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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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1. Bevezető 
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. 

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.  

2. Általános helyzetelemzés 

1. Tárgyi feltételek: 

 

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

kollégiumban /a kollégium teljes munkaterve a 11. pontban/. A létesítmények 

infrastruktúrája és állaga felújításra szorulna, az iskolai épület tekintetében a nyílászárók 

cseréje, a fűtési rendszer szabályozhatósága, a villamos hálózat cseréje és a déli oldal 

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

színvonalú gyakorlati képzések fenntartása érdekében. Az informatikai eszközök cseréjének, 

modernizálásának folyamatosnak kell lennie. 

2. Személyi feltételek: 

a. Tanárok 

 Szakoktatók száma 47 fő, ebből két fő részmunkaidős Karai Lívia és Farkas Lívia. Két fő 

tartósan távol, Auer Melinda GYED, Balogh Gabriella felmentési idejét tölti. Négy kolléga 

centrumon belül áttanít. Két fő óraadót alkalmazunk, Dr. Nemes József és Takács Péter 

személyében. István János nyugdíjas kolléga táppénz ideje alatt Márkus Zoltán óráinak egy 

részét helyettesíti. Az iskolában oktatást segítő és technikai dolgozó 16 fő.  A személyi 
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feltételek megfelelőek, munkánkat segíti iskola pszichológus, bűnmegelőzési tanácsadó 

illetve gyógypedagógus.  

b. Iskolánk vezetése: 

Vöcsei Imre    igazgató 

Bognár László    igazgató helyettes 

Hegedüs Sándor   igazgató helyettes 

Horváth Szabolcs   gyakorlati oktatásvezető 

Grasl Ottó    intézményegység vezető /kollégiumvezető/ 

 

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, intézményegységként 

működik az idei tanévtől. 

c. 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: Kovács Ferenc 

Nevelői (kollégiumi) munkaközösség-vezető:   Bende Imre 

A munkaközösségek szakmai feladatait a fenti közösségek munkatervei tartalmazzák. 

Munkatervet készített még a kollégium, a könyvtár, az ifjúságvédelmi koordinátor, a 

DÖK, iskolai pszichológus. A védőnő és a bűnmegelőzési tanácsadó is adott le 

munkatervet, de ők nem a mi alkalmazottaink. A felnőtt oktatást Hegedüs Sándor helyettes 

kolléga koordinálja 
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3. Létszámadatok (osztálylétszámok, szakképzések)  

osztály  osztályfőnök  szakma  létszám osztály 

9/Ag 
Karai Lívia 

mechatronikai technikus 14 
28 

9/Av automatikai technikus 14 

10/Ag 
Keppel Mónika 

Gépészet 13 
24 

10/Av Elektrotechnika-elektronika 11 

11/A Péterfy Ágnes Gépészet 21 21 

12/Ag 
Bodó Judit 

Gépészet 12 
20 

12/Av Elektrotechnika-elektronika 8 

5/13/Am 
Takácsné Csókai 

Adrienn 
Mechatronikai technikus 10 10 

1/13/Am 
Molnár Péter 

Mechatronikai technikus 6 
15 

1/13/Ae Elektronikai technikus 9 

2/14/Am 
Tölgyesi Zoltán 

Mechatronikai technikus 9 
15 

2/14/Ae Elektronikai technikus 6 

2/14/B Herczeg Imre Automatikai technikus 18 18 

1/9/D Kovács Ferenc Gépi forgácsoló 17 17 

1/9/G Somos-Boros Enikő Gépi forgácsoló 17 17 

1/9/E Szalai Judit Villanyszerelő 27 27 

1/9/F Plechl Tibor 
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 
19 19 

1/9/H Jákli Gábor Hegesztő 20 20 

1/9/K Kovács Károly Karosszérialakatos 16 16 

2/10/D 
Sarkadiné Gyetvay 

Zsuzsannna 
Gépi forgácsoló 18 18 

2/10/G Kereszti László Gépi forgácsoló 21 21 

2/10/E Bálintné Szalai Judit Villanyszerelő 12 12 

2/10/Fk 

Takács Márton 

Karosszérialakatos 11 

20 
2/10/Fé 

Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 
9 

2/10/H Németh Judit Hegesztő 13 13 
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3/11/D Vörös Gizella Gépi forgácsoló 17 17 

