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„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő 

generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell 

segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját 

felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével 

nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és 

meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az 

ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a 

világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja 

magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne 

meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban 

higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt 

vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és 

őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” - Rudolf Steiner 
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Intézményi nevelési és oktatási célok 

 

A nevelő munka végső célja a különböző képességű tanulók munkába állításának, 

szakmához juttatásának, a felnőtt életre való felkészítésének minden eszközzel való 

elősegítése. Segítenünk kell a tanulóinkat abban, hogy mindegyikük ki tudja bontakoztatni 

képességeit, megtalálja helyét a világban, és sikeresnek érezze magát. 

 Törekednünk kell arra, hogy felkészítsük őket a nagybetűs életre, a küzdésre és önmaguk 

megújítására. Tudatosítanunk kell, hogy ma csak az boldogul, aki képes a megújulásra, 

önművelésre, az élethosszig tartó tanulásra. Mindezeket szeretetteljes légkörben, a 

tanulókat ért kudarcokat minimálisra csökkentve, velük együtt munkálkodva lehet elérni. 

A szakgimnáziumban és szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget 

megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő 

nevelő-oktató tevékenység folyik.  

Általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti 

kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes 

felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a 

társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó 

cselekvésre. 

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma régóta hitvallásának tartja, hogy a felnövekvő 

ifjúság számára a szakirányú képzés-oktatás mellett sokszínű kulturális kínálatot biztosítson. 

A városi művelődési intézmények kínálata mellett ezért törekszünk arra, hogy tanulóink 

iskolai keretben is többféle módon találkozzanak művelődési-kulturális eseményekkel, illetve 

maguk is résztvevői lehessenek. 

Egy szakképző iskolának tehát az alapvető célja az, hogy a szakma korszerű elméleti és 

gyakorlati ismereteivel, könnyen konvertálható szaktudással és jó munkakultúrával 

rendelkező szakembereket képezzen a gazdaság igényei szerint. Mindezek hatékony 

közvetítése, értő propagálása ösztönző lehet a bizonytalan szülők és tanulók számára, de új 

lendületet adhat az intézmény számára is. 
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Helyzetelemzés 

 

Tárgyi feltételek: 

Az intézményi nevelés-oktatás három épületben zajlik: az iskolában, a tanműhelyben és a 

kollégiumban. A létesítmények infrastruktúrája és állaga felújításra szorulna, az iskolai 

épület tekintetében a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése és a déli oldal 

árnyékolása /hűtése/ aktuális. A tanműhely folyamatos fejlesztése szükséges a magas 

színvonalú gyakorlati képzések fenntartása érdekében. A kollégium legveszélyesebb pontjai a 

vizesblokkok és szennyvíz hálózat állapota. Az informatikai eszközök amortizálódnak, 

beszerzésre nincs lehetőség.  

 

Személyi feltételek: 

Tanárok szakoktatók száma 46 fő, nevelőtanárok 10 fő, 2 fő óraadó. Az iskolában oktatást 

segítő és technikai dolgozó 16 fő, a kollégiumban 11 fő. A személyi feltételek megfelelőek, 

munkánkat segíti iskola pszichológus, bűnmegelőzési tanácsadó illetve gyógypedagógus.  

Rendelkezésre álló adataink szerint a 9. évfolyamon 32 fő SNI tanuló van. Megfelelő 

fejlesztésük nagyon nehéz, szükséges a kollégák érzékenysége is, hiszen heti 2-3 óra áll 

rendelkezésre, hogy velük külön foglalkozva legyen. Nem beszélve arról, hogy a felsőbb 

évfolyamokon is vannak SNI és BTMN tanulók, az ő fejlesztésük évek óta megoldatlan. 

Fontos lenne a fejlesztő órák számának emelése, pedagógusaink ez irányú továbbképzése. A 

kötelezően ellátandó órákról a tantárgyfelosztás, illetve órarend ad tájékoztatást. 

 

Új elemek: 

A benntartózkodás szabályainak megváltozása, illetve az iskolai jobb működés miatt órarend 

szerint bevezetésre került a „H” és „Ü” óra intézménye, előbbi rugalmasabbá teszi a 

hiányzók pótlását, utóbbi az ügyeleti munkát segíti különösen az új diáksziget felügyeletét és 

az intézmény elhagyás ellenőrzését. 

Fontos elem még a szakmai próbavizsga bevezetése, amellyel az eredményesebbé kívánjuk 

tenni az „éles” vizsgahelyzetet, különösen az írásbelin produkálni kívánatos minimum 51% 

elérését. 

Szintén stratégiai feladat a beiskolázás segítése, szakmáink népszerűsítése az általános iskolás 

diákok és szüleik körében, így a szokásos programokon /képzési vásár, szülői értekezletek, 

nyílt nap, tájékoztatók/ kívül decemberben tervezünk egy interaktív napot a tanműhelyben. 
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Képzési struktúránk 
 

Szakközépiskola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakgimnázium: 

 

 

 

 

 

Szakgimnázium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkába állás, 

másodszakma szakmai 

vizsga 

11. osztály 10. osztály 9. osztály 

2 év érettségit 

adó képzés 

9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 

érettségi 

vizsga 
középszintű Munkába állás 

emeltszintű szakmai 

vizsga 

1-2 

szakképzési 

évfolyam 

 

 

 

 

 

 

Munkába állás, 

másodszakma 

- Gépészet szakmacsoport 

- Elektrotechnika-elektronika 

szakmacsoport 

- Közlekedés szakmacsoport 

- gépi forgácsoló 

- hegesztő 

- központi fűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 

- villanyszerelő 

- karosszérialakatos 

- mechatronikai technikus 

- automatikai technikus 

- elektronikai technikus 

- erősáramú elektrotechnikus 

- épületgépész technikus 

- Továbbtanulás felsőfokú intézményben 

- Munkába állás, másodszakma 
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A 2016/2017-es tanévtől új képzési struktúra „röviden” 

   Szakközépiskolából 

 

                                    Szakgimnázium      

 ∙ 4+1 éves képzés 

 ∙ Gimnáziumi végzettséggel továbbra is 2 éves szakmai képzés 

 

    szakiskolából 

    

   szakközépiskola 

 ∙ 3+2 éves képzés 

 ∙ Érettségi megszerzése a szakképzettség beszámításával 

Mindkét esetben a képzés végén érettségi vizsga következik. 

 

Az idei tanévben oktatott hiányszakmák intézményünkben: 

- Automatikai technikus 54-523-01 

- Gépi forgácsoló 34-521-03 

- Hegesztő 34-521-06 

- Karosszérialakatos 34-525-06 

- Villanyszerelő 34-522-04 

 

Ösztöndíjak: 
 

A hiányszakmát választó tanítványaink/ jelenleg 5/ állami szakiskolai/szakközépiskolai 

ösztöndíjat kaphatnak (max.: 35 000 Ft/hónap). 

Ha a gyakorlati képzés külső képző helyen történik, a tanulóval tanulószerződést köt a cég, 

vagy vállalkozó. A gyakorlati képzési időtől függően a minimálbér 15%-ának a 0,7-1,3 

szerese. 

A cégek egy része (LUK, BPW, TDK, iQOR) tanulmányi szerződést kötnek a kiválasztott 

tanulókkal, mely szintén havi –tanulmányi eredménytől függő- ösztöndíjat jelent. 
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2016/2017. tanév gyakorlati helyek 
 

gazdálkodó szervezet neve kepzőhely címe 

VAS MEGYE   

AUTÓFÓKUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

9700 Szombathely, Kőszegi út 1639/3 

hrs 

Bandi Péter 9900 Körmend, Vasaljai utca 13. 

Benedek Gábor 

9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 

13. 

Bozzai és Papp Épületgépészeti és Kereskedelmi Betéti 

Társaság 

9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. utca 

141. 

BPW-Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, Körmendi út 98. 

CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező 

Kft. 

9700 Szombathely, Körmendi utca 

92/B 

ELEKTRO-MILLER Építőipari, Kereskedelmi és 

Oktatási Kft. 9700 Szombathely, Dolgozók útja 35. 

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 

EPCOS Elektronikai Alkatrész Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9700 Szombathely, Csaba utca 30. 

Faragó István Imre 9721 Gencsapáti, Kőszegi út 27. 

Feigl Tamás 9700 Szombathely, Faludi F. utca 5/A 

FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari Tervező és 

Kivitelező Kft. 9700 Szombathely, Lipp V. utca 14. 

Flextronics International Termelő és Szolgáltató 

Vámszabadterületi Kft. 9600 Sárvár, Ikervári utca 42. 

GO.GULI MECHANIC Korlátolt Felelősségű Társaság 

9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey 

Ferenc utca 31. 

Horváth István János 

9547 Karakó, Kossuth Lajos utca 6-

12. 

Horváth József 9735 Csepreg, Külterület hrsz 020/39. 

HunMech Gépészeti Tervezőiroda Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9721 Gencsapáti, Ipar út 3/A 

Jakab Balázs 9727 Bozsok, Rákóczi F. utca 8. 

KÖVIGÁZ Központifűtés, Víz és Gázszerelő Betéti 

Társaság 9730 Kőszeg, Panoráma körút 7. 

LuK Savaria Kuplunggyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9700 Szombathely, Zanati út 31. 

Opel Szentgotthárd Autóipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15. 

Papp & Pezenhófer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Rumi út 10. 

Pócza Csaba 9751 Vép, Batthyány Lajos utca 18. 

Pócza Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 9735 Csepreg, Széchenyi tér 14. 

RÓKA Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 9730 Kőszeg, Károlyi Mihály utca 2. 
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Savaria Ipartechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

9721 Gencsapáti, Külterület major 

Hrsz. 0113 

SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Páskert 

Sógi-therm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9730 Kőszeg, Faludi F. utca 1 

STRAUSS AUTÓSZALON Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Zanati utca 58. 

SZERVÓ '98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, Söptei utca 78. 

Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9700 Szombathely, 125/20 hrsz - 

TABATECH Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 9730 Kőszeg, Rohonci út 6. 

TEMPO AUTÓSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 9700 Szombathely, Vízöntő utca 7. 

TERMOKRAFT Épületgépészeti Betéti Társaság 9700 Szombathely, Gyöngyös utca 1. 

TÖRÖK Fémipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 9751 Vép, Deák F. utca 8. 

Vasi Elektro-Ép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 9600 Sárvár, Batthyány utca 13. 

Vasi Flansch Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. 

9700 Szombathely, Teleki Blanka 

utca 29-31. 

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 9700 Szombathely, Vépi utca 8. 

VASTECH Vasipari és Épületszerkezeti Tervező, 

Gyártó és Forgalmazó Kft. 9700 Szombathely, Tátika utca 1/A. 

VILLSZÖV Villamossági és Vasipari Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

9700 Szombathely, Jászai Mari utca 

3. 

Vörös Szerviz és Autókereskedő Korlátolt Felelősségű 

Társaság 9700 Szombathely, Pálya utca 3. 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE   

Walter Autó Kft. 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63. 

Szalay Ferenc Zsolt 9461 Lövő, Fő u. 72. 

ZALA MEGYE   

FEMAT-Hungaria Gép és Acélszerkezetgyártó 8973 Csesztreg, Ady Endre u. 49. 
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Osztályaink a 2016/2017-es tanévre /nappali/ 

Osztály 
Szakma/szakmacsopor

t/ágazat 
Szakma OKJ szám osztályfőnök tanulók létszáma 

9/Ag 
5. Gépészet / IX. 

Gépészet 
54 523 04 

Keppel Mónika 

18 

30 

9/Av 

 6. Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

54 523 01, 54 523 02 12 

10/A 
 5. Gépészet / IX. 

