjszakája, stb. és minden 

lehetőség megragadása a faipari-, épületgépészeti-, hegesztő szakmák népszerűsítése, 

bemutatása, megismertetése céljából. 

      Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Kajtár Jenő, Sanda András, Körmendi 

István, Kis László 

 

6. /Versenyek: 

Figyelemmel kísérjük a szakmai és az egyéb /pl. nemzetközi, ágazati/ 

versenyfelhívásokat, és lehetőség szerint ezeken a versenyeken indítunk tanulókat. 

Az idei tanévben várhatóan megrendezésre kerülő versenyek: 

- Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

Minden évben a Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezésre kerülő országos 

versenyen asztalos, gépész és hegesztő szakmában szeretnénk versenyzőket 

indítani. 

- A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Szakközépiskola által rendezett nemzetközi 

asztalos és gépész versenyen tervezünk indítani versenyzőket.  

      -    Érettségizettek Országos Szakmai Tanulmányi Versenye  

A végzős faipari szakgimnáziumból tervezünk két tanulót indítani ezen az 

országos versenyen.   

      - Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny  

Az elmúlt négy évben a Magyar Asztalos által megrendezésre kerülő versenyen a 

végzős asztalos osztályból és a végzős faipari technikus osztályból szeretnénk 

indítani egy – egy három fős csapatot.  

 

7./ Továbbképzések: 

Szeretnénk részt venni az Országos Szaktanári Konferencián, amely  Országos Faipari 

Találkozón kerül megrendezésre.  

 

 

 



44 

 

8. / Szakmai programok: 

- Faipari szakmai napok szervezése – gyakorlati bemutató félévenként egyszer, egy 

faipari cég meghívásával. 

- Faipari, épületgépészeti szakkiállítások látogatásának szervezése a tanulók és a 

munkaközösség tagjai számára továbbképzés céljából. 

- Kapcsolatépítés a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Szakközépiskola faipari és 

gépészeti munkaközösségei között. A sikeres és eredményes oktatás és tanítás 

céljából. 

- M.É.G. projekt épületgépészeti szakmában 

Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Kajtár Jenő, Sanda András, Körmendi 

István, Kis László 

 

9. / Tanórán kívüli tevékenységek 

- A faipari és épületgépészeti szaktanterem belső kialakítása, díszítése. 

Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás 

- A szemléltető eszközök folyamatos cseréje, korszerűsítése, bővítése. 

- A gyakorlati képzés során készített alkotások összegyűjtése, kiállításokon való 

reprezentálása. 

- A tanulói fegyelmi helyzet megszilárdítása. 

- A hiányzások számának visszaszorítása, következetes számonkérés és a szülőkkel, 

osztályfőnökökkel való szorosabb kapcsolattartás által. 

Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Kajtár Jenő, Sanda András, Körmendi 

István, Kis László 

 

10./Javaslatok: 

A faipari és gépészeti szakmák színvonalasabb és eredményesebb oktatása érdekében 

rendszeresen a tananyagok függvényében üzemlátogatásokat kell szervezni, amelyhez az 

iskola segítségét kérjük. 

 

11./ Pályázatok: 

A faiparral és épületgépészettel kapcsolatos pályázatokra nyitottak vagyunk. 

 

12./ Szertárhasználat: 

 A faipari munkaközösségnek szüksége van a faipari szertárra a minőségi oktatáshoz, 

tanításhoz, a szemléltető és bemutató eszközök illetve mérőműszerek tárolása miatt.   

 

13./ Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek: 

  

- Tanulók meggyőzése a választott szakma keresetségéről. 

- Az alapvető alapanyagok megismertetése, megszeretetése. „szeresse a fát” 

- A régi mellett az új gépek, technológiák élményszerű bemutatása, megismertetése. 

- Olyan csoportszellem kialakítása, ahol a tehetségek gondozása közben a gyengébb 

képességű tanulók pozitív befolyásolása a szakmai identitás megerősítése is megvalósuljon. 

- A vállalkozókkal közvetlen napi kapcsolat fenntartása, a tanulókkal kapcsolatos problémák 

gyors megoldása érdekében. Pl. hiányzások lecsökkentése.  

- A szakmai gyakorlat közben a szakmai elméleti ismeretek fokozott megerősítése, 

gyakorlatban való bemutatása. 

- Speciális feladatok által a gyakorlati oktatás során a számolási és olvasási készségfejlesztés 

megvalósítása. Pl. műszaki dokumentáció tanulmányozása, anyagmennyiség, anyagnorma 

számítások. 
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- A tanműhelyi pozitív mikroklíma kialakítása ahová a tanulók szívesen mennek és lelkesen 

végezhetik munkájukat. 

 

Veszprém, 2019. augusztus 28.  

 

                                                                                                                  Kajtár Jenő 
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6. sz. melléklet 

 

A magyar - történelem munkaközösség munkaterve a 2019/20-as tanévre 
 

 

1.Személyi feltételek: 

 

- a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz és a művészetek tantárgy oktatásának 

feltételei adottak 

 

A munkaközösség tagjai: 

     Böhm László történelem-etika szak  

     Laznik Gabriella könyvtár-történelem  szak 

     Eveli Péter földrajz-történelem  szak 

     Néningerné Péti Mária                                    magyar nyelv és irodalom   szak 

     Szigeti Enikő                                                   tört.-német-orosz közg. ism. szak 

     Szabó Péter magyar-történelem  szak 

     Szegi Júlia magyar-orosz  szak 

     

2.Tárgyi feltételek: 

 

A tantárgyak oktatásához a feltételek adottak. Rendelkezésünkre áll a könyvtár, a tanítási 

anyaghoz kapcsolódó filmek, térképek, falitáblák, a zene oktatásához a hangszerek, 

hanganyag. 

Minden tanteremben van projektor, valamint egy tanteremben aktívtábla áll rendelkezésre. 

A tantermekben  „minikönyvtárat” hoztunk létre az oktatáshoz szükséges alapkönyvekkel. 

 

3.A munkaközösség célkitűzései és fejlesztési területek 
 

- új tanmenetek készítése tankönyvváltás miatt társadalomismeretből a 9-10. 

szakközépiskolai évfolyamokon 

 

  -  a helyi tantervnek megfelelően oktatunk a magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz 

valamint ének-zene tantárgyból 

 

- diszfunkciós tanulók egyéni fejlesztési terv alapján történő fejlesztése óraadó 

gyógypedagógus közreműködésével 

 

  -    a kialakított követelményrendszernek megfelelően kell átadni a tananyagot diákjainknak, 

ennek megfelelően kell az értékelést is végezni (a Házirendben is rögzítve) 

 

  -   a céltudatos, következetes munkavégzés érdekében tanmenetet készítünk, amit 

fokozatosan      fejlesztünk, új lehetőségeket keresve a követelmények elmélyítésére, 

alkalmazására 

 

- végzős szakgimnáziumi diákjainknak szeptemberben átadjuk az érettségi vizsga témaköreit, 

és ismertetjük a kétszintű vizsga követelményrendszerét 
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- magyar nyelv és irodalom tantárgyból az integrált tanítás következtében egy érdemjegyet 

adunk, az arány 50-50 % , a történelem tantárgyból a 12. évfolyamon a társadalomismeret és  

etika tantárgyból külön érdemjegyet kapnak a tanulók 

 

- a tanév elején , félévkor és év végén szövegértésből szintfelmérést végzünk, figyelembe 

véve a szakgimnáziumban az érettségi követelményeit, a szakközépiskolai osztályokban a 

különböző módszerekkel tanuló diákok eredményeit összehasonlítjuk 

 

-      fejlesztjük a történelmi és földrajzi kompetenciákat a kétszintű érettségi 

követelményrendszerének megfelelően  

 

- magyar nyelv és irodalom tantárgyból a szakgimnáziumi osztályokban három iskolai 

nagydolgozatot íratunk, amit tartalmi, nyelvhasználati és helyesírási szempontból javítunk és 

javíttatunk 

 

- rendszeresen fejlesztjük  a tanulók írás-, helyesírás-, és beszédkészségét, gazdagítjuk 

szókincsüket 

 

- kiemelt feladat a kommunikáció, a retorika, a szövegértés és a szövegalkotás tanítása 

 

- kreatív gyakorlatokkal fejlesztjük a tanulók állásfoglaló- és vitakészségét; a nyelvi illemtant 

 

- történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyból a szakgimnáziumban a tananyagot 

lineárisan, kronológiai sorrendben tanítjuk 

 

- élünk a korszerű szemléltetési lehetőségekkel a tanórákon 

 

- témakörönként összefoglalunk és ellenőrzünk, ezt tanmeneteinkben feltüntetjük, és az 

ellenőrző feladatlapokat fénymásoljuk 

 

- történelem tantárgyból összeállítjuk a kötelező évszám és topográfia listáját, magyar 

irodalom tantárgyból a memoriterek listáját készítjük el, mindkét tantárgyból eljuttatjuk a 

diákokhoz 

 

-részvétel a városi helytörténeti versenyeken 

 

- a kötelező, ajánlott irodalom olvasását szorgalmazzuk 

 

- a hiányos ismeretű tanulókat felzárkóztatjuk, számukra korrepetálást szervezünk 

 

- foglalkozunk a tehetséges tanulókkal, akik számára szakkört szervezünk, valamint 

felkészítjük őket a tantárgyi versenyekre 

 

- a végzős tanulókkal próbaérettségit íratunk külön beosztás szerint 

 

- megszervezzük a tantárgyainkhoz kapcsolódó versenyeket 

 

- színházlátogatást valamint múzeumlátogatásokat szervezünk, a helyi illetve a fővárosi 

lehetőségekkel élve 
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- látogatást szervezünk a Laczkó Dezső Múzeumba 

 

- a filmművészet sajátos eszközeit közös filmnézésekkel ismertetjük meg 

 

- részt veszünk az iskolánkba jelentkező 8. osztályosok toborzásában és felvételiztetésében 

 

- az iskolai ünnepélyek műsorainak színvonalas elkészítését vállaljuk az osztályfőnökök 

és osztályaik bevonásával 

 

- megemlékezéseink, ünnepeink alkalmából kiállításokat készítünk az osztályfőnökök és 

osztályaik bevonásával 
 

- iskolatörténeti kiállításunkat fejlesztjük 

- rendszeres önképzéssel fejlesztjük ismereteinket  

- az adminisztrációs fegyelmet erősítjük 

- munkaközösségünk osztályfőnök tagjai osztálykirándulást szerveznek 

- a Trianon emlékévhez kapcsolódóan versenyeket, pályázatokat, kiállításokat 

rendezünk havi rendszerességgel 
 

4.Program: 

 

- megemlékezés 1849. október 6-ról  

 Felelős: Dénes Roxána 12.R 

 

- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

Határidő: 2020. február 24.  

