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A Heves Megyei Szakképzési Centrum Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kol-

légium éves munkatervének elkészítési folyamata 

 

A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtar-

tamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. 

A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: 

• Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: 

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

- A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 

- A 2020-2021-es tanév rendjéről szóló 27/200.(VII.11.) EMMI rendelet 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rende-

leté: 326/2013. (VIM.30.) Korm.rendelet, valamint az ezt módosító 235/2016. (VII.29.) 

Korm. rendelet 

 

• A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsola-

tos teendőik számbavételével.  

• Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a fel-

adatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 

• Ezt követően a tagintézmény vezetője a vezető helyetteseivel együtt a fentiek alapján elkészítette az 

iskola munkatervét. 

• Az elkészült munkatervet a jogszabályoknak megfelelően véleményezte az intézményi és a kollégi-

umi szülői szervezet, illetve a diákönkormányzat. 

• A tagintézmény-vezető aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott, kinyomatatott példányt 

megkapta a fenntartó 

 Az intézményben a nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: 

lorinci-kozepiskola.hu  
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1. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.5.§) 

A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában és szakiskolában 

hét, szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák-

önkormányzat jogosult dönteni. 

Mivel a törvény a szakgimnáziumban, technikumban valamint a szakképző iskolában eltérő számú ta-

nítás nélküli munkanap felhasználását teszi lehetővé, ezért az intézmény egységesen nyolc tanítás nél-

küli munkanap felhasználásáról döntött.  

A nyolc tanítás nélküli munkanap felhasználása, és a hozzájuk kapcsolódó témák, az alábbiak szerint 

alakulnak a 2020/2021-es tanévben: 

2020. november 26. és 27. (csütörtök, péntek) (nyíltnap) 

2021. március 12. (péntek) projektnap 

2021. április 23. DIÁK nap (időjárás függvénye) 

2021. május 3., 4., 5., 12. 

2. Kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok időpontja, témája  

Nevelési értekezlet (2 alkalommal) 

Időpontja megegyezik az iskolai tanítás nélküli munkanapok (foglalkozás nélküli munkanapok) idő-

pontjával.  

3. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.6.§) 

A szorgalmi idő 

- első tanítási napja: 2020. szeptember 1 (kedd), 

- utolsó tanítási napja: 2020. június 15 (kedd) 

- a középiskola befejező évfolyamain az utolsó ta-

nítási nap szakgimnáziumban és a szakiskolá-

ban: 

- keresztféléves oktatásban:                        

2020. április 30. (péntek) 

 

2020. január 6. (hétfő) 

A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában 179, szakgimnáziumban 178 nap.  

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolánk 2021 január 31-ig értesíti a tanulókat, 

illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek 

 Őszi szünet: 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap nov-

ember 2. (hétfő).  
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 Téli szünet: 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

20201. január 4. (hétfő). 

 Tavaszi szünet: 2021. április 1-től április 6-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 

7. (szerda). 

4. Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 

A 2020/2021-s tanévben is a Humán munkaközösség feladata az eddigiekhez hasonlóan az iskolai ün-

nepségek műsorainak megszervezése, lebonyolítása, amely sok munkát jelent a kollégák számára 

 

Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Az aradi vértanúk napja 2020. 10. 06. Vincze József, Talán Éva 

Október 23. 2020. 10. 22. Varga Ágota Csilla, Hajducsek 

Judit 

A Magyar Nyelv Napja 2020. 11. 13. Vincze József, Balogh Tamásné 

Európai Szakképzési Hét  Kocsis Tiborné, Ács Csaba, 

Vincze József 

Szavaló verseny 2020. 12. 09. Hajducsek Judit 

Szalagavató ünnepség 2020. december 

18. 

Iskola vezetés 

A Magyar Kultúra Napja 2021. 01. 22. Vincze József, Lakatos Liána 

A kommunista diktatúra áldozatainak em-

léknapja 

2021. 02. 25. Vincze József, Dorkó Szabolcs 

Március 15. ünnepség, iskolánk névadója 2021. 03. 22. Hajducsek Judit, minden oktató 

Szakmák Éjszakája 2021. április Kocsis Tiborné, Ács Csaba, 

Vincze József 

A Holokauszt áldozatainak emléknapja 2021. 04. 16. Vincze József, Pál Katalin 

Március 15. Kupa 2021. április  Nagy Viktória 

Nemzeti összetartozás napja 2021. 06. 14. Vincze József, Baloghné Godó 

Katalin, Varga Ágota 

 

 

5. Az iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai 

Szakmai rendezvények Időpont Felelős 
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Tanévnyitó 2020. szeptember 01. Hatvani Ferenc, iskola veze-

tés 

Karácsonyi ünnepség 2020.december 18. Osztályfőnökök 

Diáknap 2021. április 23. diákönkormányzat 

Ballagás 2021. május 01. Husanyicáné Érsek Enikő, 

Kovács Eszter 

Tanévzáró 2021. június 25.  Husanyicáné Érsek Enikő, 

Kovács Eszter 

Tanévnyitó 2021.szeptember 01. Husanyicáné Érsek Enikő, 

Kovács Eszter 

6. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája 

 2020. 08. 31. 10.00 (hétfő): tanévnyitó tantestületi értekezlet 

 2020. 10. 07. 14.00 (szerda): nyíltnap, iskola látogatás 

 2020. 11.02. 14.00 (hétfő): nevelési értekezlet (témája:tanulmányi eredmények értékelése). 

 2020. 12.02. 14:00 (szerda): a félévi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és megszavazása 

 2021. 01. 22. 14:00 (péntek): félévi jegylezáró osztályozó értekezlet 

 2021. 02.03. 14:00 (szerda): félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 2021.03.10. 14:00 (szerda): nevelési értekezlet (témája:végzős tanulók tanulmányi eredmények ér-

tékelése, végzős osztályok év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztése és megszavazása) 

 2021. 04.30. 12:30 (péntek): végzős osztályok év végi osztályozó értekezlete, tanulmányi eredmé-

nyek értékelése 

 2021.05.03. 14:00 (hétfő): év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és szavazása 

 2021. 06. 15. 12.30 (kedd): év végi jegylezáró osztályozó értekezlet 

 2021. 06.30. 09:00 (szerda): tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
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7. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

Időpont  

2020.10.07. 16.00 Összevont szülői értekezlet helyszín tornaterem, osztályok szülői értekezlete 

osztályok tanterme (ha a járványügyi szabályok engedik) 

2020. 11. 02. 

 15.00-17.00 

Fogadó óra (ha a járványügyi szabályok engedik) 

2021. 01. 04. 

15.00-17.00 

Fogadó óra (ha a járványügyi szabályok engedik) 

2021. 02. 03. Összevont szülői értekezlet helyszín tornaterem, osztályok szülői értekezlete 

osztályok tanterme (ha a járványügyi szabályok engedik) 

2021. 03. 01. 

15.00-17.00 

Fogadó óra (ha a járványügyi szabályok engedik) 

2021. 05. 03. 

15.00-17.00 

Fogadó óra(ha a járványügyi szabályok engedik) 

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

Beiskolázási rendezvény helye Időpontja A lebonyolításban szerepet vállaló 

kolléga neve 

Iskolai Páv. Nyíltnap 2020. November 26. 

8:00-től 14:00-ig 

Husanyicáné Érsek Enikő, Kovács 

Eszter 

Iskolai Páv. Nyíltnap 2020. November 27. 

8:00-től 14:00-ig 

Husanyicáné Érsek Enikő, Kovács 

Eszter 

 

A kollégiumi nyílt nap időpontja megegyezik az iskolai nyílt napok időpontjával. 

9. Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

A központi elektronikus rendszerbe történő tanulói adatok regisztrálását minden kolléga december 20-

ig elvégzi. 

A tanulók felmérése a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók esetében (kivéve a felnőttokta-

tásban résztvevő tanulókat) 2021.január 11-től 2021. április 23-ig megtörténik. A mérés eredményeit 

a kollégák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe 
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10. Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák ter-

vezése) 

A 2020-21-es tanévben intézményünk az alábbi vizsgákat szervezi, illetve rendezi meg: 

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák tervezése 

A vizsga megnevezése Időpontja  

Félévi osztályozó vizsga 2020.01.04-08. (hétfő-péntek)  

Végzős osztályok év végi osztályozó 

vizsgája 

2021.04.12-16. (hétfő- péntek)  

Év végi osztályozó vizsga 2021.06.07 - 11. (hétfő-péntek) 

 

Érettségi és szakmai vizsgák tervezése 

A vizsga megnevezése Időpontja  

Érettségi írásbeli vizsgák 2021. 05. 03-tól 2021. 05. 20-ig 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2021.06.14-től 25-ig (16-18) 

Szakmai írásbeli vizsgák  2021.05. 14. - 23.-ig 

Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsga-

rész, illetve vizsgatevékenység 
2020. május – június 

 

Előrehozott vizsgák tervezése, szintvizsgák 

A vizsga megnevezése Időpontja  

Szakmai szintvizsgák  2020. szeptember-október 

Ágazati alapvizsga 2021. május 

11. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása.  

