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1. A tanévindítás feltételei 

Személyi feltételek 
A 2020/2021-es tanévben 10 fővel gyarapodott oktatói létszámunk. Így 75 fő oktatóval (ebből 4 óraadó, 

10 fő nyugdíjas továbbfoglalkoztatott, 2 betöltetlen álláshely) indul az oktató-nevelő munka. 

(Feladatellátással indokolt betöltetlen álláshelyek száma 2) A Rendészet közszolgálat ágazat szakmai 

óráit 4 főtiszti és 1 tiszti rendfokozatú kolléga tanítja. (Anda Béla, Dénes József, Pintér Imre, Somodi 

Sándor, Gurubi János) Az idegen nyelv oktatásában 2 fő angol szakos nyugdíjas (Benkő Márta, Köpf 

Károlyné). Az informatika oktatásban 1 fő óraadó segíti a zavartalan feladatellátást. (Mészáros Balázs). 

Továbbra is tartósan távol van (GYES, CSED) Horváth Edit. 

Az SNI, BTMN tanulók fejlesztését főállású gyógypedagógus végzi. (Dózsa Luca). A tanulók magas 

létszáma miatt szakszerű ellátásukhoz még egy fő fejlesztő szakember alkalmazása vált szükségessé. 

(Mihály Orsolya) 

Az idei tanévben Pedagógus II. minősítő eljárásra az alábbi kollégák esetében kerül sor: Bödő Tímea, 

Csipkay Eszter, Farkasné Csicskó Tímea, Gakisz Jorgosz, Lazáry Orsolya, Tóth Szilárd, Zentai Ildikó, 

Valentin István. Egyetemi tanulmányok keretében szakmai képzést folytat önköltségen 4 fő. (Mazán 

Barbara, ifj.Lőkös Lajos, Lőkös Bertalan, Fleischer Zsófia) 

 

Az iskola munkaközösségei: 
osztályfőnöki munkaközösség   Laborczi Zsuzsa 

humán munkaközösség    Dózsáné Aradi Gabriella 

reál munkaközösség     Csipkay Eszter 

idegen nyelvi munkaközösség   Bödő Tímea 

testnevelés munkaközösség    Bagó Lajos 

vendéglátás-kereskedelem    Zentai Ildikó 

közlekedés gépész     Lőkös Lajos 

közszolgálat-ügyvitel    Jakusné Horváth Krisztina 

műszaki      Gyuricza István 

 

szülői szervezet koordináló tanár   Bukits Róbertné 

diákönkormányzat segítő tanára   Kalo Márk 
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Tárgyi feltételek 
A 2019 május folyamán megkezdett építkezés eredményeként szeptemberre tornatermünk, sportpályánk, 

könnyűszerkezetes 10 tantermes FORFA épületünk, tanműhelyeink és az iskolai étkeztetés helyszínéül 

szolgáló konyha és tanétterem lebontásra került. 

A tervezett tanműhelyház helyére felállított 3 iskola konténer 18 tanteremmel enyhíti teremgondjainkat, 

de a tanműhelyek biztosítására kényszerűségből létrehozott tanterem átalakítások, a több kilométer 

távolságban bérelt sportpálya valamint az étkeztetés biztosítása jelentős többletmunkát, előre nem 

tervezhető költségnövekedést és logisztikai feladatot generált. Utóbbi a nevelő-oktató munkában is új 

szervezési megoldásokat követel. 

Az idei tanévben 32 nappali osztály és 6 esti (felnőttoktatás) tanrendű szakmai csoport elhelyezését 

szükséges biztosítani az iskola épületében. Az idei tanévben is folyamatosan induló VEKOP 8.5.1 

idegennyelvi oktatás számára is szükséges a helyszín biztosítása. 

2. A tanév fő feladatai 

Legfontosabb feladatunk az építkezés időszakában is a szakképzés változatlan színvonalú biztosítása 

nappali és esti tanítási rendű diákjaink számára. Továbbra is fontos a színvonalas iskolamarketing, az 

iskola jó hírének, elismertségének erősítése, a szakképzés népszerűsítése. 