Felelős: Péringer Csilla 10.K 

 

- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

Határidő: 2020. április 16.  

Felelős: Kerékgyártó Barnabás 10.C 

 

- megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (témanap) 

 Határidő: 2020. 06. 04. 

 Felelős és koordinátor:  Laznik Gabriella, Szigeti Enikő, Szabó Péter 

 

- részvétel aktuális múzeumi órákon 

  Felelősök: szaktanárok 

 

- Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról  

Felelős: Laznik Gabriella 

Kajtár Jenő 10.A 

 

- Megemlékezés a költészet napjáról  

Határidő: 2020. április 11. 

Felelős: Decsiné Horváth Eszter 9.B 

 

- Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról  

Határidő: 2019.11.13. 

Felelős: Benczéné Barcza Julianna 9.A 
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- Ádámok és Évák – részvétel a Petőfi Szinház rendezvényén a magyar kultúra napja 

alkalmából 

Felelős: Néninger Jánosné Péti Mária 

 

Iskolai ünnepélyek: 

 

- évnyitó 

Felelős: Szabó Péter 

 

- 1956. október 23.  

Felelős : Szabó Péter - 11. r 

 

- karácsony 

Felelős: Néningerné Péti Mária – Kiss Tünde és a 12. s 

 

- szalagavató 

Felelős: Szigeti Enikő - Böhm László 

 

 

- Alma Mater 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Forgatókönyv, szervezés: Néningerné Péti Mária – Szabó Péter 

 

- március 15. 

Felelős: Szegi Júlia – 11. e, 11.k 

 

- pedagógusnap 2020. június 05. 

Felelős: Kovács Katalin, Hajdúné Medgyesi Andrea 

 

- ballagás 

Felelősök: Szegi Júlia 

 

 

- tanévzáró 

Felelős: Szabó Péter 

 

Versenyek: 

 

Történelem: 

 

„Örökségünk ’48” – c. versenyre való felkészítés 

Jelentkezési határidő: 2019. november  

Felelős: Böhm László 

 

„Magyarország az én hazám” – c. versenyre való felkészülés 

Jelentkezési határidő: 2019. november  

Felelős: Szigeti Enikő 
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Magyarok Európában 

Felelősök: Szigeti Enikő, Eveli Péter 

 

OKTV verseny történelemből- iskolai forduló 

Határidő: 2019. szeptember  

Felelősök: Böhm László, Szigeti Enikő,  Eveli Péter 

 

 

Tantárgyi verseny szakközépiskolásoknak 

Jelentkezési határidő: 2019. október  

Felelős: a szakközépiskolában tanító pedagógusok 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

OKTV irodalom 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember  

 Felelősök: magyar szakosok 

 

 

Implom József Helyesírási Verseny 

Határidő: 2019. november 

Felelősök: Szabó Péter 

 

Szakközépiskolások tantárgyi versenye 

Határidő: 2019. október 

Felelősök: magyar szakosok 

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 

Határidő: 2019. november 

Felelős: Laznik Gabriella 

 

 

Iskolai vers- és prózamondó verseny 

Határidő: 2019. október 

Felelősök: Szegi Júlia, Péti Mária 

 

 

Folyamatos a felkészülés a szavalóversenyekre: 

 Radnóti Szavalóverseny és Radnóti menet (Szentkirályszabadja) 

 Ajkai Megyei Prózamondó Verseny 

 Városi Mesemondó Verseny 

 

 

 

5.A munkaközösségi megbeszélések ütemezése, témája: 

 

1. 2019. augusztus 21.  

 az új tanév feladatainak megbeszélése, felelősök kijelölése egy-egy feladat ellátására. 

A középszintű érettségi tételek módosítása. A tanmenetek áttekintése és az újak 
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elkészítéséhez szükséges anyagok összeállítása. Az év eleji tudásszintmérők 

összeállítása. 

2. 2019. augusztus 23. 

az éves munkaterv megbeszélése 

3. 2019. augusztus 29. 

A Trianon emlékévhez kapcsolódó rendezvény,- verseny és kiállítássorozat 

megtervezése, a feladatok kiosztása 

4. 2019. szeptember 23.  

 aktuális feladatok, az év eleji szintfelmérők értékelése. 

5. 2019. november 18. 

aktuális feladatok 

a szalagavató ünnepély előkészítése 

6. 2020. január 6. 

 a félévi szintfelmérők összeállítása az egységes javítókulcs elkészítése, a munkaterv 

aktuális feladatainak megbeszélése 

 az Alma Mater programjának összeállítása, felelősök kijelölése 

7. 2020. március 09. 

 a félévi tudásszintmérők értékelésének tapasztalatai, eredmények eredménytelenségek 

okainak elemzése. Új módszerek, lehetőségek keresése. Az év végi felmérők, 

próbaérettségi feladatok összeállítása, a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése. 

8. 2020. május 18. 

 a végzős évfolyamok érettségi írásbeli eredményeinek értékelése. Az új tanév 

órafelosztása, a tanév hátralévő feladatainak kijelölése 

9. 2020. június 22. 

 Az érettségi vizsgaeredmények értékelése 

 A munkaközösség éves munkájának értékelése 

 

 

 

6.Szakkör, korrepetálás 

 

     A szakköri foglalkozásokat az aktuális versenyek, megemlékezések, ünnepélyek, Alma 

mater stb. idejének vonatkozásában tartjuk, az adott időszakban akár heti több alkalommal.  

 

 

Korrepetálások: 

Igény szerint felkészítést, korrepetálást tartunk a végzős szakgimnáziumi osztályokban. 

 

7.Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

A magyar-történelem munkaközösség javaslatai a lemorzsolódás megelőzésére 

Segítő pedagóguscsoport felállítása egyéni, személyre szabott foglakozásra.  

Célunk a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek – pedagógusok, 

szülők – számára rendszerszemléletű, komplex segítő, támogató rendszer biztosítása. 

• a lelki egészség megőrzése, megteremtése 

 • a tanulási akadályok leküzdése  

• a pályakép - a jövőkép erősítése  

• közvetlen irányított tanulás kialakítása, segítése 

 Közvetlen cél, hogy javuljon a tanulmányi eredmény, de közben a tanuló sajátítsa el azokat a 

tanulásmódszertani, életvezetési ismereteket, mely a tartós eredményesség feltétele. 
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Fokozatosan váljon le a segítő tanárról, a közvetlen segítséget az időnkénti konzultáció, 

tanácsadás váltsa fel.  

 Az első egy-két hónap után már nyilvánvalóvá válik, hogy ki szorul segítségre, s még 

elegendő idő van arra, hogy a közös folyamattervet elkészítsük. 

A feladat lépései: 

 1. A tanulók és a segítő tanárok kiválasztása  

2. A párok, csoportok kialakítása  

 3. Megbeszélés: a célok megjelölése, az elérésükhöz szükséges tevékenység megtervezése  

4. A szülők bevonása, egyetértésük, támogatásuk megszerzése  

5. Információszerzés: a tanuló előéletének megismerése, iskolai és iskolán kívüli 

tevékenysége, státusza, kapcsolatai  

6. Erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetséges támogatók feltérképezése 

 

 

 

                                                                                                              Szabó Péter 

munkaközösség-vezető 

 

 

 

Kelt: Veszprém, 2019. augusztus 26.  
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7. sz. melléklet 

 

A matematika-fizika- informatika munkaközösség éves munkaterve a 2019-2020.  

tanévben 

 

Célkitűzések: 

 

1. A kerettantervre való áttérés megvalósítása – különös tekintettel a felmenő 

rendszerben elinduló új szakgimnáziumi osztályok (9.R, 9.K, 9.E); a meglévő 

(10.S, 10.R, 10.K.);valamint 11.K, 11R és a 12.S  szakgimnáziumi 

osztályokban. Az új szakközépiskolai (9. A, 9.B, 9.C); a meglévő 10.A, 10.B, 

10.C, valamint a 11.A, 11.B, és a 11.C   osztályokban a fizika (szakgimnázimok 

– építészet; elektro), és a matematika (szakközépiskolák) a megváltozott 

óraszámok figyelembevételével. A 9.R elektrotechnikai, és a 9.K 

magasépíteszeti csoportjában a természetismeret tantárgya mellett megjelenik 2 

óra fizika felmenőrendszerben; igaz, hogy már a tavalyi tanévben ez már része 

volt a a kerettantervnek. 

 

 

2. Az aktív tábla alkalmazásának további bővítése különös tekintettel a 9.R és   

9.K szakgimnáziumok, valamint a 9.A, 9.B, és a 9.C szakközépiskolai 

osztályokban.   

 

 

3. Felkészülés a bevezetésre került ELEKTRONIKUS-NAPLÓ precízebb, több 

lehetőséget kínáló menü használatára. 

 

 

4. Pedagógiai programunk matematikából ,fizikából ,és informatikából mindig 

alkalmazkodjon az aktuális jogszabályokhoz 

5. Az új típusú szakközépiskola matematika és természetismeret - fizika 

tananyagának korrekciója 

 

6. A sikeres érettségi vizsgára való felkészülés érdekében a 11-ik és 12-ik 

osztályokban 2 órás próbaérettségi megszervezését tervezzük évvégén. 

7. Az adminisztrációs fegyelem javítása különös tekintettel a pontos, időszerű 

óradokumentálás. 