Intézményünkben, advent időszakában és nagyböjtben Lőrinci Egyházközség plébánosa osztályfőnöki 

órákon a tanulókat előadássorozatban készíti fel az ünnepre. 11. évfolyamon etika tantárgy oktatásán 

keresztül foglalkozunk a tanulók erkölcsi nevelésével.  

12. Nevelési értekezletek – témái, előadók 

 2021.05.03 (hétfő) 14:00-tól: Nevelési értekezlet, melynek várható témája: A 2020. évi kom-

petenciamérés eredményeinek elemzése, előadója: Kovács Eszter. 

13. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) 

A szakmai továbbképzések tervezése a 2015-2021-re kidolgozott továbbképzési programban fog-

laltak alapján az ott kidolgozott feltételekkel és időrend alapján történik. 
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14. A közismereti munkaközösségek munkájának tervezése  

Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Ginop 9. évfolyam szeptember 4. 

(Kisbágyon), 

szeptember 11. 

(gőlyaavató)  

MINDENKI  

Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. Mindenki 

Tanmenetek leadása  minden oktató 

Követő mérés lebonyolítása 10. évfolyam-

nak. 

 Magyar tanárok 

Matematika tanárok 

Törzslap, bizonyítvány kitöltése szeptember 22. Osztályfőnökök 

Szülői értekezlet október 7.  Minden tanár 

Aradi vértanúk emléknapja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

filmvetítés osztályfőnöki órán 

október 6. Vincze József 

Faliújság: Talán Éva 

1956-os forradalom ünnepe  

iskolai ünnepség, faliújság 

filmvetítés osztályfőnöki órán 

október 22. Varga Ágota 

Faliújság: Dorkó Szabolcs 

Halloween  

a faliújságon 

október 30. Tajti Tamásné 

 Tanulmányi eredményeket értékelő 

nevelőtestületi értekezlet 

november 2. Minden oktató 

Magyar nyelv napja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

november 13. Vincze József 

Faliújság: Tajti Tamásné 

Házi tanulmányi versenyek meghirdetése október Vincze József 

+szaktanárok 

Nyílt nap 8. évfolyamosoknak november 26-27. Vincze József mindenki 

Házi tanulmányi versenyek 

1. forduló  

december szaktanárok 

Szavalóverseny december 9. Hajducsek Judit 

Szalagavató december 18.  

Karácsonyi ünnep az osztályközösségen 

belül 

december 18. Osztályfőnökök 

faliújság: Kovács Tamás 

Házi tanulmányi versenyek 

2. forduló  

február Szaktanárok 

Magyar kultúra napja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

január 22. Vincze József 

Faliújság: Lakatos Liána 

Osztályozó értekezlet január 22. Minden oktató 

Szülők értesítése az I. félévi eredményekről január 29. Osztályfőnökök 

Farsang Január vége faliújság: Talán Éva 

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet február 3. minden oktató 

Valentin nap  

szív küldi az iskolarádióban és a 

faliújságon 

február 14. Faliújság: Tajti Tamásné 

Jelentkezés az érettségi és a szakmai 

vizsgákra 

február 15.  

Kommunizmus áldozatainak emléknapja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

filmvetítés osztályfőnöki órán 

február 25. Rádió: Vincze József 

Faliújság: Dorkó Szabolcs 

1848-as forradalom témanap az iskolában,  március 12. Hajducsek Judit + minden 

oktató 

Faliújság: Talán Éva 
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Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Tanulmányi eredményeket értékelő 

nevelőtestületi értekezlet 

Április első hete minden oktató 

Költészet napja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

április 11. Vincze József 

Faliújság: Varga Ágota 

Holokauszt áldozatainak emléknapja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

filmvetítés osztályfőnöki órán 

április 16. Vincze József 

Faliújság: Pál Katalin 

Diáknap április 23.  

Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamnak  minden oktató 

Ballagás május 1. végzős osztályfőnökök 

Ballagás 10:00 május 1. minden oktató 

Próba kompetenciamérés értékelésének 

leadása 

 10-es magyartanárok 

Írásbeli érettségi és szakmai vizsgák május minden oktató 

Kijavított írásbeli érettségi dolgozatok 

leadása 

 Vizsgáztató tanárok 

Országos kompetenciamérés a 10. évfoly-

amnak 

 Kovács Eszter +10-es oszt-

ályfőnökök 

Kis érettségi a 10. évfolyamnak magyar 

nyelv és irodalom, történelem és tantár-

gyakból 

Május 4. hete szaktanárok: magyar, tör-

ténelem,  

Szakmai szóbeli vizsgák  Vizsgáztató tanárok 

Nemzeti összetartozás napja  

az iskolarádióban és a faliújságon 

filmvetítés osztályfőnöki órán 

június 4. Műsor: Varga Ágota 

 

Rádió: Vincze József 

Faliújság: Baloghné Godó 

Katalin 

Osztályozó értekezlet  Kovács Eszter+ mindenki 

Érettségi szóbeli vizsga a 12.A osztálynak ? osztályfőnök 

Érettségi szóbeli vizsga a 12.B osztálynak ? osztályfőnök 

Érettségi szóbeli vizsga a 12.F osztálynak ? osztályfőnök 

Házi tanulmányi versenyek eredmén-

yhirdetése 

diáknap előtt 1 nappal 

– április 22. 

szaktanárok 

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás  Kovács Eszter 

    

 

 

15. Szakmai és Testnevelési Munkaközösség munkaközösség 

 
A Szakmai és Testnevelés Munkaközösség tagjai a 2020/2021-es tanévben: 

 

 

1. Ács Csaba szakmai 

2. Balassa Tamás  szakmai 

3. Gáspár Zoltán Bence szakmai 

4. Hatvani Ferenc szakmai 

5. Husanyicáné Érsek Enikő  szakmai 

6. Juhász Mária Magdolna  szakmai 

7. Kenézi Emőke szakmai 

8. Kiss Ernő  szakmai 
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9. Kocsis Tiborné szakmai 

10. Kopkáné Nagy Boglárka szakmai 

11. Laczik Rudolf  szakmai 

12. Laska Tamásné szakmai 

13. Mizser László  szakmai 

14. Nagy Viktória szakmai 

15. Oroián Erzsébet  szakmai 

16. Rusznyák Lászlóné szakmai 

17. Sándor Erzsébet szakmai 

18. Széles József  szakmai 

 

A munkaközösség tagjainak állandó feladatai: 

 

3 fő magasabb vezetőállású dolgozója az intézménynek 

10 fő lát el osztályfőnöki teendőket 

3 fő lát el egyéb feladatot az intézményben 

3 fő a munkaközösségben többes feladatot lát el (osztályfőnök + egyéb feladat) 

Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Munkaközösségi értekezletek, minden hó-

nap első keddjén, nagyszünetben, váltott 

helyszínen, páratlan hónapban a D épület 

Pincér kabinetben, páros hónapban a Kas-

tély Clubban 

havonta rendszeresen Ács Csaba 

Óralátogatási terv készítése 2020. október 30. Ács Csaba 

Az oktatók szakmai munkájának értékelése 2021. 06.15-ig Ács Csaba 

Szakmák éjszakája, nyílt nap programjának 

tervezése és lebonyolítása 
2020.09.21-2021.02. 

12 között, a tanév ese-

ményei táblázatban 

foglaltak szerint, fo-

lyamatosan 

Ács Csaba, érintett szaktaná-

rok 
Pályaválasztási szülői értekezletekre való 

felkészülés és részvétel 

Pályaválasztási anyagok elkészíttetése 

A közösségi szolgálat ellátásának és doku-

mentálásának megszervezése és végrehaj-

tása.  

 A közösségi szolgálat telje-

sítésére meglévő időkeret 

arányos felosztása az érin-

tett osztályok számára 3 

tanévre/9.-11./ 

 A tanulók tájékoztatása a 

közösségi szolgálat teljesí-

tésének szabályairól  

 A közösségi szolgálat telje-

sítésének rögzítése az osz-

tálynaplóban, törzslapon 

Tanév végéig folya-

matosan 

Érintett  9-10-11. évfolya-

mos szakgimnáziumi osz-

tályfőnökök 

Az országos kompetenciamérésre való fel-

készülés megtervezése 10. évfolyamon. A 

mérés lebonyolítása. 

Feladatok: 

2021.04.13-ig 
10.évfolyamos osztályfőnö-

kök 
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Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

 A tanulók felkészítése a mérés kö-

vetelményeire  

 

 Próba felmérés lebonyolítása  

 
2021.04. 20-ig 

 A próba felmérés kiértékelése  

 
2021.05.11-ig 

 A kompetencia mérés lebonyolítása  2021. 05. 27. 