3/11/G Tóth Dezső Gépi forgácsoló 14 14 

3/11/E Horváth Árpád Villanyszerelő 12 12 

3/11/Fk 

Auer Péter 

Karosszérialakatos 6 

13 
3/11/Fé 

Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 
7 

3/11/H Lákics Krisztina Hegesztő 19 19 

12/i Joóné Varga Lívia Érettségit adó nappali 24 24 

13/i Sándor Tamás Érettségit adó nappali 25 25 

 

  Nappali összes 475   

Ksz/12/vk Kánya Béla 

Villanyszerelő  felnőttoktatás - 

esti munkarend, szakiskolai 

nevelés-oktatás (szakképzés) 

KERESZTFÉLÉV 

11 11 

Ksz/12/gk Kereszti László 

Gépi forgácsoló  felnőttoktatás 

- esti munkarend, szakiskolai 

nevelés-oktatás (szakképzés) 

KERESZTFÉLÉV 

4 4 

Ksz/11/H Hegedűs Sándor 
Hegesztő felnőttoktatás - esti 

munkarend 
11 11 

    Felnőtt összes 26   

    Iskola összes létszáma 501   

          

Összlétszám: 501 fő az iskolában, a kollégiumban 224 fő. A felnőttoktatás, felnőttképzés 

folyamatosan bővül, igények és lehetőségeink függvényében indulnak osztályok, csoportok 

Az idei tanévben a nappali képzésben 26 osztályközösség működik iskolánkban. Az 

osztályfőnökök száma is 26. A szakközépiskolai 9. évfolyamos osztályok létszáma nem túl 

magas, ezért reméljük a jó és fegyelmezett közösségek kialakulását. A szakgimnáziumi 

osztály létszáma 28 fő. Egyedüli iskolaként a kétéves technikus képzést is el tudtuk indítani. 

A felnőtt oktatásban 3 osztályunk van, a kollégiumban 8 csoport működik. 
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a. Képzési struktúra 
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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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b. Gyakorlati helyek 

név képzőhely címe 

ARDMIX 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

9600 Sárvár, Ikervári utca 18/3. 

B+N REFERENCIA Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

9900 Körmend, Mátyás király utca 65. 

Bandi Péter 9900 Körmend, Vasaljai utca 13. 

Benedek Gábor 9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 11. I. 

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 Korlátolt Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Körmendi utca 92/B 

Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Puskás T. utca 10. 

ELEKTRO-MILLER Építőipari, Kereskedelmi 

és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Dolgozók útja 35. 

EPCOS Elektronikai Alkatrész Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Csaba utca 30. 

Fehér Szabolcs 9700 Szombathely, Sárosi Gyula utca 7. 

FERÉPSZER Szerkezetlakatos, Építőipari 

Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9700 Szombathely, Lipp V. utca 14. 

Flextronics International Termelő és 

Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9600 Sárvár, Ikervári utca 42. 

GO.GULI MECHANIC Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey Ferenc 

utca 31. 

Horváth József 9735 Csepreg, Külterület hrsz 020/39. 

HunMech Gépészeti Tervezőiroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9721 Gencsapáti, Ipar út 3/A 
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iQor Global Services Hungary Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Vásártér utca 1. 

Jakab Balázs 9727 Bozsok, Rákóczi F. utca 8. 

Kiss Csaba 9600 Sárvár, Esze T. utca 42. 

Kopcsándi István 9800 Vasvár, Semmelweis utca 17/A 

KÖVIGÁZ Központifűtés, Víz és Gázszerelő 

Betéti Társaság 

9730 Kőszeg, Panoráma körút 7. 

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. 