 

8. Új tanmenetek készítése a tankönyvpiac, és a tananyagtartalom változása miatt 

az érintett évfolyamokon. 

 

9. Szakgimnáziumi tanulóink ösztönzése az emelt szintű tananyag elsajátítására.  

10. A szakközepes és a szakgimnáziumi osztályok matematika korrepetálásának 

megszervezése a szükségszerűség és lehetőségeink  figyelembevételével –akár a 

tanév során is 
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11.  Tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés. ( OSZKTV, Nemzetközi 

Kenguru Matematika Verseny,Képességfejlesztő Levelező Matematika 

Verseny, OKTV (11-12.évf.) matematika versenyek  

 

12. Szakmai továbbképzések, és azokon való részvétel. 

 

13. A kilencedik osztályos tanulók tudásszintjének felmérése már az első tanítási 

napon, majd felzárkóztató csoportok kialakítása iskolatípusonként. 

 

14. Fizikai kísérleti demonstrációs használata, szakszerű tárolása,a lehetséges 

javítások elvégzése. 

 

15.  A munkaközösség tagjai: 

 Bakai Zoltán        matematika-fizika 

 Kovács Katalin       matematika 

 Krausz Attila         matematika-fizika 

Linczmayer Éva              matematika-informatika 

Pataki Imre                           matematika-informatika-testnevelés 

Nagy Györgyi                       Informatika 

 

6 fő teljes óraszámban végzi munkáját. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

1. Kísérleti eszközök felszereltsége fizikából mennyiségileg és minőségileg is 

hiányos, mindezek ellenére a kibővített fizika szaktanteremben  több 

demonstrációs kísérlet bemutatásra kerülhet. 

2. Három aktív-táblás terem áll a munkaközösség rendelkezésére, amelyeket 

rendszeresen használhatunk(A/12; A/13 A/16) 

 

Szakmai célkitűzések: 

 

1. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgákra a végzős osztályokban. Ennek érdekében 

esetleg szakköröket, illetve korrepetálásokat szervezünk. A bukások csökkentése 

érdekében az egyes évfolyamokon továbbra is felzárkóztatást szervezünk a 

lehetőségek szerint. Az érettségiző osztályok évvégi évfolyamdolgozatai lehetőséget 

nyújtanak a különböző színvonalon levő osztályok egységes értékeléséhez, valamint a 

fejlődés leméréséhez. Felkészítés a- megváltozott tudáskoncepciónak megfelelően- a 

tanítási-tanulási folyamat egészében történő változások feldolgozására, befogadására. 

Az országos továbbképzéseken való részvételek 

2. Interaktív táblák és multimédiás eszközök rendszeres használata. Az érettségi 

követelmények kapcsán fontos szempont, hogy olyan problémákat, feladatokat adjunk, 

amelyekből megérzik, hogy a mai világ nem létezik matematika nélkül.( kompetencia 

alapú oktatás) 

3. „Próbaérettségi” dolgozat megíratása, javítása, feladatainak értékelése.    

4. A 9-12. osztályokban a témazáró dolgozatok javítása, elemzése, tapasztalatainak 

hasznosítása. 

5. Rendszeres házi feladatokkal ráébreszteni a tanulókat az önálló munka örömére, 

sikerélmény kialakítása a tanulókban. 
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6.  A 9-13. osztályokban a tehetségesebb tanulók felmérése, és versenyekre történő 

felkészítése. A jobb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása. 

7. A matematika szaktantermek fokozatos kihasználása. 

8. A szemléltetőeszközök folyamatos beszerzése, pótlása matematikából, és fizikából. 

9. A matematika nyelvezetének elsajátítása, a szóbeli kifejezőkészség kialakítása, a 

helyes magyar beszédre való nevelés. Tanulóink precíz, rendszeres munkára való 

nevelése. 

10.  A kerettantervvel kapcsolatos változások figyelemmel való kísérése. 

11. Biztosítani a tanulmányi versenyeken a felügyeletet és a részvételt (a felügyeletet 

külön beosztás szerint). 

12. Az „új” szakközépiskolai osztályok OSZKTV versenyének megszervezése, a 

dolgozatok javítása. 

13. Kapcsolattartás a szülőkkel és az osztályfőnökökkel. 

14. Aktív táblával támogatott órák megtervezése, tanmenetben történő rögzítése. 

15. A tanmenetek elektronikus formában való elkészítése, módosítása. 

 

Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek: 

 Számolási készség: 

 A matematikai kompetencia magában foglalja az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a 

százalékok és a törtek használatát fejben és írásban végzett számítások során, különféle 

mindennapi problémák megoldása céljából. A hangsúly inkább a folyamaton, mint annak 

kimenetén van, azaz inkább a tevékenységen, mint az ismereteken. A megszerzett 

ismereteket tudja a gyakorlati tevékenysége során is alkalmazni. Egy magasabb fejlettségi 

szinten a matematikai kompetencia a matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli 

gondolkodás) és a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen használt matematikai 

kifejezésmód (képletek, modellek, geometriai ábrák, görbék, grafikonok) használatára 

való képesség és készség az adott kontextusnak megfelelően.  

 

 A tanulás tanulása: 

 A kompetencia alapú oktatás alapját képezi. A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és 

csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét 

képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, 

feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek 

különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő 

alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen 

befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. 

  

 Személyközi és állampolgári kompetenciák: 

 

A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az 

egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt 

venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat.   

 

Ezek fejlesztése a munkaközösség feladata egyéni, páros és csoportos feladatmegoldásokkal. 

Veszprém, 2019. 08.27. 

       

Bakai Zoltán 

        (mat-fiz.-info. mkv) 

8. sz. melléklet 

A  
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             NYELVI 

             munkaközösség 

 

2019/2020. tanévi MUNKATERVE 

 

 

 

     

Személyi feltételek 

 

A munkaközösség tagjai: Decsiné Horváth Eszter 

Kiss Tünde 

Péringer Csilla 

      Tóth Mercedes Adél  

      

német nyelvet tanítanak. 

 

      Bartha Márta 

  Benczéné Barcza Julianna 

      Dénes Roxána 

     Tulipánt Zsófia 

      angol nyelvet tanítanak. 

     Dr. Tubolyné Kassas Leila  

      angol és német szakos. 

 

II. Tárgyi feltételek 

 

A munkaközösség munkáját megkönnyíti, illetve hatékonyabbá teszi a laptop, ami 

minden nyelvet tanító tanár részére rendelkezésre áll, illetve a hozzátartozó 

kiegészítő eszközök, mint a hangfal, és pendrive. Megkönnyíti munkánkat a 

nyomtató és projektor, az interaktív táblák. 

Az ’A’ és ’K’ épületekben találhatók a nyelvi termek.  

 

Szükséges fejlesztések: 

 Szekrények elhelyezése a tantermekben, a könyvek és más tanítást szolgáló 

anyagok tárolására. 

 

III. Munkaközösségi értekezletek 

 

 Augusztus: javítóvizsga feladatsorok és javítókulcs készítése, a pótvizsga 

felügyeletének megszervezése, a dolgozatok javítása, a szóbeli 

vizsgabizottságságok összeállítása. A pótvizsgával kapcsolatos kérdések 

megbeszélése. Nyelvi órák felosztása. A munkaterv kidolgozása.  

 Szeptember:  az új tanév feladatainak a megbeszélése, előkészítése, az új 

tanmenetek készítésének megbeszélése, a feladatok kiosztása.. A középszintű 

érettségi tételek módosításának megbeszélése. A próbaérettségi előkészítése 

 Október: nyelvi verseny előkészítése, próbaérettségi feladatok megbeszélése 

 November: iskolai verseny lebonyolítása. 

 December: az aktuális teendők, események megbeszélése. 

 Január:az első félév megbeszélése és a felmerülő problémák kezelése. 
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 Február: iskolai verseny előkészítése, próbaérettségi feladatok megbeszélése 

 Március: érettségi feladatok és tételek megbeszélése, próbaérettségi feladatok 

összeállítása 

 Április: az év végi felmérők összeállítása, a tanév hátralévő feladatainak 

megbeszélése. 

 Május: az érettségi írásbeli értékelése, javítása, megbeszélése. A szóbeli tételek 

áttekintése. A következő tanév órafelosztása, a tanév hátralévő részének a 

megbeszélése. 

 Június: a munkaközösség egész éves feladatának a kiértékelése. 

 

 

IV. Tanórai tapasztalatok (óralátogatások) 

 

Ösztönözzük egymást arra, hogy egymás óráit látogassuk, és tapasztalatot 

cseréljünk a kollégákkal. Megbeszéljük és orvosoljuk a tanítás során felmerülő 

problémákat.  

 

V. Célkitűzéseink: 

 

1. A munkaközösséget igazi módszertani műhellyé tenni, ahol a kísérletezésre, az 

új módszerek megvitatására is van lehetőség. 

2. A tanár-diák / tanár-tanár nyelvszakos tanárok és más tantárgyat tanító tanárok 

együttműködését szorosabbá tenni. 

3. A kétszintű érettségire való eredményes felkészülés és a tanulók felkészítése, 

próba érettségi szervezése.  

4. Lehetőséget teremteni a tehetséges és a tanórán lépést tartani nem tudók 

tanórai és tanórán kívüli fejlődéséhez és felzárkóztatásához. 

5. Figyelemmel kísérjük és beépítjük a munkánkba a közoktatási törvény, a 

szakképzési törvény utasításait. 

6. Az új programok, módszerek során a meglévő eszköztár szélesebb körű 

használatára ösztönözzük egymást. 

7. A munkaközösség együttes szerepének, módszertani megújulása, erősítése a 

tanév során: a nevelés-tanítás folyamatában. 

8. Ösztönözni a tanulókat a meghirdetett versenyeken való aktív részvételre, 

pályázatok készítésére. Felkészíteni a tanulókat a versenyekre.  

9. Az aktív tábla használatának széleskörű bevezetése és elmélyítése. 

10. Az évfolyam dolgozatok egységesítése, tudásszint mérése; a 9. évfolyamon év 

elején, félévkor és évvégén évfolyam szintű felmérés, míg a többi évfolyamon 

félévkor és évvégén.  