A  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018-as és a 2018/2019-es 

tanévben lefolytatott kompetenciamérés 

eredményeinek intézményi kiértékelésének 

összehasonlítása az előző tanévek eredmé-

nyeivel, fejlesztési célok megjelölése, ezek 

nyomán fejlesztési terv elkészítése. 

 

2021. június 11. 

Értékelés: 

Iskolai felelőse 

Fejlesztési terv: 

Ács Csaba 

A Diákönkormányzat önálló működésének 

ösztönzése, a tanév feladataiban való aktív 

részvétel biztosítása. 

Tanév végéig folya-

matos 
DÖK felelős 

Az ösztöndíj programokban való részvételre 

jogosult tanulók meghatározása, fejlesztési 

céljaik meghatározása – 9, 10 és 11 évfo-

lyam 

2020. 09. 28-ig Érintett osztályfőnökök 

HHH-s tanulók lemorzsolódási mutatóinak 

javítása 

2020.10. hótól folya-

matos 

Fejlesztésért: szaktanárok 

Együttműködés a szülőkkel: 

osztályfőnök 

Hátrányos és halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekekkel való foglalkozások szer-

vezése, egyéni fejlesztések megvalósulása. 

Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások 

szervezése, lebonyolítása a tanórák után heti 

rendszerességgel a tanulói és a szülői igé-

nyeknek megfelelően. 

 

2020. 10. 19-től Fo-

lyamatos 
Szaktanárok 

A pályázati kiírások folyamatos követése, 

jelentkezés az intézmény számára fontos pá-

lyázatokra. 

 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

Pályázatfigyelő rendszer kialakítása 
Tanév során folyama-

tosan 
Kiss Ernő 

Iskolai könyvtár működtetése 

Tanév során folyama-

tosan, 

Nyitva tartás szerint 

Könyvtáros 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségé-

nek vizsgálata a meghatározott adatsorok és 

módszerek alapján 

2021. 01. 11. és 2021. 

04. 23. között 
Testnevelő tanárok 

A fizikai állapotfelmérés eredményeinek 

rögzítése a Nemzeti Egységes Tanulói Fitt-

ségi Teszt informatika rendszerében 

2021.06.25.-ig Testnevelő tanárok 

Sportversenyek szervezése illetve aktív 

részvétel a más szervezésben induló verse-

nyeken 

Tanév során folyama-

tosan 
Testnevelő tanárok 
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Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Házi bajnokságok meghirdetése, megszer-

vezése, lebonyolítása. 

2020.10.05.-tól  

2021.04.30.-ig folya-

matosan 

Testnevelő tanárok 

A Március 15. Kupa megszervezése hatvani 

középiskolák részvételével. 

a tanév eseményei 

táblázatban foglaltak 

szerint 

Testnevelő tanárok 

A mindennapos testedzés feltételeinek biz-

tosítása tömegsport foglalkozások keretében 

2020.szeptember 14-

től 2021. június 15-ig. 
Testnevelő tanárok 

A munkaközösségi tervek elkészítése össz-

hangban az iskolai munkaterv fő feladatai-

val, az eseménynaptárban meghatározott 

időrendhez illeszkedve. 

2020.09.11. Ács Csaba 

Tanórai és egyéb foglalkozások magas 

szintű előkészítése, megtartása.  

Tanév során folyama-

tosan 
Szaktanárok 

Szakmák éjszakája program szervezése, le-

bonyolításban való aktív részvétel a korábbi 

évek tapasztalatait felhasználva 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

Munkaközösség tagjai 

Kiemelt ünnepségek műsorának megrende-

zésében való aktív segítségnyújtás és rész-

vétel közreműködve a humán munkaközös-

séggel. Kiemelt ünnepségek: október 6., ok-

tóber 23., szalagavató, karácsonyi ünnepség, 

kommunizmus áldozatainak emléknapja, 

március 15., holokauszt áldozatainak emlék-

napja, ballagás, nemzeti összefogás  emlék-

napja. 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

A házi tanulmányi versenyek időrendjének 

elkészítése 
2020. október 09-ig Szaktanárok 

Házi tanulmányi versenyek szervezése, le-

bonyolítása 

2020.10.12-

2021.06.08-ig 
Szaktanárok 

Országos szakmai versenyekre a tanulók ki-

választása, felkészítése, részvétel. 

Központilag kiadott 

versenynaptárhoz al-

kalmazkodva 

Munkaközösség tagjai 

A nyílt nap és a pályaválasztási kiállítások 

alkalmára minden oktatott szakmát bemu-

tató prezentációk készítése, a megrendezés-

ben való közreműködés, diákok kiválasz-

tása, felkészítése. A kiállításokon való meg-

jelenés nagyobb területű standokkal való 

biztosítása a fenntartó részéről. 

 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

 

Munkaközösség tagjai 

 

Szakmai kirándulások szervezése a tanulók 

számára 

Tanév során folyama-

tosan, források függ-

vényében 

Munkaközösség tagjai 

A külső gyakorlati helyeken dolgozó tanu-

lók fejlődésének fokozott figyelemmel kis-

érése és dokumentálása. 

Tanév során folyama-

tosan 

Szaktanárok, osztályfőnö-

kök 

Szakmai eszközfejlesztéshez kapcsolódó 

feladatok tervezésében, kivitelezésében való 

aktív részvétel 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

Baleset megelőzési felvilágosító foglalkozá-

sok szervezése 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 
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Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

A munkaközösségbe került új oktató mun-

kájának segítése, gyakornok mentorálása. 

Tanév során folyama-

tosan 

Ács Csaba Munkaközösség 

tagjai 

A nevelőtestületi értekezleteken, a fegyelmi 

tárgyalásokon való részvétel. 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

Szakmai- és szakmai érettségi vizsgákra 

való felkészítés, vizsgáztatás, szintvizsgák 

lebonyolítása, a 10. és 11. évfolyamon a ki-

meneti vizsgára való felkészítés részeként 

megszervezni a belső szintvizsgát, június 

első két hete, 10 évfolyamon, 11 évfolya-

mon pedig november hónapban – nem tudja 

a szaktanár a diák felkészültségét a csak 

külső szakmai gyakorlat szervezése miatt 

 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

Munkaközösségi tagok részvétele a vizsga-

elnöki, szakértői feladatok ellátásában, 

melyhez kérjük az iskola vezetésének támo-

gatását, a tevékenység emeli az iskola presz-

tízsét 

 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

A tanév során felmerülő alkalmakkor a ven-

déglátói feladatok ellátása (tervezett alkal-

mak: szavaló verseny, szalagavató, karácso-

nyi ebéd, nemzetközi nőnap, március 15 

kupa, szerenád, ballagás, szakmai záróvizs-

gák, érettségi vizsgák, tanévzáró tantestületi 

értekezlet) 

 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

 

Vendéglátó és Kereskedő 

szaktanárok 

Egyéb kistérségi, megyei, regionális és or-

szágos versenyek: 

- Sportversenyek,  

- Diákolimpia,  

- Országos szabadtűzi Főzőverseny: 

Bogács,  

Verőce 

Részvétel a források függvényében (Alapít-

vány vagy HSZC) 

 

Versenykiírások sze-

rint 
Munkaközösség tagjai 

Hagyományőrző szakkörök szervezése ta-

nulói igények és a oktatók terhelésének 

függvényében. 

Tanév során folyama-

tosan 
Munkaközösség tagjai 

Évente egy alkalommal tanár-diák fórum 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

Munkaközösség tagjai 

OMÉK 

FeHoVa 

SIRHA ( HoReCa ) – Vendéglátó és élelmi-

szeripari szakkiállítás  

látogatás (országos szintű vásárok, kiállítá-

sok megtekintése, ismerkedés a tömegköz-

lekedéssel és annak magatartási szabályai-

val 10-12. évfolyamra) 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

Munkaközösség tagjai, Osz-

tályfőnökök 
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Szakmai rendezvények Időpont Felelős 

Prevenciós előadás szervezése (meghívásra 

vagy látogatással) 

Tanév során folyama-

tosan 
DÖK felelős 

Gólyaavató ügyességi verseny (csak a 9. év-

folyamosok vidám, ügyességi vetélkedője) 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 

DÖK felelős, Osztályfőnö-

kök 

Kastély Hírmondó szerkesztése (versek, raj-

zok, események összefoglalói a diákok tol-

lából) 

Tanév során folyama-

tosan 
DÖK felelős 

Diáknap (sportvetélkedők, ügyességi játé-

kok, fejtörők, tehetségek bemutatkozása, 

szakmai bemutatók,) 

2020.09.11. 
DÖK felelős, Munkaközös-

ség tagjai 

Tisztasági nap szervezése: iskolán belül 

(épületeink és környezete) 

Tanév eseményei táb-

lázatban foglaltak sze-

rint 
DÖK felelős 

Gyakorlati képzőhelyek tanulófelelőseinek 

tájékoztatója, megszervezése, meghívás le-

bonyolítása, a tájékoztató anyagok elkészí-

tése – kimenet, vizsgák, vizsgatételek 

2020. 10.16-ig 

Meghívásért:  

Laczik Rudolf szakképzés-

ért felelős igazgatóhelyet-

tes 

Tájékoztatók összeállításá-

ért: 

Kiss Ernő 

Európai szakképzési hét rendezvény lebo-

nyolítása, igény esetén 
2020.10.14-18. 

