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1. KIEMELT NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAINK  

 

 

 

A 2021-2022 tanévben is a szakmai programunk szerint kell nevelő – oktató munkánkat folytatnunk, 

illetve a következő kiemelt feladatoknak kell megfelelnünk:  

 

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

nevelő-oktató munka minden területén 

 A technikumi és szakképző iskolai képzés helyi programjának kialakítása és pontosítása, 

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

igényeire. A technikumi oktatás feltételeinek pontosítása. 

 A duális képzés feltételeinek megteremtése, a lehetőségek folyamatos fejlesztése.  

 A projektrendszerű oktatás programjának kidolgozása 

 A TEA módszer használata az oktatásban, a TEA-nak megfelelő szemléletmód kialakítása 

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

emelése. 

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

emelése. 

 Fokozott figyelmet kell fordítanunk tanulóink erkölcsi nevelésére, az osztályokban folyó 

nevelőmunka színvonalának megtartására, az egységes követelményrendszer alkalmazására.  

 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.  

 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).  

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

biztosítani tudjuk a következő tanév megfelelő tanulólétszámot. 

 A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum vezetésével és társiskoláival való együttműködés 

szerint kell szervezni a nevelő-oktató munkát, erősíteni az együttműködést. 

 Az Ökoiskolai munkaprogram végrehajtása, a környezettudatosságra-, a fenntartható 

fejlődésre nevelés fokozatos bevezetése a mindennapi pedagógiai munkába, a világnapok 

alkalmával a tanulók ÖKO-barát szemléletének erősítése. 
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2. A 2021-22-ES TANÉV BEINDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS OPERATÍV FELADATOK 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat, a javító- és osztályozó vizsgák eredményei alapján véglegesíteni 

kell az osztályok, oktatási csoportok induló névsorát. 

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelősök: T. Várkonyi Attila igazgató, igazgatóhelyettesek 

   

Tantárgyfelosztás véglegesítése 

Határidő: 2021. szeptember 1.  

Felelős:  Kapitány János igazgatóhelyettes 

 

SZMSZ, házirend véglegesítése 

Határidő: 2021. szeptember 1. 

Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató, Kapitány János igazgatóhelyettes 

 

Biztosítani kell a tanításhoz szükséges nyomtatványokat, tanterveket, tankönyveket, egyéb 

dokumentációt. 

Határidő: 2021. szeptember 1.,ill. folyamatos 

Felelős: Haug Antal igazgatóhelyettes 

     Incze Orsolya könyvtáros 

 

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: 2021. szeptember 1.  

Felelős: Froemel Károly igazgatóhelyettes  

 

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

Határidő: 2021. szeptember 28. 

Felelős: Haug Antal igazgatóhelyettes 

  Kapitány János igazgatóhelyettes 

 

A járványügyi intézkedéseknek megfelelő eljárásrend alkalmazása 

Határidő: 2021. szeptember 1. - folyamatos 

Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

 



A 2021-22-es tanév munkaterve 

 

 

 

5 

3. A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA TARTALMI CÉLKITŰZÉSEINEK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ FELADATOK 

 

Az 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. 

Meg kell szervezni az Erasmus+ szakmai mobilitási projekteket  

Határidő: 2021. szeptember 1-től folyamatos. 

 Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

 

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

beosztását.  

 Határidő: 2021. szeptember 

 Felelős: Kapitány János igazgatóhelyettes 

    Froemel Károly igazgatóhelyettes 

 

 

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

naplóban rögzíteni kell. 

 Határidő: 2021. szeptember vége. 

 Felelős: igazgatóhelyettesek,  

    munkaközösség-vezetők,  

    szaktanárok 

 

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

 Határidő: 2021. szeptember 15. 

 Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 

         Tűzvédelmi megbízott 

 

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

Határidő: 2021. szeptember 1., illetve folyamatos 

Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes  

 

Biztosítani kell a tanulók étkezését. 

Határidő: 2021. szeptember 7. 

Felelős: Csoma Mónika gazdasági ügyintéző 

 

Gondoskodni kell a diákigazolványok rendeléséről.  

Határidő: folyamatos 

Felelősök:   Haug Antal igazgatóhelyettes   

Lebonyolítók: Kollár-Kis Orsolya adminisztrátor,  

Bencze Zsolt laboráns, osztályfőnökök 

 

A törzslapok megnyitása, elkészítése, valamint a felső évfolyamos tanulók bizonyítványainak 

záradékolása. 

Határidő: 2021. szeptember 14. 

Felelős:   T. Várkonyi Attila igazgató 

  Kapitány János igazgatóhelyettes 

             osztályfőnökök 
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A tanulmányi kirándulások koordinálása, a szervezés irányítása 

Határidő: 2021. szeptember 17., ill, folyamatos 

Felelős:  Haug Antal igazgatóhelyettes, 

  az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

   osztályfőnökök 

 

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

Határidő: 2021. szeptember 1-től folyamatos. 

Felelős:    Kapitány János igazgatóhelyettes, 

  osztályfőnökök 
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4. A PEDAGÓGIAI MUNKA EGYES TERÜLETEIN MEGVALÓSÍTANDÓ SZERVEZÉSI 

TENNIVALÓK 

 

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: 2021. október 3. 

       Felelős:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

      Szervezők: szaktanárok 

 

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: 2021. október 3. 

       Felelősök:  igazgatóhelyettesek 

       Szervezők: szaktanárok 

 

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

szellemében kell elkészítenünk az Iskolai Sportkör programját, és a diáksport- versenyek rendjét, majd 

gondoskodni kell annak végrehajtásáról. 

       Határidő: 2021. szeptember 17. (programtól függő) 

       Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes 

                          testnevelő tanárok 

 

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

számára a színházlátogatások lehetőségét, valamint rendhagyó irodalomórák szervezését.  

       Határidő: 2021. szeptembertől folyamatos 

       Felelősök: Haug Antal  igazgatóhelyettes 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető  

 

A tárgyi és a személyi feltételeket figyelembe véve a könyvtár iskolai információs centrumként 

működjön. A tanulók igényei szerint működtetni kell az állomány számítógépes nyilvántartását és 

kezelését. 

       Határidő: 2021. szeptember 1., illetve folyamatos 

       Felelősök Haug Antal  igazgatóhelyettes 

            Incze Orsolya könyvtáros  

 

Fel kell újítani az iskolaújság, az iskolarádió, illetve más iskolai diákkommunikációs csatornák 

folyamatos működtetésének feltételeit. 

       Határidő: 2021. folyamatos 

       Felelősök: T. Várkonyi Attila igazgató, 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

a humán munkaközösség vezetője, 

rendszergazda, 

a stúdiós feladatokkal megbízott oktató 

 

 

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

az iskolai tantárgyi és szakmai, illetve komplex tanulmányi versenyeket. 

Határidő: folyamatos 

Felelősök: Froemel Károly, Haug Antal igazgatóhelyettesek,  

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

        Határidő: 2021. szeptember 1. (ütemterv) 

        Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató, 

                    az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

Biztosítani kell a szülői munkaközösség munkájának folyamatosságát. Ki kell egészíteni a testületet, 

és el kell készíteni az új tanévre szól munkatervet. 

        Határidő: folyamatos 

        Felelősök: T Várkonyi Attila igazgató, 

Kapitány János igazgatóhelyettes, 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

      osztályfőnökök 

 

Fel kell kutatni a kilencedikes tanulók között a veszélyeztetett fiatalokat, megkülönbözte tett 

figyelemmel kell kísérni munkájukat, tanulmányi eredményüket, magatartásukat, valamint szociális 

helyzetüket.  

          Határidő: folyamatos 

          Felelősök: Haug Antal  igazgatóhelyettes 

      osztályfőnökök 

 

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

         Határidő: 2021. november 

         Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes,  

   diákokat segítő feladattal megbízott oktató 

 

Osztályfőnöki órák keretében meg kell emlékezni időszerű évfordulóinkról. Az elmúlt években 

kialakult hagyományaink szerint megfelelő keretekben és tartalommal kell megszervezni a Wesselényi 

Emléknapokat. 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: az évfordulók szerint  

         Felelősök:  Haug Antal  igazgatóhelyettes, 

                 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

Meg kell rendezni a végzős tanulók szalagavató ünnepélyét. 