 

Feladatok 

 

 Az új tankönyvekhez új kiegészítő anyagok készítése, rendelése. 

 Tájékoztatók, beszámolók a továbbképzéseken szerzett tapasztalatokról. 

Munkaközösségi megbeszéléseken folyamatos. 

 A tanórai munkában előtérbe helyezzük: 

- a kreatív feladatokat, amelyek jobban bevonják a tanulókat a tanulási 

folyamatba, így elmélyültebb tudáshoz vezet, amely gyakorlatias és 

maradandóbb. 
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- a kommunikációs szerepjátékokkal a tanóra a sikerélmény, a 

kikapcsolódás forrása is legyen. 

- csoport / project munkát: így készítve fel őket az együttműködési 

képesség birtokában az igazi, valós életre. 

 A tanórán kell nagyobb hangsúlyt fektetni a tananyag, készségek 

elmélyítésére, gyakorlására. 

 Különös figyelmet kell fordítani   

- a szisztematikus ismétlésekre 

- rész összefoglalásokra 

- rész és nagyobb összefoglalásokra 

- a számonkérésre: csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk, azon a 

csatornán, amelyen gyakoroltattuk. 

 A jegyek adásánál a rendszerességre, folyamatosságra kell törekedni és 

valamennyi készséget: olvasás, szövegértés, beszéd, írás, hallás utáni 

megértést mérni, osztályozni kell a tanuló tudásszintjének megfelelően. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szóbeli feleletekre. 

 Az osztályzatoknál a következő rész-jegyeket tüntetjük fel: órai munka, szóbeli 

felelet, írásbeli: nagy dolgozat, kis dolgozat és házi feladat, project. 

 A kétszintű érettségire való felkészítésénél kiindulópont – ahova el akarunk 

jutni, ezért minden tanár feladata a kétszintű érettségi dokumentumainak, 

követelményeinek megismerése. A tanulókat a tanórákon és tanórán kívül 

segíteni felkészülni a sikeres középszintű és igény szerint az emeltszintű 

érettségi vizsgákra.  

 Új tételsorok, tanmenetek kidolgozása, átalakítása az érettségi törvénynek 

megfelelően. 

 A szóbeli tételekre már az I. évfolyamtól kezdve kell felkészíteni a tanulókat: a 

tanmenetben fel kell tüntetni a TÉMÁKAT. 

 A szituációs feladatok gyakorlására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

 Az unalmas úgynevezett csak nyelvtant gyakoroltató órákat mellőzni kell. 

 Témaköröket rendszerező füzetek bevezetését ajánlom az I. évfolyamtól 

kezdve, amely a 12. évfolyam végére tartalmazza a főbb témákat, 

szókincseket, ezzel nagyobb magabiztosságot ad a végzős tanulóknak. 

 Az új szakgimnáziumi és a régi szakközepes évfolyamokon a nyelvtanítás 

célja: a kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése, vagyis az adott 

szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességek kialakítása a négy nyelvi 

alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül. Közvetlen célja: hogy 

a diákok az intenzív nyelvtanulási keretek között olyan használható 

nyelvtudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel 

tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát vagy akár nyelvvizsgákat. A 

nyelvi munkaközösség tagjai szívesen segítenek tanórán kívül is a 

felkészítésben. 

 Minden szakgimnáziumi évfolyamon év eleji, félévi és év végi évfolyam 

dolgozatok íratása, azok kidolgozása és értékelése közösen.  

 A 12. szakgimnáziumi évfolyamon a rendészeti osztályokban szakmai nyelv 

oktatása. 

 A tanulók felkészítése a különböző nyelvi versenyekre. 

 Érettségi témakörök ismertetése a végzős évfolyamok tanulóival. 

 A szakközepes osztályokban a fő célkitűzésünk: 
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- Fejleszteni a négy alapkészséget, elsősorban a beszédértést és 

beszédkészséget. 

- A tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. 

- Életszerű helyzetekben tudjanak kommunikálni, ezért a szituációs 

feladatokat, szerepjátékokat kell előnyben részesíteni, valamint a 

témakörökről önmagára vonatkoztatva tudjon 5-10 mondatot mondani. 

- A nyelvtant nem kell külön tanítani, kisebb hangsúlyt fektetünk a nyelvtani 

rész tanítására. A nagyobb hangsúly a kommunikáción van, a megfelelő 

szóhasználat középpontba állításával.  

- 10. osztályban: utasítások, ismertetők, szituációk, udvarias kérés, kérdés 

tanítása, megértése. 

- Témakörök: szűkebb környezetéről, otthonáról, önmagáról, családról, 

barátokról, ruhákról, ételekről, szabadidőről és szakmájáról. (iskoláról, 

faluról, városról, Magyarországról tudjon beszélni.) 

- 11. évfolyamon: a különböző szakmacsoportoknál szakmai nyelvoktatás 

bevezetése, szakmai anyagok kidolgozása. 

 A tanórán plusz feladatok adásával segítjük a tehetséges tanulókat, bevonjuk 

versenyekbe, project munkákba, szakkörökbe. 

 A gyengébb tanulókat a tanórán tanári segítséggel és pár-munkával, a tanórán 

kívül korrepetálással segítjük. A kevésbé ügyes tanulóknál a több érzékszerv 

bevonását kell megpróbálni: látom, hallom és csinálom. 

 A SNI tanulókkal a tanárok külön foglalkoznak a tanórán kívül. 

 Az induló és felmenő osztályokban felmerülő igények alapján minden 

nyelvtanár a következő órákat tartja: tehetséggondozás (nyelvvizsga, 

emeltszintű érettségi), szakkör, korrepetálás és felzárkóztatás (SNI) 

 

VI. Versenyek 2018 / 2019 angol-német 

 

 

1. Országos verseny: OKTV angol, német 

Jelentkezés: szeptember 30. 

Verseny: október/november 

Felelős: Péringer Csilla német, Benczéné Barcza Julianna angol 

 

 

 

2. Focus on Britain (Zánka) 

Jelentkezés: március 

Verseny: április 

Felelős: Dénes Roxána 

 

3. Fox verseny (MMpublications) 

Jelentkezés: február 

Verseny: március 

Felelős: Tulipánt Zsófia 

  

4. Öveges Idegen nyelvi verseny 

Jelentkezés: március 

Verseny: április 

Felelős: Kiss Tünde német, Kassas Leila angol 
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VII. Továbbképzések és szakmai programok 

 

 A tankönyvkiadók (Klett, Hueber, Longman, Oxford, MM Publications …) 

rendszeresen tartanak és szerveznek tankönyvbemutatókat és 

workshopokat nyelvtanárok részére, amelyen a nyelvi munkaközösség 

tagjai is részt vesznek. 

 Figyelemmel kísérjük a továbbképzéseket, és a lehetőségeknek 

megfelelően részt veszünk azokon.  

 Figyelemmel kísérjük a tanulók számára előírt pályázatokat, programokat 

és értesítjük őket. 

 

 

VIII. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

 Más iskolák által szervezett versenyeken való részvétel. Több éve már, hogy 

iskolánk tanulói indulnak az Öveges nyelvi versenyen (Balatonfűzfő), illetve a 

korábbi években az angol történelmi versenyen (Zánka) is indult iskolánk 

néhány tanulója, amelyen szép helyezéseket értek el. Így idén is szeretnénk 

részt venni ezeken a versenyeken. ( A várható költségek: Öveges verseny - 

útiköltség kb. 600Ft/fő; zánkai verseny -  kb. 1000Ft/fő nevezési díj és kb. 800 

Ft/fő útiköltség.) 

MMPublications on-line versenyén való részvétel. 

Szívesen fogadunk idén is külföldi diákot, aki órákat, előadásokat tart a 

tanulóinknak, ezáltal a diákok gyakorolhatják a nyelvet és bepillantást 

kaphatnak más ország kultúrájába.  

 

IX. Külföldi kapcsolatok 

 

Az idei tanévben terveink szerint a tavaszi szünetben szervezünk diákjainknak egy 

angliai utat. Ezen kívül a német munkaközösség bécsi adventi kirándulást szervez 

tanulóinknak. 

 

 

X. Pályázatok 

 

 Figyelemmel kísérjük az aktuális pályázatokat, amelyek a nyelvi eszközök 

fejlesztését tűzik ki célul, illetve más nyelvi pályázatokat, amik esetleg új 

partnerkapcsolatokat hozhatnak létre iskolánkkal.  

 

XI. Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

Olyan pedagógia környezetet kell teremtenünk, amelyben a tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók, eredményesen, nagyobb kudarcoktól mentesen tanulhassanak, ezt 

követően sikeres érettségi vizsgát tegyenek, vagy államilag elismert piacképes 

képesítéshez jussanak.  

 Amire ehhez feltétlenül szükség van: felzárkóztatás, a tanulásban akadályozott egyéni 

lemaradásokkal küzdő tanulókat motiválni kell, a tanulók egyéni tanulási szokásaikat ki kell 
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alakítani, a tanulmányi munkát folyamatosan nyomon kell követni, kapcsolatot kell tartani a 

szülőkkel, önbizalmat kell növelni, együtt kell működni a szaktanárnak, osztályfőnöknek. 

 Személyes képességeket fejlesztő módszerek kialakítására a nyelvórákon mindig van 

lehetőség. Ehhez a legváltozatosabb munkaformákat alkalmazzuk a csoportmunkától kezdve 

a pármunkán át az egyéni munkáig. Sokszor differenciált feladatok kialakítására van szükség. 

 Próbavizsgákat szervezünk, hogy a tanulók könnyebben tudjanak alkalmazkodni a vizsga 

környezethez, amikor az igazi megmérettetésre kerül sor. 

 Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott 

szöveg értése és íráskészség, az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 

környezete és érdeklődése szerint. Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek 

és a nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az 

ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális 

vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is.  

