Veszprémi SZC Táncsics Mihály
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

2016/2017. tanévi
MUNKATERVE

Veszprém, 2016. szeptember 14.

Eveli Péter
igazgató

1. A tanév helyi rendje:
Szorgalmi időszak:
Végzős évfolyamok:
Tanítási napok száma:
Első félév:
Ballagás:

2016. szeptember 1. (csüt.) – 2017. június 15. (csüt.) + nyári gyakorlat
szakgimn. és szakmai képzés 2016. szept. 1. – 2017. máj. 4.
szakgimn. 180, szakközépisk. 181 (ezen felül 7 ill. 6 tanítás nélküli munkanap lehet)
2016. szept. 1. – 2017. január 20.
május 5. (péntek) 16,00

Vizsgák:
Érettségi írásbeli emelt és középszinten
Magyar
Matematika
Történelem
Angol
Német
Informatika
Földrajz
Fizika
Szi. alapismeretek

Őszi

Tavaszi

10.17. 08 00 óra
10.18. 0800 óra
10.19. 0800 óra
10.20. 0800 óra
10.24. 0800 óra
10.21. 0800 óra
10.18. 1400 óra
10.27. 1400 óra
10.17. 1400 óra

05.08. 0800 óra
05.09. 0800 óra
05.10. 0800 óra
05.11. 0800 óra
05.12. 0800 óra
05.15. 0800 óra
05.19. 1400 óra
05.22. 0800 óra
05.17. 0800 óra

Szóbeli:

11. 21-25.
11. 10-14.

06. 19-30.
06. 08-15.

közép szint:
emelt szint:

Érettségire jelentkezés határideje:
Szakmai vizsgák:

2016. szeptember 5-ig
2017. február 15-ig

írásbeli
gyakorlati és szóbeli

10. 03-07.
10. hó

Országos mérés 10. évfolyamon
olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás:
Erőnléti mérés (NETFIT)
Szünetek:

őszi:
téli:
tavaszi:
nyári:
egyéb:

05.15-16, 05.18-19, 05.22.
05-06. hó

2017. 05. 24. (10. A,C,K,R,S osztályok)
2016. 01.09. – 04.30.

2016. 11. 02. – 11. 04.
2016. 12. 22. – 2017. 01. 02.
2017. 04. 13. – 04. 18.
2017. 06. 16. – 08. 31.
2017. 03.15., 05.01., 06.05.

(első tanítási nap nov. 7. hétfő)
(első tanítási nap jan. 3. kedd)
(első tanítási nap ápr. 19. szerda)
kivéve a nyári gyakorlat

Szülői értekezletek:
2016. 09. 26. (hétfő) 1600 óra

I. félév
II. félév

SZM ért. 15,00

2017. 02. 06. (hétfő) 1600 óra

Fogadónap:

2016. november 14.
2017. március 27.

1500-1700 óráig
1500-1700 óráig

Munkáltatói értekezlet:
Pályaválasztási nyílt napok:
Írásbeli felvételi:
Szalagavató:
Nevelőtestületi értekezlet:
Félévi értékelő értekezlet:
Munkanap áthelyezések

2016. okt.05. (szerda)
2016. november 16., november 30. (szerda)
2017. január 21. (szombat)
2017. február 3. (péntek)
minden hónap első hétfőjén 14,15 órakor
2017. február 6. 13,00 óra
2016.10.31. (hétfő) helyett 2016.10.15.

2

Tanítás nélküli munkanapok:
2016.10.15. (szakgimn.), 2017.04.07.,2017.05.8-9.,18-19, 2017.06.15.
Diáknap:
2017. március 29.
Szakmák éjszakája:
2017. ápr. 21.
XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia: 2017. április 7-9.
Pedagógusnap
2017. jún. 2. 14,00
Beiratkozás:
2017. jún. 22-24.
Tanévzáró ünnepély:
2017. június 26. (hétfő) 17,30
Tanév végi értékelő értekezlet:
2017. június 30. (hétfő) 8,00

A tanév feladatai:

1.1

Tanév előkészítő feladatok
tankönyvosztás

-

Felelősök:
Határidő:

Horváthné Schriffert Éva és Laznik Gabriella
szept. 1-2., 5.

Felelős:
Határidő:

munkaközösség vezetők, szaktanárok
szeptember 23.

tanmenetek leadása

-

tanulók szociális helyzetének felmérése; segélyezési, támogatási lehetőségek
ismertetése, hittan igény felmérése
Felelős:
osztályfőnökök, GyIF
Határidő:
szeptember 16.

-

-

SNI, BTM tanulók felmérése; felmentési kérelmek beadása, egyéni fejlesztések
előírása, megszervezése
Felelős:
osztályfőnökök
Határidő:
szeptember 23.

Beiskolázási feladatok
-

Pályaválasztási tájékoztató elkészítése az általános iskolák számára
Felelős:
Határidő:

-

Nyílt napok szervezése
Felelős:

Időpontja:

-

Hajdúné M. Andrea
szept. 30.

Hajdúné M. Andrea
Kis László
Körmendi István
munkaközösség-vezetők
november 16. (szerda)
november 30. (szerda)

Részvétel a Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállításán
Határidő:
a rendező beosztása szerint
3

Felelős:

Hajdúné M. Andrea, Kis László

-

Iskolánk pályaválasztási kínálatának személyes bemutatása azon általános iskolákban,
ahonnan jelentkezőket várunk
Határidő:
az ősz folyamán
Felelős:
Hajdúné M. Andrea
Kis László
munkaközösség vezetők, jelentkező szaktanárok

-

a tanulmányi területek belső kódjának meghatározása, és elektronikus formában a
Felvételi Központnak történő megküldése
Határidő:
október 20.
Felelős:
Krausz Attila

-

a felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében
Határidő:
október 20.
Felelős:
Krausz Attila

-

az egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre történő tanulói jelentkezés
Határidő:
december 9.
Felelős:
Krausz Attila

-

egységes írásbeli felvételi vizsgák a szakközépiskola 9. évfolyamára jelentkezőknek
Határidő:
2017. január 21.
Felelős:
Krausz Attila

-

felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak
Határidő:
2017. április 26.
Felelős:
Krausz Attila

-

beiratkozás a középfokú iskolákba
Határidő:
2017. június 22-24.
Felelős:
Krausz Attila

Vizsgáztatási feladatok
-

központi felvételivel kapcsolatos feladatok:
- bejelentkezés a központi nyilvántartó rendszerbe
elektronikus úton
- felvételi megíratása
- felvételi kiértékelés
- felvételi rangsor készítése
Felelős:
Krausz Attila
közismereti tanárok
Határidő:
központi előírás szerint
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-

-

-

érettségi vizsgáztatás
Felelős:
Krausz Attila, Liptay Kinga, érintett osztályfőnökök
Jelentkezési határidők:
2016. szept. 5., 2017. febr. 15-ig

elektronikus bejelentkezés a vizsgára
Felelős:

Krausz Attila

vizsgák megszervezése
Felelős: Eveli Péter, Krausz Attila
Határidő:
2017. május 08-tól

-

szakmai vizsgáztatás
elektronikus bejelentkezés a vizsgára
Felelős:
Hajdúné M. Andrea

-

vizsgák megszervezése
Felelős:

Eveli Péter,
Hajdúné M. Andrea
2017. május 18-től

Határidő:
-

kiemelt ösztöndíjigénylés a hiányszakmákban
Felelős:
Kis László, Várszegi Tímea, Glückné S.
Ilona,
valamint az osztályfőnökök
Határidő:
folyamatos (havonta)

1.2. Megbízások, tisztségek:
Eveli Péter igazgató
Hajdúné Medgyesi Andrea általános igazgatóhelyettes
Krausz Attila nevelési igazgatóhelyettes
Kis László szakmai igazgatóhelyettes
Ladányi Tamás kollégiumvezető
Körmendi István gyakorlati oktatásvezető
Papakozmász Péter műszaki vezető
Fontosabb megbízatások:
Közalkalmazotti tanács elnöke:
Közalkalmazotti tanács tagjai:

Szabó Péter
Szabó Péter
Linczmayer Éva
Várszegi Tímea
Borka Sándor
Körmendiné Oláh Gyöngyi
Vántsa Endre
Gyurcsek Nikolett
Liptay Kinga és az osztályfőnök
Krausz Attila

A PSZ alapszervezeti titkára:
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős:
Diákönkormányzat segítője:
Nevelőtestület jegyzője:
Az érettségi, szakmai vizsgák jegyzője:
Helyettesítések nyilvántartását gyűjti, ellenőrzi:
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Munkavédelmi Felelős:

Kajtár Jenő (tanműhely)
Primus Márk (iskola)

Iskolapszichológus
Egészségügyi Felelős:
Balesetbiztosítási Felelős:
Baleseti jegyzőkönyv:
Bűnmegelőzési tanácsadó:

Kottyán Edina
Liptay Gáborné
Vántsa Endre
Pataki Imre
Szalai István rendőrőrnagy

Szülői Munkaközösség tanári megbízottja:

Nagy Dóra

Fegyelmi Bizottság elnöke:
Felnőttoktatás felelőse:
Felnőttképzés felelőse:
Órarend szerkesztő:
Ünnepélyszervezők:

Szabó Péter
Hajdúné M. Andrea
Kis László
Krausz Attila
Krausz Attila
Horváthné S. Éva, Laznik Gabriella,

magyar munkaközösség, osztályfőnökök
Hangosítás, berendezés
Tűz- és munkavédelmi felelős:
„A” épület
„B” épület
„K” épület
Kollégium
Tanműhely:
Értekezletek felelőse:
Tankönyvfelelősök:
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) koordinátorok
Hangverseny:
Színház:
Iskolarádió felelősök:
Ügyelet-szervező:
Esélyegyenlőségi megbízott:
Rendszergazda
Intézményi Önértékelési Csoport

Puskás József
Primus Márk, Kajtár Jenő
Szabó Péter
Jécsai László
Filipovits Lajos
Ladányi Tamás
Kajtár Jenő
Hajdúné M. Andrea
Horváthné S. Éva
Laznik Gabriella
Krausz Attila és az érintett
osztályfőnökök
Varga József, Borka Sándor
Nagy Dóra
Vántsa Endre, Nagy Dóra
Krausz Attila
Szabó Péter
Filipovits Lajos, Pataki Imre
Erdősi Ákos, Hajdúné M. Andrea,
Szabó Péter, Tölgyesi Ákos

Kabinetfelelősök:
„A” tanári szoba
„B” tanári szoba
„A” épület: 1-es
2-es
3-as
4-es
5-ös
6-os

Hauberné Görögh Borbála
Jécsai László
Szegi Júlia
Nagy Dóra
Donászy Judit
Kerékgyártó Barnabás
Böhm László
Szabó Péter
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„A” épület:

dr. Wirth Ernő
villamos munkaközösség
Benczéné B. Julianna
Zalavári András
Tusják Tünde
Kovács Katalin
Hauberné Görögh Borbála
Jáger Éva
Bakai Zoltán
Kottyán Edina iskolapszichológus
Péringer Csilla

7-es
8-as
9-es
10-es
12-es
13-as
14-es
15-ös
16-os
17-es
18-as

Tornaterem: I.
II.
Erősítőterem:
Öltözők:
Szertár:
Szépészeti műhely

Vántsa Endre
Magyar József
Egri-Németh Eszter
testnevelő tanárok
testnevelő tanárok
Tóth Mercedes Adél, Tisóczkiné
Baranyai Tímea

„B” épület

Kőszegi Lajos, Tölgyesi Ákos
Jécsai László
Kőszegi Lajos
Csöngei Dezső
Büky Gyöngyi
Albert Enikő

1-es
2-es
3-as
4-es
5-ös
6-os

Médiatár:

Tölgyesi Ákos

Rajzterem:
Számítástechnika I.
Számítástechnika II.
Számítástechnika III.
Számítástechnika IV.
Számítástechnika tanári I.
Számítástechnika tanári II.

Borka Sándor
Filipovits Lajos
Nagy Györgyi
Linczmayer Éva
Pataki Imre
Filipovits Lajos, Nagy Györgyi
Linczmayer Éva, Pataki Imre

Geodézia terem:

Horváthné Schriffert Éva

Kollégium:
Tóth Mercedes
Dénes Roxána
Bartha Márta

5-ös
6-os
7-es
Szertárfelelősök:
Magyar
Fizika
Elektrotechnika
Kémia
Biológia,Csőszerelő

Szabó Péter
Bakai Zoltán
Zalavári András
Jáger Éva
Hauberné Görögh Borbála
Kerékgyártó Barnabás
Albert Enikő

Építőipari
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Vántsa Endre,
Egri-Németh Eszter
Büky Gyöngyi
Kajtár Jenő
Sanda András

Sport
Faipari

1.3.

Munkaközösségek vezetői, tagjai

Munkaközösségek és vezetőik:
Szakmai:
Villamosipari
elektronikai szakközépiskola
elektronikai technikus
villanyszerelő

Zalavári András

Építőipari
építészeti szakgimnázium
magasépítő technikus
műemlékfenntartó technikus
kőműves és hidegburkoló
ács
bádogos
festő, mázoló, tapétázó
tetőfedő

Tölgyesi Ákos

Faipari - gépészeti
Erdősi Ákos
faipari szakközépiskola
faipari technikus
asztalos
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
járműfényező
Szépészeti
biológia
kémia
szépészeti szakgimnázium
szépészeti szakközépiskola
gyakorló fodrász
gyakorló kozmetikus
fodrász
kozmetikus

Hauberné Görögh Borbála
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Közismereti
Szabó Péter
Bakai Zoltán
Vántsa Endre
Dénes Roxána
Linczmayer Éva
Nagy Dóra

magyar-történelem
matematika-fizika
testnevelés
idegen nyelvi (angol, német)
számítástechnika
osztályfőnöki

Munkaközösségek tagjai:
Villamosipari munkaközösség:
Puskás József
Szász Zoltán
Dr. Wirth Ernő
Zalavári András
Zsély Gyula
Martis László
Építőipari munkaközösség:

Hajdúné Medgyesi Andrea
Csöngei Dezső
Borka Sándor
Tölgyesi Ákos
Kőszegi Lajos
Albert Enikő
Jécsai László
Papakozmász Péter
Koós László
Csillag Gyula
Szilágyi Sándor
Stéger Zoltán
Varga Gyuláné (óraadó)
Faipari - gépészeti munkaközösség:
Büky Gyöngyi
Kajtár Jenő
Kis László
Sanda András
Erdősi Ákos
Körmendi István
Kerékgyártó Barnabás
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Szépészeti munkaközösség:
Hauberné Görögh Borbála
Jáger Éva
Tóth Mercedes Adél
Illés Kiss Krisztina
Tisóczkiné Baranyai Tímea
Magyar-történelem munkaközösség:
Böhm László
Horváthné Schriffert Éva
Laznik Gabriella
Eveli Péter
Donászy Judit
Nagy Dóra
Szabó Péter
Szegi Júlia
Varga József
Ladányi Tamás
Borka Sándor

történelem-etika
szak
magyar-könyvtár, fejlesztő pedagógus szak
könyvtár-történelem
szak
földrajz-történelem
szak
magyar-orosz
szak
történelem-népművelő
szak
magyar-történelem
szak
magyar-orosz
szak
ének-zene-népművelő
szak
földrajz
szak
földrajz-vizuális kultúra szak
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Matematika-fizika munkaközösség:
Bakai Zoltán
Jáger Éva
Kovács Katalin
Krausz Attila
Linczmayer Éva
Tusják Tünde
Vántsa Endre

matematika - fizika
matematika-kémia
matematika
matematika-fizika
matematika-informatika
matematika-fizika-informatika
matematika-testnevelés

Testnevelés munkaközösség:
Egri-Németh Eszter
Vántsa Endre
Magyar József
Bereczki Katalin
Pataki Imre

biológia-testnevelés,
matematika-testnevelés
testnevelés
testnevelés-gyógytestnevelés
testnevelés- informatika- matematika

Idegen nyelvi munkaközösség:
német nyelvet tanítanak:
Péringer Csilla
Decsiné Horváth Eszter
Kiss Tünde
Tóth Mercedes Adél
angol nyelvet tanítanak:
Bartha Márta
Benczéné Barcza Julianna
Dénes Roxána
Tulipánt Zsófia
Kassas Leila (gyakornok) angol és német szakos.
Számítástechnika munkaközösség:

Filipovits Lajos

informatika-szakmai informatika

Linczmayer Éva

informatika-matematika

Nagy Györgyi

informatika-szakmai informatika

Pataki Imre

informatika-testnevelés-matematika

Tusják Tünde

informatika-matematika-fizika
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Osztályfőnöki munkaközösség:
Tagjai: a 25 osztályfőnök
Egri-Németh Eszter
Jáger Éva
Decsiné H. Eszter
Büky Gyöngyi
Csöngei Dezső
Zalavári András
Kovács Katalin
Böhm László
Hauberné G. Borbála
Pataki Imre
Szabó Péter
Donászy Judit
Tóth Mercedes

Benczéné Barcza Julianna
Vántsa Endre
Szegi Júlia
Dénes Roxána
Kiss Tünde
Jécsai László
Kis László
Tölgyesi Ákos
Tusják Tünde
Albert Enikő
Puskás József
Kőszegi Lajos

A rendészeti képzés tanárai:
Dr. Wirth Ernő
Dr. Palatinusz Márta (óraadó)
Timmer Alexandra (óraadó)
Dr. Simon Géza (óraadó)
Mészáros Lajos (óraadó)
Mikóczy Károly (óraadó)
Szalai István (óraadó)
Papp Ferenc (óraadó)
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Oktató, nevelő munka ellenőrzése

1.4.

Ellenőrzési feladatok
A tanév során a következő óra- és foglalkozás-látogatásokat kell elvégezni:
o
o
o

a magasabb vezetők a beosztottakat félévente 15 órában látogatják,
munkaközösség vezetők a munkaközösségi tagokat évente egyszer,
az osztályfőnökök az osztályban tanítókat évenként, a kollégiumban levő
tanulókat, és a gyakorlati oktatást félévenként látogassák,
o a nevelőtanárok a gyakorlati oktatást és az osztályfőnöki órát félévenként, a
szakoktatók félévenként 3-3 szakmai elméleti napot, és 1-1 osztályfőnöki órát
látogassanak.

