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1. Jogszabályi háttér: 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

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

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 

2. A tanév főbb feladati, célkitűzései 

- Tanulmányi- és vizsgaeredmények javítása 

- Sikeres érettségi-és szakmai vizsgára való felkészítés 

- Tanévet sikertelenül befejezők számának csökkentése 

- Beiskolázási adatok javítása 

- Hiányzási mutatók javítása 

- Lemorzsolódás csökkentése 

- Tanulmányi versenyeken elért eredmények számának növelése 

- Az oktatók szakmai és módszertani megújulásának támogatása 

- Adminisztrációs fegyelem javítása 

- A hatékony kommunikáció erősítése 
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3. Helyzetelemzés 

- Személyi feltételek: 

Intézményünkben a tanévet 33 fő állandó és 32 fő óraadó oktatóval kezdtük. Tanév elején 

távozott Bodnár Attila Sándor és Tóthné Tihanyi Erika. Tartósan távol jelenleg egy fő van, 

Szentmiklósi Anikó, aki a GYED idejét tölti. 

- Osztályok, osztályfőnökök: 

Osztály Létszám Osztályfőnök 
9.a 23 Jakab József  

9.b 22 Molnár Lívia 

9.c 27 Kovács Sándor 

10.a 21 Bertáné Zámbó Zsuzsanna 

10.b 19 Halászné Berecz Melinda 

10.c 23 Gyüre Róbert 

11.a 17 Arsziri Katalin 

11.b 19 Margiticsné Pócsik Éva 

 

11.c 24 Margitics Csaba 

12.a 14 Boriné Pokol Szilvia 

12.b 23 Berta Géza 

12.c 22 Pócsikné Papp Enikő  

13.a 9 Józan Kornélia 

13.b 32 Beresnyákné Bezzeg Petra 

14.a 15 Balogh Gyula 

14.b 14 Kovácsné Halász Judit 

14.f 38 Kádas Katalin 

 

4. Tanév helyi rendje: 

Tanítási napok száma: 179 

A tanév első napja: 2020. szeptember 1. 
A tanév utolsó napja: 2021. június 15. 
I. félév vége: 2021. január 22. 
Tanítási szünetek:  

- Őszi: 2020. 10. 22. – 11. 02. 
- Téli: 2020. 12. 18. – 2021. 01. 04. 
- Tavaszi: 2021. 03. 31. – 04. 07. 
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Tanítás nélküli munkanapok (6) 
 

1 November 2. (őszi szünet után) 

2 November 3. (őszi szünet után) 

3 December 12. (12.24. helyetti szombat) 

4 Március 29. DIÁKNAP 

5 Március 31. (tavaszi szünet előtt) 

6 Április 9. pályaorientációs nap  

  

Dátum Rendezvény Felelős 

Augusztus 24. Alakuló értekezlet igazgató:  

Augusztus 24. Javítóvizsga igazgató 

Augusztus 31.  Tanévnyitó nevelőtestületi 
értekezlet 
Munkaközösségi értekezlet 
Kollégisták beköltözése 

igazgató 
 
munkaközösség vezetők 
Kollégiumi oktatók 

Szeptember 1.  Tanévnyitó 
Tankönyvosztás 

igazgató 
osztályfőnökök 

Szeptember 4. Az őszi érettségi vizsgák 
jelentkezési határideje 
Bizonyítványok beszedése 
Ügyeleti rend elkészítése, 
elektronikus napló előkészítése 

igazgató: Vass Levente 
 
osztályfőnökök 
igazgató: Vass Levente 

Szeptember 11. 12. évfolyamon szülői 
értekezlet 
Munkatervek elkészítése 
 
Naplók beírása, hozzáférések 
kiosztása 

Szakköri csoportok 
kialakításának határideje 

osztályfőnökök 
 
munkaközösség vezetők 
 
osztályfőnökök 

Szeptember 15. Elmaradt filharmónia előadás, 
pótlása (tornaterem) 
Kibővített vezetői értekezlet 
 

igazgató: Vass Levente 

Szeptember 18. OKTV jelentkezési határidő igazgató: Vass Levente 

Szeptember 30. Fogadóórák rendje, 
helyettesítési rend 
Törzslapok (Kivéve kezdő 
évfolyam) kitöltése 
Tanmenetek leadása 
 
A szaktárgyi bemeneti mérések 
elkészítésének határideje 

igazgató-helyettes: Pócsikné 
Papp Enikő 
 
osztályfőnök 
 
szaktanárok 
 
szaktanárok 
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Tantermi dekorációk 
elkészítése 
 
Diákönkormányzati tagok és 
elnök választása 
Vezetői értekezlet 
   
 
 
 
Munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatás  
 
Általános bemeneti (9.a-b-c) 
mérés határideje 
 
 
 

 
osztályfőnökök 
 
 
osztályfőnökök és DÖK 
patronáló tanár: Józan Kornélia 
 
 
munkavédelmi és tűzvédelmi 
felelős: Mikó Gábor, Fodor 
László 
 
Pócsikné Papp Enikő 
 

Október 4.  aradi vértanúk napja humán munkaközösség: 
Bertáné Zámbó Zsuzsa 

Október 15. Az intézményi statisztika 
elkészítése 

igazgató: Vass Levente 

Október 16. Elmaradt filharmónia előadás 
pótlása 

szaktanárok 

Október 16 – 30. Őszi érettségi vizsgaidőszak igazgató: Vass Levente 

Október 20. Felvételi tájékoztató 
nyilvánosságra hozatala 

igazgató: Vass Levente 

Október 21. Kibővített vezetői értekezlet igazgató: Vass Levente 

Október 22. Iskolai emlékünnepség – 
október 23 
Őszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap 
 

humán munkaközösség: 
Bertáné Zámbó Zsuzsanna 

Október 22-23. Glória Victis verseny  
Budapest 

Bertáné Zámbó Zsuzsa 

Október 23. Ünnepnap   

október 31. általános iskolák értesítése a 
9-10. évfolyam 
eredményeiről 

igazgató: Vass Levente 

November 2-3. Tanítás nélküli munkanap  

November 4-5. Pályaválasztási napok igazgató-helyettes, DÖK: 
Pócsikné Papp Enikő, Józan 
Kornélia 

November 6.  Szülői értekezlet osztályfőnökök 

November 9-15. Európai Szakképzési Hét 
 

 

November 19. 
November 20. 

Őszi nevelési értekezlet 
Adatszolgáltatás az országos 
kompetenciaméréshez 

igazgató: Vass Levente 
igazgatóhelyettes: Pócsikné 
Papp Enikő 

November 25. Kibővített vezetői értekezlet igazgató 
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December 7. Mikulás ünnep  
9. osztályosok bemutatkozó 
műsora, verébavató 
 

Szakmai munkaközösség: Mikó 
Gábor 

December 16. Kibővített vezetői értekezlet igazgató: Vass Levente 

December 18. Téli szünet előtti utolsó nap 
Felsőoktatási felvételi 
tájékoztatás 
Karácsony 

 
Beresnyákné Bezzeg Petra 
 
osztályfőnökök 

2021. Január 4.  téli szünet utáni első tanítási 
nap 

 

Január 11.- április 23. Fizikai állapot és edzettség 
vizsgálat (NETFIT) 

Testnevelés szakos kollegák 

Január 22. Megemlékezés a Magyar 
Kultúra Napjáról 
I. félév utolsó tanítási napja 
 
Félévi osztályozó értekezlet 

Humán munkaközösség: 
Halászné Berecz Melinda 
 
 
igazgató: Vass Levente 

Január 29. Félévi értesítés kiküldése 
Félévértékelő értekezlet 

osztályfőnökök 
igazgató: Vass Levente 

Február 3. Kibővített vezetői értekezlet igazgató: Vass Levente 

Február 5. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

Február 11. Szalagavató főpróba  

Február 12. Szalagavató 
 
SZMK bál 

11. és 12. évf. osztályfőnökök, 
igazgatóhelyettes 
Molnár Lívia 

Február 15. Érettségire, továbbtanulásra 
jelentkezés határideje 

igazgató, 12-es osztályfőnökök 

Február 16. Farsang DÖK: Józan Kornélia 

Február 19. Az általános iskola továbbítja a 
jelentkezési lapokat 

igazgató: Vass Levente 

Február 25. A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja 
Diákparlament 
Kollégiumi közgyűlés 

Szakmai munkaközösség: 
Kádas Katalin 
 
DÖK kapcsolattartó tanár: 
Józan Kornélia 
Kollégiumvezető 

Március 1-5. Pénz7 Szakmai munkaközösség: 
Margiticsné Pócsik Éva 

Március 8. Nőnapi ünnepség Reál munkaközösség: Gyüre 
Róbert 

Március 12. Március 15. emlékműsor Almásiné Forgács Éva 

Március 15. ünnepnap  

Március 16. az iskola nyilvánosságra hozza 
a jelentkezők felvételi 
jegyzékét 

igazgató: Vass Levente 

Március 17. Tavaszi nevelési értekezlet, a 
köztes általános mérés 
elkészítésének határideje  
 

igazgató: Vass Levente 

Március 19. 12. évf. szülői értekezlet osztályfőnökök 
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Március 22. A víz világnapja Reál munkaközösség: Háda 
Zoltánné 

Március 29. Diáknap DÖK: Józan Kornélia 

Március 31. Tanítás nélküli munkanap  

Április 7. A szünet utáni első tanítási nap  

Április 7-9.  XXII. Kandó hét igazgató-helyettes, mk-vezetők 
Pócsikné Papp Enikő 

Április 9. Szakmák éjszakája? Tanítás 
nélküli munkanap 
(pályaorientáció) 

igazgató: Vass Levente 

 
Április 14. 

Ideiglenes felvételi rangsor 
elkészítése, küldése 

igazgató: Vass Levente 

Április 16. A holokauszt áldozatainak 
emléknapja 

Humán munkaközösség: Jakab 
József 

Április 21. Kibővített vezetői értekezlet igazgató: Vass Levente 

Április 23. Felvételi központ megküldi az 
egyeztetett felvételi jegyzéket 

 

Április 29. kollégiumi ballagás 
Osztályozó értekezlet 
Ballagási főpróba 
 
 
Szerenád  
 

Kollégiumi oktatók: Lesku 
Miklós 
igazgató: Vass Levente 
igazgatóhelyettes: Pócsikné 
Papp Enikő 
Nyelvi munkaközösség: Józan 
Kornélia 

Április 30. a végzős évfolyamok részére az 
utolsó tanítási nap 
 Felvételi eredmény kiküldése 
Ballagás (Kandó plakett 
kiosztása) 
 

 
 
igazgató: Vass Levente 
igazgatóhelyettes, 11. 12. oszt. 
főnökök 
Pócsikné Papp Enikő 

Május 1.  ünnepnap  

Május 3. Írásbeli érettségi vizsgák 
kezdőnapja 
 

igazgató: Vass Levente 

Május 10-21.  Rendkívüli felvételi eljárás igazgató: Vass Levente 

Május 20. Kötelezően választható 
tantárgyak meghirdetése 

igazgató: Vass Levente 

Május 26. Országos kompetenciamérés 
Kibővített vezetői értekezlet 
 

igazgató: Vass Levente 

Május 28. Netfitt adatok feltöltésének 
határideje 

Testnevelés szakos kollégák 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 
Pedagógusnapi ünnepség 

Szakmai munkaközösség: 
Kovácsné Halász Judit 
Reál munkaközösség: Gyüre 
Róbert 

Június 11. Év végi osztályozó konferencia igazgató: Vass Levente 

Június 15.  utolsó tanítási nap  

Június 14.-26. Középszintű szóbeli érettségi 
vizsgák 

igazgató: Vass Levente 
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Június 24. Beiratkozás igazgató: Vass Levente 

Június 25. Tanévzáró ünnepség 
Tanévzáró nevelőtestületi 
értekezlet 
Nyári eseménynaptár 
elkészítése 
   

Nyelvi munkaközösség: 
Beresnyákné Bezzeg Petra 
igazgató 
 
igazgató: Vass Levente 

Eseménynaptár 

Időpont Verseny Felelős 

Február, április SZTÉV és az OSZTV versenyek Kovácsné Halász Judit 

Szeptember -Báthory Kupa  Nyírbátor     -
lövészet házibajnokság 
iskola 
 -Kispályás iskolai labdarúgó 
torna  Záhony Műfüves 
pálya   

  Kovács Sándor 

Október - kispályás labdarúgó 
diákolimpia V. 
korcsoportban   
 

Kovács Sándor 

 - gyalogtúra a Zemplénbe     Kovács Sándor 

 iskolai  légfegyveres 
házibajnokság  

Kubányi Sándor 

November házibajnokság röplabda 
sportágban  

Bazsó Márton 

 házibajnokság asztalitenisz 
sportágban 

Kovács Sándor, Bazsó 
Márton 

 Fair Play Cup kispályás 
labdarúgás    Kisvárda 

Kovács Sándor 
 

December teremfoci sportágban 
megyei diákolimpiai 

mérkőzések 

Kovács Sándor 

 teremfoci házibajnokság 
lebonyolítása 

Kubányi Sándor 

Január teremfoci sportágban 
megyei diákolimpiai 

mérkőzések 

Kovács Sándor 

 Implom József helyesírási 
verseny Nyíregyháza 

Halászné Berecz Melinda, 
Bereczki Erzsébet 

 teremfoci házibajnokság 
lebonyolítása 

Kubányi Sándor 

Február teremfoci házibajnokság 
lebonyolítása 

Kubányi Sándor 

 kosárlabda házibajnokság 
lebonyolítása 

Bazsó Márton 

 Erőemelő Országos 
elődöntő                  

Kovács Sándor 
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Március kispályás labdarúgó 
diákolimpia V. 
korcsoportban 

Kovács Sándor 

 lövészet házibajnokság Kubányi Sándor 

 Fair Play Cup kispályás 
labdarúgás 

Kovács Sándor 

 Erőemelő Országos  döntő                    Kovács Sándor 

 Arany János szavalóverseny 
Nyíregyháza 

Halászné Berecz Melinda, 
Bereczki Erzsébet 

 Babus kupa Lesku Miklós 

Április atlétikai megyei diákolimpiai 
verseny   

Kovács Sándor 

 XXII. KANDÓ- KUPA  
sporteseményei 

Bazsó Márton, Kubányi 
Sándor , Kovács Sándor 

 Sz-Sz-B. Megye 
középiskoláinak kiírt 

félpályás labdarúgó torna 

Kovács Sándor 

 iskolai lövészbajnokság 
lebonyolítása 

Kovács Sándor 

 Vasvári kupa Lesku Miklós 

Május megyei atlétikai diákolimpia 
verseny   

Kovács Sándor 

 Magyar Testnevelő 
Tanárok Országos 
Egyesülete Sz-Sz-B 
Megyei 
Tagszervezete     
   közgyűlés 

Kovács Sándor 

 

5. Digitális oktatás 

Iskolánk fontosnak tartja, hogy felkészüljünk a 2020/2021-es tanévben a digitális oktatás 

lehetőségére. Az ehhez kapcsolódó munkaterv elkészítése során figyelembe vesszük a korábbi 

tanév tapasztalatait, az oktatók és a diákok visszajelzéseit.  