A jelenleg elfogadott státuszú 3 mesterprogram megvalósulásának támogatása. (Digitális tudásbázis; 

mérés-értékelés; pályaszocializáció-pályaorientáció) 

Vállalt feladatunk a hatékony részvétel és megvalósítás a centrum tagintézményeinek bevonásával zajló 

VEKOP 8.6.3 a lemorzsolódás csökkentését segítő, illetve a VEKOP 8.5.1 idegennyelvi kompetenciákat 

segítő pályázatokban. 

Ökoiskolává válásunkat segítő tevékenységek, munkacsoport koordinálásával. 

A tanév kiemelt feladata az elmúlt évhez hasonlóan a szervezeti önértékelés és belső ellenőrzés tervezése, 

szervezése; pedagógus életpálya megvalósításához szükséges tevékenység, valamint a szakszerű, a 

jogszabályi változásokat figyelembe vevő vizsgaszervezési feladat. 

Pályázataink (HATÁRTALANUL és ERASMUS+) megvalósítása során kiemelt feladatként tekintünk a 

partnerkapcsolatok ápolására, elmélyítésére, oktatók és diákok tapasztalatcseréjének elősegítésére 

országhatáron belül és kívül. 
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3. Partnerkapcsolatok, mobilitás 

A nevelőtestület pedagógiai, módszertani ismeretének gazdagítása érdekében a továbbképzések mellett 

más iskolák jó gyakorlatainak megismerése, kipróbálása, alkalmazása is célunk. A megvalósítást 

partnerintézmények segítségével realizáljuk. 

 

1. belföldi partnerek 

 elsősorban az Érdi SZC tagintézményeivel törekszünk együttműködésre. Ez centrumszintű 

pályázatok, szakmai programok és képzések keretében zajlik. 

 helyi általános iskolákkal továbbra is folytatjuk a sikeres pályaorientációs tevékenységeket, 

pályaválasztási rendezvényeket 

 középiskolák (pályaválasztási rendezvények, toborzás, városi ifjúsági programok) 

 külső duális képzőhelyek (az oktatás és vizsgaszervezés megvalósításában együttműködő 

partnereink) 

 kapcsolatot építünk, közös szakmai programot folytatunk a tanév folyamán a Pécsi Szakképzési 

Centrum mohácsi tagintézményével (PSzC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum  és Szakképző 

Iskola) 

2. külföldi pályázati partnerek (HATÁRTALANUL, EARSMUS+) 

 Bánffyhunyadi "Octavian Goga" Elméleti Líceum - (két nyertes pályázat megvalósítása a tanév 

folyamán) Bánffyhunyad 

 EPHTM (Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira) portugál vendéglátóipari 

szakképző iskola 

4. A tanév időbeosztása 

A tantestület határozata értelmében kéthavonta (október, december, február, április) tartunk 

nevelőtestületi értekezletet, és fogadóórát. Rendkívüli nevelőtestületi- és munkaértekezletek megtartását a 

tanév során adódó előre nem tervezhető feladatok indokolhatják. Az építkezés időtartama alatt szorgalmi 

időszaktól függetlenül heti rendszerességgel zajlanak kooperációs értekezletek a megrendelő 

önkormányzat, a kivitelező cég, a szakképzési centrum és az iskola képviselőinek jelenlétében. 
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A tanév időbeosztását alapvetően a 20/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről, 

valamint a munkaszüneti napokról szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendről, 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet határozza meg.  

Rendkívüli helyzet elrendelése esetén a hatályos jogszabályok és utasításoknak megfelelően módosulhat a 

munkatervben meghatározott tevékenységek időpontja, helyszíne. 

