Nyíregyházi SZC Inczédy György
Szakképző iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

MUNKATERV

2020/2021.

Elfogadta:
az oktatói testület a 2020. augusztus 31.-én megtartott értekezleten.

Gazda Sándor Mihály
igazgató

2
I. A 2020/2021. tanév főbb célkitűzései
A tanév oktató-nevelő munkáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum munkaterve, a
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a 12/2020-as kormányrendelet és a tanév
rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet előírásai, valamint az iskola szakmai
programja alapján szervezzük meg.

-

A szakképzés 2020. szeptember 1-től kezdődő átalakításának megvalósítása az
ágazati alapoktatásban.

-

Szakmafelelősi

rendszer

működtetésével

javítjuk

a

szakmai

vizsgák

eredményességét és az országos szakmai tanulmányi versenyekre történő
felkészítést.
-

Az oktatói testület bevonásával megkülönböztetett figyelmet fordítunk a sikeres
beiskolázást elősegítő marketing tevékenységre.

-

A technikumban a végzős tanulóknak felkészítése az érettségi vizsgára, kiemelten
az ágazati szakmai vizsgára.

-

A 10. évfolyam tanulóinak felkészítése, ráhangolása a kompetenciamérésre.

-

Az iskola általános fegyelmi helyzetének javítása a vezetői és oktatói ügyelet
munkájának hatékonyabbá tételével.

-

A járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv végrehajtásának
fokozott ellenőrzése és folyamatos felülvizsgálata.

II. A célok elérése érdekében feladataink
A beiskolázási akcióterv:
Sorszám

Tevékenység
a 8. osztályos
osztályfőnöki órák
látogatását előkészítő
értekezlet

Tartalom
a beiskolázással
kapcsolatos információk
átadásával kapcsolatos
egységes szemlélet
kialakítása

2.

az iskolai szakképzés
népszerűsítése különféle
rendezvényeken

részvétel a szakképzési
kiállításon
iskolai nyílt napok
megszervezése
szakképzők éjszakája

3.

az iskola népszerűsítése a
8. osztályosok
osztályfőnöki óráin

4.

a beiskolázás értékelése

1.

kb. 30-40 általános iskola
meglátogatása, a tanulók
tájékoztatása
a beiskolázási folyamat
részletes elemzése

Határidők
2020.
szeptember
utolsó hete

2020. október
– november

2020. október
– november
2021. június
vége

Résztvevők
a feladatra
vállalkozó
oktatók
szakmai
igazgatóhelyettes,
gyakorlati
oktatásért felelős
igazgatóhelyettes,
szakmai oktatók
a feladatra
vállalkozó
oktatók
oktatói testület

Az országos kompetenciamérésre való felkészülés akcióterve:
Sorszám

Tevékenység

1.

a kompetenciafejlesztés
intézményi szintű
feladatainak meghatározása

Tartalom
Országos
Kompetenciamérés
iskolai eredményeinek
elemzése, feladatok
meghatározása

2.

a kompetenciafejlesztés
munkaközösségi szintű
feladatainak meghatározása

a munkaközösségekre
lebontott feladat
a tanulók matematikai és
szövegértési kompetencia
szintjének felmérése az
összes nappali munkarend
szerinti 9. és 10.
osztályban
a szintfelmérő lapok
kijavítása, értékelése,
gyenge tanulók
névsorának összeállítása
a szaktanárok
csoportszintű fejlesztési
tervet készítenek, különös
tekintettel a gyenge
tanulókról

Határidők

Résztvevők

2020.
augusztus vége

iskola vezetősége

2020.
augusztus vége

munkaközösségek
tagjai

2020.
szeptember 20.

matematika és
magyar oktatók

2020.
szeptember 28.

matematika és
magyar oktatók

2020. október
13.

9. és 10.
évfolyamon
oktató oktatók

3.

9. és 10. évfolyamos
tanulók kompetencia
szintjének felmérése

4.

a 9. és 10. évfolyamos
szintfelmérők értékelése

5.

fejlesztési terv készítése a
kompetencia fejlesztéshez

6.