A felkészülés részeként digitális munkacsoportot alakítunk, mely felméri az oktatók és a 

tanulók rendelkezésére álló informatikai eszközök állapotát és internetélérését. 

A tantermen kívüli, digitális munkarend során a hivatalos kommunikációt a diákok-szülők-

oktatók-intézmény között a KRÉTA rendszerben fogjuk bonyolítani. Ezt kiegészítve használjuk 

a már korábban is alkalmazott Google Drive-ot, valamint előkészítés alatt van a Google 

Classroom intézményű szintű használatának bevezetése. Ezeken a felületeken külön 

mappákat hozunk létre az osztályok és azon belül a tantárgyak számára, ahová az oktatók 

feltölthetik a tananyagot. 

A tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése esetén az oktatóink előre meghatározott 

időpontban 2 órás online elérhetőséget biztosítanak a tanulók és szüleik számára. 



11 
 

Az adminisztrálással kapcsolatban elvárás, hogy a KRÉTA rendszerben a tanórákat továbbra is 

naplózzák az oktatók. A tanórák tananyagát rögzítsék, a tanulók hiányzásait nem megjelent 

státuszra állítsák, hiszen nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak. 

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát kötelezően be kell írni a 

„Házi feladatok” felületre. Itt a tananyagot, az óra vázlatát (esetleg füzetbe is beírandó), a 

kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítik, ezzel lehetővé téve, 

hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó 

információkat. 

Az alábbi funkciókat fogjuk használni a KRÉTA rendszerben a digitális munkarendhez: 

Tananyagok megjelenítése - Házi feladatok funkció 

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, 

tananyagok juttatunk el a tanulókhoz és szüleikhez. A házi feladat beírása során lehetőség van 

a tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre 

rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével 

– meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot. 

A házi feladatok funkció kezeléséről a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatnak részletes 

útmutatót:  https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577 

Kommunikációs csatorna - e-Ügyintézés Üzenetek funkció (elsődleges, de nem kizáró 

jelleggel) 

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas 

az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá 

kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is. Az üzenetküldés 

során az oktatók – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az 

üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók 

szüleit is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít az oktatóknak 

és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi 

feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.  

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza:  https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962 

On-line tesztek és feladatsorok készítése 

Az előző tanév tapasztalatai alapján oktatóink egyéb internetes felületen készítenek 

kérdőíveket (Redmenta, Google, stb.), ezek linkjét (internetes elérhetőségét) a házi feladatnál 

tudják beilleszteni. 

 Faliújság, elektronikus üzenet 

A KRÉTA rendszerben lehetősége van ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A 

funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik 

is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. A faliújság üzenetre a 

tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben, ha választ várunk, akkor azt az  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962


12 
 

e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használva tudjuk megtenni. Fontos tudni, hogy csak az 

elektronikus üzenetekről küld a rendszer azonnali (push) üzenetet a tanulók ill. szülők 

mobiltelefonjára, a faliújság bejegyzésekről ilyen üzenet nem keletkezik. 

A faliújság funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548 

 Az elektronikus üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza:   https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538 

A KRÉTA fenti funkcióiról az alábbi videóból is tájékozódhatnak: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=emb_logo 

  

A kapcsolattartás egyéb formái 

Az oktatók-szülők-diákok között egyéb kapcsolattartási csatornák is élnek, gondolunk itt 

elsősorban a Facebook Messenger-re. Ezek a csatornák továbbra is élnek és használhatóak, 

hisz ezt mindenki folyamatosan követi. De hangsúlyozni szeretnénk, hogy minden hivatalos 

információt, tanulással kapcsolatos tudnivalót a KRÉTA-ban is kötelező az iskolának és 

személy szerint az oktatónak is közzétenni. 

Ezért intézményünk a központilag és a saját hatáskörben meghozott intézkedésekről szóló 

tájékoztatást minden esetben a KRÉTA-n keresztül, üzenet és/vagy faliújság bejegyzés 

formájában megküldi a tanulóknak és szüleiknek. 

6. Járványügyi munkacsoport  

Iskolánkban a fennálló járványügyi helyzetre való tekintettek járványügyi munkacsoport 

alakult. Ezen belül: 

- digitális munkacsoport  

- oktatásszervezési munkacsoport  

- egészségügyi munkacsoport hoztunk létre 
 
Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes 

átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való 

megjelenítés előkészítése.  

Digitális munkacsoport  

Feladata: digitális oktatás támogatása:  

  a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;  

  tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538
https://www.youtube.com/watch?v=ZqMrVRBAX1g&feature=emb_logo
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 a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, 

internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és 

előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének 

rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:  

 A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.  

A digitális munkacsoport megkezdte a rendelkezésre álló infrastruktúra felmérését a 

tanulókra vonatkozóan. Elkészült az osztályok Google Drive elérhetősége, és folyamatban 

van a Classrom kialakítása. 

Oktatásszervezési munkacsoport  

Feladata:  

 eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg 

elhelyezés szerint; 

 gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);  

 étkezés rendjének ütemezett meghatározása;  

 a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;  

 kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;  

 az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása;  

 szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;  

 az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára 

Az oktatásszervezési munkacsoport javaslatára az az oktatói testület elfogadta, hogy a 

tanítási órák 5 perccel rövidebbek, a szünetek pedig hosszabbak legyenek, így biztosított a 

tantermek fertőtlenítése. Az új csengetési rendet rögzítettük az intézkedési tervben is. 

  Egészségügyi munkacsoport 

Feladata:  

  az épületbe való belépéssel kapcsolatos szabályok meghatározása, 

 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása;  

  távolságtartás szabályainak meghatározása;  

  a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;  

  gyakorlati oktatás lehetősége;  
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  tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:  

  elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;  

  felügyelet biztosítása;  

  hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;  

  azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;  

  hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;  

  a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így 

különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.  

 

7. Pályaorientációs terv 

Beiskolázási célok és helyzetkép 

A sikeres pályaorientáció célja és jelentősége sokrétű. Gazdasági célja, hogy az oktatás eleget 

tegyen a gazdaság igényeinek, megfelelő számú és minőségű szakember biztosításával. 

Társadalmi célja, hogy a tanulók a képességeknek megfelelő szakmát a releváns szinten 

tanulják, és ez a választás ne a húszas életéveikre tolódjon. Mindez még nagyobb társadalmi 

problémákat generál: kapunyitási pánik, későbbre tolódó önálló életkezdés. 

A pályaorientációs tevékenység alapvető fontosságú az iskola számára. Az évente jelentkező, 

beiskolázható tanulói létszámon osztoznak középfokon a különféle iskolatípusok. Jelen 

közoktatási helyzetben a pályaválasztás sok mindent eldöntő helye és tényezője az általános 

iskola. A nyolcadikos diákok pályaválasztása gyakorlatilag iskolaválasztás. A legfontosabb 

feladat az általános iskolás tanulók megfelelő pályára irányítása. 

Napjaink kedvezőtlen demográfiai helyzete utolérte sajnos iskolánkat is. Évről –évre több 

szakon is csak a rendkívüli felvételi eljárásnak köszönhetően tudjuk az osztálylétszámokat 

feltölteni. A legújabb beiskolázási előzetes, várható adatok még elkeserítőbbek, ezért is 

fontos, hogy minél több lehetőséget megragadjunk arra vonatkozóan, hogy felkeltsük az 

általános iskolás diákok figyelmét intézményünk iránt. 

Iskolánk épülete, tantermei, kollégium szobái, vizesblokkjai folyamatosan újulnak meg, a 

fejlesztéseknek köszönhetően a kor színvonalának megfelelnek. A tanulók érdeklődésének 

felkeltése érdekében a folyosók és a tantermek falain tablók, képek, szemléltető eszközök 

vannak elhelyezve, melyek az oktatásban is segítséget nyújtanak. 

Intézményünk beiskolázási körzete elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de vannak 

tanulóink Kárpátaljáról és más megyékből is. A tanulók nagyrészt szerény anyagi helyzetű 

családokból érkeznek hozzánk. Az ő segítésük kiemelt feladatunk mind tanulás, mind a 

szocializáció terén. 
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A felvázolt helyzetből adódik, hogy egyre nagyobb problémát jelent a tanulóink hozott 

tudását, képességeit jellemző minőségi visszaesés. Nagy szerepet játszik itt is a 

népességcsökkenés, azon belül az általános iskolás tanulók számának csökkenése. Legalább 

ekkora gondot jelentenek a csonkacsaládban nevelkedettek, hiszen sokaknál ez egyben 

egzisztenciális problémát vagy/és magatartási problémát is jelent. A hozzánk jelentkező 

diákok képességei, neveltségi szintje, szociális helyzete nagyon különböző.  

Iskolánk vezetősége és oktatói folyamatosan változtatnak, csiszolnak a beiskolázási 

stratégián, hiszen minden évben újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdeni. A szakképzés 

átalakítása során kialakult változásokról, az új rendszerről, képzésekről megfelelően kell 

tájékoztatni a jelentkezőket és szüleiket. 

Oktatóink tisztában vannak vele, hogy az iskola léte, álláshelyek megmaradása múlik a 

beiskolázáson. Évről évre színvonalas nyílt napokat rendeznek, pályaválasztási kiállításon, 

rendezvényeken vesznek részt, mindennapi színvonalas munkájukkal, versenyeken, 

rendezvényeken való részvételekkel öregbítik az iskola hírnevét. 

A jövőben a pályaválasztó diákokkal és azok szüleivel még inkább tudatosítani kell annak 

tényét, hogy az intézményünkben vasúti szakon végzett tanulók a későbbiekben a MÁV 

kötelékében is megállják a helyüket, biztos, karrierlehetőségeket kínáló munkahelyet 

találnak maguknak. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a logisztikai képzés népszerűsítésére, hiszen a térségünkbe 

települő logisztikai beruházás számára folyamatos munkaerőre van szükség. Ennek fényében 

az itt végzett tanulóknak jók az elhelyezkedési esélyei. 

Rendészeti osztályunk még mindig a legnépszerűbb a jelentkező diákok körében, bár az 

elmúlt években itt is tapasztalható visszaesés. Ez elsősorban az általános iskolai tanulói 

létszám csökkenésének és a rendőri pályán bekövetkező változásoknak köszönhető 

véleményünk szerint. A rendőrségi életpálya-modell nem elég ösztönző hatású (illetmények, 

egyéb juttatások, megbecsültség). 

Pénzügyi osztályunk a felnőttek körében népszerű, minden éven tudunk csoportot indítani 

ennek bevezetése óta. 9. évfolyamon azonban évről évre nehezebb a tanulói létszámot 

feltölteni, és az ide jelentkező diákok hozott ismeretei is hiányosak. 

Iskolai pályaorientációs célok 

Iskolánk pályaorientációs célja a pályán tartás, ill. a pályára irányítás. A meglévő szakmai 

érdeklődés fenntartása, ill. elmélyítése. A bizonytalanok megnyerése az adott szakirány 

számára. Iskolánk alapvető érdeke a sikeres pályaorientáció, hiszen ha tanulók szakmai 

érdeklődését a szakgimnázium és technikum éveiben elvesztjük, akkor veszélybe kerül az 

érettségi utáni képzések indításának lehetősége. Fő feladatunk a választott szakma iránti 

elkötelezettség erősítése. A valós élet- és munkakörülményeket kell bemutassuk, hitelesen, a 

külső partnerek intenzív bevonásával. Fontos cél és feladat a legjobb szakemberek bevonása 

a szakképzésbe. A szakmai tantárgyak jelentős részét óraadó oktatók tartják, akik az adott 

szakterületen dolgoznak, így a legaktuálisabb, legújabb ismereteket tudják átadni 

diákjainknak.  
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Beiskolázási célú pályaorientáció 

Iskolánk évről-évre nagyobb energiákat fektet az általános iskola pályaorientáció segítésébe. 

E tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, és mindig valósítunk meg új ötleteket is.  

Évről évre igyekszünk diákjainkat is bevonni a pályaorientációs tevékenységbe. ezzel célunk a 

következő: 

- tanulóink szakmai elkötelezettsége tudatosul, „csinálom és tudom”, 

- komoly segítséget nyújtanak, 

- és - a kis korkülönbség miatt - rendkívül hitelesen. 

Szeptember folyamán végig gondoljuk és egyeztetjük következő tanévi kínálatunkat. 

Elkészítjük a nyomtatásra, ill. az elektronikus felületekre kerülő pályaválasztási 

tájékoztatókat: szórólap, pályaválasztási prezentáció, tájékoztatók.  

Októberben részt veszünk Nyíregyházán a Pályaválasztási Kiállításon. Itt rendszerint diákjaink 

önvédelmi bemutatót tartanak.  

