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1. KIEMELT NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAINK  

 

 

 

A 2020/21-es tanévben a következő kiemelt feladatoknak kell megfelelnünk: 

 

1.1. A megváltozott jogszabályi környezet, illetve a Szakképzés 4.0 előírásainak alkalmazása a 

nevelő-oktató munka minden területén 

1.2. A technikumi és szakképző iskolai képzés helyi programjának kialakítása és pontosítása, kiemelt 

figyelemmel az új típusú osztályok (pályaorientációs, technikumi, szakképző iskolai) igényeire.  

1.3. A projektrendszerű oktatás programjának kidolgozása 

1.4. A TEA módszer bevezetése az oktatásba, a TEA-nak megfelelő szemléletmód kialakítása 

1.5. Felkészülés a szakmai vizsga új elemeire, az érettségi és a szakmai vizsgák színvonalának 

emelése. 

1.6. Fokozott figyelmet kell fordítanunk tanulóink erkölcsi nevelésére, az osztályokban folyó 

nevelőmunka színvonalának megtartására, az egységes követelményrendszer alkalmazására.  

1.7. Kiemelten fontos az alapkészségek fejlesztése. Az oktatói testületnek kiemelt feladata a 

tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás. A 

személyre szabott munkaformák szerepe az eredmények javításában.  

1.8. Biztosítanunk kell a tanítási órán kívüli kulturális, sport és más önművelési igények 

megvalósításának lehetőségeit. Továbbra is figyelmet fordítunk a csak a mi iskolánkra való 

specifikus jellemzőkre (ECDL, Cisco, Robotika, különféle szakkörök, fakultatív tantárgyi 

lehetőségek, informatikai képzés).  

1.9. A beiskolázási tevékenységünket új eszközökkel, nagyobb intenzitással kell folytatnunk, hogy 

biztosítani tudjuk a következő tanév megfelelő tanulólétszámot. 

1.10. A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum vezetésével és társiskoláival való együttműködés 

szerint kell szervezni a nevelő-oktató munkát, erősíteni az együttműködést.  
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2. A 2020/21. TANÉV BEINDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS OPERATÍV FELADATOK 

 

 

2.1. A javító- és osztályozó vizsgák eredményei alapján véglegesíteni kell az osztályok, oktatási 

csoportok induló névsorát. 

Határidő: 2020. augusztus 24. 

Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

  Tóth Gabriella iskolatitkár 

 

 

2.2. Biztosítani kell a tanításhoz szükséges nyomtatványokat, tankönyveket, egyéb dokumentációt. 

Határidő: 2020. szeptember 1.,ill. folyamatos 

Felelős:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

       Bencze Zsolt laboráns 

 

2.3. Az iskolai tanműhelyben folyó alapozó képzéshez szükséges szerszámokat, esetleg munkaruhát, 

anyagokat, dokumentációt és az egyéb műszaki feltételeket biztosítani kell. Véglegesíteni kell a 

szakoktatók beosztási rendjét. 

Határidő: 2020. szeptember 4.  

Felelősök: Froemel Károly igazgatóhelyettes 

 

 

2.4. Az egyéni foglalkozások, szakkörök szervezése, az oktatás órarendjének véglegesítése, ideértve 

a projekt-rendszerű, a távoktatásos és a kevert (blended learning) oktatás rendszerét is. 

Határidő: 2020. augusztus 28. 

Felelősök:   Kapitány János igazgatóhelyettes 

         Froemel Károly igazgatóhelyettes 

 

2.5.  A járványügyi előírásoknak megfelelően az iskola pandémiás tervének elkészítése 

     Határidő: 2020. szeptember 31 

     Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

 

 

2.5.   Az ösztöndíjigénylés elkészítése, az elmúlt tanév elszámolása 

     Határidő: 2020. szeptember 31 

     Felelős: Csoma Mónika gazdasági összekötő 
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3. A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA TARTALMI CÉLKITŰZÉSEINEK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ FELADATOK 

 

 

3.1.   A oktatói testület véleménye alapján ki kell jelölni az új tanév fő feladatait, össze kell állítani az 

iskolai munkaprogram tervezetét, majd a munkaközösségek vezetőinek bevonásával 

véglegesíteni kell azt..  

 Határidő: 2020. szeptember 4. 

 Felelős:  T. Várkonyi Attila igazgató 

 

Véglegesíteni kell a tantárgyfelosztást, az oktatás rendjét, az elméleti- gyakorlati oktatás 

beosztását.  

Határidő: 2020. szeptember vége 

Felelős:  Kapitány János igazgatóhelyettes. 

   Froemel Károly igazgatóhelyettes 

 

 

3.2. Felül kell vizsgálni, ill módosítani a helyi tanterveket, ennek alapján a tanmeneteket, ezeket az 

e-naplóban rögzíteni kell. 

Határidő: 2020. szeptember 

Felelős: Kapitány János igazgatóhelyettes 

  Froemel Károly igazgatóhelyettes  

  munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

 

3.3. Meg kell szervezni és le kell bonyolítani a dolgozók és a tanulók munka- és tűzvédelmi 

oktatását. 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 

gyakorlati foglalkozást tartó oktatók 

 

3.4. Meg kell szervezni az iskolai ügyeleti rendszert, és gondoskodni kell a működtetéséről. 

Határidő: 2020. szeptember 1., illetve folyamatos 

Felelősök:  Haug Antal  igazgatóhelyettes 

Froemel Károly igazgatóhelyettes   

 

3.5. Biztosítani kell az iskolai dolgozók és a tanulók étkezését. 

Határidő: 2020. szeptember 7. 

Felelős: Haug Antal igazgatóhelyettes 

        Csoma Mónika gazdasági ügyintéző 

 

3.6. Gondoskodni kell a diákigazolványok rendeléséről,  

Határidő: folyamatos 

Felelősök:    Haug Antal igazgatóhelyettes   

Lebonyolítók: Tóth Gabriella  iskolatitkár,  
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3.7. A törzslapok megnyitása, elkészítése, valamint a felső évfolyamos tanulók bizonyítványainak 

záradékolása. 

Határidő: 2020. szeptember 1. 

Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

       Kapitány János igazgatóhelyettes 

           osztályfőnökök 

 

3.8. A tanulmányi kirándulások koordinálása, a szervezés irányítása 

Határidő: 2020. szeptember 17., ill, folyamatos 

Felelős: Haug Antal igazgatóhelyettes 

 

3.9. A közösségi szolgálat -50 órás közmunka- szervezése a 9-12. évfolyamon 

Határidő: 2020. szeptember 21., ill. folyamatos. 

Felelős: Kapitány János igazgatóhelyettes 

          osztályfőnökök 

 

4.0  Az ökoiskolai pályázat előkészítése 

 Határidő: 2021. március 

 Felelős: Kapitány János igazgatóhelyettes 
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4. A PEDAGÓGIAI MUNKA EGYES TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTANDÓ 

SZERVEZÉSI TENNIVALÓK 

 

 

Megjegyzés: A tavalyi év második felében előállt járványügyi helyzet miatt fontos feladat az 

online oktatás után a rendszeres, illetve kevert rendszerű oktatás követelményeire való visszaállás 

zökkenőmentes lebonyolítása. 

 

 

4.1 A szükséges felmérések elvégzése után meg kell szervezni, és a jóváhagyott tantárgyfelosztás 

szerint be kell indítani a tanulmányi munkában gyengébb eredményt mutató tanulók 

felzárkóztatását.  

       Határidő: 2020. október 3. 

       Felelős:  Haug Antal  igazgatóhelyettes 

      Szervezők: oktatók 

 

4.2 A személyi és tárgyi feltételeket számba véve, a tanulók igényeinek, érdeklődésének 

megfelelően tanítási órán kívüli munka keretében be kell indítanunk a szakkörök, érdeklődési 

körök működését. 

       Határidő: 2020. október 3. 

       Felelősök:  Kapitány János igazgatóhelyettes 

       Szervezők: oktatók 

 

4.3 A tanév során továbbra is fontos feladatként kell kezelnünk a tömegsport-tevékenységet, ennek 

szellemében kell elkészítenünk az Iskolai Sportkör és a túraszakosztály programját, és a 

diáksport- versenyek rendjét, majd gondoskodni kell annak végrehajtásáról. 

       Határidő: 2020. szeptember 17. (programtól függő) 

       Felelősök:  testnevelő tanárok 

 

4.4 A közönségszervező munka hatékonyságát javítani kell. Alkalmak szerint biztosítanunk kell 

tanulóink számára a színházlátogatások lehetőségét, valamint rendhagyó irodalomórák 

szervezését. 

       Határidő: 2020. szeptembertől folyamatos 

       Felelősök: osztályfőnöki munkaközösség-vezető  

 

4.5 Fel kell újítani és biztosítani kell az iskolaújság, illetve más iskolai diákkommunikációs 

csatornák folyamatos működtetésének feltételeit. 

       Határidő: 2020. október, illetve folyamatos 

       Felelősök: T. Várkonyi Attila igazgató 

              szaktanárok 

   

4.6 Külön versenynaptár szerint meg kell szervezni, majd a tanév során folyamatosan le kell 

bonyolítani az iskolai tantárgyi és szakmai, illetve komplex tanulmányi versenyeket. 

       Határidő: 2020. október 3. (versenynaptár), folyamatos 

       Felelősök: Haug Antal igazgatóhelyettes 

                         Froemel Károly igazgatóhelyettes 

       Szervezők: munkaközösség-vezetők 
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4.7 Külön ütemterv alapján elő kell készíteni és le kell bonyolítani az esedékes szülői 

értekezleteket. 

       Határidő: 2020. szeptember 1-től folyamatos 

       Felelősök:  Kapitány János igazgatóhelyettes 

             Csapó Nikolett, osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

4.8  Biztosítani kell a szülői csoportok munkájának folyamatosságát. 

       Határidő: 2020. október 12. 

       Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 

  Csapó Nikolett, osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

4.9  Fel kell kutatni a kilencedikes tanulók között a veszélyeztetett fiatalokat, megkülönböztetett 

figyelemmel kell kísérni munkájukat, tanulmányi eredményüket, magatartásukat, valamint 

szociális helyzetüket.  

          Határidő: 2020. október 2. 

          Felelősök: pszichológus, 

      osztályfőnökök 

 

4.10  Elő kell készíteni, és le kell bonyolítani az iskolai Diákközgyűlést. 

         Határidő: 2020. november 9. 

         Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

                a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

4.11  Osztályfőnöki órák keretében meg kell emlékezni időszerű évfordulóinkról. 

         Határidő: az évfordulók szerint  

         Felelősök:   Haug Antal  igazgatóhelyettes 

                  Csapó Nikolett az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

4.12 Az elmúlt években kialakult hagyományaink szerint megfelelő keretekben és tartalommal kell 

megszervezni a Wesselényi Emléknapokat. 

          Határidő: 2020. december 1-18. között 

          Felelősök: Haug Antal igazgatóhelyettes  

    Froemel Károly igazgatóhelyettes  

 

4.13  Meg kell rendezni a végzős tanulók szalagavató ünnepélyét. 

         Ideje: 2020. december 5. 

         Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 

                          Csapó Nikolett osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

                 

4.14 Megemlékezünk az 56-os forradalomról és 1848. március 15-e évfordulójáról. Meg kell 

szervezni az iskolai ünnepségeket, valamint a Ferenciek terén a Wesselényi emlékhely 

megkoszorúzását. 

          Határidő: 2021. március 11.  

Felelősök: Csapó Nikolett az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

        Froemel Károly igazgatóhelyettes 
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4.15 Hagyományainknak megfelelően le kell bonyolítani a Wesselényi Ifjúsági Napok 

rendezvényeit. A sport nap eseményeinek megszervezése. 

          Ideje: 2021. március-április 

          Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

                  11. évfolyam osztályfőnökei, IDT 

        

 

4.16 A tanév folyamán az egészséges életmódra nevelés, a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés, 

környezettudatosság keretében ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervezünk, 

kapcsolódó tartalmakat osztunk meg a diákokkal. 

Kiemelt időpontok: Április 22. Föld napja, Május 10. Madarak és fák napja, Május 20. Méhek 

világnapja, Május 22. Biológiai sokféleség napja, Június 5. Környezetvédelmi világnap  

         Ideje: folyamatos 

         Felelősök:  Kapitány János igazgatóhelyettes 

    osztályfőnökök 

      a gyermek- és ifjúságvédelmi munkával megbízott pedagógus  

 

 

4.17 Meg kell szervezni végzős tanulóink ballagási ünnepségét. 

          Határidő: 2021. május 3. 11:00 

          Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

                  az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

 

4.18  Felül kell vizsgálni az iskola elektronikus csatornáinak (honlap, belső kommunikáció, 

közösségi platformok) hatékonyságát, szükség szerint változtatni ezeken. Office 365 

beüzemelése, Gsuite beüzemelése, Wmtech.hu domain használatának elkezdése. 

          Határidő: folyamatos 

          Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes  

                Bencze Zsolt laboráns, informatika MK. 
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5. EGYÉB FELADATOK 

 

5.1 Az igényeknek és a képzési kapacitásnak megfelelően kell részt vennünk szakmai pályázatok, 

tanfolyamok szervezésében és lebonyolításában, esetleg új képzési formák bevezetésben. 

       Határidő: folyamatos 

       Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

Froemel Károly igazgatóhelyettes 

 

5.2 Össze kell állítani a pedagógusok és a dolgozók 2020/2021. tanévi továbbképzési tervének 

javaslatát. 

       Határidő: 2021. január 10. 

       Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

 

5.3 Konkrét feladatok meghatározásával tájékoztatni kell az oktatói testületet a félév-, illetve a 

tanévzárással kapcsolatos főbb tennivalókról. 

       Határidő: 2020. december 12., illetve 2021. április 22.  

       Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

 

5.4 Értékelni kell a félévi nevelő-oktató munka eredményeit. 

       Határidő: 2021 január 30. 

       Felelős:  T. Várkonyi Attila igazgató 

                

5.5  Elő kell készíteni és le kell bonyolítani az esedékes záróvizsgákat. 

        Határidő: 2021. februártól folyamatos 

        Felelősök:  Kapitány János igazgatóhelyettes 

   Haug Antal igazgatóhelyettes 

                           munkaközösség-vezetők 

 

5.6 Gondoskodni kell a képzést érintő változások oktatói testületi feldolgozásáról, szükség 

szerinti szervezeti, tanügy-igazgatási és más módosítások végrehajtásáról. 

       Határidő: folyamatos. illetve az előírások szerint   

       Felelős:   T. Várkonyi Attila igazgató 

 

5.7 Meg kell tartani az előírt munka- és tűzvédelmi szemléket. 

       Határidő: 2020. augusztus 29., illetve folyamatos 

       Felelősök: Haug Antal igazgatóhelyettes 

                        Froemel Károly igazgatóhelyettes 

a  munkavédelmi vezető (BMSZC) 

     

5.8 Gondoskodni kell a munkavédelmi szabályzat szerint rendszeres orvosi vizsgálatra kötelezett 

dolgozók nyilvántartásáról és a szükséges vizsgálatok elvégeztetéséről. 

       Határidő: folyamatos 

       Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 

  iskolaorvos 

                          

5.9 Gondoskodni kell a felnőtt dolgozók folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról. 
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       Határidő: folyamatos 

       Felelősök: gondnok 

                        

5.10 Le kell bonyolítani a tanulók időszakos orvosi vizsgálatait. Gondoskodni kell a    

gyógytestnevelési, valamint a testnevelés alóli felmentésekkel kapcsolatos igazolások 

kiadásáról. 

     Határidő: az iskolaorvossal történt megállapodás szerint, illetve folyamatos 

     Felelős:  T. Várkonyi Attila igazgató 

 

5.11 Az iskola berendezési tárgyainak, az iskola és a személyi tulajdon védelme és állagának 

megóvása érdekében továbbra is nagy gondot kell fordítani a biztonságos tárolásra, kezelésre, 

a helyiségek zárására, a kulcshasználat szabályaira. 

          Felelős: valamennyi munkatársunk 

 

5.12   Össze kell állítani az iskola dolgozóinak 2021. évi szabadságolási tervét. 

    Határidők: 2021. január 28. (részlegtervek) 

                      2021. június 14. (összesítés) 

    Felelős:  T. Várkonyi Attila ig. 

    Előkészítők: az egyes területek vezetői 

 

5.14 Országos mérés, értékelés – olvasási szövegértési és matematikai alapkészségek mérése: 

2021. május  

A tanulók fizikai állapotának mérése: 2021. január 9. - április 26. 

  Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

       munkaközösség-vezetők,  

     szaktanárok  

 

5.15 Iskolai közösségi szolgálat dokumentációnak iratkezelése, összegyűjtése,  

 1.) nyáron végzett szolgálatok dokumentációinak összegyűjtésének határideje: 2020. 

szeptember 12. 

 2.) I. félév alatt végzett szolgálatok dokumentációinak összegyűjtésének határideje: 2021. 

január 9. 

 3.) II. félév alatt végzett szolgálatok dokumentációinak összegyűjtésének határideje: 2021. 

május 27. 

  Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 

                             osztályfőnökök  
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6.  A 2021/2022. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FELADATAI 

 

6.1 A szakképzés új dokumentumainak megfelelően biztosítanunk kell a következő tanév sikeres 

indítását. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  T. Várkonyi Attila igazgató 

 

6.2 Beiskolázási tevékenységünket – eddigi eredményeinket megtartva – fokozott intenzitással 

kell folytatnunk, majd el kell végeznünk a beiskolázással kapcsolatos feladatainkat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Haug Antal igazgatóhelyettes 

Froemel Károly igazgatóhelyettes  

Kapitány János igazgatóhelyettes 

Szervezők: Tóth Gabriella iskolatitkár 

 

6.3 A várható beiskolázási létszám figyelembevételével meg kell tervezni a működéshez 

szükséges pedagógus létszámigényt. Intézkedni kell a szükségessé váló pályázatok 

meghirdetéséről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kapitány János igazgatóhelyettes 

     

6.4 El kell készíteni a szükséges épület-karbantartási és javítási munkák előzetes tervét. 

Határidő: 2021. április 29. 

Felelős:   gondnok  

 

6.5 Meg kell szervezni az írásbeli felvételi vizsgát, a szóbeli meghallgatást, az orvosi vizsgálatot 

és az új tanulók beiratkozását. 

Határidő: folyamatos –lásd a tanév rendjét  

Felelősök: Haug Antal igazgatóhelyettes 

    Tóth Gabriella iskolatitkár 

 

6.6 Meg kell rendelni az új tanévre a szükséges tanítási dokumentációt, illetve a tankönyveket. 

Határidő: központi utasítás és helyi ütemezés szerint 

Felelősök:  Haug Antal  igazgatóhelyettes 

   könyvtáros tanár 

   munkaközösség-vezetők 

   

6.7 A munkaközösség-vezetők bevonásával el kell készíteni a 2021/22. tanév előzetes 

tantárgyfelosztását. 

Határidő: 2021. június 12. 

Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 
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7. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség  

 

A munkaközösség tagjai az osztályfőnökök: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/2020-as tanévben Kapitány János Sándor igazgatóhelyettes látta el az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetését is. Ebben a tanévben nem vállalhatja tovább ezt a feladatot, így új 

  osztályfőnökök 

 

1.  9.E 

 

Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes 

 

2.  9.I 

 

Mátyás Erika Izabella 

3.  9.J 

 

Madarász Csaba 

4.  9.M Nagyváradi Norbert 

 

5.  9.O 

 

Pásztor Erika 

6.  10.H Kapitány János Sándor 

 

7.  10.I Szalai Judit 

 

8.  11.D Balla Éva 

9.  11.F Barczi János 

 

10.  11.H Látkóczki Andrea 

 

11.  11.I Jócsik János 

 

12.  12.G Görcsös Ádám 

 

13.  12.H Csapó Nikolett 

 

14.  12.P 

 

Doros Beáta 

15.  13.P Piricz Ágnes 

 

16.  13.T Bencsics Zoltán 
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munkaközösség-vezetőt választottunk. Munkaközösségünk Csapó Nikolettet választotta meg erre a 

tanévre. 