9. és 10. osztályos tanulók
kompetencia fejlesztésének
ellenőrző mérése

a felmérések megíratása,
értékelése

2021. május
31-ig

matematika és
magyar oktatók

a kompetenciafejlesztés
eredményeinek elemzése

az éves eredmények
értékelése
az Országos
Kompetenciamérés
iskolai eredményeinek
elemzése

2021. június
vége

iskola vezetősége

7.
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Oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok
Feladat
Ütemezés
Munkaterv tervezet elkészítése,
2020. augusztus 29.
Munkaterv elfogadása
2020. augusztus 31.
Tantervek, tanmenetek
El kell készíteni a beinduló új
évfolyamokon a tanmeneteket.
2020. szeptember 15.
A meglévő tanmenetek felülvizsgálata,
aktualizálása.
Tantárgyfelosztás
Kötelező órai terv véglegesítése
2020. szeptember 15.
Fenntartónak leadása
Órarend elkészítése
2020. augusztus 31.
Ügyeleti beosztás elkészítése
2020. szeptember 05.
Szakmai és érettségi vizsgák szervezése Jogszabályi előírások szerint.
Országos Tanulmányi és Szakmai
Versenykiírások ütemezése
Versenyek szervezése
szerint
Óralátogatási terv elkészítése
2020. szeptember 12.
Iskola statisztika elkészítése
2020. október 10.
Szabadidős tevékenységek szervezése
Folyamatos
Közösségi szolgálat szervezése
Folyamatos
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása
Folyamatos
Diákönkormányzat segítése,
Folyamatos
iskolavezetés és DÖK vezetőinek
Egyeztetett időpontban
találkozói, kölcsönös tájékoztatás
Házi sportversenyek szervezése
Folyamatos
Tankönyvrendelés a következő tanévre

2020. március 31.

Hangerősítés a rendezvényeken,
iskolarádió működtetésének biztosítása,
pedagógusok munkájához szükséges
technikai eszközök előkészítése.

Folyamatos

Felelős
Tantestület
igazgató
Munkaközösség
vezetők

oktatási igh.
oktatási igh.
nevelési igh.
igazgató
oktatási igh.
szakmai igh.
vezetőség
oktatási igh.
Jánosik Tamás
Jánosik Tamás
of. mk.
DÖK segítő oktató
testnevelés mkvez.
oktatási igh.
mk. vezetők
Jánosik Tamás
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Értekezletek

Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
vezetőségi értekezletek
Osztályozó értekezletek
Félévi és év végi értékelő
értekezletek
Munkaközösségi értekezletek
Szülői értekezletek és
fogadó órák

Időpont
2020. augusztus 24. (hétfő)
2020. augusztus 31. (hétfő)
minden hétfőn 09 órától
2021. január 22.
2021. április 30.
2021. június 15.
2021. február 04.
2021. június 28.
Munkaközösségek saját ütemterve szerint.
A szülői értekezleteket eseti jelleggel online
formában tartunk.
Fogadó órákat nem tartunk, a kapcsolattartás
egyéni egyeztetések alapján történik.

Dokumentumok, bizonylatok
Az intézmény dokumentumait – SZMSZ, Szakmai Prog, belső szabályzatok – felül kell
vizsgálni, a szükséges módosításokat el kell végezni.
Ebben a tanévben a Szakképzési Centrum részeként, az általa szabályozott módon történik.
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Az iskola működésével kapcsolatos feladatok
Weblap szerkesztése
A weboldalaink szerkesztéséért Obuczki Béla felelős.
Az oldalak tartalmi elmeinek felelősei a területi vezetők. Cél a honlap aktualitásoknak
megfelelő folyamatos fejlesztése.
Pályázatok
Az intézményvezetés feladata a pályázatok készítésének koordinálása.
A pályázatok folyamatos figyelése, az egész oktatói testület feladata.
Taneszközök fejlesztése
A munkaközösségek taneszköz fejlesztési igényeinek, és a költségvetési lehetőségek
figyelembevételével, a munkaközösség vezetőkkel való egyeztetés alapján történhet taneszköz
fejlesztés.
Határidő: 2020. szeptember 30. Felelős: munkaközösség vezetők, iskolavezetőség.
Szabadságolási terv
Intézmény teljes alkalmazotti körére 2020. december hónapban el kell készíteni a
szabadságolási terveket.
Felelős: személyzeti előadó.
Munkaközösségi feladatok
A munkaközösségek saját feladataikat munkatervükben rögzítik, melyek az iskolai munkaterv
mellékleteit képezik.
A munkaközösségek munkaterveinek elkészítési határideje: 2020. augusztus 28.
Felelősök: munkaközösség vezetők.
Külső informatikai adatbázisok kezelése:
KRÉTA:
ADAFOR:
Kétszintű.hu
KIFIR:
KIR érettségi:
KIR tanár:
KIR tanuló:
KIR diákigazolvány:
KIRSTAT:

Serdült Gyula
Serdült Gyula
Serdült Gyula, érettségi jegyzők
Boros Tibor
Serdült Gyula
Guzina Erzsébet, Deák Dalma
Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné
Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné
Apáti Józsefné, Hrenkó Andrásné
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III. A tanév helyi rendje
A szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd)
és utolsó tanítási napja:
- nem végzősöknek 2021. június 15. (kedd),
- végzősöknek 2021. április 30. (péntek).
A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22.-ig tart.
A tanulókat illetve a tanulók szüleit január 29-ig kell értesíteni az első félévben elért
tanulmányi eredményről.
A tanítási napok száma
 technikumban:
177 nap,
 szakképző iskolában:178 nap.
Tanítás nélküli igazgatói napok száma



a technikumban 8 nap
a szakképző iskolában 7 nap.
márc. 31.
máj. 3.
máj. 4.
máj. 5.
máj. 12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

okt. 20.

DÖK nap
érettségi, magyar nyelv és irodalom tantárgyból
érettségi, matematika tantárgyból
érettségi, történelem tantárgyból
ágazati érettségi írásbeli vizsganap
szakmai írásbeli vizsganap
Pályaorientációs nap

A szünetek időtartama:




Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
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A 2020/2021. tanévi érettségi vizsgák rendje
tavaszi időszak
Írásbeli vizsgák:

2021. május 03 - 25. (emelt szintű+középszintű)

Időpont

nap

2021. május 3. 8.00
2021. május 4. 8.00
2021. május 5. 8.00
2021. május 6. 8.00
2021. május 7. 8.00
2021. május 12. 8.00

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szerda

Szóbeli vizsgák:

emelt szint
középszint

Középszintű érettségi írásbeli
vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
ágazati szakmai tárgyak
2021. június 3 - 10.
2021. június 14 - 25.

A szakmai vizsgák napjai:
Írásbeli
Szóbeli és gyakorlat

őszi
2020. október
2020. október

tavaszi
2021. május
2021. május - június

Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint
a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi
közzé.

Saját szervezésű vizsgaidőszakok:
 Különbözeti vizsgák: átvétel után egyéni elrendelés szerint.
 Osztályozó vizsgák: igény szerint.
 Év végi javító vizsgák: 2021. augusztus 23. és 2021. augusztus 26. között.
Érettségi elnöki és emelt szintű javító és kérdező tanári feladatokat láthatnak el a
Kormányhivatalok Oktatási Főosztályának megbízása alapján azok a kollégák akiknek a
megbízás idejére megoldható a helyettesítése.
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V. A felvételi eljárás és a beiratkozás
Iskolánk kilencedik évfolyamára a 2021/2022. tanévre a tanulók az általános felvételi eljárás
keretében vehetők fel. Felvételi vizsgát nem tartunk.
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben
Határidők Feladatok
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
2020. október rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
20.
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a
20.
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8
2021. február
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
19.
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)
2021. március A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
16.
felvételi jegyzékét.
2021. március A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
26.
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
2021. április 14.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal
által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
2021. április 23. adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. május Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
10–21.
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.
–
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
augusztus 31.
2021. május 21.