Novemberben szervezzük meg nyílt napjainkat melynek programját igyekszünk egyre 

interaktívabbá tenni: a délelőtt folyamán az érdeklő nyolcadikosoknak mutatjuk be 

képzéseinket szakmacsoportonként. Az érdeklődő diákok szakmai órákat látogathatnak, 

önvédelmi bemutatót tekinthetnek meg, tájékoztatást kapnak a kollégiumi életről. Terveink 

között szerepel volt diákjaink meghívása, akik a tanult pályán helyezkedtek el. 

Folyamatos feladatként van jelen általános iskolai tájékoztatók tartása. Számos általános 

iskola szervez nyolcadik évfolyama számára összevont szülői értekezletet, melyre meghívja a 

középiskolák képviselőit, hogy ismertessék kínálatukat. A jövőre nézve támogatjuk felsőbb  

évfolyamos tanulóink visszalátogatását is volt iskolájukba, hogy beszámoljanak 

tapasztalataikról, élményeikről. 

A nyílt napokon megjelentek száma már egy fontos jelzői a várható jelentkezési majd 

beiskolázási létszámnak. 

Az utóbbi években pályaorientációs tevékenységünk fontos tavaszi, nyári eseményekkel is 

bővült. Intézményünk is megszervezi a „Szakmák Éjszakája” rendezvényt. Az ide látogató 

érdeklődők kipróbálhatják az egyes szakmákban magukat ( mozdonyszimulátor, logisztikai 

feladatok, lövészet, pénzügyi feladatok, rendészeti eszközök bemutatása, kipróbálása). 

Folytatni kell az előző években már kipróbált és bevált beiskolázási stratégiát, de szükség van 

új platformok bevonására is. A hagyományos iskolai tájékoztatók mellett egyre nagyobb 

szerepet kapnak a közösségi feleületek ( Facebook, Instagram, Tik-Tok).  

Tanulóink rendszeresen részt vesznek a kollegák által szervezett gyár és üzemlátogatásokon, 

ahol betekintést nyerhetnek az egyes szakmák munkafolyamataiba. 

A jövőben tervezzük „kihelyezett szakkör” valamint „nyári tábor” megvalósítását, melyek 

segítségével élményszerűvé szeretnénk tenni az egyes szakmák megismerését. 
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A jövő feladatai e téren: 

- a pályaorientációt nem nyolcadikban kell kezdeni, 

- a pályaválasztás nem lehet kampányjellegű, 

- jelen kell lenni a közösségi médiában, 

- szükség lenne az általános iskolai tanárok érzékenyítésére, és nagyobb arányú bevonására, 

- az általános iskolákban hasznos lenne pályaorientációs tanácsadást működtetni, vagy 

tanácsadót alkalmazni. 

 

Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése: 

- a szakmai elméleti és tanműhelyi gyakorlati tanórák keretében, 

- üzem-és gyárlátogatásokon, 

- pályaorientációval kapcsolatos programokon és rendezvényeken (Nyílt napok, 

Pályaorientációs napok, Szakmák Éjszakája, gyár és üzemlátogatások) 

- iskolai szakkörökön, 

- személyes szakmai tanári példamutatással tud megvalósulni. 

A pályaorientáció akkor eredményes, ha a megfelelő képességű és érdeklődésű tanuló a 

számára megfelelő pályára kerül. A szakmai siker titka: a tanulás, a munka, a kitartás, de a 

legfontosabb az öröm meglelése abban, amit csinál. Az iskola pályaorientáció alapvető 

feladata a szakmai érdeklődés fenntartása és az egyéni sikerélményekhez juttatás. 

A 2020/2021-es tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel a pályaorientációban 

nagyobb szerepet szánunk a közösségi médiának: Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube 

 

7. Belső ellenőrzési terv 

A belső ellenőrzés célja, területei 

Az ellenőrzés célja, hogy biztosítson kellő mennyiségű, és minőségű információt az 

intézményi tevékenység teljes körére vonatkozóan. A szerteágazó feladatellátás és 

tevékenység átfogó belső ellenőrzési rendszer működtetését igényli mind vertikálisan, mind 

horizontálisan. 

A működtetése a fenntartói tevékenység részeként is megjelenik, és az intézményi élet 

minden területére kiterjedően meghatározott rendszerességgel jelenik meg a feladatellátás 

egy-egy szegmensére vonatkozóan. 

A napi feladatellátást is magában foglalja a belső ellenőrzés rendje, a gazdasági, 

adminisztrációs, oktatói, de munkaügyi területen is. A munka tartalmáról és színvonaláról, az 
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intézmény belső működéséről kapott visszajelzések és ennek keretében – a hibák okainak 

feltárása és a javítás lehetőségeinek kidolgozása együttesen járul hozzá a hatékonyság 

növeléséhez. 

A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős, belső 

ellenőrzési terve alapján, abba illeszkedve történik. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell 

hozni. A tervben nem szereplő, eseti ellenőrzésekről is dönthet az igazgató, melyet az 

ellenőrzési célhoz igazodóan előzetesen nyilvánosságra hoz, amennyiben az nem 

veszélyezteti az ellenőrzés eredményességét. Ennek lehetősége esetén az előzetes 

bejelentéstől el lehet térni. 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének rendje 

Az intézményben folyó oktatói munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata és felelőssége. A hatékony és 

jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer 

működtetése szükséges.  

Az intézményi folyamatok szabályozása, ellenőrzése  

 

 

E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és 

oktatóinak munkaköri leírása teremti meg. 

A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza 

az alábbi feladatkört ellátó vezetők és oktatók ellenőrzési kötelezettségeit: 

- igazgatóhelyettesek, 

- a munkaközösség-vezetők, 

SZC. Főigazgató

Igazgató 
helyettes

Humán 
munkaközösség

Idegen nyelvi 
munkaközösség

Reál 
munkaközösség

Osztályfőnöki 
munkaközösség

Igazgató

helyettes

Szakmai 
munkaközösség

Igazgató

helyettes

Kollégiumi 
nevelők

Nem pedagógus 
dolgozók

Igazgató



19 
 

- az osztályfőnökök, 

- az oktatók 

Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá 

az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az 

ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek 

lehetnek. 

Az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területeken ellenőrzi a késések, hiányzások, 

osztályzatok beírását, az elektronikus napló vezetését. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 

- a tanítási órák kezdésének és befejezése. 

- a tanórák, gyakorlati foglalkozások, külső képzési helyszínek ellenőrzése,  

- a tanműhely munkája 

- a gyakorlati foglalkozások során felhasznált anyagok törvényes felhasználása,  

- a takarékos gazdálkodás,  

- az intézményi dokumentumok felülvizsgálatára,  

- a jogszabályok nyomon követése, 

- a tagintézmény pályázati tevékenysége,  

- a munkaköri leírásokban megfogalmazott ellenőrzési teendők végrehajtása,  

- a szakköri és egyéb foglalkozások látogatása,  

- a naplók vezetése,  

- a hiányzások dokumentálása,  

- a közösségi szolgálat dokumentálása,  

- a sajátos nevelési igényű tanulók, BTMN-s tanulók ellátása,  

- az iskolai könyvtár látogatása,  

- az iskolapszichológus tevékenysége,  

- a munkaközösségi ülések megtartása, tevékenységének dokumentálása,  

- a munkaidő-nyilvántartás vezetése,  

- a tantárgyfelosztás módosítása,  

- az értekezletekről készített jegyzőkönyvek megléte,  

- a bizonyítványok, törzslapok vezetése,  
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- a diákigazolványok rendelése,  

- az iskolai dohányzás helyzetének megvizsgálása, 

- a selejtezés, leltározás folyamata,  

- a munkaterv végrehajtása,  

- a szülői értekezletek megtartása, az azokon résztvevők számának dokumentálása  

Az ellenőrzés előzetes egyeztetést követően történik, az általánosan fentebb leírt feltételek 

mellett. 

Az óralátogatások az óralátogatási lapon meghatározott szempontok alapján, a pedagógusok 

által készített iskolai dokumentumok ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenységek, 

versenyeredmények, a feladatok határidőre történő teljesítése, ügyeletesi munka, országos 

méréseken elért eredmények összehasonlítása az előző mérések eredményeivel ugyanazon 

tanulók esetében az ellenőrzés területeit képezik. 

Az ellenőrzés a belső vezetői ellenőrzési tervben meghatározottak figyelembevételével 

történik, attól eltérés rendkívüli esetben lehetséges.
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Ellenőrzé-
sek tárgya 

Határ-
idő 

Felelős Módszer Gyako-
riság 

Adminisz-
tráció 

Kiter-
jed 

Tankönyvo-
sztás, 
bizonyítvány
ok 
beszedése 

Szepte
mber 4. 

osztályfőnökök beszámoltatá
s 

évente feljegyzés teljeskö
rű 

Ügyeleti 
rend 
elkészítése 

Szepte
mber 4. 

igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

évente feljegyzés teljeskö
rű 

Munkaterve
k elkészítése 
Szakköri 
csoportok 
kialakítása 

Szepte
mber 
11. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Járványügyi 
munkacsopo
rt 

szepte
mber 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

folyama
tos 

feljegyzés teljeskö
rű 

Szakmai 
Program 
elkészítése 

szepte
mber 
15. 

igazgató dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Intézményi 
munkaterv 

szepte
mber 
15. 

igazgató dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Digitális 
napló, 
fejlesztési 
naplók 
kitöltése 

Szepte
mber 
15. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

évente feljegyzés teljeskö
rű 

Házirend 
felülvizsgálat
a 

Szepte
mber 
25. 

igazgató dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Munkaköri 
leírások  

Szepte
mber 

igazgató dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Törzslapok 
kitöltése 

Szepte
mber 
30. 
Június 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom
mal 

feljegyzés teljeskö
rű 

Magántanul
ók,  
SNI-a 

Szepte
mber 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente feljegyzés teljeskö
rű 
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tanulók 
határozatai 

 

Digitális 
napló 
vezetése 

Szepte
mber 
Január 
Június 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Tanulókról 
szóló 
osztályfőnök
i 
adatszolgált
atások 

Szepte
mber 
30. 
 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

mintavé
tel 

Óralátogatás
ok 

féléven
te egy 
alkalom
mal 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

látogatás alkalom
szerű 

naplóban 
dokumen
tálva 

munkat
erv 
szerint 

Tanítási órák 
kezdő és 
befejező 
időpontja 

féléven
te 
többsz
ör 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

látogatás alkalom
szerű 

szóbeli 
tájékoztat
ás 

alkalom
szerű 

Tanári 
ügyelet  

havont
a 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

látogatás alkalom
szerű 

szóbeli 
tájékoztat
ás 

alkalom
szerű 

DÖK 
programok 
megvalósulá
sa 

január 
22. 
június 
15. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom 

dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Tankönyvren
delés 

szepte
mber 

igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente dokumen
tumon 
feltüntetv
e 

teljeskö
rű 

Tanulmányi 
munka, 
vizsgaeredm
ények 

január 
22. 
június 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom 

jegyzőkön
yvek 

teljeskö
rű 

Versenyered
mények 

január 
22. 
június 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom 

jegyzőkön
yvek 

teljeskö
rű 

Hiányzások 
alakulása 

január 
22. 
június 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom 

jegyzőkön
yvek 

teljeskö
rű 

Értekezletek 
jegyzőkönyv
ei 

január 
22. 
június 
30. 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente 
2 
alkalom 

beszámolt
atás 

teljeskö
rű 
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Közösségi 
munka 

április 
30 

igazgató 
igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente feljegyzés teljeskö
rű 

Szülői 
értekezlet 
megtartása 

szepte
mber, 
novem
ber, 
február 

igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

alkalom
szerű 

jelenléti 
ívek 

alkalom
szerű 

Iskolai 
dohányzás 
helyzete 

folyam
atos 

ofő., igazgató, 
igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

alkalom
szerű 

feljegyzés teljeskö
rű 

Rendezvény
ek, ünnepek 

folyam
atos 

munkaközössé
gvezetők,  
igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

alkalom
szerű 

feljegyzés teljeskö
rű 

Érettségi 
dokumentáci
ó 

aktuális 
érettsé
gi 

igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

évente feljegyzés teljeskö
rű 

Diákigazolvá
nyok 
rendelése 

október 
30. 
Június 
30. 

igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

évente 
2x 

feljegyzés minta 

Bizonyítvány
ok, 
tanusítványo
k 
nyilvántartás
a 

évente 
egyszer 

igazgatóhelyett
es 

dokumentum
elemzés 

alkalom
szerű 

feljegyzés minta 

Iskolai 
könyvtár 

féléven
te  

igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

félévent
e 

feljegyzés eseti 

Iskolapszich
ológus 

féléven
te 

igazgatóhelyett
es 

beszámoltatá
s 

alkalom
szerű 

feljegyzés eseti 
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG  

 
2020-2021. TANÉV MUNKATERVE 

 

A tanév legfontosabb feladatai 

Feladatunk az idén is összetett, sokrétű és most már változó is a járvány miatt.  

Az új tanévet a hagyományos, normál iskolai munkarendben kezdtük, de fel kell készülni, hogy esetleg 

ismét digitális oktatásra kell átállnunk a pandemia (koronavírus-járvány) miatt. A tanév legelejét arra 

is használjuk, hogy a meglévő aktuális feladatok mellett felkészüljünk újból a rendkívüli eseményekre, 

helyzetekre. Szakmacsoportonként megbeszéljük az aktuális feladatokat, a digitális oktatásra átállás 

előző tapasztalatokat, előnyöket, hátrányokat. 

Változás történt a szakképzési törvényben, amely alapján a Szakmajegyzékben szereplő alapszakmák 

indíthatók 9. és 13. évfolyamon. Ez egy nagyobb változás a szakképzés rendszerében és a szakmát 

tanító kollégák felkészülésében és hozzáállásában. Az ágazati alapképzést követően ágazati alapvizsgát 

kell tenniük a tanulóknak, ezután vesznek részt a duális képzésben szakképzési munkaszerződéssel a 

szakirányú oktatásban. 