 

 

AUGUSZTUS 

  
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

A Szakmai Program módosítása, elfogadása, jóváhagyása 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

Javító- és osztályozó vizsgák lebonyolítása 

Osztálylétszámok egyeztetése, a tanulói névsorok elkészítése 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

 

A 2019/2020-as tanév tanügyi dokumentumainak lezárása 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

24. Konzultációs nap 

25-26. Javítóvizsgák 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

28-29. Nevelőtestületi szakmai kirándulás partneriskolánk telephelyein 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 

31. 9.
00

  Értekezletek 

Záró értekezlet: a 2019/2020-as tanév értékelése 

Nyitó értekezlet 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

 

SZEPTEMBER 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

 Beszoktatás VEKOP 8.6.3. 

felelős: 9. évfolyamos osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség, igazgatóhelyettesek 

 

Tankönyv pótrendelés a rendeleteknek megfelelően 

felelős: tankönyvfelelősök 

 

Tanügyi dokumentumok leadása szeptember 30-ig 

törzslapok 

bizonyítványok 

tanmenetek 
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felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

 

Tanulói adatok egyeztetése, rögzítése 

felelős: osztályfőnökök, iskolatitkár 

 

Nyelvi csoportbontások kialakítása a szakgimnáziumi 9. évfolyamon 

felelős: idegen nyelvi munkaközösség, osztályfőnökök 

 

Bemeneti mérések 

matematika 

szövegértés 

idegen nyelv 

felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek 

 

Központi bemeneti mérések  VEKOP 8.6.3. 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, tagintézményi koordinátor 

 

 

Szakmák közötti marketingfilm-verseny meghirdetése a 2020/2021-es tanévre 

(Határidő és elbírálás: folyamatos) 

felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 Példakép – Névadó – Projekt  osztályok közötti verseny 

 

ERASMUS DAY-jel kapcsolatos feladatok ütemterv szerint 

felelős: projekt koordinátor 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

1. Tanévnyitó osztálykeretben 

felelős: osztályfőnökök 

 

Tankönyvosztás 

felelős: tankönyvfelelősök, osztályfőnökök 

 

Tűz- és munkavédelmi oktatás az alkalmazotti közösség számára 

felelős: igazgató 

15., 28. VEKOP 6.8.3 pedagógus továbbképzés 

 

16. Munkaközösségi előzetes munkatervek egyeztetése kibővített vezetőségi értekezleten 

felelős: munkaközösség-vezetők, igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 
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17. DÖK ülés 

felelős: Kalo Márk 

 

 

17. A munkaközösségek munkaterveinek leadása  

felelős: munkaközösség-vezetők 

 

18. 10
30 

Nevelőtestületi értekezlet (munkaterv elfogadása) 

felelős: igazgató 

 

7-30. Szülői értekezletek egyéni ütemezés szerint 

felelős: osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

24. Előrehozott érettségi jelentkezőinek osztályozó vizsgája 

felelős: igazgató 

25. Kiállítás László Miklós: „Házsong Art” 

 

28. SZÁMHÁBORÚ – 2020 ORSZÁGOS HADIJÁTÉK 

felelős: igazgató 
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OKTÓBER 
 

Kiemelt pedagógiai feladatok: 
 

1-15. Statisztika elkészítése 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

Osztályértekezletek 

felelős: osztályfőnöki munkaközösség 

 

Pályaválasztási rendezvények látogatása az általános iskolákban 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

 

 

15. Erasmus Nap  Pályaorientációs Nap általános iskolásoknak (tanműhelylátogatás) 

felelős: igazgató, gyakorlatioktatás-vezető 

 

 

Szakkörök indítása (gyorsíró, filmklub, társasjáték klub) 

 

19-20. Iskolai könyvtárak világnapja 

Játékos programok 

Vers- és novellaíró pályázat 

Javíts meg egy sérült könyvet! program 

felelős: Bukits Róbertné, humán munkaközösség 

Rajz pályázat 

felelős: Bukits Róbertné, Mészáros Péter, Páhi Veronika 

  Szótárforgató verseny angol és német nyelven (jutalmazás a Kós napon) 

felelős: idegen nyelvi munkaközösség vezető 

 

A sikeres záróvizsgák érdekében bevezetett új számonkérési rendszer:  

 Próba érettségi (Ágazati szakmai érettségi tantárgyak) 