 Munkaközösségünk egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a negatív önértékelést, 

súlyos önbizalom hiányt az évek során pozitív életszemléletté formáljuk. Ehhez tartoznak az 

alábbi dolgok: reális énkép kialakítása, egyéni képességek feltérképezése, önismeret, 

motiváció, kommunikációs ismeretek átadása, konfliktuskezelés, együttműködés. 

 

 

XII. Javaslataink, kéréseink 

 

2 próbaérettségit szeretnénk tartani: egyet ősszel, egyet tavasszal. Ezen kívül a 180 

perces vizsgát egyben szeretnénk megíratni. 

 

 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 26.     

         Tulipánt Zsófia 

             mk vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. sz. melléklet 

Az  
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OSZTÁLYFŐNÖKI  

munkaközösség munkaterve a 2019/2020. tanévre  

 

Célkitűzések a 2019/2020. tanévben 

 

A munkaközösség célkitűzései az elmúlt évek során jelentősen nem változtak. Az új diákok 

megérkezése folyamatosan aktuálissá teszi terveinket, hogy az iskola egy jól működő 

közösségként funkcionáljon.  

Az iskola általános célkitűzései közül a munkaközösség az alábbiak megvalósításában vesz 

részt: 

1. Intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása 

2. Ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása 

3. Osztályfőnökök tevékenységének összehangolása 

4. Iskolai, órai magatartási normákat egységesítése 

5. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozása, támogatása 

6. A dohányzás elleni fokozott fellépés 

7. Szelektív hulladékgyűjtés támogatása, és környezetbarát személet erősítse 

8. Az Iskolai Közösségi Szolgálat rendszerének fejlesztése 

9. Közösséghez tartozás erősítése különféle programok szervezésével (iskolai 

hagyományok ápolása, versenyek, színház és mozilátogatások, kirándulások) 

10. Végzős tanulók továbbtanulásának segítése 

11. Együttműködés a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra) 

12. Együttműködés a külső gyakorlati oktatókkal 

 

Személyi feltételek 

 

Ebben a tanévben is 23 osztályban tanítunk, így a munkaközösség létszáma is ennyi. 

Valamennyi osztály esetében sikerült megoldani, hogy vezetését, olyan kolléga lássa el, aki 

tanít is az adott csoportban, bár a több szakmát tömörítő osztályoknál előfordul, hogy ez csak 

az egyik szakma esetében áll fenn.  

 

Tárgyi feltételek 

 

Az osztályfőnöki órákra való felkészülést a könyvtár szakkönyvei biztosítják. Ebben az évben 

is folytatódik a Boldog Iskola program. A 9. és 10. osztályba járó szakközépiskolások a 

Szakiskolai közismereti tankönyvhöz kapnak, egy Osztályközöség-építő program 

munkafüzetet, ami jó segítséget nyújt egy-egy osztályfőnöki téma feldolgozásához. Javasoljuk 

a szakgimnáziumi osztályfőnököknek is, hogy merítsenek belőle ötletet! Az iskola zártláncú 

tv-hálózatán keresztül lehetőség van az egyes témákhoz kapcsolódó ismeretterjesztő, 

vitaindító filmek megtekintésére, illetve a gyarapodó aktívtáblák is tág lehetőséget 

biztosítanak a szemléltetésre. A technikus képzésben részt vevő osztályoknál nehéz helyzet, 

mert náluk nincs külön osztályfőnöki óra, így az adminisztrációt csak tanításon kívüli időben 

lehet elvégezni. A két éve bevezetésre került elektronikus napló (e-Kréta) is segíti a 

munkánkat. 

 

Munkaközösségi értekezletek 

 

2019. augusztus Először osztályfőnökséget vállaló kollégák tájékoztatása a feladatokról 
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2019. augusztus  Év eleji teendők megbeszélése (elektronikus napló, adminisztráció)   

munkaterv egyeztetése, 

2019. november Szalagavató és továbbtanulás megbeszélése a végzős osztályokban 

2020. január Az első félév értékelése, tanulságok levonása, további feladataink 

megbeszélése 

2020. április Tanévzárás zökkenőmentes előkészítése 

 

Az általános munkaértekezleteken kívül, lehetőség van a problémás esetekben, az egy-egy 

osztályban tanító kollégák külön megbeszéléseire, „válságkezelésre”. Ez az utóbbi években 

egyre gyakrabban fordul elő. 

 

Szakmai célkitűzések 

 

- Boldog Iskola programban részvétel 

Az iskolában, ebben a tanévben 3 osztály vesz részt a Boldog Iskola programban. Ez egy 

tudományos módszer, amivel a diákok boldogabbak, kitartóbbak lehetnek, eredményeik 

javulhatnak és a velük való közös munka is könnyebbé vállhat. A Boldog Iskola 

programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni 

és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. A cél az, hogy a 

hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba 

hozzuk az iskolai oktatásban. 

 

- Hátrányos helyzetű diákok gondozása, támogatása 

Az osztályfőnök a pszichológussal és a védőnővel közösen, térképezik fel, kik tartoznak 

iskolánkban ebbe a kategóriába. Az osztályfőnökök kiemelten fontos feladata, hogy nyomon 

kövessék tanulmányaikat, iskolába járásuk rendszerességét, élethelyzetük változásait, hiszen 

csak folyamatos odafigyeléssel biztosíthatunk számukra segítséget. 

Ebben a tanévben egy szociális segítő is bekapcsolódik ebbe a munkába.  

 

- Ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása 

A hibák, pontatlanságok elkerülése érdekében valamennyi osztályfőnök kézhez kapja a 

munkaközösség és az iskolavezetés által összeállított segédletet, ami hozzájárul az 

adminisztráció egységességének betartásához. 

Különösen nehéz helyzetben vannak egyes szakközépiskolai osztályfőnökök, ahol több 

szakma is együtt van, vagy nagy a létszám. Az ő esetükben csak összefogással oldható meg a 

naprakész adminisztráció. 

A rendszeres ellenőrzést az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezető végzik. 

 

- A dohányzás, és egyéb káros szenvedélyek elleni fokozott fellépés 

A dohányzás, és egyéb káros szokások elleni küzdelem leghatásosabb formája a megelőzés. 

Ennek érdekében a kollégák felvilágosító munkáját külső előadók felkérésével segítjük. 

Ugyancsak hatásos lehet a következmények bemutatása. Ezen a területen a Vöröskereszt 

előadóira számítunk. Bűnmegelőzés terén a rendőrség munkatársai tartanak előadást. 

 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

Ez a terület az ifjúság folyamatos meggyőzését igénylő feladat, amiben minden kollégára 

számítunk. Vannak olyan öntudatos tanulók, akik maguktól is természetesnek tartják a 

környezet védelmét, de egyelőre ez a kisebb arány. Osztályfőnöki órákon szemléletes módon 

tudjuk ráirányítani a tanulók figyelmét saját felelősségükre is.  
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- Iskolai Közösségi Szolgálat 

A 2016-os évtől kezdődően érettségi vizsgát csak azon tanulók kezdhetik meg, akik 50 óra 

önkéntes szolgálatot teljesítettek. Ennek szervezésében, nyomon követésében fontos szerepe, 

felelőssége van az osztályfőnököknek. Évről évre bővül az intézmények listája, akikkel az 

iskolának szerződése van, ezt a tanulók igyekeznek is kihasználni. Növekszik az iskola által 

nyújtott lehetőségek száma is, amivel reméljük a tanulók is szívesen élnek.  

 

- Önismeret, személyiségfejlesztés  

Az iskola-pszichológus bevonásával segíteni kívánjuk a tanulók reálisabb énképének 

kialakítását, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítását. Ezek a találkozások reményeink szerint 

nagyobb bizalmat eredményeznek, így erősítik a személyre szóló segítségnyújtás 

hatékonyságát is.  

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 

Az osztályfőnökök munkájából a kirándulások szervezése, vagy közös színházlátogatás 

tartozik ebbe a kategóriába. A színházlátogatók száma sajnos évről évre csökken, de reméljük 

idén is sokan jelentkeznek az előadásokra. 

A nagy sikerrel meghirdetett karácsonyi teremdíszítési versenyt szeretnénk idén is 

megrendezni.  

 

Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

Az osztályfőnök egyik fontos feladata, hogy figyelemmel kísérje a tanulói iskolában eltöltött 

idejét. Neki kell észre vennie azokat jeleket, amik a tanuló lemorzsolódásához vezethetnek. 

Sokat hiányzik igazoltan vagy igazolatlanul vagy hirtelen romlanak a jegyei. Néha elég csak a 

tanulóval négyszemközt elbeszélgetni, ilyenkor meg kell tudni azokat az okokat, amik ehhez a 

helyzethez vezettek, és ha lehetőség van rá, segítséget kell nyújtani. Azonban ha ez 

eredménytelennek bizonyul, akkor a tanuló szülőjével is el kell beszélgetni. Ha ez sem oldja 

meg a problémát és a tanuló jegyei nem javulnak vagy még mindig sokat hiányzik, akkor 

lehetőség van arra, hogy az iskolapszichológust is bevonják a helyzet megoldásába.   

A lemorzsolódás előzményeinek figyelésében az e-Kréta (elektronikus napló) is segít. Egy 

külön grafikonokkal ellátott oldal bizonyos szűrések alapján megmutatja a lemorzsolódás 

előjeleit. Az osztályfőnök ezekből a grafikonokból láthatja, mennyit hiányzott bizonyos 

órákról a tanuló, milyen a tanulmányi eredménye, mely tantárgyakból áll bukásra. Ezeknek az 

adatoknak az összesítéséből egy pontrendszer alapján az elektronikus napló listát készít a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról és azokról a tanulókról is, akiket figyelemmel kell 

kísérni ilyen szemponból.  Az osztályfőnöknek ezt a listát kell figyelnie és ez alapján tud 

beszélni a tanulóval, illetve a szüleivel.   

Sok esetben előfordul az is, hogy a tanuló érdektelenné válik, például egy másik szakmát 

szeretne tanulni. Ebben az esetben is segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy megtalálja a neki 

megfelelő képzést, az iskolán belül, vagy egy másik iskolában. Ez ugyan már 

lemorzsolódásnak számít, de a tanuló a másik szakmában valószínűleg jobban fog teljesíteni. 