Gépészet 
54 523 04 Péterfi Enikő Ágnes 20 20 

11/Ag 
 5. Gépészet / IX. 

Gépészet 
54 523 04 

Bodó Judit 

12 

20 

11/Av 

6. Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

54 523 01, 54 523 02 8 

12/Ag 5. Gépészet 54 523 04 

Takácsné Csókai 

Adrienn 

15 

22 

12/Av 
6. Elektrotechnika-

elektronika 
54 523 01, 54 523 02 7 

12/i Érettségit adó nappali   Sándor Tamás 35 35 

13/i Érettségit adó nappali   Joóné Varga Lívia 19 19 

1/13/Am 

Mechatronikai technikus 

/ 5. Gépészet / IX. 

Gépészet 

54 523 04 

Tölgyesi Zoltán 

11 

17 

1/13/Ae 

Elektronikai technikus / 

6. Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

54 523 02 6 

1/13/B 

Automatikai technikus / 

6. Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

54 523 01 Herczeg Imre 21 21 

2/14/A 

Mechatronikai technikus 

/ 5. Gépészet / IX. 

Gépészet 

54 523 04 Vida József 24 24 

2/14/B 

Automatikai technikus / 

6. Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

54 523 01 Hegedüs Sándor 22 22 
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Villamosipar és 

elektronika 

1/9/D 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
34 521 03 Sulter Gábor 22 22 

1/9/G 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
34 521 03 Kereszti László 23 23 

1/9/E 

Villanyszerelő / 6. 

Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

34 522 04 Bálintné Szalai Judit 19 19 

1/9/Fé 

Központifűtés- és 

gázhálózat-

rendszerszerelő / 5. 

Gépészet / VIII. 

Épületgépészet 

34 582 09 

Takács Márton 

13 

26 

1/9/Fk 

Karosszérialakatos / 13. 

Közlekedés / XXII. 

Közlekedésgépész 

34 525 06 13 

1/9/H 
Hegesztő / 5. Gépészet / 

IX. Gépészet 
34 521 06 Németh Judit 17 17 

2/10/D 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
34 521 03 Vörös Gizella 20 20 

2/10/G 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
34 521 03 Tóth Dezső 16 16 

2/10/E 

Villanyszerelő / 6. 

Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

34 522 04 Horváth Árpád 13 13 

2/10/Fk 

Karosszérialakatos / 13. 

Közlekedés / XXII. 

Közlekedésgépész 

34 525 06 

Auer Péter 

6 

15 

2/10/Fé 

Központifűtés- és 

gázhálózat-

rendszerszerelő / 5. 

Gépészet / VIII. 

Épületgépészet 

34 582 09 9 

2/10/H 
Hegesztő / 5. Gépészet / 

IX. Gépészet 
34 521 06 Lákics Krisztina 20 20 

3/11/D 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
33 521 03 Bódi Béla 18 18 
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3/11/G 
Gépi forgácsoló /5. 

Gépészet / IX. Gépészet 
33 521 03 Somos Boros Enikő 13 13 

3/11/Ek 

Karosszérialakatos / 13. 

Közlekedés / XXII. 

Közlekedésgépész 

34 525 06 

Kánya Béla 

15 

25 

3/11/Ev 

Villanyszerelő / 6. 

Elektrotechnika-

elektronika / XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

34 522 04 10 

3/11/Fh  
Hegesztő / 5. Gépészet / 

IX. Gépészet 
34 521 06 

Jákli Gábor 

16 

23 

3/11/Fé 

Központifűtés- és 

gázhálózat-

rendszerszerelő / 5. 

Gépészet / VIII. 

Épületgépészet 

34 582 09 7 

Σ 500 

 

Felnőttoktatás 

Ksz/12/v 

Villanyszerelő  
felnőttoktatás - esti 

munkarend, szakiskolai 

nevelés-oktatás 

(szakképzés) 

  Horváth Árpád 10 10 

Ksz/11/vk 

Villanyszerelő  
felnőttoktatás - esti 

munkarend, szakiskolai 

nevelés-oktatás 

(szakképzés) 

KERESZTFÉLÉV 

  Kánya Béla 15 15 

Ksz/11/gk 

Gépi forgácsoló  
felnőttoktatás - esti 

munkarend, szakiskolai 

nevelés-oktatás 

(szakképzés) 

KERESZTFÉLÉV 

  Kereszti László 10 10 

     Σ 35 

 

Összlétszám: 535 fő az iskolában, a kollégiumban 204 fő. A felnőttoktatás, felnőttképzés 

folyamatosan bővül, igények és lehetőségeink függvényében indulnak osztályok, csoportok 

Az idei tanévben a nappali képzésben 24 osztályközösség működik iskolánkban. Az 

osztályfőnökök száma is 24. A 9. évfolyamon 5 olyan osztályfőnök van, akik az idén először 

kapták ezt a nehéz feladatot. A szakközépiskolai 9. évfolyamos osztályok létszáma nem túl 

magas, ezért reméljük a jó és fegyelmezett közösségek kialakulását. A szakgimnáziumi 
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osztály létszáma 30 fő. A felnőtt oktatásban 3 osztályunk van, a kollégiumban 8 csoport 

működik. 

 

Iskolánk vezetése: 
 

Vöcsei Imre    igazgató 

Bognár László    igazgató helyettes   

Hegedüs Sándor   igazgató helyettes 

Horváth Szabolcs   gyakorlati oktatásvezető 

Grasl Ottó     kollégiumvezetői feladatok ellátása 

 

A vezetőség minden héten tart megbeszélést különböző időpontban, kibővített vezetői 

értekezletet havonta egyszer-, tantestületi megbeszélést szükség szerint tartunk. A felmerülő 

kérdésekben, problémákban napi megoldásokat keresünk a szaktanárokkal, 

osztályfőnökökkel. A kollégium vezetésének törvényi háttere adott, reményeim szerint fiók-

tagintézményé minősítésével megoldódik vezetése is a következő tanévtől. 

 

A tantestület szakmai munkaközösségei – 6 munkaterület 

 
Osztályfőnöki munkaközösség vezető: Joóné Varga Lívia 

Humánmunkaközösség-vezető: Sarkadiné Gyetvai Zsuzsanna 

Reálmunkaközösség-vezető: Péterfi Ágnes 

Műszaki (szakmai elméleti) munkaközösség-vezető: Jákli Gábor 

Szakoktatói (szakmai gyakorlati) munkaközösség-vezető: Molnár Péter 

Nevelői (kollégiumi) munkaközösség-vezető: Bende Imre 

A munkaközösségek szakmai feladatait a fenti közösségek munkatervei tartalmazzák. 

Munkatervet készített még a kollégium, a könyvtár, az ifjúságvédelmi felelős, a DÖK, az 

első kettő munkatervét csatolom. A védőnő és a bűnmegelőzési tanácsadó is adott le 

munkatervet, de ők nem a mi alkalmazottaink. Tervezzük a következő tanévtől a felnőtt 

oktatási munkaközösséget. 
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2017/2018. tanév tervezett képzései 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

B
el

ső
 k

ó
d
 

Szakmacsoport/ 

ágazat 

Választ

ható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után) 

F
el

ve
h

et
ő

 

lé
ts

zá
m

 

610 5. 

Gépészet/ 
IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Mechatronikai technikus 32 

620 6. 

Elektrotechnika/ 

XI. 
Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 
Automatikai technikus 32 

621 6. 
Elektrotechnika/ 

XI. 

Villamosipar és 
elektronika 

angol, 

vagy 

német 
Elektronikai technikus 16 

622 6. 

Elektrotechnika/ 

XI. 
Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
16 

623 6. 
Elektrotechnika/ 

XI. 

Villamosipar és 
elektronika 

angol, 

vagy 

német 

Közlekedésautomatikai 

műszerész 
16 

630 
5. Gépészet/ 

VIII. Épület 

gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Épületgépészeti technikus 16 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

B
el

ső
 k

ó
d
 

Szakmacsoport/ 

ágazat 

Választ

ható 

nyelv 

Oktatott szakma 

F
el

ve
h

et
ő

 

lé
ts

zá
m

 

640 5. Gépészet/ 
IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Gépi forgácsoló 

56 

650 5. Gépészet/ 
VIII. Épület 

gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Központi fűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő 16 

660 5. Gépészet/ 
IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Hegesztő 

28 

670 

6. 

Elektrotechnika/ 
XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 

Villanyszerelő 28 

680 

13. Közlekedés/ 

XXII. 

Közlekedés 
gépész 

angol, 

vagy 

német 

Karosszérialakatos 16 
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Tervezett szakmai programok: 

Szülői tájékoztató / kamara+ igazgató/: a szakképzés lehetőségei – szeptember 28. 

 „Párbeszéd a polgárokkal” című rendezvény a szlovéniai Lendván,  melynek központi 

témája az oktatás, a szakképzés, a munkaerő elvándorlás – szeptember 23. 

Pályaorientációs show 

Megújult Mikrolabor ünnepélyes átadása /erősáram, gyenge áram/ - október 25. 

Beiskolázás segítése az általános iskolai pályaorientációs rendezvényeken való részvétellel 

Szórólap megújítása, iskola film aktualizálása 

Jövő évi beiskolázási terv készítése – október 1. 

Pálya-infó kiállítás – november 9-10. 

Nyílt nap – november 22. 9h 

Nyitott laborok napja / szakmák bemutatója a tanműhelyben/ - december 19. 8h 

Cégbemutató szülői értekezlet 

Cégfelvételi 

Képzőhelyekkel történő szorosabb együttműködés  

Szintvizsgák 

Szakmai próbavizsgák szervezése 

Házi szakmai verseny szakmánkénti kidolgozása 

Szakmai vizsgák 

Részvétel a VI. Ipari és Technológiai Szakmai Napon 

A Magyar Épületgépészek Szövetségével még szorosabb kapcsolat kialakítása 

Üzemlátogatások 

A város területén folyó munkálatok tanulmányozása /víz, gáz, csatorna/ 

Nyári szakmai gyakorlatok szervezése 

 

Szakmai versenyek: 

Csernyánszki Imre Országos pneumatika verseny 

Országos Konstrukciós verseny 

Euroskill magyar válogató verseny 

Szakma sztár döntő 

Pattantyús Ábrahám Géza Országos Áramkörtervező Verseny 

Rézverseny 
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Egyéb pedagógus megbízatások, funkciók 

 

Ifjúságvédelmi felelős: Takácsné Csókai Adrienn 

Feladatai négy nagy csoportra oszthatók, sok-sok teendővel, kapcsolattartás a tanulókkal, a 

szülőkkel, a tantestület tagjaival és egyéb szervezetekkel. Az SNI és BTMN tanulók 

problémáinak összegzése, javaslattétel kezelésükre. Az igazolatlan mulasztások figyelemmel 

kísérése, szükség esetén jelzés a jegyző és a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Együttműködés a 

Diákönkormányzattal, Puskás Tivadar Tanulóiért Alapítvánnyal. Fokozott figyelem az 

osztályfőnökökkel és szaktanárokkal a hátrányos, a halmozottan hátrányos, a veszélyeztetett 

vagy védelembe vett tanulók tanulmányaira. Szoros együttműködés az integrációs feladatok 

ellátásában az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 

 

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár: Sarkadiné Gyetvai Zsuzsanna 

Feladataikat tervezett módon, esemény naptár szerint végzik, nagy nehézséget jelent a 

szakközepes tanulók „kéthetezése”, hiszen egyik héten a gyakorlati képzőben vannak. 