A vezetők készítsenek ellenőrzési tervet, amiben a fentiek szerinti óralátogatások egyenletesen
elosztva kerüljenek megtervezésre.
Felelős:
Határidő:

magasabb vezetők
munkaközösség vezetők,
ellenőrzési terv szerint

A munkaközösség vezetők végezzenek a munkaközösség területéhez tartozó
eredményességi vizsgálatot, elemezzék azt, és annak birtokában tegyenek javaslatot a munka
további végzésére. Tegyenek javaslatot az alkalmazandó módszerekre és a tanulmányi munkát
segítő eszközökre, segédletekre, azok beszerzésére. Szervezzék meg a bemutató órákat,
foglalkozásokat, a szakmai napokat. Fordítsanak kiemelt figyelmet az új kollégák
beilleszkedésének támogatására.
A gyakorlati oktatás területén szintvizsga szervezése előírás szerint, továbbá a
tanulószerződéses tanulók gyakorlati munkájának ellenőrzése
Felelős:

Határidő:

Kis László
Hajdúné M. Andrea (szépészet)
Körmendi István
a Kamara beosztása szerint

- tanulók ellenőrzése
- tanév eleji felmérés
- hiányzások azonnali ellenőrzése, szülők értesítése
Az intézmény vezető beosztású alkalmazottai folyamatba épített ellenőrző munkát végeznek a
tanévben felmerült valamennyi megoldandó feladat vonatkozásában.
Magasabb vezetők esetében ez napi szinten van jelen.
A tanfelügyeletben, pedagógusminősítésben résztvevő pedagógus (szakértő):
-

Hajdúné Medgyesi Andrea igazgatóhelyettes
munkaidő beosztása: csütörtöki nap
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A kolléga részt tud venni az ellenőrzési feladatok végrehajtásában, ezen a napon tanórája nincs,
az igazgatóhelyettesi feladatai más munkanapra lesznek átcsoportosítva.
2.
2.1. Érettségi és szakmai vizsgák ütemezése
Az érettségi vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő beosztása:
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgán várhatóan résztvevő pedagógusok: 2017.06.08-16.-ig
Krausz Attila, Kovács Katalin, Nagy Dóra, Hauberné Görögh Borbála, Bakai Zoltán
Érettségi vizsgaelnöki teendőket ellátók: 2017. 06. 19 – 30-ig
Nagy Dóra, Kovács Katalin, Krausz Attila, Bakai Zoltán
Szaktanári jelentkezés igazgatói engedéllyel, a Kormányhivatal Oktatási Osztályának kijelölése
alapján történik.
Középszintű írásbeli ügyelet: 2017. május 8-9. tanítás nélküli munkanapok, a Kollégák
ügyeletre szabadon beoszthatók.
A többi középszintű írásbeli érettségi vizsgán a felügyeletet, az adott napon és időpontban órát
nem tartó pedagógusok látják el külön beosztás szerint.
12.K Érettségi vizsgabizottság tagjai: 2017. június 19-21.
Magyar nyelv és irodalom: Szabó Péter
Matematika:
Kovács Katalin
Történelem:
Nagy Dóra
Angol nyelv:
Benczéné Barcza Julianna
Német nyelv:
Kiss Tünde
Szépészeti ismeretek:
Hauberné G. Borbála, Tóth Mercedes
Rendészeti ismeretek:
Dr. Wirth Ernő, Papp Ferenc
12.S Érettségi vizsgabizottság tagjai: 2017. június 21-23.
Magyar nyelv és irodalom: Szegi Júlia
Matematika:
Bakai Zoltán
Történelem:
Böhm László
Angol nyelv:
Dénes Roxána
Német nyelv:
Tóth Mercedes
Építőipari ismeretek:
Albert Enikő, Hajdúné M. Andrea, Tölgyesi Ákos
Villamosipar és elektronika.: Zsély Gyula, Wirth Ernő
12.R Érettségi vizsgabizottság tagjai: 2017. június 26-28.
Magyar nyelv és irodalom: Donászy Judit
Matematika:
Tusják Tünde
Történelem:
Eveli Péter
Angol nyelv:
Bartha Márta
Német nyelv:
Decsiné H. Eszter
Rendészeti ismeretek:
Dr. Wirth Ernő, Papp Ferenc
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A szakmai vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő beosztása 2016.
októberi vizsgaidőszakra:
34 543 02

Asztalos
Írásbelit javító tanár: Büky Gyöngyi
Gyakorlati felügyelő tanár: Kajtár Jenő
Intézeti tag: Kis László

54 523 02

Faipari technikus
Írásbelit javító tanár: Kis László
Intézeti tag: Kis László

34 582 02

Bádogos
Gyakorlati felügyelő tanár: Kozma Gyula?
Intézeti tag: Papakozmász Péter

54 582 03

Magasépítő technikus
Írásbelit javító tanár: Tölgyesi Ákos
Intézeti tag: Tölgyesi Ákos

34 525 02

Járműfényező
Írásbelit javító tanár: Erdősi Ákos
Intézeti tag: Erdősi Ákos

Az írásbeli vizsgák időpontjai a kiadott tanév rendje szerint: 2016. október 05-06. 10. 00 óra
A fenti napokon az írásbeli felügyeletet az aktuális órarend szerint órát nem tartó kolléga látja el.
A szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák időpontja: 2016. október 10-14.
A gyakorlati és szóbeli vizsganapok meghatározásánál azt vesszük figyelembe, hogy a bizottság
munkájában közreműködő tanárok helyettesítését a legkevesebb órában kelljen megoldani.
A szakmai vizsga bizottságainak munkájában résztvevő pedagógusok munkaidő beosztása 2017.
májusi vizsgaidőszakra:
34 543 02

Asztalos
Írásbelit javító tanár: Kis László
Gyakorlati felügyelő tanár: Kajtár Jenő
Intézeti tag: Kis László

34 582 08

Kőműves és hidegburkoló
Írásbelit javító tanár: Kőszegi Lajos
Gyakorlati felügyelő tanár: Koós László
Intézeti tag: Csöngei Dezső

34 582 01

Ács
Írásbelit javító tanár: Csöngei Dezső
Gyakorlati felügyelő tanár: Szilágyi Sándor
Intézeti tag: Albert Enikő
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34 522 04

Villanyszerelő
Írásbelit javító tanár: Zalavári András
Gyakorlati felügyelő tanár: Szász Zoltán ?
Intézeti tag: Zalavári András

34 582 09

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Írásbelit javító tanár: nincs írásbeli
Gyakorlati felügyelő tanár: Kerékgyártó Barnabás
Intézeti tag: Körmendi István

34 525 03

Járműfényező
Írásbelit javító tanár: Erdősi Ákos, Jáger Éva
Gyakorlati felügyelő tanár: Szkok István (Autoquality Kft.)
Intézeti tag: Erdősi Ákos

35 582 07

Tetőfedő
Írásbelit javító tanár: nincs írásbeli
Gyakorlati felügyelő tanár: Szilágyi Sándor
Intézeti tag: Papakozmász Péter

54 543 01

Faipari technikus
Írásbelit javító tanár: Büky Gyöngyi
Gyakorlati felügyelő tanár: Sanda András
Intézeti tag: Büky Gyöngyi

54 523 02

Elektronikai technikus
Írásbelit javító tanár: Dr. Wirth Ernő
Gyakorlati felügyelő tanár: Zsély Gyula
Intézeti tag: Puskás József

54 582 03

Magasépítő technikus
Írásbelit javító tanár: Jécsai László, Kőszegi Lajos, Tölgyesi Ákos,
Csöngei Dezső, Péringer Csilla, Bartha Márta
Gyakorlati felügyelő tanár: Koós László
Intézeti tag: Tölgyesi Ákos

55 582 02

Műemlékfenntartó technikus
Írásbelit javító tanár: Kőszegi Lajos
Gyakorlati felügyelő tanár: Stéger Zoltán
Intézeti tag: Tölgyesi Ákos
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Gyakorló kozmetikus
Írásbelit javító tanár: Tisóczkiné Baranyai Tímea, Hauberné Görögh
Borbála
Gyakorlati felügyelő tanár: Tóth Mercedes,
Pajorné Sándor Tímea (külsős, Aranykéz)

52 815 02

Intézeti tag: Hauberné Görögh Borbála

Gyakorló fodrász
Írásbelit javító tanár: Hauberné Görögh Borbála, Illés-Kiss Krisztina
Gyakorlati felügyelő tanár: Hauberné Görögh Borbála, Tóth Mercedes
Intézeti tag: Hauberné Görögh Borbála

52 815 01

Az írásbeli vizsgák időpontjai a kiadott tanév rendje szerint:
2017. május. 18. 10.00 óra: asztalos, ács, kőműves és hidegburkoló, járműfényező, faipari
technikus, magasépítő technikus, műemlékfenntartó technikus
2017. május 19. 10.00 óra: gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus
2017. május 22. 10.00 óra: villanyszerelő, elektronikai technikus
A szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák időpontja: 2017. május 22-től 2016. június 15-ig
A gyakorlati és szóbeli vizsganapok meghatározásánál azt vesszük figyelembe, hogy a bizottság
munkájában közreműködő tanárok helyettesítését a legkevesebb órában kelljen megoldani.
2.2. Tanítási nélküli munkanapok
2016. október 15. (szombat) csak a szakgimnáziumi osztályoknak
2017. május 8-9. - magyar nyelv és irodalom, matematika írásbeli érettségi vizsga
2017. május 18-19. - szakmai írásbeli vizsga
2017. június 15. – utolsó tanítási nap (amennyiben tervezhető)

2.3. A szünetek időtartama
őszi:
téli:
tavaszi:
nyári:
egyéb:

2016. 11. 02. – 11. 04.
2016. 12. 22. – 2017. 01. 02.
2017. 04. 13. – 04. 18.
2017. 06. 16. – 08. 31.
2017. 03.15., 05.01., 06.05.
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(első tanítási nap nov. 7. hétfő)
(első tanítási nap jan. 3. kedd)
(első tanítási nap ápr. 19. szerda)
(kivéve a nyári gyakorlat)

2.4. Munkanap áthelyezések
2016. október 31. (hétfő) szabadnap
2016. október 15. (szombat) munkanap
2.5 Nemzeti ünnepek, megemlékezések, emléknapok időpontja
- évnyitó 2016. augusztus 31. 17:30
Felelős: Szabó Péter
-megemlékezés 1849. október 6-ról az iskolarádióban
Felelős: Laznik Gabriella
- 1956. október 23. (iskolai ünnepély és témanap)
Felelős és koordinátor: Donászy Judit
-Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról az iskolarádióban
Határidő: 2016.11.13.
Felelős: Horváthné Schriffert Éva
- karácsony
Felelős: Szegi Júlia
- szalagavató 2017. február 03.
Felelős: Nagy Dóra, Böhm László, Vántsa Endre
- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Határidő: 2017. február 24.
Felelős: Böhm László
-Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról az iskolarádióban
Felelős: Horváthné Schriffert Éva
- március 15.
Felelős: Szabó Péter
- Alma Mater
Határidő: március 29.
Felelős: a munkaközösség tagjai
Forgatókönyv, szervezés: Szabó Péter
-Megemlékezés a költészet napjáról az iskolarádióban
Határidő: 2017. április 11.
Felelős: Donászy Judit
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- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Határidő: 2017. április 16.
Felelős: Nagy Dóra
- ballagás
Határidő: 2017. május 5.
Felelősök: Nagy Dóra, Böhm László
- megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (témanap)
Határidő: 2017. június 2.
Felelős és koordinátor: Laznik Gabriella
- pedagógusnap 2017. június 2.
Felelős: Donászy Judit
- tanévzáró 2017. június 20.
Felelős: Szabó Péter
-kerékpártúra irodalmi és/vagy történelmi évfordulóhoz kötődően
Felelősök: Böhm László, Szabó Péter, Ladányi Tamás
- a túra élményeinek szöveges-képes megjelenítése pályázat formájában
Felelősök: Böhm László, Szabó Péter, Ladányi Tamás

2.6. Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja

Nevelőtestületi értekezlet: minden hónap első hétfőjén 14:15-kor
Munkaértekezletek: hétfőnként szükség szerinti résztvevőkkel 14:15-kor
Félévi értékelő értekezlet: 2017. január 30. 13:00
Tanév végi értékelő értekezlet: 2017. június 26. 8:00
Szülői értekezletek:
- I. félév: 2016. szeptember 26. 16:00
- II. félév: 2017. február 6. 16:00
Fogadónapok:
- 2016. november 14. 15-17:00
- 2017. március 20. 15-17:00
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2.7. Nyílt napok időpontja

2016. november 16.
2016. november 30.
2.8. Fizikai állapotfelmérés időpontja
2017. január 9. – április 30. között
2.9. Célkitűzéseink a 2016/2017. tanévre:
1. Elvégezzük az új kerettantervek bevezetéséhez kapcsolódó feladatokat a 9. és a 12.
évfolyamon.
2. Előkészülünk és készítünk az induló tanévben kötelezővé váló szakmai érettségi
vizsgára.
3. A 2016. őszi érettségi vizsgaidőszakban kijelölt érettségi vizsgahelyszín leszünk.
4. 2016. folyamán a kollégiumi épület vízelvezető hálózatának felújítása.
5. 2017. tavaszán iskolánkat éri az a megtiszteltetés, hogy 20 év után a Nemzetközi Építész
Diákkonferencia szervező házigazdái leszünk.
6. A direkt marketing eszközeire is építő beiskolázási kampány. Mindent meg kell tennünk
annak érdekében, hogy azon képzéseket, melyeket most nem tudtunk elindítani, a
következő tanévre tanulókkal töltsük meg.
7. A 2017/18. tanév vonatkozásában új szakgimnáziumi képzést hirdetünk meg a sport és
az egészségügy ágazatban.
8. Felnőttoktatási osztályok meghirdetése és indítása – az igények és a lehetőségek szerint
9. Iskolai alapdokumentumok frissítése.
10. Intézményi Önértékelés a törvényi előírásoknak megfelelően
11. Intenzívebb kapcsolattartás a külső gyakorlati helyekkel, cégekkel, vállalkozásokkal.
12. A „KatonaSuli” program folytatása. Együttműködés a MH veszprémi alakulataival.
13. Együttműködés a kamarai mestervizsgák lebonyolításában.
14. A pályázati tevékenység erősítése.
15. A szervezeti kultúra megújítása, közösségépítés.
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1. sz. melléklet

A
KOLLÉGIUM
2016/2017. évi MUNKATERVE
I. HELYZETKÉP A 2016/2017. TANÉV INDÍTÁSAKOR
a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
b. 59/2013. ( VIII.9.) EMMI rendelet
A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
c. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
d. A kollégium hagyományai
e. Szülői és tanulói elvárások
f. A Veszprémi SZC. Táncsics Mihály Szakgimnázium Szakiskola és Kollégium iskolai
munkaprogram ajánlásait figyelembe véve készült.
A TANULÓK LÉTSZÁMA: (Táncsics)

Szakközépiskola:
Szakgimnázium:
Technikus:
Más iskola:
Összesen:

22 fő
21 fő
8 fő
14 fő
65 fő

A kollégiumi létszám és a tanulócsoportok felosztása:

összesen szakközép- szakgimnázium
iskola

technikus

más
iskola

REGENYE CS.

22

14

8

0

0

LEHOTAI G.

22

8

4

6

4

VENCZEL M.

21

0

9

2

10

Összesen:

65

22

21

8

14
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II. HELYZETELEMZÉS
Kollégiumunk közös igazgatású a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és kollégiumával. A kollégium intézményegység vezetője a meghatározott
területen önállóan tevékenykedik.
Nevünk: Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma
Címünk: Veszprém, Eötvös Károly u. 1. Tel.: 06-88-420-066
Fenntartó: Veszprémi Szakképzési Centrum
Beiskolázás körzetek: Elsősorban Veszprém megye, de van néhány tanulónk Zala-, Fejér, Vas,
Pest, Komárom-Esztergom, Tolna, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Nógrád megyékből is. 14 fő
más oktatási intézmény tanulója, aki a szabad intézményválasztás jogán a mi kollégiumunkat
választotta.
Az első emeleten mindössze két szoba maradt tartaléknak, ezeket influenzajárvány esetére,
elkülönítés céljából használjuk, illetve a külföldi társintézményekből érkező vendég tanulóknak
itt biztosítunk szálláshelyet. A 2016/2017. tanévre beiratkozott 65 középiskolás tanulót a 2-3.
emeleten helyeztük el. A férőhelyek száma az alapító okirat szerint 70 fő. Intézményünk
jelenlegi funkciója szerint fiúkollégium.
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I.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

1.1

A kollégiumi nevelőtestület létszáma: négy főállású nevelőtanár Lehotai Gábor, Venczel
Mihály, Varga József, Regenye Csaba (100%) három részmunkaidős nevelőtanár Erdősi
Ákos (61%), Csillag Gyula (45%), Koós László (10%) és egy fő kollégiumvezető, a
jelenlegi tanulólétszámnak megfelelő, folyamatos szolgálat ellátását biztosítja. Koós
László és Csillag Gyula munkába lépésére Varga József nyugdíjazása miatt kerül sor
2016. szeptembertől.
Képesítésük a törvényben (KT) előírtnak megfelelő; főiskolát, egyetemet végzett tanárok.
Szaktárgyaik tanítását az iskolában is gyakorolhatják, jól szolgálva ezzel az esetleges
helyettesítési szükséghelyzetek megoldását.
A kollégium technikai személyzete, kollégiumhoz, a pedagógiai programhoz való
viszonya elősegíti a jó közérzetet, formálja a kollégiumról kialakított képet.
A kollégium épületében a szobákat és a közösen használt helyiségeket a kollégisták és két
takarítónő tartja tisztán. A szükség esetén a kívánt javításokat a gondnok irányításával a
karbantartó végzi. A gondnok, raktáros, ápolónő, portások főleg iskolai feladataik ellátása
mellett tevékenykednek a nálunk.
Tanulói összetétel:
a./
A tanulók életkorát, nemét, iskolatípusát tekintve, döntően középfokú
fiúkollégium.
b./
A kollégisták létszámát tekintve részben kihasznált, a 2016/17. évi munkaprogram
készítésének idején a statisztikában 65 fő szerepel. A tavalyi létszámhoz
viszonyítva a kollégisták száma jelentősen nem változott. A kihasználtsági mutató
jelentősen javult, a Köznevelési törvényben előírtak alapján, a szabványos 8 m2/
tanulót tudtunk elhelyezni.
Az üresen maradt szobák lehetővé tették, hogy enyhítsük a zsúfoltságot, így a
legtöbb szobában csak két diákot helyeztünk el, figyelembe véve a békés egymás
mellett élés nem elhanyagolható szempontjait. A maradék szobákat a betegek,
vendégek számára tartalékoljuk. A bővülő nemzetközi kapcsolatok miatt
elfogadható szintű vendégszobákat szeretnénk kialakítani a közeljövőben.
c./
A kollégium belső szerkezeti felépítését illetően, három nevelési csoportokra épül.
A nevelési csoportok összetételét az azonos iskolatípusba járó, hasonló életkori
sajátosságokkal rendelkező, hasonló munkabeosztással bíró összerendelési
mutatók határozzák meg. A diákotthon tanulói döntően a helyi szak- és
középiskolába járnak (78 %) valamint a Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz
Középiskolája és Szakközépiskolája (13), Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari
és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1), intézményekből vannak
még kollégistáink, összesen 14 fő.
d. /
Tanulóink képessége, eredményessége az évek hosszú során az iskolai átlagot 1-2
tizeddel meghaladó tanulmányi eredményt mutat, a bukások száma pedig
nagyságrendileg az iskolai fele.

1.2

1.3.

1.4. A kollégiumi diákönkormányzat:
A kollégium létszámából, belső szervezeti felépítéséből fakadóan diákönkormányzatunk
a három nevelési csoport képviselőjéből és a DÖK vezetőjéből tevődik össze. Patronálása
a kollégiumvezető és a diákvezetést segítő tanárok feladata. Működése mindenkor a
kollégium szervezettségétől, a tanulók önmagukat irányítani akaró ambíciójától, a
diákvezetést segítő tanár (Erdősi Ákos) szervező, sugalmazó képességétől függ. 2015.
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októberben Noszlopi Ádám 10S osztályos tanulót választotta vezetőnek a
tanulóközösség, az új tanévben, a múlt év tapasztalataiból okulva új választásokra lesz
szükség.

Egyének, csoportok, közösségek
a./

b. /

c. /

II.