 Az eddigi feladatok sem kerülhetnek háttérbe. A tanulók nevelése, motiválása, szakmai nyelvi 

kompetenciáik: olvasott szakmai szöveg értelmezése, hallott szöveg megértése, szakmai 

beszédkészség, írott szakmai szövegalkotás párhuzamos fejlesztése továbbra is kiemelt feladata 

munkaközösségünknek. Az elméleti anyag elsajátítása mellett fontos feladat a gyakorlati feladatokban 

való alkalmazás. A tanulók elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztése a szakképzési 

kerettantervekben és az új programtervekben (PTT) előírt feladatokra, az új ágazati alapképzésre, a 

szakmai ismeretekre és - készségekre, a személyes –, társas – és módszer kompetenciákra, továbbá az 

új PPT-ben megfogalmazott kompetenciákra (készségek és képességek, ismeretek, önállósság és 

felelősség mértéke, elvárt viselkedésmódok, attitűdök, általános és szakmához kötődő digitális 

kompetenciák). 

A legfőbb cél az érettségi és a szakmai – OKJ, mellék-szakképesítés – vizsgáira és az idei tanévtől az új 

ágazati alapvizsgára történő sikeres felkészítés.  

Célként fogalmazódott meg munkaközösségünkben, a tanított tanulóink folyamatos, rendszeres 

tájékoztatása, figyelmeztetése a járvány kordában tartására. 

A differenciálás, az egyénre szabott feladatok összeállítása is a fontos feladat és a digitális oktatásra 

történő átálláskor is alkalmazandó. Ez a feladat a munkaközösség valamennyi tagjától nagy teherbírást 

és nagyfokú rugalmasságot kíván meg.  

Az új típusú értékelések miatt, szükség van a tanórákon is alkalmazni ezeket a számonkérési formákat. 

Ezen formákat az előző tanév vészhelyzetében már mindenkinek használnia kellett. Javaslom a 

szaktanároknak a különböző applikációk kipróbálását már az órákon is. Szorgalmazom, hogy a 
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különböző applikációban készített saját tankockáinkat, feladatainkat osszuk meg egymással (azonos 

szakon tanítók egymás közt) és akár nyilvánossá is tehetjük, hogy más hasonló tantárgyakat tanító 

kollégáknak is segíthessünk. 

A Vasútforgalmi szolgálattevő szakon tanuló 9. és 13. osztályos tanulók alkalmassági vizsgálata év 

elején megszűnt. Az ágazati alapvizsgák letétele után a tanulószerződéssel rendelkező tanulóknak lesz 

kötelező a vizsgálat a tanulószerződés feltételeként. 

Személyi feltételek 

A munkaközösségünknek ebben a tanévben 10 fő tagja van. 3 fő látja el a testnevelés órákat (9-12. 

évfolyam), a többiek a szakmai tantárgyakat oktatják és a szakmai érettségikre, másod 

szakképesítésekre és az OKJ - és ágazati alapvizsgára készítik fel tanulóinkat nappali (9-12., 9-13., 13-

14. évfolyamok) és esti felnőttoktatás (13. és 14. évfolyamok) keretében.  

Munkaközösségünk tagjainak névsorát, szakképesítéseket ahol tanítanak és az egyéb ellátott 

feladatokat az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

1. sz. táblázat Munkaközösségünk tagjai 

Sorszám Név Szakképesítés Egyéb feladatok 

1. Balogh Gyula 

Vasútforgalmi szolgálattevő, 

Vasútforgalmi technikus, 

Jegyvizsgáló, Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző, 

Logisztikai technikus 

of 

2. Bazsó Márton Közismereti szakkör 

3. Daróczi Mária 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző,  

Pénzügyi – és számviteli 

ügyintéző,  

Pénzügyi-számviteli technikus, 

Logisztikai technikus 

Pályázati hét 

szervezője 

4. Kádas Katalin Pénzügyi-számviteli technikus 
Tagintézményvezető-

helyettes, of 

5. Kovács Adrienn 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző,  

Pénzügyi – és számviteli 

ügyintéző,  

Pénzügyi-számviteli technikus, 

Logisztikai technikus 

Pályázati hét 

szervezője 
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6. Kovács Sándor 
Közszolgálati ügyintéző, 

Közismereti 
of, szakkör 

7. 
Kovácsné  

Halász Judit 

Vasútforgalmi szolgálattevő, 

Jegyvizsgáló, Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző 

of, munkaközösség 

vezető 

8. Kubányi Sándor 
Közszolgálati ügyintéző, 

Közismereti 
szakkör 

9. 
Margiticsné 

Pócsik Éva 

Közszolgálati ügyintéző, 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző, Pénzügyi és 

számviteli ügyintéző, Pénzügyi-

számviteli technikus, 

Logisztikai technikus, Forgalmi 

szolgálattevő 

of, Pályázati hét 

szervezője 

10. Vass Levente  
Igazgató 

 

 

Szakmai tantárgyakat tanító óraadó pedig 32 fő 

Induló szakmák  

9 – 12. évfolyamon 

9. évfolyam 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás –  Szak: Logisztikai technikus  

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment –  Szak: Pénzügyi - számviteli ügyintéző 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás –  Szak: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika -   Szak: Közlekedésautomatikai technikus 

Ágazat: Rendészet és közszolgálat -   Szak: Közszolgálati technikus 

10. évfolyam 

Ágazat: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika – Szak: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző / 

Vasútforgalmi szolgálattevő 

 

Ágazat: Közgazdasági –  Szak: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

 

Ágazat: Rendészet és közszolgálat -  Szak: Közszolgálati ügyintéző 
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11. évfolyam 

Ágazat: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika – Szak: Jegyvizsgáló / Vasútforgalmi szolgálattevő 

 

Ágazat: Közgazdasági –  Szak: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, Mellék-

szakképesítés: Pályázati támogatási asszisztens 

 

Ágazat: Rendészet és közszolgálat -  Szak: Közszolgálati ügyintéző 

 

12. évfolyam 

Ágazat: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika –  

 Szak: Jegyvizsgáló / Vasútforgalmi szolgálattevő 

 

Ágazat: Közgazdasági –  Szak: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, Mellék-

szakképesítés: Pályázati támogatási asszisztens 

 

Ágazat: Rendészet és közszolgálat -  Szak: Közszolgálati ügyintéző 

 

13. évfolyam - Nappali - és az esti (felnőtt) képzés a 13 évfolyamon együtt indult 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás –  Szak: Logisztikai technikus  

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment –  Szak: Pénzügyi - számviteli ügyintéző 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás –  Szak: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika -  Szak: Közlekedésautomatikai technikus 

14. évfolyam - Nappali képzés  

Ágazat: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika –  

 Szak: Vasútforgalmi szolgálattevő 

Ágazat: Közgazdasági –  Szak: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

 

14. évfolyam - Esti (felnőtt) képzés  

Ágazat: Közgazdasági –  Szak: Pénzügyi és számviteli ügyintéző 

Ágazat: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika –  
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 Szak: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéz

 

Eszközellátottság 

  

 Tankönyvek 

 MÁV ZRT által biztosított utasítások, segédletek 

 fénymásolási lehetőség feladatlapok sokszorosítására 

 digitális táblák 

 a vasúti társaságtól kapott utasítások, jegyzetek 

Ütemterv havi bontásban – a sport rendezvények a tavalyi rendezvények figyelembevételével 

 2020. augusztus 
 

 éves munka megtervezése 
 munkaközösség vezető megválasztása a 2020 – 2021 – es tanévre 
 Ismerkedés az új PTT-vel és KKK-val 

 

 

 2020. szeptember 
 

 Munkaközösségi értekezlet (tanévnyitó), Ügyeleti rendbe való jelentkezés 
 Báthory Kupa Nyírbátor 
 lövészet házibajnokság 
 Kispályás iskolai labdarúgó torna 
 Munkatervek elkészítése, leadása, Törzslap (kezdő osztályok osztályfőnökei), Naplók beírása 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk  
 Tanmenetek elkészítése 

 
 

 2020. október 
 

 kispályás labdarúgó diákolimpia V. korcsoportban 
 iskolai légfegyveres házibajnokság 
 Bessi sportnapokon való részvétel 
 gyalogtúra a Zemplénbe, „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
  munkaközösségen belüli óralátogatások 
 Európai Szakképzési Hét 

  

 

 2020. november 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk folytatása 
 házibajnokság röplabda sportágban, házibajnokság asztalitenisz sportágban 
 Pályaválasztási napok 
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 Fair Play Cup kispályás labdarúgás 
 munkaközösségen belüli óralátogatások           
 

 

 2020. december 
 

 teremfoci sportágban megyei diákolimpiai mérkőzések 
 teremfoci házibajnokság lebonyolítása 
 korcsolyázás a ZVSC pályán  
 Mikulás ünnepség 
 Karácsonyi ünnepség  

 

 

 2021. január 
 

 teremfoci sportágban megyei diákolimpiai mérkőzések 
 teremfoci házibajnokság lebonyolítása 
 városi teremlabdarúgó torna 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
 Jelentkezés az SZTÉV és az OSZTV versenyekre 
 NETFIT felmérés 
 Jelentkezés komplex szakmai vizsgákra 
 Munkaközösségi értekezlet – Félév értékelése, félévi beszámoló elkészítése 

 

 2021. február 
 

 Gyorskorcsolya megyei diákolimpiai verseny 
 teremfoci házibajnokság lebonyolítása 
 kosárlabda házibajnokság lebonyolítása 
 Ágazati alapozó vizsgák feladatainak elkészítése, a vizsga lebonyolítása 
 városi asztalitenisz bajnokság 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
 SZTÉV és az OSZTV versenyek elődöntői 
 Kommunizmus áldozatainak emléknapjának megszervezése 
 NETFIT felmérés  
 munkaközösségen belüli óralátogatások 
 ágazati alapozó vizsgák szervezése, lebonyolítása 
 Internetes Pénzügyi vetélkedőkön való részvétel 

 

 2021. március 
  

 Pénzhét iskolai program 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
 kispályás labdarúgó diákolimpia V. korcsoportban 
 lövészet házibajnokság 
 Fair Play Cup kispályás labdarúgás 
 munkaközösségen belüli óralátogatások 
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 2021. április 
 

 atlétikai megyei diákolimpiai verseny Nyíregyháza 
 Zempléni 15 km-es gyalogtúra 
 XXII. KANDÓ- KUPA sporteseményei 
 Kandó napok szakmai programjai 
 Sz-Sz-B. Megye középiskoláinak kiírt félpályás labdarúgó torna 
 iskolai lövészbajnokság lebonyolítása 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
 MÁV vállalatainak állásbörzéje 
 SZTÉV és az OSZTV versenyek döntői 
 munkaközösségen belüli óralátogatások 
 Szakmák éjszakája, Szakmai nap lebonyolítása 

 

 

 2021. május – június 
 

 megyei atlétikai diákolimpia verseny Nyíregyháza 
 Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Sz-Sz-B Megyei Tagszervezete közgyűlés 
 „ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT” programunk 
 Komplex szakmai vizsgák lebonyolítása 
 Szakmai érettségi vizsgák, mellék-szakképesítések – írásbeli, gyakorlati, szóbeli – vizsgái 
 Nemzeti összetartozás napja 
 Munkaközösségi értekezlet – év végi értékelés, beszámoló elkészítése 

Munkaközösségünk a következő ünnepek lebonyolítását vállalta: 

 

 Kommunizmus áldozatainak emléknapjának megszervezése 
 Mikulásnapi ünnepség lebonyolítása 
 Pénzhét iskolai program 
 Nemzeti összetartozás napja 

 

 

                                                                                                  Kovácsné Halász Judit 

                  munkaközösség vezető
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Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

a 2020-2021-es tanévre 

 

A munkaközösség tagjai 

Név Tanított nyelv Tanított évfolyam Egyéb feladatok 

Arsziri Katalin angol nyelv 9.10.11.12. of 

Beresnyákné Bezzeg 
Petra 

angol nyelv 9.11.12.13.14. of, munkaközösség vezető, 
pályaválasztási felelős, 
mérési koordinátor 

Borbély Brigitta angol nyelv 10.11.12.14. közösségi szolgálat 
koordinátora 

Boriné Pokol Szilvia német nyelv 11.12.13. of, énekkarvezető 

Józan Kornélia angol nyelv 9.10.11.12.13. az iskolai alapítvány elnöke 

Makkai Mária német nyelv 9.10.11.12.  

 

Eszközellátottság: 

 az idén az alábbi tankönyvekből tanítunk: 

Évfolyam Angol nyelvkönyv Német nyelvkönyv 

9. English File Third Edition - Elementary Direkt 1. 

10. English File Third Edition - Elementary Direkt 1-2. 

11. Third Edition Solutions– Pre-intermediate Direkt 2. 

12. Solutions 2nd Edition – Pre-intermediate 
Matura Leader Level B1 

Direkt 3. 

 

 A legtöbb tankönyv mellé már interaktív anyagok is rendelkezésre állnak. 

 6 db CD-s magnó, a tankönyvekhez való audio CD csomagok 

 fénymásolási lehetőség feladatlapok sokszorosítására 

 digitális táblák 

A 2020 -2021. tanév legfontosabb feladatai: 

Feladatunk összetettsége változatlan. Legfontosabb célunk és feladatunk a diákok idegen nyelvi 

kompetenciáinak párhuzamos fejlesztése (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, beszédkészség, 

írott szövegalkotás), amely csak a tanulók folyamatos motiválásával érhető el. A szókincsfejlesztésnek 

minden évfolyamon kiemelt szerep jut, a felsőbb évfolyamokon pedig az érettségi típusfeladatokkal 

való ismerkedésre koncentrálunk.  
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Tanév elején az új NAT kerettanterv elvárásainak megfelelően elkészítettük a helyi tantervet. Az új 

elvárásokat a tanmenetek átdolgozásával a bejövő évfolyamokon (9.13.) felmenő rendszerben 

beépítjük a gyakorlatba.  

Ugyancsak beépítjük a mindennapjainkba a digitális oktatás hónapjai alatt szerzett tapasztalatainkat. 