Csutkabál, mikulás, diáknap, végzősök búcsúztatása, házibajnokságok, kerékpártúra, 

csapatépítés mind-mind jellemző tevékenységük. 

 

Közösségi szolgálat koordinálásáért felelős tanár: Szalai Judit 

Legfontosabb feladata a kétoldalú kapcsolattartás, egyrészt a közösségi szolgálat 

szakembereivel, másrészt az iskolában érintett osztályfőnökökkel. A feladat sokrétű, 

szervezési és adminisztrációs események ellátásával is jár, szükséges a tanulók megfelelő 

motiválása, hogy együttműködőek legyenek. Az idei tanévtől az osztályfőnököknek nagyobb 

szerep jut a feladatellátásban, hiszen saját tanulóikat ők jobban ismerik, az adatokat 

hatékonyan tudják kezelni. A felelős tanár a koordinálást, illetve a szükséges információk 

megadását végzi. 

 

Puskás Galéria programjainak szervezője, a Szombathelyi Televízió tervezett ifjúsági 

műsorának intézményi képviselője: Bodó Judit 

 

A 2016/2017-es tanév kiállításai, programjai (tervezet): 

 Képzőművészeti kiállítás: Bartkó Péter Szilveszter akvarelljei - 2016.szeptember 29. 

 Helytörténeti kiállítás: „Azok az 50-es évek"- kiállítás kortörténeti dokumentumokból 
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Pittmann Ildikó és Spiegler Tibor gyűjteményéből 

 Rendhagyó történelemóra: visszaemlékezők '56-ról, a meghívott vendég Lechner 

Ferenc az '56-os Szövetség elnöke  

 2016.november - képzőművészeti kiállítás: Szabó Daniela festményeiből 

 2017. február: kiállítás Hornyák Emőke fotóiból 

 2017. április: kiállítás Lechner Ferenc festményeiből 

 

A televíziós program most indul, első összejövetele szeptemberben végén lesz! 

Tudomásom szerint havi egy műsort terveznek, amellyel megvalósulna a tanárok és a diákok 

részvétele a tévé munkájában! 

 

Ünnepségek, megemlékezések szervezésének és lebonyolításának felelőse: Séfelné 

Horváth Ilona 

 

Iskolánk régóta hitvallásának tartja, hogy a felnövekvő ifjúság számára a szakirányú képzés-

oktatás mellett sokszínű kulturális kínálatot kell biztosítani.  Kultúrával, 

hagyományokkal, ünnepségekkel nevelni. Az iskolában és a kollégiumban is prioritást 

élvez, kulturális programokon keresztül a tanulók nevelése. Cél, hogy e tevékenységekbe 

minél több kollégát és tanulót vonjunk be, ezzel is erősítve a szakmai és diákközösségeket. Az 

intézményi szinten a kötelező és ajánlott ünnepségeket is igen komoly tervező és szervező 

munka előzi meg, mind a kollégák, mind a diákok részéről, így nem is lehet más az 

eredménye, mint nagyon színvonalas műsorok, megemlékezések. Ezzel erősödik az egész 

közösség, az egymás iránti empátia és tolerancia is. 

ÚJ!.11/A osztály benevezett, egy az Őrvidékház által elindított városi rendezvényre, Savaria 

hétköznapjai - színjátszók versenye. Egy 20-25 perces jelenete adnak elő egy cirkuszi előadást 

megjelenítve novemberben /Bodó Judit, Varga Jenő/. 

Megemlékezéseink: emlékezés az aradi vértanukra, október 23-a megünneplése, 

megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól, ünnepi műsor-emlékezés 1848. 

március15-re, holokauszt emléknap, az összetartozás napjának megünneplése. Célja a nemzeti 

ünnepekhez kapcsolódó hagyományok megismertetése, a közös ünnepléssel, emlékezéssel a 

nemzeti öntudat erősítése. 

A naptári ünnepekhez kapcsolódó alkalmak, mint karácsony a régi hagyományok őrzését, 

megismerését szolgálják. Tanulóinknak szereplési lehetőséget nyújtunk, olyan diákok is 

részesei sokszor a műsoroknak, akik a tanulmányi munkában kevés sikert érnek el. Az 
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ünnepek egyben azt is szolgálják, hogy tanulóinkat az ünnepi alkalomhoz illő viseletre, 

viselkedésmódra is tanítjuk, erősítjük az egymásra figyelést, egymás elfogadását. Az iskola 

falain kívülre hagyományosan a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó pásztorjátékot, 

betlehemezést visszük a Szombathelyi Advent rendezvénysorozatra. Kiemelt esemény a 

Magyar Kultúra Napja (tanár-diák műsorszámokkal), itt nem csak a humán 

munkaközösség tagjai jeleskednek, hanem, aki szeretné, mindenki megmutathatja tehetségét, 

elmondhatja üzenetét, elénekelheti mondanivalóját. Ez a délelőtt a nap méltósága mellet 

lehetőséget ad a vidámságra közelebb hozza egymáshoz a tanárokat és a diákokat. 

A kollégium ez irányú tevékenységéből Berzsenyi Nap nevű rendezvényünket emelném ki, 

amely egy igazi ünnep: emlékezés névadónkra, kiváló kollégistáink köszöntése illetve 

kulturális bemutató az MMIK színháztermében. 

Tervezett időpontok: 

Október 6-i megemlékezés: október 5. (szerda) 

Október 23-i ünnepség: október 21. (péntek) 

Karácsonyi műsor: december 16. (péntek) - (iskolai és Szombathelyi Advent egyben) 

Tanári karácsony: december 19. (hétfő) 

Magyar Kultúra Napja: január 20. (péntek) 

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: február 24. (péntek) 

Március 15-i műsor: március 14. (kedd) 

Holokauszt emléknap áprilisban 

Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon-nap): június 02. (péntek) 

 

Iskolánk kiemelt sportrendezvényeinek felelőse: Varga Jenő 

 

Ebben a tanévben a következő ünnepi eseményeket tervezzük: 

Kondi- park avató októberben 

15 éves a Puskás DSE áprilisban 

20 éves a VARGARÉNA Puskás Skate Park fotókiállítás májusban 

Találkozó Hegedűs Csaba olimpiai aranyérmes birkózóval (45 éve szerezte) - májusban 

 

További sportesemények 

 Atlétika – terem- tél, szabadtéri - ősz, tavasz 

 Mezei futás – ősz 

 Kézilabda- ősz 
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 Kosárlabda- ősz 

 Labdarúgás – ősz, tél, tavasz 

 Iskolák a jégen- tél 

 Gyorskorcsolya – tél 

 1000 m váltó- tél 

 Asztalitenisz. – tél 

 Teke – tél 

 Extrém sportok- ősz, tavasz 

 

Honlap frissítése, naprakész információk elhelyezése: Esztergályos Róbert, tervezzük a 

honlap átalakítását, új honlap készítését. 

Dokumentumok sokszorosítása, egybefűzése, megemlékezések, műsorok technikai 

hátterének biztosítása, fotók készítése: Tornai Árpád 

 

A tanítási év legfontosabb eseményei, dátumai a 12/2016. EMMI rendelet 

szerint 

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és 

utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). 

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan, 

gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 

száznyolcvanegy nap. 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 

tanítási nap, a középfokú iskolákban 2017. május 4. 

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát /jegyzőkönyv-fenntartó/ 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje 
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szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hat, a 

szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt 

szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként 

megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2016. november 18-ig 

gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) 

bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért 

felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között, 

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között, 

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. 

között. 
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 A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. 

május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a 

mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az 

érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

 A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák május 8-26. 

A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák június 19-30. 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, 

szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenységét az alábbi időpontban kell megszervezni: 

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2016. október 3-7. 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2016. október 

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2017. február 6-10. 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2017. február-március 

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2017. május 15-16., május 18-19., május 22. 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május-június 
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szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május-június 

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív 

vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a 

vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az 

írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé 

a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap 

igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés 

megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga 

írásbeli letételét biztosító intézményt. 

Tanítás nélküli munkanapok a tanév folyamán: 

 Munkanap áthelyezés: október 31. - október 15. tantestületi kirándulás Pannonhalmára 

 december 19-20-21 – tanítás nélküli munkanap, december 19-én nyitott laborok napja 

/ szakmák bemutatója a tanműhelyben/ 

 Ballagás – 2017. május 5. /szakgimnáziumban/ 

 Diáknap – 2017. június 14.  

 1 nap (szalagavató napja vagy utána) 

 

Kötelező értekezletek: 

Tanévnyitó értekezlet augusztus 29. 

Osztályozó értekezlet január 19. 

Félévzáró értekezlet február 1. 

Végzősök osztályozó értekezlete május 3. 

Osztályozó értekezlet június 13. 

Évzáró értekezlet július 3. 

 

Fontos események időpontjai:  

Szalagavató bál megbeszélési időpontja október 11. 

Alapítványi Bál november  

Szalagavató bál február, március 

Ballagás május 5. 
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Eseménynaptár 

Az eseménynaptár a munkaközösségek által összeállított programokat tükrözi, csak havi 

lebontásban, hiszen a tanév legfontosabb időpontjai a fentebb már leírásra kerültek, így a 

szakmai programok, tanév rendjéből következő események, kulturális események, 

ünnepségek, megemlékezések, tanítás nélküli munkanapok, kötelező értekezletek időpontjai 

innét kiolvashatók. Az iskolában minden hónapban készül eseménynaptár, amely napokra 

lebontva tükrözi a legfontosabb eseményeket, felelősökkel együtt. A munkaközösségek által 

tervezett projektnapokat a tanév rendjében javasolt projekthetek keretében kívánjuk 

megvalósítani. 

 

Augusztus 

 Alakuló értekezlet 

 Munkaközösségi értekezlet, éves munkaterv megbeszélése  

 Javítóvizsgák 

 Pótbeiratkozás 

 Tanévnyitó értekezlet 

 

Szeptember 

 Tanévnyitó ünnepély  

 Bartkó Péter Szilveszter akvarelljeiből. Szombathelyi és kőszegi városképek 

 Évindító továbbképzések 

  9. évfolyam osztályok közös és osztályonkénti szülői értekezlete. 

 Adminisztrációs feladatok (napló, törzslap, záradékok) 

 Fogászati szűrővizsgálat a rendelőben és az iskolában  

 Kutatók éjszakája- NYME rendezvényeire érdeklődő diákok szervezése  

 Pályaorientációs show 
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 A tanévvel kapcsolatos szakmai továbbképzések a pedagógusok részére 

 Helyi tantervek és tanmenetek elkészítése 

 Állatok világnapja-előzetes felhívás osztályokban plakátkészítésre 

 PP, házirend, munkaterv átnézése, kiegészítése, elfogadása 

 

 

Október 

 Szülői értekezletek 

 Fogászati szűrővizsgálat a rendelőben és az iskolában  

 Csapatépítő gyalogtúra a Cuha-patak völgyébe 

 Emlékezés az aradi vértanukra 

 Október 23-a megünneplése 

 Rendhagyó történelemóra 1956-ról, meghívott előadókkal 

 Helytörténeti kiállítás az 50es évek dokumentumaiból, Fonyódi László 

gyűjteményéből 

 Problémafórum 

 Megújult „Mikro labor” átadása 

 Műanyag palack gyűjtés szervezése 

 Állatok világnapja alkalmából készített plakátok kiállítása 

 Jelentkezések az OSZKT versenyre – matematika, fizika, informatika tantárgyakból  

 Jelentkezés a Bolyai matematika versenyre 

 Folyosókon található tárlók rendezése, felújítása. 