 

Veszprém, 2019. augusztus 28.  

                                                   Albert Enikő 

  mkv. 
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                                                                                             10. sz. melléklet 

A  

BIOLÓGIA-KÉMIA-SZÉPÉSZET 

 munkaközösség 

 

2019/2020. tanévi MUNKATERVE 

 

1. Személyi feltételek:  

a. Teljes állású kollégák: 

Illés-Kiss Krisztina 

  Hajdúné M. Andrea 

  Molnár Katalin  

  Szálingerné Fülöp Mónika  

  Ladányi Tamás 

 

b. Óraadó kollégák: 

Tisóczkiné Baranyai Tímea 

Németh Levente 

Legendi Krisztina 

Horváth Zsófia 

dr. Kerekesné Sellei Gabriella 

 

2. Munkaközösségi értekezletek:  

- Havonta értekezletek tartása 

 Év eleji teendők megbeszélése, az éves program, órafelosztás. tanmenet. 

 A tanulók és a gyakorlati oktatók tájékoztatása az éves feladatokról. 

 Versenyek, szakmai és érettségi vizsgák előkészítése (szóbeli tételekhez 

ábrák gyűjtése, a szakmai vizsga változásairól a tanulók tájékoztatása). A 

pályaválasztási rendezvények szépészeti részének szervezése, 

lebonyolítása. 

 A tanulók felkészítése az SZKTV versenyekre és a szakmai vizsgákra. 

 A szakmai és érettségi vizsgák tárgyi feltételeinek és ütemezésének 

meghatározása, a szükséges előkészületek és beszerzések megszervezése. 

 Az 1. félév lezárása. 

 Az első félév értékelése, a második félév teendőinek pontosítása. 

 A szakmai és érettségi vizsgákra felkészülés, korrepetálások szervezése. 

 A szakmai versenyek tapasztalatainak megbeszélése. 

 A tanév értékelése, a vizsgák lebonyolítása. 

 Az éves munka értékelése.  

3. Eszközök és tárgyi feltételek:  

- kémia szertár 

- kémia szaktanterem 

- biológia terem 

- kézápoló szaktanterem 

- szépészeti szaktanterem 

- szépészeti gyakorlati szaktanterem 

 

4. Feladatok:  

- Az új tagok beilleszkedésének segítése a munkaközösségbe.  

- A tanulók felkészítése a sikeres szakmai és érettségi vizsgákra.  
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- A munkaközösség hatékony működésének megszervezése. 

- Az anyagrendelés problémáinak rendezése, hatékony működésének megvalósítása. 

- Az új kerettantervek szerinti tanmenetek elkészítése, a régiek aktualizálása. 

- A tanulók tudásának megfelelő mérése, értékelése. 

- Az osztályfőnökökkel rendszeres egyeztetés és kapcsolattartás. 

- A gyakorlati oktatókkal folyamatos kapcsolat tartása, tájékoztatása az aktuális 

követelményekről és változásokról.  

- A pótrendelések intézése. 

- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti pályázatok írása.  

- A szaktantermek és a kémia szertár anyagainak és eszközeinek folyamatos 

karbantartása és a szükséges anyagok pótlása. 

- A tanulók számára szakmai látogatások és előadások szervezése. 

- Rendszeres óralátogatások.  

- Próba szakmai vizsga megszervezése. 

- Szakmai vizsgák megszervezése 

- Bemutató tartása a pályaválasztási és egyéb rendezvényeken. 

 

5. Célkitűzések:  

- Szakmai vizsgákra felkészítés.  

- Érettségire felkészítés. 

- Versenyfelkészítés 

a. SZKTV  

b. Egyéb szakmai és szaktárgyi versenyek 

- Felzárkóztató foglalkozások szervezése. 

- Segítjük a tanulók továbbtanulását és szakmai orientálódását. 

 

- differenciált oktatás az órákon 

- digitális tananyagok nagyobb arányú használata 

- csoportmunka alkalmazása 

- tanulási technikák elsajátításának segítése 

- felzárkóztatás tartása 

- versenyekre felkészítés 

- a jobb tanulók is segítik a gyengébbek felzárkózását 

 

6. Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek: 

Diákonként és tantárgyanként egyéni haladási ütemet igyekszünk kialakítani. A pedagógiai 

módszerek tekintetében változatosságra törekszünk. Aktív, partneri viszony kialakítása diákok 

és a pedagógusok között, így a diákokkal feledtetni tudjuk eddigi tanulmányaik során 

elszenvedett iskolai kudarcaikat. Nagyon fontos a differenciálás, a szöveges értékelés, a 

kooperatív tanulás, a társasjáték, a felfedeztető tanulás, a projektmódszer, az IKT eszközök 

alkalmazása. A tantárgyi hiányosságok, lemaradások pótlása területén csak akkor lehetünk 

sikeresek, ha párhuzamosan kezeljük a szociális – életvezetési torzulásokkal. 

 

Sokszínű, sokrétű taneszközt veszünk igénybe a fejlesztések során (például 

feladatgyűjtemények, szemelvények, ábrák, táblázatok, digitális tananyagok) az érdeklődés 

fenntartása érdekében. Az elektronikus információhordozók nagyobb motivációs erővel 

bírnak a gyerekek számára, mint az iskola. Ezzel párhuzamosan egyre fontosabb szempont, 

hogy a megszerzett tudás a gyakorlatban is alkalmazható legyen. Mindezeket figyelembe véve 
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kell a fejlesztés területeit és módjait meghatároznunk összehangolva azzal az el nem 

hanyagolható célkitűzésünkkel, hogy fontos szerepe van a programban az általános készségek 

és képességek fejlesztésének, még ha az időnként a tantárgyi tartalmak rovására is megy. 

 

Tanulók komplex mérése. Tanév elején kerül sor a bemeneti mérésekre, tanév vége előtt 

pedig a visszamérések történnek meg.  

 

Az eredményes tanulási technikák elsajátítása érdekében tanulásmódszertan fejlesztő 

foglalkozások tartása a tanórák keretein belül a tanulóknak. Rendszeresen megtartott szakmai 

vizsgára felkészítő foglalkozások célja a tanév sikeres befejezése és a szakmai vizsgára való 

felkészítés.  

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 26. 

 

 

Illés-Kiss Krisztina 

mk. vez. 
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11. sz. melléklet 

A  

        TESTNEVELÉS 

         munkaközösség 

2019/2020. tanévi MUNKATERVE 

 

1. Személyi feltételek:      

 Farkas Katalin testnevelés-rekreáció,  

 Huszák Erika földrajz-testnevelés- gyógytestnevelés 

 Magyar József testnevelés, 

 Bereczki Katalin testnevelés - biológia - gyógytestnevelés 

 Vántsa Endre matematika-testnevelés  

 Kovács István testnevelő (óraadó heti 9 órában) 

2. Tárgyi feltételek: 

 nagy tornaterem 

 kis tornaterem 

 kondicionáló terem 

 geodézia terem 

 szabadtéri sportpálya 

3. Fejlesztési területek: 

 a meghibásodott sporteszközök javíttatása, pótlása, újak vásárlása 

 az öltözők, folyosó, korszerűsítése, tisztasági meszelése  

 testnevelő tanári, tanáriasztalainak felújítása  

4. Program: (Felelős a teljes munkaközösség) 

 Diákolimpiai versenyeken való részvétel (atlétika, röplabda, kézilabda, labdarúgás, 

kosárlabda) 

 Szeiberling Kupán való részvétel 

 Városi teremlabdarúgó torna (Táncsics kupa) lebonyolítása 

 Diáknapi sportversenyek lebonyolítása  

 Érettségire, felvételire való szóbeli és gyakorlati felkészítés 

 A város által szervezett sportprogramokon részvétel (futófesztiválok, Vehir, Stop 

shop, stb…) 

 Vizitúra és/vagy teljesítménytúra szervezése 11.évfolyamon VTDSE bevonásával 

 Teljesítmény túra 12. évfolyamon VTDSE bevonásával 

 A NETFIT felmérési rendszer tapasztalatainak figyelembevételével a felmérések 

idei végrehajtása 

5. Oktató és nevelő munka a testnevelés órán: 

 A tananyag lelkiismeretes átadása 

 Színes, változatos és élvezetes órák tartása 

 A testi higiénia iránti igény szélesebb körben való felkeltése 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása 

 Érettségire való felkészítés 

 Minél több sportjáték elsajátíttatása 

 A tanulók fizikai állóképességének fejlesztése, szinten tartása, felmérése 

 A tanulói igény felkeltése a mozgás iránt 

 A tanulókban tudatosítani, hogy a mozgás, a sport az egészségük megőrzésének 

egyik legfontosabb pillére 

 Egészségtudatos életmód erősítése 

 Netfit mérése, értelmezése, tudatosítása 
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6. Célok: 

 A tanulók felszereléshiányának további csökkentése 

 Az óráról való hiányzások, késések alacsony számának fenntartása 

 Az öltözői rend és fegyelem betartatása 

 Sikeres szereplés a diákolimpiákon 

 A mentességek rögzítése, év eleji begyűjtése 

 A helyi tantervben megfogalmazott új feladatok, tananyagok elsajátíttatása és 

megszerettetése tanulóinkkal. 

 Az egységes testnevelés órai felszerelés megkövetelése 

 Az egészségtudatos életmód megismertetése 

 Példamutatás 

 A tanulók mindig szívesen jöjjenek órára 

 Promóciós filmek készítése (Sport szakgimi) 

 A 11-12. szakgimnáziumi évfolyamon (a sport osztályokat kivéve) a heti kötelező 5 

testnevelés óraszáma 4+1 re módosul, melyből a +1 óra 11. évfolyamon a VTDSE 

által szervezett vizitúra vagy teljesítménytúra teljesítésével, 12. évfolyamon szintén 

a VTDSE szervezésében teljesítménytúra teljesítésével igazolható.  
 