 Próbavizsga 4 szakmában (szakközépiskola) 

felelős: szakmai munkaközösség 

Bemeneti szakmai mérés (szakközépiskola) 

felelős: szakmai munkaközösség 

Rendészeti próbafelvételi 

felelős: igazgatóhelyettes, testnevelés munkaközösség 

 

 

A hónap folyamán osztályok közötti kézilabda bajnokság (lány és fiú) és kerékpártúra 

felelős: testnevelés munkaközösség vezető 
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Egyéb feladatok (eseménynaptár): 
 

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki és történelemórák keretében 

(gyakorlaton lévőknek október 7-én) 

felelős: humán munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség 

Koszorúzás a városi emlékműnél 

felelős: Dózsáné Aradi Gabriella (10./1 osztály) 

 

7. 14
00

 Nevelőtestületi értekezlet 

17
00 

Fogadóóra 

felelős: igazgató 

 

14-16. HAT-19-02-0230 A partneriskola látogatása Magyarországon 

 

20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében a Hivatal által 

közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket és rögzítik a 

felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján 

felelős: igazgató 

 

22. Iskolai ünnepély: megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 

felelős: humán munkaközösség,  

 

23. Városi ünnepség, koszorúzás 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

Őszi szünet:  

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22.(csütörtök) 

az őszi szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2.(hétfő) 
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NOVEMBER 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 
 

Iskolai fogászati szűrés 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

 

 

A tanulók felkészítése az országos tanulmányi versenyekre 

 

KÖZISMERETI tanulmányi versenyek házi fordulói: 

Könyvtárhasználati verseny 

Implom József helyesírási verseny 

 

A hónap folyamán osztályok közötti kézilabda bajnokság (lány és fiú) 

felelős: testnevelés munkaközösség vezető 

 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

FOLYAMATOS Nyílt nap - Nyitott műhely pályaorientációs- és szocializációs tevékenység 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

2-6. Az egyéni tanrend szerint tanulók negyedéves vizsgája 

 
felelős: igazgatóhelyettes, oktatók  

 
4.PNP külön programterv szerint 

felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők  

 

09-13. Európai Szakképzési Hét – üzemlátogatások  pályaszocializációs tevékenység 

felelős: igazgató, gyakorlatioktatás-vezető 
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DECEMBER 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

Iskolai fogászati szűrés 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

Osztályértekezletek 

felelős: osztályfőnöki munkaközösség 

 

Szülők értesítése a tanulók tanulmányi helyzetéről 

felelős: osztályfőnökök 

 

Szakmai versenyek házi fordulói:  

10. és 11. évfolyamos festő, mázoló, tapétázó csoport 

Festőakadémia program a Trilak festékgyár szervezésében: 

10. és 11. évfolyamos festő, mázoló, tapétázó csoport 

felelős: Farkasné Csicskó Tímea, szakmai munkakösség 

 

Mikulás Kupa labdarúgó bajnokság 

felelős: testnevelés munkaközösség 

 

 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

 

1.  Határnap - Vizsgajelentkezés a 2021. évi februári-márciusi komplex szakmai vizsgákra 

 

2.  14
00

 Nevelőtestületi értekezlet 

17
00

 Fogadóóra 

felelős: igazgató 

 

november 30- december 4.  Szalagtűző ünnepély 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető, 

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 

 

12. (szombat)  MUNKANAP (december 24. helyett) 

 

16.  Névadó születésnapja 

Osztálykarácsonyok 

felelős: osztályfőnöki munkaközösség 

 

Téli szünet: 

a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 16. 

a téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4.  
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JANUÁR 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

Felnőttoktatás felvételi eljárás 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

Iskolai fogászati szűrés 

 

Január 8-től április 24-ig: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

felelős: testnevelés munkaközösség 

 

Implom József helyesírási verseny megyei forduló 

felelős: humán munkaközösség 

 