 Projekt nappal kapcsolatos szervezési feladatok megbeszélése 

 A város területén folyó munkálatok tanulmányozása /víz, gáz, csatorna/ 

 

 November 

 Egészségnevelési hét. A 9. évfolyam egészségnevelés órái: pubertáskori változások, 

egészséges táplálkozás témakörben 

 Csutkabál: Elsősavató műsorral és vetélkedőkkel az iskola ebédlőjében 

 „Szülő- tanár” Alapítványi bál  
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 Tekeparti 

 Színházlátogatás szervezése a tanulóknak 

 Szárazelem gyűjtés szervezése 

 Pálya infó kiállítás 

 Nyílt napok – érdeklődő diákok fogadása az órákon 

 Jelentkezés az Eötvös Loránd fizika versenyre.  

 

December 

 DÖK mikulás 

 10. évfolyamon egészségnevelés (szeretet, szerelem, biztonságos szex) 

 Szabó Daniella festményei 

 Karácsonyi műsor a tanulóknak 

 Tanári karácsony 

 Papírgyűjtés szervezése 

 Eötvös Loránd megyei fizika verseny  

 Jelentkezés a Gordiusz Matematika versenyre  

 Jelentkezés a Genius Logicus matematika versenyre 

 Jelentkezés SZKTV-re 

 Jelentkezés Szintvizsgára 

 Tanműhelyi nyílt nap 

 

Január 

 Az első félév vége (adminisztrációk, statisztikák, szülők értesítése) 

 Munkaközösségi értekezlet 

 A Magyar Kultúra Napja (tanár-diák műsorszámokkal) 

 Problémafórum 

 Gordiusz matematika verseny 

 Félév vége  

 Jegyek zárása, bizonyítványosztás 

 Látogatás a Gotthard Jenő Csillagvizsgálóba a 12.A, osztályos tanulók részére  
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 Genius Logicus matematika verseny 

 Cégbemutató szülői értekezlet 

 SZKTV megyei forduló 

 

 

 

Február 

 Diák közgyűlés 

 Szalagavató 

 Szintvizsgák 

 A 13. évfolyam egészségnevelése. Lelki egészség 

 Kiállítás Hornyák Emőke az Alon.hu munkatársának fotóiból 

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól  

 Iskola mozi szervezése a tanulóknak 

 Félévi értekezlet 

 Félévi munkaközösségi megbeszélés 

 Szakmai próbavizsgák 

 Érettségire jelentkező diákok felmérése, érettségi feladatsorok összeállítása. 

 Szalagavató ünnepség 

 Szerethető matematika verseny  

 

Március 

 A 12. évfolyam egészségnevelése: Családi életre nevelés 

 Ünnepi műsor: emlékezés 1848. március 15-re 

 Nyelvek napja a Puskásban: játékos csapatversenyek német és angol nyelven  

 Humán projektnap  

 Tankönyvrendelés áttekintése, megbeszélése a 2017/2018 tanévre  

 Érettségire készülő osztályok várható eredményeinek a megbeszélése. 

 Projektnap megvalósítása 

 A város területén folyó munkálatok tanulmányozása /víz, gáz, csatorna/ 
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Április 

 A 11. évfolyam egészségnevelése: a here- és az emlő önvizsgálata 

 Holocaust emléknap 

 Lechner Ferenc festményeinek kiállítása 

 Gyalogtúra a Krisztina kilátóhoz, Dozmatra 

 Házi verseny természetismeretből (célcsoport a 9. évfolyam- az első 3 helyezettnek 

jutalmazás) 

 Integrált természettudományos verseny  

 Érettségire felkészítés zárása, „kis érettségik” javítása 

 Végzős osztályok osztályozó értekezlete 

 SZKTV döntő 

 

Május 

 Ballagás 

 Munkaközösségi értekezlet 

 Érettségi vizsgák 

 Drog prevenciós előadás a 9. évfolyam számára 

 Ballagás 

 Problémafórum 

 Ballagás 

 Dohányzásmentes világnap – előadás: Henczi Eszter, Sándor Tamás 

 Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

 Országos mérés és értékelés a 10. évfolyamon 

 Szakmai vizsgák 

 

Június 

 14-én diáknap 

 15-én sportnap 

 Adminisztrációs feladatok 

 Az Összetartozás napjának megünneplése 
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 Évértékelő munkaközösségi beszélgetés 

 Osztályozó értekezlet 

 Szóbeli érettségi vizsgák  

 Év végi munkaközösségi értekezlet 

 Sport nap 

 

Az osztálykirándulások a tanévben folyamatosan zajlanak. A kirándulások maximum két 

munkanapot vehetnek igénybe. 

 

 

Szombathely, 2016. szeptember 20.      

Vöcsei Imre 

 

 

 

 

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Könyvtárának 2016/2017. tanévi 

munkaterve 

 

Az iskolai könyvtár a nevelési-oktatási intézmény szerves része. Sajátos eszközeivel, 

szervezeti és munkaformáival tevékenyen járul hozzá az oktatási törvényben 

megfogalmazottak végrehajtásához. Ugyanakkor, mint egységes információs rendszer tagja, a 

mindenkori jogszabályok szerint működik. 

Az iskolai könyvtár a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségek felhasználásával, szakszerűen 

fejlesztett, és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató 

tevékenység szerves része, szellemi bázisa. 

Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges 

ismerethordozókat, valamint információkat. 

Központi szerepet tölt be az intézmény olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében. 

Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos 

olvasási szokások kifejlesztését. 

Kielégíti a pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit, ha 

szükséges, ennek érdekében igénybe veszi más könyvtárak szolgáltatásait is. 

 

I.A könyvtár fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
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1. Állományfejlesztés-apasztás 

- Az intézmény profilját figyelembe véve a munkaközösség-vezetők, az egyes 

szakterületek irányítóinak javaslatai alapján, az éves beszerzési keret szakszerű 

felhasználásával folyamatosan és arányosan fejlesztem az állományt a gyűjtőköri 

szabályzat alapján. Kiemelt figyelmet fordítok a kézikönyvtári anyag fejlesztésére. 

- A hiányos, csonka sorozatok teljessé tétele érdekében állandó kapcsolatot tartok a 

különböző könyvesboltokkal. 

- Folyamatosan figyelem a letéti ellátó helyeket, pótolom, kiegészítem, frissítem az 

állományukat. 

- Lehetőség esetén bővítem a könyvtári dokumentumok körét pályázati összegek 

elnyerése révén.  

- A korszerű, használható állomány érdekében évente jegyzék alapján kivonom az 

állományból az elavult, rongált könyveket, folyóiratokat.  

 

2. Állományfeltárás 

- A Könyvellátótól, valamint az egyedi beszerzések alapján folyamatosan történik a 

könyvtár raktári, és az elektronikus (SZIRÉN) katalógusának az építése. 

- Visszamenőleg folytatom az állomány számítógépen történő feldolgozását. 

 

3. Az állomány gondozása, védelme: 

- A raktári rend folyamatos figyelemmel kísérése. 

- A letéti ellátó helyek gondozása. 

- A lejárt kölcsönzési idő utáni követelések rendezése. 

- A könyvek folyamatos köttetése, rendben tartása. 

 

4. Folyóiratok: 

- Évente, szükség esetén év közben is, indokolt igények alapján folyóiratok, illetve 

szakmai lapok rendelése. Gondoskodom megfelelő elhelyezésükről, 

nyilvántartásukról, selejtezésükről. 

5. Kiállítások - rendezvények: 

- Az intézmény kulturális rendezvényeihez kapcsolódóan különböző kiállítások, 

könyvbemutatók szervezése, dokumentumokkal segítése. 
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(földszinti asztali tárlók, nemzeti évfordulók: október 6, október 23., március 15; 

április 22. a Föld napja) 

- Az új könyvekből, folyóiratcikkekből, pályázatokról felhívás, tájékoztatás ( a 

számítógépes hálózaton, a tanári szobában és a fényújságon), kiállítás. 

- Könyvtári blog szerkesztése 
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II. Olvasáspedagógiai feladatok: 

- szeptember: ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyvellátása 

- osztályok tartós tankönyvkölcsönzése (matematika tankönyvek, Kommunikáció- 

magyar nyelv és irodalom szakiskolák 9. évfolyama számára, Angol nyelvkönyv és 

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak, Etika, Szakiskolai közismereti, Elektrotechnikai 

szakismeretek, Anyagismeret, , Gázellátás) 

- Osztályfőnöki, magyar, valamint informatika órák keretében könyv- és 

könyvtárhasználati órák tartása. 

- Szaktanári órák tartása, szervezése a kollégák igényei alapján. 

- Az önművelés támogatása. 

- Iskolai, megyei, országos versenyekre, pályázatokra készülő tanulók munkájának 

segítése. 

- Rendkívüli óra Az Európai nyelvek napja (szeptember 26.), a Magyar Tudomány 

napja (november 3.), a Föld napja (április 22.) alkalmából 

- Bod Péter könyvtárhasználati-, Tini galopp versenyre felkészítés 

- Az Iskolai könyvtári hónap  (október) kapcsán programok szervezése: bekapcsolódás 

a nemzetközi könyvjelzőcsere programba (9/A) és Nemzetközi skype-projektbe (1-1 

angol és német csoport) 

- Halloween a könyvtárban 

- Shakespeare emlékév (halálának 400. évfordulója)., Arany János emlékév 

(születésének 200. évfordulója) alkalmából feladatlapos iskolai vetélkedő 

lebonyolítása 

- Iskolai projektnapokba, diáknapba való bekapcsolódás – vetélkedő szervezése 

- Ünnepi könyvhét iskolai rendezvénye 

 

III: Egyéb könyvtári feladatok: 

Pályázati felhívások figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek kihasználása a könyvtár 

dokumentumállományának, berendezéseinek gyarapítására. 
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Könyvtárhasználati órák terve 
 

 

Osztály: Óraszám: Téma:  

    

9. A. 

(1. csop.) 
1. 

Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, 

könyvtári szolgáltatások 

 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje  

 3. Direkt tájékoztatási eszközök   

 4. Információkeresés  

 5. Számonkérés  

    

9. A. 

(2. csop.) 
1. 

Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, 

könyvtári szolgáltatások  

 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje  

 3. Direkt tájékoztatási eszközök   

 4.  Információkeresés  

 5. Számonkérés  

    

10.A. 

(1.csop.) 
1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 

 2. Indirekt tájékoztatási eszközök  

 3. Könyvtárak az interneten  

    

10.A. 

(2.csop.) 
1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 

 2. Indirekt tájékoztatási eszközök  

 3. Könyvtárak az interneten  

    

11.A 1. Könyvtári adatbázisok  

 2. Könyvtári adatbázisok  

    

12/I 

(1. csop.) 
1. 

Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, 

könyvtári szolgáltatások  

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. Direkt tájékoztatási eszközök  

 4.  Információkeresés 

 5. Számonkérés 

   

 

12/I 

(2. csop.) 
 

1. 
Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, 

könyvtári szolgáltatások  

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. Direkt tájékoztatási eszközök  

 4.  Információkeresés 

 5. Számonkérés 

   



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 2016/2017. tanév 
   

 

 31 

13/I 

(1. csop.) 
 

1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 2. Direkt tájékoztatási eszközök. Gyakorlás 

 3. Indirekt tájékoztatási eszközök 

 4. Könyvtárak az interneten 

   

13/I 

(2. csop.) 
 

1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 2. Direkt tájékoztatási eszközök. Gyakorlás 

 3. Indirekt tájékoztatási eszközök 

 4. Könyvtárak az interneten 

   

1/9. D. (1. csop.) 

1/9. D. (2. csop.) 
1. Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. 
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

 4. 
Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

   

1/9. E. (1. csop.) 