         Ideje: 2021. november ? 

         Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes, 

                           az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

              

A tanév folyamán az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra nevelés keretében előadásokat 

szervezünk. 

         Ideje: folyamatos 

         Felelősök: ökoiskolai munkacsoport,  

   az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

 

Meg kell szervezni végzős tanulóink ballagási ünnepségét. 

          Határidő: 2022. május  

          Felelősök:  Haug Antal és Kapitány János igazgatóhelyettesek, 

                  az osztályfőnöki munkaközösség vezetője    
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5. EGYÉB FELADATOK 

 

 

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

tanfolyamok szervezésében és lebonyolításában, esetleg új képzési formák bevezetésben.  

       Határidő: folyamatos 

       Felelősök: Froemel Károly igazgatóhelyettes, szakmai MKV 

 

Össze kell állítani a pedagógusok és a dolgozók 2022/2023. tanévi továbbképzési tervének javaslatát. 

       Határidő: 2022. január 10. 

       Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató, 

               igazgatóhelyettesek 

 

Konkrét feladatok meghatározásával tájékoztatni kell a nevelőtestületet a félév-, illetve a tanévzárással 

kapcsolatos főbb tennivalókról. 

       Határidő:   2021. szeptember 1. 

       Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató, Haug Antal igazgatóhelyettes 

 

Értékelni kell a félévi nevelő-oktató munka eredményeit. 

       Határidő: 2022. január 30. 

       Felelős:  T. Várkonyi Attila igazgató 

                

Elő kell készíteni és le kell bonyolítani az esedékes záróvizsgákat. 

A vizsgáztató tanárok munkaidejének megtervezése is szükséges a tanórával le nem kötött munkaidő 

terhére. 

        Határidő: 2022. februártól folyamatos 

        Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató, igazgatóhelyettesek 

                           munkaközösség-vezetők 

 

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 

 

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, 

 

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 

 

Össze kell állítani az iskola dolgozóinak 2022. évi szabadságolási tervét. 

    Határidők: 2022. június 14 

    Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

    Előkészítők: az egyes területek vezetői 
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El kell készíteni a minőségügyi csoport tervét, kiemelten kell kezelni a pedagógus teljesítmény-

értékelésre vonatkozó feladatokat az esetleges fenntartói utasítások alapján. 

          Határidő: 2021. szeptember 30. 

          Felelősök:  T. Várkonyi Attila igazgató 

     Minőségvédelmi megbízott (Pásztor Erika) 

 

Országos mérés, értékelés – olvasási szövegértési és matematikai alapkészségek mérése 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

  Felelősök:  Haug Antal igazgatóhelyettes,    munkaközösség-vezetők,   szaktanárok  

 

Iskolai közösségi szolgálat dokumentációnak iratkezelése, összegyűjtése, ellenőrzése 

  Felelősök:  Kapitány János igazgatóhelyettes, 

       osztályfőnökök  

 

 

 



A 2021-22-es tanév munkaterve 

 

 

 

12 

6. A 2022-23-ES TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FELADATAI 

 

 

A vonatkozó jogszabályok, a programtantervek és a képzési- és kimeneti követelmények, és a 

szakképzés új dokumentumainak megfelelően biztosítanunk kell a következő tanév sikeres indítását. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató 

 

Beiskolázási tevékenységünket – eddigi eredményeinket megtartva – fokozott intenzitással kell 

folytatnunk, majd el kell végeznünk a beiskolázással kapcsolatos feladatainkat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: iskolavezetőség 

Szervezők: Tóth Gabriella iskolatitkár- megbízott beiskolázási felelős, 

       megbízott oktatók 

 

A várható beiskolázási létszám figyelembevételével meg kell tervezni a működéshez szükséges 

pedagógus létszámigényt. Intézkedni kell a szükségessé váló pályázatok meghirdetéséről. 

Határidő: 2022. április 

Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató 

     

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

Határidő: 2022. április 

Felelős: T. Várkonyi Attila igazgató, gondnokság, BMSZC gondnokság 

 

 

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- megbízott beiskolázási felelős 

 

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,  munkaközösség-vezetők 

   

A munkaközösség-vezetők bevonásával el kell készíteni a 2022-23. tanév előzetes 

tantárgyfelosztását. 

Határidő: 2022. június 12. 

Felelősök: Kapitány János igazgatóhelyettes 
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7. ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

 

 

1. Az alakuló és a tanévnyitó oktatói értekezleten az újonnan elnyert ÖKOISKOLA címmel járó 

feladatok vázolása. Az ÖKO-munkacsoport alakuló értekezletének előkészítése 

2. Az ÖKO-munkacsoport megalakítása a kollégákkal. 

3. A tanév tervezési dokumentumainak kiegészítése az ÖKO-munkacsoport által javasolt 

események, programok, világnapok, fenntarthatósági témahét időpontjával. 

4. Egész tanéven átívelő feladat a tanulók ökoszemléletének fejlesztése 

5. Egészségre, egészséges életmódra való neveléssel összefüggő témanap (WIN iskolai napok 

keretein belül) 

6. Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az iskolában 

7. PET palack-, kupak-, papír-, szárazelemgyűjtő akciók szervezése 

8. Iskolai tantermek további zöldítése, az iskolai kertben különböző aktivitások 

9. Túraszakosztály – természetjáró és a természetfotós szakkörök felélesztése, elindítása 

 

Egyéb feladataink: 

Szoros együttműködés az Iskolai Diáktanáccsal, a Szülői közösséggel, partnerekkel; az iskolai honlap 

ÖKO részének folyamatos frissítése, pályázatfigyelés, más ökoiskolákkal való kapcsolatfelvétel 

tapasztalatcsere céljából 

Kiemelt dátumok: 

2021.10.04. Állatok Világnapja 

2021.11.02-2021.11.05. Tematikus Projekt hét 

2022.03.22. Víz világnapja 

2022.04.22. Föld napja 

2022. 04. 25-29. Fenntarthatósági témahét 

2022.05.10. Madarak és Fák napja 

2022.05.20. Méhek világnapja 

2022.05.22. A biológiai sokféleség nemzetközi 

világnapja 
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8. A  2021-22-ES TANÉV MUNKARENDJE, FONTOSABB ESEMÉNYEI 

 

 

év hónap/nap 
kezdési 

időpont 
programok/események 

        

2021. VIII. 23. 9:00 Alakuló értekezlet 

  VIII. 24-25. 9:00 Javítóvizsgák  

  VIII. 24. 9:00 Gépészeti alapismeretek konzultáció 

  VIII. 25. 9:00 Villamosipari alapismeretek konzultáció 

  VIII. 26. 9:00 Ágazati alapvizsga javítóvizsgája 

  VIII. 24-25-26.   Munkaközösségi értekezletek 

  VIII. 30. 9:00 Tanévnyitó oktatótestületi értekezlet 

  VIII. 31. 14:00 Tűz-, baleset-, munkavédelmi oktatás 

  IX. 1. 9:00 Első tanítási nap, tankönyvosztás 

  IX. 2. 17:00 9. évfolyam szülői értekezlete 

  

IX. 8.  
9. évfolyamosok gólyaavatója, szabadtéri programja 

  IX. 15-16.   "Mi a pálya?" Pályaválasztási kiállítás 

  

IX. 17. 
  OKTV-re való jelentkezés határideje 11. és 12. 

évfolyamosok részére 

  IX. 24.   Magyar Diáksport Napja (sportnap) 

  X. 4-től 8:30 1. Nyílt nap (pontos dátum megbeszélés alatt) 

  

X. 6. 
  Megemlékezés az Aradi vértanúk emléknapjáról 

(kiállítás keretében) 

  

X. 11. 

X.18. 
14:00 

9. évfolyamon oktatók tapasztalatcseréje 

 

  X.19-20.   "Szakmázz!" (pályaválasztási kiállítás) 

  

X. 22.   
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc és a 

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának iskolai 

megünneplése 

  

X. 25-29-ig 
  Őszi szünet (utolsó tanítási nap: X. 22.; első tanítási 

nap: XI. 2.) 