 

 

SZEPTEMBER 

 

Évnyitó (szeptember 1.) 9:00 

 

felelős: Jócsik János, Látkóczki Andrea, 

Csapó Nikolett 

Elmaradt Ballagás pótlása 11:00 felelős: Jócsik János, Látkóczki Andrea, 

Csapó Nikolett 

 

- Hagyományos módon szerettük volna indítani a tanévet, 9:00-kor tanévnyitóval, 11:00-kor 

pedig az áprilisban elmaradt ballagást szerettük volna megtartani, de sajnos  a vírushelyzet 

alakulása miatt online tanévnyitót kellett tartanunk. 

- Az elmaradt ballagásról munkaközösségünk egyeztet az iskola vezetőivel. 

- A járványügyi helyzet függvényében az év közben tartandó szülői értekezletek online is 

lebonyolíthatók. 

- A szülői értekezletek tervezett időpontjai: 9. évfolyamon: szept.2., többieknek szept.7. és 

15. között. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás a járványügyi készenlét idejében felértékelődik. A 

szülőknek, osztályfőnököknek és tanároknak most még szorosabban együtt kell működniük. 

A folyamatos online kapcsolattartáson most nagy hangsúly van. Ismertetni kell velük a 

várható forgatókönyveket, ha a járvány berobbanna. 

- A gólyakirándulás és gólyaavató hagyományosan szeptemberben szokott megrendezésre 

kerülni. Sajnos a koronavírus ezt a szép hagyományt is megszakította. Idén márciusra 

helyeztük át ezen programokat. Bízunk benne, hogy akkor megtartható lesz.  

- A tanév folyamán, ha lesz lehetőség színházlátogatásra, akkor osztályaink bekapcsolódnak. 

Látkóczki Andrea tanárnőnek a Nemzeti Színházzal van összeköttetése. Az előző tanév 

második félévében elmaradtak előadások a veszélyhelyzet miatt. Amint ezek pótlására 

lehetőség lesz, osztályaink részt fognak rajta venni.   

 

 

OKTÓBER 

 

Október 6. 

 

felelős:  Jócsik János 

Október 23. 

 

felelős:  Jócsik János 

 

 

- 9. évfolyamos osztályértekezletek (október 5). Szükség esetén online is megtartható. 

- Nyílt napok I. és II. keddenként kerül megrendezésre, az SZMK-s szülők támogatásával. 

 

 

NOVEMBER  

 

- Nyílt napok III. és IV. keddenként 
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- Szülők tájékoztató napja I. (november 16.) 

- Diákközgyűlés (november 18.) 

 

 

DECEMBER 

 

Szalagavató (december 5.) 

 

felelős: Csapó Nikolett és a 11., 12. évfolyam 

osztályfőnökei 

Emberi jogok napja (december 10.) 

 

felelős: Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki 

Andrea 

Osztálykarácsonyok 

 

felelős: Osztályfőnökök 

 

- A szalagavató lebonyolítása közben a járványügyi eljárásrendet is figyelembe kell vennünk. 

Ünnepségünk mindenképp 500 fős alatti lesz. 

- Wesselényi Emlék Napok rendezvényei, háziversenyei 

- Nyílt napok V. és VI. keddenként 

 

 

JANUÁR 

 

- 1. félév zárása (a közösségi szolgálat dokumentációinak leadása jan. 11-ig, majd 

adminisztrálása. Félévi értesítők kiosztása jan. 25-29-ig.)  

 

 

FEBRUÁR 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

(február 25.) 

felelős: Haug Antal 

 

- Farsangi mulatság (február 22.); felelős: DÖK 

- Érettségire jelentkezés 

 

 

MÁRCIUS 

 

Koszorúzás (márc.11.) 

 

felelős: Csapó Nikolett 

Március 15-i ünnepély (márc.12.) 

 

felelős: Csapó Nikolett 

Gólyaavató (március 30.) 

 

Felelős: Csapó Nikolett és a 10.-es 

osztályfőnökök 

Wesselényi Iskolai Nap (március 31.) 

 

felelős: Csapó Nikolett és a 11.évfolyam + 

12.p osztályfőnökei 

 

- Szülők tájékoztató napja II. (március 22.) 
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ÁPRILIS 

 

Holokauszt emléknap (április 15.) 

 

felelős: Haug Antal, Látkóczki Andrea 

Ballagás (április 30.) 

 

felelős: Madarász Csaba 

 

- „24 órás” sportnap (április 16.), felelős: Bencsics Zoltán, Barczi János, Görcsös Ádám 

- Végző tanulók közösségi szolgálat dokumentációjának leadása április 16-ig, aztán 

adminisztrálása 

 

MÁJUS 

 

Érettségi és szakmai vizsgák kezdete 

 

 

XIII. Arany Fakanál főzőverseny (május 14.) 

 

szervezők: Csapó Nikolett és Mogyorósiné 

Al-Aifari Ágnes 

Országos kompetenciamérés 10. évfolyam 

(május 26.) 

 

Pedagógusnap (május 28.) felelős: Szalai Judit 

 

Osztálykirándulások 

 

 

 

 

JÚNIUS  

 

Összetartozás napja (június 4.) 

 

felelős: Csapó Nikolett 

Tanévzáró (június 15.) felelős: Szalai Judit 

 

 

- Tanév zárása (bizonyítványok és törzslapok megírása); felelős: osztályfőnökök 

- A munkaközösség éves munkájának értékelése; felelős: Csapó Nikolett 

 

Digitális tanrend esetén: 

 

A fent leírtak egy tervezet, amely abban az esetben tud megvalósulni, ha lehetőség van minél tovább 

bejárni az iskolába a járványügyi készenlét idején. Amennyiben a járvány berobbanása miatt át kell 

állnunk teljesen digitális oktatásra, úgy a programjaink is módosulhatnak, illetve legrosszabb 

esetben elmaradhatnak. 

A legfontosabb esemény az első félévben a Szalagavató. Ha a járványhelyzet úgy kívánja, akkor az 

osztályokat és szüleiket külön idősávokba oszthatjuk be a szalagtűzésre és az osztályvideók és 

produkciók megtekintésére. 
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Kiemelt esemény a második félévben a ballagás, amelyet reméljük, hogy a szokott módon tarthatunk 

meg, de ha a vírushelyzet miatt másképp alakul, akkor egy online műsorral búcsúztatnánk 

végzőseinket. 

 

 

Tanév eleji osztályfőnöki feladatok: 

 

- Diákönkormányzatba osztályonként 2 fő megválasztatása 

- 1. szülői értekezleten SZMK-s szülők választása az új osztályokban – 2 fő/osztály 

- Tűz- és balesetvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása 

- Adatlapok kitöltetése az új gyerekekkel, amin az elérhetőségeiket is megadják (szept.15-ig) 

- Új diákok adatainak beírása az e-naplóba, régiek ellenőrzése; határidő: szept.30.; felelős: 

osztályfőnökök 

- Osztályfőnök-helyettesek választása  

- Házirend ismertetése, megbeszélése (majd betartatása) - iskola honlapján megtalálható 

- Záradékolni kell a javítóvizsgás bizonyítványokat legkésőbb szeptember 15-ig! 

- Törzslapokat az újaknak fel kell venni a titkárságról és meg kell nyitni, azaz a tanuló adatait 

és a tantárgyak neveit be kell írni.  Határidő: szept. 30. (Ha addig meglesznek az új, 9.-es 

törzslapok) 

- Felmérni a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalokat  

- Felmérni a diákok otthon rendelkezésre álló digitális tanulásra alkalmas eszközkészletét 

- Fokozatosan felmérni az SNI-s diákokat a szaktanárok segítségével → fejlesztés, nevelési 

tanácsadóban felmentési papírok intézése 

- 8000 ft (2*2500 kulturális hozzájárulás+2*1500 oktatási segédanyagokhoz hozzájárulás) 

beszedése (a végzős diákoktól csak az oktatási segédanyagokhoz való hozzájárulást szedjük, 

2*1500) - határidő: szeptember 15..; felelős: osztályfőnökök, leadás: Csapó Nikolettnek (én 

majd tovább adom az igazgató-helyetteseknek) 

- Végzős osztályoknál el kell kezdeni a szalagavatóval kapcsolatos feladatokat: válasszanak 

bevonuló zenét, szalagtűző zenét, levonuló zenét, ppt-t kell készíteni a szalagtűzéshez (ABC 

sorrendben a gyerekek neve + kép és az ofő is legyen rajta)! 

Osztályvideót is készítsenek! 

Zenék és osztályvideó leadása: nov. 20. 

Osztálytánc kitalálása és gyakorlása. Az osztálytáncok nem páros táncok lesznek, tekintettel 

a járványügyi előírásoknak. 

 

 

Rendszeres feladataink osztályfőnökként: 

- Osztályzatok, hiányzások , késések ellenőrzése az osztálynaplókban (e-napló) – havonta 

- Félévi értesítők kiosztása,  bizonyítvány+törzslap megírása – félévente 

- Kapcsolattartás az iskola fejlesztő pedagógusával, az iskolapszichológussal 

- Rendszeres kapcsolattartás az osztályban tanító szaktanárokkal 

- A szülőkkel való kapcsolattartás felértékelődött a digitális oktatásra való átálláskor 

- Közösségi szolgálat dokumentációjának vezetés 

- Támogatjuk, hogy az osztályainkba járó diákok tanulási eredmény-alapú oktatásban 

(TEA) vegyenek részt, a TEA célkitűzéseivel egyetértünk. 
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Javaslat a tanév során rendelkezésre álló szabadnapok felhasználására: 

 

Az idegen nyelvi és a humán munkaközösség javaslatát támogatva, átvettük az ő javaslatukat: 

A 8-ból 6-ra tennénk javaslatot, a maradék 2-t vezetői kérésre megtartanánk esetleges váratlan 

eseményre. 