A kollégiumban minden tanuló individum, személyiség egyformán fontos.
Mindegyiket ismerni kell, tudni kell értékeit, gyengéit, mindegyiket fejleszteni,
nevelni kell a számára optimális szintre. Minden egyes kollégista esetében az
"egyéni bánásmód elvét" alkalmazzuk.
A kollégiumban a csoportszerveződések - kiscsoport, kortárs csoport, érdeklődési
csoport, érdekcsoport - rendkívül összetett formában alakulnak. Az alapegység
általában 2-4 fős kiscsoport, amely a lakószobára, mint formáló elemre épül, de
meghatározó az egy osztályba, egy iskolába vagy az azonos településről
érkezettek összetartása.
A kollégiumban három nevelési csoport (22-22-21 fővel) formális
megszervezésére is szükség van, hiszen a NKT 18-26 fős csoportokról, egy
csoportvezető tanárhoz tartozó közösségről beszél.

ANYAGI BÁZIS: (Objektív feltételrendszer)
2.1. Épületünk:
A kollégium jelenlegi épülete 1975-76-ban épült, eleve erre a célra tervezett, de a mai
kollégiumpedagógiai elveknek nem tökéletesen megfelelő, inkább csak akkori, építészeti
szempontokat kielégítő diákszállóként indult. Eredetileg a földszinti kiszolgáló
helyiségekből, és az arra épülő 3 szinten elhelyezkedő összesen két férőhelyes, 70 főt
befogadó szobákból áll. A szobák komfortfokozattal a tisztálkodási lehetőség hiánya
miatt nem rendelkeznek. Tisztálkodni szintenként egy-egy vizesblokkban lehet. Ezért
2004-ben, a minősítés során a „B” besorolást kaptuk. Rendelkezésünkre áll még a
Táncsics-terem, az iskolai könyvtár, sportcsarnok, kondicionáló terem a kulturális- és
sporteseményekhez.
Felújítás: 2016-ra időszerűvé vált a meglehetősen elavult vizesblokk felújítása, amelyre a
Veszprémi Szakképzési Centrum részéről ígéretet kaptunk. Ennek keretében az ősz
folyamán ideiglenes költöztetést kell majd végeznünk a Központi középiskolai
Kollégiumba, amelynek egyeztetése folyamatban van.
2.2.

Ellátottság, berendezés, felszerelés, környezet

A sportolást, szabadidős tevékenységet szolgáló eszközök, játékok: asztalitenisz, sakk,
csocsó fokozatosan bővítendők, cserélendők, hi-fi, 5 db televízió készülék.
A betegszobához tartozó melegítőkonyha berendezését folyamatos korszerűsítettük.
A kollégium közvetlen környezete:
Az elmúlt időszakban lehetőségünk nyílt egy pihenőpark megépítésére, mely jelentősen
növelte a zöldfelületet, pavilonja pedig akár szabadtéri oktatási célokat is szolgálhat a
pihenési funkción kívül. A kollégisták szabadidős tevékenységét szolgáló szabadtéri
asztalitenisz építése befejeződött. További egyeztetés tárgyát képezi egy biztonságosan
őrizhető kerékpártároló építése. Az udvar, kert, sportpálya, belső úthálózat folyamatos
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gondozása, a virágok, fák, bokrok ápolása, a fűnyírás az intézeti "udvaros-kisegítő"
feladata, melyhez a kollégista tanulók kampányszerűen segítséget nyújtanak. Az iskola és
kollégium a város szívében közvetlen lakókörnyezettel körülvett. A környék lakói főleg
idős emberek, akikkel igyekszünk emberi, közvetlen kapcsolatot kialakítani. A kollégium
jelentős turisztikai szállásigényt is kielégít, főleg hétvégenként, szünetekben tudjuk
elhelyezni a város számtalan - sport, kulturális, kereskedelmi - rendezvényére érkező
vendégeinket.

III. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE
3.1. A kollégiumi nevelés során a tanulói tevékenységeket csoportos és egyéni
foglalkozások keretében kell megszervezni attól függően, hogy mi a foglalkozás célja,
jellege.
3.2 A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások:
a./ Tanulást segítő, szilenciumi foglakozások: heti 13 óra
A napi felkészülésre szolgáló tevékenység (szilencium, számonkérés, segítségnyújtás)
közvetlen tanári irányítással, meghatározott időkeretben, és a nyugodt felkészülést
biztosító tárgyi környezetben (tanulószobákban) történik csoportos illetve egyéni
foglalkozás keretében.
b./ Csoportfoglalkozások: heti 1 óra (60% tematikus, a pedagógiai program szerint)
c./ Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő
foglalkozások: heti 1 óra
A valamilyen okból lemaradt tanulók fejlesztése (felzárkóztatás) tanári tervezéssel,
szervezett keretben folyik. A kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának
biztosítása (tehetséggondozás) céljából a kollégium az iskolával együttműködve külön
programot alakít ki, az iskolában szerzett ismeretek bővítése a pályaválasztás,
továbbtanulás segítése érdekében a kollégium különböző szakmai (érdeklődési) köröket
szervez.
d./ Kötelezően választható foglakozások, érdeklődési körök: heti 1 óra
Diákkörök, érdeklődési körök:
- rejtvényfejtő klub (érdekes feladványok) (Venczel Mihály)
- számítógépes szakkör (Internet használat) (Erdősi Ákos)
- a természet világa diákkör (Regenye Csaba)
- architektúra önképzőkör, szakkollégium (Kőszegi Lajos)
e. / Tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: heti 4 óra
A csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos
feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik, a foglalkozásokat fel kell
használni arra, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a
szociális viselkedés alapvető szabályait, a szociális értékrendet. A tanulók egészségének
védelme érdekében kapjon hangsúlyt a balesetek, a káros szenvedélyek kialakulásának
megelőzése. A személyes törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőséget kell
biztosítani a tanulók számára, hogy egyéni problémáikat feltárják, és ezek megoldására a
pedagógus tanácsot adjon.

f./

A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások: heti 4 óra
Ezeken a foglalkozásokon meghatározó szerepet kapjon az egészséges életmódra nevelés,
az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet megóvása,
ápolása. Regenye Csaba nevelőtanár újonnan induló, konditermi foglalkoztatást biztosít a
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diákoknak. Figyelmet kell fordítani a gyerekek irodalmi, képzőművészeti, zenei és
vizuális képességének fejlesztésére, mely lehetőséget biztosít arra, hogy érzelmileg
gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá váljanak. A kollégium által szervezett kirándulások
során a tanulók ismerjék meg a kulturális és természeti értékeinket, a különböző
versenyek, rendezvények erősítsék a kollégiumi közösséget. A kollégium működésében
fontos szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő diákkörök (stúdió, klub
stb.) fejlődését szakmai foglalkozások szervezésével kell segíteni.

IV . A KOLLÉGIUMI NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGE
A kollégium a szülővel és az iskolával együttműködve kívánja elérni, hogy a nevelési
folyamat végére a diák minél teljesebb mértékben sajátítsa el a társadalomba való
beilleszkedéshez, a családban, a hivatásában, állampolgári minőségében az önálló
életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket. Tartsa magát az
alapvető erkölcsi normákhoz.
Képes legyen egészséges és kulturált életmód kialakítására. Sokoldalú képzettsége,
műveltsége párosuljon az új ismeretek befogadásának, a folyamatos megújulásnak a
képességével. Alakuljon ki reális társadalomképe, rendelkezzen az önszerveződéshez, a
demokratikus érdek érvényesítéshez szükséges képességekkel, legyen versenyképes,
önértékelő képességére alapozva tudjon válaszolni szakmai kihívásokra. Képes legyen az
együttműködésre, kapcsolatok kialakítására és tovább építésére, legyen toleráns,
rendelkezzen empátiával, társadalmi szemléletét a szolidaritás jellemezze.
Az eredményesség értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a nevelési folyamat
milyen kiindulási állapotról, milyen kezdeti feltételek mellett fejtette ki hatását.

4.1.

4.2.

V. KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK A GYAKORLATBAN
A TANULÁSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE

5.1.

A tanulás szervezése, ellenőrzése, segítése

-

A tanulás eredményessége érdekében:
ismertetni és gyakorolni kell a tanulást segítő módszereket,
a szóbeli és írásbeli feladatokat számba kell venni,
fel kell tárni a közös, ill. egyéni tanulás előnyeit, hátrányait, tipikus tanulási hibákra kell
rámutatni
javítani kell a szilenciumi foglalkozások rendjét, fegyelmét, segíteni kell a hiányos
ismeretekkel érkező tanulók felzárkóztatását,
gondot kell fordítani a néhány tehetséges tanuló továbbfejlődésére,
biztosítani kell az esetenként este és éjszaka is tanulni akaró szakközépiskolások
felkészülését,
segíteni kell a végzős tanulók pályaorientációját, pályaválasztását,
lehetőségekhez mérten ki kell elégíteni a tanulói igényeket is, amelyek
jogosságát
a
kollégista munkával, eredménnyel igazolta,
a tanulás segítésébe be kell vonni a jó tanulókat,
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-

a tehetséges és tovább tanulni akarók számára előkészítő felkészítő foglalkozásokat kell
szervezni,
törekedni kell az eredményes tanulást meghatározó személyiségjegyek megerősítésére,
differenciálással és jutalmazással is érdekeltté kell tenni a tanulókat a jobb eredményre
A tanulással kapcsolatos feladatok megvalósulása érdekében a nevelőtanárok
feladata:

-

a tanulás pszichológiája, irányítása,
a hatékony tanulás megtanítása a kollégistáknak,
intelligencia, tehetség, kreativitás, tehetséggondozási technikák,
folyamatos tájékozódás és tájékoztatás a kollégisták aktuális tanulmányi munkájáról,
helyzetéről,

-

csoportjában tanító, oktató kollégákkal rendszeresen beszélje meg a felmerülő gondokat,
kérje segítségüket az egyéni bánásmód eredményéről,
segítse a tanulókat az önművelés szükségességének kialakításában,
a tanulás egyénenként, közösségenként, szobánként, évfolyamonként való ellenőrzése, az
eredmények, eredménytelenségek hatékony elemzése, és napi, heti, havi értékelése,
felmérések készítésével, elemzésével tegye tudatosabbá, hatékonyabbá munkáját, derítse
ki, melyik tanuló tud egyedül tanulni, kit zavar a közösségben tanulás, kinek kell
folyamatos segítség, ki vész el a feladatok tengerében.

-

A tanulóköri foglalkozások tervezésénél-szervezésénél figyelembe kell venni az
alternatív megoldásokat, ezért differenciált elképzeléseket is ki kell dolgoznunk.
A különböző iskolatípusokból, korosztály különbségekből adódó nehézségek is
jelentősen befolyásolják a tanulmányi munkát. Ezért szilenciumi foglalkozás és az
általános napirend témái és időbeosztása
nem válhat sémává. Az adott napi feladatok
nehézsége, a csoportok
összetétele, a különböző aktuális események nagyban
befolyásolják azt.
A tanulóköri foglalkozások hagyományosan szervezett színtere a csoportonkénti
szilencium naponta kötelezően a 15:30 – 18:15-ig terjedő törzsidőben. Színhelye
csoportonként külön tanulószobákban, kivéve az érettségire készülő tanulók, és a
diákönkormányzat döntése alapján négyesnél jobb eredményt elérő tanulók. Ők önállóan
készülhetnek fel szobáikban. A bukásra álló, gyenge teljesítményt mutató tanulók 19-től
20 óráig póttanulókörön kötelesen részt venni. A foglalkozások megszervezésénél a
hatékonyság fokozása érdekében figyelni kell néhány teljesítményrontó tényezőre:
a./ irreális énkép, nem reális önértékelés,
b./ valamilyen érzelmi labilitást előidéző tényező (családi probléma, személyes kapcsolat,
iskolai kudarc, pedagógussal való konfliktus stb.)
c./ szociális éretlenség (nincsenek stabil kapaszkodói, értetlenséget tanúsít dolgokkal,
szabályokkal kapcsolatban)
d./ agresszív magatartás.
5.2 A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKREND ÉS NORMARENDSZER FEJLESZTÉSE
Az esztétikai értékekre nevelés
A kulturális tevékenység:
A kulturális, a művészeti, az esztétikai, a vizuális nevelés a szabadidő kulturált
eltöltésének megszervezése rendkívül szerteágazó és összetett feladat. Szorosan
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kapcsolódik a tanulmányi munkához a jól szervezett életrend kialakításához éppúgy, mint
az etikai, a világnézeti, a környezeti, a testi nevelésben megnyilvánuló értékéhez, de a
szerepekre nevelés sok részlete is szorosan ide tartozik.
Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a természet szépségeiben megtalálható esztétikai
értékek, a műalkotások, az irodalmi művek, a filmek, a zeneművek, a táncok, a
népművészeti hagyományok értékrend szerének ismerete az ember általános
műveltségének része, mint a kémia, fizika, matematika alapkérdéseiben való jártasság.
A kollégiumi nevelésben a tanulás, a szabadidő optimális megtervezése alapvető
fontosságú, hiszen e szűkre szabott időben zajlik a tanulmányi munkát kiegészítő
tehetséggondozás, a hiányok pótlása, a művészetekre nevelés, a vizuális nevelés, a
fiatalos időtöltések, a megemlékezések, ünnepségek, a hagyományos kollégiumi
összejövetelek, a sportversenyek, a csoportfoglalkozások, az egyéni beszélgetések és sok
egyéb tevékenység.
Az esztétikai nevelés legfontosabb feladatai:
- az egyén esztétikus megjelenése, ízléses öltözködés, testkultúra,
- a környezet esztétikus alakítása, formálása, a természet szépségei,
- az alkotó munkában megjelenő esztétikum,
- a művészetek sokféleségének megismertetése,
- néphagyományok ismerete, tánc- mozgáskultúra,
- a múzeumba, moziba, színházba, hangversenyre járás szokásainak kialakítása,
közös- és egyéni könyvtár, lemeztár, kazettatár, videó-tár kialakítása, fejlesztése,
gyarapítása,
- újságfigyelő rendszer megszervezése,
Az esztétikai nevelés eszköztára kollégiumunkban:
1. - Rendezvények szervezése:
- Évnyitó kollégiumgyűlés, elsősök fogadása
- Ismerkedési est
- Aradi vértanúk napja
- Okt. 23-a, a forradalom napja
- Őszi sportbajnokságok
- Mikulásnapi elsősavató tréfásan
- Karácsony a kollégiumban
- Önkormányzati tisztújítás
- Félévi értékelő közgyűlés
- Szalagavató bál
- Március 15-e
- A költészet napja (április 11.)
- Tavaszi sportbajnokságok
- Kollégiumi napok rendezvénysorozata
- Anyák napja
- A végzősök búcsúztatása - utolsó vacsora
- Ballagás
- Év végi záró közgyűlés
2. Városi kulturális intézmények "műsorfigyelése".
3. Könyvtárlátogatások - megyei, házi könyvtárak, napilap-figyelő.
4. Diákkörök, érdeklődési körök:
5. Színházbérlet megszervezése
A négy előadás előkészítése, értékelése.
6. A diákönkormányzat által szervezett versenyek:
- szobák tisztasági versenye,
- szobák dekorálásának versenye (ötletesség, esztétikum, otthonosság)
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- a kollégiumi napok műsorainak értékelése.
- megyei kollégiumi sportversenyek, versmondó versenyek, KI-MIT-TUD
7. Kapcsolódás az iskolai rendezvénytervben szereplő alkalmakhoz, lehetőség szerint
elkerülve a "dupla" megemlékezést, ünneplést.
8. Kiállítások szervezése évfordulókhoz kapcsolódóan
5.3 AZ EGÉSZSÉGES ÉS KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS

1.
2.
3.
4.

Az egészséges életmód
A természet- és környezetvédelem
A hon- és népismeret
Európa ismeret
Sajnos tanulóink többsége már rosszul kialakult szokásrendszerrel érkezik hozzánk, ezért
következetes nevelői ráhatásokkal el kell érni az öltözködés- környezet- és lakáskultúra
legfontosabb ismereteit, a kollégiumi és a városi környezet ismeretét, rendben tartását.
Fontos törekvés a testi- lelki egészség kialakítása, megőrzése, a helyes életrend, a
betegségek megelőzése, az egészséges táplálkozás, a megfelelő étrend, a rendszeres
testmozgás, a kirándulás iránti igény, a káros szenvedélyekből való tartózkodás, aktív
pihenés, relaxálás, stressz kezelési technikák fizikai, mentális és pszichikai egészség.
A természet és környezetvédelem:
- természetes környezetünkhöz való optimális viszony kialakítása,
- természetjárás,
- természetvédelem, környezetvédelem, növény- és állatvédelem,
- védett növények, védett állatok, védett tájak, körzetek,
- az urbanizáció előnyei és hátrányai,
- pihenőpark gondozása, felügyelete,
az épített környezetünkhöz való viszony - a kollégium épülete, bútorai, eszközei,
hulladékkezelés, műemlékvédelem.
Hon- és népismeret:
- a szülőföld helytörténete, néprajza, néphagyományai,
- nemzeti parkjaink, védett területeink,
- tágabb környezetünk.
Európa ismeret:
-A nagyvilág globális környezeti problémáinak, katasztrófáinak hatása Európára, az
emberiségre, hazánkra, az egyes emberre, megelőzésük lehetőségei, a fiatal generáció
kilátásai.
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma:
Témakör

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

13-14.
év

A tanulás tanítása

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

1

1

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

2

2

2

1

1

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

2

2

2

1

2

Az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése

1

1

1

1

1

A családi életre nevelés

1

2

2

3

3

Testi és lelki egészségre nevelés

2

2

2

2

2

Felelősségvállalás
másokért,
önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

Pályaorientáció

2

2

2

2

2

Gazdasági és pénzügyi nevelés

2

2

2

3

3

Médiatudatosságra nevelés

1

1

1

1

1

Kötelező:

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

Szabad sáv:

15 óra

15 óra

15 óra

13 óra

13 óra
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A 2015/2016. tanév elemzéséből adódó feladatok:























A pedagógiai program alaposabb, következetesebb tartalmi megvalósítása.
A tanulmányi munka átgondoltabb ellenőrzése, számonkérése, különös tekintettel
bukott tanulókra.
A csoportfoglalkozások hatékonyságát eredményesebb motivációs eszközökkel kell
alakítani.
A csoportok diákvezetőit lelkiismeretesebb munkára, nagyobb lelkesedésre kell
ösztönözni, az elvégzett munkáról rendszeresen készítsenek feljegyzéseket. A
kollégiumi diákfórumokon legyenek aktívabbak!
A szervezett tanulókörről igazolatlanul hiányzókat még szigorúbban kell felelősségre
vonni.
A
tanulóköri
munka
hatékonyságát
fokozni
kell.
A felzárkóztatás tanulónként külön terv szerint történjen, különös tekintettel a
tanulási módszerekre, az olvasási, matematikai logikai készség fejlesztésére, a
szövegértésre, helyesírás fejlesztésére.
Az indokolatlan iskolai, munkahelyi hiányzások visszaszorítása sajnos továbbra is
aktuális feladat.
Országos szinten jellemző, hogy a középiskolás korosztály legalább 40%-a
valamilyen formában fogyasztott drogot és alkoholt. A probléma preventív kezelése a
továbbiakban kiemelten fontos mind csoportos, mind egyéni hatáskörben.
Továbbra is új kihívást jelent a „Z” generációs (globális és digitális) fiatalok
kezelése. Ezek a tanulók szinte csak virtuális közösségben élnek, a világhálón töltik
szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is az internetes közösségi oldalakon építik
ki, ezért félő, hogy a virtuális térben nem tanulják meg a konfliktusokat megfelelően
kezelni.
Jellemző, hogy közvetlen környezetük rendben tartása is nagy kihívás számukra,
ezért szobáik rendjét naponta pontozni, értékelni fogjuk.
Mivel a tanulók számos esetben fáradtan, kialvatlanul érkeznek a tanórákra, ezért
mérlegelni kell az ingyen wi-fi használatának engedélyezését különösen a 22 óra
utáni időszakban. Ez házirend módosítást igényel.
A kollégium otthonteremtő funkciójából adódóan olyan légkört kell teremtenünk,
amely egyesíti a családi fészek nyugalmát, melegét a szülői szigor követelményével,
a kamaszkor lázadásának velejáróival szemben.
A szakvélemények alapján valamilyen SNI kategóriába sorolt tanulókkal külön
foglakoztunk, a szaktanárok segítségével felzárkóztató, fejlesztő programot
dolgozunk ki, és heti egy foglalkozás keretében különböző feladatokat oldunk meg.
Hátrányos helyzetű kollégistáink a kollégium épületében működő Egyenlő Esélyt
Tanoda Egyesület fejlesztő programjában vethetnek részt.
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, Körmendiné Oláh Gyöngyivel,
intenzívebb kapcsolat, a problémás diákok pszichológiai kezelése céljából.
A rendelkezésre álló pályázatok segítségével – Varázspálca, Táncsics Alapítvány,
Macika útravaló program – az anyagilag rászoruló diákok támogatása.
Megemlékezünk jeles ünnepeinkről; kollégistáink eddig is szép számmal vettek részt
a városi bemutatókon, ismeretterjesztő előadásokon.
A szabadidő tartalmas eltöltése céljából a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani a már
rutinszerűen kialakult kapcsolatot a városi, megyei kulturális intézményekkel, pl.
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Megyei Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum, Petőfi Színház, Városi Művelődési
Központ.