  XI. 2.   Történelem OKTV 

 XI.2-XI.5.  Tematikus projekt hét 

  XI. 8-tól 8:30 2. Nyílt nap (pontos dátum megbeszélés alatt) 

  XI. 9.   Matematika OKTV 

  XI. 15. 14:00 Oktatótestületi értekezlet 

  

XI. 15. 16:00-

18:00 Szülők I. Tájékoztató Napja (közös fogadóóra) 

  XI. 17.   WENYÁK - szakmai verseny (szervezés alatt) 

  XI. 22.    Angol OKTV 

  XI. 22-tól 8:30 3. Nyílt nap (pontos dátum megbeszélés alatt) 

  XI. 27. 17:00 Szalagavató ünnepély (ledolgozva a XII. 24.) 
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XI. 29-XII. 17.   
Wesselényi Emlék Napok (WEN) rendezvényei 

(szavalóverseny, Christmasparty, Weihnachtsparty, 

történelmi vetélkedő) 

  XII. 1.   Diákközgyűlés 

  XII. 6. körül 14:00 4. Nyílt nap (pontos dátum megbeszélés alatt)  

  

XII. 10. 
  Emberi Jogok Napja (megemlékezés kiállítás 

keretében) 

  

XII. 17. 
11:00 

Oktatótestületi értekezlet - oktatótestületi karácsony 

  

XII. 20-21. 
  Igazgatói szünet (2 nap a nyolc tanítás nélküli 

munkanapből) 

  

XII. 22-31-ig 
  Téli szünet (utolsó tanítási nap: XII. 17.; első tanítási 

nap: 2022. I. 3.) 

2022. 
I. 21. 

  
A 2021-2022. tanév I. félévének utolsó tanítási napja 

  I. 22. szombat 10:00 Központi írásbeli felvételi 8. osztályosok részére 

  I. 24.   Félévi osztályozó értekezletek 

  I. 24-28-ig   Tanulók félévi eredményeinek közlése 

  

I. 27. 
  Holokauszt Nemzetközi Emléknapja (megemlékezés 

kiállítás keretében) 

  I. 31. 14:00 Félévi oktatótestületi értekezlet 

  II. 22-III. 11   Szóbeli felvételi eljárás időtartama 

  

II. 2. fele 
  Ágazati alapvizsga az esti képzésben résztvevőknek 

(ha indul a képzés) 

  
II. 25.   Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja 

(megemlékezés kiállítás keretében) 

  

II. 28. 
13:00 

Szóbeli felvételi elbeszélgetés külön beosztás szerint 

  

III. 1. 
13:00 

Szóbeli felvételi elbeszélgetés külön beosztás szerint 

  III. 3. 13:00 PÓTszóbeli felvételi elbeszélgetés 

  III. 7-11.   "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozási témahét 

  

III. 11. 
10:00 Szentmise a természeti katasztrófa áldozataiért a 

Ferenciek terén 

  III. 11. 11:00 Megemlékezés és koszorúzás a Ferenciek terén 

  III. 11.   Március 15-i iskolai ünnepség 

  

III. 14. hétfő 
  

pihenőnap, ledolgozva 2022. III. 26-án, szombaton 

  III. 28. 14:00 Oktatótestületi értekezlet 

  

III. 28. 16:00-

18:00 Szülők II. Tájékoztató Napja (közös fogadóóra) 

  IV.   "Szakmák éjszakája" 

  IV. 4-8.   "Digitális Témahét" 
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IV. 13. 
  Wesselényi Iskolai Nap (WIN=Diáknap) (szervezés 

alatt) 

  

IV. 14-19-ig 
  Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: IV. 13.; első 

tanítási nap: IV. 20.) 

  
IV. 16.   Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja 

(megemlékezés kiállítás keretében) 

  

IV. 20-V. 3 

között 
  

Szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciát vizsgáló mérés 10. évfolyamos tanulók 

részére két mérési napon 

  IV. 25-29.   "Fenntarthatósági Témahét" 

  IV. 28. 14:00 Végzős tanulók osztályozó értekezlete 

  

IV. 29. 
11:00 Végzős tanulók ballagási ünnepsége (végzősök utolsó 

tanítási napja) 

  V. 2-24-ig   Írásbeli érettségi vizsgák 

  

V. 2. 
9:00 Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 

240 perc 

  V. 3. 9:00 Matematika írásbeli érettségi vizsga 180 perc 

  V. 4. 9:00 Történelem írásbeli érettségi vizsga 240 perc 

  

V. 4. 
  Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés 

kiállítás keretében) 

  

V. 5. 9:00 Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga 180+15 perc 

középszinten,                 240+15 perc emelt szinten 

  

V. 6. 
9:00 

Német nyelv írásbeli érettségi vizsga 180+15 perc 

  V. 11. 8:00 Ágazati szakmai írásbeli érettségi vizsga 

  

V. 13. 
8:00 Informatika írásbeli/gyakorlati érettségi vizsga 180 

perc 

  

V-VI. hónapban   5 0714 04 03 azonosító számú elektronikai technikus 

szakmai vizsga 2/14T technikusi évfolyam részére 

  V.    "Arany Fakanál" főzőverseny (szervezés alatt) 

  VI. 1-9-ig   Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

  VI. 2. 14:00 Pedagógusnapi megemlékezés 

  VI. 3.   Pedagógusnap Igazgatói szünet 

  

VI. 4. 
  Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés 

kiállítás keretében) 

  

VI. 13-24-ig 
  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (lásd később 

külön beosztás szerint) 

  VI. 14. 14:00 A nem végzős tanulók osztályozó értekezlete 

  VI. 15.   A nem végzős tanulók utolsó tanítási napja 

  VI. 15. 12:00 Tanévzáró ünnepély 
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VI. 16-VIII. 31-

ig   Összefüggő szakmai gyakorlat a 2/10 M és a 11/H 

osztályosok részére 

  VI. 16. után   Ágazati alapvizsga az 1/9 M osztály részére 

  VI. 22. 8:00 Beiratkozás a 9. évfolyamra 

  VI. 29. 9:00 Tanévzáró oktatótestületi értekezlet 

  VII. 1-től   Az oktatók nyári szabadságának kezdete 
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9.  BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

 

 

Feladat Határidő Felelős 

1. A tanulói adatok és a 

beírási napló egyeztetése 

 

szeptember 14. igazgatóhelyettesek 

Tóth Gabriella iskolatitkár 

osztályfőnökök 

2. Osztályzatok, 

hiányzások, késések 

ellenőrzése az 

osztálynaplókban (e-

napló) 

havonta 

 

félévenként 

 

évenként 

osztályfőnökök 

igazgató, igazgatóhelyettesek 

3. Bizonyítványok, 

törzslapok 

 

félévenként 

évenként 

osztályfőnökök 

igazgató, igazgatóhelyettesek 

4. Az érettségi és a szakmai 

záróvizsgák előkészítése, 

az iratok kiállítása 

kezelése 

 

évenként 

a vizsgák jegyzője 

igazgató 

 

5. Az iskolai ügyeleti 

rendszer ellenőrzése 

folyamatosan 

 

estenként 

 

igazgató, igazgatóhelyettesek 

6. Az iskola gazdálkodási 

feladatai 

folyamatosan  igazgató 

gazdasági     ügyintéző 

7. Az épület, a 

berendezések állaga; 

vagyonvédelem 

folyamatosan 

kéthavonta 

félévenként 

gondnok 

 

igazgató 
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10. A NEVELŐTESTÜLET TAGJAINAK MEGBÍZATÁSAI 

 

 

  
Név Testületi megbízatás Egyéb megbízatás 

1. 
Almár-Reisz Judit   a 201. terem felelőse 

2. 
Balla Éva   a 301. terem felelőse 

3. 
Barczi János osztályfőnök 

a kondi és a 

tornacsarnok felelőse 

4. 
Bencsics Zoltán alapítvány megbízottja 

a kondi és a 

tornacsarnok felelőse 

5. 
Csapó Endre   

a 302, a 308. és a 13. 

terem  felelőse 

6. 
Csapó Nikolett   a 306. terem felelőse 

7. 
Doros Beáta   a 311. terem felelőse 

8. 
Englert Ervin   a 207. terem felelőse 

9. 
Froemel Károly Gyula 

szakmai képzésért felelős 

igazgatóhelyettes 

a 205, 112, 307, 308. 