1. nap: Minél előbb egy digitális oktatással kapcsolatos továbbképzés számunkra, lehetőleg 

szeptember 15-ig. 

2. nap: március 31.: tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap WIN (már talán elég jó idő van, és 

még  végzősök is itt vannak)   

3-4-5. nap: május 3-4-5: A magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem érettségi idején 

érettségi szünet. Ha van valami fontos értekezlet, akkor ezeken a napokon vagy a napok egyikén 

meg lehet tartani az érettségi befejeztével. 

6. nap:  május 28. Pedagógusnap 

 

 

 

Idegen nyelvi (angol-német) munkaközösség 

 

 

A nyelvi munkaközösség tagjai: 

 Balla Éva (angol szakos),  

 Doros Beáta (angol szakos) 

 Galgovics Anetta 

 Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes (angol szakos) munkaközösség-vezető 

 Pásztor Erika (angol szakos) 

 Vass Kálmán (angol szakos) 

 Szalai Judit (német szakos) 

 Haug Antal (német szakos) 

 

Általános feladataink 

 

A munka világában elengedhetetlen egy olyan idegen nyelv ismerete, mint az angol nyelv, 

mely segítségével könnyen kommunikálhatunk bárhol bárkivel az egész világon. Fontos, hogy 

a diákok megszeressék és gátlások nélkül legyenek képesek használni az angol nyelvet, 

hiszen ez motiváló erőként hat rájuk. A készségek fejlesztése során igyekszünk szakítani a 

korábban bevált, de nem biztos, hogy hatékony módszerekkel, melyek miatt a diákok esetleg 

negatív érzéseket táplálnak a nyelv iránt. A célunk, hogy a diákok képesek legyenek 

kommunikálni idegen nyelven, s ehhez elengedhetetlen, hogy a tananyagot az igényekhez 

igazítsuk, tudás és intelligencia szintjükhöz mérten. Változatos munkaformák és 

visszacsatolási technikák alkalmazásával megpróbáljuk az elérni, hogy élvezettel sajátítsanak 

el egy másik nyelvet, frusztráció és szorongás nélkül. Nem a mennyiségi, hanem a minőségi 

oktatásra törekszünk. Erre az újonnan induló Orientációs osztály nagyon megfelelő helyszín, de a 

többi osztályban is erre törekszünk.  

 Munkaközösségünk újjá alakulása 

 A munkaközösség tagjai egyeztetik a követelményrendszert, melyet a tanulókkal való 

ismertetés után munkaközösségünk honlapjára is felkerül. 
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 Munkaközösségünk elkötelezett a TEA (tanulási eredményalapú oktatás) módszer 

alkalmazásában. 

 Felkészülünk a vírushelyzetben való oktatás legmegfelelőbb színtereire, ehhez anyagokat 

gyűjtünk, segítjük egymást a munkában. Mivel ez még mindenkinek új, ezért ez nagy 

összefogást igényel. 

 Szervezett és spontán munkaközösségi üléseken az adott, illetve az oktatást érintő aktuális 

problémák megbeszélése (vírushelyzetben online megbeszélések, illetve  

e-mailváltásokkal)  

 A különféle szintű és típusú nyelvvizsgákra való felkészítés. 

 A középszintű és emeltszintű érettségi tapasztalatainak megvitatása 

 Minél több tanuló felkészítése a sikeres közép, illetve az emeltszintű érettségikre,  

• A pályázatok figyelemmel kísérése, az új tankönyvek és más tanítási segédletek 

tanulmányozása. 

• A tanári továbbképzésen, tankönyvbemutatókon, nyelvi konferenciákon való részvétel, a 

tapasztalatok továbbadása. 

 a diákok alapkompetenciáinak és alapkészségeinek fejlesztése, különösen a szövegértés és 

szövegalkotás és a beszédkészség fejlesztése 

• a tanulmányi eredmények és átlagok javítása, az érettségi vizsgára való fokozottabb 

figyelem a változó követelményrendszer figyelembevételével 

• a tehetséggondozásra továbbra is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni 

 

• Külföldi cserekapcsolatok és projektek működtetése, amennyiben ezt a vírushelyzet 

engedi. 

• Egymás tanóráinak látogatása. 

 Az iskolai projekteknél segédkezünk, amennyiben szükség van a nyelvi háttérre. 

 Nyelvi órákon is végzünk projekt feladatot. Ha a vírushelyzet engedi, akkor óráinkon 

előnyben részesítjük a páros és csoportmunkát.  

 

Konkrét feladataink: 

 

Augusztus – Szeptember 

• A munkaközösség újjáalakulása. 

• A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák megszervezése, lebonyolítása. 

• A tanmenetek megírása az új helyi tanterv figyelembevételével 

            Az új tankönyvcsalád ingyenes megigénylése a kiadótól, ezekkel való megismerkedés 

• A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele. 

• A munkaközösség munkatervének közös megbeszélése, összeállítása 

• Felzárkóztató foglalkozásra szoruló  tanulók számbavétele, a nyelvi korrepetálások 

beindítása. 

• Emelt szintű angol és német nyelvoktatás beindítása. 

Október – November 

• Az iskolai szintű OKTV lebonyolítása megfelelő számú jelentkező esetén 

• Halloween (az adott nyelvi órán, amire szeretnénk anyagi támogatást kapni, ahogy az előző 

években is volt) 

December – Január 

 

• A középszintű érettségi vizsgák szóbeli feladatsorainak összeállítása, módosítása 
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•   Karácsony (az adott nyelvi órán, amire szeretnénk anyagi támogatást kapni, ahogy az 

előző években is volt) 

 Weihnachtsparty iskolai szinten megrendezésre kerül 

 

Február - Március 

 A próbaérettségi feladatsorának összeállítása 

 Írásbeli jelentkezés a nyelvi érettségire 

 Easter (az adott nyelvi órán, amire szeretnénk anyagi támogatást kapni, ahogy az előző 

években is volt) 

 Angliai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása a 9.-es és a 11.-es évfolyam számára, 

ha idén megszervezésre kerülhet a vírushelyzet figyelembevételével. 

 

 

Április- Május 

• A továbbjutó tanulók felkészítése és részvétele az OKTV területi fordulóira 

• Próbaérettségi a 12. évfolyamos tanulók számára 

• Érettségi vizsgák lebonyolítása, a feladatok értékelése 

• tankönyvrendelés 

 

Június 

• Szóbeli érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása 

• Az éves munka értékelése, beszámoló készítése. A sikeresen nyelvvizsgázó tanulók 

számbavétele. 

• Javaslattétel jutalmazandó tanulókra. 

• A tantárgyfelosztás elkészítése. 

Az idegen nyelvi munkaközösség a következő versenyeken indul: 

• OKTV 

 

 

 

Humán munkaközösség 

 

Tagok: 

Látkóczki Andrea 

Csapó Nikolett 

Haug Antal 

Szalai Judit 

Oszkóné Incze Orsolya 

Madarász Csaba 

Jócsik János 

 

TEA (tanulási eredmény-alapú oktatás): 

 

A humán munkaközösség a tanulási eredmény-alapú oktatásra helyezi a hangsúlyt a pedagógiai 

munkában. Ez a szemlélet a tanulási folyamat kimenetét helyezi előtérbe, melyben a tanulási 

eredmények összekapcsolódnak, egymásra épülnek. 
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Négy kiemelt kategória alkotja a tanulási eredmény-alapú megközelítés vázát: tudás, képesség, 

attitűd, felelősség és autonómia. 

 Alapvető fontosságú, hogy a képzés végére a tanuló mit tud, mire képes, milyen attitűdökkel bír és 

a tanultakat milyen önállósággal képes elvégezni. Fontos az eredménycélok pontos ismertetése a 

tanulókkal, majd – többek között - az önellenőrzés, az önkritika, az önértékelés és az önkorrekció 

képességének kialakítása diákjainkban. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulóközpontúságra, az eredmény-orientált oktatásra, s ehhez 

igyekszünk a tanulási és tanítási folyamatoknak egységes, átlátható, strukturált, következetes keretet 

biztosítani. 

 

 

Digitális oktatás: 

 

A járványhelyzet miatt az előző tanévben hónapokon keresztül digitális oktatást végeztünk, mely 

váratlansága miatt sok szempontból nem volt, nem lehetett megfelelően előkészített. 

Az idei tanévben is megvan az esélye a kényszerű online oktatásnak, melyre készültünk, s 

folyamatosan készülünk. 