A kollégium részletes munkaterve a 2016-2017-es tanévre:
Kollégiumi programok, rendezvények
Dátum
2016.08.31

Rendezvény megnevezése

Felelős

Kollégisták fogadása, beköltözés,
tanévnyitó ünnepély

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

2016.08.31 Kollégiumi szülői értekezlet

Kollégiumvezető

2016.09.06 Kollégiumi gyűlés

Kollégiumvezető, Csoportvezetők

2016.09.07 Tűz-, baleset és munkavédelmi oktatás Csoportvezetők
2016.09.08 Városnéző séta
2016.09.08

Regenye Csaba

Szabadon választott foglalkozások
beosztása

2016.09. hó DÖK munkaterv

Csoportvezetők
Erdősi Ákos

2016.09. hó Egyenlő Esélyt Tanoda éves programja Üveges Gabriella
2016.09.hó

Tanodai előadás: Önismereti

Üveges Gabriella

foglalkozások sorozat kezdete

2016.09. hó Büntetőjog határai

Szalay István

2016.09.hó Pszichológiai foglalkozások

Körmendiné Oláh Gyöngyi

2016. 09.hó Szülői értekezlet – iskolaival
vége
2016.10. hó

Kollégiumvezető, csoportvezetők

szinkronban
Egészségügyi mérések, szűrések

Liptai Gáborné

jelentősége

2016.10. hó DÖK közgyűlés

DÖK elnök és Erdősi Ákos

2016.10.23 Forradalmi megemlékezés

csoportvezetők

2016.11.hó Keresztrejtvényfejtő verseny

Venczel Mihály

2016.11.hó Fogadónap – iskolaival szinkronban

csoportvezetők

2016.11.hó Csillagászati előadás

Regenye Csaba

2016.11.hó asztalitenisz verseny

csoportvezetők

2016.11.hó

Hangverseny, színház – iskolaival
szinkronban

csoportvezetők

2016.12. hó Iskolai nyílt nap általános iskolásoknak kollégiumvezető, csoportvezetők
2015.12.hó

Hátrányos helyzetűek jótékonysági
bálja
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csoportvezetők

2016.12.06 Mikulás napi újoncavató

DÖK, csoportvezetők

2016.12.15 Kollégiumi Karácsony

csoportvezetők

2017.01.
vége

Félévzárás, értékelés; kollégiumgyűlés kollégiumvezető, csoportvezetők

2017.01.

Szalagavató ünnepély

vége

csoportvezetők

2017.02.hó Egészségfejlesztő előadás
2017.02.hó

Liptai Gáborné

Szülői értekezlet, kapcsolat a társult
iskolákban

Kollégiumvezető, csoportvezetők

2017.02.10 Havas sport játékok

csoportvezetők

2017.03.15 Emlékműsor – iskolával szinkronban

Magyar munkaközösség

2017.03.
vége
2017.03.
vége

Foci bajnokság

csoportvezetők

Húsvéti szokásaink előadás

csoportvezető

Iskolai rajz- és eszközkiállítás

csoportvezetők

2017.03.
vége - 04.
eleje
2017.04.

Kollégiumi Napok - külön

eleje

forgatókönyv szerint

2017.04.
eleje

DÖK, csoportvezetők
Magyar munkaközösség

Alma mater

2017.04.

Kollégiumi búcsúzás, fotózás, utolsó

vége

vacsora

2017.04.

Megyei sportvetélkedő: Zánka

vége

Megyei KI MIT TUD?

2017.06.köz
epe

Kollégiumvezető
Kollégiumvezető, csoportvezetők

Évzáró, értékelő kollégiumi gyűlés

Veszprém, 2016. augusztus 29.

Kollégiumvezető

Ladányi Tamás
kollégiumvezető
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2. sz. melléklet
Az iskolai könyvtár 2016/2017. tanévi munkaterve
1. Személyi feltételek
Horváthné Schriffert Éva: magyar-könyvtár (főiskola) szak, fejlesztőpedagógus
(szakvizsga)
Laznik Gabriella: informatikus könyvtáros (MA)- történelem tanár (főiskola) szak

2. Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételek adottak, jelenleg az állomány 4 helyen található. Olvasóteremben
a kézikönyvtár, szakirodalom, szépirodalom válogatott része, a pedagógiai, helyismereti
irodalom, válogatott tankönyv állomány található.
40 fős osztálynak tud a könyvtár helyet biztosítani. A könyvek, tankönyvek
raktározása külön helységben történik. A könyvtárban található 3 számítógép közül,
kettőt a könyvtárosok használnak a napi munkájukhoz, 1 a diákok számára ad lehetőséget
internet elérésre, és a könyvtár Szirén katalógusában való keresésre.
Állomány 32 047 db könyvtári egység, 31 467 ezer Ft értékben.
Könyv: 18 017 db
Tankönyv: 13 992 db
Hanganyag: 305 db
Mozgókép: 17 db
Multimédia: 6 db

3. Célkitűzések a tanévben
Napi feladatok gördülékeny ellátása a tanév folyamán:
- tankönyvek kiosztása, kapcsolattartás a Kello-val
- az ingyenes tankönyvek kiosztása, visszaszedése
- ingyenes tankönyvre jogosult tanulók naprakész nyilvántartása
- tanév közben érkező diákoknak tankönyvek biztosítása
- könyv, tartós tankönyv, tankönyv kölcsönzés
- naprakész sajtófigyelés
- állomány kezelése ( leltárkönyvek vezetése, selejtezés, pakolás)
- stúdióban a filmek indítása, kezelése
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Konkrét feladatok:
- folyóirat állományról katalógus készítése
- meglevő közismereti ingyenes tankönyv állomány felmérése szükség szerinti
selejtezése
- Szirén adatbázisban a tanári tankönyvek és a könyvtár multimédia anyagának a
rögzítése, minden leltárkönyv naprakészen tartása, selejtezési jegyzék kivezetése.
- 2013 óta - fenntartói engedély hiányában elmaradt - selejtezés lebonyolítása. 201213, 2013-14, 2014-15 tanévekre vonatkozó selejtezési jegyzék a tavalyi tanévben
elkészült, de a fenntartói engedély hiányában a törlésre, a tankönyvek elszállítására
nem került sor.
- Stúdióban található kazetták, multimédiás állomány összesítése, s szükséges
selejtezése.
- Könyvtári órák tartása az informatika és magyar órák keretében, a tanmenetekben
meghatározottak szerint.
- Az iskola rendezvényeinek előkészítésben lebonyolításban aktív részvétel és a
szükség helyszín biztosítása.

4. Felmerülő problémák:

-

könyvtárhasználati órák, könyvtári szakórák népszerűsítése a tanárok körében
állomány bővítése
tankönyvraktárban maradt könyvek elhelyezése
elavult számítógépek cseréje

Laznik Gabriella
könyvtáros- tanár
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3. sz. melléklet

A
GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ
2016/2017. évi MUNKATERVE

Főbb munkaterületek
I.
II.
III.

Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarával
Kapcsolattartás a gyakorlati oktatást biztosító munkáltatókkal
Az iskolai tanműhely vezetése

A 2016/17. évi munkaterv főbb részei

I.

Kapcsolattartás a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamarával

Kapcsolattartás a kamarával
Határidő: folyamatosan
Tanulószerződések kötésének koordinálása
Határidő: folyamatosan
Részvétel a kamarai gyakorló munkahelyek minősítésében
Határidő: szükség szerint
Adatszolgáltatás a kamarának
Határidő: szükség szerint
Részvétel a mesterképzés szervezésében
Határidő: szükség szerint
Részvétel a szintvizsga szervezésében
Határidő: 2017. március-április
Tanuló és oktató jelölése kamarai díjra
Határidő: 2017. május
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Részvétel a díjkiosztón
Határidő: 2017. június

II.

Kapcsolattartás a gyakorlati oktatást biztosító munkáltatókkal

Kapcsolat felvétel a tanulóképzést folytató munkáltatókkal (telefonon)
Határidő: 2016. szeptember 30.
Munkáltatói értekezlet szervezése
Határidő: 2016. október 5.
Munkáltatók látogatása, a tanulók ellenőrzése a megye területén
Határidő: folyamatosan
Munkáltatók informálása a gyakorlati tanmenetről és a tanuló jelenlét igazolásáról
Határidő: folyamatosan

III.

Az iskolai tanműhely vezetése

1. Személyi feltételek
gyakorlati oktatásvezető

1 fő

műszaki vezető

2 fő

1 álláshely

szakoktató

8 fő

5,73 álláshely

adminisztrátor, raktáros

1 fő

gépjárművezető, anyagbeszerző

1fő

szakmunkás karbantartó

1 fő

takarító

1fő
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2. Tárgyi feltételek
Házgyári úti tanműhely
szakmai oktatáshoz:
műhelytermek asztalos, ács, kőműves, festő, villanyszerelő és csőszerelő szakmához
teljes felszereléssel
szakgimnáziumi tanulók oktatásához:
szakgimnáziumi tanműhely, labor
műemlékvédelmi oktatóterem
Tüzér utcai bérelt tanműhely
tetőfedő szakma oktatásához
Továbbá
raktárak, tárolók és garázsok
személygépkocsi 1 db
tehergépkocsi 1db
3. Pedagógiai munka
A tanulók felkészítése a gyakorlati képzésre, mint oktatási formára
Határidő: 2016. szeptember 5.
A tanműhelyi munkarend és házirend ismertetése
Határidő: 2016. szeptember 5.
Munkavédelmi oktatás megtartása a tanulóknak
Határidő: 2016. szeptember (első gyakorlati oktatási nap)
Felelős: szakoktató
Munkaruha és szerszám felvétele
Határidő: 2016. szeptember 10.
Felelős: Magdicsné Zámbó Anikó, szakoktatók
Tanműhelyi oktatási terv készítése
Határidő: 2016. szeptember 21.
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Tanműhelyi naplók kitöltése
Határidő: 2016. szeptember 10.
Felelős: szakoktató
Gyakorlati oktatás tanmeneteinek elkészítése
Határidő: 2016. szeptember 22.
Felelős: szakoktatók
Részvétel a pályaválasztási munkában
Határidő: 2016. november-december
Felelős: gyakorlati oktatásvezető, szakoktatók
Gyakorlati oktatás tantárgyfelosztásának készítése
Határidő: 2017. május
Szakoktatók foglalkozásának látogatása, értékelése heti egy alkalommal
Határidő: folyamatosan
Továbbképzési terv készítése
Határidő: 2017. március 25.
Termékbemutatók, gyakorlati bemutatók szervezése a tanműhelyben
Határidő: folyamatosan
Üzemlátogatások szervezése
Határidő: folyamatosan
Felelős: gyakorlati oktatási vezető, szakoktatók
Részvétel a tanműhelyi fejlesztési pályázatokban
Határidő: folyamatosan
Nyári összefüggő gyakorlat megszervezése, együttműködési megállapodások előkészítése
Határidő: 2017. június 15.
Szakmai gyakorlati vizsgák előkészítése, lebonyolítása
Határidő: 2017. május-június
Felelős: gyakorlati oktatási vezető, szakoktatók, iskolai vizsgabizottság tagok
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4. sz. melléklet
Az
ÉPÍTŐIPARI
munkaközösség
2016/2017. évi munkaterve
1.

Személyi feltételek:
A tanévben az oktató-nevelő munkát végző elméleti tanárok:
Albert Enikő
Borka Sándor
Csöngei Dezső
Hajdúné Medgyesi Andrea
Jécsai László
Kőszegi Lajos
Papakozmász Péter
Tölgyesi Ákos
Varga Gyuláné
A tanévben az oktató-nevelő munkát végző gyakorlati tanárok:
Csillag Gyula
Koós László
Stéger Zoltán
Szilágyi Sándor

2. Tárgyi feltételek:
Az elméleti és a gyakorlati tantárgyak oktatásához a feltételek adottak. Az oktatást
szaktantermek segítik, melyekben aktív táblák (B1, B5, B6, SZT3, SZT4), és projektorok
(B2, B3) vannak telepítve. Ezen felül írásvetítők (B1, B5) és egyéb oktatástechnológiai
eszközök: asztali számítógépek (3), nyomtató (1), szkenner (1), laptopok (6) és mobil
projektor (1) áll rendelkezésünkre. A diákok munkáját segítő eszközöket a B1-es
tanteremben helyeztük el. (asztali számítógép (3), nyomtató (1) szkenner (1). A diákok
által használt laptopok (6) tárolási helye a médiatár. Ezeket az eszközöket a 14. és a 15. m
osztályok mellett a munkaközösségi tagok által tanított osztályok bármelyike használhatja.
3.

Szakmai célkitűzések:
A szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a kerettanterveknek és a helyi tantervnek
megfelelően végezzük az oktató-nevelő munkát. A kerettantervek évenkénti változása
szinte minden évfolyamon új helyi tantervet és annak megfelelő tanmenetek elkészítését
igényli. Kerttanterv és így a helyi tanterv megváltoztatásával érintettek a 9. és a 13,
tanmenet módosítással érintettek a 9., 10. és a 13. évfolyamok.
A tavalyi évhez hasonlóan – a helyi tantervbe illesztve, tanórák keretében – segítjük
diákjaink felkészülését az építészeti alapismeretek érettségi vizsgára.
Tanulóink tanulmányi versenyekre – SZÉTV, OSZTV, SZKTV – való felkészítését tanórák
keretein belül és azon felül is segítjük.
A hiányos ismeretekkel rendelkező tanulókat felzárkóztatjuk, számukra a tanórai
felzárkóztatás mellett tanórán kívüli korrepetálást szervezünk.
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Szakkört szervezünk – rajz, művészettörténet, műemlékvédelem témakörökben –a
tehetséges és érdeklődő tanulók számára.
Tanulmányi kirándulásokat szervezünk világörökségi és épített örökségi helyszínekre,
építési munkaterületekre és építőipari cégek bemutatóira.
A technikus képzésben résztvevő tanulók számára ősszel 1-2 napos, tavasszal 3-4 napos
építészeti értékeket megismerő tanulmányi kirándulást szervezünk.
Tablókat készítünk a tanulók munkáinak dokumentálása céljából, melyeket az
osztálytermek és egyéb iskolai helyszínek díszítésére, továbbá kiállítási
bemutatóanyagként is használunk.
A tavasszal iskolánkban rendezendő XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia
rendezését – a többi munkaközösséggel együtt közösen –vállaljuk.
4.

Az építészeti szakmai tantárgyak tanításához használt könyvek, jegyzetek:
Az ismeretek átadását szolgáló tanításhoz a Szega-Books Kft. által kiadott szakmai
könyvek mellett saját magunk által írt könyveket (Kőszegi: A műemlékvédelem alapjai,
Műemlékkutatás) és saját jegyzeteinket használjuk.

5.

Versenyeken való részvétel:
Diákokat nevezünk, felkészítünk és kísérünk:
a Középiskolai Tanulók Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyére (SZÉTV)
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV)
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV)
az Építészeti Diákkonferenciára kiírt versenyekre, vetélkedőkre

6.

A munkaközösségi értekezletek, megbeszélések ütemezése, témája:
Augusztusi értekezlet, megbeszélés:
Az új tanév feladatainak megbeszélése, tantárgyfelosztás
Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák, különbözeti vizsgák lebonyolítása
Tanmenetek elkészítésének szempontjai
Szeptemberi értekezlet, megbeszélés:
Tanév eleji feladatok, tanmenetek készítése
Korrepetálások, szakkörök előkészítése
Versenyeken való részvétel előkészítése
Októberi értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése I.
Pályaválasztási kiállítás – Veszprém Aréna
Aktualitások
Novemberi értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése II.
Iskolai nyílt napok előkészítése
Aktualitások
Decemberi értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése III.
Iskolai nyílt napok előkészítése
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Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése
Aktualitások
Februári értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése IV.
Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése
Szakmai vizsgák előkészítése
Aktualitások
Márciusi értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése V.
Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése
Szakmai vizsgák előkészítése
Táncsics Nap – Rajz Eszköz és Termékkiállítás előkészítése
Aktualitások
Áprilisi értekezlet, megbeszélés:
Építészeti Diákkonferencia előkészítése VI.
Szakmai tanulmányi versenyek előkészítése
Szakmai vizsgák előkészítése
Táncsics Nap – Rajz Eszköz és Termékkiállítás előkészítése
Aktualitások
Júniusi értekezlet, megbeszélés:
Az éves munka tapasztalatai, értékelése
A következő tanév előkészítése, tantárgyfelosztás
Aktualitások
7.

Szakkör, korrepetálás
A felzárkóztatás és a tehetséggondozás érdekében tervezünk szakköröket indítani. A
szakkör(ök) témái: rajz, művészettörténet, műemlékvédelem.
A szakközépiskolai ösztöndíjhoz kötött – 2,51-es átlagot el nem ért tanulók számára –
felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.
Az ösztöndíjjal nem támogatott szakmák szakközépiskolai osztályaiban is tartunk
felzárkóztató órákat.
Szakkörök részletezése:
Rajzszakkör (Borka Sándor) Témája: egyetemi rajzfelvételire, és pályázatokra való
felkészítés, továbbá az órai feladatok megoldásának segítése
Műemlékvédelem szakkör (Kőszegi Lajos) Témája: a Kárpát-medence katedrálisai

Veszprém, 2016. augusztus 26.

Tölgyesi Ákos
munkaközösség vezető
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5. sz. melléklet
A
FAIPARI-GÉPÉSZETI
munkaközösség
2016/2017. évi MUNKATERVE
1./ Személyi feltételek:
Büky Gyöngyi:

faipari szakközépiskola, faipari technikum valamint az asztalos szakképző
évfolyamok szaktanára.