terem felelőse 

10. 
Galgovics Anetta   a 303. terem felelőse 

11. 
Gerendás Zoltán   a 208. terem felelőse 

12. 
Giliné Böröczky Éva 

az informatikai 

munkaközösség vezetője 
a 212. terem felelőse 

13. 
Görcsös Ádám   

a kondi és a 

tornacsarnok felelőse 

14. 
Gyurics Márton István   a 313. terem felelőse 

15. 
Hanga Ivett iskolaőr a 319. terem felelőse 

16. 
Haug Antal István igazgatóhelyettes a 205/b. terem felelőse 

17. 
Oszkóné Incze Orsolya könyvtáros könyvtár 

18. 
Jócsik János   

a 304. és a 305. terem 

felelőse 

19. 
Joó Imre   a 112. terem felelőse 

20. 
Kapitány János Sándor igazgatóhelyettes 

315. és 316. terem 

felelőse 
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21. 
Kappelmayer Hedvig   

 a 302, 215/A terem 

felelőse 

22. 
Látkóczki Andrea 

a humán munkaközösség 

vezetője 

a 216. és a 218. terem 

felelőse 

23. 
Lehőcz Márta Luca pszichológus a 322. terem felelőse 

24. 
Lovász Róbert István 

ifjúsági- és gyermekvédelmi 

feladatok 
a 116. terem felelőse 

25. 
Madarász Csaba 

 az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
a 321. terem felelőse 

26. 
Mátyás Erika Izabella 

a reál munkaközösség 

vezetője 

a 214. és a 215. terem 

felelőse 

27. 
Mencsik Magdolna 

az elektronika 

munkaközösség vezetője 
a 118 .terem felelőse 

28. 

Mogyorósiné Al-Aifari 

Ágnes 

az idegen nyelvi 

munkaközösség vezetője 
a 317/a  terem felelőse 

29. 
Németh Gábor   a 12. terem felelőse 

30. 
Pásztor Erika BECS megbízott a 309.  terem felelőse 

31. 
Peredy Viktor Imre   a 18. terem felelőse 

32. 
Piricz Ágnes   

a 214. és a 213. terem 

felelőse 

33. 
Szabó Krisztina Ágota fejlesztőpedagógus a 322. terem felelőse 

34. 
Szalai Judit   

a 305. és a 218. terem 

felelőse 

35. 
Szalkay Csilla   a 112. terem felelőse 

36. 
T. Várkonyi Attila igazgató a 206. terem felelőse 

37. 
Vass Kálmán   a 17. terem felelőse 
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11. OSZTÁLYAINK A 2021-22-ES TANÉVBEN 

 

5 éves technikumi képzés  

Szakmajegyzék szerinti képzés 

9.E Mencsik Magdolna (elektronikai technikus) SZJ 5 0714 0403  

9.I Bencsics Zoltán (informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus) SZJ 5 0612 1202 

9. iNy-informatika Balla Éva (informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus) SZJ 5 0612 

1202 

 

Szakmajegyzék szerinti képzés 

10. E Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes (elektronikai technikus) SZJ 5 0714 0403  

10. i Mátyás Erika Izabella (2019/2020 9Ny nyelvi előkészítő évf. informatikai rendszer- és  

alkalmazásüzemeltető technikus) SZJ 5 0612 1202 

10.J Madarász Csaba (informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus) SZJ 5 0612 1202 

 

Szakgimnáziumi, OKJ szerinti képzés 

11.H Kapitány János (elektronikai technikus) OKJ 54 523 02  

11.i Szalai Judit (műszaki informatikus) OKJ 54 481 05  

 

12.H Látkóczki Andrea (elektronikai technikus) OKJ 54 523 02  

12.i Jócsik János (műszaki informatikus) OKJ 54 481 05  

 

1 éves technikumi képzés  

szakmajegyzék szerinti képzés 

2/14 Froemel Károly (elektronikai technikus) SZJ 5 0714 04 03  

 

3 + 2 éves szakképző iskolai képzés (volt szakközépiskola) 

Szakmajegyzék száma szerinti 

1/9 M Galgovics Anetta (elektronikai műszerész) SZJ 4 0713 0402  

2/10 M Csapó Endre (elektronikai műszerész) SZJ 4 0713 0402  

 

1 éves Orientációs évfolyam  

9.OE Pásztor Erika  

 

Érettségi vizsgára felkészítő 2 éves nappali tagozat  

12. P Barczi János  

13.P Doros Beáta  

 

Felnőttoktatás  

2 éves szakmai képzés  

KSZ/12.E Bencze Zsolt (elektronikai műszerész SZJ 4 0713 0402)  

1 éves (rövidített, beszámításos) szakmai képzés  

1/13.i Englert Ervin (szoftverfejlesztő- és tesztelő SZJ 5 0613 12 03)  
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12. 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 

 

A pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó tervezett időpontokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 



A 2021-22-es tanév munkaterve 

 

 

 

23 

13. JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

  

 

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több ezer 

állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus 

elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.   

 

A BMSZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikumban (a továbbiakban: iskola) a járványügyi 

készenlét idején a következőkben megadott eljárásrend érvényes. 

 

Jelen eljárásrend (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A 

módosításról az iskola vezetősége dönt. 

 

 

A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból 

biztonságos környezet kialakítása 

  

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek 

betartása mindenki számára kötelező.   

 

1.2. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  

A fentiek biztosítása érdekében az iskola infravörös lázmérő készüléket üzemeltet a beléptetéshez és 

a rendszeresen ellenőrzéshez. A holnapi napon kerülnek beüzemelésre a Tri-Con cég hőmérő kapui 

az iskola Várna utcai portáján, ami gyors áthaladást és hőmérést tesz lehetővé 0,2 °C pontossággal 

18 érzékelő segítségével. 2020. október elsejétől kötelezően minden diákot és alkalmazottat csak a 

hőmérést követően engedünk be az épületbe, amennyiben normális az illető testhőmérséklete.  

 

1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez 

magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögés i etikett 

betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz 

(továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.   

 

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az iskola területén belül rendkívül fontos a vírus 

továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók 

között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó 

táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi 

irodákban stb.).   

 

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az iskolában maszk viselése kötelező. A 

munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.   

 

1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő 

(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és 

takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által 

magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő 

behatási idővel kell felhasználni.  



A 2021-22-es tanév munkaterve 

 

 

 

24 

 

1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, 

liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell.  

 

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes  szellőztetésre. 

Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb 

természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss 

levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil 

berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-

utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a 

helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran 

kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel.  

A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni.   

 

1.9. Szükséges gondoskodni az iskolába érkezők megfelelő tájékoztatásáról, a létesítmény aktuális 

házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti 

korlátozásokról.   

 

1.10. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak  fokozott 

betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése 

és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó 

szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az iskola vezetője, a főigazgató és a kancellár az 

intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.   

 

1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a 

szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás 

szükséges a szolgálati út betartásával.   

  

1.12. Az épületünkben a harmadik emeleten, a 322-es szobában alakítottunk ki elkülönítő helyiséget, 

arra az esetre, ha szükséges lenne egy vagy több egyén elkülönítése. Ennek az elkülönítő helyiségnek 

a kulcsait a titkárságon és a portán helyeztük el. 

 

A tanórák látogatása, a beiratkozás 

  

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével 

lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a 

tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.   

2.2. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám 

csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló otthoni 

felkészüléssel szervezhető meg.   

 

2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítjuk. 

 

2.4. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az 

elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen 

alkalmazzuk. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget 

továbbra is biztosítjuk. kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok 

betartására.  
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2.5. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők 

beiratkozásakor írásbeli nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e 

külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 

341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.  

(3. számú melléklet) 

 

2.6. Biztosítjuk az online beiratkozás lehetőségét, elkerülve ezzel a sorban állás kialakulását.  

 

2.7. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

szükséges. 

 

2.8.  Az iskolai osztályok és csoportok oktatási rendjét az 1. sz melléklet tartalmazza.  

 

 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

  

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés 

rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy 

alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat 

során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező . 