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. június
Beiratkozás a középfokú iskolákba.
22–24.
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VI. Kimutatás az iskolai ünnepélyek, a nemzeti ünnepek, a megemlékezések és
intézményi rendezvények felelőseiről:
ünnepek, emléknapok
az aradi vértanúk (október 6.),
a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai (február 25.),
a holokauszt áldozatai (április 16.),
a Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.),
a március 15-i
és az október 23-i nemzeti ünnepek,

időpont
2020. okt. 6
2021. febr. 25

felelős
Huri Ágnes
Novák András

2021. ápr. 16
2021. jún. 4

Simon Miklósné
Szegedi Józsefné

2021. márc. 12
2020. okt. 22

Páll Bernadett
Dr. Elek Ottó

Iskolai ünnepélyek
Tanévnyitó
Ballagás (2021. április 30.)
Tanévnyitó 2021/2022.

Felelősök
Dr. Elek Ottó
Dr. Elek Ottó
Dr. Elek Ottó

Rendezvények:
Verébavató (szept. 24.)
Diáknap (márc. 31.)
Mikulás ünnepség(dec. 7.)

résztvevők
9.-es tanulók és osztályfőnökeik
minden tanuló és oktató
minden tanuló és oktató

felelős
DÖK
DÖK
DÖK

Nevelési értekezlet
- 2021. április 15.

Kompetenciamérési elemzések

Diákközgyűlés:
- 2020. október
- 2021. április

Páll Bernadett
Páll Bernadett

Kollégiumi közgyűlés:
- 2020. november
- 2021. április

Juhász Ernő
Juhász Ernő

Beiskolázási szülői értekezlet: 2020. október 7-én (szerda) 14.00 óra
Pályaválasztási nyílt napok: 2020. október 5 (hétfő) – 6 (kedd)
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
Ideje:
2021. január 11. és 2021. április 23. között
Felelős:
testnevelés munkaközösség
Országos kompetenciamérés
Ideje:
2020. május 26-án
Felelős:
tagintézményi koordinátor, 10.-es osztályfőnökök
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VII.

Iskolai tömegsport – házibajnokság versenyeinek tervezete
2020 – 2021-es tanév

Sportág

Nevezés
Időpont

(jelentkezés)

Vezető tanár

Elismerés
módja

ASZTALITENISZ

Testnevelők
Hirdetés alapján

Király Csaba Z.
Varga Sándor

Egyéni:
oklevél

KISPÁLYÁS
LABDARUGÁS

Testnevelők

Tóth Péter

Csapat:
tárgyjutalom

Kispályás
labdarúgás
Mikulás Kupa
Röplabda

Tóth Péter

Tóth Péter

Csapat:
oklevél

Testnevelők

Sztányi Ildikó

KOLLÉGIUMI
HÁZI
BAJNOKSÁG
Gerelyhajítás

Testnevelők
Tajdi Gyula

SAKK
Kosárlabda
DIÁKNAPI
SPORTVETÉLKEDŐK

érem,

érem,

Csapat:
érem,
oklevél,
tárgyjutalom
Tajdi Gyula
Csapat:
Radványi Sándor tárgyjutalom

Varga Sándor G. Varga Sándor G. Egyéni:
érem.
oklevél
Testnevelők /
R. Kovács László Egyéni:
érem,
Kollégium
Varga Sándor G. oklevél
Krakkó Gábor
Csapat:
Krakkó Gábor
érem,
oklevél,
tárgyjutalom
Testnevelők
Testnevelők
Király Csaba Z. Tárgyjutalom
Osztályfőnökök Krakkó Gábor
Tanárok
Sztányi Ildikó
Tóth Péter
Varga Sándor