Szakmai anyagok: Szakta-

nárok 

Prezentálás: Tantestület 

tagjai 

A javító, pótló szakmai vizsga megszerve-

zése, lebonyolítása 
2020.10. 

Érintett szaktanárok, osz-

tályfőnökök 

Rendvédelmi Országos Szakirányú verse-

nyeken való részvétel 
2021.03. Testnevelő tanárok 

Egyéb, menetközben felmerülő évközi fel-

adatok 

2021.06.15-ig folya-

matosan 
Érintett tanárok 

   

   

 

16. Az oktatók szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése 

Az oktatók szakmai munkájának ellenőrzését, az intézményi SZMSZ mellékletét képező, tanévre vo-

natkozó, ellenőrzési terv értelmében végezzük az alábbiak szerint. 

Az Önértékelési csoport tagjai: 

 

1. Husanyicáné Érsek Enikő igazgatóhelyettes 

2. Kovács Eszter igazgatóhelyettes 

3. Laczik Rudolf igazgatóhelyettes 

4. Ács Csaba munkaközösség-vezető 

5. Vincze József munkaközösség-vezető 

Az oktató önértékelése  

 

1. Az oktatók önértékelésének célja az oktatók nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a ki-

emelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. Az oktatók önértékelése fontos 
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eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért az oktatók önértékelésének 3 évenként meg 

kell történnie.  

2. Az oktatók értékelésének alapját meghatározott, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó 

általános elvárások, indikátorok alkotják.  

3. Az oktatók önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az informati-

kai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt tapasztalatok, 

információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett megállapítá-

sokkal.  

4. Az önértékelése is az egyes elvárások teljesülésének önvizsgálatára épül. kompetenciáiról.  

5. Az önértékelés eredményére alapozva az oktató a vezetővel egyeztetve egyéni önfejlesztési 

tervet készít. 

 

A önértékelés módszerei 

 

 

Az önértékelés ütemezése  
Oktató értékelés – három évenként 

 Évente a tantestület ötödének értékelése az alábbi szempontok figyelembe vételével:  

 minősítésre jelentkezők;  

 gyakornokok;  

 a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan.  

 Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, vala-

mint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.  

 Minden oktató értékelésében 3 fő vesz részt, de egy oktató évente maximum 5 fő értékelésébe 

vonható be:  

 szakos kolléga (szakhoz közeli, ha nincs szakos) – óralátogatás  

 nem szakos kolléga – dokumentum-elemzés  

 nem szakos kolléga – interjúk, kérdőíves felmérések  

 Az értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt oktató javaslatot 

tehet az értékelésében részt vevőkre, amit lehetőség szerint a beosztásnál figyelembe veszünk.  

 Az értékelést végzők 04.30-ig készítik el a maguk területén az összegző értékelést.  

 Az értékelt oktató 05.31-ig elkészíti a saját önértékelését és öt évre szóló önfejlesztési tervét  

 Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig, de legkésőbb 06.30-ig elkészíti az összegző 

értékelést  

 

 

 

1. Dokumentumelemzés 

a. A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai  

b. Óraterv  

c. Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri napló, egyéni fejlesztési terv)  

d. Napló  

2. Óra-/foglalkozás látogatása 

3. Interjúk  

 a. oktatóval 

 b. vezetőkkel (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető)  

4. Kérdőíves felmérések  

a. önértékelő  

b. munkatársi(a vizsgált oktató által megnevezett munkatársak köréből) 
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Az összegző értékelések  
A munkacsoport tagjai készítik el az oktatók, vezetők és intézményi önértékelések összegzését. Az 

összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területekre.  

Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% alatti értékelést 

kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges értékeket kaptak 

(szórásuk nagy).  

Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és fejleszt-

hető területeket. 

 

Az önértékelés ütemezése a 2020-2021-es tanévben 

munkacsoportok munkájának 

megtervezése, tantestület tájékoz-

tatása 

szeptember 30. 

Kovács Eszter 

Husanyicáné Érsek Enikő 

Ács Csaba 

Vincze József 

az I. félévben az önértékelésre 

kerülő oktató tájékoztatása 
szeptember 30. 

Kovács Eszter 

Husanyicáné Érsek Enikő 

Ács Csaba 

Vincze József 

a II. félévben az önértékelésre 

kerülő oktatók tájékoztatása 
február 01. 

Kovács Eszter 

Husanyicáné Érsek Enikő 

Ács Csaba 

Vincze József 

 

 

 

Az önértékelésben érintett oktatók a 2020/2021-es tanévben. 

 

 A résztvevők névsora a nevelőtestületből: 

- 1. -2020/2021 tanév I. félév 

Ács Csaba Tamás 

Hajducsek Judit 

Hatvani Ferenc 

Juhász Mária Magdolna 

Talán Éva 

Vincze József 

 

-2. -2020/2021 tanév II. félév 

Laska Edit 

Gáspár Zoltán Bence 

Lendvai Tamás Jánosné 

Papp Zsófia 

Varga Ágota Csilla 

Gáspár Erzsébet 

Dr GYiránné Fehér Rita 

Nyilvánosság, hozzáférhetőség  
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Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot 

kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell legyen.  

 

Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: fenntartó.  

 

Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az 

eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).  

17. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás 

lebonyolításának tervezése, beiskolázási program 

A 27/2020.(VIII.11.) EMMI rendeletben meghatározott időpontokhoz kötődő feladatokat végzi el az 

intézmény, a középfokú iskolai, valamint a kollégiumi felvételi eljáráshoz kapcsolódva, a 2020-21-es 

tanévben.  

A köznevelési Hídprogramban, iskolánk nem vesz részt, tehát beiskolázási tevékenységet sem folyta-

tunk ebben az irányban. 

A középfokú iskolai, felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási program 

 2020.09.30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 2021.09. 21. és 10.12. Pályaorientációs mérés a 8. évfolyam tanulóinak. 

 2021.02. 23 - 03.12. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében 

 2021.03.16. Az intézmény eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegy-

zékét 

 2021. 03. 22-23. tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban 

 2021.04. 14. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi 

Központnak. 

 2021.04.30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 2021.05.10 - 05.31. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90 %-ánál kevesebbet vettek fel.  

- 2021.06.22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola 

igazgatója által meghatározott időben. 

 



 

18. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregáció-

mentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) 

Helyzetelemzés Cél Intézkedés Felelős Határidő Eredményességet 

mérő indikátor 

rövidtávon (1 év) 

Eredményességet 

mérő indikátor 

középtávon (3 év) 

Eredményességet 

mérő indikátor 

hosszútávon (6 év) 

A hh és a hhh 

tanulók nyomon-

követése 

A hh és hhh tanulók 

kiegyenlített arányú 

elhelyezése az egyes 

csoportokban 

Minden felvé 

telt kért hhh 

tanulót elhelye-

zünk kollégium-

ban 

Igazgató 2020. 

szept. 1.-

től 

folyamatos 

Október 1. 

statisztika 

Mindenkori okt. 1. 

statisztika 

Mindenkori okt. 1. 

statisztika 

Tanórán kívüli 

programokon 

való részvétel 

A hh és hhh tanulók 

felzárkóztató, szak-

köri rész- 

vételének növelése 

Olyan kínálatot 

alakítunk ki, hogy 

érdeklődést 

keltsen a hhh 

tanulókban 

Igazgató, 

ig. h.,  

gyermek 

és ifj. 

védelmi 

felelős 

2020. 

október 1. 

2018. október 1. 

statisztika 

Iskolai, városi, me-

gyei és országos ver-

senyeken, vetélkedő-

kön, rendezvényeken 

való sikeres 

részvétel 

Folyamatos; sikeres 

részvétel, megyei és 

országos rendezvé-

nyeken, versenyeken 

 Szakképző évfo-

lyamokon tovább-

tanuló, érettségiző 

hh és hhh tanulók 

aránya 

Minden hh és hhh ta-

nuló folytassa tanul-

mányait szakképző 

évfolyamokon 

A család megfe-

lelő nevelési 

attitűdjének segí-

tése 

Pályaválasztási és 

pályaorientációs 

programok szer-

vezése 

Igazgató, 

ig. h. 