 

3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése online 

formában valósul meg.  

 

3.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-

használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama 

alatt lehetőség szerint biztosítani kell.   

 

3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa 

megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.  

3.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.  

 

3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

szükséges.  

  

A számonkérés, beszámolás rendje  

 

 Az online oktatásban tanuló osztályok tanulóinak beszámolási kötelezettségük van. A beszámolás 

két hetenként egy alkalommal, személyes megjelenéssel, a szükséges járványügyi előírások 

megtartása mellett történik. 

 

4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten 

kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.  

 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli 

számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás 

várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.  
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4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt.   

 

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk 

viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a 

segédeszközökön.   

  

Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények  

  

6.1. A tanévnyitó rendezvényeket szabadtéren szervezzük, úgy, hogy a jelenlévők összlétszáma az 

500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel vagyunk a javasolt védőtávolság (1,5 

méter) betartására. Megfontoljuk az online tanévnyitó lehetőségét is. 

 

6.2. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5 méteres 

személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság tartható, a maszk viselése 

ajánlott.   

 

6.5. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat a járványügyi készenlét esetén kerüljük. 

 

Tornacsarnok használata 

  

7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, 

magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.  

 

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében a foglalkozások, programok során törekszünk 

kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.  

 

7.3. A tevékenységeket a nap folyamán időben elosztjuk, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek 

egy időben egy helyszínen.   

 

7.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra 

helyezzük a hangsúlyt.  

 

7.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása során az 

előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt 

koncentrációjának alkalmazására) szükséges.  

  

Munkarend a járványügyi készenlét idejére  

 

A járványügyi helyzetet az iskolavezetőség és az oktatói testület folyamatosan, cloud-alapú 

szoftverek segítségével monitorozza. 

 

 

Amennyiben az iskola bármely tanulója vagy alkalmazottja orvosilag igazolt módon megkapta a 

COVID-19 fertőzést, az igazgató jelzi a BMSZC egészségügyi koordinátorának a tényt és 

indítványozza az adott iskolai csoport hibrid oktatásra való átállását a karatén időszakára. A karantén 

időszaka két hét, amely az aktuális járványügyi helyzet alapján meghosszabbítható. 
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HITELESÍTÉS 

 

 

Jelen munkaterv a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 34. § (2) bekezdés alapján készült. 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

 

 

 

T. Várkonyi Attila 

igazgató 

 

 

 

Haug Antal  

igazgatóhelyettes 

 

 

 

Froemel Károly 

szakmai képzésért felelős igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

Jelen munkatervet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 51. § (2) bekezdés 3. pontja 

alapján a 2021/2022. tanév előkészítésével összefüggésben az oktatói testület elfogadta.  

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

 

Az oktatói testület nevében 

Madarász Csaba 
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14. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

 

 

 

Az Osztályfőnöki Munkaközösség munkaterve  

 

 

A munkaközösség tagjai az osztályfőnökök: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/2021-es tanévben Csapó Nikolett látta el az osztályfőnöki munkaközösség vezetését is. Ebben 

a tanévben nem vállalhatja tovább ezt a feladatot, így új munkaközösség-vezetőt választottunk. 

  osztályfőnökök 

 

1.  1/9.M 

 

Galgovics Anetta 

 

2.  9.E 

 

Mencsik Magdolna 

3.  9.I 

 

Bencsics Zoltán 

4.  9.inyek Balla Éva 

 

5.  9.O 

 

Pásztor Erika 

6.  2/10.M Csapó Endre 

 

7.  10.E Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes 

 

8.  10.I Mátyás Erika Izabella 

9.  10.J Madarász Csaba 

 

10.  11.H Kapitány János Sándor 

 

11.  11.I Szalai Judit 

 

12.  12.H Látkóczki Andrea 

 

13.  12.I Jócsik János 

 

14.  12.P 

 

Barczi János 

15.  13.P Doros Beáta 

 

16.  2/14.T Froemel Károly Gyula 
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Munkaközösségünk Madarász Csabát választotta meg erre a tanévre 2021. augusztus 23-ai 

munkaközösségi alakuló értekezleten. 

 

 

 

SZEPTEMBER 

 

Évnyitó (szeptember 1.) 9:00 

 

felelős: Látkóczki Andrea,  

Gólyanap-csapatépítés (szept.8.) felelős: 9-es osztályfőnökök 

 

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

vírushelyzet alakulása miatt osztályonként lesz megtartva a tanévnyitó. 

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

lebonyolíthatók. 

- A szülői értekezletek tervezett időpontjai: 9. évfolyamon: szept.7., többieknek szept.7. és 20. 

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

Látkóczki Andrea tanárnőnek van összeköttetése. Az előző tanévben második elmaradtak 

előadások a veszélyhelyzet miatt. Amint ezek pótlására lehetőség lesz, osztályaink részt fognak 

rajta venni.   

 

 

OKTÓBER 

 

Október 6. 

 

felelős:  Oszkóné Incze Orsolya 

Október 23. 

 

felelős:  Jócsik János 

 

 

- 9. évfolyamos osztályértekezletek (október 11,). Szükség esetén online is megtartható. 

- Nyílt napok I. 

 

 

NOVEMBER  

 

Szalagavató (november 27.) felelős: Madarász Csaba és a 11., 12. 

évfolyam osztályfőnökei 

 

- Nyílt napok II. és III.  

- Szülők tájékoztató napja I. (november 15.) 

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

 

Emberi jogok napja (december 10.) 

 

felelős: Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki 

Andrea 

Osztálykarácsonyok 

 

felelős: Osztályfőnökök 

 

- Nyílt napok IV. 

- Diákközgyűlés (december 1.) 

- Wesselényi Emlék Napok rendezvényei, háziversenyei 

 

JANUÁR 

 

- 1. félév zárása (a közösségi szolgálat dokumentációinak leadása jan. 12-ig, majd 

adminisztrálása. Félévi értesítők kiosztása jan. 24-28-ig.)  

 

 

FEBRUÁR 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

(február 25.) 

felelős: Oszkóné Incze Orsolya 

 

- Érettségire jelentkezés 

 

 

MÁRCIUS 

 

Koszorúzás (márc.11.) 

 

felelős: Csapó Nikolett, Haug Antal, 

Oszkóné Incze Orsolya 

Március 15-i ünnepély (márc.11.) 

 

felelős: Csapó Nikolett 

 

 

- Szülők tájékoztató napja II. (március 28.) 

 

 

ÁPRILIS 

 

WIN nap (április 13.) felelős: Madarász Csaba, a 11. évfolyam 

osztályfőnökei és a 12.P osztályfőnöke 

Holokauszt emléknap (április 15.) 

 

felelős: Látkóczki Andrea 

Ballagás (április 29.) felelős: Szalai Judit 

 

- „24 órás” sportnap (szervezés alatt), felelős: Bencsics Zoltán, Barczi János, Görcsös Ádám 
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- Végző tanulók közösségi szolgálat dokumentációjának leadása április 15-ig, aztán 

adminisztrálása 

 

MÁJUS 

 

Érettségi és szakmai vizsgák kezdete 

 

 

Országos kompetenciamérés 10. évfolyam 

(április 20-május 3.) 

 

Osztálykirándulások 

 

 

Arany fakanál (szervezés alatt) felelős: Madarász Csaba és az 

osztályfőnökök 

 

 

JÚNIUS  

 

Pedagógusnap (június 3.) felelős: Csapó Nikolett 

Összetartozás napja (június 4.) 

 

felelős: Csapó Nikolett, Haug Antal 

Tanévzáró (június 15.) felelős: Csapó Nikolett 

 

 

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

- A munkaközösség éves munkájának értékelése; felelős: Madarász Csaba 

 

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. 

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 megválasztása 

- 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; határidő: 

szept.13.; felelős: osztályfőnökök 

- Új diákok adatainak beírása az e-naplóba, régiek ellenőrzése; határidő: szept.16.; felelős: 

osztályfőnökök. 
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- A 9-es diákok adatainak ellenőrzése az e-naplóban. Az új bizonyítványok megnyitása. 