Kajtár Jenő:

az asztalos csoport és a végzős faipari technikus osztály gyakorlati oktatója,
munkavédelmi felelős.

Kis László:

faipari technikum valamint az asztalos szakképző évfolyamok szaktanára.

Sanda András:

a szakképző évfolyamok elméleti oktatója, valamint a kilencedik
évfolyamos faipari szakközépiskola és az első évfolyamos faipari technikus
osztály gyakorlati oktatója.

Körmendi István: gyakorlati oktatás vezető, a járműfényezők, villanyszerelők és építészek
szaktanára
Kerékgyártó Barnabás: a központifűtés és gázhálózatszerelők szaktanára
Baranyai József: a központifűtés és gázhálózatszerelők gyakorlati oktatója
Erdősi Ákos:

a járműfényezők szaktanára és kollégiumi nevelő

2. /Tárgyi feltételek:
A rendelkezésre álló eszközök, szerszámok, gépek és anyagok biztosítják a képzés elindítását,
további beszerzések által zökkenőmentes elméleti és gyakorlati képzés valósulhat meg.
Amennyiben pályázati lehetőségek nyílnak, további eszközfejlesztést indítunk.
A kollégák részére biztosított laptopok sokat segítenek a tanórák oktatás színvonalának
fejlesztésén, de hozzá kapcsolódó további konkrét igény, hogy a projektor használata miatt az
órák lehetőleg a B3, B5, A4-es illetve olyan tanteremben legyen, ahol megvan az ilyen irányú
felszereltség. Szükség esetén mobil projektor is megoldás lehet. Az aktívtábla használat új
lehetőséget biztosít a korszerű oktatás-tanítás számára.
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Az anyagismeret interaktív tanításához további számos mintaanyag /fa, lakk, lazúr, hígítók,
pácok, csiszolóanyagok, bútoripari szerelvények, kötőelemek, vasalatok stb. szükségesek.
Beszerzésük indokolt és szükséges, mert nélkülük korszerű szakképzés nem lehetséges.
3. / Munkaközösségi értekezletek:

Augusztus:

éves program megbeszélése, javítóvizsgák előkészítése, lebonyolítása. A
bevezetésre került kamarai program és kerettantervvel indult képzések átbeszélése
(óraelosztás, új tanmenetek stb. – felmenő rendszerben).Faipari technikus képzés
átbeszélése. Szakkörök, korrepetálás vállalása.

Október:

területi

és

országos

szakmai

versenyeken

való

részvétel,

felkészülés

megszervezése, aktuális szakmai és pedagógiai problémák megbeszélése. Iskolai
nyílt

napok

elméleti

és

gyakorlati

bemutató

óráinak

megszervezése.

Gyárlátogatások és tanulmányi kirándulások szervezése.
Január:

félévi zárásokkal kapcsolatos teendők átbeszélése, területi és országos
versenyekre előkészülés, az első félév értékelése, felkészülés a tavaszi
szintvizsgákra.

Március:

kiállítás és rendezvények előkészítése, szervezése, aktuális szakmai és pedagógiai
problémák megbeszélése.

Május:

a szintvizsgák értékelése, szakmai vizsgák előkészítése. Tanév végi feladatok,
éves munka értékelése, Jövő évi feladatok megbeszélése.

Június:

a munkaközösség munkájának értékelés

4. / Óralátogatások:
A munkaközösség vezetője továbbra is szeretne élni az óralátogatások lehetőségével,
amelyek jó alkalmul szolgálnak a kollégák órai munkájának ellenőrzésére, értékelésre,
szakmai konzultációra. Szeretném, ha szokássá válna egymás munkájának figyelemmel
kísérése, a gyakorlati oktató munka és az elmélet összehangolása.
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5./ Az iskola célkitűzései a 2016-2017 tanévre:
a./Új programok bevezetése, folytatása:
-

Ettől a tanévtől kezdve a Soproni Egyetem bázisiskolája lettünk, ezért a szoros kapcsolat
kiterjed oktatási anyagok cseréjére, továbbképzések szervezésére, tanulmányutak
megvalósítására.
Felelős: Büky Gyöngyi

-

Az új (kamarai) asztalos szakképesítés szakmai program elméleti és gyakorlati
tanmeneteinek (tizenegyedik évfolyamon) , a faipari technikum elméleti és gyakorlati
tanmeneteinek (végzős évfolyamon), valamint az újonan induló szakgimnázium
kerettanterveinek megjelenése után a szakgimnáziumi tanmenetek elkészítése.
Felelős: Erdősi Ákos

-

Az iskolai elmélet tanítás és gyakorlati oktatás összhangjának megteremtése a tanító
tanárok, oktatók (vállalati) személyes kapcsolatának erősítése által.
Felelős: Sanda András

-

Rokon

intézmények

tapasztalatainak

megismerése,

átvétele

a

képzésben,

vizsgáztatásban.
Felelős: Kis László
-

A faipari munkaközösség vállalja:
o a kiállítási tárgyak, ajándék tárgyak, egyéb faipari termékek elkészítését
o Felelős: Sanda András

b./ Korrepetálás:
Igény szerint minden kolléga szívesen vállal korrepetálást a tanulóknak.
Felelős: Erdősi Ákos
c./ Tehetséggondozás:
A különleges képességekkel, érdeklődéssel bíró tanulóknak lehetőséget biztosítunk úgy a
gyakorlat, mint az elmélet terén a képességeik további kibontakoztatására.
Felelős: Erdősi Ákos
d./ Felkészítés a versenyekre:
A legalkalmasabb tanulók kiválasztása és felkészítése a szakmai tanulmányi versenyekre.
Felelős:Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás, Erdősi Ákos
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e./ Évfolyamdolgozatok:
A tanév elei szakmai felmérő dolgozatok alapján tudjuk meg, hogy kinek van szüksége
korrepetálásra, illetve kik jöhetnek számításba a tehetség gondozottak között, valamint
nyomon követhető az évfolyamok közötti teljesítménybeli különbség.
Felelős: Erdősi Ákos
f./ Szintfelmérő gyakorlati vizsga:
A szintfelmérő gyakorlati vizsga megszervezése, előkészítése, a résztvevő tanulók
felkészítése.
Felelős: Kajtár Jenő

6. /Versenyek:
Figyelemmel kísérjük a szakmai és az egyéb /pl. nemzetközi, ágazati/ versenyfelhívásokat,
és lehetőség szerint ezeken a versenyeken indítunk tanulókat.
Az idei tanévben várhatóan megrendezésre kerülő versenyek:
-

Szakma Kiváló Tanulója Verseny
Minden évben a Kereskedelmi és Iparkamara által, valamint a Közlekedési ágazat
által megrendezésre kerülő országos versenyen asztalos, központifűtés és
gázhálózatszerelő, járműfényező szakmában szeretnénk versenyzőket indítani a
végzős osztályokból.

-

Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny
Az elmúlt négy évben a Magyar Asztalos által megrendezésre kerülő versenyen a
végzős asztalos osztályból és a végzős faipari technikus osztályból szeretnénk
indítani egy – egy három fős csapatot.

7./ Továbbképzések:
Szeretnénk részt venni az Országos Szaktanári Konferencián, amely Országos Faipari
Találkozón kerül megrendezésre.

8. / Szakmai programok:
-

Faipari szakmai napok szervezése – gyakorlati bemutató félévenként egyszer, egy faipari
cég meghívásával.
Felelős: Kajtár Jenő

-

Faipari, épületgépészeti, járműtechnikai

szakkiállítások látogatásának szervezése a

tanulók és a munkaközösség tagjai számára továbbképzés céljából.
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Felelős: Kis László
9. / Tanórán kívüli tevékenységek
-

A faipari és épületgépészeti szaktanterem belső kialakítása, díszítése.
Felelős: Büky Gyöngyi, Kerékgyártó Barnabás

-

A

szemléltető

eszközök

folyamatos

cseréje,

korszerűsítése,

bővítése.

Felelős: Erdősi Ákos
-

A gyakorlati képzés során készített alkotások összegyűjtése, kiállításokon való
reprezentálása.
Felelős: Sanda András

-

A tanulói fegyelmi helyzet megszilárdítása.

-

A hiányzások számának visszaszorítása következetes számonkérés és a szülőkkel,
osztályfőnökökkel való szorosabb kapcsolattartás által.

10./Javaslatok:
A faipari szakmák színvonalasabb és eredményesebb oktatása érdekében rendszeresen a
tananyagok függvényében üzemlátogatásokat kell szervezni, amelyhez az iskola segítségét
kérjük.
11./ Pályázatok:
A faiparral és épületgépészettel kapcsolatos pályázatokra nyitottak vagyunk.
Veszprém, 2016. augusztus 30.
Erdősi Ákos
mkv.
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6. sz. melléklet
Az
INFORMATIKA
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE
1.Személyi feltételek:
Filipovits Lajos

informatika

szakmai informatika

Linczmayer Éva

informatika

matematika

Nagy Györgyi

informatika

szakmai informatika

Pataki Imre

informatika

testnevelés

matematika

Tusják Tünde

informatika

matematika

fizika

Szakképzési Centrum két munkatársa 2-2 órában bedolgozik:
Horváth Edit
Ézsiásné Szakonyi Márta
2.Tárgyi feltételek:
Az oktatás négy számítástechnikai szaktanteremben történik. A gépek cseréje már
mindegyik teremben aktuális lenne, nem minden szükséges program, alkalmazás futtatására
alkalmasak. Mind a négy teremben projektor segíti a tanítást, bár szükség lenne az egyik
lencséjének szakszerű tisztítására. Két terem van felszerelve aktív táblával, melyből csak az
egyik működik.
3.Szakmai célkitűzések:
-

A 2 iskolatípusban (szakgimnázium, szakközép) az új NAT kerettanterv, és a helyi
tantervnek megfelelően kezdjük, illetve folytatjuk az oktató-nevelő munkát.

-

Az egységes iskolai elvárásnak megfelelő új tanmenetek készítése.

-

A tanulók délutáni Internet használatának felügyelete.

-

Az intézmény több mint 200 számítógépének karbantartása, megsérült dokumentumok,
szoftverek helyreállítása, gépek újratelepítése.

-

Belső hálózat karbantartása és felügyelete, hálózat biztonságának javítása.

-

Segítjük az informatika (pótló, javító) érettségi vizsgára való felkészülést.

-

ECDL vizsgamodulok letételének segítése.

-

Tanulók versenyre való felkészítése, felkészülés segítése.

4.Megvalósítandó feladatok:
-

A kezdő évfolyamoknál az év elején, a többi évfolyamnál az év végén tudásszintfelmérést végzünk egységes feladatlap alapján. (Feladatlapok fénymásoltatása
osztálylétszámoknak megfelelő példányszámban!).
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felelős: Linczmayer Éva
határidő: tanév eleje, vége.
-

Minden témakört összefoglalunk és ellenőrzünk. Ellenőrző feladatlapokat állítunk össze
(fénymásolás!).
felelősök: munkaközösség tagjai
határidő: témakörök végén

-

Adminisztrációs fegyelem javítása.
felelősök: munkaközösség tagjai
határidő: folyamatos

-

Dohányzás elleni fokozott fellépés.
felelősök: munkaközösség tagjai
határidő: folyamatos

5.A számítástechnika tanításához használt könyvek:
-

Informatika gimnázium 9-10.

-

Informatika 9-10.

-

Irány az ECDL

6.Versenyeken való részvétel:
-

Szakmunkástanulók Országos Közismereti Versenye

-

Középiskolai tanulók SZKTV versenye.

7.A munkaközösségi megbeszélések ütemezése, témája:
-

Augusztusi megbeszélés:
Az új tanév feladatainak megbeszélése
Pótvizsgák, osztályozóvizsgák, különbözeti vizsgák lebonyolítása
Tanmenetek elkészítésének szempontjai

-

Szeptemberi megbeszélés:
Év eleji szintfelmérés
Korrepetálások szakkörök
Versenyen való részvétel előkészítése

-

Decemberi megbeszélés:
SZKT versenyek előkészítése
Aktuális problémák

-

Áprilisi megbeszélés:
Felkészülés az érettségi vizsgákra
Versenyek tapasztalatai
Aktuális problémák

-

Júniusi megbeszélés:
Éves munka értékelése
A tanév eredményeinek számbavétele
A következő tanév órafelosztása.
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8.Munkaközösség tagjainak vállalásai a kötelező órákon felül:
-

Linczmayer Éva: korrepetálás: 1 óra

-

Nagy Györgyi: versenyre való felkészítés: 1 óra

-

Pataki Imre: délutáni internet ügyelet

-

Filipovits Lajos: délutáni Internet ügyelet
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7. sz. melléklet
A magyar nyelv és irodalom-történelem munkaközösség munkaterve a 2016/17-es tanévre

1.Személyi feltételek:
- a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz és a művészetek tantárgy oktatásának feltételei
adottak
A munkaközösség tagjai:
Böhm László
Horváthné Schriffert Éva
Laznik Gabriella
Eveli Péter
Donászy Judit
Nagy Dóra
Szabó Péter
Szegi Júlia
Varga József
Ladányi Tamás
Borka Sándor

történelem-etika
szak
magyar-könyvtár, fejlesztő pedagógus szak
könyvtár-történelem
szak
földrajz-történelem
szak
magyar-orosz
szak
történelem-népművelő
szak
magyar-történelem
szak
magyar-orosz
szak
ének-zene-népművelő
szak
földrajz
szak
földrajz-vizuális kultúra
szak

2.Tárgyi feltételek:
A tantárgyak oktatásához a feltételek adottak. Rendelkezésünkre áll a könyvtár, a tanítási anyaghoz
kapcsolódó filmek, térképek, falitáblák, a zene oktatásához a hangszerek, hanganyag.
Egy tanteremben, történelem tantárgyból, projektorral történik az oktatás, valamint egy tanteremben
aktívtábla áll rendelkezésre.
A tantermekbe „minikönyvtárat” hoztunk létre az oktatáshoz szükséges alapkönyvekkel.
3.A munkaközösség célkitűzései és fejlesztési területek
-

az új kerettantervnek, helyi tantervnek megfelelő tanmenetek elkészítése a 12. szakközépiskolai,
a 9. szakközépiskolai, a 9. szakgimnáziumi és a 12. szik. évfolyamokon

-

a honvédelmi képzés tantárgyaihoz tanmenet készítése a 12. évfolyamon

- a helyi tantervnek megfelelően oktatunk a magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz valamint
ének-zene tantárgyból
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- a 9.a,b,c és a 10. a,b,c osztályokban az újonnan megjelent tankönyv miatt tanmenetet kell készíteni
-

diszfunkciós tanulók egyéni fejlesztési terv alapján történő fejlesztése óraadó gyógypedagógus
közreműködésével
a BTM-es tanulók fejlesztését Horváthné Schriffert Éva kolléganő végzi

- a kialakított követelményrendszernek megfelelően kell átadni a tananyagot diákjainknak, ennek
megfelelően kell az értékelést is végezni (a Házirendben is rögzítve)
- a céltudatos, következetes munkavégzés érdekében tanmenetet készítünk, amit fokozatosan
fejlesztünk, új lehetőségeket keresve a követelmények elmélyítésére, alkalmazására
- a tanmeneteket egységesítjük, miután a követelményrendszer azonos,az idei tanévben az új
tanmeneteket is számítógépbe visszük. A 9. évfolyamon új tanmeneteket készítünk az egységes
iskolai elvárásnak megfelelően 2016. 09. 23-ig.
- ettől a tanévtől lép életbe a kétszintű érettségi új követelményrendszere, mely a végzős tanulóinkra
már vonatkozik. Ennek megfelelően átdolgozzuk tételsorainkat, és átgondoljuk a felkészítés
pedagógiai módszereit az írásbelik új feladattípusainak megfelelően.
- végzős diákjainknak szeptemberben átadjuk az érettségi vizsga témaköreit, és ismertetjük a kétszintű
vizsga új követelményrendszerét
- magyar nyelv és irodalom tantárgyból az integrált tanítás következtében egy érdemjegyet adunk, az
arány 50-50 % , a történelem tantárgyból a 11. évfolyamon a társadalomismeret és etika tantárgyból
külön érdemjegyet kapnak a tanulók
- a tanév elején , félévkor és év végén szövegértésből szintfelmérést végzünk, évfolyamdolgozat
formájában, figyelembe véve a szakközépiskolában az érettségi követelményeit, a szakiskolai
osztályokban a különböző módszerekkel tanuló diákok eredményeit összehasonlítjuk
- szakközépiskolában történelemből évfolyamdolgozatot íratunk
-

fejlesztjük a történelmi és földrajzi
követelményrendszerének megfelelően

kompetenciákat

a

kétszintű

érettségi

- magyar nyelv és irodalom tantárgyból a szakközépiskolai osztályokban három iskolai
nagydolgozatot íratunk, amit tartalmi, nyelvhasználati és helyesírási szempontból javítunk és
javíttatunk
- rendszeresen fejlesztjük a tanulók írás-, helyesírás-, és beszédkészségét, gazdagítjuk szókincsüket
- kiemelt feladat a kommunikáció, a retorika, a szövegértés és a szövegalkotás tanítása
- kreatív gyakorlatokkal fejlesztjük a tanulók állásfoglaló- és vitakészségét; a nyelvi illemtant
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- történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyból a szakközépiskolában a tananyagot lineárisan,
kronológiai sorrendben tanítjuk
- élünk a korszerű szemléltetési lehetőségekkel a tanórákon
- témakörönként összefoglalunk és ellenőrzünk, ezt tanmeneteinkben feltüntetjük, és az ellenőrző
feladatlapokat fénymásoljuk
- történelem tantárgyból összeállítjuk a kötelező évszám és topográfia listáját, magyar irodalom
tantárgyból a memoriterek listáját készítjük el, mindkét tantárgyból eljuttatjuk a diákokhoz
-részvétel a városi helytörténeti versenyeken
- a kötelező, ajánlott irodalom olvasását szorgalmazzuk, olvasónapló segítségével ellenőrizzük
- a hiányos ismeretű tanulókat felzárkóztatjuk, számukra korrepetálást szervezünk
- foglalkozunk a tehetséges tanulókkal, akik számára szakkört szervezünk, valamint felkészítjük őket a
tantárgyi versenyekre
- a végzős tanulókkal próbaérettségit íratunk
- megszervezzük a tantárgyainkhoz kapcsolódó versenyeket
- a földrajz tananyaghoz kötődően terepgyakorlatok szervezése
- hangverseny (9. és 10. szakközépisk. évf.) és színházlátogatást, valamint múzeumlátogatásokat
szervezünk, a helyi illetve a fővárosi lehetőségekkel élve
- látogatást szervezünk a Laczkó Dezső Múzeum látványtárába
- a filmművészet sajátos eszközeit közös filmnézésekkel ismertetjük meg
- résztveszünk az iskolánkba jelentkező 8. osztályosok toborzásában és felvételiztetésében
- az iskolai ünnepélyek műsorainak színvonalas elkészítését vállaljuk
- megemlékezéseink, ünnepeink alkalmából kiállításokat készítünk
-iskolatörténeti kiállításunkat fejlesztjük
-továbbra is felkészítjük tanulóinkat a Középiskolás Liga versenyeire
- rendszeres önképzéssel fejlesztjük ismereteinket
- az adminisztrációs fegyelmet erősítjük
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- igyekszünk óraszámunk 30%-ában használni az aktívtáblákat
- munkaközösségünk osztályfőnök tagjai osztálykirándulást szerveznek