Feladataink ezzel kapcsolatban: 

o az előző év tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezése, megbeszélése, értékelése 

o fizikai infrastruktúra, hálózatok bővítésének, fejlesztésének kérése 

o fontos az oktatási intézmények eszközellátottsága, a rászoruló tanulók és pedagógusok 

segítése 

o a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése – ehhez, a többi munkaközösséggel 

együtt, kérjük a személyes vagy online továbbképzés lehetőségét 

o fontos a megfelelő tananyagok és oktatási módszerek központi és helyi szinten megvalósuló 

fejlesztése 

o alkalmazott módszertan fejlesztése 

o digitális tartalomfejlesztés (központi és helyi)   

o digitális tanóravázlatok készítése és megosztása  

o on-line tesztek és feladatsorok készítése és megosztása 

o az otthoni tanulás támogatásához tananyagok, feladatok készítése és eljuttatása a diákokhoz 

o tanórai jegyzetek készítése, továbbítása 

o segítő, használható weboldalak linkjeinek összegyűjtése, továbbítása 

o digitális oktatásban való aktív részvételre motiválás 

o kiemelt figyelmet kell fordítani a KRÉTA elektronikus napló adminisztrációs feladataira 

o egységes mérési-értékelési rendszerek kidolgozása, alkalmazása 
 

Főbb céljaink a 2020/2021-es tanévben: 

 

 a diákok alapkompetenciáinak és alapkészségeinek fejlesztése, különösen a szövegértés és 

szövegalkotás fejlesztése 

 a tanulmányi eredmények és átlagok javítása, az érettségi vizsgára való felkészítésre még 

fokozottabb figyelem a változó követelményrendszer figyelembevételével 

 a tehetséggondozásra továbbra is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni  

 kiemelt figyelmet fordítunk a SNI és BTMN-es gyerekek felmentésére és felzárkóztatására, 

mely tanulók száma évről évre növekszik. Iskolánknak szüksége van egy tapasztalt fejlesztő 

pedagógusra. 
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 a színházi látogatások számát szeretnénk növelni 

 módszertani kelléktárunk további fejlesztése 

 Madarász Csaba a járványhelyzet miatt nem tudta befejezni a tavalyi tanévben esedékes 

pedagógusminősítését, így továbbra is figyelmet kell szentelnünk az ezzel kapcsolatos 

teendőkre 

 az iskolaújság megújítása, valamint főbb programjaink megtartása a folyamatosan változó 

körülmények mellett 

 szeretnénk becsatlakozni a Múzeumok Éjszakája rendezvénybe, a lehetőségeket szeretnénk 

megvizsgálni 

 a mérőrendszer folyamatos átalakítása 

 az új helyi tantervek elkészítése 

 a fenntartó segítségével szeretnénk tovább fejleszteni technikai állományunkat (pl. a 

könyvtárnak szüksége van egy új számítógépre, mert a jelenlegivel nem használható a 

könyvtári adatbázis) 

 szeretnénk tovább fejleszteni szakmai tudásunkat 

 internetes oldalunk fejlesztése 

 

Nevelési feladatok: 

 

 Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében. 

 Szeretetteljes légkör kialakítása a szabályok betartatásával. 

 Tolerancia egymással szemben. 

 A tanórai fegyelem biztosítása.  

 Digitális oktatásban való aktív részvételre motiválás. 

 A tanulók jutalmazása, dicsérete; motiválás feladatok vállalására, önmegvalósításra, 

versenyeken való szereplésre. 

 Az iskola tárgyainak védelme, a technikai lehetőségek kihasználása. 

 Hagyományok ápolása, emberi értékek tisztelete, részvétel, szereplés az iskola 

kulturális eseményeinek. 

 

A munkaközösség értékelési szempontjai:  

Az elégséges szint eléréséhez 30%-ot kell teljesítenie a tanulóknak az írásbeli dolgozatoknál. 

 

Feladataink a 2020/2021-es tanévben: 

 

Augusztus 

Javító- és osztályozóvizsgák (augusztus 24-26) Csapó Nikolett, Jócsik János, 

Látkóczki Andrea, Madarász Csaba 

A tanév feladatainak megbeszélése (munkaközösségi 

alakuló és nyitó értekezlet) 

szaktanárok 

Tanmenetek, munkatervek leadása munkaközösség-vezető, szaktanárok 

Színházi előadásokra bérletek rendelése/ tavaly 

elmaradt előadások pótlásának intézése 
Látkóczki Andrea 

Szeptember 

Évnyitó (szeptember 1.) Csapó Nikolett, Jócsik János, 

Látkóczki Andrea 
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Október 

Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.) Jócsik János 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kezdetének 

és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 

(október 23.) Jócsik János 

November 

Szülők tájékoztató napja I. (november 16.) szaktanárok 

December 

Wesselényi Emlék Napok rendezvényei szaktanárok 

Szalagavató (december 5.) Madarász Csaba 

Emberi Jogok Napja (december 10.) Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki A. 

Karácsonyi műsor, nyugdíjastalálkozó (december 18.) szaktanárok 

 

Január 

Félévi értékelés, jegylezárás szaktanárok 

Február 

Szóbeli felvételi a 8. osztályosok részére szaktanárok 

Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja 

(feb. 25.) Haug Antal 

Március 

Március 15. (március 11-12.) Csapó Nikolett, Haug Antal 

Koszorúzás (árvízi megemlékezés)  
Szülők tájékoztató napja II. (március 22.) szaktanárok 

Április 

Wesselényi Iskolai Nap szaktanárok 

Holokauszt Nemzetközi Emléknapja (jan.27.) / 

Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja 

(ápr. 16.) Haug Antal, Látkóczki Andrea 

jegyek lezárása a végzős osztályokban szaktanárok 

Ballagás (április 30.) Madarász Csaba 

Május 

érettségi vizsgák felügyelete szaktanárok 

Országos kompetenciamérés szaktanárok 

Írásbeli érettségi dolgozatok javítása szaktanárok 

Pedagógusnap Szalai Judit 

Június 

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Csapó Nikolett 

Jegyek lezárása a 9-11. évfolyamokon szaktanárok 

Szóbeli érettségi vizsgáztatás szaktanárok 

Évzáró Szalai Judit 

Munkaközösségi évértékelés szaktanárok 

Évnyitó (2021-2022) Madarász Csaba 
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További tervezett iskolai programjaink: 

Házi levelezős történelem- és irodalomverseny, Felolvasó-délután, Szavalóverseny, Fotópályázat, 

Színházlátogatás, Múzeumlátogatás, Diák Írók-Költők (június), valamint a WEN-en és a WIN-en 

való részvétel. 

Programjainkhoz szeretnénk a Budapesti Műszaki Szakképző Centrum költségvetéséből anyagi 

támogatást kérni. 

 

Iskolán kívüli versenyek, amelyeken tervezünk elindulni: 

 OKTV Történelem, Magyar  

 Erzsébet-napi szavalóverseny  

 Hatágú síp - szavalóverseny 

 Implom József Helyesírási verseny 

 MOZAIK történelem tanulmányi verseny  

 A BMSZC által indított közismereti versenyek 

 Célra tarts – Honvédelmi vetélkedő 

 

Mivel tanév elején még rengeteg évközi verseny nem került meghirdetésre, természetesen ezek 

közül is tervezünk részt venni néhányon. A járványügyi helyzet miatt jelenleg sajnos nem tudjuk, 

hogy mely versenyek lesznek megrendezve és melyek maradnak el. 

Az iskolán kívüli versenyek döntő többsége bizonyos költségekkel jár, ehhez szeretnénk a Budapesti 

Műszaki Szakképző Centrum költségvetéséből anyagi támogatást kérni. 

 

 

Testnevelés és sport munkaközösség 

 

 

Tagok: 

• Barczi János 

• Görcsös Ádám 

• Bencsics Zoltán 

• Jócsik János 

• Gerendás Zoltán 

 

Célja a munkaközösségnek, hogy a kerületi versenyeken kívül a budapesti bajnokságokban is el 

tudjunk indulni, illetve a házi bajnokságok szervezettebb keretek között kerüljenek megvalósításra.  

 

 Budapesti bajnokságok Kerületi bajnokságok Házi bajnokságok 

szeptember 
Történelmi Váltófutó 

Verseny Kézilabda VI. kcs Tanár-Diák Kosárlabda 

október  Labdarúgás VI. kcs Labdarúgás évfolyam bajnokság 

november  Röplabda V-VI. kcs  

december  Röplabda V-VI. kcs 
WEN  

asztalitenisz 
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január 
Balogh Tamás 
Emlékverseny   

február  Kosárlabda V-VI. kcs  

március  Kosárlabda V-VI. kcs Labdarúgás évfolyam bajnokság 

április   
Tanár-Diák Labdarúgás, 

24órás RKF 

május  

Atlétika V-VI. kcs 
Kézilabda V. kcs 

Labdarúgás V. kcs  

június    

    

    

Szakosztályok, illetve a munkaközösséget segítő tevékenységek: 

• Barczi János  labdarúgás, kézilabda 

• Görcsös Ádám röplabda, küzdősport 

• Bencsics Zoltán atlétika, kosárlabda, munkaközösség-vezető 

• Jócsik János  evezés 

• Gerendás Zoltán szabadidő szervezés 

 

 

 

 

 

 

Reál (Matematika-fizika-természetismeret) munkaközösség 

 

Tagok: 

 

1. Mátyás Erika Izabella (matematika, fizika)- munkaközösség-vezető 

2. Piricz Ágnes (matematika) 

3. Szabó Krisztina (fizika, fejlesztőpedagógus) 

4. Galgovics Anetta (angol, természetismeret) 

5. Gerják István (informatika, matematika) 

6. Mencsik Magdolna (matematika, fizika, elektrotechnika) 

7. Gerendás Zoltán (informatika, matematika) 

8. Giliné Böröczky Éva (informatika, földrajz) 

Feladataink: 

 A munkaközösség megalakulása. 

 A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák megszervezése, lebonyolítása. 

 A tanmenetek megírása. 

 A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele. 

 Felzárkóztató foglalkozásra szoruló tanulók számbavétele, a korrepetálások beindítása. 

 Emelt szintű matematika érettségire felkészítés. 

 Támogatjuk, hogy az osztályainkba járó diákok tanulási eredmény-alapú oktatásban 

(TEA) vegyenek részt, a TEA célkitűzéseivel egyetértünk. 
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 Egymás tanóráinak látogatásai. 

 Matematika próbaérettségi (végzős évfolyamok) és „kisérettségi” (11/H) feladatainak 

összeállítása. 

 A középszintű érettségi vizsgák szóbeli feladatsorainak összeállítása, módosítása. 

 Segítenénk a projektben résztvevő tanárok és tanulók munkáját. 

 A tantárgyfelosztás elkészítése. 

 

Tanulmányi versenyek: 

 

 Meghirdetjük a Bolyai Matematika Csapatversenyt (2021. január 8.) 