1/9. E. (2. csop.) 

 

1. Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. 
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

 4. 
Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

   

1/9. Fé 

1/9. Fk 
1. Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. 
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

 4. 
Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

   

1/9. G. (1. csop.) 

1/9. G. (2. csop.) 

 

 Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 

  A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

  
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

  
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

  
Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 
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1/9. H. (1. csop.) 

1/9. H. (2. csop.) 

 

1. Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. 
Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

 4. 
Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai 

könyvtárban 

   

11. villanyszerelő/ 

épületgépész/ 

hegesztő/ gépi 

forgácsoló/ 

karosszérialakatos 

szakmák tanulói 

1-1-1-1-1 Adott szakma ismeretanyaga a könyvtárban 

 

 

 

 

Szombathely, 2016. szeptember 15.    Gerölyné Pipics Enikő 
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SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari  

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Berzsenyi Dániel kollégium 

9700. Szombathely, Ady tér 2. 

 

 

 

A kollégium munkaterve 

2016-2017 tanévre 
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Statisztikai adatok: 2016. szeptember 1-én 204 fő 

 

A kollégium tanulói létszáma 2016-2017 tanévben 

Csoport száma, tanár Csoport létszám Ebből fiú 
Ebből 

lány 

1 Grasl Ottó 23 23   

2 Karcsics László 24 24   

3 Csonka Ferenc 24 24   

4 Császár Róbert 22 22   

5 Csajkás Sándor 24 11 13 

6 Bende Imre 26 11 15 

7 Takóné Papp Györgyi 31   31 

8 Fisli Beáta 30   30 

Mindösszesen: 204 115 89 

  

A tanulók iskolánkénti megoszlása 

ssz. Iskola neve Tanulók száma Ebből fiú 
Ebből 

lány 

1 Puskás 37 37 0 

2 Gépipari 48 48 0 

3 Művészeti 42 14 28 

4 Savaria 25 0 25 

5 SZESZI 26 3 23 

6 Hefele 4 3 1 

7 Hermann 14 8 6 

8 Teleki 4 0 4 

9 Kereskedelmi 1 0 1 

10 Premontrei 1 1 0 

11 Nádasdy, Csepreg 1 1 0 

12 NLG 0 0 1 

Mindösszesen: 204 115 89 

A kollégium nevelési-oktatási tevékenysége 8 csoportra szerveződött: 
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I. csoport – csoportvezető: Grasl Ottó /23 tanuló/ (kollégiumvezető) 

II. csoport – csoportvezető: Karcsics László /24 tanuló/ 

III. csoport – csoportvezető: Csonka Ferenc /24 tanuló/ 

IV. csoport – csoportvezető: Császár Róbert /22 tanuló/  

V. csoport – csoportvezető: Csajkás Sándor/24 tanuló/ 

VI. csoport – csoportvezető: Bende Imre /26 tanuló (munkaközösség-vezető) 

VII. csoport – csoportvezető: Takóné Papp Györgyi /31 tanuló/ 

VIII. csoport – csoportvezető: Fisli Beáta /30 tanuló/ 

Személyi feltételek: 

Tanári létszám: 8 fő csoportvezető tanár, 1 fő nevelőtanár csoport nélkül /Imre Róbert/, 1 fő 

könyvtáros tanár /Horváth Magdolna/, ebben a tanévben az 1. sz. csoport csoportvezetője 

/Grasl Ottó/ látja el a kollégiumvezetői feladatokat. 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő kollégiumi titkár 

Technikai személyzet: 10 fő - 5 fő takarító, 4 fő portás, 1 fő karbantartó 

 

Tárgyi feltételek: Az ötszintes épületben az ablakok cseréje öt évvel ezelőtt a hálókban 

megtörtént, lehetőség szerint a másik két oldalt is cserélni szeretnénk. A villanyvezetékek 

cseréje az 1-3 szinten megtörtént, folytatása a 4-5. szinten szükséges.  

A tetőszigetelés néhány helyen bevezeti a vizet a födémbe, ennek diagnosztizálása és javítása 

megoldásra vár. A munkaterv írása közben megtörtént a tetőszigetelő vállalkozó általi 

felmérés, így már bízhatunk az esős idő beállta előtti javításban.  

A legégetőbb probléma az 1-2 emeleti piszoárok működővé tétele. A szennyvízrendszer 

(dugulások) átvizsgálása és a szükséges javítások elvégzése is fontos feladat.   

A negyedik emeleten elkészült a tanulók szekrényeinek ajtócseréje. A fiú oldalon az 

ágyszámnak megfelelő 32 ajtó került fel, míg a lány oldalon mind a 36 szekrény a helyére 

került. 

A nyári szünet idején elmaradt tisztasági festést – különösen a fürdőhelyiségekben – 

mindenképpen indokoltnak tartom az ősz folyamán. 
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A kollégium társadalmi szerepe 

 

A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi szerepek 

tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az 

együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást 

nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 

A kollégium a köznevelési intézményrendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, 

hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek 

lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a család nem tudja biztosítani a 

tanuláshoz szükséges körülményeket. A kollégium a környezet, a helyi társadalom, a 

beiskolázási körzet sajátosságait, partnereinek igényeit, továbbá a társadalmi elvárásokat 

figyelembe véve végzi munkáját. 

 

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a 

hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó 

minőségű tudáshoz és ez által az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. 

Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges 

készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a 

felzárkózás segítésében. 

 
A kollégiumi nevelés feladata 

 

A kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai számára azok 

iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. A kollégista diákok 

személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése, az 

elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől kezdődően 

tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik 

alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a 

tanulók személyiségfejlődését. 

 
A kollégium működése - elvárások 

 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, tevékenységét 

a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és 

szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a fenntartható 

fejlődésre nevelés határozzák meg.  

 

Legfontosabb értéknek a személyes példamutatást tartom. 

 

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a 

gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként 

hat a kollégisták mindennapjaiban. 
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Feladataink a 2016/2017. tanévre 
 

Legfontosabb céljaink: a kollégium megtartó erejének növelése, a tanulmányi munka eredményességének, színvonalának emelése, a beiskolázás 

hatékony segítése, a szakképző centrum kollégista tanulói létszámának emelése, kulturális programokon keresztül a neveltségi szint emelése; 

 

Tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése - tanulmányi munka: 

 

 a társadalomba való megfelelő beilleszkedés, a nekik megfelelő hely elfoglalása (aktivitás, öntevékenység) 

 kollégiumi felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások tartása 

 az érettségire készülő tanulók segítése a mindennapi munkában és a továbbtanulásban 

 pályaorientáció csoportfoglalkozások keretében 

 a tanulószobai jelenlét és tanulás megkövetelése és ellenőrzése 

 a hálóban tanulók folyamatos ellenőrzése 

 lehetőséget biztosítunk kora délutáni- és esti tanulószoba igénybevételére 

 tanulmányi munka nyomon követése az iskolai naplókon keresztül is 

 tanulószobai rend folyamatos felülvizsgálata a tanulmányi munka ismeretében 

 folyamatos kapcsolattartás a tanárokkal és a szülőkkel 

 korrekt nevelőtanári követelménytámasztás, értékelés 

 változatos dicséretek és büntetések alkalmazása 

 a tanulók megismertetése a velük szemben támasztott követelményekkel, jogaikkal 

 a kollégium lehetőségeinek bemutatása, minél jobb kihasználásának segítése 

 az új információszerző lehetőségek maximális kihasználása /könyvtár, informatika terem/ 
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Közösségi és kulturális tevékenység – kulturált életmódra nevelés: 

 

 a neveltségi szint növelése kulturális értékek segítségével 

 a kollégium lakói tiszteljék egymást és a felnőtt alkalmazottakat 

 minden kollégistának legyen értékelhető megbízatása 

 alkalmazkodás, mint a jó közösség alapja 

 rendszeresen látogassák a különböző művészeti rendezvényeket 

 Szombathely város és a kollégium lehetőségeinek kihasználása 

 közös programok tervezése mozi, kirándulás, közös meccs 

 múzeumlátogatások, képtárlátogatás 

 kulturális hátrány kiegyenlítése, felzárkóztatás 

 Weöres Sándor Színház előadásának megtekintése 

 kapcsolat a „Bartók Teremmel” 

 a kollégiumi könyvtár rendszeres látogatása, az olvasás fontossága 

 faliújság havi lebontásban történő aktualizálása 

 részvétel a kollégium hagyományos rendezvényein, azok megtartásának segítése (I. évesek bemutatkozása, Karácsonyi műsor, Berzsenyi Nap, 

Ballagás) 

 csoportfoglalkozási témák megválasztása 
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Egészséges életmód és környezettudatos magatartás kialakítása - közhasznú tevékenység: 

 

  testi és mentális képességek fejlesztése 

  megfelelő életritmus kialakítása 

  életvitelükbe épüljön be a környezettudatos magatartás 

 a hálók és közös helyiségek rendszeres ellenőrzése, a rongálások kiküszöbölése 

 rendszeresen gondozzák a kollégium környékét 

  a társas kapcsolatok és a szexualitás helyes értelmezése 

 diák ügyeleti munka ellátása  

 

Életvitel, életmód – önismeret, sport 

 

 pozitív szociális készségek fejlesztése 

  a társadalomba való megfelelő beilleszkedés, a nekik megfelelő hely elfoglalásának segítése (aktivitás, öntevékenység) 

 sport megszerettetése 

 annak segítése, hogy el tudjanak igazodni állandóan változó világunkban 

 tolerancia, a helyes viszony kialakításának segítése 

 a problémáik megfelelő megfogalmazása és kimondásának segítése 

 megfelelő teret kapjon a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer 

 továbbra is cél a rendszeres sportolás, testápolás, testépítés 

 a mindennapos testnevelés támogatása 

 házibajnokságok szervezése több sportágban 

 rendszeres részvétel a megyei, városi sportversenyeken 
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 a megyei Kollégiumi Fiú és Lány focibajnokság megrendezése 

 a szabadidő hasznos eltöltése, ésszerű időbeosztás kialakítása 

 az egészséget károsító hatások kiküszöbölése, prevenciós tevékenységek 

 munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartása 

 házirend, napirend betartatása 

 ügyeleti teendők felelősségteljes és precíz ellátása 

 a tanulók bevonása a hálók, tanulószobák tisztántartásában, dekorálásában 

 külön kondi terem a lány és fiú tanulóknak 

 

Diákkörök, szakkörök, foglalkozások a tanév folyamán: 

 

 felzárkóztató foglalkozások/matematika, fizika, történelem, művészettörténet, informatika, műszaki tantárgyak / 

 tehetséggondozó foglalkozások/ matematika, fizika, történelem, művészettörténet, informatika, sport, ének-zene, asztalitenisz/ 

 tanulás-módszertani foglalkozások 

 csoportfoglalkozások 

 egyéni törődést biztosító foglalkozások 

 a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozások 

 KDÖ munkáját segítő foglalkozások 

 képzőművészeti foglalkozás 

 informatikai teremhasználatát biztosító diákkör 

 asztalitenisz szakkör 

 rajz-vizuális szakkör  
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 könyvtárhasználat 

 zenei szakkör 

 ész-játék diákkör 

 stúdió szakkör 

 turisztikai diákkör 

 sport- és kondicionáló termi foglalkozások 

 tanulószobai foglalkozások, fakultatív tanuló biztosítása 

 játék, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységek 

 
A kollégiumi csoportfoglalkozások témakörei a „KNOAP” alapján: 

 

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 
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Heti kötelező óraszám teljesítése 2016/2017. tanév /munkarend/ 
 

 