Sportági felelősök: 

 

 Farkas Katalin: Kosárlabda, atlétika, sakk, 

 Vántsa Endre:  Fiú, leány labdarúgás 

 Huszák Erika:  Atlétika, asztalitenisz, leány kézilabda 

 Magyar József:           Fiú, leány röplabda, úszás 

 Bereczki Katalin:       Fiú kézilabda, leány kézilabda, tenisz 

 

 Lehetőségekhez mérten továbbképzéseken való részvételeket folytatni szeretnénk. 

Óralátogatások, látottak megbeszélése, értékelése szabad kapacitás (órarend…) 

függvényében. 

7. Tervezett munkaközösségi megbeszélések: 

 2019. augusztus 27.  

  Az éves program megbeszélése, a feladatok kiosztása,    

 Felelősök megjelölése. Az induló sport szakgimnáziummal kapcsolatos feladatok 

megbeszélése, óraadókkal kapcsolat felvétele tanmenetek bekérése. 

 2020. január 28.  

  Az első félév tapasztalatainak elemzése, felmerülő problémák kezelése 

 

 2020. június 16.  

Az év értékelése, számvetés a vállalt és elvégzett munka tükrében, a 

munkaközösség tevékenységének értékelése. 

 
8. Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

 A tanulók személyes érdeklődésének és motivációinak felmérése, sportmozgások terén valamint 

az elméleti szakmai tárgyakat illetően edzéselmélet, gimnasztika, anatómia-élettan irányban.  

 Egyéni képességeiknek megfelelően differenciált feladatok összeállítása – a kudarcélmény 

elkerülése és a motiváció felkeltése céljából. 

 Folyamatos szóbeli értékelés, dicséret és visszajelzés az órai munka során. 
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 SNI – s diákok szóbeli számonkérésének preferálása, differenciált írásbeli dolgozat összeállítása és 

annak megoldására többletidő biztosítása.  

 A gyógytestnevelési kategóriába sorolt tanulók diagnózisának megfelelő kontraindikált feladatok 

kiváltása, könnyítése. 

 Az ortopédiai és/vagy belgyógyászati problémával küzdő tanulókkal személyes elbeszélgetés során 

megismertetjük a betegségük anatómiai-élettani hátterét, elmagyarázzuk terápiájuk lényegét és a 

javuláshoz szükséges életmód változtatásokat. 

 Testnevelés órákon színes, változatos mozgásformákkal dolgoztatjuk a tanulókat. 

 A fegyelmezett munkavégzés biztosítja a sérülések elkerülését, csökkentését. 

 A hiányos felszereléssel érkező diákokat – lehetőség szerint – kisegítjük a sportoláshoz szükséges 

pólóval, nadrággal. Így csökkentjük az órán passzívan üldögélők számát. 

 A tornaszerek beszerzésénél igyekszünk a legújabb sport-irányzatoknak megfelelő eszközökkel 

gazdagítani készletünket. 

 „Egy pedagógus legyen minden tekintetben példakép!” – a testnevelők sportos életmódja, órákon 

való aktív részvétele és a diákokkal közös sportjátékok mind a személyes példamutatás részét 

képezik. 

 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 27. 

Vántsa Endre 

mk.vez. 
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12. sz. melléklet 

A villamos ipari munkaközösség munkaterve 

a 2019/2020-as tanévre  
 

 

2. Személyi feltételek: munkaközösségünk tagjainak száma 6 fő. 

 

Geri József  gyakorlati oktató 

Martis László szaktanár 

Puskás József szaktanár 

Dr. Wirth Ernő szaktanár 

Zalavári András mk. vezető 

Zsély Gyula  szaktanár, rendszergazda 

  

 

 

2.  Tárgyi feltételek: A lehetőségekhez képest megfelelőek. A 19-es terem beázásának 

megszüntetéséért folyamatos erőfeszítéseket teszünk. 

 

3.  Célkitűzéseink, terveink:  

 Versenyfelkészítés: 

- SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Verseny): 3 fő a 11.C-ből. 

- SZÉTV (Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye): idén 

nincs 12. évfolyamunk, így nem tudunk részt venni. 

- OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny): 2 fő a 13.M-ből. 

  Felelősök: Zsély Gyula és Zalavári András.  

 Az érettségi felkészítés felelőse a teljes munkaközösség. 

 A végzős villanyszerelőknél írásbeli, szóbeli és gyakorlati próbavizsgát is tartunk a 

szorgalmi időszak végén. A technikus hallgatóknak szintén próbavizsgát tartunk 

elméletből és gyakorlatból egyaránt. 

 Órarend szerinti felzárkóztató foglalkozásokat, illetve szakköröket idén nem 

tervezünk. 

 Nagy figyelmet fordítunk a hiányzások pontos jelzésére, ennek segítségével pedig a 

mennyiségük csökkentésére. Felelősök az osztályfőnökök és segítő osztályfőnökök. 

 Minden adandó alkalmat megragadunk a villamos szakmák minél szélesebb körben 

való megismertetésére. Felelős: a munkaközösség összes tagja. 

 

 

4.  Feladataink a tanévben:  

 A tanulói teljesítmények folyamatos ellenőrzése, értékelése, tanév eleji, félévi és tanév 

végi felmérők segítségével. Felelősök: a munkaközösség tagjai. 

 Folytatódik az elektronikai technikus esti képzés, kellő számú jelentkező esetén pedig 

estis villanyszerelő képzést is indítunk. 

 A tanmeneteket határidőre ki-, illetve átdolgozzuk mind a nappali, mind az esti képzés 

számára. Felelős: Zalavári András 

 A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük. Felelős: Zalavári András 

 Továbbra is együttműködünk a FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft-vel, amelynek 

munkatársai ebben a tanévben is egy dupla órában tartanak szakmai előadást a relékről 

a végzős villanyszerelő és a technikus osztály tanulóinak. 
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 A rendszeres óralátogatások felelőse Zalavári András. 

 Idén is aktívan veszünk részt az iskolai nyílt napokon, a városi és megyei 

pályaválasztási rendezvényeken, valamint az egyéb pályaorientációs előadásokon. 

 Zsély Gyula idéntől teljes állásban látja el a rendszergazdai feladatokat. Puskás József 

továbbra is elvégzi az iskolai rendezvények hangosítási feladatait. Geri József, Martis 

László és Puskás József műszaki informatikát is fog tanítani. 

 

5.  Munkaközösségi megbeszélések ütemezése: 

 Munkaközösségi értekezleteket havonta tartunk, az éppen aktuális feladatokhoz 

igazodva. Az előre látható, főbb feladatok: 

 Augusztus:  

o az éves program megbeszélése,  

o órafelosztás, 

o munkaközösség vezető választás. 

 Szeptember: az évkezdés tapasztalatai. Tanmenetek. 

 Október: iskolai versenyek, illetve a vizsgák előkészítése. 

 December: a szakmai vizsgák tárgyi feltételeinek és ütemezésének meghatározása, a 

szükséges előkészületek és beszerzések megszervezése. 

 Január: a szakmai tanulmányi versenyek elődöntőinek lebonyolítása, 

az érettségi előkészítése. 

 Február: az első félév értékelése, a második félév teendőinek pontosítása. 

 Április: próbavizsgák megszervezése. 

 Május: a tanév értékelése, a vizsgák lebonyolítása. 

 

Tanterem felelőseink: 

 A7 dr. Wirth Ernő 

 A8 munkaközösség 

 A19 Zalavári András 

 

6. Lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

 Szem előtt tartjuk, hogy a nevelőmunkánk kiemelt színterei a közösségfejlesztés, a kulturális 

nevelés, a szocializálás, a környezettudatos magatartás kialakítása, a beilleszkedési, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulóink segítése. 

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: a szűkebb és tágabb közösségünk iránti 

szolidaritás kialakítása, a demokrácia gyakorlása, a közügyekben való részvétel 

lehetőségeinek megteremtése, a hatékony kommunikáció kialakítása, az egyéni és csoportos 

munkavégzés formáinak támogatása, küzdelem az előítéletek leküzdése érdekében, 

felelősségvállalás. Különösen fontos – főleg az erős-áramú tevékenységek során – a  

veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, kezelése. 

 Tanórai feladatunknak tekintjük egymás véleményének tiszteletben tartását, az egymás iránt 

érzett felelősség és a problémaérzékenység fejlesztését, a tanműhelyben pedig a kollektív 

tevékenység kereteinek kialakítását a gyakorlati munkák során. 

 Fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelésével összefüggő 

pedagógiai tevékenységünket is. Fokozottan figyelünk ezek leggyakoribb formáinak 

előfordulására: az együtt-működési készség hiányára, a durva hangvételre, a feltűnni 

vágyásra, az agresszivitásra, kötekedésre, a tekintélyellenes viselkedésre, az érzelmi-indulati 
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élet szélsőséges kiegyensúlyozatlanságára és a gyenge kudarctűrésre. Ezen jelenségek 

észlelése esetén felvesszük a kapcsolatot az osztályfőnökkel, és esetenként javaslatot teszünk 

egyéb szakértők, illetve a szülők bevonására, hogy közösen keressük azt a módszert, amivel 

vélhetően az adott helyzet megszüntethető vagy negatív hatása csökkenthető.  

 A gyengébb eredményt elérő tanulónál keressük a hátrányos tanulmányi helyzet okait, 

amelyek adód¬hatnak az egyéni adottságokból,  az érdeklődés hiányából, a tanulási 

technikák tökéletlenségéből, a nem kellő motiváltságból, az előismeretek hiányából, az 

alacsony szintű olvasási készségből, a fejletlen a beszédkultúrából, vagy egyszerűen a tartós 

hiányzásból. 

 Mindannyian megteremtjük a minimum tantárgyi követelmények pontos 

megismerhetőségének, követhetőségének a feltételeit. 

 Törekszünk rá, hogy munkaközösségünk minden tagja teljesítse a következőket: 

 Legyen hiteles és következetes a nevelésben. Ismerje a részképesség-zavar tünet-együttesét. 