Az iskola facebook oldalára és a honlap testnevelés és sport linkjére felvezetésre kerülnek a
helyezettek, képes beszámolókkal együtt.
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Az iskolai sportkör szakmai, testnevelési programja
Iskolánk tanulói sokféle előképzettséggel érkeznek hozzánk, ezért a kilencedikes
tanulók állapotfelméréssel kezdjük a tanévet. A tanítási órákon igyekszünk felzárkóztatni a
nagyon lemaradt tanulókat, hogy a tantervi követelmények teljesítése során minél jobb
eredményt érhessenek el.
A tehetségesnek mutatkozó tanulókat tanórai differenciált foglalkozásokon készítjük fel a
különböző szintű versenyeken való eredményes helytállásra, iskolánk hírnevének öregbítésére.
A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy igény mutatkozik a labdarúgásra, röplabdára,
kosárlabdára, asztaliteniszre és testépítésre.
Folytatni kívánjuk a korábbi években sikeres házi bajnokságok szervezését, ahol az együttes
megmérettetés során sikerélményhez jut a kevésbé képzett, de sportkedvelő tanuló is.
A tanórai mozgásanyagot figyelembe véve igazítjuk a helyi versenyek időpontjait.
A házi versenyek legjobbjai képviselhetik iskolánkat az AMATŐR versenyeken, ahol más
iskolák tanulóival mérhetik össze tudásukat.
Figyelemmel kísérjük a különböző tömeges rendezvényekre történő felhívást, s igyekszünk
minél nagyobb létszámmal részt venni a meghirdetett rendezvényeken.
Szeretnénk megtartani a már korábban, iskolánk által a város iskoláinak meghirdetett és
rendezett tömegsport versenyek körét, melyet a következő sportágakban kívánjuk megrendezni:
- kispályás labdarúgás
- kispályás labdarúgás
- asztalitenisz

Mikulás – kupa (női terembajnokság)
Inczédy-kupa fiú bajnokság

A Diák Napokon szervezett sportprogramban olyan versenyeket szervezünk, amelyek
alig kívánnak előképzettséget, tömeges részvételt igényelnek, s lehetőség szerint már a
részvétel is sikerélményt nyújt.
Minden alkalmat fel kell használni arra, hogy a rendszeresen sportoló, és jó eredményeket elérő
tanulóinkat példaképül állítsuk a diákság elé, mint követendő példát. Ezért lehetőségeinkhez
mérten folyamatosan frissítjük az iskola facebook oldalát és a honlapon megtalálható sport
linket.
A testi nevelés céljait szolgálja a kollégiumban szervezett sportfoglalkozásokon való részvétel,
melyet a kollégium sajátos munkarendjéhez igazodva az ott dolgozó kollégák szerveznek és
vezetnek.
Ahogy minden tanévben, idén is különös gondot fordítunk a megjelenő pályázatok
figyelemmel kísérésére, és megragadunk minden lehetőséget az azokon való eredményes
részvételre. A felsorolt versenyek költségeit is igyekszünk pályázati úton kiegészíteni.
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VIII. Megbízások a 2020/2021-es tanévre
Diákmozgalmat segítő oktató:
ISK elnöke
Diákmozgalmat segítő oktató (koll.)
Munkavédelmi vezető:
Tűzvédelmi megbízott:
Vagyonvédelmi bizottság elnöke:
Pályaválasztási felelős
:
Tankönyvterjesztés:

Páll Bernadett
Sztányi Ildikó
Radványi Sándor
Holes István
Holes István
Orbán Krisztina
Boros Tibor
Deákné Holik Angéla

munkaközösség-vezetői megbízást kaptak:
Czura Gabriella Ildikó
közismereti
Huszár István
informatika
Kurinszky László
kollégiumi
Fodorné Baráth Zsuzsanna
idegen nyelvi
Sztányi Ildikó
testnevelés
Bodó Zsolt
műszaki
A munkaközösségek tagjainak névsora a mellékletben.
A fegyelmi bizottság
elnöke:

Novák András

tagjai:

egy az eljárás során végig jelenlevő pedagógus
a tanuló osztályfőnöke.
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Szakmafelelősök
felelős

szakma
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

File László

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

File László

Épület- és szerkezetlakatos

Németh Sándor

Hegesztő

Kerezsiné Viznyiczki Anikó

Gépi forgácsoló

Pettendiné Nagy Renáta Rita

Ipari gépész

Mike András

Kőműves

Bodó Zsolt

Burkoló

Bodó Zsolt

Ács

Csákné Markó Katalin

Festő, mázoló, tapétázó

Oláh-Fábián Anita Tünde

Karosszérialakatos

Kapisinszky Péter

Járműfényező

Kerezsi Attila

Informatikai rendszergazda,
Informatikai rendszerüzemeltető
Logisztikai ügyintéző,
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Hegedüs Anikó Andrea
Jakab Valéria
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IX.