 Kenguru Nemzetközi Tesztversenyt (2020. szeptember 10., 14 óra az elmaradt verseny 

pótlása és a következő verseny 2021.márciusban lesz). A fentiek nevezési díját reméljük a 

Centrum ezután is támogatja. 

 Idén is tartanánk felvételi előkészítőt (10 alkalom) a 8. osztályosoknak matematikából 

(Mátyás Erika Izabella, Piricz Ágnes, Szabó Krisztina), az iskolában vagy online, a 

vírushelyzettől függően. 

 Mátyás Erika heti 2 óra középszintű matematika érettségire felkészítést fog tartani a 12/G 

osztályban és heti 2 óra emelt matematika csoport is indul a 11. évfolyamon. 

 Piricz Ágnes a 12/H osztályban tart majd középszintű érettségire felkészítést. 

 Szívesen folytatná a VEKOP-os lemorzsolódással kapcsolatos felkészítést Mátyás Erika 

Izabella és Piricz Ágnes. 

 Fizikából háziversenyt szeretnénk tartani 2021 május utolsó hetében. A tanulók a tanórán 

írnák meg a tesztet, majd a háromfős csapatok kísérletekkel. (Szabó Krisztina és Mátyás 

Erika Izabella) 

 Elmaradt a Szakmák éjszakája, 2021-ben reméljük, hogy megrendezésre kerül. A 11/H 

osztály néhány tanulója Mátyás Erika Izabella tanárnő segítségével egyszerű, de látványos 

kísérleteket mutatnának, bevonva a látogatókat is. 

 Szabó Krisztina folytatná a fizika feladatbank feltöltését (Redmenta) a tanulók segítségével, 

ezzel is népszerűsítve a tantárgyat. 

Továbbképzések: 

 

Szabó Krisztina mentor és vezetőtanár képzésre jelentkezett. Piricz Ágnes, Mátyás Erika Izabella 

és Szabó Krisztina jelentkezett a Centrum által meghirdetett továbbképzésekre („Interaktív tábla-

interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában” illetve a „Digitális módszerek 

alkalmazása a középiskola és felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére” akkreditált 30 órás 

továbbképzések). 

 

Javaslatok a tanítás nélküli munkanapokra: 

 
       1-3.nap- irodalom, matematika, történelem érettségi napokon ne legyen délutáni tanítás 
          4. nap- Pedagógusnap 
          5. nap- WIN 
             6. nap- tartalék 
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Informatika munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai: 

   

 Englert Ervin 

 Gerják István 

 Gerendás Zoltán 

 Giliné Böröczky Éva 

 Gyuris Márton 

 Pintér Tamás 

 

A tanév kiemelt feladatainak a következőket tekintjük: 

 

 Az új jogszabályi környezet alkalmazása az oktatásban 

 A TEA módszer és szemléletmód elterjesztése 

 A projektrendszerű oktatás bevezetése 

 A járványügyi helyzetnek és az aktuális előírásoknak mgefelelő egészségvédelmi 

szabályok betartása 

. 

További feladatok 

 

- A jogszabályi változások következtében szükséges az intézményi szabályzatok, a szakmai 

és pedagógiai programok módosítása. A helyi tantervek további pontosítása, az ezekre épülő 

tanmenetek kidolgozása, az ezeknek megfelelő oktatás megszervezése. 

- A diákok eredményes felkészítése a szakmai elméleti tantárgyak érettségi és képesítő 

vizsgáira. Az érdeklődő diákokat felkészítjük a szakmai tanulmányi versenyeken való részvételre. 

- A Wesselényi emléknapok programjai között szakmai bemutatókat szervezünk. 

- Közreműködünk a „WENYAK nyomtatott áramkör tervező verseny intézményi 

megvalósításában. 

- Közreműködünk az iskola szakmai partner kapcsolatainak bővítésében, a partnerek 

igényire épülő képzési programok kialakításában, és megvalósításában. 

IV. További feladataink: 

- Az OKTV, az OSZTV versenyekre diákokat előzetesen jelentkeztetjük, a versenyekre 

felkészítjük. 

- Az érdeklődő diákoknak emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést tartunk. 

- Lehetőséget, és szakmai segítséget biztosítunk tanulóinknak a „Működj…” pályázaton való 

részvételre. 

- Részt veszünk a szakmák éjszakája intézményi programjának előkészítésében és 

megvalósításában. 

- Ugyancsak részt veszünk az iskolai nyílt napok szakmai programjainak előkészítésében és 

lebonyolításában. 

- Szakmai továbbképzéseken veszünk részt. 

- Közreműködünk az oktatás tárgyi lehetőségeinek bővítésében, fejlesztésében. 
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A konkrét feladatokkal kapcsolatos felelősök megbízására az iskola értekezleti rendjéhez igazodó 

munkaközösségi megbeszéléseken kerül sor. 

 

 

 

Elektronika munkaközösség 

 

 

Munkaközösség vezetője:  

Mencsik Magdolna 

 

 

Munkaközösség tagjai:  

Csapó Endre   

Froemel Károly  

Kappelmayer Hedvig  

Lovász Robert  

Németh Gábor  

Nagyváradi Norbert  

Peredy Viktor  

Szentandrássy Gábor 

 

    

Külső gyakorlati helyek  
Flextronic BP XVIII. 4 fő technikus 

 BRAVO GROUP 4fő technikus 

 POWER QUATRO 1-2 fő technikus 

 I-CELL kft 4 fő 5/13T előző gyakorlati helyük 

    

 

Munkaprogram: 

 

Feladat: Határidő Felelős Megjegyzés 

Tanmenetek egységes formában 
leadása   

2020.09.27 MM. FK 

Forgás esetén csoportonként, 
ha nincs forgás, akkor a 
párhuzamos csoportoknak 
egységes tanmenet, de 
óravázlatban a labor 
adotságai, felszereltsége 
különbözhet. 

gyakorlatok aktualizálása az 
előzőév tapasztalatai alapján 

2020.09.27 mindenki 
Előző tanévben indult felmenő 
rendszerben 2018 
kerettanterv 
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projectek készítése  2020.09.15 
KH, LR, PV, 
MM 

Tematikában, tartalomban 
teljesen új kerettanterv! Első 
évfolyam felmenő 
rendszerben. 2018 
kerettanterv 

elektronika gyakorlatok 
egységesítése  

2020.09.27  

Tematikában, tartalomban 
teljesen új kerettanterv! Első 
évfolyam felmenő 
rendszerben 2018 
kerettanterv 

Oktatási segédanyagok, segédletek 
készítése , meglévők aktualizálása 
tovább fejlesztése 

folyamatos mindenki   

Diákok kiválasztása és felkészítése 
a szakmai tanulmányi versenyre 
NYÁK,OSZTV,konstrukciós 
verseny….. 

kiválasztás:2020. 
szeptember 
vége                 
felkészítés 
folyamatosan 

MM,  

Felkészítők:NN, 
LR,LE,MM,KH???? Szakma 
sztár 11F bevonása(FK). Osztv 
5/13T (MM,LE),Oktv 
12H,G(LE,KH,NN) 

Wesselényi Nyák tervező verseny 
szervezése, lebonyolítása  

  FK  
felelős Froemel K., Felkészítők 
Nagyváradi N. és Lovász R. 

Pattanytyús NYÁKtervező verseny 
11-12 évfolyam bevonása , 
kiválasztás és felkészítés. 

    
Felkészítő és kísérő Lovász 
Róbert 

Komplex gyakorlati vizsgafeladat 
megfogalmazása, anyag és 
eszközigények felmérése. Igénylés 
leadása 

2020. november MM,   

Komplex technikusi vizsgafeladatok 
kidolgozása. 

2021.03.31 MM, 
egyeztetések folyamatosa 
szeptembertől  

Komplex szakmai vizsga 
(elektronikai műszerész) szervezés, 
lebonyolítás 

2021.04.01 FK, MM 
egyeztetések folyamatosa 
szeptembertől  

Új érettségi követelmények 
beépítése az elektronika 
gyakorlatba. 

folyamatos NN   

9. évf. szintvizsga     MM, FK   

komplex labor kialakítása   SolidWorks referencia  

anyagigények leadása erre a 
tanévre, aki még tette meg. 

mindenki MM, FK   
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Labor funkcióinak és 
felszeretségének felmérése, 
hogyan kapcsolódik a  a szakképzés 
4.0-hoz, laborok tárgyi 
feltételMMnek javítása 

 laborfelelősök információ 

S7 1200 siemens PLC bevonása az 
oktatásba. (helye 207? Vagy egy 
peumatika labor) szekrények 
tervezése, engedélyek (220V, 
érintésvédelm) tanmenet, 
projektek 

tanév vége MM,  
Erősáramú szekrény, 
érintésvédelem…. 

erősáramú ismeretek, motorok, 
frekvenciaváltó……. bevezetésének 
felmérése (ember, hely, eszköz, 
pénz) szakképzés 4.0!! 

március vége CSE, NG 
ipari PLC és irányitástechnika 
oktatáshoz elengedhetetlen 

Önálló Pneumatika labor 
koncepció. Pneumatika- 
elektropneumatika eszköz, 
anyagigénye , léghálózat Festo 
kapcsolatok 

  MM, NG 
lehet együtt kezelni a S7 
1200al. 