22. A Magyar Kultúra Napja alkalmából: 

Szép Magyar Beszéd verseny házi fordulója 

felelős: humán munkaközösség, Pobozsnyi Ilona 

Csapatverseny 

felelős: humán munkaközösség, Zándoki Ilona 

 

 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója 

felelős: Kalo Márk 

 

 

Digitális filmpályázat meghirdetése (Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan) 

felelős: Zentai Ildikó, Szemerédi Orsolya 

 

Felkészülés az SZKTV versenyekre 

Szakmai versenyek házi fordulói: 

felelős: szakmai munkaközösség 

 

A hónap folyamán sakk versenyek  

felelős: testnevelés munkaközösség, Lesó István (reál munkaközösség) 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

6.  A keresztféléves felnőttoktatás utolsó tanítási napja 

 

3. Elhurcoltak Napja: városi megemlékezés 

 

13-17. Osztályozó vizsgák 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

22. Az első félév utolsó tanítási napja 

 

22. Első félévi osztályozó értekezlet 

felelős: igazgató 

 

18. Az általános felvételi eljárás kezdete 
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22-29.A tanulók, fiatalkorú tanulók esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről 

felelős: osztályfőnökök 

 
FEBRUÁR 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

Alapvizsgák a 9. szakközépiskolai évfolyamon 

felelős: gyakorlatioktatás-vezető  

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

Intézményi önértékelési feladatok:  

Pedagógus elégedettség mérés 

Szülői elégedettség mérés 

Gazdálkodó szervezetek elégedettség mérés 

Tanulói elégedettség mérés 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport, 

gyakorlatioktatás-vezető 

 

Osztályértekezletek 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

Szépírási verseny magyar, angol és német nyelven (jutalmazás a Kós napon) 

felelős: humán és idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

 

Közismereti tanulmányi versenyek házi fordulói: 

szépírási verseny 

felelős: humán munkaközösség, Bukits Róbertné 

 

  Szép Magyar Beszéd megyei fordulója 

felelős: humán munkaközösség, Dózsáné Aradi Gabriella 

 

Játékos természettudományos verseny 

felelős: reál munkaközösség 

   

Felkészülés az SZKTV versenyekre 

Szakmai versenyek házi fordulói: 

felelős: szakmai munkaközösség 

 

Dobos Verseny a BGSZC Dobos C. József Szakképző Iskolájában   

felelős: szakmai munkaközösség, vendéglátó tanárok 

 

A hónap folyamán osztályok közötti röplabda bajnokság  

felelős: testnevelés munkaközösség 
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Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

1.  A 2021. évi februári-márciusi komplex szakmai vizsgaidőszak kezdete 

 

1-5.  Az első félév végén nem osztályozható tanulók osztályozó vizsgája 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

3.  14
00

 Nevelőtestületi értekezlet 

17
00 

Fogadóóra 

felelős: igazgató 

 

3.  A szülői szervezet, közösség ülése 

felelős: a szülői közösség munkáját segítő munkaközösség-vezető 

 

1-28.  Szülői értekezletek egyéni ütemezés szerint 

felelős: osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

1-15.  Jelentkezés az érettségi és a komplex szakmai vizsgára 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

 

15-ig Jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe 

 felelős: osztályfőnökök 

 

19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak 

 

25.  A kommunizmus áldozatainak emléknapja: megemlékezés osztálykeretben 

felelős: humán munkaközösség, osztályfőnökök, az első órát tartó szaktanárok 

 

FARSANG 
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MÁRCIUS 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

Alapvizsgák a 9. szakközépiskolai évfolyamon 

felelős: gyakorlatioktatás-vezető 

 

2020. évi februári komplex szakmai vizsgaidőszak 

felelős: igazgató helyettes, gyakorlatioktatás-vezető  

 

Jelentkezés általános pedagógus minősítési eljárásra 

felelős: igazgató, pedagógusok 

 

14-ig  Tankönyvrendelés leadása 

 Felelős: munkaközösség vezetők 

14.  Pí nap (03.14) 

felelős: reál munkaközösség 

 

15-ig  Beiskolázási terv elfogadása 

felelős: igazgató, nevelőtestület 

 