Nevelőtanári kötelező óra: 30 -2 csoportvezetői órakedvezmény (28), könyvtáros tanár 30, Bende Imre 24 mestertanár -2 csoportvezetői -2 munkaközösség-vezetői (22) , Császár 

Róbert KDÖ segítő tanár -1 óra (27) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név Grasl Ottó /koll.vez./ Karcsics László Csonka Ferenc Császár Róbert Csajkás Sándor Bende Imre /mkv./ 
Nap Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Hétfő 06.00-08.00/4hét 

14.00-22.00 

0,5 h 

8 h 

06.00-08.00/4hét 

14.30-20.00 

0,5 h 

5,5 h 

06.00-08.00/4hét 

14.30-22.00 

0,5 h 

7,58 h 

06.00-08.00/4hét 

14.30-19.00 

0,5 h 

4,5 h 

06.00-08.00/4hét 

15.00-22.00 
0,5 h 

7 h 

06.00-08.00/4hét 

14.00-20.00 
0,5 h 

6,5 h 

Kedd 06.00-08.00 

15.00-20.00 

2 h 

5 h 

15.00-22.00 7 h 

 

14.30-19.30 5 h 15.00-22.00 7 h 14.00-22.00 8 h 13.30-18.00 4,5 h 

Szerda 14.30-22.00 6,5 h 14.00-18.00 4,0 h 14.00-22.00 8 h 

 

06.00-08.00 

14.00-18.00 

2 h 

4,0 h 

06.00-08.00 

14.30-20.00 

2 h 

5,5 h 

14.00-22.00 8 h 

 

Csütörtök 14.00-18.00 4h 14.00-22.00 8 h 06.00-08.00 

14.00-18.00 

2 h 

4,0 h 

14.00-22.00 8 h 14.00-18.00 4 h 06.00-08.00 

 
2,0 h 

 

Péntek 08.00-12.00/4hét 1 h 

 

06.00-08.00 

12.00-16.00/4hét 

 

2 h 

1 h 

 

12.00-16.00/4hét 

 

1 h 

 

12.00-16.00/4hét 

 

1 h 

 

08.00-12.00/4hét 

 
1 h 08.00-12.00/4hét 1 h 

∑ óra  28 h  28 h  28 h  27 h  28 h  22,5 h 

Név Takóné Papp Györgyi Fisli Beáta Horváth Magdolna könyvtt. Imre Róbert 

Nap Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 

Idő Heti 

óraszám 
  

Hétfő 06.00-08.00/4hét 

15.00-21.00 

 

0.5 h 

6 h 

 

06.00-08.00/4hét 

14.00-22.00 

0.5 h 

8 h 

12.00-19.30 7,5 h 08.00-14.00 6 h 

Kedd 14.00-18.00 4 h 06.00-08.00 

15.00-22.00 

2 h 

7,0 h 

12.30-19.30 7 h 08.00-14.00 6 h 

Szerda 15.00-22.00 7,0 h 14.30-20.00 5,5 h 12.30-18.00 5,5 h 08.00-14.00 6 h 

Csütörtök 14.00-22.00 8 h 14.00-18.00 4 h 08.00-18.00 10 

 

15.00-22.00 7 h 

Péntek 06.00-07.30 

08.00-12.00/4hét 

1,5 h 

1 h 

12.00-16.00/4hét 

 

1 h   07.30-12.30 5 h 

∑ óra  28 h  28 h  30 h 30 h  
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Éjszakai és vasárnapi ügyelet teljesítése 2016/2017. tanév 
 

 

          

                        

Név Fisli Beáta Császár Róbert Csonka Ferenc Takóné Papp 

Györgyi 

Nap Idő  Idő  Idő  Idő  

Vasárnap este 

Vasárnap éjjel 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00    I. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00    II. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00   III. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00   IV. hét 

 

Hétfő éjjel 22.00-06.00    

Kedd éjjel  22.00-06.00    

Szerda éjjel   22.00-06.00  

Csütörtök éjjel    22.00-06.00 

 

A vasárnap esték és éjszakák teljesítése négyhetes ciklusban történik, egyik nevelő 17-, a másik 20 órakor kezd. A hétköznap éjszakák heti ciklusban 

ismétlődnek. Első vasárnap 2016. szeptember 04. 

 

 

 

 

Név Grasl Ottó Csajkás Sándor Bende Imre Karcsics László 

Nap Idő  Idő  Idő  Idő  

Vasárnap este 

Vasárnap éjjel 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00    I. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00    II. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00   III. hét 

 

17.00-22.00 vagy 

20.00-22.00 

22.00-06.00   IV. hét 

Hétfő éjjel 22.00-06.00    

Kedd éjjel  22.00-06.00      

Szerda éjjel   22.00-06.00  

Csütörtök éjjel    22.00-06.00 
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Foglalkozási terv (tanulószoba, diákkörök, szakkörök, kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos foglalkozás, egyéni 

törődés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, csoportfoglalkozás, pedagógiai ügyelet) tanáronkénti lebontását az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. A nevelőtanárok a foglalkozási tervek órára történő lebontását saját munkatervük 

mellékleteként készítik el. A heti foglalkozások (munkarend) 28 lekötött órából áll. 



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2016/2017. tanév 
                                                                                                                                                  

 45 

Foglalkozási terv /tantárgyfelosztás és pedagógiai felügyelet/ személyenkénti lebontásban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozás neve / Nap-idő 
 Név: Grasl Ottó 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800   /4 hét 0600-0800       

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    0800-1200 /4 hét 

Ügyeleti teendők, egyéni törődés 

Konditermi felügyelet 

Egyéni törődés, koll.élet szervezése 

1400-1445  

 

 

 

1430-1530 

 

1400-1530 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés 1445-1515     

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 
1515-1530 1500-1530    

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet sz. 
1745-1830  

1745-1830 

 

1745-1830 

 

1745-1800 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Konditermi foglalkozás 

Sportfoglalkozás 

18301915  

18302000 

 

 

18302000 

  

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

1915-2115 

 

  

 

20002200 

  

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 
2115-2200     



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2016/2017. tanév 
                                                                                                                                                  

 46 

 

  

 

 
 

 

Foglalkozás neve / Nap-idő 
 Név: Karcsics László 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800   /4 hét    0600-0800    

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    1200-1600 /4 hét 

Ügyeleti teendők, egyéni törődés 

Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Képzőművészeti foglalkozás 

Egyéni törődés 

 

1430-1530 

 

 

1500-1530 

 

1400-1530 

 

 

1400-1445 

 

 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés    1445-1515  

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

   1515-1530  

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet 

szervezése 

 

1745-1830 

 

1745-1830 

 

1745-1800 

1745-1830 

 

 

Művészettörténet tehetséggondozás 

Történelem tehetséggondozó foglalkozás 

Egyéni törődés 

1830-2000  

18302000 

 

 

 

 

  

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

  

 

2000-2100 

2100-2200 

 

 

 

1830-2100 

 

 

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

   2100-2200  

Foglalkozás neve / Nap-idő 
 Név: Csonka Ferenc    

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800 /4 hét   0600-0800  

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    1200-1600 /4 hét 

Ügyeleti teendők, konditermi felügyelet 

Konditermi foglalkozás 

Történelem, magyar felzárkóztató 

foglalkozás 

 

1430-1530 

 

 

1430-1515 

1400-1515  

 

1400-1530 

 

 

 

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

 1515-1530 1515-1530   

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet 

szervezése 

 

1745-1830 

 

1745-1830 

1745-1830 
 

 

1745-1800 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Történelem tehetséggondozás 

Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Egyéni törődés 

18301915 

1915-2000 

2000-2100 

2100-2200 

 

 

 

1830-1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

  

 

 

1830-2000 

 

2000-2100 
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ellenőrzése  

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

  2100-2200   
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Foglalkozás neve / Nap-idő 
Név: Császár Róbert 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800 /4 hét  0600-0800   

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    1200-1600 /4 hét 

Ügyeleti teendők, egyéni törődés 

Személyiség fejlesztő játékok 

Darts foglalkozás 

Asztalitenisz 

Egyéni törődés, csoportos beszélgetés 

 

1430-1530 

1500-1445  

 

1400-1445 

 

1445-1530 

 

 

 

1400-1500 

 

 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés  1445-1515    

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

 1515-1530  1500-1530  

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet sz.  

1745-1830 

1745-1830  

1745-1800 

 

1745-1830 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Egyéni törődés 

Ifjúsági filmklub 

Zöld kör 

Asztalitenisz szakkör 

18301900 

 

 

 

18302000 

 

 

 

 

 

 

 

18302000 

2000-2100 

 

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

 2000-2100 

 

 

  

 

2100-2200 

 

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

 2100-2200    
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Foglalkozás neve / Nap-idő 
Név: Csajkás Sándor 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800 /4 hét  0600-0800   

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    0800-1200 /4 hét 

Ügyeleti teendők, kollégiumi élet 

szervezése 

Matematika felzárkóztató foglalkozás 

Matematika tehetséggondozó foglalkozás 

Egyéni törődés 

A tanulás segítése 

 

 
 

 

1500-1530 

1400-1515  

 

1430-1515 

 

1515-1530 

 

 

 
 

1400-1500 
 

 

 

 

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

 1515-1530  1400-1530  

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet 

szervezése 

 

1745-1830 

1745-1830 

 
 

1745-1830 

 

1745-1800 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Stúdió 

Észjáték szakkör 

Matematika felzárkóztató foglalkozás 

Egyéni törődés, csoportos beszélgetés 

18301915 

1915-2100 

 

 

2100-2200 

 

 

 

18301915 

1915 1930 

 

 

18302000 

 

 

 

 
 

 

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

 1930-2100    

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

 2100-2200    
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Foglalkozás neve / Nap-idő 
Név: Bende Imre 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, Ügyeleti teendők 

étkezési jelentés, ellenőrzés, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése 
0600-0800 /4 hét   0600-0800 0800-1200 /4 hét 

Ügyeleti teendők, kollégiumi élet szervez.   1400-1430   

Csoportok ellenőrzése, feladatok pontosítása, 

szobaellenőrzések, tanulás segítése 
  1430-1530   

Matematika korrepetálás, tehetséggondozás, 

érettségire felkészítés 
1815-1900  1400-1445    

Informatika korrepetálás, tehetséggondozás, 

érettségire felkészítés 
1445-1530 1445-1530    

Informatika szakkör   1830-2000   

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745   

Vacsoráztatás   1745-1830   

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet sz. 1745-1815 1745-1800    

Kötelező csoportfoglalkozás 1900-1945     

Egyéni törődés, kiscsoportos beszélgetés, 

tanulás segítése 
1400-1445 

1945.2000 
1330-1400 2000-2100   

Fakultatív tanuló, konyha használat, tv nézés 

biztosítása, tanulás segítése 
  2100-2130   

Személyi- és mentálhigiénés törődés   2130-2200   

Főügy. teendők, takarodó, létszámellenőrzés    2000-2200   
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Foglalkozás neve / Nap-idő 
 Név: Takóné Papp Györgyi 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800   /4 

hét 

    0600-0730    

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    0800-1200 /4 hét 

Ügyeleti teendők, egyéni törődés 

Ének-zene felzárkóztató foglalkozás 

Egyéni törődés 

 

 

1500-1530 

 

1400-1530 

 

 

 

1400-1445  

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés    1445-1515  

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

  1500-1530 1515-1530  

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet 

szervezése 

 

1745-1830 

 

1745-1800 

 

1745-1830 

1745-1830  

Mentálhigiénés törődés 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Életvitel diákkör 

Zenei szakkör 

18301915 

1915-2000 

 

 

 
 

 

18301930 

19302100 

  

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Egyéni törődés  

 

Szabadidős tevékenység biztosítása 

Mentálhigiénés törődés 

 

 

 

20002100 

 

  

 

 

 

 

21002200 

18302000 

 
 

 

20002100 

 

 

 

Főügy. teendők, takarodó, létszámellenőrzés    2100-2200  
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Foglalkozás neve / Nap-idő 
 Név: Fisli Beáta 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ébresztés, reggeliztetés, étkezési jelentés, 

ellenőrzés, egyéni törődés 
0600-0800   /4 hét 0600-0800       

Ügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése, hazautazás 

    1200-1600 /4 hét 

Ügyeleti teendők, egyéni törődés 

Történelem tehetséggondozó foglalkozás 

 

Egyéni törődés 

1400-1445  

 

 

 

1430-1530 

 

1400-1500 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés 1445-1515     

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 
1515-1530 1500-1530  1500-1530  

Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Vacsoráztatás 

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet sz. 
1745-1830  

1745-1830 

 

1745-1830 

 

1745-1800 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Turisztikai diákkör 

Kollégiumi élet szervezése, egyéni t. 