Nyitott kapuk  koordinálás, 
megtartása általános iskola 

  NN   

Nyitott kapuk kiterjesztése a 
végzős (és 11.) évfolyamosok felé. 
Két éves technikus képzéshez 
és/vagy közismeret nélküli szakma 
és/ részszakképesítések (érettségi 
után) megszerzése nappali 
felnőttképzésben 

30. november MM, CSP más korosztály, havi 1 alkalom  

Felkészülés a szakképzés 4.0 
bevezetésére.  

folyamatos mindenki   

Szakmák éjszakája, Pályaválasztási 
kiállítás, szakmai rendezvényeken 
részvétel diákok bevonásával 

  mindenki részvétel minden kollega 

részvétel szakmai 
továbbképzéseken, tanfolyamokon 

folyamatos mindenki 
Festo, Siemens, SolidsWorks, 
szakmai rendezvények, 
szakmai angol 

SolidsWorks programok 
bevezetése az oktatásba a 2020-21 
tanévben. Ennek előkészítése, 
szakmai tartalmának 
meghatározása 

tanév vége NE, CSE, NN   

Új ipari kapcsolatok felkutatása a 
gyakorlati képzés támogatásához. 

  mindenki   
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Jó szakmai gyakorlat más 
iskolákban  

  MM, CSP   

szakmai kirándulások szervezése   MM, CSP   
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ZÁRADÉK 

 

 

 

1. Az iskola munkatervét a Wesselényi Miklós Műszaki Technikum (1149. Budapest, Várna utca 

23.) oktatói testülete 2020. augusztus 31.-én megtartott értekezletén megvitatta, az abban 

foglaltakat elfogadta. Ezt a tényt a oktatói testület képviseletében a két választott képviselő 

pedagógus az alábbiakban aláírásukkal tanúsítja. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

 

 

                        

..……………………                                   ………………………….. 

   Mátyás Erika Izabella                       Haug Antal István 

          hitelesítő oktatói testületi tag     hitelesítő oktatói testületi tag 

 

 

   

Az iskola munkatervét az oktatói testület jóváhagyásával kiadom. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 
T. Várkonyi Attila 

igazgató 
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M E L L É K L E T E K  

1. sz. A 2020/2021. TANÉV MUNKARENDJE, FONTOSABB ESEMÉNYEI 

2020. VIII. 24. 9.00 Alakuló értekezlet 

 VIII. 25 - 27.  Javító-, osztályozóvizsgák 

 VIII. 31. 9.00 Tanévnyitó oktatói testületi értekezlet 

 IX. 1. 9.00 Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap  

 IX. 2. 17.00 9. évfolyam – szülői értekezlet 

 IX. 16. 12.30 Oktatói testületi értekezlet 

 IX. 24 - 25.  Mi a pálya? 

 X. 6. és X. 20.   Nyílt napok (szervezés alatt) 

 X. 19 - 22.  Halloween party (szervezés alatt) 

 X. 26.- X. 30.  Őszi szünet (utolsó tanítási nap: X. 22., első: XI. 2.)  

 XI. 3. és XI. 17.  Nyílt napok (szervezés alatt) 

 XI. 16. 14.00  Oktatói testületi értekezlet (szervezés alatt) 

 XI. 16. 16.00-18.00 A szülők tájékoztató napja I. Oktatói testületi értekezlet 

 XI. 18. 10.00 Diákközgyűlés 

 

XII. 2-20. 

 Wesselényi Emlék Napok rendezvényei: Szavalóverseny, 

Weihnachtsparty és Christmas party,  

WENYÁK – szakmai verseny (szervezés alatt) 

 XII. 12. szombat 17.00 Szalagavató ünnepély 

 XII. 1. és XII. 15.  Nyílt napok (szervezés alatt) 

 XII. 18. 11.00 Oktatói testületi értekezlet – nyugdíjas találkozó (szervezés alatt) 

 XII. 21 - XII. 31.  Téli szünet (utolsó tanítási nap: XII. 18., első: I. 4.) 

2021. I. 11.  I. félévi közösségi szolgálat dokumentációnak leadása. 

 I. 23. szombat 10.00 Írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosok részére  

 I. 22.  Az első félév utolsó tanítási napja 

 I. 25. 14.00 Félévi osztályozó értekezletek 

 I. 26 - I. 29.  A tanulók félévi jegyeinek közlése 

 II. 1.  14.00 Félévi oktatói testületi értekezlet 

 II. 22. 14:00 Farsangi mulatság (szervezés alatt) 

 II. 23 - III.12. 14.00 Szóbeli elbeszélgetés a 8. osztályosok részére  

 III. 1 - 5.  Témahét: pénzügyi és vállalkozási 

 III. 11. 10.00 Koszorúzás a Ferenciek terén 

 III. 11.  Március 15-i ünnepély (külön beosztás alapján) 

 III. 22 - 26  Digitális Témahét 

 III. 22.  14.00  Oktatói testületi értekezlet 

 III. 22.  16.00-18.00 A szülők tájékoztató napja II. 

 III. 31.  Wesselényi Iskolai  Nap (szervezés alatt) 

 IV. 1 - 6.  Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: III.  31. első: IV. 7.) 

 IV. 16  24 órás sport (szervezés alatt) 

 IV. 19 - 23.  Fenntarthatósági témahét 

 IV. 22.  Föld napja  

 IV. 29.  Végzős tanulók utolsó tanítási napja 

 IV. 29. 14.00 A végzős tanulók osztályozó értekezlete 

 IV. 30. 11.00 Ballagási ünnepély 

 V. 3 - 7. 9.00 Írásbeli érettségi vizsgák 

 V. 10.   Madarak és fák napja 

 V. 12. 8.00 Írásbeli ágazati szakmai érettségi vizsgák 

 V. 14. 8:00 Informatika érettségi vizsga 

 V. 14. 13.00 XIII. Arany Fakanál főzőverseny (szervezés alatt) 

 V. 20.  Méhek világnapja 
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Tervezett versenyeink:  

 OKTV történelem, angol, irodalom, informatika (szeptembertől) 

 Pattantyús Nyáktervező Verseny 

 Robotrace verseny  

 SZAKE Örökségünk '48 (november közepe) 

 Erzsébet-napi szavalóverseny (november 19. körül) 

 Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny (január)  

 SZAKE színjátszó fesztivál (április, Gyomaendrőd) 

 MOZAIK történelem , biológia, kémia tanulmányi verseny (szeptember 30.) 

 I. Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntartható fejlődés tanulmányi verseny 2020/21-es tanév 

 A BMSZC által indított közismereti versenyek 

 Aktuális sportversenyek (Zugló kupa…) 

 Célra tarts! –honvédelmi vetélkedő  

 WENYÁK  - BMSZC körében  

 Kövér Árpád szavalóverseny -december 

 

  

 V. 22.  Biológiai sokféleség napja 

 V- VI.  Szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák 

 

V. 26. 

 Országos mérés, értékelés-alapkészségek (10. évf.);  

NETFIT- a tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése 

(I.9 - IV.26.) 

 V. 21.  A közösségi szolgálat dokumentációnak leadása 

 V. 28.   Pedagógusnap (tanítási szünet)  

 V. 5.  Környezetvédelmi világnap 

 VI. 11.  14.00 A nem végzős tanulók osztályozó értekezlete 

 VI. 15. kedd  A nem végzős tanulók utolsó tanítási napja 

 VI. 12. 12.00 A nem végzős tanulók tanévzáró ünnepélye  

 VI. 15-től  Összefüggő szakmai gyakorlat (9. 10. 11. évfolyam) 

 VI. 14 - 25.  Szóbeli érettségi vizsgák – középszint 

 VI. 22.  8.00 Beiratkozás a 9. évfolyamra 

 VI. 29.  9.00 Tanévzáró oktatói testületi értekezlet 

 
VII. 1. 

 A pedagógusok nyári szabadságának kezdete egyéni beosztás 

szerint 
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2. sz.  TESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK A 2020/2021. TANÉVBEN 

 

 

 

 

 

 

2020. szept. 9. 9.00 Tanévnyitó oktatói testületi értekezlet 

 szept. 23. 14.00 Oktatói testületi értekezlet 

 nov. 18 11.00 Oktatói testületi értekezlet 

 

2021. I. 25. 14.00 Félévi osztályozó értekezletek 

 II. 3. 14.00 Félévi oktatói testületi értekezlet 

 III. 23. 14.00 Oktatói testületi értekezlet 

 IV. 29.  14.00 A végzős tanulók osztályozó értekezlete 

 VI.11. 14.00 A nem végzős tanulók osztályozó értekezlete 

 VI. 30. 9.00 Tanévzáró oktatói testületi értekezlet 
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3. sz. AZ IGAZGATÓTANÁCS ÜLÉSEINEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDJEI 

Időpont Téma Felelős Meghívottak 

2020. szept. 9. 

 

14 00 

1. A tanévkezdés fontosabb 

kérdéseinek áttekintése 

 

2. A tanév beiskolázási 

tennivalói 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

Kapitány János igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 

2020. okt. 7. 

 

14 00 

1. A diákközgyűlés 

előkészítése 

2. Versenynaptár  

 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

. DSP 

IDT képviselők 

2020. nov. 12. 

 

14 00 

 

1. Szalagavató 

előkészítése 

2. Az oktatói testületi 

értekezlet 

előkészítése 

T. Várkonyi Attila ig. 

Kapitány János igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 

2020. dec. 3. 

 

14 00 

1. Félévzárás teendői 

 

2. Tájékoztató a WEN       

programjairól 

 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

Kapitány János igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 

2021. jan. 14. 

 

14 00 

 

 

1. Aktuális témák:  

       felvételi, félévzárás 

 2. Rendezvények  

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

Kapitány János igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 

2021. márc. 9. 

 

14 00 

 

 

1. Koszorúzás,  

2. A felvételi helyzete 

3. Oktatói testületi értekezlet 

előkészítése 

4. WIN előkészítése 

 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 

2021. ápr. 12. 

 

14 00 

 

1. Tájékoztató a 

tanévzárással kapcsolatos 

feladatokról, a 

záróvizsgákról 

2.   Közösségi szolgálat 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

Kapitány János igh. 

 

 

munkaközösség-

vezetők 

DSP 

IDT képviselők 

2021. máj. 25.  
 

 

9 00 

 

1. A tanév értékelése, a 

következő előkészítése 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

Kapitány János igh. 