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE
Az oktatói testület összetétele, feladatai:
Az oktatói testület létszáma 12 fő, csoportok száma 12 (2 álláshely 2020.
szeptember 01-től kerül betöltésre)
Név

Szak

Feladat

Kurinszky László

földrajz - népművelő
csoport vezetője

munkaközösség-vezető, a 3.

Tajdi Gyula

földrajz- rajz

4. csoport vezetője

Csoma József

népművelő, pedagógia, rajz,
pedagógia szakos bölcsész
közokt.vez.

7. csoport vezetője

Szabó László

biológiakörnyezetvédelem
okleveles kollégiumi nevelőtanár

5. csoport vezetője

Bereczki Sándor

technikaszámítástechnika
okleveles kollégiumi nevelőtanár

6. csoport vezetője

Radványi Sándor

fizika-testnevelés,
szakközgazdász
okleveles kollégiumi nevelőtanár
pedagógus szakvizsga

2. csoport vezetője

1. csoport vezetője

xy
Horváth Krisztina

történelem.
közokt.vez

Karámos Anikó

orosz-történelem
közokt.vez.
pedagógus és mentor szakvizsga

Krajnyákné
Kecsedi Julianna
Mezei Katalin
.
xyz

földrajz-orosz-német

11. csoportvezetője
12. csoport vezetője

9. csoport vezetője
8. csoport vezetője
10. csoport vezetője
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A kollégium oktatói testülete az egységes nevelési hatások érvényesítése érdekében
és az aktuális nevelési problémák megbeszélésére hetente (hétfőn) 14.00 órától
megbeszélést tart.
Határidő:
Felelős:

minden hétfő
nevelési igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető

Tanulói foglalkozási terv:
Felkészítő foglalkozások:
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának (2013.08. 09.) szellemében a
csoportvezető oktatók a következő témakörökből, az ajánlott foglalkozási
óraszámoknak megfelelően minden csoport számára kötelező, heti 1 óra
csoportfoglalkozást terveznek.
TÉMAKÖRÖK:
1. A tanulás tanítása
2. Az erkölcsi nevelés
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
6. A családi életre nevelés
7. Testi és lelki egészségre nevelés
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
10. Pályaorientáció
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
12. Médiatudatosságra nevelés
Kiemelt feladatunk, hogy elősegítsük a tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését,
oktatását.
A tanulás elősegítésére minden csoport számára kötelező a heti 13 óra szilenciumi
foglalkozás, melynek tartalma lehet felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális
ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás.
A szilenciumi és csoportos nevelési foglalkozásokon előtérbe helyezzük a tanulásban
lemaradt diákok felzárkóztatását, valamint a 10. évfolyamos tanulóinknál az országos
kompetencia mérésekre való felkészülést. Külön hangsúlyt helyezünk az olvasási- és
számolási készségek fejlesztésére.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető oktatók
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Szabadon választható szabadidős foglalkozások:
A szabadon választható szabadidős foglalkozások kötelezően, heti 1 órában az
alábbiak szerint kerülnek megszervezésre:
A szabadon választható foglalkozások:
A foglalkozást vezető oktató
Bereczki Sándor
Csoma József
Horváth Krisztina
Karámos Anikó
xy
Kurinszky László
Radványi Sándor
Mezei Katalin
Szabó László
Krajnyákné Kecsedi J.
Tajdi Gyula
xyz

érdeklődési kör
asztalitenisz
képző- és iparművészeti szakkör
angol
történelem érettségi előkészítő
számítástechnika
biliárd
testépítő
médiatudatosság
kosárlabda
környezetünk megismerése
labdarúgó
irodalom; művészetek

A tanulók választásuk szerint kötelezően részt vesznek a felkínált foglalkozások
valamelyikén heti 1 órában.
Határidő:
Felelős:

szeptember 30.
Kurinszky László munkaközösség-vezető, csoportvezető oktatók

Kapcsolattartás az iskolákkal, osztályfőnökökkel
A csoportvezető oktatók kapcsolatot tartanak a kollégiumi tanulók intézményeivel és a
tanulók osztályfőnökeivel.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kurinszky László munkaközösség- vezető, csoportvezető oktatók

A nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk
és kapcsolatot tartunk a kollégistákat tanító oktatókkal
Határidő:
Felelős:

folyamatos
csoportvezető oktatók

Az oktatók is részt vesznek az iskolai oktatói értekezleteken, a félévi és tanév végi
értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi értekezleteken.
Határidő:
Felelős:

az iskolai munkaterv szerint
Kurinszky László munkaközösség- vezető
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A kollégium csoportvezető tanárai segítik az osztályfőnökök munkáját. Segítik felmérni
az új és a régi kollégisták családi és szociális helyzetét, követik a változásokat.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
csoportvezető oktatók

Kapcsolattartás a szülőkkel
A kollégium oktatói testülete az iskolai szülői értekezletekkel és a fogadóórákkal
azonos időben fogadja az érdeklődő szülőket.
A tanulók szüleit gyermekük kollégiumi viselkedéséről telefonon, szükség szerint
írásban értesítjük.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
csoportvezető oktatók

A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság működtetése
A kollégiumi rend és fegyelem megtartása a tanév kiemelt feladata, különös tekintettel
arra, hogy koedukált intézményként működünk. Ebből következően fokozott
figyelmet kell fordítanunk a fiúk és lányok alapvető etikai normáknak megfelelő
együttélésére.
A Kollégiumi Fegyelmi Bizottság elnöke: Radványi Sándor oktató

A Kollégiumi Diákönkormányzat működtetése
A DÖK segítő: Szabó László oktató
A Diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése.
Határidő:
Felelős:

szeptember 30.
Szabó László Diákönkormányzatot segítő oktató, DT titkár

Határidő:
Felelős:

minden hónapban egy alkalommal
Szabó László DÖK segítő oktató, DT titkár

Kollégiumi diákközgyűlés előkészítése és megtartása
Határidő:
Felelős:

ősz-tavasz
DÖK segítő oktató

A kollégiumi élet szervezése - tanulmányi munka, nevelési
tevékenység
A csoportvezető oktatók figyelemmel kísérik a kollégisták tanulmányi előmenetelét:
iskolai naplók osztályzatainak követése, konzultációk az iskolai oktatókkal,
osztályfőnökökkel.
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Határidő:
Felelős:

folyamatos, értékelés negyedévente
csoportvezető oktatók

A kollégiumi események, ünnepek bemutatása az iskolai tárlóban, illetve a kollégiumi
faliújságon és a kollégiumi rádióban.
Határidő:
Felelős

folyamatos
Csoma József
Kurinszky László
Karámos Anikó
Krajnyákné Kecsedi Julianna

Kollégiumi lap szerkesztése, kiadása
Határidő:
Felelős:

december-május
munkaközösség tagjai

A kollégiumi szintű rendezvények ütemezése
Éves ütemezett feladatok

Felelősök

Szeptember: Városnéző séta az I. éveseknek
Tisztasági verseny

kollégiumi oktatók
kollégiumi oktatók

Október:

Emlékfal készítése (okt. 6.; okt. 23.)

Karámos Anikó

Non-Stop – játékos vetélkedő
Koll. labdarugó bajnokság
Őszi szünet előtti nagytakarítás
Diákközgyűlés

Horváth Krisztina
Radványi Sándor
oktatók
Szabó László

November: Kollégiumi egészségnap

kollégiumi oktatók

December:

Karácsonyi ünnep

Karámos Anikó

Január:

Színházlátogatás

munkaközösség tagjai

Sakk verseny

munkaközösség tagjai

Február

Diákközgyűlés
Asztalitenisz-verseny

Szabó László
Bereczki Sándor Zsolt

Március:

Kollégiumi szavalóverseny
Emlékfal készítése március 15-re

Karámos Anikó
Karámos Anikó
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Április:

Megemlékezés a Föld napjáról

Krajnyákné Kecsedi J.

Megemlékezés A Költészet Napjáról

Karámos Anikó

Kollégiumi sportnapok
Radványi Sándor
Tavaszi szünet előtti nagytakarítás
Oktatók
Május:képzőművészeti kiállítás
Csoma József

Június:

Kiköltözés előtti nagytakarítás

kollégiumi oktatók