18301915  

18302000 

 

2000-2100 

 

 

18302000 

  

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

1915-2100 

 

 

 

2100-2200 

 

 

 

  

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 
2100-2200     
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Foglalkozás neve / Nap-idő 

 Név: Horváth Magdolna /könyvtáros-tanár/ 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Könyvtári nyitva tartás 1200-1830    1230-1700    1200-1700    1300-1800     

Német nyelv felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
1830-1930   1700-1930   1700-1800   1630-1800    

Ügyeleti teendők, fakultatív tevékenységek 

biztosítása, ellenőrzése 

Beteg tanulók ellátása 

Egyéni törődés, létszámellenőrzés  

    0800-1400  

 

 

 

 Név: Imre Róbert 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ügyeleti teendők, fakultatív 

tevékenységek biztosítása, ellenőrzése 

Beteg tanulók ellátása 

Egyéni törődés, létszámellenőrzés 

 

0800-1200 
 

 

0800-1200 
 

 

0800-1200 
 

 

 
 

0730-1230 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés 

Kollégiumi élet szervezése 

Főügyeleti teendők, létszámellenőrzés 

Konditermi felügyelet 

 

1200-1300 

 

1300-1400 

 

1200-1300 

 

1300-1400 

 

1200-1300 

 

1300-1400 

 

15001530 

 

 

 

Tanórák – tanulószoba /3 db/    1530-1745  /6.cs./  

Német felzárkóztató foglalkozás 

Magyar irodalom tehetséggondozó 

foglalkozás 

Főügyeleti teendők 

   18302000 

20002100 

 

2100-2200 
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Eseménynaptár 2016/2017. tanév 

Félkövéren szedve azon kollégiumi hagyományok és rendezvények, amelyek megfelelő 

színvonalon történő rendezése anyagi támogatást is igényel. Az előző években ezeket részben 

a fenntartó finanszírozta, illetve az Oktatási Bizottság támogatta. 

 

Szeptember 

 

- kollégiumi tanévnyitó megbeszélés 

Felelős: kollégiumvezető 

- szülői értekezlet 

Felelős: kollégiumvezető 

- kollégisták fogadása, új tanulók beilleszkedésének segítése /szűkebb és tágabb 

környezet megismerése, városnézés, szokások/ 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok 

- kimenőlapok kitöltése 

Felelős: nevelőtanárok 

- KDÖ megválasztása 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok 

- kollégiumgyűlés 

Felelős: kollégiumvezető 

- ellenőrző dokumentumok elkészítése: névsorok, visszaérkezés 

Felelős: nevelőtanárok, kollégiumtitkár 

- szülői nyilatkozatok, igazolások leadása, a térítési díj megállapítása 

Felelős: nevelőtanárok, kollégiumtitkár                           

- Törzskönyv kitöltése 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok, kollégiumtitkár 

- tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok 

- csoportvezetői munkatervek leadása 

Felelős: nevelőtanárok 

- a kollégium éves munkatervének leadása 

Felelős: kollégiumvezető 

- felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások, diákkörök beindítása 

Felelős: kollégiumvezető 

- házi focibajnokság beindítása 

Felelős: Grasl Ottó 

- konditerem használata a kialakított rendnek megfelelően 

Felelős: Grasl Ottó, Csonka Ferenc, Tné. Papp Györgyi, Fisli Beáta, Imre Róbert 

- informatikaterem használata a kialakított rendnek megfelelően 

Felelős: Bende Imre 

- könyvtár használat a kialakított rendnek megfelelően 

Felelős: Horváth Magdolna 

 - az iskolai szülői értekezletekkel egy időben a szülőkkel megbeszélés 

Felelős: nevelőtanárok 

- európai nyelvek vetélkedője, /keresztrejtvény készítés/ 

Felelős: Horváth Magdolna 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

 

Október 
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- iskolák látogatása, kapcsolatfelvétel az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 

Felelős: nevelőtanárok 

- iskolai nyíltnapok figyelemmel kísérése, beiskolázás segítése, részvételek 

megszervezése 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok     

-  szakkörök, diákkörök működtetése 

Felelős: nevelőtanárok 

- Nemzeti Ünnepeink /Aradi Vértanúk- csoportszinten/ 

Felelős: nevelőtanárok 

- statisztika 

Felelős: kollégiumvezető, kollégium titkár 

-  október 23. – megemlékezés kollégiumszintjén (film)   

Felelős: KDÖ, Tné. Papp Györgyi, Karcsics László, Horváth Magdolna 

- tartózkodási hely létesítése a kollégista tanulóknak 

Felelős: nevelőtanárok, kollégiumtitkár 

- zenei világnap 

Felelős: Tné. Papp Györgyi 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

 

November 

 

- a kollégium környékén őszi „nagytakarítás”, belső udvar rendbetétele 

Felelős: Csajkás Sándor, KDÖ, Császár Róbert, Karcsics László 

- házi bajnokságok befejezése /foci, asztalitenisz/ 

Felelős: Grasl Ottó 

- WSSZ előadásának megtekintése 

Felelős: Csonka Ferenc, Tné. Papp Györgyi 

- Szent Márton hét 

Felelős: Horváth Magdolna 

- Dohányzás elleni világnap (nov.17.) – prevenció 

Felelős: Horváth Magdolna, Grasl Ottó 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

 

December 

- öreg kollégisták találkozója 2016.12.03 

Felelős: Fisli Beáta, Bende Imre 

- Kollégiumi Mikulásest, 9. évfolyamosok bemutatkozása 2016.12.05 

Felelős: KDÖ, nevelőtanárok 

- kollégiumi jelvény átadása 

Felelős: kollégiumvezető 

- szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményéről 

Felelős: nevelőtanárok 

- karácsony várása – fenyőfaállítás, műsor 2016.12.14 

Felelős: Tné. Papp Györgyi, Imre Róbert, nevelőtanárok 

- Szombathely adventi hangulata és fényei 

Felelős: nevelőtanárok 

-  Adventi kirándulás Ausztriába 

Felelős: Horváth Magdolna, Fisli Beáta 

- ünnepi vacsora 
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Felelős: kollégiumvezető, kollégium titkár 

- hálók, közös helyiségek átnézése, rendbetétele 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok, karbantartó-takarító 

- teremfoci, asztalitenisz házibajnokság megszervezése 

Felelős: Grasl Ottó 

- póker, sudoku, sakk házibajnokság megszervezése 

Felelős: Csajkás Sándor 

Faliújság: Karcsics László, KDÖ  

 

Január 

 

- Magyar Kultúra Napja 

Felelős: Horváth Magdolna 

- Félév értékelése, Kollégiumi Gyűlés 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

 

Február 

 

- megemlékezés a kommunista diktatúra üldözöttjeiről 

Felelős: nevelőtanárok 

- felkészülés és részvétel a megyei „Legügyesebb kollégista” vetélkedőn 

Felelős: Grasl Ottó 

- készülődés a Berzsenyi Napra  

Felelős: Fisli Beáta, Bende Imre, Imre Róbert, Császár Róbert, Csonka Ferenc 

- javaslatok és döntés „Kiváló Kollégista „címre és jutalmazásra  

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok, KDÖ 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

  

Március 

 

- Berzsenyi Nap – Kollégiumunk 41 éves 2017.03.01 

Felelős: Grasl Ottó, Fisli Beáta, Bende Imre, Imre Róbert, KDÖ 

- Nőnap 

Felelős: KDÖ, Karcsics László 

- Horváth Gergely Emlékversenyen való részvétel 

Felelős: Grasl Ottó  

- Megemlékezés az 1848-as forradalomról 

Felelős: KDÖ, Fisli Beáta, Karcsics László, Horváth Magdolna 

 Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

  

Április  

 

- a kollégium környékének tavaszi „nagytakarítása”, belsőudvar rendbetétele 

Felelős: Csajkás Sándor, KDÖ, Császár Róbert, Karcsics László 

- tablókészítés a Kiváló kollégistákról 

Felelős: Karcsics László, Bende Imre 

- Költészet napi szavalóversenyen való részvétel 

Felelős: Csonka Ferenc 

- Könyv napja – Emberszeretet világnapja 
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Felelős: Horváth Magdolna 

- Szimfonikus zenekari gála és a képzőművészeti tagozat kiállítása 

Felelős: Tné Papp Györgyi, Karcsics László 

- kollégiumi férőhely igények 

Felelős: kollégiumvezető 

- diáknap 

Felelős: Császár Róbert, KDÖ 

- végzős tanulók ünnepi búcsúztatója, jutalmazás 

Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok, KDÖ 

- Berzsenyi Kupa megyei labdarúgó torna 2017.04.24-26 

Felelős: Grasl Ottó, Fisli Beáta 

- Föld Napja csoportszinten 

Felelős: nevelőtanárok 

Faliújság: Karcsics László, nevelőtanárok 

 

Május 

 

- Megyei Közlekedésbiztonsági Versenyen való részvétel 

Felelős: Csajkás Sándor, Csonka Ferenc 

- kollégiumi sport nap 

Felelős: Grasl Ottó, Fisli Beáta 

- Kollégiumi felvételi kérelmek megújítása 

Felelős: kollégiumvezető 

- Kollégiumi Közgyűlés 

Felelős: kollégiumvezető, DÖK 

- hálók, közös helyiségek átnézése, rendbetétele 

Felelős: nevelőtanárok 

- Streetball bajnokság 

Felelős: Grasl Ottó 

- kollégiumi kirándulás  

Felelős: Fisli Beáta, Horváth Magdolna 

Faliújság: Karcsics László, KDÖ 

 

Június 
- a 9. évfolyamos és OKJ tanulók beiratkozása 

Felelős: kollégiumvezető 

- Nemzeti összetartozás napja 

Felelős: Horváth Magdolna 

- a tanév értékelése 

Felelős: nevelőtanárok, könyvtár, mkv. koll.vez. 

- kiköltözés a kollégiumból 

Felelős: nevelőtanárok 

- nyári szakmai gyakorlat ideje alatt ügyelet szervezése 

Felelős: kollégiumvezető  

- tanévzáró értekezlet 

Felelős: kollégiumvezető     

 

 

 

         Grasl Ottó 
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A Berzsenyi Dániel Kollégium könyvtárának éves munkaterve 

2016-2017-es tanév 

2016 Szent Márton év 

 
A./ Az állomány elhelyezésével, karbantartásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok: 

 

1./  Javaslom új közösségi hely, részben, mint olvasóterem kialakítását a régi társalgóból, mint 

közösségi tér a diákok számára. A régi könyvtár lenne a kölcsönzés színtere, a társalgó pedig 

az áthozott kiválogatott könyvek elhelyezését szolgálná.  