Az első hetekben felkészülünk az esetlegesen napirendre kerülő távoktatásra. Létrehozzuk a Facebook 

vagy Messenger csoportokat, classroom-ot. Ezeket abban az esetben is szükséges használni, ha az 

osztályból csak egyetlen tanuló is karanténba kerül. 

Tanmeneteinket továbbra is úgy állítjuk össze, hogy viszonylag lassú haladás mellett jusson elég idő a 

gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére, hisz tudjuk, hogy a bejövő osztályok anyanyelvi 

kulcskompetenciái hiányosak. Egyik legfontosabb feladatunk, ami a munkaközösség valamennyi 

tagjától rugalmasságot, nagy teherbírást kíván meg, a differenciálás, az egyénre szabott feladatok 

összeállítása. További kihívás, hogy a differenciálást online is meg kell tudni valósítani. 

A csoportbontás által jól megvalósítható az (idegen nyelv órán jogosan elvárt) interaktivitás, így 

minden egyes tanulónak biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy szóban rendszeresen megnyilvánuljon! 

Törekszünk arra, hogy a különböző munkaszervezési formák, a csoport és a pármunka minden tanítási 

óránkon jelen legyen és hangsúlyt fektetünk a projektmunkára. 

Munkánk része a rendszeres ellenőrzés és értékelés, egy tanuló egy félévben akár 10 érdemjegyet is 

kap.  

A szakképzési évfolyamokon komoly kihívást jelent, hogy olyan csoportokban kell helytállnunk, ahol az 

idegen nyelvet most kezdő tanulók együtt tanulnak az abból már érettségivel rendelkező társaikkal. 

További nehézség, hogy a szükséges segédanyagokat magunknak kell „előteremtenünk”. Ezen 

munkánk megkönnyítésére közös feladatbankot használunk, ahol mindenki elhelyezheti az interneten 

talált, általa hasznosnak ítélt anyagokat, linkeket és a learningapps applikációban készített saját 

tankockákat.  

A munkaközösségen belüli kommunikáció megkönnyítésére létrehoztunk egy Messenger csoportot is, 

hogy mindenki mindig naprakész információkkal rendelkezhessen. 

További feladatunk a tehetséggondozás. Idegen nyelvi versenyeken, csoportokkal vagy egyénileg az 

idén is részt kívánunk venni. 

Ütemterv havi bontásban:  

2020. augusztus:  
 az éves munka megtervezése, helyi tanterv elkészítése 

 
2020. szeptember:  

 a bejövő évfolyamon a csoportbontások kialakítása  
 online csoportok kialakítása 
 bemeneti mérés a 9. évfolyamon 
 tanmenetek elkészítése 
 idegen nyelvi követelményrendszer ismertetése a tanulókkal 
 érettségi követelmények ismertetése a 12. osztályos tanulókkal 

 
2020. október:  

 OKTV-re való felkészítés 
 ismerkedés az angol/német nyelvterület szokásaival, hagyományaival (Halloween, 

Oktoberfest) 
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 kölcsönös óralátogatások 
 aktuális versenyeken való részvétel 

 
2020. november:  

 ismerkedés az angol/német nyelvterület szokásaival, hagyományaival (Thanksgiving, Márton 
nap) 

 részvétel a pályaválasztási napok lebonyolításában 
 kölcsönös óralátogatások 

 
2020. december:  

 ismerkedés az angol/német nyelvterület szokásaival, hagyományaival (Karácsony) 
 
2021. január:  

 félévzárás 
 az első féléves munka értékelése, beszámoló készítése  

 
2021. február:  

 próba-érettségi a 12. évfolyamon;  
 ismerkedés az angol/német nyelvterület szokásaival, hagyományaival (Farsang);  

 
2021.március:  

 a Kandó heti idegen nyelvi versenyek szervezése  
 kölcsönös óralátogatások 
 aktuális versenyeken való részvétel 

 
2021. április:  

 a Kandó heti idegen nyelvi versenyek lebonyolítása  
 ismerkedés az angol/német nyelvterület szokásaival, hagyományaival (Húsvét) 
 plakátkészítés a Föld napja alkalmából 
 kölcsönös óralátogatások 
 az iskolai szerenád megszervezése 

 
2021. május:  

 szóbeli érettségire való felkészítés folytatása 
 
2021. június:  

 tanév végi értékelés 
 az éves munka értékelése, beszámoló készítése  
 tanévzáró ünnepség megszervezése 

 
 
 
 
 Beresnyákné Bezzeg Petra 
 munkaközösség-vezető 
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2020-2021. TESTNEVELÉS   MUNKATERVE 
 

 

 2020. szeptember: 
      - Báthory Kupa  Nyírbátor                  Kovács Sándor 
      - lövészet házibajnokság iskola 
      - Kispályás iskolai labdarúgó torna  Záhony Műfüves pálya  Kovács Sándor 

                  -„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk     Bazsó Márton 
 

 2020. október: 
- kispályás labdarúgó diákolimpia V. korcsoportban   Kovács Sándor 
- iskolai  légfegyveres házibajnokság    Kubányi Sándor 
- gyalogtúra a Zemplénbe          Kovács Sándor 
 

 2020. november: 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk folytatása   Bazsó Márton 
-  házibajnokság röplabda sportágban      Bazsó Márton 
- házibajnokság asztalitenisz sportágban          Kovács Sándor, Bazsó Márton 

      -  Fair Play Cup kispályás labdarúgás    Kisvárda    Kovács Sándor 
 

2020. december: 
- teremfoci sportágban megyei diákolimpiai mérkőzések   Kovács Sándor 
- teremfoci házibajnokság lebonyolítása     Kubányi Sándor 
- Korcsolyázás a ZVSC pályán      Kubányi Sándor 
 

 2021. január: 
- teremfoci sportágban megyei diákolimpiai mérkőzések  Kovács Sándor 
- teremfoci házibajnokság lebonyolítása     Kubányi Sándor 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 

              - NETFIT felmérés 
 

 2021. február: 
- teremfoci házibajnokság lebonyolítása     Kubányi Sándor 
- kosárlabda házibajnokság lebonyolítása     Bazsó Márton 

         -„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 
      - NETFIT felmérés 
    -  Erőemelő Országos elődöntő                      Kovács Sándor 
 

 2021. március: 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 
- kispályás labdarúgó diákolimpia V. korcsoportban   Kovács Sándor 
- lövészet házibajnokság       Kubányi Sándor 
-  Fair Play Cup kispályás labdarúgás     Kovács Sándor 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 

     -  Erőemelő Országos  döntő                                  Kovács Sándor 
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 2021. április: 
- atlétikai megyei diákolimpiai verseny  Nyíregyháza 
-  XXII. KANDÓ- KUPA  sporteseményei:Bazsó Márton,Kubányi Sándor  
        Kovács Sándor 
   Sz-Sz-B. Megye középiskoláinak kiírt félpályás labdarúgó torna 
- iskolai lövészbajnokság lebonyolítása 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 
 

 2021. május: 
- megyei atlétikai diákolimpia verseny  Nyíregyháza                    Kovács Sándor 
- Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Sz-Sz-B Megyei Tagszervezete     
   közgyűlés 
-„ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT”  programunk    Bazsó Márton 
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MUNKATERV 

REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG 

2020-2021 
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A munkaközösség tagjai: 
 

 Berta Géza - matematika tanár 

 Háda Zoltánné - földrajz tanár 

 Margitics Csaba - informatika tanár 

 Mikó Gábor - informatika tanár 

 Molnár Lívia - matematika tanár 

 Györke Attila - fizika tanár 

 Gyüre Róbert - matematika tanár 

  

A tantárgyak oktatásához a személyi feltételek megfelelőek, a szakos ellátottság 

teljes. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

 Az informatika tantárgy oktatásához két szaktanterem áll rendelkezésre 

ezek közül az egyik a tavaly megújult, a másik terem most van felújítás 

alatt. 

 A tantárgyak színesebb oktatásához, a tanulók motiválásához a 

tantermekben elegendő interaktív tábla áll rendelkezésre, sajnos azonban 

a projektorok nem mindenütt működőképesek illetve valahol számítógép 

sincs a teremben.   

 

Feladataink a tanévben tanulmányi területen: 
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 Legfontosabb feladatunk a középszintű érettségi vizsgára való 

felkészítés matematika illetve a választható reáltantárgyakból.  

 Iskolánk tanulói között évről - évre egyre több a hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanuló. Felzárkóztatásuk érdekében 

mentorként törekszünk minél többen részt venni MACIKA (Útravaló) 

programban. A differenciált foglalkoztatás a tanulók számára önálló 

ismeretszerzési lehetőségek biztosítása – a tanítási órákon és azon 

kívül – munkánk eredményességét színvonalát emeli. 

 A bemeneti mérések és szintfelmérők beiktatásával, a mérések 

kiértékelésével határozzuk meg a feladatokat. 

 A korábbi évekhez hasonlóan a 2020-2021-es tanévben is sor kerül az 

Országos Kompetenciamérésre. A felmérés célja a tanulók szövegértési 

képességének és matematikai eszköztudásának felmérése, valamint az 

iskola számára a helyi szintű értékeléshez szükséges adatok biztosítása 

volt. A mérés vizsgálja a diákok meglévő ismereteit, milyen mértékben 

tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.  

 Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást tanórákon és tanórán kívül 

egyaránt. Informatika tantárgyból segítséget nyújtanak tanáraink a 

versenyekre történő felkészüléshez. Versenyképes tanulóinkat 

szabadidőnkben készítjük fel a versenyekre reál tárgyakból. 

 A lemorzsolódás csökkentése érdekében több kollega is felzárkóztató 

foglalkozásokat tart. 

 

Egyéb feladatok: 
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 A Kandó hét programjainak szervezésében és lebonyolításában továbbra 

is aktívan részt kívánunk venni. A már hagyománnyá vált és közkedvelt 

Természettudományi vetélkedőt továbbra is szeretnénk folytatni. 

 A munkaközösség tagjai által vállalt feladatok elvégzésében igyekszünk 

egymást segíteni. 

Ütemterv: 

 Augusztus 

 - Alakuló értekezlet 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 - A reál munkaközösség tervének elkészítése 

  Felelős: Gyüre Róbert 

  

 Szeptember 

 - Tanmenetek elkészítése, bemeneti mérések, szintfelmérők 

  Felelős: szaktanárok 

 - OKTV versenyre jelentkezés 

  Felelős: szaktanárok 

 Október 

 - A mérések kiértékelése, a feladatok meghatározása 

  Felelős: szaktanárok 

 - Jelentkezés a meghirdetett szaktárgyi versenyekre 

  Felelős: szaktanárok 

 November 

 - Szülői értekezletek 

  Felelős: szaktanárok 

 - Szalagavató főpróba 

  Felelős:  Margitics Csaba 

 -Szalagavató 

  Felelős: Molnár Lívia 

 - SZMK bál  

  Felelős: Molnár Lívia 
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 December 

 - Mikulás ünnep 

  Felelős: Mikó Gábor 

 Január 

 - Munkaközösségi értekezlet: az I. félévi munka értékelése 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 - Tantárgyi statisztikák készítése 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 Február 

 - Szülői értekezletek 

  Felelős: szaktanárok 

 Március 

 - Nőnapi ünnepség 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 Április 

 - Kandó heti természettudományos vetélkedő megszervezése 

  Felelős: munkaközösség tagjai 

 - A Föld világnapja 

  Felelős: Háda Zoltánné 

 - Kandó heti természettudományos vetélkedő  

  Felelős: Gyüre Róbert 

  Május 

 - Ballagás 

  Felelős: Margitics Csaba Berta Géza 

 - Írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok elvégzése 

  Felelős: szaktanárok 

 Június 

 - Pedagógusnapi ünnepség 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 - Szóbeli érettségi vizsgák 

 - Munkaközösségi értekezlet: a tanév munkájának értékelése 



41 
 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 - Tantárgyi statisztikák készítése 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 - Munkaközösségi beszámoló elkészítése 

  Felelős: Gyüre Róbert 

 

 

 

 

 

 

Gyüre Róbert 

munkaközösség vezető 
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Kisvárdai Szakképzési Centrum 

A Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola,  
Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 

 
Humán munkaközösségének munkaterve 

a 2020/2021. tanévre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Bertáné Zámbó Zsuzsanna 
munkaközösség-vezető 
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Munkaközösségünk tagjai:   
 
 Bereczki Erzsébet magyartanár 
 Bertáné Zámbó Zsuzsa történelemtanár,  
 Halászné Bereczki Melinda magyartanár 
 Jakab József történelemtanár, 
 Pócsikné Papp Enikő történelemtanár, igazgatóhelyettes 

 

Fő célkitűzéseink a 2020/2021-es tanévre 
 
 

A 2019/2020-as tanév jelentős változásokat hozott munkaközösségünk 
életében. Új kollegaként csatlakozott hozzánk az elmúlt tanév végén Halászné 
Bereczki Melinda, szeptember 1-től Bereczki Erzsébet tanárnő és Szabó-Baglyos 
Nóra tanárnő, mindketten magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítanak. 
Szabó-Baglyos Nóra tanárnő óraadóként. 

Diákjaink képességeit figyelembe véve a középszintű érettségi vizsga 
követelményeinek való megfelelést tartjuk fő feladatunknak. E célunk 
megvalósításához szolgál kiindulópontként a tanév eleji bemeneti mérés. A 9. 
évfolyamon ebben a tanévben is elvégezzük a tanulók képességeinek, tudásának 
felméréséhez szükséges bemeneti méréseket.  

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 
meghirdetésre került a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer 
átfogó fejlesztése” című pályázat lebonyolításában munkaközösségünk tagjai is 
részt vesznek. Tevékenységükkel már második éve hozzájárulnak a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, valamint a tehetségígéretek neveléséhez.  

A korábbi évek Országos Kompetenciamérés eredményeinek figyelembe 
vételével a 10. évfolyamos diákok esetében a 2021 májusában megírásra kerülő 
kompetenciamérés megfelelő előkészítése a legfontosabb feladat. 
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A 2020/2021-es tanév kiemelt feladata a 9. és 12. évfolyammal  

kapcsolatos. 