2020. 

október 1. 

2018. október 1. 

statisztika 

Sikeres szakmunkás-

vizsga, érettségi 

vizsga 

Kimutatások az ered-

ményekről 



 

Helyzetelemzés Cél Intézkedés Felelős Határidő Eredményességet 

mérő indikátor 

rövidtávon (1 év) 

Eredményességet 

mérő indikátor 

középtávon (3 év) 

Eredményességet 

mérő indikátor 

hosszútávon (6 év) 

Évfolyamismétlők 

aránya 

Évfolyamismétlők 

arányának csökken-

tése 

Segítő, felzárkóz-

tató programok 

szervezése 

Igazgató, 

ig. h. 

2021. 

június 15. 

2018. október 1. 

statisztika 

2020. október 1. 

statisztika 

Kimutatások az ered-

ményekről 

Igazolatlan hiány-

zások 

Igazolatlan hiányzá-

sok számának csök-

kentése 

A család megfe-

lelő nevelési 

attitűdjének segí-

tése 

 

Igazgató, 

ig. h., 

osz-

tályf.,if-

júság vé-

delmi f., 

iskola-

pszicho-

lógus 

Folyama-

tosan. 

Félévi és év végi be-

számolók, kimuta-

tások 

2020. október 1. 

statisztika 

Kimutatások az ered-

ményekről 

250 órát meghala- 

dó hiányzások 

száma 

250 órát meghaladó 

hiányzások számának 

csökkentése 

A családi együtt-

működések segí-

tése, család- 

támogatások szer-

vezése 

Igazgató, 

ig. 

h.,osz-

tályf. 

 

2021. jú-

nius 15. 

Félévi és év végi be-

számolók, kimuta-

tások 

2020. október 1. 

statisztika 

Kimutatások az ered-

ményekről 



 

19.  Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése  

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyek megrendezését és a hozzákapcsolódó versenyeket tervezi: 

Iskolai szintű vagy helyi versenyek: 

 magyar nyelv és irodalom tantárgyi verseny 

 történelem tantárgyi verseny 

 környezetvédelmi és biológiai verseny 

 matematika verseny 

 informatika verseny 

 idegen nyelvi verseny 

 szakmai versenyek: vendéglátás, kereskedelem, építőipar, bányászat ágazathoz kapcsolódó 

 sportversenyek 

 szavalóverseny 

 

Kistérségi, megyei, regionális és országos versenyek: 

- Szavalóversenyek, sportversenyek, diákolimpia,  

- A  2020/2021. tanév rendjéről szóló  27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 3. melléklet által tartalmazott 

országos középiskolai tanulmányi versenyek ( felkészítés megfelelő szintű tanulók esetén). Ezen verse-

nyek az alábbiak: 

 Angol nyelv I. ill. II. kategória 

 Német nyelv I. ill. II. kategória 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika III. 

 Informatika II. 

 Biológia II. 

Szakmai versenyek: vendéglátás, kereskedelem, építőipar ágazathoz kapcsolódó Kiírásuk a szakképesí-

tésért felelős miniszter által 2020. 11. 18-ig /  

A  2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet rendelet 8§ (4) alapján/. Az 

alábbi szakmák esetén tervezünk tanulókat indítani: 

 Festő, mázoló tapétázó 

 Kereskedelmi értékesítő 

 Pincér, vendégtéri szakember 

 Szakács 

 Cukrász 



 

 

Egyéb tehetséggondozó tevékenysége: 

Hagyományőrző szakkörök szervezése tanulói igények és az oktatók terhelésének függvényében. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók közül a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő foglakozás 

rendje 

Az intézményben egy főállású gyógypedagógus szakemberrel látja el a feladatokat. 

Egyrészt a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: 

Az ellátottak köre a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

miatt sajátos nevelési igényű tanulókat, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulókat jelenti. 

Ezen belül az alábbi részképességzavar küzdök, ellátását végzi: 

− diszlexia 

− diszgráfia 

− diszkalkulia 

− az iskolai készségek kevert zavara 

− az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara 

− az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara 

− kevert specifikus fejlődési zavarok 

− az aktivitás és a figyelem zavarai. 

Másrészt a Nevelési Tanácsadók véleménye alapján:  

− Beilleszkedési, 

− tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulókat fejlesztését látja el. 

Az egyénre szabott előzetes mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek kerülnek megfogalma-

zásra, minden tanuló esetében.  

Ez alapján egyéni és kis csoportos foglalkozásokat tartunk, differenciált csoportokban.  



 

A tanév fejlesztő tevékenységének részletes tervezése 

Időpont Elvégzett tevékenységek 

Augusztus A hiányzó szakvélemények bekérése szülőktől, iskoláktól, szakértői bizottságoktól, 

nevelési tanácsadóktól. 

Intézménykijelölések megkérése szakértői bizottságoktól. 

Lejáró szakvélemények érvényesítésének előkészítése, tanulói jellemzések meg-

írása, egyeztetés szaktanárokkal, osztályfőnökökkel. Kontrollkérő lapok kitöltése, 

aláíratása az érintettekkel, eljuttatása a megfelelő bizottságokhoz. 

Fejlesztő szoba előkészítése a tanulók fogadására.  

Tanulók ingyen tankönyv jogosultságához adatszolgáltatás. 

A nevelőtestület tájékoztatása a legújabb törvényekkel, alapító okiratban foglaltak 

változásával, az SNI-s, BTMN-es tanulók integrálásáról az osztályszinteken. 

Szeptember Éves munkaterv elkészítése. 

Tantárgyi felmentésekkel kapcsolatos ügyintézés és a határozatok előkészítése. Ha-

tározatok adminisztrálása, kiosztása. 

Az SNI és BTMN státuszú tanulókkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése az e- 

naplóban, törzskönyvben, beírási naplóban. 

Alapképességek felmérése és kiértékelése a 9. évfolyamon a még fel nem mért 

szakmákban: mérőlapok nyomtatása - számolás, - olvasás/szövegértés, - íráskész-

ség/helyesírás területeken, javítás, az eredményekről az osztályfőnökök tájékoztatása.  

A fejlesztőcsoportok kialakítása tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási akadá-

lyozottság és egyéni képességszint alapján.  

Az aktuálisan felmerülő problémák, nehézségek feltérképezése, megoldása és havi 

szinten szupervíziója team munkában történik egész tanévben folyamatosan. A veze-

tőkkel a kapcsolat napi szinten történik a tanulóink felmerülő problémáinak megol-

dása érdekében.  

Órarend megalkotása és szükség esetén folyamatos módosítása az intézmény óra-

rendjéhez alkalmazkodva.  

A mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek írása.  

Dokumentációk folyamatos végzése: Egyéni fejlesztőlapok: külív – belív. 

Az iskola inkluzív szerepének alakítása, kollégák befogadó attitűdjének, tanulók 

elfogadó magatartásának megerősítése.  

A tanulók belső egyensúlyának kialakítása, megszilárdítása. A bejövő 9. évfolyamos 

tanulók beilleszkedésének segítése. 



 

Időpont Elvégzett tevékenységek 

Október Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezető-

séggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakemberei-

vel. Az október 1.-i statisztika elkészítése, leadása. 

November Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezető-

séggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakemberei-

vel. Tanulói érdemjegyek, hiányzások nyomon követése. 

A szakterületet érintő törvényi változások nyomon követése. A változó környezet-

ből adódó feladatok előkészítése, elvégzése.  

December A mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek írása.  

Tanulói érdemjegyek, mulasztások nyomon követése. 

Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezető-

séggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakemberei-

vel.  

Január Hatásvizsgálatok, félév zárása, ha szükséges, csoportok átrendezése az eredmények 

alapján. 

Az érettségiző SNI státuszú tanulók dokumentációjának előkészítése. (Csak szó-

beli felelet, csak írásbeli munka, lehetőségének biztosítása, hosszabb felkészülési idő 

engedélyeztetése a szakértői bizottságokkal és a nevelési tanácsadókkal.) A félévben 

teljesített tanulói eredmények, mulasztások nyomon követése. Félévi statiszti-

kák, beszámolók elkészítése. 

Február Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezető-

séggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók szakemberei-

vel.  

Március A mérések alapján 3 hónapos egyéni fejlesztőtervek írása. 

Érettségire, szakmunkás és technikus vizsgára felkészítés segítése. Segítség adás 

tételek kidolgozásában, megtanulásában. Folyamatos konzultáció az osztályfőnö-

kökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a szakértői bizottsá-

gok és nevelési tanácsadók szakembereivel. 

Április Érettségire, szakmunkás és technikus vizsgára felkészítés segítése. Segítség adás 

tételek kidolgozásában, megtanulásában. Folyamatos konzultáció az osztályfőnö-

kökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a szakértői bizottsá-

gok és nevelési tanácsadók szakembereivel. 