(Papíralapú törzslapokat nem kell kitölteni); határidő: szept. 16.; felelős: osztályfőnökök.  

- Osztályfőnök-helyettesek választása. 

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

- Záradékolni kell a javítóvizsgás bizonyítványokat és törzslapokat legkésőbb szeptember 1-ig! 

- 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. 

- 10000 ft (kulturális hozzájárulás és oktatási segédanyagokhoz hozzájárulás) beszedése (a 

végzős diákoktól nem szedünk pénzt) – határidő: az őszi szünet előtti utolsó tanítási napja. Az 

összeget Haug Antal igazgatóhelyettes gyűjti. 

- 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. 19. 

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

járványügyi előírásoknak. 

Szakmai előmenetel és ösztöndíj részleteinek ismertetése a diákokkal és a szülőkkel. 

 

 

Rendszeres feladataink osztályfőnökként: 
 

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

- A hiányzások adminisztrálásánál be kell tartani a fegyelmi fokozatokat és azonnal értesíteni 

kell írásban a szülőt, gyámhivatalt stb. 

- Félévi értesítők kiosztása, bizonyítvány+törzslap megírása – félévente 

- Nyomon kell követni és dokumentálni kell a vírusban megbetegedett vagy érintett tanulókat.  

- Kapcsolattartás az iskola fejlesztő pedagógusával, az iskolapszichológussal. 

- Rendszeres kapcsolattartás az osztályban tanító szaktanárokkal .  

- Havonta megtekinteni az osztály valamelyik tanóráját és ezt dokumentálni. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás felértékelődött a digitális oktatásra való átálláskor. 

- Közösségi szolgálat dokumentációjának vezetése. 

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

vegyenek részt, a TEA célkitűzéseivel egyetértünk. 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat a tanév során rendelkezésre álló szabadnapok felhasználására: 

 

A 8-ból 6-ra tennénk javaslatot, a maradék 2 napra vonatkozó vezetői javaslatot elfogadjuk, s a téli 

szünet elejéhez kapcsolnánk (december 20-21.) 

1. nap: minél hamarabb szeptemberben: digitális oktatással kapcsolatos továbbképzés, egységes 

platform bemutatása 

2. nap: október 8.: oktatói közösség csapatépítő kirándulása 
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3. nap: április 13.: tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: WIN (már talán elég jó idő van, és még 

a végzősök is itt vannak) 

4. nap: A magyar nyelv és irodalom érettségi idején érettségi szünet. 

5. nap: május 5.: angol nyelv 

6. nap: június 3.: pedagógus nap 

 

Budapest, 2020. augusztus 31.  

 

             Madarász Csaba 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
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Az Idegennyelvi Munkaközösség munkaterve 

 

Munkaközöségünk tagjai: 

1. Almár-Reisz Judit (angol szakos) 

2. Balla Éva (angol szakos) 

3. Doros Beáta (angol szakos) 

4. Galgovics Anetta (angol szakos) 

5. Haug Antal (német szakos) 

6. Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes (angol szakos)  

7. Pásztor Erika (angol szakos) 

8. Szalai Judit (német szakos) 

9. Vass Kálmán (angol szakos) 

Munkaközösség-vezető: Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes  

 Augusztus 23-án megtartottuk az alakuló értekezletünket, ahol újra választották Mogyorósiné 

Al-Aifari Ágnest, munkaközösség-vezetőnek. 

 Augusztus 25-én javítóvizsgáztattuk az év végén elégtelen osztályzatot kapott tanulókat. 5 

tanulóból 2 nem jelent meg, a másik 3 sikeresen teljesítette (2, 3, 5-re) a követelményeket.  

 Összegyűjtjük a szükséges tanári tankönyveket, a hiányzókat megrendeljük a kiadótól. 

 Megbeszéljük a tantárgyi követelményeket, kiegészítve az online oktatáskor elvártakkal, 

azonos értékelési rendszerünket, első tanórán a tanulók füzetébe beíratjuk.  

 Az azonos követelményrendszerünk megtartása érdekében közös témazáró dolgozatokat 

íratunk, amit nagyban könnyítenek a könyvekhez kapcsolódó tesztek. 

 Bemeneti teszteket íratunk az új csoportok besorolása céljából. (Más osztályokban is lehetőség 

van rá, a tudásuk felmérése céljából.) 

 Annak ellenére, hogy nem kötelező, tanmeneteket írunk minden osztályra.  

 Felmérjük, hogy van-e alkalmas diák az angol vagy német OKTV-re. 

 Gondolkozunk a régen hagyományosan programjaink, mint Halloween, Christmas / 

Weihnachtsparty, Easter party újjáélesztésén, vagy más nyelvi program megszervezésén a 

vírushelyzet alakulása függvényében. Szeretnénk ehhez a Centrumtól anyagi támogatást is 

igényelni az eszközökre, jutalmakra. Félévente 1-1 ilyen programot szeretnénk, így 40 -  40 

ezer Ft-ot (100Ft/fő) szeretnénk igényelni. 
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 Felmérés után, ha szükséges, korrepetálást tartunk a gyengébb tanulók számára, illetve 

tehetséggondozást a jobbaknak, esetlegesen versenyfelkészítést, ha lesz jelentkező előrehozott 

érettségire (ŐSSZEL VAGY TAVASSZAL), akkor az osztályozóvizsgára, illetve az 

érettségire felkészítünk. 

 Átdolgozzuk a szóbeli érettségi tételeket. 

 Május-júniusban a végzős tanulók számára tartunk plusz órákat, mivel, ha másfél-két hónapig 

meg se szólalnak angolul/németül az érettségi előtt, akkor nem fognak jól szerepelni a vizsgán.  

 Új kolléganőnknek folyamatos segítséget nyújtunk az év folyamán. 

 Folyamatosan fejlesztjük a már meglevő feladatbankunkat, amit egymással is meg tudunk 

osztani, ezzel is segítve egymás munkáját. 

 Sajnos megszűnt annak lehetősége, hogy a 309-es termet számítógépes nyelvi órákra 

használjuk, pedig az nagyon hasznos volt, jó lenne, ha be tudnánk jutni időnként infó terembe.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk a beszédkészség fejlesztésére, mert ez a készség az online oktatás 

során sajnos háttérbe szorult az elmúlt másfél évben. 

 Órákon többen is rendszeresen, akár napi szinten is projektort használunk, de eddig csak 2 

gépünk volt, most kaptunk egy új gépet, de ez még mindig csak 9 főből 3. Szeretnénk, ha 

mindenkinek lenne laptopja, projektora, mert ezek nélkül nem tudjuk teljesíteni  a tőlünk elvárt 

IKT eszközök használatát tanórákon. 

 A hangfalak nagyon régiek, a hallott szöveg értése fejlesztéséhez szükség lenne újakra.  

 Javasoltuk az előző tanév végén, hogy augusztusban tartsunk egy közös ellenőrzést az idegen 

nyelvek oktatására kijelölt tantermekben. A próba terjedjen ki a projektorok, hangrendszerek 

ellenőrzésére, valamint a sötétítő függönyök működőképességének vizsgálatára. A 

munkaközösség részéről Vass Kálmán vállalta, hogy részt vesz a munkában. Ezt meg is tette, 

ennek jegyzőkönyvét mellékelem a munkatervhez. Mivel órarendet még nem kaptunk, így csak 

a kistermekről tudjuk, hogy ott nyelvórák lesznek, így ott ellenőrizte a felszereléseket.  

 A munkaközösség-vezető e-mailben értesítést küld a megbeszélnivaló dolgokról, ötleteket, 

kérdéseket e-mailben folyamatosan megbeszéljük, megbeszéléseket tartunk lehetőségeink 

szerint.  

 A munkaközösségi értekezleten felmerült egy országismereti szakkör indítása is. A szakköri 

munka szándékolt célja a kevésbé motivált tanulók érdeklődésének felkeltése lenne. (A 

foglalkozások megtartása külön díjazás ellenében történne, amennyiben van rá fedezet) 

 Ha újra lehet szervezni a külföldi táborokat, folytatjuk a szervezést 

 Támogatjuk a Humán munkaközösség által megjelölt tanítás nélküli munkanapok beosztását.  
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Budapest, 2021. augusztus 26.                                