 

Kiemelt feladatként kezeljük a szövegértési feladatok gyakorlását, hiszen 
a megfelelő szövegértési kompetenciák elsajátítása alapja a kétszintű írásbeli 
érettségi vizsgának magyar nyelv és irodalom, valamint történelem 
tantárgyakból. A helyesírási készség fejlesztése ebben a tanévben sem 
elhanyagolható feladat, ennek érdekében a 9. osztályosok körében felmérést 
végzünk. 

Az olvasottság fejlesztése, érdekében tanítási órákon felhasználjuk 
tanulóink saját olvasmányélményeit, illetve házi dolgozatok elkészítésével és 
kiselőadások tartásával kívánjuk tudatos olvasóvá nevelni tanulóinkat.  

Fejleszteni kívánjuk tanulóink kommunikációs képességét, a szép és 
árnyalt kifejezésmód elsajátítását és használatát mind szóban, mind írásban.  

A 9. évfolyamos tanulók felzárkózásának elősegítése a középiskolai 
követelményekhez és a 12. évfolyamos tanulók felkészítése az eredményes 
érettségi vizsgára. 

A 9. évfolyamon írásban felmértük a tanulók általános műveltségét és 
tantárgyi ismereteit. A teszt segítségével meghatározhatók a tanulók 
hiányosságai, valamint a tanórai keretben alkalmazható módszerek, hogy 
elősegítsük felzárkózásukat a középiskolai követelményekhez. 

A középiskolai tanulmányokat lezáró érettségi vizsga azt vizsgálja, 
mennyire használható az a tudás, amelyet tanulóink a magyar irodalom és nyelv, 
valamint történelem órán megszereztek. Képesek-e megfelelő 
következtetéseket levonni forrásszövegekből, képekből, ábrákból, térképekből. 
Ennek megfelelően a szöveges források több szempontú elemzésével fejleszteni 
kívánjuk tanulóink szövegértési kompetenciáját.   

Az érettségi vizsgák értékelése során szerzett tapasztalatokat beépítjük a 
következő évfolyamok oktatásába. A topográfiai ismeretek bővítése céljából a 
történelem atlasz gyakoribb és hatékonyabb használatát kérjük tanulóinktól a 
tananyag feldolgozásnál és számonkéréseknél. Az elmúlt év történelem 
érettségije alapján a következő feladatokat tűztük ki: 
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Egyéb célkitűzések: 

 

A tanév során folyamatosan figyelemmel kísérjük a versenykiírásokat, és a 
tanulóinkat részvételre biztatjuk. A tanulóinkkal szeretnénk képviselni az iskolát 
ezen a megmérettetésen. E feladatunk végrehajtása érdekében nagy gondot 
fordítunk a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztésére.  

A tanév feladatai: 
 
 

Szeptember: 
 

 Tanmenetek elkészítése. 
 9. osztályos tanulók készségszintjének felmérése (helyesírás, olvasás, 

topográfiai ismeretek). 
 Tanulócsoportok kialakítása, ott, ahol csoportbontásban történik a 

tanítás. 
 Rákóczi Szövetség Záhonyi Kandó Kálmán Középiskolai Szervezete tagsági 

dokumentumainak aktualizálása 
 Pályázat benyújtása az őszi utazási programra 
 Felelős: munkaközösségvezető 

 
 

Október: 
 

 Megemlékezés az aradi Vértanukról október 6-án. 
 Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 
 Óralátogatás: Bereczki Erzsébet,  

o látogat: igazgató – Pócsikné Papp Enikő 
Felelős: igazgató és munkaközösségvezető 
 
 

November: 
 

 Felkészülés az Implom József helyesírási versenyre. 
 Közreműködés a szalagavató ünnepség lebonyolításában. 
 Óralátogatás: Bertáné Zámbó Zsuzsanna, Halászné Bereczki Melinda 

o Látogat: igazgató – Pócsikné Papp Enikő 
  igazgató – Bertáné Zámbó Zsuzsanna 

Felelős: igazgató, munkaközösségvezető 
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December: 

 
 Részvétel a Megyei Pedagógiai rendezett szavalóversenyen. 
 Óralátogatás: Jakab József,  

o Látogat: igazgató – Bertáné Zámbó Zsuzsa 
Felelős: munkaközösségvezető, szaktanárok 
 
 
Január: 

 
 

 Implom József helyesírási verseny Nyíregyháza. 
 Félévi munka értékelése. 
 Kiemelt feladat az érettségi témakörök ismétlése, típusfeladatok 

gyakorlása. 
 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról. 
 A munkaközösség I. félévi tevékenységérők beszámoló készítése. 
 Óralátogatás: Bereczki Erzsébet  

o látogat: igazgató – Bertáné Zámbó Zsuzsa 
Felelős: igazgató, munkaközösségvezető 
 
 

Február: 
 
 

 Szülői értekezlet, szaktanári fogadóórák. 
 Kiemelt feladat az érettségi témakörök ismétlése, típusfeladatok 

gyakorlása. 
 Farsangi mulatság. 
 Felkészülés a kompetenciamérésre. 
 Óralátogatás: Bertáné Zámbó Zsuzsa,  

o Látogat: igazgató – Pócsikné Papp Enikő 
Felelős: igazgató, munkaközösségvezető 
 
 

Március: 
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 Kiemelt feladat az érettségi témakörök ismétlése, típusfeladatok 
gyakorlása. 

 Arany János szavalóverseny Nyíregyháza. 
 Felkészülés a kompetenciamérésre. 
 Nőnap: március 8. 
 Részvétel a Rákóczi Szövetség tavaszi utazási pályázatán 
 Nevezés a Gloria Victis 2021. kárpát-medencei történelmi vetélkedőre 
 Március 15. Nemzeti ünnep. 
 Óralátogatás: Halászné Bereczki Melinda 

o Látogat: igazgató – Bertáné Zámbó Zsuzsa 
Felelős: munkaközösségvezető 
 
Április: 

 
 Megemlékezés a költészet napjáról tanítási óra keretében.  
 Vetélkedőt hirdetünk a Kandó-hétre. 
 Felkészülés a kompetencia-mérésre. 
 A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja. 

o Felelős: munkaközösségvezető 
 Részvétel a ballagási ünnepség megszervezésében. 
 Óralátogatás: Jakab József,  

o látogat: igazgató – Bertáné Zámbó Zsuzsa 
Felelős: munkaközösségvezető 
 
 

Május: 
 

 Érettségi dolgozatok javítása. 
 Kompetenciamérés előkészítése. 
 Országos Kompetenciamérés lebonyolítása. 

Felelős: munkaközösségvezető 
 

Június: 
 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról, tanítási óra keretében.  
 Tanévzárás.  
 A munkaközösség éves tevékenységének értékelése. 
 Szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása. 
  Gloria Victis 2021. kárpát-medencei történelmi vetélkedő 

feladatmegoldásának beküldése 
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 A Rákóczi Szövetség által szervezett nyári táborok meghirdetése 
Felelős: munkaközösségvezető 
 
Záhony, 2020. szeptember 11. 
 
 
 

Bertáné Zámbó Zsuzsanna 
munkaközösség-vezető 



 
 

                                    Kollégiumi Munkaterv 

                                      2020/2021-es tanév 

                                              

INTÉZKEDÉSI TERV A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL /KOLLÉGIUM/ 

I. 

 KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 A külföldön tartózkodó, kollégiumban lakó tanulók augusztus 27-én érkeztek meg a kollégiumba. 

 Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi 

karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért a kollégium biztosította a tanulók elkülönített elhelyezését 

és ellátását. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumban lett 

elvégezve. Mivel a tanuló jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, ezért a tesztelés pénzügyi és 

adminisztratív terheit az állam viseli. 

 A kollégiumi tanulók esetében a kollégium biztosította a megfelelő elkülönítést addig, amíg a negatív 

teszteredmények rendelkezésre nem álltak.  

 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, 

magát egészségesnek érző személy költözhetett be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről 

kikérdeztük a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és a testhőmérés beköltözéskor megtörtént. 

(1. számú melléklet) 

 A kollégiumokban lakó tanulók figyelmét felhívtuk, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk 

van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégium a felelős a 

szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, 

panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A 

koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.  

 A beköltözési folyamatot úgy terveztük meg, hogy térben és időben a minimum 1,5 méteres 

védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. 

 Az elhelyezés során törekedtünk arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek 

egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 

A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő 

higiénés szabályok betartása mellett határoztuk meg. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, 

vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk 

használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség szerint betartatjuk a távolságtartás szabályait. 

 Kollégiumban a férőhelyek 5%-át üresen tartjuk, elkülönítési és hatósági karantén helyszín céljából. 

A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát 

csökkentettük a zsúfoltság elkerülése érdekében. 



 
 

 A közös használatú helyiségeket fokozottan takarítjuk és rendszeresen fertőtlenítjük. A közösségi 

helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket helyeztünk el, melyet folyamatosan feltöltünk. 

 A kollégiumi karanténban (esetlegesen) elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően fogjuk megszervezni. 

Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett 

elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető 

általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele. 

A járványügyi intézkedések visszavonásig érvényesek! 

(1. számú melléklet) 

A kollégiumban beköltözésnél az alábbi kockázatszűrő kérdőív került kitöltésre: 

1.Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult 

- láz vagy hőemelkedés (37,5 C) igen/nem 

- fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom igen/nem 

- száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel igen/nem 

- torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése igen/nem 

- émelygés, hányás, hasmenés igen/nem 

2.Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel? 

                                                                                                     igen/nem 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el          

koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? igen/nem 

4.Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? igen/nem 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberekkel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?         

     igen/nem 

(Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése) 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

 



 
 

     II. A kollégium nevelőtanárai 

              1. Almásiné Forgács Éva, magyar-történelem-drámapedagógia szakos tanár 

              2. Szentmiklósi Anikó, történelem-inkluzív pedagógia szakos tanár /tartósan távol/ 

              3. Arsziri András, orosz nyelv és irodalom szakos tanár 

              4. Lesku Miklós, biológia-testnevelés-pedagógia szakos mesterpedagógus 

              5. Bodnárné Szántó Mária, történelem szakos tanár 

              6. Leleszi Ágnes földrajz-orosz szakos tanár, mesterpedagógus 

        

        III. Tanulói létszám megoszlása évfolyamonként 

   Összlétszám: 94 fő 

 

     Évfolyam     Létszám/fő/       Leány        Fiú 

9. 26               9 17 

10. 17 8 9 

11.              18 8 10 

12. 13 3              10 

13. 5 1 4 

14. 15               6 9 

 94 fő 35 fő 59 fő 

IV. A kollégium napirendje 

              6:15 ébresztő 

              6:15-6:50 tisztálkodás, reggeli, takarítás, 

              6:55 szobaellenőrzés, folyosó, vizes blokkok, ebédlő ellenőrzése, 

              7:10 tanrend szerint átvonulás az iskolába 

              12:00-13:45 ebéd 

              13:45-15:50 szabadfoglalkozás, kimenő, 



 
 

              16:00-18.30 szilencium 

              18:35-19:00 vacsora 

              19:00-19:50 kimenő (9. évfolyam kivételével) 

              19:50-20:00 létszámellenőrzés 

              20:00-21:20 kulturális programok, sport programok, korrepetálás, 

              21:20-21:45 tisztálkodás 

              21:45-21:55 szobaszemle 

              22:00 villanyoltás 

   V. Megemlékezések 

 

        Október 6. Aradi Vértanúk napja 

        Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

         Január 22. A magyar kultúra napja 

         Március 15. Az 1848-1849-es szabadságharc évfordulója 

         Április 22. A föld napja 

         Június 5. Környezetvédelmi világnap 

 

       Kollégiumban kialakult hagyományok 

 A kilencedikesek fogadása 

 A kilencedikesek bemutatkozó műsora 

 Kegyeleti körút 

 Karácsonyra való készülés 

 Valentin nap 

 Nőnapi köszöntés 

 Megemlékezés a névadóról (március 26.) 

 A tizenkettedikesek búcsúztatása 



 
 

 

   VI. Programterv a 2020/2021-es tanévre 

      Szeptember: 

        - beköltözés előkészítése (augusztus 31.) 

         - kilencedikesek fogadása 

         - házirend, napirend ismertetése 

         - munkatervek kidolgozása 

         - sportversenyek meghirdetése, nevezések leadása  

         - prevenciós előadás 

     

       Október: 

          - Béres-ösztöndíj átadó ünnepség 

          - október 6. Aradi Vértanúk napja 

          - október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

          - sportvetélkedők lebonyolítása 

          - kapcsolattartás a kárpátaljai iskolákkal 

 

        November:   

         - kilencedikes tanulók bemutatkozása 

         - tanulmányi munka értékelése évfolyamonként 

         - társadalmi munka értékelése 

         - prevenciós előadások 

         - szalagavató előkészítése 

         - prevenciós előadás 



 
 

 

       December: 

         - kollégiumi Mikulás est  

          - karácsonyi műsor 

          - adventi koszorú készítése 

          - sportprogramok folytatása 

 

        Január: 

          - tanulmányi munka értékelése (félévi) 

          - megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 

          - évfolyamprogramok 

          - téli sportokhoz kapcsolódó versenyek szervezése (korcsolya, szánkózás) 

 

 

        Február: 

         - évfolyamtitkárok beszámolója 

         - Valentin – nap 

         - megemlékezés a jeles napokról 

         - prevenciós előadás 

         - sportversenyek (asztalitenisz, csocsó bajnokság) 

        Március: 

          - nőnapi megemlékezés 

          - irodalmi pályázat 

          - rajzverseny meghirdetése 



 
 

          - kollégiumok közötti versenyek (Babus Kupa) 

          - prevenciós előadás 

        Április: 

          - Kandó Kupa sportversenyek 

          - katasztrófavédelmi verseny 

          - elsősegélynyújtó verseny 

          - Vasvári Kupa 

          - prevenciós előadás 

        Május: 

         - megemlékezés a névadóról 

         - ballagási rendezvény 

         - kollégiumi pályázatok eredményhirdetése 

         - prevenciós előadás 

        Június: 

         - kollégiumi leltározás 

         - tanulmányi munka értékelése (év végi) 

         - kiköltözés a kollégiumból 

VII. A kollégiumban folyó nevelő- oktató munkával kapcsolatos feladatok 

 

1. A tanév kiemelt nevelési feladatai 

 

1. 1. A tanulmányi eredmények szinten tartása, javítása: 

 Az iskola munkatervében megfogalmazottakkal összhangban legfontosabb 

feladatunknak tekintjük a tanulmányi eredmények javítását, illetve fenntartását, és azt 

a célt, hogy idén csökkenjen a bukott diákok száma. Ebben kulcskérdésnek a 

motivációs szint növelését tartjuk.  