Tudjon differenciáltan oktatni, nevelni. Semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti 

részéről a tanulót. Értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit. A teljesítmény 

mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához képest is nézze a fejlődést, 

juttassa sikerélményhez a tanulót. A hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a 

tanuló kiemelkedési lehetőségeit. Nevelje a közösséget a képességek különbözőségének 

tolerálására. Váljék képessé a konfliktushelyzetek kezelésére. Alakítsa ki és gyakoroltassa a 

pozitív magatartásformákat. 

  

 

Veszprém, 2019. augusztus 26. 

 

 

 Zalavári András 

 mk. vez. 
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13. sz. melléklet 

A 

         DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

 

  2019/2020. évi MUNKATERVE 

 

 

A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:  

Vántsa Endre 

  

  

A Diákönkormányzat elnöke: 

 Vesztróczi Richárd (10.B) 

 

 

I. Általános feladatok: 
 

1. Havi rendszerességű ülésezés az osztály képviselőivel 

Fő feladat: kapcsolattartás a diákokkal 

2. Stratégiai együttműködés az intézmény vezetőségével a diákélet színesítése 

érdekében 

3. Intézményben megvalósuló szabadidő hasznos eltöltésének célirányos megtervezése 

és segítése 

4. Diákparlament összehívása 

5. Olyan egyéb fórumok megteremtése, ahol a diákéletben felmerülő ügyeket, 

kérdéseket, problémákat a diákok a Házirend és a diákjogok, valamint az intézmény 

SZMSZ-ében foglaltak szerint szabályozott módon és hatékonyan tudják rendezni 

diáktársaik, illetve tanáraik, valamint az intézményvezetés között 

6. Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel (pl.: Vediök, stb) 

7. Szükség esetén jogorvoslati forrás felkutatása 

8. Javaslati és/vagy egyetértési jog gyakorlása az iskola életét, s ezen belül a DÖK-ot 

érintő ügyekben 

9. Sportnap megvalósításának szorgalmazása 

10. Az alma mater lebonyolításának segítése 

 

 

II. Munkaterv havi bontásban: 

 

Szeptember:  

Az osztályok diák önkormányzati képviselőinek megválasztása, általános 

tájékoztatás alakuló közgyűlésen 

(A szükséges feladatok menetrendje majd magasabb szintű tájékoztatás által 

történik) 

A Munkatervben foglalt feladatok, tervek felelőseinek kijelölése 

A stúdió működésének alapvető szabályainak ismertetése, betartása. 

Igényfelmérés a vezetéstől és a diákoktól a tartalmi tervezéshez. 

A stúdió működtetésének módja (műsorterv,, sugárzott tartalom, felelősök). 

Október: Az olvasás éjszakájának népszerűsítése 

Zene világnapja 

Együttműködés iskolánk nyílt napjának lebonyolításában 
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November:    Pályaorientációs fórum I. 

December:     A „Mikulás-látogatásának” lebonyolítása. 

  Közreműködés az adventi teremdíszítésben és a karácsonyi műsorban 

  Karácsonyfa-állítás az utolsó tanítási hét elején. 

Január:     A diákközgyűlésre való felkészülés: feladatok tisztázása, határidők rögzítése. 

 A diáknapokra való készülődés (feladatok felvetése, segítők szervezése). 

  A szalagavatóra készülés feladatainak felvetése. 

Február: A Diákközgyűlés összehívása, a fórum megrendezése 

                        Diákparlament összehívása. 

Március-április: 

  Diáknapokra való készülés: 

  - feladatok összeállítása 

 -A reszortfelelősök kijelölése 

 - A Vidámvetélkedő feladatainak részletes kidolgozása 

 Aktív közreműködés a Diáknapokon, a Vidámvetélkedő sikeres lebonyolítása. 

             Pénzforrás igénylése 

Május: Pályaorientációs fórum II.  

Június:           Dekoráció a Nemzeti Összetartozás Napjához:  

                        Évértékelő gyűlés, az augusztusi rendkívüli gyűlés  

 

 

 Vesztróczi Richárd (10.B elnök) 

Veszprém, 2019. augusztus. 27.    Vántsa Endre (DÖK-segítő tanár) 
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          14.sz. melléklet 

 

 

 

Az iskolapszichológusi munkaterv a 2019-2020. tanévre 

 

Egyéni konzultációk vezetése diákok számára 

Szülőkonzultációk vezetése 

Egyéni esetmegbeszélések pedagógusok számára 

Diákokkal kapcsolatban 

Osztályokkal kapcsolatban 

Csoportos foglalkozások vezetése 

Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása osztályokban, csoportokban 

10 tanóra keretében egyszerre fejleszti a diákok szociális érzékenységét, érzelmi 

intelligenciáját és egyszerre segít észrevenni, közbelépni és csökkenteni is az iskolákban 

gyakran előforduló bántalmazás (bullying) előfordulását. 

 

 

Veszprém, 2019. augusztus 31. 

 

 Dóczy Noémi 

       iskolapszichológus 
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15.sz. melléklet 

 

Pedagógusminősítés, Tanfelügyelet, Intézményi önértékelés 

 

1. Minősítési eljárások: 

 

A 2020. évi pedagógus minősítési eljárásba bekerültek: 

 

Pedagógus II. fokozat: 

 Albert Enikő - építészet szakmacsoport/statika 

 Bartha Márta - angol nyelv 

 Böhm László - történelem és társadalmi ismeretek 

 Kajtár Jenő – faipari szakmacsoport/ faipari szakmai gyakorlat 

 Kovács Katalin - matematika 

 Ladányi Tamás – vállalkozási és pénzügyi ismeretek 

 

Mesterpedagógus fokozat 

 

 Eveli Péter 

 

 

 

A 2020.évi minősítő vizsgához, minősítési eljáráshoz a portfólió feltöltési ideje:  

2019. november 25. 

 

A portfólió elkészítéséhez Hajdúné Medgyesi Andrea szakértő nyújt segítséget. 

 

2. Tanfelügyeleti eljárások: 

 

2018/2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzés: 

- Eveli Péter igazgató vezetői tanfelügyelet - 2018.11.08. 

- Iskolánk intézményi tanfelügyelet - 2019.02.01. 

- Ladányi Tamás kollégiumvezető vezetői tanfelügyelet - 2019.02.28. 

- Kollégium intézményi tanfelügyelete – 2019. 04.11 

 

2020. évi tanfelügyeleti ellenőrzés: 

 

A 2020. évre tanfelügyeleti ellenőrzés kijelölése nem történt. 

 

7. Intézményi önértékelés: 

 

2015/2016. tanévben megalakult az Intézményi Önértékelési Csoport. Feladata volt az 

intézmény önértékelési rendszer működtetésének megtervezése. A csoport elkészítette az 

önértékelés intézményi elvárásait a pedagógusra vonatkozóan. A következő tanévek során 11 

fő pedagógus kolléga esetében lefolytattuk az önértékelési eljárásokat. 

A 2017/2018.tanévben az Oktatási Hivatal az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási 

Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott ellenőrzési eszközöket készített a 

szakképző intézményekre. 2018 júliusában megjelent új Önértékelési Kézikönyv, így az 
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elvárásrendszer kidolgozása a pedagógusra, vezetőre és az intézmény vonatkozóan újra 

feladatunk volt. 

A 2018/2019. tanévben az Önértékelési Kézikönyv alapján 14 fő pedagógus önértékelési 

eljárása valósult meg. Ezen kívül megvalósult Eveli Péter igazgató és Ladányi Tamás 

kollégiumvezető vezető önértékelése, valamint az iskola és a kollégium intézményi 

önértékelése is. 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy 

munkacsoport irányítja. 

Az önértékelési csoport létszáma 5 fő, tagjai: Benczéné Barcza Julianna, Laznik Gabriella, 

Erdősi Ákos, Tölgyesi Ákos, Hajdúné Medgyesi Andrea. 

A munkacsoport vezetője Hajdúné Medgyesi Andrea. 

A csoport feladata, hogy koordinálja 

 az intézményvezető, intézmény vonatkozásában az elvárás-rendszer 

intézményi szintű kidolgozását 

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítását 

 az éves terv és az ötéves program elkészítését 

 az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatását 

 

Az önértékelés folyamata: 

 Tantestület tájékoztatása 

 Szabályzat elkészítése, elfogadása, pontosítása 

 Pedagógus,Intézményvezetői, Intézményi elvárás-rendszer meghatározása 

 Intézményi dokumentumok felülvizsgálata  

 Az értékelendő területek megismerése 

 Az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 

 Önértékelés elvégzése 

 Összegző értékelések elkészítése 

 Éves önértékelési terv készítése 

 5 évre szóló önértékelési program készítése 

 Önértékelés tervezése 

 

Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény: 

- Pedagógusértékelés – kétévenként, figyelembe véve: 

 minősítésre jelentkezők, 

 gyakornokok, 

 a keret feltöltése kor arányosan. 

 

- Intézményvezetői értékelés – a 2. és 4. évben: interjúk, kérdőívek, összegző értékelés, 

önértékelés, 2 évre szóló önfejlesztési terv 

- Intézményi – 5 évenként: éves önértékelési terv, ötéves önértékelési program 

 

A munkacsoport tagjai végzik: 

- óralátogatások 

- az adatgyűjtést 

- dokumentumelemzés 

- interjúk 

- kérdőíves felmérések 

- elkészítik a pedagógusok, intézményvezető és intézményi önértékelések összegzését.  
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A tanév során 17 fő pedagógus kolléga önértékelését készítjük el: 

 

- munkaközösség vezető: Bakai Zoltán 

- tanárok: Kovács Katalin, Ladányi Tamás, Molnár Katalin, Puskás József, Barta Márta, 

Kiss Tünde, Decsiné Horváth Eszter, Péringer Csilla, Benczéné Barcza Julianna, 

Szigeti Enikő,  Néningerné Péti Mária, Pataki Imre, Farkas Katalin 

 

- szakoktatók: Kajtár Jenő, Kerékgyártó Barnabás 

- kollégiumi nevelőtanár: Lehotai Gábor 

 

Veszprém, 2019. augusztus 27.                                           

 

 

                                                                                           Hajdúné Medgyesi Andrea 

                                                                                             felelős igazgatóhelyettes 

 