Pedagógus önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

HATÁRTALANUL pályázatok  elhalasztott és újabb nyertes pályázataink megvalósítása külön 

ütemezés szerint 

 HAT-19-02-0230 Kirándulás Kalotaszegre „Az erdélyi polihisztor földjén” 

  HAT-19-03-0284  Készülünk az érettségire! - Magyar írók és költők emlékei Partiumban és 

Erdélyben 

 HAT-20-02-0213 Egy életút állomásai -  Kós Károly nyomában 

 HAT-20-03-0398 Készülünk az érettségire - 2021 

 

1-5.   „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  

  Pénzsztár online verseny 

 Felelős: szakmai munkaközösség vezető 

 

22-26.  Digitális Témahét 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető, rendszergazda, reál 

munkaközösség 

Digitális filmpályázat eredmény hirdetése  

felelős: Zentai Ildikó, Szemerédi Orsolya 

Informatika és logika verseny 

felelős: reál munkaközösség 

 

Gundel Verseny a BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskolájában  

  Felelős: szakmai munkaközösség, cukrász tanárok és gyakorlati oktatók 

 

Szép kiejtési verseny angol és német nyelven  

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség vezető 

 

Édes anyanyelvünk verseny  

felelős: Zándoki Ilona, humán munkaközösség  
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Rajzverseny meghirdetése:  

felelős: Páhi Veronika 

  ÁSZÉV versenyek (szakgimnáziumi végzős tanulók) 

felelős: igazgatóhelyettes 

 

Iskolai gépírás házi verseny 

 felelős: irodai titkár tanárok 

 

A hónap folyamán „KÓS KUPA” 4 középiskola közötti meghívásos labdarúgó torna  

Felelős: testnevelés munkaközösség vezető 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

16.  A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét 

felelős: igazgató  

 

12.  Iskolai ünnepély: megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról 

felelős: humán munkaközösség 

  

15.   Városi ünnepség, koszorúzás 

 

 

26.  A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben 
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ÁPRILIS 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 
Alapvizsgák a 9. szakközépiskolai évfolyamon 

felelős: gyakorlatioktatás-vezető 

 

Oktatók önértékelési, vezetői ellenőrzési tevékenységek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, önértékelést támogató munkacsoport 

 

 

Osztályértekezletek 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

 

Szülők értesítése a végzős tanulók tanulmányi helyzetéről 

felelős: osztályfőnökök 

 

Kis-érettségik a szakgimnáziumi évfolyamokon és a szakközépiskola 12. évfolyamán  

  felelős: munkaközösség-vezetők 

 

19-23.  Fenntarthatósági Témahét 

Papírgyűjtés 

Szemétszedés 

felelős: diákönkormányzat segítő tanára, osztályfőnöki munkaközösség 

 

Tankönyvrendelés 

 

Tavaszi Gasztrokaland Verseny a Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolájában  

  felelős: szakmai munkaközösség, vendéglátó tanárok 

 

8-9.  A Költészet Napja 

Szavalóverseny 

felelős: humán munkaközösség 

 

A hónap folyamán tollaslabda és lábtenisz versenyek  

felelős: testnevelés munkaközösség 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

7.  14
00

 Nevelőtestületi értekezlet 

  17
00

 Fogadóóra 

felelős: igazgató 

 

  Szakmák Éjszakája 

felelős: gyakorlatioktatás-vezető, munkaközösségek vezetői 

 

6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját 

8.  A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak 
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felelős: igazgató 

 

Tavaszi szünet: 

a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. 

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.  