 



 
 

 

1. 2. Közösségi szemlélet kialakítása:  

A 9. évfolyam számára a beilleszkedés elősegítésére a kulturált együttélés 

szabályainak elsajátíttatása, társakra való odafigyelés igényének erősítése. 

1. 3. Fegyelmezett és kulturált szokások, magatartásformák kialakítása és 

megszilárdítása:  

A kollégiumi házirend és napirend megismertetése, tartalmának megtárgyalása és 

elvárásként való megjelenítése. A tanév során ezen elvárások rendszeres, 

alkalmankénti ellenőrzése (naponta hálórend, időszakosan szekrényrend). A kulturált 

magatartásformák megbeszélése a csoportfoglalkozások különböző témaköreinek is 

feladata.  

    1.4. Kollégiumi fegyelem megtartása, javítása:  

A fegyelmi helyzet javításának módjai lehetnek: a következetes és szigorú hozzáállás, 

a diákok rendszeres ellenőrzése. A fegyelmi problémák egyik oka a 9. évfolyamos 

tanulók neveltségi szintjének romlása és beilleszkedési nehézségei a kollégiumi 

közösségbe. A foglalkozások keretében ezért különös hangsúllyal kívánunk kitérni a 

pozitív emberi és közösségi tulajdonságok (türelem, empátia, a másik tisztelete stb.) 

fontosságára. Továbbá e tanévben is számos és változatos programmal igyekszünk 

diákjaink energiáit hasznosan lekötni. 

 

  

    1.5. A szabadidő megszervezése: 

 Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a kollégisták szabadidejét érdekes és hasznos 

programokkal gazdagítsuk, amelyekkel egyidejűleg személyiségük fejlődését is 

elősegítjük, másrészt a szabadidő közös eltöltése erősíti a kollégisták közösségi 

szellemét, így pl. kiscsoportos színház-, mozi-, múzeumlátogatással, műveltségi 

vetélkedők szervezésével, vendégelőadók meghívásával. Több alkalommal szervezünk, 

látogatásokat a kulturális intézmények és a megszépült város megtekintésére.  

 

1.6. Kollégiumi hagyományok ápolása:  

Kiemelten kezeljük a kollégiumi hagyományok színvonalas megtartását.  Sportversenyek, 

mikulás, karácsony, ünnepi megemlékezések, verébavató, negyedévesek búcsúztatása, stb 



 
 

 VIII. Tanulmányi munka 

 

 Alapvető – talán legfontosabb – feladatunknak tartjuk a tanulók tanulmányi munkájának 

megszervezését, segítését és ellenőrzését. A tanulás a személyiségformálás egyik legfontosabb 

eszköze. Eredményességét a kollégium az iskolával, szülői házzal együttműködve érheti el. 

 Formái: 

elsősorban tanulószobai munka, illetve kisebb részben egyéni tanulás. Egyéni elbírálás alapján 

a tanulók lehetőséget kaphatnak a szobájukban való tanulásra. A felmentés idejét a nevelőtanár 

a tanulók tanulmányi teljesítménye és a tanuláshoz való hozzáállása alapján határozza meg a 

csoportvezető egyetértésével. Nagyobb teret kaphat a diákok egymást segítő tanulása is.  

 

1.1 A tanulmányi munka megszervezése: 

 

 A tanulócsoportokat az első tanítási héten kialakítjuk. A tanulószobára kötelezett kollégisták 

nevelőtanári felügyelete biztosított. Az esetleges távollét okát a kollégistának igazolnia kell. A 

csoportvezető, illetve az ügyeletes nevelő engedélye nélkül a tanulószobai foglalkozásról nem 

hiányozhat. A nevelőtanár a hiányzások okát és idejét pontosan regisztrálja. Biztosítjuk a 

tanulószobai idő védettségét. 

 

 

1.2 A tanulmányi munka kibontakozása: 

 

 A megfelelő tanulási módszerek kialakításához tájékozódnunk kell a kollégisták egyéni 

képességeiről, fel kell ismernünk érdeklődési irányultságaikat. A felsőbb éveseknél - szükség 

esetén - felül kell vizsgálnunk a tanulási módszereiket, ha kell, akkor változtatni azokon. Külön 

figyelmet kell fordítanunk a legeredményesebb tanulási módszerek ismertetésére, azok 

elsajátíttatására. A felkészüléshez a kollégiumban számítógépterem áll rendelkezésre internet 

hozzáféréssel. A korrepetálások és az egyéni, illetve kiscsoportos beszámoltatás, valamint az 

esti póttanulás lehetőséget adnak a hiányok pótlására 

1 3. Tanári tevékenység a tanulmányi munka keretében: 



 
 

  Kiemelt feladatunk, hogy a kollégista diákokat segítsük tanulmányi munkájukban: egyéni 

korrepetálással, kikérdezéssel, segítségnyújtással.  

 A csoportfoglalkozások tervezésénél is igyekszünk nagy gondot fordítani a tanulmányi munka 

javításának lehetőségeire.  

 Az arra rászoruló tanulókat tanulmányi eredményük figyelembevételével korrepetáljuk, az 

esetleges lemaradásaikat segítjük csökkenteni. A korrepetálásban segítségünkre vannak az 

iskola szaktanárai.   

 

1. 4. A tanulmányi munka ellenőrzése: 

 A tanulmányi munkát folyamatosan értékeljük. Az első évfolyamosok tanulmányi munkáját 

hetenként ellenőrizzük a hátrányok torlódása, a tudásbeli hiányosságok megszüntetése végett 

 A tanulócsoportok az egyénileg vállalt tanulmányi célok alapján a nevelő segítségével 

elkészítik a csoport tanulmányi tervét, majd ezt félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

és a tanulók együtt értékelik. A tanulmányi teljesítmény javulása érdekében korábban már 

bevezettük, hogy aki valamely tantárgyból bukásra áll, és másnap lesz ilyen órája, az minden 

esetben beszámoltatásra kerül.  

 A tanulók tanulmányi munkájuk alapján jó eredmények esetében dicséretben, 

kedvezményekben részesülnek (pl. kimenő), ennek mértékét, formáját a nevelőtanárok a 

kollégiumi Diákönkormányzattal együtt határozzák meg 

 A nevelőtanárok legalább kéthavonta felülvizsgálják az iskolai naplókat és a kellő 

következtetések levonása után a szükséges intézkedéseket megteszik, ez utóbbi munkába a 

Diákönkormányzatot is célszerű bevonni.  

 A gyengén teljesítő tanulókat pozitív oldalról kívánjuk motiválni. Felhívjuk a figyelmüket arra, 

hogy annak érdekében, hogy kedvenc szabadidős elfoglaltságaikra maradjon idejük, 

igyekezzenek hatékonyabban és intenzívebben, akár új módszereket bevezetve tanulni. A 

tanulás segítését és a lecke felmondását nemcsak a nevelőtanár, hanem egyes felsőbb éves 

tanulók is végezhetik felkérés alapján. 

A tanulmányi munkát elősegítő egyéb tevékenységek: 

 Amennyiben lehetőség kínálkozik, biztosítani kell az önnevelésre épülő művelődési formák, 

pl. művelődési intézményekben szervezett ismeretterjesztő előadások meghallgatását, az 



 
 

iskolai szakkörökben, énekkarban stb. való részvételt. Támogatjuk és segítjük a kollégistákat 

érdeklődési körük gazdagításában, és motiváljuk őket pályázatokon, versenyeken való 

részvételben. Az önálló ismeretek szerzésében a diákok segítségére van a kibővült kollégiumi 

könyvtár, ezen felül rendelkezésre áll az iskolai és a városi könyvtár, valamint az internet is. 

 

IX. Kulturális munka a kollégiumban 

 

 Célunk a kollégisták kultúrához, esztétikához való viszonyának javítása, a kultúra értékeinek 

és a természetben rejlő esztétikai értékek megismertetése, az irántuk való érdeklődés 

kialakítása, a kultúra különböző területein való jártasság fejlesztése személyiségük teljesebbé 

tétele érdekében. Mindezek megvalósítása érdekében felhasználjuk a kollégium lehetőségeit és 

hagyományait a különféle kulturális és csoportfoglalkozások megszervezéséhez. A művészeti 

nevelés egyik színtere lehet a Kollégiumi Kreatív Műhely, amely elsősorban az esti 

csoportfoglalkozások tematikájába illeszkedik, és a kollégisták esztétikai, művészeti nevelését 

célozza. Az idén is szeretnénk folytatni mozi- és színház-látogatási hagyományunkat, továbbá 

igény és lehetőség szerint múzeumlátogatást szervezünk. Havi egy alkalommal közös film 

megtekintését tervezzük. A kollégiumon belül műveltségi vetélkedőket rendezünk. Részt   

veszünk a megyei kollégiumok kulturális rendezvényein is, valamint lehetőség szerint egyéb – 

külső szerv által rendezett – kulturális vetélkedőkön. 

 

X. Információs kultúra 

 A modern tudomány technikai vívmányait (internet, műholdas technika, mobiltelefon stb.) a 

kollégium életében sem lehet figyelmen kívül hagyni. Feladatunk ezért, hogy e folyamathoz 

igazodva felkészítsük a kollégistákat az életük során e területen őket érő kihívásokra és 

hatásokra. Ennek érdekében egyrészt biztosítjuk a megfelelő technikai felszerelés használatát 

(pl. internet), másrészt gondot fordítunk a kollégistákat ezen a területen érő esetleges káros 

hatások elhárítására, a kulturált használat elsajátítása útján. 

 

 

 



 
 

XI. Sporttevékenység a kollégiumban 

 

A sport a kollégiumban is az egészséges életmódra nevelés egyik fontos eszköze, ezért nagy 

figyelmet fordítunk a kollégisták rendszeres sportolásának biztosítására. Kollégistáinknak 

intézményi szinten naponta van lehetőségük a testedzésre a sportolásra. 

 Feladatok:  

 A kollégisták sporttevékenységeiket elsősorban a testnevelési órákon, iskolai 

sportrendezvények és versenyek keretében végzik. Ezek mellett nagy hangsúlyt kap a 

kollégium testnevelő szakos nevelője által heti rendszerességgel szervezett sportversenyek, 

sportfoglalkozások. Ilyen pl. a kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk. A tanulóknak 

lehetőségük van mindezek mellett az egyéni sportolásra, akár egyesületi formában is. 

 

XII. Egészségnevelés a kollégiumban 

 

 Feladatunk a tanulók szervezetének harmonikus fejlődéséről, egészségük megóvásáról való 

gondoskodás. Ezt elsősorban az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a helyes 

életmód kialakításával tudjuk elősegíteni. Célunk a tanulóifjúság egészségkultúrájának 

fejlesztése, a káros szenvedélyek prevenciója. Munkánkat segíti az iskola ifjúságvédelmi 

felelőse. Rendszeresen szervezünk különböző témájú előadásokat, filmvetítéseket és 

beszélgetéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok minden egészségükkel kapcsolatos 

kérdésben széleskörű információval rendelkezzenek. A káros szenvedélyek – elsősorban 

dohányzás – elleni megelőző munkát is tovább folytatjuk. 

 Ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

 A tiszta környezet biztosítása és fenntartása.  

 A szobák tisztaságának rendszeres ellenőrzése. 

 Személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása.  

 Hangsúlyosnak tartjuk a tanulók mentálhigiénés támogatását is. 

 A dohányzás elterjedését a pedagógiai módszerek széles skálájának alkalmazásával 

igyekszünk visszaszorítani. A kollégium egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a városi 

orvosi ügyelet biztosítja. 



 
 

XIII. Környezeti nevelés környezetvédelem 

 

 Környezeti nevelésünk célja, hogy a tanulók megértsék az ember és környezete egymásra 

utaltságát és következményeit. A tanulók figyelmét ráirányítjuk a Földünket veszélyeztető 

tényezőkre, a környezetvédelem égető problémáira. Tudatosítjuk bennük egyéni felelősségüket. 

Ebben a tanévben is tovább folytatjuk a kollégiumban a szelektív gyűjtését. Fontos felhívni a 

figyelmüket, hogy takarékos fogyasztókká váljanak! 

XIV. Közösségi élet a kollégiumban 

 

 A közösségi életre való nevelés célja, hogy erősítse az egyénben a közösség céljainak, 

érdekeinek tiszteletben tartását. A közösség tagjai között jöjjön létre olyan kölcsönös kapcsolat, 

amely a barátságra, kölcsönös segítségnyújtásra, mások tiszteletére és a bizalomra épül. Célunk, 

hogy a családi miliőből a kollégiumba bekerülő tanulók harmonikus személyiségfejlődését 

biztosítsuk. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a kollégiumban jól érezzék magukat. A közösségi 

programok célja, hogy tanulóink baráti kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, és a közösség 

hasznos tagjává váljanak. A szervezett közös programok segítik a kollégistákat a szabadidő 

hasznos eltöltésében, és erősítik a kollégiumi közösséget is. 

 Feladatok:  

 Kollégiumi DÖK tisztségviselők megválasztása  

 Biztosítjuk a kollégiumi DÖK és az iskolai DÖK összehangolt munkáját  

 Kollégiumi DÖK tisztségviselők feladata a diákok hatékony érdekképviselete  

 Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a közösségi tevékenységekben önként és szívesen 

vegyenek részt  

 A közösségi élet színesebbé tétele érdekében szervezünk a kollégiumok között 

különböző kulturális és sportvetélkedőket 

 Azokat a diákokat, akik tevékenyen részt vesznek a kollégiumi munkában, jutalomban 

részesítjük. 