 

Időpont Elvégzett tevékenységek 

Május Érettségire és szakmunkás vizsgára felkészítés segítése. Segítség adás tételek ki-

dolgozásában, megtanulásában. Folyamatos konzultáció az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal, szülőkkel, vezetőséggel, szükség szerint a szakértői bizottságok és 

nevelési tanácsadók szakembereivel. Érettségik eredményeinek követése, folyama-

tos készülés az szóbeli érettségi vizsgákra. 

Június A szakmunkás és technikus vizsgák nyomon követése. Folyamatos készülés a szó-

beli vizsgákra.  

Beiratkozásokon részvétel, a hiányzó szakvélemények bekérése szülőktől, isko-

láktól, szakértői bizottságoktól, nevelési tanácsadóktól. 

Hatásvizsgálatok, év értékelése, zárása. 

A tanulók kontroll vizsgálatára jelentkezés a szakértői bizottságoknál.  

Az érettségizett, szakmunkás és technikus vizsgát tett tanulók nyomon követése. Év 

végi statisztikák, beszámolók elkészítése. 

Dokumentációk, tanulói munkák rendezése, lezárása. 

20. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások 

szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása 

A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók intézményi integrációjának és tanulmányi eredményeik 

javítása érdekében felzárkóztató foglalkozásokat tartunk az alábbi rend szerint. Az elkövetkező időszak-

ban szeretnénk egyre több tehetséggondozó és felzárkóztató órát megtartani, amit jelenleg erősen kor-

látoz a tény, hogy minden kolléga a 22-26 óra kötött óraszám felső határán tart órákat. ez egyet jelent 

azzal, hogy a tanulók órarendjébe már nehezen illeszthetőek be a plusz órák! 

 

 

21. Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő felada-

tok ellátásának tervezése (R. 133.§) 

A közösségi szolgálat ellátásának és dokumentálásának megszervezése és végrehajtása.(felelős: Hu-

sanyicáné Érsek Enikő nevelési igazgató helyettes, Nagy Viktória és érintett 9-10-11. évfolya-

mos osztályfőnökök) 

Feladatok: 

 megállapodás kötése a közösségi szolgálat ellátásának helyszínéül szolgáló intézmé-

nyekkel 

 A közösségi szolgálatteljesítésre szolgáló időkeret arányos felosztása az érintett osztá-

lyok számára 3 tanévre/9.-11./. 

 A tanulók tájékoztatása a közösségi szolgálat teljesítésének szabályairól 



 

 A Bejelentő lap kitöltetése 

 A közösségi szolgálat teljesítésének rögzítése az osztálynaplóban, törzslapon 

 A közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás kiállítása 

 

 

Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése 

 

Nyílt nap programja: 

2020. november 26-27. 

Rövid programismertető, köszöntő a szülőknek, tanulóknak 8:00 órától 8:10-ig Díszterem, felelős: ig 

Intézményi tájékoztató a szülőknek 8, 10-tól Díszterem, felelős: ig, igh 

8:10-8:40-ig Tájékoztató a tanulóknak az iskoláról,az iskolai életről az A/4-es tanteremben felelős: VJ 

Tanulók számára intézményi bejárás szakmai bemutatók: 

Bejárás rendje: 

C/1 tanterem kereskedelmi és iskola történeti tesztlap kitöltése felelős: JMM-MSÁ 

Rendvédelmi bemutató tornaterem, felelős: HF 

Festő szakmai bemutató felelős: ML 

Bányász tanműhely vájár szakmai bemutató felelős: TI 

D/4 tanétterem pincér, szakács, cukrász szakmai bemutató felelős:SZJ 

Díszteremben teszt eredményhirdetés 

Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontjai 

Intézményünk a pályaválasztási nyílt napokat november hónapban 28-án és 29-én tartja meg.  

A munkát segítő kollégák a következők: Husanyicáné Érsek Enikő nevelési igazgató helyettes, Kovács 

Eszter oktatási igazgató helyettes, Laczik Rudolf gyakorlati oktatás vezető, Ács Csaba, Vincze József 

munkaközösség vezetők, Szűcs Adrián rendszergazda 

22. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Feladatok: 

- Intézményünkben minden tanév okt.-1-ig megtörténik a HH és HHH-s tanulók nyilvántartása. 



 

Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

- HH-s, HHH-s tanulók névsorának, egyéni problémájának ismertetése az osztályfőnökkel a tanév elején 

a tanulók által kitöltött szociális helyzetfelmérő lapok alapján, valamint az önkormányzatok által meg-

küldött igazolások alapján. 

Felelős: nevelési igazgatóhelyettes, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

-Az ösztöndíj programokban való részvételre jogosult tanulók meghatározása, fejlesztési céljaik meg-

határozása október 1-ig 

Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

- HHH-s tanulók lemorzsolódási mutatóinak javítása határidő: folyamatos 

Felelősök: 

Fejlesztésért: szaktanárok 

Együttműködés a szülőkkel: osztályfőnök 

Végrehajtásért felelős: igazgató 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, 

egyén fejlesztések megvalósulása: 

2018. október 1-től korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások szervezése, lebonyolítása a tan-

órák után heti rendszerességgel a tanulói és a szülői igényeknek megfelelően. 

- Prevenciós terv iskolai szintű megvalósítása a tanév során folyamatosan 

Témakörök: 

1) Bűnmegelőzés 

- Tantestület részére 

- Tanulók részére 

 

2) Hatvan Város és a Heves Megyei Rendőrkapitányság meghívása 

- Tanulók részére  

 

3) Drog prevenció tanulók részére  

 Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

4) Védőnői tájékoztató a szexualitás, higiénia, egészséges életmód témakörökben 

Szervezésért felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

Mivel az intézménynek nincs gyermekvédelmi munkatársa, iskolapszichológusa, valamint iskolarend-

őre sem, ezért ezek a feladatok az osztályfőnökökre, illetve a GYIV felelősre hárul. Ezt a munkát segíti 

az intézményvezetés. 

Jelzési kötelezettségből adódó feladatok: 

- felvételt nyert, de be nem iratkozott tanulók felkutatása, 



 

- többszörös évismétlő, a jelen tanévet el nem kezdő tanköteles tanuló felkutatása 

- 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztás jelzése a járási gyámhivatalnak és a gyermekjóléti 

szolgálatnak 

- 30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti szol-

gálat értesítése 

- 50 órát meghaladó hiányzás esetén a gyámhivatal értesítése 

- az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálatakor adatszolgáltatás 

- részvétel a védelembe vételkor készítendő intézkedési tervek elkészítésében 

Kapcsolattartás intézményen belül az osztályfőnökök, szaktanárok között, valamint az intézmé-

nyen kívüli szervezetekkel (Gyermekjóléti Központ, gyermekjóléti szolgálatok, Kormányhivata-

lok, gyámhivatal, pártfogói felügyelők, rendőrség, önkormányzati jegyzők stb.), és a szülőkkel. 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

155. §  

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven 

belül igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt, feltéve, hogy a szakképző 

intézmény a tanulót, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét legalább két 

alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

162. § 

 Ha a tanuló a foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben 

foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás 

időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a foglalkozásról. 

163§ 

(1) ………….ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. 

Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 

(2) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles 

tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a család- és 

gyermekjóléti szolgálatot. 

(3) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az 

igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a 



 

család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes 

képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló 

esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 

mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a 

tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 

Tanulók, szülők körében végzendő munka: 

- eseti segítségnyújtás a tanulók igényei szerint (magánéleti problémák, gyámügyi eljárások, az 

igazolatlan mulasztás csökkenését célzó segítő beszélgetések stb.) 

- a szülők tájékoztatása jogviszonnyal, esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben, 

szülői értekezleteken, illetve előzetes időpont egyeztetés mellett személyesen az osztályfőnök és a 

szülő között. 