                                                                                   Mogyorósiné Al-Aifari Ágnes  

                                                                                         munkaközösség-vezető 
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A Humán Munkaközösség munkaterve 

 

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. 

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 2 tanévben hónapokon keresztül digitális oktatást végeztünk, mely 

sok szempontból nehéznek bizonyult tanárnak és diáknak egyaránt. 

Sajnos még 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 (a tavalyi tanévben ez sajnos 

elmaradt, pedig fontos lenne) 

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 2021/2022-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 

 a színházi látogatások számát szeretnénk növelni (a járványhelyzet sajnos ezt is befolyásolja) 

 módszertani kelléktárunk további fejlesztése 
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 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 

 a fenntartó segítségével szeretnénk tovább fejleszteni technikai állományunkat  

 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 eseményein. 

 

A munkaközösség értékelési szempontjai:  

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

 

Feladataink a 2021/2022-es tanévben: 

 

Augusztus 

Javító- és osztályozóvizsgák (augusztus 24-25.) 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 (a 

vírushelyzet függvényében). 
Látkóczki Andrea 

Szeptember 

Évnyitó (szeptember 1.) Látkóczki Andrea 

Október 

Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.) Oszkóné Incze Orsolya 

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 15.) szaktanárok 

Szalagavató (november 27.) Madarász Csaba 

December 

Wesselényi Emlék Napok rendezvényei szaktanárok 

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

Március 

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

Koszorúzás (árvízi megemlékezés)  
Szülők tájékoztató napja II. (március 28.) szaktanárok 

Április 

Wesselényi Iskolai Nap (április 13.) szaktanárok 

Holokauszt Nemzetközi Emléknapja (jan.27.) / 

Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja 

(ápr. 16.) 

Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki 

Andrea 

jegyek lezárása a végzős osztályokban szaktanárok 

Ballagás (április 29.) Szalai Judit 

Május 

érettségi vizsgák felügyelete szaktanárok 

Országos kompetenciamérés szaktanárok 

Írásbeli érettségi dolgozatok javítása szaktanárok 

Június 

Pedagógusnap (június 2.) Szalai Judit 

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Csapó Nikolett 

Jegyek lezárása a 9-11. évfolyamokon szaktanárok 

Szóbeli érettségi vizsgáztatás szaktanárok 

Évzáró (június 15.) Csapó Nikolett 

Munkaközösségi évértékelés szaktanárok 

 

 

További tervezett iskolai programjaink: 

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

Színházlátogatás, Múzeumlátogatás, 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 
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 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. 

 

Budapest, 2021.09.01. 
 

Látkóczki Andrea 

munkaközösség-vezető 
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A Reál Munkaközösség munkaterve 

 
Tagok: 

 

1. Mátyás Erika Izabella (matematika, fizika)- munkaközösségvezető 

2. Piricz Ágnes (matematika) 

3. Szabó Krisztina Ágota (fizika, fejlesztőpedagógus, mentor és vezetőtanár)  

4. Galgovics Anetta (angol, természetismeret) 

5. Gerják István (informatika, matematika) 

6. Mencsik Magdolna (matematika, fizika, elektrotechnika) 

7. Giliné Böröczky Éva (informatika, földrajz) 

Feladataink: 

 A munkaközösség megalakulása. 

 A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák megszervezése, lebonyolítása. 

 A tanmenetek megírása. 

 A 9. nyelvi előkészítő osztályban a matematika csoportbontás elkészítése. 

 Év eleji és év végi szintfelmérők összeállítása. 

 A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele. 

 Felzárkóztató foglalkozásra szoruló tanulók számbavétele, a korrepetálások beindítása.  

 A 10. E és 10. M osztályban Piricz Ágnes szövegértést fejlesztő foglalkozásokat tartana, a 

nem magyar anyanyelvű tanulók számára. 

 Emelt szintű matematika érettségire felkészítés. 

 A matematika központi felvételi dolgozatok kijavítása (Piricz Ágnes, Mencsik Magdolna, 

Mátyás Erika Izabella). 

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

vegyenek részt, a TEA célkitűzéseivel egyetértünk. 

 Egymás tanóráinak látogatása. 

 A 12. évfolyamon középszintű érettségire felkészítés. 

 Matematika próbaérettségi (végzős évfolyamok) és matematika kisérettségi (11. évfolyam) 

feladatainak összeállítása. 

 A középszintű érettségi vizsgák szóbeli feladatsorainak összeállítása, módosítása.  

 Projektben résztvevő tanárok és tanulók munkájának támogatása, saját projekt vállalása. 

 Tankönyvek kiválasztása és a rendelés továbbítása. 

 A tantárgyfelosztás elkészítése. 

 

Tanulmányi versenyek: 

 

 Kenguru Nemzetközi Tesztverseny, 2022 március 17-én. Jelentkezési határidő 2021. 

november 19.-ig. 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 Ágota, Mencsik Magdolna), az 

iskolában vagy online, a vírushelyzettől függően. 

 

 Fizikából háziversenyt szeretnénk tartani 2022 május utolsó hetében. A tanulók a tanórán írnák 

meg a tesztet, majd a három fős csapatok kísérleteket végeznének. (Szabó Krisztina Ágota, 

Mátyás Erika Izabella, Mencsik Magdolna) 
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 Elmaradt a Szakmák éjszakája, 2022-ben reméljük, hogy megrendezésre kerül. Néhány lelkes 

tanuló egyszerű, de látványos kísérleteket mutatnának be, bevonva a látogatókat is. 

 Mencsik Magdolna, a tanév folyamán, a vírushelyzettől függően, az érdeklődő tanulókat (kis 

csoportok) az MMKM Elektrotechnikai Múzeumba, múzeumpedagógiai foglalkozásokra 

kísérné. 

Továbbképzések: 

Szabó Krisztina Ágota a mentor és vezetőtanár képzést befejezte, tanulmányait a természettudományi 

gyakorlat mesterkurzus képzésen folytatja. 

Kérések 

Szeretnénk kérni a 213-as terembe állandóra egy asztali számítógépet. Krisztina számára ismételten 

egy laptopot a felkészüléshez és az órák megtartásához. Piricz Ágnes laptopjának javításának 

költségeit, ha a Centrum nem támogatja akkor szeretné jelenlegi állapotában visszakapni. 

Szabó Krisztina Ágota szeretné, ha megoldható, hogy az óráin a tanulók csatlakozhassanak az iskolai 

wifihez. 

Javaslatok a tanítás nélküli munkanapokra: 

       1-4.nap- irodalom, matematika, történelem és angol érettségi napokon ne legyen délutáni 

tanítás 

       5. nap- Pedagógusnap 

       6. nap- WIN 

 

  
Budapest, 2021.08.29  

 

 

 

 

Mátyás Erika Izabella  

        reál munkaközösség vezető 
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Az Elektronika Szakmai Munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szakmai munkaközösség ebben a tanévben a következő célok, feladatok alapján kezdi el a munkát.  

 

2021 / 22 tanév: Szeptember 

Szeptember 2. Baleset-és tűzvédelmi szabályzatok ismertetése gyakorlati órákon 

 Felelős: az osztályokban tanító oktatók 

Szeptember 16.-17. Mi a pálya?   

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna  

Szeptember 28-30. ELECTROSUB Konferencia 

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

 

2021 / 22 tanév: Október 

Október: SzakMÁzz  
(A programban változtatás jogát a szervezők fenntartják maguknak.) 

Október 4. (hétfő) I. Nyílt nap    

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

Október 18. (hétfő) III. Nyílt nap    

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

 

2021 / 22 tanév: November 

November 8. (hétfő) II. Nyílt nap    

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

November 17. NYÁK tervező verseny   

 Felelős: Froemel Károly Gyula 

November 22. (hétfő) III. Nyílt nap    

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

 

2021 / 22 tanév: December 

December 6. (hétfő délutáni időpont) IV. Nyílt nap    

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

December 13. Házi elektronika verseny   

 Felelős: Froemel Károly Gyula 

 

 Szakmai munkaközösség 

tagjai 

 

1. Csapó Endre 

2. Froemel Károly Gyula 

3. Kappelmayer Hedvig 

4. Lovász Róbert István 

5. Mencsik Magdolna 

6. Németh Gábor 

7. Peredy Viktor Imre 

8. Szalkay Csilla 
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2021 / 22 tanév: Január 

1 félév zárása  

 

2021 / 22 tanév: Február 

A KSZ/11E Ágazati alapvizsga (Ha indul a képzés.) 