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 Korlátolt Felelősségű Társaság 

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. 

Savaria Ipartechnika Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

9721 Gencsapáti, Külterület major Hrsz. 

0113/11 

SCHOTT Hungary Gyógyszeripari 

Üvegtermék Gyártó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. 

Sógi-therm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9730 Kőszeg, Faludi F. utca 1 

Szakács Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

9700 Szombathely, Budai Nagy Antal utca 

7. 

Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, 125/20 hrsz - 

TABATECH Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

9730 Kőszeg, Rohonci út 6. 

TERMOKRAFT Épületgépészeti Betéti 

Társaság 

9700 Szombathely, Gyöngyös utca 10. 
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Tóth Balázs 9730 Kőszeg, Királyvölgyi utca 12. 

TÖRÖK Fémipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9751 Vép, Deák F. utca 8. 

Vasi Elektro-Ép Építőipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

9600 Sárvár, Batthyány utca 13. 

Vasi Flansch Kereskedelmi, Termelő és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Teleki Blanka utca 29-

31. 

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

9700 Szombathely, Vépi utca 8. 

VASTECH Vasipari és Épületszerkezeti 

Tervező, Gyártó és Forgalmazó Kft. 

9700 Szombathely, Tátika utca 1/A. 

VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, 

Kábelszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Mérleg utca 1/A 

LOG VALVE gyártó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft 

8960 Lenti, Petőfi út 37. 

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. 

9700 Szombathely, Körmendi út 92. 

BONUS KFT. 9700 Szombathely, Zanati út 27/A 

Faragó István Imre 9721 Gencsapáti, Kőszegi út 27. 

Végh Autóház Kereskedelmi és Ipari Kft. 9700 Szombathely, Csaba utca 10. 

Kőszegi Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9730 Kőszeg, Munkácsy M. utca 11. 

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

Vörös Szerviz és Autókereskedő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

9700 Szombathely, Pálya utca 3. 

TEMPO AUTÓSZERVÍZ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

9700 Szombathely, Vízöntő utca 7. 
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c. Hiányszakmák 

Képzés megnevezése OKJ száma 

Automatikai technikus 54-523-01 

Elektronikai műszerész 34-522-03 

Gépi forgácsoló 34-521-03 

Hegesztő 34-521-06 

Villanyszerelő 34-522-04 

d. Ösztöndíjak 

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

ösztöndíjat kaphatnak (max: 35 000 Ft/hónap). 9. évfolyam első félévben egységesen havi 10. 

000 Ft, majd tanulmányi eredménytől függően. Szakgimnáziumi tanulmányok esetében az 

ösztöndíj mértéke havi 20.000 és 50.000 Ft között lehet. 

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, Opel) tanulmányi szerződést kötnek a 

kiválasztott tanulókkal, mely szintén havi –tanulmányi eredménytől függő- ösztöndíjat jelent. 

4. Iskolán belüli szervezetek (SZSZ, DÖK) 

 

Iskolánkban Szülői Szervezet és DÖK működik, a kollégiumban külön KDÖ. A Szülői 

Szervezet tagjait az új osztályok választása után és februárban szoktuk összehívni. Illetve 

véleményezési jogukkal élnek egyes dokumentumok készítése után. Az Alapítvány közös 

rendezvénye a bál, amelyen aktívan részt vesznek. A diákönkormányzatok munkaterv alapján 

működnek. 
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3. A 2017-2018. tanév kiemelt feladatai 

1. Dokumentációs feladatok 

a. Pedagógusok: 

2017. szeptember 15.  

Az elektronikus naplóban a tanulói adatok rögzítése.  

2017. szeptember 30.  

A törzslapok, tavalyi naplók aktuális beírásainak elvégzése (nyári gyakorlat, statisztikai 

adatok…),. 9. évfolyamosok bizonyítványainak, törzslapjainak megírása. A tanmenetek 

rögzítése az elektronikus naplóban. 