2./  Minden Puskás letéti és a kollégium által újonnan beszerzett-kapott anyag gépre került és 

könyvtári használatra alkalmas állapotban, könyvkártyával ellátva kölcsönzésre kész. 

3./  A Berzsenyi Kollégium állománya a kollégium összes gépén és bármely szempont szerint 

visszakereshető. A leírás szabályos címleírással készült, bővíthető a későbbiekben is, 

mégpedig szoros raktári rendben (szépirodalom betűrendben-, szakirodalom szakrendben- 

nem hagyományos anyag pedig a kapott helyrajzi szám alapján). Az új könyvek címleírását 

be tudjuk szúrni a megfelelő raktári helyre.  

4./  A könyvtári adatbázist mutatókkal látták el a használók számára könnyebb eligazodás 

érdekében. 

5./  Az elkészült könyvtári adatbázis a különböző katalógusokat helyettesíti. 

Az adatbázis a serveren megtalálható és folyamatosan frissíthető, naprakész ! 

6./  A Berzsenyi Kollégiumi könyvtárban az egykori Puskás Szakképző letéti anyagával 

együtt a tanév végéig 4138 egység ( 4237 db) könyv, 172 egység nem hagyományos 

dokumentum ( 220 db) volt található. 

7./  Az általunk szerzett anyagról helyben vezetjük a leltárkönyvet, a csoportos leltáríveken 

pedig az éves gyarapodás, törlés és összesítés is megtalálható. (Ez segítség a könyvtárosnak 

az állomány lebontását illetően!) 

Mivel a központi könyvtártól alig kapunk anyagot, ezért a gyarapodást az általunk 

megszerzett anyag jelenti évek óta már. 

Az össz-állományi adatokban viszont a letéti állomány egysége (és darabszáma) is szerepel. 

Ezt tételesen a Puskás leltárában kell keresni a mi adatbázisunkban viszont felvettem a 

leírását.                                                         

A gépen a könyvtár teljes állománya rajta van, a kollégiumi beszerzés B-s jelzéssel van 

megkülönböztetve. 

Tehát a Puskás letét és az általunk szerzett és beleltározott anyag jelenti az össz-állományt.  
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A csoportos leltárívbe ceruzával vezetem be megkülönböztetésül az anyagot, ami a tanév 

során esetleg átkerül a Puskásból, azért hogy az össz-egység (és darab) valamint a gyarapodás 

mértéke mindig leolvasható legyen! 

 

B./ Olvasáspedagógia 

1./   A kollégium tanulói elsősorban egy-egy téma alapos körüljárásához, iskolai feladatok 

elkészítéséhez illetve dolgozatra, vizsgára való felkészüléshez veszik igénybe a könyvtár által 

nyújtott lehetőségeket. 

2./  Sokan kölcsönzik a kötelező és az ajánlott irodalmat valamint azok elemzéseit, helyben 

jegyzetelik a nagy természettudományi, társadalomtudományi, művészeti és irodalmi 

összefoglaló jellegű munkákat. 

3./  Keresettek a szótárak, a nyelvkönyvek és az egyes nyelvek hangzó anyagai. 

4./  Keresettek az oktatáshoz, a vizsgákhoz kapcsolható multimédiás CD-ROM-ok is. 

5./  Vannak, akik pusztán egy jó könyvért jönnek be a könyvtárba. Tanácsot kérnek, milyen 

könyvet olvassanak el, mivel érdemes megismerkedniük. 

6./  A könyvtár állományán kívül szívesen használják az Internetet, mert a legkorszerűbb és a 

legfrissebb információkat itt találják meg, mégpedig gyorsan. A könyvtárban 4 számítógép 

(ebből 3 a tanulók számára) valamint  egy fekete-fehér nyomtató áll rendelkezésre a 

munkához. 

7./ A kollégium nevelői és dolgozói közül többen olvassák ( vagy olvasnák!) a napi és 

hetilapokat. Ezek száma a takarékosság jegyében igen alacsony szintet mutat. Gyakorlatilag 

alig van újságunk és hetilapunk! 

Keresettek a kollégák által korrepetált tárgyak segédkönyvei, valamint a diákkörökhöz 

kapcsolódó anyag. Egy-egy rendezvény lebonyolításának előkészítéséhez is igénybe veszik a 

könyvtár állományát. 

8./ Keresettek az utazáshoz felhasználható könyvek és térképek. 

 

9./ Nagy eseményre készül városunk 2016-ban a Szent Márton év jubileumi ünnepségei 

kapcsán. 

Ennek jegyében Szent Márton életéről, mint városunk szülöttjéről és patrónusáról kiállítást és 

tudáspróbát rendez novemberben a könyvtár. 

 

Megelőzően sor kerül a Szent Márton zarándok sétára, mely során felkeressük a Szent Márton 

templomot Szombathelyen és a Nagytemplomot, ahol a fejereklye található, ezzel készítjük 
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fel diákjainkat a nevezetes évfordulóra. Szent Márton születésének 1700. évfordulója lesz. A 

tavalyi évhez képest kibővítjük az eseménysorozatot Szent Márton hétre. Minden diákot 

bevonunk az eseményekbe, melyek között újdonság még a Szent Márton életét bemutató rajz 

pályázat és PowerPoint bemutató valamint a Szent Márton kifli sütése.     

Az év folyamán figyelemmel kísérjük a városi Szent Márton rendezvényeket és igyekszünk 

ezekhez csatlakozni.                                                                                              

           

10./ A szeptemberi európai nyelvek vetélkedőt az idén is megrendezzük a könyvtárban. 

Tevékeny segítséget nyújtunk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére filmvetítéssel és 

kiállításokkal, illetve nyomon követjük az egész év folyamán a jeles napokat. Lásd. 

Mellékletben. 

 

11./ Kiemelkedő esemény lesz országszerte az 1956-os események 60-as évfordulója. 

Megszervezzük a méltó megemlékezést. 

 

12./ Mivel 20 éve foglalkozom a megújuló energiákkal a környezetvédelem kapcsán, ezért 

előadással egybekötött látogatást szervezünk az oktatási kormányzat által megadott 

környezettudatossági hét folyamán április 24- 28 között. 

C./ Forgalmi adatok nyilvántartása 

 

A forgalmi adatok rögzítésére az iskolai könyvtárak számára készült statisztikai naplót 

vezetem. 

 

D./ Gyarapítás 

Szeretnénk lépést tartani az új kiadványok megjelenésével ezért szükséges lenne új könyvek 

vásárlása. 

 E./ Pályázatok 

  Figyelemmel kísérem a kollégiumok, iskolai könyvtárak számára kiírt helyi és országos 

pályázatokat, és ha lehet, csatlakozunk.  

Október a könyvtárak hónapja és részt veszünk mi is a Könyvtári Szak-szolgálat által 

közzétett programban. 

F./ Pedagógiai munka 

Mint német szakos nyelvtanár is kiveszem részemet a kollégium nevelő-oktató munkájából. A 

210 főnyi diák közül minden évben jönnek hozzám diákok, akiket előrehozott vagy májusi 

érettségire készítek fel vagy akikkel tehetséggondozást végzek heti rendszerességgel. 
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Csütörtökön délelőtt ügyeleti teendőket látok el. Több alkalommal végigjárom a kollégium 

egész épületét. Emeletről emeletre, szobáról szobára. Reggel próbálok abban segíteni, hogy ne 

aludjanak el a diákok, illetve a betegeket mérem fel, akiknek igyekszem segíteni vagy 

tanácsot adni a továbbiakra nézve. Beszélgetést kezdeményezek kollégiumban 

tartózkodókkal, hogy jobban megismerjem őket vagy ha segítségre szorulnak akkor tudjak a 

részükre használható információt adni. 

 

2014 óta fogadom a diákokat az előírt 50 órás közösségi szolgálatra. Ennek keretében a 

Premontrei Gimnáziummal van együttműködési szerződésünk. A tavalyi évben a Savaria 

Szakközépiskolából jöttek még diáklányok. 

          Horváth Magdolna 

 

 

Kollégiumi munkaközösség munkaterve 

2016-2017 tanévben 

A kollégiumi munkaközösségi értekezletet minden hónap utolsó hétfőjén tartjuk. Ezeken 

kívül a munkaközösség tagjai szükség szerinti találkozókat, illetve napi informális kapcsolatot 

tartanak elektronikus levelezésen keresztül is. 

Tervezett munkaközösségi értekezletek és témáik: 

időpont téma 

augusztus 

a tanév előkészítése 

határidős feladatok-tervek elkészítésének szempontjai 

tájékoztató az aktuális jogszabály módosításokról 

tanulási szokásrend kialakítása 

I. félév kollégiumi rendezvényeinek összehangolása 

egyebek 

szeptember 

a tanévkezdés tapasztalatai 

októberi feladatok. megemlékezések 

Felkészülés az iskolai nyílt napokra 

egyebek 

október 

A továbbképzésen, szakmai műhelyen részt vett kollégák beszámolói- 

novemberi feladatok 

egyebek 



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 2016/2017. tanév 
                                                                                                                                                  

 62 

november 

első évesek bemutatkozása  

Kollégiumi és csoportkarácsony 

Tanulmányi helyet 

Decemberi feladatok 

egyebek 

december 

Felkészülés a téli szünetre 

Januári feladatok 

Félév értékelésének szempontjai 

egyebek 

január 

félév értékelése  

Februári feladatok 

Berzsenyi Nap előkészítése 

II. félév kollégiumi rendezvényeinek összehangolása 

egyebek 

február 

tájékoztató az aktuális jogszabály módosításokról 

Berzsenyi Nap előkészítése 

Márciusi feladatok megemlékezések 

Megyei kollégiumok rendezvényeire felkészülés 

egyebek 

március 

áprilisi feladatok 

Berzsenyi Kupa 

ballagás előkészítése 

Végzősök következő évi jelentkezése 

egyebek 

április 

Kollégiumi. kirándulás előkészítése 

májusi feladatok 

egyebek 

május 

Nyári gyakorlatra felkészülés 

koll. Felvételek a következőt tanévre 

Júniusi feladatok 

egyebek 

június 

a tanév értékelése 

tanév végi feladatok 

A következő tanév előkészítése 

egyebek 

 

 

 

 

   

Szombathely, 2016. szeptember 12. Bende Imre 
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KDÖ éves munkaterve 

2016/2017 

 

Szeptember 

Szervezési feladatok 

KDÖ megválasztása 

Október 

Nemzeti Ünnepeink /Aradi Vértanúk, Október 23. előkészítése / 

November 

A kollégium környékén őszi „nagytakarítás”, belsőudvar rendbetétele 

A helyiségek használati rendjének segítése 

December 

Kollégiumi Mikulásest, 9. évfolyamosok bemutatkozásának előkészítése 

Karácsony ünnepség – fenyőfaállítás 

Január 

Félév értékelése 

Február 

Farsangi szokások – DISCO 

Javaslat a „Kiváló Kollégista” címre 

Berzsenyi Nap előkészítése, lebonyolítása 

Március 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról 

Április 

A kollégiumi környezetének rendbetétele 

A végzős tanulók ünnepi búcsúztatójának előkészületei 

Május 

Kollégiumi Közgyűlés előkészítése – a tanév értékelése 

Június 

Év végi értekezlet: mit tettünk, értünk el az elmúlt tanévben 

 

Ülésrend: 2 hetente kedd 19. 00 óra 

 

 

Szombathely, 2016. szeptember 12.    Császár Róbert 

 