 Felelős: osztályban tanító oktatók 

 

2021 / 22 tanév: Március 

Mátrai Erőmű Zrt. látogatása (Visonta) 

 Felelős: Mencsik Magdolna 

11H, 2/10M osztályok összefüggő nyári gyakorlatának szervezése 

Felelős: Froemel Károly Gyula 

 

2021 / 22 tanév: Április 

Április 15. (péntek) Szakmák Éjszakája 18:00-22:00 

Osztályok kirándulása a Csodák palotájában 

 Felelős: Froemel Károly Gyula, Mencsik Magdolna 

 

2021 / 22 tanév: Május 

A KSZ/12E Szakmunkás vizsga  

 

12.H Automatika és elektronika írásbeli érettségi 

 Felelős: osztályban tanító oktatók 

 

2021 / 22 tanév: Június 

2. félév zárása 

A 9.M, 10.E Ágazati alapvizsga  

2/14.T Technikusi vizsga 

12.H Automatika és elektronika szóbeli érettségi 

 Felelős: osztályban tanító oktatók 

  

A kollégák továbbképzése folyamatos. 

Szalkay Csilla, Froemel Károly Gyula: mentor továbbképzés 

Mencsik Magdolna: Arduinos tanári továbbképző tanfolyam  

Nagyon fontosnak tartjuk, a nyílt napok szervezését, mert csak akkor lehetünk hatékonyak a 

beiskoláztatás tekintetében, ha megfelelő tájékoztatást tudunk nyújtani a 8. osztályos diákok számára. 

A járványügyi előírások betartása miatt regisztrációhoz kötnénk a vendégek számát.  

A munkaközösségünk, Szalkay Csilla vezetésével a BMSZC több intézményét érintő projektben vesz 

részt. 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 28. 

 

 

                                                                                                            Mencsik Magdolna 

Szakmai munkaközösség vezető 
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Vizsgák 2021/22. tanévben 
 

Osztályok Szakmai vizsga típusa 

I. félév II. félév 

1/9.M nincs Ágazati alapvizsga 

9.E nincs nincs 

9.I nincs nincs 

9.inyek nincs nincs 

9.O nincs nincs 

10.E nincs Ágazati alapvizsga 

10.I nincs Ágazati alapvizsga 

10.J nincs Ágazati alapvizsga 

11.H nincs nincs 

11.I nincs nincs 

12.H nincs Érettségi 

12.I nincs nincs 

12.P nincs nincs 

13.P nincs nincs 

2/14.T nincs Szakmai vizsga 

KSZ 11.E Ágazati alapvizsga nincs 

KSZ 12.E nincs Szakmai vizsga 
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Az Informatika Szakmai Munkaközösség munkaterve 

 

Tagok: 

8. Giliné Böröczky Éva - munkaközösségvezető 

9. Englert Ervin Brúnó 

10. Gerendás Zoltán 

11. Gerják István 

12. Gyurics Márton 

13. Joó Imre 

2021.08.23-án a munkaközösség megalakult. 2021.08.25-én lebonyolítottuk a javítóvizsgákat. 

Eszközigények átbeszélésre kerültek, várjuk a beszerzést. 

313. teremben az elektronikai oktatáshoz tartozó készletek bedobozolásra kerültek. Az elektromos 

főkapcsoló balesetvédelmi szempontból nem megfelelő működése bejelentésre került, Froemel Károly 

igazgatóhelyettes mihamarabb. 

212. teremben újabb gépek kerültek, tart a beüzemelés, telepítés, hogy mire jönnek a tanulók birtokba 

vehessék. 

207. terem tartanak a villanyszerelő munkálatok, reméljük tanévkezdésre minden rendben lesz, ehhez 

kérjük vezetőség segítségét! 

Tanmenetek megírása elosztásra került. 

Terveink: 

- Tanulók korrepetálása, felzárkóztatása. Jobb képességű tanulók kiemelése, fejlődésük segítése.  

- Közismereti közép- és emeltszintű érettségire felkészítés, műszaki informatika szakmai 

érettségire felkészítés, ECDL vizsgákra felkészítés, vizsgáztatás. 

- Projektmunkák megtervezése, kivitelezése, bemutatása. 

- Versenyeztetés, felkészítés. 

- Ágazati alapvizsga megtervezése, lebonyolítása 10. évfolyamon. 

- Műszaki informatika szakmai érettségi vizsga szóbeli tételek megtervezése. 

- Szakmák éjszakáján aktív részvétel. Reméljük, idén megvalósul! 

Tanulmányi versenyek: 

Tavaly nagyon szép versenyeredményeink születtek, idén is bízunk benne sikerül hasonló jó 

eredményeket elérni. 

Versenytervek: 

- Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny 

- Dusza Árpád Országos Programozói Emlékversenyen Webprogramozás kategóriában 

- Fővárosi és Pest megyei középiskolai informatika alkalmazói verseny 

- E-hód (általános logikai, matematikai verseny) 

- Nemes Tihamér programozói verseny 

- Lego versenyek 

Továbbképzések: 

- Englert Ervin, Gyurics Márton, Gerendás Zoltán(?) a H-Didakt Kft. és a HTTP Alapítvány 

közösen Arduinos tanári továbbképző tanfolyam (2021. szeptember 16. és szeptember 23. 

nálunk az iskolában) 
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- Giliné Böröczky Éva az IKK által szervezett Projektpedagógia – az élményszerű tanulás 

módszere 30 órás továbbképzés, Digitális kompetenciafejlesztés – IKT eszközök használata a 

tanórákon 30 órás továbbképzés. 

Budapest, 2021. augusztus 27. 

Giliné Böröczky Éva 

informatika munkaközösségvezető 
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A Testnevelés Munkaközösség munkaterve 

 

Időpont: 2021. augusztus 23. 12:30 

Helyszín: Tornacsarnok 

Téma: Testnevelés munkaközösség megalakítása 

Jelenlévők és tagok: 

 Barczi János 

 Görcsös Ádám 

 Bencsics Zoltán 

 Jócsik János 

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

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

Az éves programtervet megbeszéltük és elfogadtuk. 

 
Budapesti 

bajnokságok 
Kerületi 

bajnokságok Házi bajnokságok 

szeptember 
Történelmi 

Váltófutó Verseny Kézilabda VI.kcs 

8 órás RKF Magyar 
Diáksport 
Szövetség 

Sportnapja 

október  Labdarúgás VI.kcs 

Labdarúgás 

évfolyam 
bajnokság 

november  Röplabda V-VI.kcs  

december  Röplabda V-VI.kcs 
WEN  

asztalitenisz 

január 
Balogh Tamás 
Emlékverseny  

Tanár-Diák 
Kosárlabda 

február  Kosárlabda V-VI.kcs  

március  Kosárlabda V-VI.kcs 

Labdarúgás 
évfolyam 
bajnokság 

április 
Diákolimpia 

AtlétikaV-VI.kcs  

Tanár-Diák 
Labdarúgás 

 

május  

Atlétika V-VI.kcs 
Kézilabda V.kcs 

Labdarúgás V.kcs  

június    

    

 

Annak érdekében, hogy a munkaközösség szervezettebb keretek között működjön, munkaközösség-

vezetőt szükséges választani.  

Barczi János jelöltként Bencsics Zoltánt javasolta, akit nyílt szavazással egyhangúlag 

megválasztottak a jelenlevők. A továbbiakban Bencsics Zoltán munkaközösség-vezetőként folytatja 

munkáját. 

Kiosztottuk a szakosztályokat, illetve a munkaközösséget segítő tevékenységeket. 

 Barczi János  labdarúgás, tollaslabda 
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 Görcsös Ádám  röplabda, kézilabda 

 Bencsics Zoltán atlétika, kosárlabda, munkaközösség- vezető 

 Jócsik János  evezés 

 

 

Bencsics Zoltán 

munkaközösség-vezető 

           

    

 

 

 