 

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja: megemlékezés tanóra keretében 

felelős: humán munkaközösség, első órát tartó szaktanárok 

 

19-23. Egyéni tanrend szerinti diákok és előre hozott érettségi vizsgára jelentkezők 

osztályozó vizsgája 

 

23. A Hivatal elküldi a középfokú iskoláknak az egyeztetett felvételi jegyzéket 

27.  A végzős évfolyam osztályozó értekezlete 

felelős: igazgató 

30. Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

felelős: igazgató 

 

30.  Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok számára 

 

30.  11
00

 Ballagási ünnepély 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

Ünnepi műsor 

felelős: Pobozsnyi Ilona 

Jutalomkönyvek 

felelős: Bukits Róbertné 
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MÁJUS 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

Május 3-től június 30-ig: érettségi és komplex szakmai vizsgák 

 

Szülők értesítése a tanulók tanulmányi helyzetéről 

felelős: osztályfőnökök 

 

Kis-érettségik a szakgimnáziumi évfolyamokon és a szakközépiskola 12. évfolyamán 

felelős: munkaközösség-vezetők 

 

Konzultációk az érettségi és a komplex szakmai vizsgák előtt 

felelős: a vizsgákra felkészítő szaktanárok 

 

Színházlátogatás az Operakaland program keretében  

felelős: Dózsáné Aradi Gabriella, humán munkaközösség 

 

A hónap folyamán tollaslabda és lábtenisz versenyek  

felelős: testnevelés munkaközösség 

 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

4.  A szülői szervezet, közösség ülése 

felelős: a szülői közösség munkáját segítő munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

11-augusztus 31-ig: Rendkívüli felvételi eljárás 

felelős: igazgató 

 

22.  Döntés a felvételi kérelmekről 

felelős: igazgató 

 

 

26.  Országos Kompetenciamérés 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, 10. évfolyamos osztályfőnökök 
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JÚNIUS 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása 

 

Egyéb feladatok (eseménynaptár): 

 

1-4.  Egyéni tanrend szerinti diákok osztályozó vizsgája 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

4.  Megemlékezés osztálykeretben a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjáról  

felelős: humán munkaközösség, első órát tartó szaktanárok 

4-11.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

felelős: igazgató 

11.  Osztályozó értekezlet 

felelős: igazgató 

 

15.  A tanév utolsó tanítási napja  

 

25.  Tanévzáró 

Bizonyítványosztás 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

Iskolai ünnepély, jutalomkönyvek, oklevelek 

felelős: humán munkaközösség, Bukits Róbertné 

 

14-25  Érettségi szóbeli vizsgák középszinten 

felelős: igazgató 

 

16-tól augusztus 31-ig: összefüggő szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése 

felelős: gyakorlatioktatás-vezető, osztályfőnökök 

 

22-24.  Beiratkozás a középfokú iskolákba 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség 

 

Június 1-30.  Előzetes tantárgyfelosztás elkészítése 

felelős: igazgató 
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JÚLIUS 
 

2.  Tanévzáró értekezlet 

felelős: igazgató 

 

AUGUSZTUS 

 
Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 

Felnőttoktatás felvételi eljárás 

 

23-26. Javító és osztályozó vizsgák 

 

Osztálylétszámok egyeztetése, a tanulói névsorok elkészítése 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

A 2020/2021-es tanév tanügyi dokumentumainak lezárása 

felelős: igazgatóhelyettesek 

 

Tankönyvek fogadása, a kiosztás előkészítése 

felelős: Bukits Róbertné, Tériné Pataki Magdolna, osztályfőnökök 

 

23-31. Záró és nyitó értekezlet 

felelős: igazgató 

 

 

A SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ NAPOK 

 
A szabad felhasználású napok száma:  

 

8 technikum       7 nap szakképző iskola  

(az elméleti és a gyakorlati oktatás szünetel) 

2 nap Kós nap 

1 nap sportnap DÖK 

3 nap vis maior (építkezésre tekintettel) 

2 nap érettségi vizsgák      1 nap komplex szakmai vizsgák 

 

5. Beiskolázási és pályaorientációs munkaterv   1.sz. melléklet 
6. Éves önértékelési, belső ellenőrzési terv    2.sz. melléklet 
7. Vezetői programvázlat a VEKOP 8.6.3 támogatására  3.sz. melléklet 
 

 

Jelen munkatervet a nevelőtestület elfogadta a 2020.09.18-án megtartott rendkívüli értekezletén. 