4.Program:
- megemlékezés 1849. október 6-ról az iskolarádióban
Felelős: Laznik Gabriella
- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Határidő: 2017. február 24.
Felelős: Böhm László
- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Határidő: 2017. április 16.
Felelős: Nagy Dóra
- megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (témanap)
Határidő: 2017. 06. 04.
Felelős és koordinátor: Laznik Gabriella
- részvétel aktuális múzeumi órákon
Felelősök: szaktanárok
- kerékpártúra irodalmi és/vagy történelmi évfordulóhoz kötődően
Felelősök: Böhm László, Szabó Péter, Ladányi Tamás
- a túra élményeinek szöveges-képes megjelenítése pályázat formájában
Felelősök: Böhm László, Szabó Péter, Ladányi Tamás
-Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról az iskolarádióban
Felelős: Horváthné Schriffert Éva
-Megemlékezés a költészet napjáról az iskolarádióban
Határidő: 2017. április 11.
Felelős: Donászy Judit
-Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról az iskolarádióban
Határidő: 2016.11.13.
Felelős: Horváthné Schriffert Éva
Iskolai ünnepélyek:
- évnyitó
Felelős: Szabó Péter
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- 1956. október 23. (iskolai ünnepély és témanap)
Felelős és koordinátor: Donászy Judit
- karácsony
Felelős: Szegi Júlia

- szalagavató
Felelős: Nagy Dóra, Böhm László, Vántsa Endre

- Alma Mater
Felelős: a munkaközösség tagjai
Forgatókönyv, szervezés: Szabó Péter
- március 15.
Felelős: Szabó Péter
- pedagógusnap
Felelős: Donászy Judit
- ballagás
Felelősök: Nagy Dóra, Böhm László
- tanévzáró
Felelős: Szabó Péter
Versenyek:
Történelem:
„Örökségünk ’48” – c. versenyre való felkészítés
Jelentkezési határidő: 2016. november
Felelős: Böhm László
„Magyarország az én hazám” – c. versenyre való felkészülés
Jelentkezési határidő: 2016. november
Felelős: Nagy Dóra

OKTV verseny történelemből- iskolai forduló
Határidő: 2016. november
Felelősök: Böhm László, Nagy Dóra, Eveli Péter
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Történelmi tantárgyi verseny szakiskolásoknak
Jelentkezési határidő: 2016. október
Felelős:az általánosan képző szakiskolában tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom:
OKTV irodalom
Jelentkezési határidő: 2016. november
Felelősök: magyar szakosok
Implom József Helyesírási Verseny
Határidő: 2016. október
Felelősök: Szabó Péter
Szakiskolások tantárgyi versenye
Határidő: 2016. október
Felelősök: magyar szakosok
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
Határidő: 2016. november
Felelős: Horváthné S. Éva, Laznik Gabriella
Iskolai vers- és prózamondó verseny
Határidő: 2016. október
Felelősök: Szegi Júlia, Márta Attila

Folyamatos a felkészülés a szavalóversenyekre:
 Radnóti Szavalóverseny és Radnóti menet (Szentkirályszabadja)
 Ajkai Megyei Prózamondó Verseny
 Városi Mesemondó Verseny

5.A munkaközösségi megbeszélések ütemezése, témája:
1. 2016. augusztus 22.

az új tanév feladatainak megbeszélése, felelősök kijelölése egy-egy feladat
ellátására. A középszintű érettségi tételek módosítása. A tanmenetek áttekintése és az
újak elkészítéséhez szükséges anyagok összeállítása. Az év eleji tudásszintmérők
összeállítása.
2. 2016. szeptember 26.
Az október 23-i témanap programjának kidolgozása, a szervezés megkezdése, felelősök
kijelölése
 aktuális feladatok, az év eleji szintfelmérők értékelése.
3. 2016. november 07.
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aktuális feladatok
a szalagavató ünnepély előkészítése
4. 2017. január 9.
 a félévi évfolyamdolgozatok összeállítása az egységes javítókulcs elkészítése, a
munkaterv aktuális feladatainak megbeszélése
 az Alma Mater programjának összeállítása, felelősök kijelölése
5. 2017. március 6.
 a félévi tudásszintmérők értékelésének tapasztalatai, eredmények eredménytelenségek
okainak elemzése. Új módszerek, lehetőségek keresése. Az év végi felmérők
összeállítása, a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése.

6. 2017. május 22.
 a végzős évfolyamok érettségi írásbeli eredményeinek értékelése. Az új tanév
órafelosztása , a tanév hátralévő feladatainak kijelölése
7. 2017. június 26.
 Az érettségi vizsgaeredmények értékelése
 A munkaközösség éves munkájának értékelése

6.Szakkör, korrepetálás
A felzárkóztatás és a tehetséggondozás megvalósítása érdekében a következő szakköröket és
korrepetálásokat tartjuk a 2015-16-os tanévben:
Szakkörök:
Történelem:
Honismereti szakkör

Böhm László

Magyar nyelv és irodalom
Versmondó műhely
Irodalmi szakkör
Magyar nyelvi szakkör

Szegi Júlia
Donászy Judit
Szabó Péter

A szakköri foglalkozásokat az aktuális versenyek, megemlékezések, ünnepélyek, Alma mater
stb… idejének vonatkozásában tartjuk, az adott időszakban akár heti több alkalommal.

Korrepetálások:
Nagy Dóra

történelem
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(heti 1 óra)

Szegi Júlia
Donászy Judit
Böhm László
Szabó Péter

magyar nyelv és irodalom (heti 1 óra)
magyar nyelv és irodalom (heti 1 óra)
történelem
(heti 1 óra)
magyar nyelv és irodalom (heti 1 óra)

Szabó Péter
munkaközösség-vezető

Kelt: Veszprém, 2016. augusztus 23.
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8. sz. melléklet
A
MATEMATIKA-FIZIKA
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE

Célkitűzések:
1. A kerettantervre való áttérés megvalósítása – különös tekintettel a felmenő
rendszerben elinduló új szakgimnáziumi osztályok (9.R, 9.S); az új
szakközépiskolai osztályok (9. A, 9.B) valamint a Szakiskolások Középiskolája
(SZIK) tananyag tartalmának figyelembevételével.
2. Az aktív tábla alkalmazásának további bővítése különös tekintettel a bevezetésre
kerülő 9.R és 9.S szakgimnáziumok természetismeret tananyag-ajánlásában
leírtakra való tekintettel.
3. A MOZAIK kiadó tankönyveihez tartozó digitális keretrendszer használatának
elsajátítása.
4. Pedagógiai programunk matematikából és fizikából mindig alkalmazkodjon az
aktuális jogszabályokhoz. Az új szakközépiskolai tankönyvekre való áttérés -arra
való tekintettel, hogy ezek kísérleti tankönyvek; ezek elemzését, értékelését a
tanév során megtesszük.
5. Az új típusú szakközépiskola matematika és természetismeret - fizika
tananyagának korrekciója az új kísérleti tankönyvek alapján és a 11-es helyi
tantervből új tanmenetek elkészítése.
6. Az új szakgimnáziumi fizika tankönyvekre való áttérés felmenő rendszerben. Az
évfolyam-dolgozatok egységesítése, esetleg az előző év dolgozatainak korrekciója.
A tudásszint félévenkénti mérése, feldolgozása.
7. Az adminisztrációs fegyelem javítása.
8. Új tanmenetek készítése a tankönyvpiac, és a tananyagtartalom változása miatt az
érintett évfolyamokon. (Szakgimnázium 9. osztályok; szakközépiskola 9.
osztályok és a SZIK osztályában)
9. Szakközépiskolai tanulóink ösztönzése az emelt szintű tananyag elsajátítására.

10. A szakközepes, szakgimnáziumi és szakképző osztályok matematika
korrepetálásának megszervezése a szükségszerűség figyelembevételével.
11. SNI-s tanulók egyéni foglalkoztatása képességeik fejlesztése végett.
12. Tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés. OSZKTV,Országos Széchenyi
Természetismeret és Sporttudományi Verseny, Képességfejlesztő Levelező
Matematika Verseny, Arany Dániel matematika 9-10. évf., OKTV (10-11.évf.)
matematika versenyek megszervezése.
13. Fizikai kísérleti eszközök további beüzemelése,szakszerű tárolása,a lehetséges
javítások elvégzése.
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A munkaközösség tagjai:
Bakai Zoltán
Jáger Éva
Kovács Katalin
Krausz Attila
Linczmayer Éva
Tusják Tünde
Vántsa Endre

matematika-fizika
matematika-kémia-szakmai tantárgyak
matematika
matematika-fizika
matematika-informatika
matematika-fizika-informatika
matematika-testnevelés

7 fő teljes óraszámban végzi munkáját.

Tárgyi feltételek:
1. Kísérleti eszközökkel a felszereltség fizikából mennyiségileg és minőségileg is
hiányos, a kibővített fizika szaktanteremben több demonstrációs kísérlet bemutatásra
kerülhet.
2. Két aktív-táblás terem áll a munkaközösség rendelkezésére.
3. A számítógépek elöregedése miatt a multimédiás alkalmazások egyre kevésbé
futtathatóak, ezért szükségszerűvé vált a géppark cseréje.
Szakmai célkitűzések:
1. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgákra a végzős osztályokban. Ennek érdekében
esetleg szakköröket,illetve korrepetálásokat szervezünk. A bukások csökkentése
érdekében az egyes évfolyamokon továbbra is felzárkóztatást szervezünk. Az érettségiző
osztályok félévi és év végi évfolyamdolgozatai lehetőséget nyújtanak a különböző
színvonalon levő osztályok egységes értékeléséhez, valamint a fejlődés leméréséhez.
2. Felkészítés a- megváltozott tudáskoncepciónak megfelelően- a tanítási-tanulási folyamat
egészében történő változások feldolgozására, befogadására.
3. Az országos továbbképzéseken való részvételek
4. Szakmai bemutatókon való részvételek
5. Interaktív táblák és multimédiás eszközök rendszeres használata.
6. Az érettségi követelmények kapcsán fontos szempont, hogy olyan problémákat,
feladatokat adjunk, amelyekből megérzik, hogy a mai világ nem létezik matematika
nélkül.
7. „Próba-érettségi” dolgozat megíratása, javítása, feladatainak értékelése.
8. A 9-12 osztályokban a felmérések javítása, elemzése, tapasztalatainak hasznosítása.
9. Rendszeres házi feladatokkal ráébreszteni a tanulókat az önálló munka örömére,
sikerélmény kialakítása a tanulókban.
10. A 9-13. osztályokban a tehetségesebb tanulók felmérése, és versenyekre történő
felkészítése.
11. A jobb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása.
12. A matematika szaktantermek fokozatos kihasználása.
13. A szemléltetőeszközök folyamatos beszerzése, pótlása matematikából, és fizikábó
14. A matematika nyelvezetének elsajátítása ,a szóbeli kifejezőkészség kialakítása, a helyes
magyar beszédre való nevelés.Tanulóink precíz, rendszeres munkára való nevelése.
15. A kerettantervvel kapcsolatos változások figyelemmel való kísérése.
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16. Biztosítani a tanulmányi versenyeken a felügyeletet és a részvételt (a felügyeletet külön
beosztás szerint).

17. Az „új” szakközépiskolai osztályok OSZKTV versenyének megszervezése, a dolgozatok
javítása.
18. Kapcsolattartás a szülőkkel és az osztályfőnökökkel.
19. Aktív táblával támogatott órák megtervezése, tanmenetben történő rögzítése.
20. A tanmenetek elektronikus formában való elkészítése.
21. Az iskola Pedagógiai programjában módosításra szorulna a csoportbontásokra vonatkozó
30-as létszám.

Megvalósítandó feladatok:
Munkaközösségi értekezleteink témái:
-

Aug. 22-énaz előzőleg elkészített javítóvizsga feladatsorok és megoldókulcsok
előkészítése. Az írásbeli vizsga felügyeletének megszervezése, a szóbeli
vizsgabizottságok összeállítása.
Aug.23-án az írásbelibeli vizsgák lebonyolítása.
Aug.24-n a szóbeli vizsgák lebonyolítása.
Aug. 26-n az éves munkaterv megbeszélése,

Veszprém, 2016. 08. 26.
Bakai Zoltán
(mat-fiz.munk.köz.vezető)
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9. sz. melléklet
A
NYELVI
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE
I. Személyi feltételek
A munkaközösség tagjai:

Decsiné Horváth Eszter
Kiss Tünde
Péringer Csilla
Tóth Mercedes Adél
német nyelvet tanítanak.
Bartha Márta
Benczéné Barcza Julianna
Dénes Roxána
Tulipánt Zsófia
angol nyelvet tanítanak.
Kassas Leila (gyakornok)
angol és német szakos.

II.

Tárgyi feltételek
A munkaközösség munkáját megkönnyíti, illetve hatékonyabbá teszi a laptop, ami
minden nyelvet tanító tanár részére rendelkezésre áll, illetve a hozzátartozó kiegészítő
eszközök, mint a hangfal, és pendrive. Megkönnyíti munkánkat a nyomtató és
projektor.
Ezenkívül, rendelkezésünkre áll egy interaktív tábla, amit egy pályázat során nyert a
nyelvi munkaközösség, így a K6-os tanteremben a hagyományos tábla mellett az
interaktív táblát is lehet használni.
Az ’A’ és ’K’ épületekben találhatók a nyelvi termek.
Szükséges fejlesztések:
 Szekrények elhelyezése a tantermekben, a könyvek és más tanítást szolgáló
anyagok tárolására.
 Az A19-es nyelvi tanterem egészségre ártalmas, így nem alkalmas a tanításra.

III.

Munkaközösségi értekezletek
 Augusztus: javítóvizsga feladatsorok és javítókulcs készítése, a pótvizsga
felügyeletének megszervezése, a dolgozatok javítása, a szóbeli vizsgabizottságságok
összeállítása. Nyelvi órák felosztása. A munkaterv kidolgozása.
 Szeptember: az új tanév feladatainak a megbeszélése, előkészítése, az új tanmenetek
készítésének megbeszélése, a feladatok kiosztása. Az új kerettanterv kidolgozása
(szakgimnázium). Az év eleji évfolyam dolgozatok összeállítása. A középszintű
érettségi tételek módosítása.
62











IV.

Október: az évfolyam dolgozatok javítása és értékelése. Nyelvi verseny előkészítése.
November: iskolai verseny lebonyolítása.
December: az aktuális teendők, események megbeszélése.
Január: a félévi évfolyamdolgozatok és azok javítókulcsának az összeállítása, az
első félév megbeszélése és a felmerülő problémák kezelése.
Február: iskolai verseny előkészítése.
Március: érettségi feladatok és tételek megbeszélése
Április: az év végi felmérők összeállítása, a tanév hátralévő feladatainak
megbeszélése.
Május: az érettségi írásbeli értékelése, javítása, megbeszélése. A szóbeli tételek
áttekintése. A következő tanév órafelosztása, a tanév hátralévő részének a
megbeszélése.
Június: a munkaközösség egész éves feladatának a kiértékelése.

Tanórai tapasztalatok (óralátogatások)
Ösztönözzük egymást arra, hogy egymás óráit látogassuk, és tapasztalatot cseréljünk
a kollégákkal. Megbeszéljük és orvosoljuk a tanítás során felmerülő problémákat.
Interaktív tábla szélesebb körű használata. Hasznos tanácsokat adunk az interaktív
tábla használatához.

V.

Célkitűzéseink:
1. A munkaközösséget igazi módszertani műhellyé tenni, ahol a kísérletezésre, az új
módszerek megvitatására is van lehetőség.
2. A tanár-diák / tanár-tanár nyelvszakos tanárok és más tantárgyat tanító tanárok
együttműködését szorosabbá tenni.
3. A kétszintű érettségire való eredményes felkészülés és a tanulók felkészítése,
próba érettségi szervezése.
4. Lehetőséget teremteni a tehetséges és a tanórán lépést tartani nem tudók tanórai és
tanórán kívüli fejlődéséhez és felzárkóztatásához.
5. Figyelemmel kísérjük és beépítjük a munkánkba a közoktatási törvény, a
szakképzési törvény utasításait.
6. Az új kerettanterv bevezetése a szakgimnáziumban és az új szakközépiskolában.
7. Az új programok, módszerek során a meglévő eszköztár szélesebb körű
használatára ösztönözzük egymást.
8. A munkaközösség együttes szerepének, módszertani megújulása, erősítése a tanév
során: a nevelés-tanítás folyamatában.
9. Ösztönözni a tanulókat a meghirdetett versenyeken való aktív részvételre,
pályázatok készítésére. Felkészíteni a tanulókat a versenyekre.
10. Az aktív tábla használatának széleskörű bevezetése és elmélyítése.
11. Az évfolyam dolgozatok egységesítése, tudásszint mérése; a 9. évfolyamon év
elején, félévkor és évvégén évfolyam szintű felmérés, míg a többi évfolyamon
félévkor és évvégén.

63

Feladatok



















Az új tankönyvekhez új kiegészítő anyagok készítése, rendelése.
Tájékoztatók, beszámolók a továbbképzéseken szerzett tapasztalatokról.
Munkaközösségi megbeszéléseken folyamatos.
A tanórai munkában előtérbe helyezzük:
- a kreatív feladatokat, amelyek jobban bevonják a tanulókat a tanulási
folyamatba, így elmélyültebb tudáshoz vezet, amely gyakorlatias és
maradandóbb.
- a kommunikációs szerepjátékokkal a tanóra a sikerélmény, a kikapcsolódás
forrása is legyen.
- csoport / project munkát: így készítve fel őket az együttműködési képesség
birtokában az igazi, valós életre.
A tanórán kell nagyobb hangsúlyt fektetni a tananyag, készségek elmélyítésére,
gyakorlására.
Különös figyelmet kell fordítani
- a szisztematikus ismétlésekre
- rész összefoglalásokra
- rész és nagyobb összefoglalásokra
- a számonkérésre: csak azt kérjük számon, amit megtanítottunk, azon a
csatornán, amelyen gyakoroltattuk.
A jegyek adásánál a rendszerességre, folyamatosságra kell törekedni és
valamennyi készséget: olvasás, szövegértés, beszéd, írás, hallás utáni megértést
mérni, osztályozni kell a tanuló tudásszintjének megfelelően. Kiemelt figyelmet
kell fordítani a szóbeli feleletekre.
Az osztályzatoknál a következő rész-jegyeket tüntetjük fel: órai munka, szóbeli
felelet, írásbeli: nagy dolgozat, kis dolgozat és házi feladat, project.
A kétszintű érettségire való felkészítésénél kiindulópont – ahova el akarunk jutni,
ezért minden tanár feladata a kétszintű érettségi dokumentumainak,
követelményeinek megismerése. A tanulókat a tanórákon és tanórán kívül segíteni
felkészülni a sikeres középszintű és igény szerint az emeltszintű érettségi
vizsgákra.
Új tételsorok, tanmenetek kidolgozása, átalakítása az érettségi törvénynek
megfelelően.
A szóbeli tételekre már az I. évfolyamtól kezdve kell felkészíteni a tanulókat: a
tanmenetben fel kell tüntetni a TÉMÁKAT.
A szituációs feladatok gyakorlására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Az unalmas úgynevezett csak nyelvtant gyakoroltató órákat mellőzni kell.
Témaköröket rendszerező füzetek bevezetését ajánlom az I. évfolyamtól kezdve,
amely a 12. évfolyam végére tartalmazza a főbb témákat, szókincseket, ezzel
nagyobb magabiztosságot ad a végzős tanulóknak.
Az új szakgimnáziumi és a régi szakközepes évfolyamokon a nyelvtanítás célja: a
kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése, vagyis az adott szituációnak
megfelelő nyelvhasználati képességek kialakítása a négy nyelvi alapkészségen
(hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül. Közvetlen célja: hogy a diákok az
intenzív nyelvtanulási keretek között olyan használható nyelvtudáshoz jussanak,
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amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi
érettségi vizsgát vagy akár nyelvvizsgákat. A nyelvi munkaközösség tagjai
szívesen segítenek tanórán kívül is a felkészítésben.