 

A programok és feladatok megvalósításáért minden kollégiumi nevelőtanár 

maximális felelősséggel tartozik. 

                                                                                              Lesku Miklós 

                                                                                           kollégiumvezető 

 



 
 

 

A KISVÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM ÉS DR. 

BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM, OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 

MUNKATERVE A 2020/2021. TANÉVRE 

 

Intézményünkben a 9-12. évfolyamon 12 osztály működik, az OKJ képzésben 4 osztályt és 

felnőtt képzésben 2 osztályt indítottunk, melyek osztályfőnökei alkotják 

munkaközösségünket. 

 

Osztályfőnökök: 

9.a: Jakab József 

9. b: Molnár Lívia 

9. c: Kovács Sándor 

10. a: Bertáné Zámbó Zsuzsanna 

10. b: Halászné Berecz Melinda 

10. c: Gyüre Róbert 

11. a: Arsziri Katalin 

11. b: Margiticsné Pócsik Éva 

11. c: Margitics Csaba 

12. a: Boriné Pokol Szilvia 

12. b: Berta Géza 

12. c: Pócsikné Papp Enikő Nikoletta 

13. a: Józan Kornélia 

14. a: Balogh Gyula 

14. b: Kovácsné Halász Judit 

14. f: Kádas Katalin 

Az osztályfőnök feladatai 

 Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit. 

 Megtervezi a tanév nevelési feladatait. Megismeri osztályának tanulóit és figyelemmel 
kíséri személyiségük és képességeik fejlődését. 

 Az osztályfőnök ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 



 
 

 Összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, az esetleges 
problémákat megbeszélik. 

 Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi felelőssel, a kollégiumi tanárokkal és a DÖK-kel. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, tájékoztatja a szülőket. 

 Pontosan vezeti a tanulók hiányzását, az igazolt és igazolatlan órákat és betartva a 
törvény és az iskola szabályait, a megfelelő időben jelzi a problémákat a szülő, az 
igazgató felé. 

 Állandó kapcsolatot tart a szülőkkel. Szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket az 
iskolát érintő kérdésekről, az osztály és a tanulók eredményeiről, problémáiról. 

 Az osztályt rendszeresen tájékoztatja az előttük álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít. 

 Javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, kitüntetésére, ösztöndíj 
odaítélésére. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, javaslatot tesz az osztályzatra. 

 Gondot fordít a megfelelő környezet biztosítására, a tanterem dekorációjára és 
tisztaságára. 

 Segíti a tanulók pályaválasztását, az érettségire és továbbtanulásra való jelentkezését. 

 Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 

Kiemelten fontos feladatok ebben a tanévben: 

1. A hiányzások pontos követése, rendszeres összesítése. 
2. Törekvés az igényes környezet kialakítására. 

  

 

A feladatok ütemezése 

Szeptember: 

 Munkaközösségi megbeszélés a tanév feladatairól 

 Házirend ismertetése  

 Tantermek dekorációja 

 Ügyeleti rend megszervezése 

 Bizonyítványok beszedése, törzslapok, naplók beírása, e-napló indítása 

 12. évfolyam számára szülői értekezlet 

Október: 

 Megemlékezés október 6-áról 

 Október 23-i ünnepségen való részvétel az osztály tanulóival 

November: 

 Szülői értekezlet 

 Nyílt Napok előkészítése és lebonyolításának segítése 

 Részvétel a filharmónia előadáson 



 
 

December: 

 Mikulás ünnepségen való részvétel 

 Kilencedik évfolyamok bemutatkozása 

 Karácsonyi műsoron való részvétel 

 

Január: 

 Munkaközösségi értekezlet: a félévi értékelés előkészítése 

 Félévi osztályzatok előkészítése 

 Az ellenőrzők beírása, kiosztása 

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 
 
 

Február: 

 Szülői értekezlet 

 Szalagavató: 11. és 12. évfolyam 

 SZMK-bál 

 Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

 Farsang 

 Jelentkezés az érettségire a 12. évfolyamon 

 Részvétel a filharmónia előadáson 
 
 

Március: 

 Március 15-i ünnepségen való részvétel az osztály tanulóival együtt 

 12. évfolyam számára szülői értekezlet 

 Részvétel a filharmónia előadáson 

 

Április: 

 Kandó-hét előkészítése, a versenyeken való részvétel szorgalmazása 

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

 A Föld Napján takarítás szervezése az iskola udvarán 

 

Május: 

 Ballagás (valamennyi évfolyam részt vesz az előkészítésben) 

 Szerenád megszervezése 

 Kompetenciamérés előkészítése (10. évfolyamok) 

 



 
 

Június: 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján 

 Osztálykirándulás vagy közös osztályprogram szervezése 

 Év végi osztályzatok előkészítése 

 Pedagógus nap 

 Bizonyítványok, törzslapok beírása 

 Évzáró 

 Érettségi        

 

Molnár Lívia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

2020/2021. évi  

MUNKATERVE 
 
 

Az intézmény Diákönkormányzatának (továbbiakban DÖK) munkaterve a korábbi célok, 

tapasztalatok, a megvalósításra – módosításra váró projektek figyelembevételével készült. 

 

Iskolánk DÖK felelősei: 
 

OSZTÁLY DÖK FELELŐSÖK 

9A Ács Máté Péter, Gebei Erik Krisztofer 

9B Lovász Zoltán, Báthory Fanni 

9C Pisla Salome, Lénárt Vanda 

10A Nagy Vanessza, Lénárt Zoltán 

10B Lakatos Bence, Tintér Márk 

10C Kindák Evelin Kruppa Petra 

11A Varga Zsombor, Dienes Dávid 

11B Orgován Viktória, Molnár Ramóna 

11C Szőllősi István, Lakatos Pál 

12A Fekete Márk, Lakatos Norbert 

12B Ember András, Fónagy Boglárka 

12C Szabó Dominika, Tóth Anikó 

13A Nagy Patrik, Márta Panna 

13B Kruppa Szilárd, Pokol Anita. 

14A Kiss Olívia Tímea, Levkó Attila 

14B Milák Evelin, Horváth Teodóra  

 

 

A DÖK pedagógiai céljai 

 

 A demokratikus működés, véleményformálás – és képviselet elsajátítása, megszervezése. 

A diákok érdekeinek képviselete, megjelenítése az iskola működésében. 

 Jól működő, aktív közösség megteremtése a tanulók, a nevelők és a szülők önkéntes 

bevonásával. 

 A pályaválasztás segítése: sokoldalú betekintés a különböző szakmákba, orientációs 

beszélgetések szakemberekkel-vállalkozókkal, üzemlátogatások szervezése.  

 A környezettudatosság, a jövőért érzett kollektív és egyéni felelősség erősítése a diákokban 

osztály- és iskolai szintű közösségi eseményekkel. 

 Szabadidős programok szervezése a diákok életkorának és érdeklődésének megfelelő 

tevékenységi formákkal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

A DÖK nevelési céljai 

 

 Programok szervezésével tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani.  

 Közösségépítő, az esélyegyenlőség fontosságára rámutató események szervezése. 

 Az egyén beilleszkedését, a közösség hasznos tagjává válását támogató programok 

szervezése, a jól működő közösségek élményét biztosító légkör megteremtése. 

 

Kiemelt célok, feladatok 

 

 a „ZÖLD PROJEKT” eseményeibe aktívan bevonni valamennyi évfolyam tanulóit (pl. 

udvar szépítés, virágos kert kialakítása, madáretető-készítés), 

 AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ! program minél szélesebb körű megismertetése, 

 GREENPEACE- doboz kihelyezése és működésének nyomon követése,  

 papír- PET- palack, kupak- és elemgyűjtések,  

 karitatív tanszergyűjtés rászoruló tanulók megsegítésére,  

 kerékpáros kirajzás szervezése, környékünk természeti szépségeinek felfedezése  

 közösségi virágoskert működtetése,  

 környezetbarát pihenőudvar kialakítása,  

 Gesztus Közhasznú Egyesület betegeinek segítése, 

 fényképek-rajzok tematikus kiállításai,  

 a közösségi média felhasználásával tevékenységünkről tájékoztatni az iskola közösségét 

(Kandó Times iskolaújság, facebook, YouTube). 

 A „sulirádió” napi egyszeri működtetése.  

 Az intézményi honlap DÖK- felületének szerkesztése, kezelése. 

  Az iskolai házi versenyek, programok anyagi és szervezési támogatása.  

 Szervezési, anyagi és tárgyi segítséget nyújtunk ahhoz, hogy tanulóink kiemelkedő 

egyéni alkotásai az iskolai közösség egésze számára bemutatást nyerjenek (kiállítás, 

vetítés, előadás). 

 

A DÖK szervezete, tevékenysége 

 

 A DÖK intézményünk minden tanulójának érdekeit képviseli. 

 Az intézményi DÖK tagjai iskolánk aktív jogviszonnyal rendelkező tanulói.  

 A DÖK munkáját a DÖK – segítő tanár koordinálja. 

 A DÖK 2020/2021-es tanévre a diákok képviselői által megválasztott elnöke: SZABÓ 

DOMINIKA 12/C osztályos tanuló. 

 A tanévben az elnök munkáját két – az osztályképviselők által választott - alelnök segíti. 

 A DÖK havi rendszerességgel tart gyűléseket, ahol az aktuális témákat beszélik meg a 

képviselők. 

 A DÖK a fontosabb döntéseit titkos szavazással hozza meg. 

 

Feladatterv a 2020/2021. tanévre 

 

ÜTEMEZÉS TEVÉKENYSÉG FELELŐS, SZERVEZŐ 

VÁRHATÓ-

TERVEZETT 

LÉTSZÁM 

SZEPTEMBER 
Alakuló DÖK-gyűlés, 

elnök-alelnökválasztás 

DÖK-segítő pedagógus 

  

12-14 diák 

  



 
 

Osztályképviselők 

választása 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-elnök 
380 diák 

Iskolarádió 

működtetésének folytatása  
DÖK-segítő pedagógus 

havi váltással a 

képviselők 2 fő 

SZSZBGYIÖK fórum 

Nyíregyháza 

DÖK-segítő pedagógus 

 

DÖK-segítő 

pedagógus, 

DÖK-elnök, 2 

DÖK képviselő 

 

 

   

Közösségi virágoskert 

létrehozása, gondozása, 

udvar rendezése, 

népszerűsítése a diákok, 

szülők körében egész 

évben 

segítő kollégák, DÖK-segítő 

pedagógus,DÖK-felelősök 

380 diák, tanárok 

és 20 szülő 

Karitatív célú gyűjtés 

rászoruló diákoknak és 

családoknak szept. végéig 

(tanszer, taneszköz, ruha, 

játék) 

DÖK-segítő pedagógus 
minden család, 

iskolai dolgozó 

OKTÓBER 

Papírgyűjtés 

segítő kollégák, 

osztályképviselők,DÖK-

segítő pedagógus 

400 diák és szülő 

Adománygyűjtés és 

látogatás a helyi Gesztus 

Közhasznú Egyesülethez. 

 

 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-alelnökök 

minden DÖK- 

képviselő 

GREENPEACE – projekt 

októberben 
DÖK-segítő pedagógus  diákok 

Kupakgyűjtés 
DÖK-segítő pedagógus 

DÖK- képviselők 

380 diák, 

pedagógusok 

 Suliújságba cikk 

készítése, megjelentetése a 

honlap DÖK-felületén 

 

 

 DÖK-képviselők 

és  a DÖK-segítő pedagógus 
 12-14 képviselő 

NOVEMBER 

Pályaválasztási napok  

megszervezése, előadók 

meghívása. 

DÖK-képviselők 

és  a DÖK-segítő pedagógus 
végzős osztályok 

DECEMBER 

Mikulás ünnepség 

támogatása 

 

 

DÖK-segítő pedagógus 

DÖK-képviselők 

380 diák, 

pedagógusok 

Karácsonyi ünnepséghez 

városi adománygyűjtés a 

fa alá. 

 

DÖK-segítő pedagógus 

DÖK-képviselők 

380 diák 

pedagógusok 



 
 

 

JANUÁR 

Iskolai karitatív célú PET 

palack –és kupakgyűjtés 

 DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK- képviselők 

minden diák, és 

család 

Vöröskeresztnek 

adománygyűjtés 

DÖK-segítő pedagógus 

DÖK- képviselők 
25 diák 

   

FEBRUÁR 

Farsangi ünnepség 

megszervezése, 

lebonyolítása 

DÖK-segítő 

pedagógus, DÖK-

képviselők és DÖK-elnök 

 

 

 

minden diák és 

tanár 

Féléves munka értékelése 

– a tisztviselők 

megerősítése/leváltása 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-elnök 
képviselők 

   

Valentin nap szervezése 
DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-képviselők 
minden diák 

Diákparlament 

 

 

 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-képviselők 
minden diák 

MÁRCIUS 

A megyei 

Diákparlamenten az iskola 

képviselete 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-elnök, alelnökök 
3 fő 

Diáknap 
 DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-képviselők 
minden diák 

Kert takarítása 
DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-képviselők 
380 diák 

ÁPRILIS 

Karitatív célú játékgyűjtés 

rászorulóknak 

  

DÖK-segítő pedagógus 
minden diák és 

család 

Újságcikk a Kandó Times-

ba 

 

 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-képviselők 
25 diák 

Iskolaszépítő nap 
DÖK-elnök és DÖK-segítő 

pedagógus 

minden diák, szülő, 

tanár 

„Kerékpáros kirajzás” 

szervezése a Tisza- töltésre 
DÖK-segítő pedagógus 

az iskola diákjai és 

tanárai 

Ballagás támogatása DÖK-segítő pedagógus 25 diák 

Éves munka értékelése, 

jutalmazások 

DÖK-segítő pedagógus és 

DÖK-elnök 
képviselők 

  

                                                              

 

 

Józan Kornélia 
 