2017. október 1.-15. 

Októberi statisztikai adatok rögzítése.  

2018. január 26. 

Első félév vége, az osztályfőnökök 2018. február 2-ig ellenőrzőben értesítik a tanulókat, 

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

2018. június 15. 

Tanév vége. Bizonyítványok, törzslapok megírása, az elektronikus naplózárása. 

b. Vezetők: 

Folyamatos adatszolgáltatás a fenntartó felé. 

Informatikai felületek naprakész kezelése, regisztrációk, statisztikai adatok, tanügyi 

dokumentumok, versenyek, vizsgajelentkezések (OSA, KIR, Net fit, ketszintu.hu, nive.hu, 

oh.hu, dari.oktatas.hu, e napló, KRETA, szakmasztár. hu, Sulinet levelező rendszer). 

c. Oktatást segítő és egyéb adminisztratív feladatok: 

KIR, KIRA, OKTIG felületek kezelése, jegyzőként az érettségi felület kezelése. Tanügyi 

dokumentumok, határozatok előkészítése. Gazdasági részről szerződések, megbízások 

előkészítése, igénybejelentők kezelése. 
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2. Nevelési-oktatási feladatok 

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. 

Célunk a beiskolázás hatékony segítése, a lemorzsolódás csökkentése, korszerű ismeretek 

átadása, együttműködés szakmai és egyéb partnereinkkel.  
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4. A 2017-2018. tanév helyi rendje 

1. Eseménynaptár 

SZEPTEMBER 

Nap Esemény 

1 Első tanítási nap  

2 Szombat 

3 Vasárnap 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Szombat 

10 Vasárnap 

11  

12  

13  

14  

15  

16 Szombat 

17 Vasárnap 

18  

19  

20 Kutiné Kiss Piroska fotókiállítása, természetfotóiból Készülődés címmel 

21 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozás - villanyszerelő 

22  

23 Szombat 

24 Vasárnap 

25  

26  

27  Szakma – Show /Aréna Savaria/ 

28  

29  

30 Szombat 
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OKTÓBER 

Nap Esemény 

1 Vasárnap 

2  

3  

4 Összevont szülői értekezlet 9. évfolyam részére 

Írásbeli szakmai vizsga – automatikai technikus 

5 Írásbeli szakmai vizsga mechatronikai technikus, gépi forgácsoló, autó technikus, karosszérialakatos  

Gyakorlati szakmai vizsga –, hegesztő 

6 Aradi Vértanúk – iskolai ünnepség 

7 Szombat 

8 Vasárnap 

9 Határtalanul pályázaton nyert kirándulás Erdélybe 9-14 

10  

11 Szóbeli szakmai vizsga: autó technikus, karosszérialakatos 

12  

13  

14 Szombat 

15 Vasárnap 

16  

17  

18 Nevelési értekezlet 

Gyakorlati szakmai vizsga – automatikai technikus 

19 Szakmai vizsga – automatikai technikus 

Szóbeli szakmai vizsga mechtronikai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő 

20 Nemzeti Ünnep – ’56-os forradalom (iskolai ünnepség) 

21 Szombat 

22 Vasárnap 

23  

24  

25   

26 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozás - hegesztő 

27  

28 Szombat 

29 Vasárnap 

30 Őszi 

szünet 31 
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NOVEMBER 

Nap Esemény 

1 Őszi  

szünet 2 

3 

4 Szombat 

5 Vasárnap Erasmus pályázati tanulmányút indulás Buchenbe 

6  

7  

8  

9  

10  

11 Szombat 

12 Vasárnap 

13  

14  

15 Pálya- Infó 20. Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 

16 

17  

18 Szombat 

19 Vasárnap 

20 Európai Szakképzési Hét keretében - villanyszerelő, központi fűtés- és gázhálózat-

rendszerszerelő szakmák bemutatása a Hefele szakképzőben  

21  

22  Nyílt nap  (tervezett) 

23  

24  

25 Szombat Erasmus pályázati tanulmányút érkezés Buchenből 

26 Vasárnap 

27  

28  

29  

30 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozás – gépi forgácsoló 
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DECEMBER 