VI.

Minden szakközepes évfolyamon év eleji, félévi és év végi évfolyam dolgozatok
íratása, azok kidolgozása és értékelése közösen.
A 11. szakközepes évfolyamon a rendészeti osztályokban a szakmai nyelv
bevezetése.
A tanulók felkészítése a különböző nyelvi versenyekre.
Érettségi témakörök ismertetése a végzős évfolyamok tanulóival.
A szakképzési osztályokban a fő célkitűzésünk:
- Fejleszteni a négy alapkészséget, elsősorban a beszédértést és
beszédkészséget.
- A tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása.
- Életszerű helyzetekben tudjanak kommunikálni, ezért a szituációs feladatokat,
szerepjátékokat kell előnyben részesíteni, valamint a témakörökről önmagára
vonatkoztatva tudjon 5-10 mondatot mondani.
- A nyelvtant nem kell külön tanítani, kisebb hangsúlyt fektetünk a nyelvtani
rész tanítására. A nagyobb hangsúly a kommunikáción van, a megfelelő
szóhasználat középpontba állításával.
- 10. osztályban: utasítások, ismertetők, szituációk, udvarias kérés, kérdés
tanítása, megértése.
- Témakörök: szűkebb környezetéről, otthonáról, önmagáról, családról,
barátokról, ruhákról, ételekről, szabadidőről és szakmájáról. (iskoláról, faluról,
városról, Magyarországról tudjon beszélni.)
- 11. évfolyamon: a különböző szakmacsoportoknál szakmai nyelvoktatás
bevezetése, szakmai anyagok kidolgozása.
A tanórán plusz feladatok adásával segítjük a tehetséges tanulókat, bevonjuk
versenyekbe, project munkákba, szakkörökbe.
A gyengébb tanulókat a tanórán tanári segítséggel és pár-munkával, a tanórán
kívül korrepetálással segítjük. A kevésbé ügyes tanulóknál a több érzékszerv
bevonását kell megpróbálni: látom, hallom és csinálom.
A SNI tanulókkal a tanárok külön foglalkoznak a tanórán kívül.
Az induló és felmenő osztályokban felmerülő igények alapján minden nyelvtanár
a következő órákat tartja: tehetséggondozás (nyelvvizsga, emeltszintű érettségi),
szakkör, korrepetálás és felzárkóztatás (SNI)
Mentorálás – Az angol-német szakos gyakornok Kassas Leila mentorálása
(Péringer Csilla és Tulipánt Zsófia)

Versenyek 2016 / 2017 angol-német
1. Országos verseny: OKTV angol, német
Jelentkezés: szeptember 30.
Verseny: október/november
Felelős: Decsiné H. Eszter, Kiss Tünde, Tóth Mercedes Adél német, Bartha
Márta, Benczéné Barcza Julianna, Dénes Roxána angol
2. Vetélkedő az angol és német nyelvterületű országokról
Verseny: november
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Felelős: Tulipánt Zsófia, Dénes Roxána angol, Kiss Tünde, Péringer Csilla német
3. Hallott szövegértési verseny:
Verseny: december
Felelős: Bartha Márta angol és Benczéné Barcza Julianna angol,
Péringer Csilla német és Tóth Mercedes német

4. Versfordító verseny
Verseny: február
Felelős: Tóth Mercedes német, Dénes Roxána angol, Kassas Leila angol-német
5. Olvasott szövegértési verseny:
Verseny: március/április
Felelős: Bartha Márta angol és Benczéné Barcza Julianna angol,
Decsiné H. Eszter német és Péringer Csilla német
Filmklub szervezése
VII.

Továbbképzések és szakmai programok





A tankönyvkiadók (Klett, Hueber, Longman, Oxford, MM Publications …)
rendszeresen tartanak és szerveznek tankönyvbemutatókat és workshopokat
nyelvtanárok részére, amelyen a nyelvi munkaközösség tagjai is részt
vesznek.
Figyelemmel kísérjük a továbbképzéseket, és a lehetőségeknek megfelelően
részt veszünk azokon.
Figyelemmel kísérjük a tanulók számára előírt pályázatokat, programokat és
értesítjük őket.

VIII. Tanórán kívüli tevékenységek
Más iskolák által szervezett versenyeken való részvétel. Több éve már, hogy
iskolánk tanulói indulnak az Öveges nyelvi versenyen (Balatonfűzfő), illetve a
korábbi években az angol történelmi versenyen (Zánka) is indult iskolánk néhány
tanulója, amelyen szép helyezéseket érnek el. Így idén is szeretnénk részt venni
ezeken a versenyeken. ( A várható költségek: Öveges verseny - nevezési díj
kb.1000Ft/tanuló, illetve útiköltség kb. 600Ft/fő; zánkai verseny - kb. 1000Ft/fő
nevezési díj és kb. 800 Ft/fő útiköltség.)
Szívesen fogadunk idén is külföldi diákot, aki órákat, előadásokat tart a
tanulóinknak, ezáltal a diákok gyakorolhatják a nyelvet és bepillantást kaphatnak
más ország kultúrájába.
IX.

Külföldi kapcsolatok
Továbbra is célunk, hogy minél több utat szervezzünk külföldre, hogy minél több
diák eredeti nyelvi közegben gyakorolhassa a tanult nyelvet és megismerhessen más
kultúrákat.
- Nagy-Britannia – tanulmányi út
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X.

Pályázatok
Figyelemmel kísérjük az aktuális pályázatokat, amelyek a nyelvi eszközök
fejlesztését tűzik ki célul, illetve más nyelvi pályázatokat, amik esetleg új
partnerkapcsolatokat hozhatnak létre iskolánkkal.

Veszprém, 2016. augusztus 25.
Dénes Roxána
mk. vezető
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10. sz. melléklet
Az
OSZTÁLYFŐNÖKI
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE

Célkitűzések a 2015/2016. tanévben
Célkitűzéseinkben az elmúlt évek során jelentős változás nem történt. Az új diákok megérkezése
folyamatosan aktuálissá teszi terveinket, hogy az iskola egy jól működő közösségként
funkcionáljon.
Az iskola általános célkitűzései közül a munkaközösség az alábbiak megvalósításában vesz részt:
1. Adminisztrációs fegyelem javítása
2. Egységesíteni kívánjuk az iskolai, órai magatartási normákat.
3. Kiemelten kívánunk gondot fordítani a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók gondozására, támogatására..
4. A dohányzás elleni fokozott fellépés
5. Szelektív hulladékgyűjtés támogatása
6. Az Iskolai Közösségi Szolgálat rendszerének kiépítése, fejlesztése
Személyi feltételek
Örömünkre szolgál, hogy az osztályok számának csökkenése megállt, ebben a tanévben 25
osztályban tanítunk, így a munkaközösség létszáma is ennyi. (pontos megnevezés külön
mellékletben csatolva)
Valamennyi osztály esetében sikerült megoldani, hogy vezetését olyan kolléga lássa el, aki tanít
is az adott csoportban, bár a több szakmát tömörítő osztályoknál előfordul, hogy ez csak az egyik
szakma esetében áll fenn.
Arra is volt lehetőség, hogy egy-egy korábbi osztályfőnök pihenő évet kapjon, hiszen az
osztályfőnökség jelentős terhelést jelent az azt vállalóknak.
Tárgyi feltételek
-

-

-

Az osztályfőnöki órákra való felkészülést a könyvtár szakkönyvei biztosítják
Az új szakiskolai tankönyvek tartalmaznak „Közösségépítés” című fejezetet, ami jó
segítséget nyújt egy-egy osztályfőnöki téma feldolgozásához. Javasoljuk a szakközepes
osztályfőnököknek is, hogy merítsenek belőle ötletet!
Az iskola zártláncú tv-hálózatán keresztül lehetőség van az egyes témákhoz kapcsolódó
ismeretterjesztő, vitaindító filmek megtekintésére, illetve a gyarapodó aktívtáblák is tág
lehetőséget biztosítanak a szemléltetésre.
Rendszeresen hívunk egy-egy témakörben külsős előadót.
Nagymértékben segítené az osztályfőnökök adminisztrációs munkáját az anyakönyvi
lapok és bizonyítványok nyomtatása, amiben kérjük az iskola és a centrum segítségét.
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Szakmai célkitűzések
Hátrányos helyzetű diákok gondozása
- Az osztályfőnök a pszichológussal, védőnővel közösen, térképezik fel, kik tartoznak
iskolánkban ebbe a kategóriába. Az osztályfőnökök kiemelten fontos feladata, hogy
nyomon kövessék tanulmányaikat, iskolába járásuk rendszerességét, élethelyzetük
változásait, hiszen csak folyamatos odafigyeléssel biztosíthatunk számukra segítséget.
Nagy örömmel fogadtuk, hogy az idei tanévtől újra van lehetősége az iskolának
ifjúságvédő alkalmazására, aki további segítséget tud nyújtani számunkra
- Célunk, hogy a diákok érezzék otthonuknak az iskolát, segítsük az összetartozás érésének
kifejlődését, erősödését!
Az iskolapszichológus elsősorban a 9. évfolyamon tart csapatépítő foglalkozásokat, a
későbbiekben pedig az osztályközösség fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere az
osztálykirándulás. Erre 1 tanítási nap használható fel, illetve az érettségi szünetben
biztosít lehetőséget az iskola vezetése, a munkaközösség pedig programajánlatokkal,
szervezési tanácsokkal segíti a kollégákat.
A kezdő szakgimnáziumos osztályok október 15-ét használhatják még közös
rendezvényre.
Ebben a tanévben különleges lehetőséget jelen az április 7-9-ig tartó építészeti
diákkonferencia, ami külön kirándulást biztosít a program résztvevőinek, segítőinek.
A kirándulások a gyerekeknek maradandó élményeket, míg az osztályfőnöknek a
tanulók szélesebb körű megismerését jelentik. Ebben a tanévben egyik célunk, hogy
mind szélesebb körben éljenek a kollégák ezzel a lehetőséggel.
Adminisztrációs fegyelem javítása
- A hibák, pontatlanságok elkerülése érdekében valamennyi osztályfőnök kézhez kapja a
munkaközösség és az iskolavezetés által összeállított segédletet, ami hozzájárul az
adminisztráció egységességének betartásához, ezen kívül az iskola honlapja is
tartalmazza az igazolatlan mulasztások szankcionálásának fokozatait.
- Különösen nehéz helyzetben vannak egyes szakiskolai osztályfőnökök, ahol több szakma
is együtt van, és nagy a létszám. Az ő esetükben csak összefogással oldható meg a
naprakész adminisztráció.
- A rendszeres ellenőrzést az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezető végzik.
A dohányzás, és egyéb káros szenvedélyek elleni fokozott fellépés
- A dohányzás, és egyéb káros szokások elleni küzdelem leghatásosabb formája a
megelőzés. Ennek érdekében a kollégák felvilágosító munkáját külső előadók
felkérésével segítjük.
- Ugyancsak hatásos lehet a következmények bemutatása. Ezen a területen a Vöröskereszt
előadóira számítunk.
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Szelektív hulladékgyűjtés
- A már az elmúlt évben elkezdődött folyamatot kívánjuk tovább támogatni. Ezen keresztül
a környezetvédelem tudatos módját gyakorolhatják a diákok.
Iskolai Közösségi Szolgálat
- A 2016-os évtől kezdődően érettségi vizsgát csak azon tanulók kezdhetik meg, akik 50
óra önkéntes szolgálatot teljesítettek. Ennek szervezésében, nyomon követésében fontos
szerepe, felelőssége van az osztályfőnököknek. A diákkonferencia ezen a területen is
lehetőséget jelent.

Önismeret, személyiségfejlesztés
- Az iskola-pszichológus bevonásával segíteni kívánjuk a tanulók reálisabb énképének
kialakítását, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítását. Ezek a találkozások reményeink
szerint nagyobb bizalmat eredményeznek, így erősítik a személyre szóló segítségnyújtás
hatékonyságát is.
- A szerelem-szexualitás megértése, megélése fontos része a felnőtté válásnak. Ebben a
témakörben is számítunk pszichológusunk hozzáértésére.
Ismeretterjesztés szakelőadók részvételével
- Drogprevenció, bűnmegelőzés terén a rendőrség munkatársaira számítunk, valamint a
Vöröskereszt küld előadókat.
- A végzősök kérésére a munkába állás lehetőségeiről buktatóiról tartanak majd előadást a
Munkaügyi Központ munkatársai.
Megvalósítandó feladatok felosztása
A fent ismertetett feladatok valamennyi osztályfőnökre vonatkoznak, így azok külön felsorolását
nem érzem szükségesnek, az előadások közül pedig ki-ki osztálya igényei szerint válogathat.
Munkaközösségi megbeszélések
2015. aug. 25.
2016. jan.
2016. ápr. vége

– Év eleji teendők megbeszélése, munkaterv egyeztetése
– A félév értékelése, tanulságok levonása, további feladataink
– Tanévzárás zökkenőmentes előkészítése

Az általános munkaértekezleteken kívül, lehetőséget biztosítunk problémás esetekben, az egyegy osztályban tanító kollégák külön megbeszéléseire, „válságkezelésre”. Ez az utóbbi években
egyre gyakrabban fordul elő.
Veszprém, 2016. augusztus 26.
Nagy Dóra
mk. vez.
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11. sz. melléklet
A
SZÉPÉSZETI
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE
Személyi feltételek: a munkaközösségben feladatot vállalnak:

1.

Hauberné Görögh Borbála
Illés Kiss Krisztina
Jáger Éva
Tisóczkiné Baranyai Timea
Tóth Mercedes Adél
.
Tárgyi feltételek:
 kémia szertár
 kémia szaktanterem
 biológia terem
 kézápoló szaktanterem
Célkitűzéseink, terveink:

2.

3.


Versenyfelkészítés:
- SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Verseny)
- Egyéb szakmai és szaktárgyi versenyek (az idei tanévre meghirdetett versenyek)



Szakmai vizsgákra felkészítés.



Felzárkóztató foglalkozások elsősorban szakmai tantárgyakból



Segítjük az osztályfőnököket a tanulók jobb megismerésében és a házirend
betartatásában.



Részt veszünk a tanulók szakmai orientálásában, oly módon, hogy az oktatási
intézményekben tájékoztatást nyújtunk az iskolánkban oktatott szakmákról és az itt folyó
oktató-nevelő munkáról.
Feladataink a tanévben:

4.


Legfontosabb feladataink a tanulók felkészítése a sikeres érettségire és szakmai
vizsgákra. Ebben az évben debütál az iskola történetében az első emelt szintű szépészeti
érettségi. A követelményeket megkaptuk, a lebonyolítását még nem ismerjük. Nem
tudjuk, hogy helyben, vagy más emelt szintű érettségik mintájára valamilyen külső
helyszínen kell a tanulóknak a tudásukról számot adni.



Első ízben fognak vizsgázni gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus szakmákban is,
mind a nappali, mind a felnőtt képzésben.



Változás lesz az oktatás területén is.
Indítjuk a szépészeti szakgimnáziumot, új rendszerű lesz a fodrász és a kozmetikus
képzés. Reményeink szerint új felnőttképzés is indul a kozmetikus szakmában.
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Ebben az évben kezdjük a komplex természettudományi képzést is.
A munkaközösségbe 2 új tag érkezett.
Az új feladatok a munkaközösség minden tagja számára új kihívásokat fognak jelenteni,
melyeket a tanév végére sikeresen leküzdünk.

5.



A tanulók teljesítményeit folyamatosan ellenőrizzük: ( tanév eleji, félévi és tanév végi
felmérők).



Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a gyakorlati oktatókkal, tájékoztatjuk őket a
követelményekről, a vizsgaszabályzatról.



A tanmeneteknek az új követelmények szerinti kidolgozása szeptember 23közepéig



Át kell tekinteni a tankönyvkatalógust és igény szerint meg kell tenni a pótrendeléseket.



Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti pályázatok írása.



A kémia szertár, és a kézápoló szaktanterem anyagainak és eszközeinek folyamatos
karbantartása és a szükséges anyagok pótlása.



A tanulók számára szakmai látogatások előadások szervezése (Ilcsi üzemlátogatás,
Anakonda, Helia-D üzemlátogatás Veszprém, meghívott előadók).



Rendszeres óralátogatások.



Szakmai vizsgák megszervezése



Részt veszünk a XXII. Nemzetközi Diákkonferencia lebonyolításában 2017 ápr.7-9



Bemutatót tartunk a pályaválasztási rendezvényeken



Hozzájárulunk az iskolai kiállítás bemutató anyagainak növeléséhez.

Munkaközösségi megbeszélések ütemezése:
 Augusztus: az éves program megbeszélése, órafelosztás. tanmenet
 Október: i versenyek, szakmai vizsgák előkészítése (szóbeli tételekhez ábrák gyűjtése)
 December: a szakmai vizsgák tárgyi feltételeinek és ütemezésének meghatározása, a
szükséges előkészületek és beszerzések megszervezése.


Január: a tanév 1. félévének lezárása.



Február: az első félév értékelése, a második félév teendőinek pontosítása.



Március: a szakmai vizsgákra felkészülés, korrepetálások szervezése



Április. a szakmai versenyek tapasztalatai



Május: a tanév értékelése, a vizsgák lebonyolítása.



Június. az éves munka értékelése



A tanév folyamán egy szépészeti szaktantermet szeretnénk kialakítani.