  



 

23. A diák önkormányzati munka tervezése 

DÖK TAGOK 

 2020/2021 

 

 

 

Elnök: Farkas Lili 11.A 

Helyettes: Daróczi Borbála 12/B 

Támogató tanár: Juhász Mária Magdolna 

 

További képviselők: 

9/A: Nagy Hanna, Gyurkó Virág 

9/B: Maksa Laura, Lakatos Adrienn 

9/C: Magyar Norina, Katona Flóra 

9/D: Farkas Elizabet, Harmos Jázmin 

9/E: Hós Károly, Kiss László 

9/F: Diószegi Dávid, Csaszlai Richárd 

10/A: Tamás Alexandra, Dénes Virág 

10/B: Lakatos Daniella, 

10/C: Ruman Szonja,  

10/D: Berki Márió, Balog Ádám 

10/E: Farkas Vivien, Pál Kitti 

10/F: Nagy Kinga,  

11/A: Farkas Lili, Németh Marcell 

11/B: Bődi ViktóriaLaczkó János 

11/D: Mátrai Márk,  

11/F: Markolt Anna, Nosza Blanka 

12/A: Varjú Balázs, Vidák Milán 

12/B: Daróczi Borbála, Bősze Boglárka 

KK12: Nádasdi Anna, Király Pálma 

KK13: Adamek Andrea 

13/A: Béres Mária, Balázs Enikő 



 

A diák önkormányzati munka tervezése 

 

1. Alakuló ülés: szeptember 1.  

(DÖK elnök és helyettesének megválasztása, DÖK tagok aktualizálása osztályonként, éves prog-

ram tervezése, megbeszélése, elmúlt tanév értékelése, iskolai dokumentumok módosításának 

egyeztetése, Covid -feladatainak megbeszélése, Ginop pályázat feladatainak ismertetése) 

 

2. Gólyák versenye: szeptember 11. /Ginop 6.2.3. program részeként/ 

 

3. Prevenciós előadások /Ginop 6.2.3. program részekéntszeptemberben a tudatos gyógyszerhaszná-

latról/ 

(többi: kortárs előadásokkal, mentőkkel, rendőrségi ifjúságvédelmi csoporttal együttműködve) 

 

4. Kastélykert ápolása, gazdagítása /Ginop 6.2.3. program részeként: orgonasövény ültetése (szept-

ember)/, takarítási napok 

 

5. Családi nap szeptember 17-én /Ginop 6.2.3. program részeként/ 

 

6. Jeles napokra faliújság dekorációk 

 

7. Jótékonykodás önkéntes ajándékozással a helyi családsegítő irodával együttműködve 

(játék, könyv, ruhák, stb., gyűjtés novembertől folyamatosan, leadás decemberben) 

 

8. Pályaorientációs tevékenységekben a tanulói aktivitás növelése 

(iskolalátogatások, pályaválasztási fórumokon való részvétel, előkészületi segítség nyújtása, nyílt 

napokon aktív részvétel, stb..) 

 

9. Havi gyűlések, megbeszélések  

(probléma bejelentések, konstruktív megbeszélések a megoldásra, aktualitások) 

 

10. Iskolai rendezvények támogatása 

(takarítási napok, dekoráció a DÖK tagokkal, ezáltal a közösségi szolgálat elősegítése, az éves 

munkatervvel) 

 

11. Diáknap április 23-án 

 

12. Kollégiumi élet, rendezvények támogatása , segítése/Ginop-nyársalóhely kialakítása szeptember/ 

 

 

Az éves munkaterv kialakításánál figyelembe vettük a GINOP 6.2.3. program előírásait, ugyanakkor szá-

mításba kell vennünk a COVID miatti szabályok változását, így a programok megrendezése, lebonyolítása 

is ettől függ. 

 

 

24. Az iskolai könyvtár működése 

1.,Könyvtárszakmai feladatok 

Személyi feltételek: 1 könyvtáros tanár teljes munkaidőben: Kocsis Tiborné 



 

Nyitvatartási idő:  az iskola órarendjéhez igazodva minden tanítási napon nyitva tart) 

 A Könyvtár zárva tartása mellett végzett munka: heti 12 óra 

Könyvtárszakmai feladatok (folyamatos): 

- gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok: fejlesztés, megőrzés, gondozás és rendelkezésre bocsátás 

- tájékoztatás 

- helyben használat biztosítása 

- számítógépes informatikai szolgáltatások 

- könyvtárhasználati órák  

- kapcsolattartás (MKE, Könyvtáros tanárok Egyesülete, KELLO, tankönyvkiadók képviselői, rész-

vétel szakmai rendezvényvényeken, továbbképzéseken) 

-   A diákok egyéb időpontban előzetes egyeztetés után látogathatják a könyvtárat. 

A könyvtár nyitva tartása: 

 

A hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45-8.30      

  8.40-9.25      

 9.35-10.20      

10.30-11.15      

11.25-12.10      

12.30-13.15  nyitva    

13.20-14.05  nyitva    

14.10-14.55      

  

  



 

    

B hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45-8.30      

8.40-9.25      

9.35-10.20      

10.30-11.15      

11.25-12.10      

12.30-13.15      

13.20-14.05  nyitva    

 

 

2., Egyéb feladatok 

2.1., A tanszüneti időszakok kivételével egész évben folyamatosan biztosított szolgáltatások 

- olvasószolgálat  

- segédanyagok (dvd-lejátszó, magnetofon, cd-lejátszó) rendelkezésre bocsátása órai munkához 

- számítógép-használat  

2.2. Tankönyvszolgáltatás a diák tanév közbeni iskola-elhagyása, osztályváltása, iskolaváltása esetén 

2.3. Kapcsolattartás más könyvtárakkal 

a, Könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének tervezése, 

b, Könyvtár-szakmai előadások látogatása társkönyvtárakban, 

c, Közös projektek, pályázati lehetőségek feltérképezése, megvalósítása, 

 

25. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, oktatók bevonása, stá-

diuma, egyéb információk 

 

Tervezett pályázatok: 

- Határtalanul pályázat 

- Külföldi szakmai gyakorlat biztosítására kiírt pályázatok 

Feladat a pályázati kiírások folyamatos kiírásának folyamatos követése.  

Részt veszünk a GINOP-6.2.2 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” pályá-

zatban 

26. Versenyre felkészítő szakkörök, foglalkozások tervezése 

Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8.§) 

 

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyek megrendezését és a hozzákapcsolódó versenyeket tervezi: 



 

Iskolai szintű vagy helyi versenyek: 

- magyar nyelv és irodalom tantárgyi verseny 

- történelem tantárgyi verseny 

- környezetvédelmi és biológiai verseny 

- matematika verseny 

- informatika verseny 

- idegen nyelvi verseny 

- szakmai versenyek: vendéglátás, kereskedelem, építőipar, bányászat ágazathoz kapcsolódó 

- sportversenyek 

- szavalóverseny 

Kistérségi, megyei, regionális és országos versenyek: 

- Szavalóversenyek, sportversenyek, diákolimpia,  

- A  2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.)  EMMI rendelet 3. melléklet által tartalma-

zott országos középiskolai tanulmányi versenyek ( felkészítés megfelelő szintű tanulók esetén). Ezen 

versenyek az alábbiak: 

 Angol nyelv I. ill. II. kategória 

 Német nyelv I. ill. II. kategória 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika III. 

 Informatika II. 

 Biológia II. 

- Szakmai versenyek: vendéglátás, kereskedelem, építőipar ágazathoz kapcsolódó Kiírásuk a szak-

képesítésért felelős miniszter által rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 8§ (4) alap-

ján/. Az alábbi szakmák esetén tervezünk tanulókat indítani: 

 Festő, mázoló tapétázó 

 Eladó 

 Pincér 

 Szakács 

 Cukrász 

 

27. Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése 

Az intézmény tanárai és diákjai folyamatosan készülnek a 10. évfolyamon kötelező kompetenciamérésre 

 szövegértés 

 nyelvhelyesség 



 

 helyesírás 

 fogalmazás 

 számtani, mértani feladatok gyakorlásával. 

 

Az országos mérés időpontja: 2021. május 26. 

Felelős szaktanár: Kovács Eszter 

A kompetenciamérésben részt vesznek, mint az előzetes felkészülésért és a mérési felügyeletért felelős  

aktuális tízedikes osztályfőnökök.  

Az iskola biztosítja a zavartalan körülményeket (csengetési rend megváltoztatása, tantermek) az adott na-

pon, a diákok pedig a szükséges eszközökről gondoskodnak (ceruza, toll, vonalzó). 

  

A kompetenciamérés országos eredményeinek kiértékelése és a konklúzió levonása a tantestület bevonásá-

val történik, az aktuális eredmények függvényében pedig célokat tűzünk ki, hogy jobb átlaggal végezzünk 

az iskolák között. Felelős oktatója: Kovács Eszter 

28. A 2020/2021. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelések eredményeinek intézményi fel-

dolgozása, kiértékelése, fejlesztési tervek készítése, az eredmények használásának tervezése 

(EMMI r. 4. melléklet) 

A tanév rendjében meghatározott ütemterv szerint, az Oktatási Hivatal kiértékeli a 2020-21-es tanévben 

lefolytatott kompetencia-mérés eredményeit, és azt megküldi az intézmények számára, további elemzés 

érdekében. Intézményünkben, a mérési eredményeket, 2021. 05. 03 14:00-tól nevelési értekezlet keretében 

dolgozzuk fel, melynek témája: a 2020. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése. Előadója: Kovács 

Eszter 

A megbeszéltek alapján, az intézmény vezetése, az egyes munkaközösség-vezetők aktív közreműködésé-

vel, elkészíti a mérési eredmények tükrében, az intézményi beavatkozási tervet, amennyiben a mérési ered-

mények elmaradnak az országos átlagtól. 

29. Egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján 

Az országos mérés mellett az intézmény folyamatos mérési pontokat alkalmaz a tanulók tudásának a mérése 

és értékelése, valamint a tanulók kompetenciáinak a fejlesztése érdekében. 

A tantárgyi tudás mérése érdekében alkalmazunk: 

 tudásmérők megíratása 9. o-ban, a bejövő ismeretek megállapítása érdekében 

 tudásmérő teszteket minden évfolyamon 

 egységes mérési értékelési elveket a különböző osztályok esetében 

30. Mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§) 

Cél: Az egészséges iskolai testmozgás a gyermekek, fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének elősegíté-

sét célozza a testmozgás eszközeivel. A modern kor és az azzal járó technológiák az embert olyan életmódra 



 

kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttéte-

lesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

A mindennapos testnevelés iskolánkban problémát okoz, hisz tornatermünk mérete és felszereltsége miatt 

nem alkalmas a testnevelés színvonalas megtartására. A testnevelés órákon az osztályok tantermi ütközése 

miatt gyakran vagyunk az udvaron, amely nem megfelelő testmozgásra. a tornatermen kívüli órákat az 

időtől függően a szabadban töltjük, fitt játszótéren, illetve télen korcsolyázunk. 

Lehetőség szerint az osztályok télen korcsolyázni járnak novembertől márciusig a városi műjégpályára. Az 

úszást is szeretnék bevezetni a dupla reggeli vagy a délutáni utolsó órákban, amennyiben van mód a finan-

szírozására, vagy iskolai sportkör kialakításával 

Az egészségfejlesztő testmozgás pedagógiai szempontjai: 

- minden tanuló részt vehessen a mindennapos testnevelésben 

- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténjen a keringési- és légzőrend-

szer megfelelő terhelése 

- a testmozgás örömöt jelentsen minden tanulónak 

- a testnevelés és sport személyiség-fejlesztő hatásai érvényesüljenek a programban 

- a test tartalmazzon játékos elemeket is. 

A 9. 10. 11. 12. évfolyamos, és szakgimnáziumi tanulók esetében a mindennapos testnevelés óraszáma heti 

5. óra 

A testnevelés órák száma szakközépiskola 9. évfolyamán heti 3 óra, szakiskola 10. évfolyamán heti 3 óra, 

11. évfolyamán heti 3 óra.  

Mentesülhet az a tanuló a heti testnevelési órák bizonyos számú látogatása alól, aki a 2011-es köznevelés 

törvény 21§ 11. pont (d) bekezdés előírásainak megfelel. 

„versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sporto-

lói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sport-

szervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel.” 

31. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (EMMI r. 9.§ (7)) 

A kompetenciamérésre, fizikai állapotmérésre történő felkészítés feladatai 

A köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az általános iskolában és középiskolában évente gondos-

kodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során 

feltérképezhetőek az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. 

A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál, mind az egyéni, mind 

a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrá-

nyos helyzet megszűntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 

szint elérésére, megtartására. 

Iskolánk a NETFIT tesztsort választotta a méréshez szükséges módszernek. A tanulók a teljesítményükről 

egyenként tájékoztatást kapnak. 

 



 

A felmérés célja 

a. A fizikai erőnlét nemcsak a testnevelés órákon fontos tényező, hanem az egészséges életmódra nevelés 

és az általános jólét szempontjából is elengedhetetlen feltétel. 

b. Az oktató és a tanuló is pontos képet kap a felmért eredményről és annak pozitív és negatív változásairól. 

c. Segíti a tanulókat abban, hogy képességeiket, teljesítményüket megismerjék. Önismeretre nevel és mo-

tiválja őket a jó kondíció megtartására és továbbfejlesztésére. 

d. A felmért eredmények információt nyújtanak a testnevelő tanárnak arról, hogy milyen területeket kell 

fejleszteni, súlypontozni, milyen hiányosságokat kell leküzdeni a kondicionális és koordinációs képességek 

területén. 

e. A felmérési adatok összehasonlíthatók más iskolák eredményeivel. 

A tanulók fizikai állapotának felmérése, fejlesztése nem kizárólag a testnevelő tanár felelőssége, hanem 

közös érdeke a gyereknek, a szülőnek, az iskolának, a társadalomnak, hiszen csak egészséges ember képes 

alkotni és dolgozni. 

 

 

 

 

 

Lőrinci, 2020.08.31. 

 PH Oroián Erzsébet 

tagintézmény-vezető 

 

  



 

32. Nyilatkozat 

 

 

A Heves Megyei Szakképzési Centrum Március 15 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szülői Szer-

vezetének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 2020-21-es tanévre 

vonatkozó intézményi munkaterv elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakorol-

tuk, a dokumentum tartalmával egyetértünk. 

 

Lőrinci, 2020. 08. 31. 

 

 

Szülői szervezet vezetője 

Fodor Istvánné 

  



 

 

 

33. Nyilatkozat 

 

 

A Heves Megyei Szakképzési Centrum Március 15 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Iskolai Di-

ákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az intézmény 

2020-2021-es tanévre vonatkozó munkatervét megismertük, és véleményezési jogunkat vele kapcsolatban 

gyakoroltuk, tartalmával egyetértünk.  

 

Lőrinci, 2020.08.31. 

 

 

Iskolai Diákönkormányzat vezetője 

Farkas Lili 

 

  



 

 

 

34. Fenntartói nyilatkozat 

 

 

A Heves Megyei Szakképzési Centrum Március 15 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2020-21-es 

tanévre vonatkozó munkatervét időben megkaptam, és azt jóváhagyom. 

 

Eger, ………………………………. 

 

 

Heves Megyei Szakképző Centrum  

Főigazgató 

 

  



 

35.  1. számú melléklet 

 

Duális partnerek listája 

 

Gyakorlati helyek     

      

Képzőhely neve Kapcsolat tartó neve Iskolai kapcsolattartó 

Hatvani Céhek Kft. Pálné Ruzsák Mária 

La
cz

ik
 R

u
d

o
lf

 

COOP Lőrinci Zrt Zsámba Péter 

Misu 2005. Kft Hrncsjar Mihályné 

Unió Coop Zrt. 17. sz. COOP ABC Kissné Rudas Gabriella 

Grassalkovich Étterem Kéry Imre 

Ózon Étterem Oláh Attila 

Csobogó Udvarház Laczik Zsuzsa 

Sessanta Pizzéria Palik Gergely 

Rabló Étterem Kós Gábor 

Anna Bisztró Gedei Sándor 

Szent Lőrinc Étterem Jánosi László 

Édenkert Csárda  Majerszki Gyula 

Malom Udvar Étterem Bér Bánfi-Sales Ruth Ann 

Kavalkád Étterem Gyöngyös Kormos Zsolt 

Bayer Cukrászda Salgótarján Bayer Éva 

Gyopár Eszpresszó Pádár Lászlóné 

Trófea Grill Újbuda Szeremi Erika 

Sissi Cukrászda Hegede Zsolt 

80-as Cukrászüzem Gyöngyös Mészáros Csilla 

Robinson Cukrászda Gy.solymos Kis Benedek Róbert 

Menta Green Kft. Juhász István 

Korona Étterem Hatvan Balog László 

Macok Bisztró Eger Macrinka János  

SPAR Mo. 804. sz. Gyöngyös na 

100. sz. Sláger ABC Gyöngyös Zenklné Tóth Ágnes 

Éva ABC Lőrinci Peterke Zoltánné 

ILDIKOOK 2013. Kft Bag Benkóné Pécsi Ildikó 

Zöldfa Cukrászda Hatvan Opris Marcel Mihály 

Pásztó Városi Óvoda Nagy Józsefné 

MERT Zrt. Kis Károlyné 

Vegas Burger  na 

Solier Cafe Szoljár Csaba 

Somfa Cukrászda Szalai János 

Bableves Csárda na 
 

 

 

 

  



 

36. 2. számú melléklet  

Éves költségvetés tervezése 

 

Szakmai rendezvény Időpont Költségek 

Október 23. városi ünnepség 2020. 10. 22. díszlet, kellék 30 000 forint 

Európai Szakképzési Hét  kellékek, anyagok 30 000 forint 

Szavaló verseny 2020. 12. 09. catering 15 000 forint 

díjak 15 000 forint 

Szalagavató ünnepség 2020. december 18. catering 10 000 forint 

Március 15. ünnepség, iskolánk név-

adója (projekt nap) 

2021. 03. 22. kellékek, anyagok 10 000 forint 

Március 15. Kupa 2021. április  catering 15 000 forint 

díjak 15 000 forint 

Nemzeti összetartozás napja 2021. 06. 14. díszlet, kellék 30 000 forint 

 