 

 

munkaközösség-

vezetők 

SZMTE, SZME 

DSP 

IDT képviselők 
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4.sz. BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

 

 

Feladat Határidő Felelős 

1. A tanulói adatok és a 

beírási napló egyeztetése 

 

2020. szeptember 14. igazgatóhelyettesek 

Tóth Gabriella iskolatitkár 

osztályfőnökök 

2. Osztályzatok, 

hiányzások, késések 

ellenőrzése az 

osztálynaplókban (e-

napló) 

havonta, 

ösztöndíjas osztályoknál 

folyamatosan 

 

félévenként 

évenként 

osztályfőnökök,  

 

Kapitány János igh. 

 

 

T. Várkonyi Attila ig. 

 

3. Bizonyítványok, 

törzslapok 

 

 

évenként T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

4. Az érettségi és a szakmai 

záróvizsgák előkészítése, 

az iratok kiállítása 

kezelése 

 

vizsgaidőszakonként 

a vizsgák jegyzői 

T. Várkonyi Attila ig. 

Kapitány János igh. 

Froemel Károly igh. 

 

5. Az iskolai ügyeleti 

rendszer ellenőrzése 

folyamatosan 

 

esetenként 

T. Várkonyi Attila ig. 

Haug Antal  igh. 

 

6. Az iskola gazdálkodási 

feladatai 

folyamatosan gazdasági ügyintéző 

7. Az épület, a 

berendezések állaga; 

vagyonvédelem 

folyamatosan 

kéthavonta 

félévenként 

gondnok 
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5. sz. AZ OKTATÓI TESTÜLET TAGJAINAK MEGBÍZATÁSAI 

 

Osztályfőnökök: 

 

név osztály 

Bencsics Zoltán 5/13.T 

Csapó Nikolett 12/H 

Látkóczki Andrea 11.H 

Mátyás Erika Izabella 9.I 

Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes 9.E 

Madarász Csaba 9.J 

Nagyváradi Norbert 9.M 

Pásztor Erika 9.O 

Kapitány János Sándor 10.H 

Szalai Judit 10.I 

Jócsik János 11.I 

Balla Éva 3/11.D 

Barczi János 3/11.F 

Görcsös Ádám 12.G 

Doros Beáta 12.P 

Piricz Ágnes 13.P 

 

 

Munkaközösség-vezetők: 

 

  
név munkaközösség 

Bencsics Zoltán testnevelés 

Csapó Nikolett osztályfőnöki 

Gerendás Zoltán informatika 

Látkóczki Andrea humán 

Mátyás Erika Izabella reál 

Mencsik Magdolna elektronika 

Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes idegen nyelvi (angol/német) 
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6. sz.  PÁLYAORIENTÁCIÓS TERV  

 

 
A pályaválasztási tevékenység folyamatának  specifikus célja  a fiatalok adottságainak, 

képességeinek, motivációinak, továbbtanulási lehetőségeinek tudatosítása. „Milyenek az 

adottságaim, képességeim?” „Mire vagyok motivált? „Milyen lehetőségeim vannak a továbbtanulás 

terén?” 

A pályaorientációs program befejezése után a tanuló: 

 Ismerje fel saját erősségeit és gyengeségeit, 

 Legyen képes a pedagógus és csoporttársak segítségével reális önértékelésre, 

 Fogalmazzon meg önmaga számara közeli es távoli célokat, 

 Ismerjen meg a lehetőségek szerint minél több pályát, szakmát, foglalkozást, 

 Segítséggel tudjon tájékozódni a tovább tanulási lehetőségekről, 

 Legyen képes egyéni pályaterv kialakítására 

A pályaorientáció folyamata 9-11, ill. 9-12. évfolyamon többnyire az osztályfőnöki órák 

tematikájában kísérhető végig.  

A tervezett témák: 

 Önismeret – Munkához kapcsolódó önismereti jellemzők feltárása 

 A kulcskompetenciák fejlesztése 

 Pályaismeret 

 Ismerkedés a munkaerő-piaci lehetőségekkel 

 Döntési alternatívák, döntési folyamatok 

 Cselekvési tervek 

Minden témához két-három tanítási óra (vagy a közösség igénye szerint több), 9-10. és 11-13. 

évfolyamos tanulók számára készített terv tartozik. 

Kapcsolódás az életpálya-építéshez:   

 Pályaismeret, munkaerő-piaci ismeretek   

 Munkavállalói ismeretek (önéletrajz megírása, álláspályázat, állásinterjú  stb.),   

 Kommunikációs kompetencia, nyelvtudás (nyelvvizsga),   

 Tudatos pályaválasztás jellemzői 

 Folyamatos tanulás, pályamódosítás 

Pályaorientációs események a 2020/2020. tanévben:  

Időpont 

 

Program Megjegyzés 

Szeptember   4.  

 

 

                   26-27.  

Előadás: TMX szakmai 

bemutató – okos eszköz 

szerviz 

Üzemlátogatás 

Nyílt napok –folyamatos 8 

alkalom-januárig 

A TMX munkatársainak 

előadása, egyéni beszélgetés 

a tanulókkal 

kiállítás  

folyamatosan bemutatjuk 

iskolánk képzéseit 

Október        2-3. 

                     3-4.  

                   19-20.  

Mi a pálya?  rendezvény 

HVG állásbörze  

AUTOMOTIVE Hungary –

robotika kiállítás 

 

Az elektronika világa 

a  munkaerő-piaci kínálat 

vizsgálata 

 

 

Szakkör tanulóink és felső 

tagozatos diákok részére 
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November      5-9. EU  szakképzési  hét:    

WENYÁK –verseny  

 

A centrum iskoláival együtt 

nyomtatott áramkör tervező 

verseny 

December FLEX – üzemlátogatás 

 

szakmai gyakorlati hely 

Január Szakmai bemutató – a 

korszerű szórakoztató 

elektronika  

szakmai előadás –Samsung  

Február Üzemlátogatás a szakmai 

partnereknél  

BKV, STILL, … 

Március        (III.01- 05. ) Pénzügyi és vállalkozási 

témahét  - pályaorientációs 

nap  

 

a vállalkozás módszertana 

WIN 

Március        (22-26.)   

                      12. 

                    

                         

                        26.  

Digitális témahét  

Szakmák éjszakája 

Szakma Sztár fesztivál 

 

Lányok napja  

informatikai programok  

interaktív szakmai bemutató  

SZKTV és OSZTV verseny, 

szakmai bemutatók  

műszaki, technológiai, 

mérnöki és informatikai 

pálya  

Május osztálykirándulások   

 

üzemlátogatások 

Június          

                     16-tól 

 

Összefüggő szakmai 

gyakorlat  

9., 10., 11. évfolyam  
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7.sz. Ökoiskolai cím megpályázásával kapcsolatban  

    

Az ökoiskolai munkacsoport (leendő) tagjai:  

• Dr. T. Várkonyi Attila igazgató, biológia-kémia szakos középiskolai tanár  

• Kapitány János Sándor igh., ökoiskolai koordinátor, biológia-kémia szakos középiskolai 

tanár  

• matematika-fizika-természettudományi munkaközösség tagjai (8 fő oktató)  

• technikai dolgozók (kertész, gondnok, takarítók)  

• Iskolai Diákügyvivő Testület (osztályonként 2 fő), Madarász Csaba DSP  

• Szülők közössége, a szülőket támogató oktató Az ökoiskolává válás feladatai:  

• El kell készíteni az iskolai előkert, oldalsó kerti rész bővítésének és gondozásának tervét, 

melynek megvalósításába be kell vonni a tanuló ifjúságot is a kertészünk útmutatásával  

• Fel kell mérni, hogy az iskola épületében (folyosókon, tantermekben, irodákban) található 

növények számára mi lenne az optimális, a gondozásukkal, ápolásukkal kapcsolatos 

feladatokba bekapcsolódhatnának a diákok is a technikai dolgozók mellett.  

• Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak a már meglévő szelektív gyűjtők, 

elemgyüjtők, PET-palackprés kihelyezésén túl a szelektív gyűjtés népszerűsítésére és 

hatékonyabbá tételére  

• Csatlakozunk a Fenntarthatósági témahét programjához  

• Kiemelten kezeljük az ENSZ szakértői által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési Cél 

megismertetését a gyermekekkel, fiatalokkal tematikus órák és plakátok kihelyezése keretében  

• A diákok nevelése során Pedagógiai Programunknak megfelelően kiemelt hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos szemléletmód kialakítására, a szelektívgyűjtés fontosságára, a fenntartható fejlődés 

kérdéseire és a globális felelősségvállalásra nevelésre. Az egészséges életmódra nevelés elveit beépítjük a 

helyitantervünkbe, tanmeneteinkbe, óratervekbe.  

• A tanév során folyamatos érzékenyítési feladatunk van a környezetünk iránt, fel kell hívnunk a tanulók 

figyelmét a lokális és a globális környezeti értékeinkre!  

• Részletes feladattervet kell összeállítanunk a tanév során –a vírushelyzettől függően- megvalósítható 

programokról. (Tanulmányi kirándulások, erdei iskola lehetősége, természetvédelmi területek meglátogatása, 



A 2020/2021. tanév munkaprogramja 

 

 

 

 

 

 

 

41 

barlangok, önkéntes munkák – pl. környezetvédelmi téren szemétszedő akciókban, faültetésben való részvétel-

…)  

• Ötletbörzét tartani a helyi lehetőségeinkről a diákok körében, támogató szervezeteket keresni a 

környezetünkben, hálózatosodni, kapcsolatot építeni!  

• Fel kell venni a kapcsolatot a Centrumunk örökös ökoiskoláival, ökoiskoláival, egy iskolák közötti 

tapasztalatcsere keretében.  

• Továbbképzésre jelentkeztetni a munkacsoport minél több tagját, a meghirdetett lehetőségek alapján.  

• Megpályázni az elsőkörös „Ökoiskola” címet Fenntartói (Kancellár és Főigazgató képviseli) jóváhagyással, a 

szülői közösség, a diákok ügyvivő testülete és az oktatói testület támogatásával. Szándéknyilatkozat kitöltése. 