Veszprém, 2016. augusztus 27.
Hauberné Görögh Borbála mk. vez
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12. sz. melléklet
A
TESTNEVELÉS
munkaközösség
2016/2017. tanévi MUNKATERVE
1. Személyi feltételek:
 Egri-Németh Eszter biológia- testnevelés,
 Magyar József testnevelés
 Bereczki Katalin testnevelés- gyógytestnevelés
 Pataki Imre testnevelés- informatika- matematika
 Vántsa Endre matematika-testnevelés
2. Tárgyi feltételek:
 nagy tornaterem
 kis tornaterem
 kondicionáló terem
 szabadtéri sportpálya
3. Fejlesztési területek:
 a meghibásodott sporteszközök javíttatása, pótlása, újak vásárlása
 lehetőség szerint kondicionáló gép vásárlása
 a konditerem előtti tér zárhatóvá való átalakítása
 az öltözők korszerűsítése, tisztasági meszelése
 testnevelő tanári átköltöztetése, felújítása.
4. Program: (Felelős a teljes munkaközösség)
 Diákolimpiai versenyeken való részvétel (atlétika, röplabda, kézilabda, labdarúgás)
 Szeiberling Kupán való részvétel
 Városi teremlabdarúgó torna (Táncsics kupa) lebonyolítása
 Diáknapi sportversenyek lebonyolítása
 Érettségire való szóbeli és gyakorlati felkészítés
 A város által szervezett sportprogramokon részvétel (futófesztiválok, Vehir, Stop
shop, stb…)
 Részvétel az MDSZ napján, szeptember 30.
 A NETFIT felmérési rendszer tapasztalatainak figyelembevételével a felmérések idei
végrehajtása
5. Oktató és nevelő munka a testnevelés órán:
 A tananyag lelkiismeretes átadása
 Színes, változatos és élvezetes órák tartása
 A testi higiénia iránti igény szélesebb körben való felkeltése
 Egészséges életmódra nevelés
 Egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása
 Érettségire való felkészítés
 Minél több sportjáték elsajátíttatása
 A tanulók fizikai állóképességének fejlesztése, szinten tartása, felmérése
 A tanulói igény felkeltése a mozgás iránt
 A tanulókban tudatosítani, hogy a mozgás, a sport az egészségük megőrzésének egyik
legfontosabb pillére
 Egészségtudatos életmód erősítése
 Netfit mérése, értelmezése, tudatosítása
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6. Célok:
 A tanulók felszereléshiányának további csökkentése
 Az óráról való lógások, késések számának mérséklése
 Az öltözői rend és fegyelem betartatása
 Sikeres szereplés a diákolimpiákon
 Több országos szintű eredmény elérése
 A délutáni testnevelés órákon való részvétel pontos regisztrálása, a délutáni órákról
való mentességek rögzítése, év eleji begyűjtése
 A helyi tantervben megfogalmazott új feladatok, tananyagok elsajátíttatása és
megszerettetése tanulóinkkal.
 Az egységes testnevelés órai felszerelés megkövetelése
 Az egészségtudatos életmód megismertetése
 Példamutatás
 A tanulók mindig szívesen jöjjenek órára
Sportági felelősök:






Németh Eszter:
Vántsa Endre:
Pataki Imre
Magyar József:
Bereczki Katalin:

atlétika, sakk, asztalitenisz, úszás,
leány röplabda
fiú kézilabda,
fiú labdarúgás
lány labdarúgás

Munkaközösségünkből távozott Orbán Zsolt testnevelő melynek okán vissza került Pataki
Imre a testnevelő munkaközösségbe, illetve Vántsa Endre munkaközösség vezetővé lépett elő.
Tavaly érkezett kollégáink sikeresen alkalmazkodtak a „Táncsicsos élethez. Gyógytestnevelés
órákon való részvétel is rendeződni látszik, köszönet érte Bereczki Katalin tanárnőnek illetve az
érintett osztályfőnök kollégáknak!
7.

Tervezett munkaközösségi megbeszélések:

 2016. augusztus 25.
Az éves program megbeszélése, a feladatok kiosztása,
Felelősök megjelölése. Az „régi-új” kollégák üdvözlése, tájékoztatása
 2017. január 23.
Az első félév tapasztalatainak elemzése, felmerülő problémák kezelése
 2017. június 16.
Az év értékelése, számvetés a vállalt és elvégzett munka tükrében, a munkaközösség
tevékenységének értékelése.
Veszprém, 2016. augusztus 25.
Vántsa Endre
mk.vez.
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13. sz. melléklet
A villamos ipari munkaközösség munkaterve
a 2016/2017-es tanévre
Személyi feltételek: munkaközösségünk tagjainak száma 6 fő.

2.

Martis László
Puskás József
Szász Zoltán
Dr. Wirth Ernő
Zalavári András
Zsély Gyula

szaktanár
szaktanár
gyakorlati oktató
szaktanár
mk. vezető
szaktanár

Fontos iskolai feladat lesz az idén nyugdíjba vonuló Szász Zoltán kollégánk pótlása.
2.
Tárgyi feltételek: A panelmaró berendezésünk idén tovább folytatja történelmi
bolyongását az iskola helyiségei közt. Pár éve a dohos pincéből sikerült az A17-es terembe
költöztetnünk, onnét viszont most tovább kellett állnunk. Jobb híján az amúgy is zsúfolt A8-as
mérőterem egyik sarkát rendeztük be, de megfelelő, különálló, zárt helyet nem volt módunkban
biztosítani neki.
Célkitűzéseink, terveink:

3.


Versenyfelkészítés:
- SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Verseny): 2 fő a 11.B-ből,
- SZÉTV (Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye): 3fő a
12.S-ből,
- OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny): 3 fő a 14.V-ből.
- OKV (Országos Konstrukciós Verseny): 2 fő a 14.V-ből.
Felelősök: Zsély Gyula és Zalavári András.



Az érettségi felkészítés felelőse Zsély Gyula.



Órarend szerinti felzárkóztató foglalkozásokat, illetve szakköröket idén nem tudtunk
beiktatni a magas munkaközösségi óraszámok miatt.



Nagy figyelmet fordítunk a hiányzások pontos jelzésére, ennek segítségével pedig a
mennyiségük csökkentésére. Felelősök az osztályfőnökök.



Minden adandó alkalmat megragadunk a villamos szakmák minél szélesebb körben való
megismertetésére. Felelős: a munkaközösség összes tagja.
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Feladataink a tanévben:

4.


A tanulói teljesítmények folyamatos ellenőrzése, értékelése, tanév eleji, félévi és tanév
végi felmérők segítségével. Felelősök: a munkaközösség tagjai.



A befejező évfolyamokkal folytatjuk a villanyszerelő és az elektrotechnikus esti
képzéseket.



A tanmeneteket határidőre ki-, illetve átdolgozzuk mind a nappali, mind az esti képzés
számára. Felelős: Zalavári András



A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük. Felelős: Zalavári András



Továbbra is együttműködünk a FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft-vel, amelynek
munkatársai ebben a tanévben is egy dupla órában tartanak szakmai előadást a relékről a
végzős villanyszerelő és végzős technikus osztályok tanulóinak.



A rendszeres óralátogatások felelőse Zalavári András.



Idén is aktívan veszünk részt az iskolai nyílt napokon, a városi és megyei pályaválasztási
rendezvényeken, valamint az általános iskolák pályaorientációs előadásain.
Munkaközösségi megbeszélések ütemezése:

5.


Augusztus:
o javítóvizsgák,
o az éves program megbeszélése,
o órafelosztás.



Szeptember: az évkezdés tapasztalatai. Változások a munkaidő beosztásában.



Október: iskolai versenyek, illetve a vizsgák előkészítése.



December: a szakmai vizsgák tárgyi feltételeinek és ütemezésének meghatározása, a
szükséges előkészületek és beszerzések megszervezése.



Január: a szakmai tanulmányi versenyek elődöntőinek lebonyolítása,
az érettségi előkészítése.



Február: az első félév értékelése, a második félév teendőinek pontosítása.



Május: a tanév értékelése, a vizsgák lebonyolítása.

Tanterem felelőseink:
 A7
dr. Wirth Ernő
 A8
munkaközösség
 A10 Puskás József
Veszprém, 2016. augusztus 25.
Zalavári András
mk. vez.
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14. sz. melléklet
A
DIÁK ÖNKORMÁNYZAT
2016/2017. évi MUNKATERVE
A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:
Vántsa Endre
A Diákönkormányzat elnöke:
Horváth Eszter (11.R)
I. Általános feladatok:
1. Havi rendszerességű ülésezés az osztály képviselőivel
Fő feladat: kapcsolattartás a diákokkal
2. Stratégiai együttműködés az intézmény vezetőségével a diákélet színesítése érdekében
3. Intézményben megvalósuló szabadidő hasznos eltöltésének célirányos megtervezése és
segítése
4. Diákparlament összehívása
5. Olyan egyéb fórumok megteremtése, ahol a diákéletben felmerülő ügyeket, kérdéseket,
problémákat a diákok a Házirend és a diákjogok, valamint az intézmény SZMSZ-ében
foglaltak szerint szabályozott módon és hatékonyan tudják rendezni diáktársaik, illteve
tanáraik, valamint az intézményvezetés között
6. Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel (pl.: Vediök, stb)
7. Szükség esetén jogorvoslati forrás felkutatása
8. Javaslati és/vagy egyetértési jog gyakorlása az iskola életét, s ezen belül a DÖK-ot
érintő ügyekben
9. Sportnap megvalósításának szorgalmazása
10. Az alma mater lebonyolításának segítése
11. Jeles napok és világnapok megjelenítése az iskola kommunikációs csatornáin (pl.:
Dök-fal, iskolarádió, megemlékezések, megjelenés külső helyszíneken, stb)
12. Az osztályközösségek kialakításának, illetve erősítésének célzatával a közösségek a
tantermüket folyamatosan díszítik, újítják az osztályfőnök vezetésével.
II. Munkaterv havi bontásban:
Szeptember:
Az osztályok diák önkormányzati képviselőinek megválasztása, általános
tájékoztatás alakuló közgyűlésen
(A szükséges feladatok menetrendje majd magasabb szintű tájékoztatás által
történik)
A diák önkormányzati vezető tisztségének megerősítése, tisztújítás (Horváth
Eszter)
A Munkatervben foglalt feladatok, tervek felelőseinek kijelölése
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A stúdió működésének alapvető szabályainak ismertetése, betartása.
Igényfelmérés a vezetéstől és a diákoktól a tartalmi tervezéshez.
A stúdió működtetésének módja (műsorterv,, sugárzott tartalom, felelősök).
Autómentes nap helyi propagálása
Financiális források egyeztetése a vezetéssel
Október:

November:
December:

Január:
Február:

Március:

Április:
Május:
Június:

Az olvasás éjszakájának népszerűsítése
Zene világnapja
Együttműködés iskolánk nyílt napjának lebonyolításában
A stúdió munkájának korrekciói (feladatmegosztás, ……….).
Pályaorientációs fórum I.
A „Mikulás-látogatásának” lebonyolítása.
Közreműködés a karácsonyi műsorban
Karácsonyfa-állítás az utolsó tanítási hét elején.
A diákközgyűlésre való felkészülés: feladatok tisztázása, határidők rögzítése.
A diáknapokra való készülődés (feladatok felvetése, segítők szervezése).
A szalagavatóra készülés feladatainak felvetése.
A Diákközgyűlés összehívása, a fórum megrendezése:
- Igazgatói tájékoztató az iskola dolgait érintő kérdésekről
- a felvetett problémák megválaszolása
- célkitűzések a jövőt illetően.
Farsangi buli megszervezése
Az áprilisi Diáknapokra való készülés:
- feladatok összeállítása
-A reszortfelelősök kijelölése
- A Vidámvetélkedő feladatainak részletes kidolgozása.
- Alkotó prezentációk
Aktív közreműködés a Diáknapokon, a Vidámvetélkedő sikeres lebonyolítása.
Pénzforrás igénylése: 40 eFt a díjazottak jutalmazására.
Kulturális pályázat kiírása
Pályaorientációs fórum II.
Szabadidős és szünidős tevékenységek népszerűsítése, programajánlók
Dekoráció a Nemzeti Összetartozás Napjához
Évértékelő gyűlés, az augusztusi rendkívüli gyűlés kitűzése.

Veszprém, 2016. augusztus 25.

Vántsa Endre(DÖK-segítő tanár)
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15.sz. melléklet
A gyermek - és ifjúságvédelmi felelős munkaterve
a 2016/2017. tanévre

1. Megismertetni a diákokkal az ifjúságvédő munkáját, a segítés lehetőségét.
Fogadó órák és elérhetőség rögzítése az ellenőrzőben.
Hi: október 1.
2. Közzétenni a segítő szervezetek elérhetőségét.
Hi:október 1.
3. Rendszeres kapcsolat a diákönkormányzattal annak érdekében, hogy ők is segítővé
válhassanak.
4. Hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók felmérése
az osztályfőnökök segítségével.
- ezekhez a csoportokhoz tartozó diákok kedvezményeinek érvényesítése,
- a számukra kiírt pályázatok számontartása, azokon a részvétel segítése,
- mentortanári feladatok ellátása annál a diáknál, akinek nincs mentora.
5. A jelzőrendszer működtetése
-

Az információ- áramlás segítése az iskolán belül a tanító tanárok, a kollégiumi
nevelők, a gyakorlati oktatók, a pszichológus, a védőnő és az orvos körében.
Iskolán kívül minden hatósággal, segítő szervezettel, de különösen a gyermekjóléti
szolgálatokkal.

6. Viselkedési problémákkal küzdő gyermekek folyamatos felmérése, pszichológushoz
irányítása. Kapcsolattartás a szakemberekkel.
7. Konfliktusokkal terhelt diák-diák kapcsolatokban gyors konfliktuskezelés, a
gyermek egyéb kapcsolataiban kérésre mediáció elindítása.
8. Részvétel a fegyelmi eljárás adott eseteiben a tárgyalás előtt.
Hi: Az utóbbiak folyamatos tevékenységek.
Veszprém, 2016. augusztus 26.
Körmendiné Oláh Gyöngyi
gy.iv. felelős
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16.sz.melléklet
Iskolapszichológusi munkaterv a 2016-2017. tanévre

1.félév tervezett feladatai:

 Kapcsolatfelvétel a 9. osztályokkal
 3 alkalmas csapatépítő foglalkozások a 9. évfolyamon osztályfőnöki órák keretében
 Szűrővizsgálatok a 9. évfolyamon
 Tematikus osztályfőnöki órák szervezése és lebonyolítása a magasabb évfolyamokon
konfliktuskezelés, kommunikációfejlesztés témakörben az ifjúságvédelmi felelőssel
együttműködve
 Tanulásmódszertan tréning meghirdetése – és kellő számú jelentkező esetén – elkezdése a
tanulók között
 Esetmegbeszélő csoport valamint kiégés prevenciós csoport indítása – kellő számú
jelentkező esetén – a pedagógus kollégáknak.

2. félév tervezett feladatai:

 Szociometriai felmérés a 9. évfolyamon
 Tematikus osztályfőnöki órák szervezése és lebonyolítása a magasabb évfolyamokon
családtervezés, szexualitás témakörben az iskolavédőnővel együttműködve, valamint
biztonságos internethasználat témakörben a bűnmegelőzési tanácsadóval együttműködve
 Önismereti csoport meghirdetése – és kellő számú jelentkező esetén – elkezdése a
tanulók között
A tanév során folyamatosan:
 Egyéni és csoportos konzultáció a tanulók számára
 Egyéni és csoportos konzultáció a pedagógus kollégák számára
 Hospitálás a viselkedési és/vagy tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében
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 Konfliktusos szituációk és különféle normasértések esetén resztoratív technikák
alkalmazása

 Tanulási képességvizsgálatok lebonyolítása, szükség esetén a tanuló továbbküldése a
területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz
 Tanműhely látogatás
 Folyamatos kapcsolattartás:
o Ifjúságvédelmi felelőssel
o Iskolavédőnővel
o Bűnmegelőzési tanácsadóval
o Területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal
o Iskolapszichológiai koordinátorral
o Területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatokkal
o Ifjúsági pszichiátria szakembereivel
Veszprém, 2016. augusztus 30.
Kottyán Edina
iskolapszichológus
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17.sz. melléklet
Pedagógusminősítés, Tanfelügyelet, Intézményi önértékelés
1. Minősítési eljárások:
2016. évi eljárások:
Pedagógus II. fokozat:
- Sanda András – faipari gyakorlat
Időpont:2016.09.30.
Kutatótanári fokozat:
- Dr.Wirth Ernő-rendészeti tantárgy

2017. évi minősítési eljárásba bekerültek:
Pedagógus I. fokozat:
- Kassas Leila –angol nyelv
Kassas Leila gyakornok mentorálását angol nyelvből Tulipánt Zsófia, német nyelvből Péringer
Csilla tanárnők végzik.
Tevékenységüket az Oktatási Hivatal által kiadásra került mentori segédanyag és az intézmény
Gyakornoki Szabályzata alapján végzik.
A mentor támogatói tevékenysége közé tartozik:
 a gyakornok személyiség- és szakmai fejlődését segítő mentori tevékenységek
 a gyakornokot a tanítás-tanulási/szocializációs folyamat tervezésében, megvalósításában
segítő tevékenységek
 a gyakornokot a nevelési folyamat tervezésében, megvalósításában segítő tevékenységek
 a gyakornokot az intézmény szabadidős tevékenységének tervezésében,
megvalósításában segítő tevékenységek
A gyakornok a mentorral közösen elkészíti a fejlődési tervét.
A gyakornok a mentorral közösen óra-/foglalkozáslátogatási ütemtervet készít.
A mentor saját óráin hospitálási lehetőséget biztosít a gyakornok számára, melynek időpontját a
közös munkatervben rögzítik. A gyakornok által látogatott órákat/foglalkozásokat részletesen
megbeszélik. Az órákról a gyakornok hospitálási jegyzőkönyvet készít.
A mentornak negyedévente legalább egy órát/foglalkozást kell látogatnia a gyakornoknál.
A mentor tevékenységét dokumentálja.
Pedagógus II. fokozat:
- Bognár Barnabás – kötelező órával nem rendelkező vezetőhelyettes
- Ézsiásné Szakonyi Márta – informatika
- Horváth Edit - informatika
- Stiglic Edit- kollégiumi nevelés
A 2017.évi minősítő vizsgához, minősítési eljáráshoz a portfólió feltöltési ideje:
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2016. november 30.
A portfólió elkészítéséhez Hajdúné Medgyesi Andrea szakértő nyújt segítséget.
Minősítési eljárás nélkül előre kell sorolni Pedagógus II. fokozatba azokat a pedagógusokat,
akiknek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb idejük
van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosultak. Nem vonatkozik e kedvezmény azokra, akik
korábban sikertelen minősítési eljárásban vettek részt.
2. Tanfelügyeleti eljárások:
2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzés:
- pedagógus ellenőrzés: Eveli Péter
- intézményvezető ellenőrzés: nincs
- intézményellenőrzés: nincs
3. Intézményi önértékelés:
2015/2016. tanévben megalakult az Intézményi Önértékelési Csoport. Feladata volt az intézmény
önértékelési rendszer működtetésének megtervezése. A csoport elkészítette az önértékelés
intézményi elvárásait a pedagógusra vonatkozóan.
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy munkacsoport
irányítja.
Az önértékelési csoport létszáma 4 fő, tagjai: Erdősi Ákos, Hajdúné M. Andrea, Tölgyesi Ákos,
Szabó Péter
A munkacsoport vezetője Hajdúné Medgyesi Andrea.
A csoport feladata, hogy koordinálja
 az intézményvezető, intézmény vonatkozásában az elvárás-rendszer intézményi
szintű kidolgozását
 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítását
 az éves terv és az ötéves program elkészítését
 az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatását
Az önértékelés folyamata:







Tantestület tájékoztatása
Szabályzat elkészítése, elfogadása, pontosítása
Intézményvezetői, Intézményi elvárás-rendszer meghatározása
Intézményi dokumentumok felülvizsgálata
Az értékelendő területek megismerése
Az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
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 Önértékelés elvégzése
 Összegző értékelések elkészítése
 Éves önértékelési terv készítése
 5 évre szóló önértékelési program készítése
 Önértékelés tervezése
Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény:
- Pedagógusértékelés – kétévenként, figyelembe véve:
 minősítésre jelentkezők,
 gyakornokok,
 a keret feltöltése kor arányosan.
- Intézményvezetői értékelés – a 2. és 4. évben: interjúk, kérdőívek, összegző értékelés,
önértékelés, 2 évre szóló önfejlesztési terv
- Intézményi – 5 évenként: éves önértékelési terv, ötéves önértékelési program
A munkacsoport tagjai végzik:
-

óralátogatások
az adatgyűjtést
dokumentumelemzés
interjúk
kérdőíves felmérések
elkészítik a pedagógusok, intézményvezető és intézményi önértékelések összegzését.

Veszprém, 2016. augusztus 30.
Hajdúné Medgyesi Andrea
felelős igazgatóhelyettes
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