Nap Esemény 

1  

2 Szombat 

3 Vasárnap 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Szombat 

10 Vasárnap 

11  

12  

13 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozás - központi fűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 

14  

15  

16 Szombat 

17 Vasárnap 

18  

19  

20 Iskolai karácsony - diákokkal 

21 Laborok napja 

Tanári karácsony 

Tanítás nélküli munkanap 

22 Tanítás nélküli munkanap 

23 Szombat 

24 Vasárnap 

25  

26  

27   

                                   Téli szünet 28 

29 

30 Szombat 

31 Vasárnap 

 

Kiállítás Gyárfás Viktória festményeiből 
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JANUÁR 

Nap Esemény 

1 Új év 

2                                                                  Téli szünet 

3  

4  

5 Utolsó tanítási nap a szakképző iskola féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy 

keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére  

6 Szombat 

7 Vasárnap 

8  

9  

10  

11  

12  

13 Szombat 

14 Vasárnap 

15  

16  

17  

18 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozás - karosszérialakatos 

19  

20 Szombat 

21 Vasárnap 

22 Magyar Kultúra Napja 

23  

24  Osztályozó értekezlet 

25  

26 Első félév vége 

27 Szombat 

28 Vasárnap 

29  

30  

31 Félévzáró értekezlet 
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FEBRUÁR 

Nap Esemény 

1  

2  

3 Szombat 

4 Vasárnap 

5  

6  

7 Felnőttoktatás szakmai vizsga írásbeli: villanyszerelő 

8 Felnőttoktatás szakmai vizsga írásbeli: gépi forgácsoló 

9  

10 Szombat 

11 Vasárnap 

12  

13  

14  

15  

16  

17 Szombat 

18 Vasárnap 

19 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 

20  

21  

22  

23 Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

24 Szombat 

25 Vasárnap 

26  

27  

28   

 

Tanítás nélküli munkanap Szalagavató napja 

Kiállítás Vass Péter fotós téli balatoni képeiből 
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MÁRCIUS 

Nap Esemény 

1  

2  

3 Szombat 

4 Vasárnap 

5  

6  

7  

8  

9  

10 Szombat 

Tanítás nélküli munkanap 

11 Vasárnap 

12  

13  

14 A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

Nemzeti Ünnep – 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése 

15  

16  

17 Szombat 

18 Vasárnap 

19  

20  

21 Nevelési értekezlet 

22  

23  

24 Szombat 

25 Vasárnap 

26  

27  

28   

29 Tavaszi szünet 

30 

31 Szombat 
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ÁPRILIS 

Nap Esemény 

1 Vasárnap 

2  

Tavaszi szünet 3 

4  

5  

6  

7 Szombat 

8 Vasárnap 

9  

10  

11  

12  

13  

14 Szombat 

15 Vasárnap 

16 Holokauszt emléknap 

17  

18  

19  

20 A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 

elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

21 Szombat 

Tanítás nélküli munkanap 

22 Vasárnap 

23   

Fenntarthatósági témahét  

 

 

24 

25 

26 

27 Osztályozó értekezlet (végzősök) 

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

28 Szombat 

29 Vasárnap 

30  

Kiállítás: Bárány Áron-Tebeli Szabolcs: Kittenberger Kálmán élete képregényben 

Szakmák Éjszakája 
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MÁJUS 

Nap Esemény 

1  

2  

3 Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon és a befejező szakképzési évfolyamon 

Tanítás nélküli munkanap szakgimnázium  

4 Ballagás 

5 Szombat 

6 Vasárnap 

7 Írásbeli érettségi vizsga: Magyar nyelv és irodalom 

8 Írásbeli érettségi vizsga: Matematika 

9 Írásbeli érettségi vizsga: Történelem 

10 Írásbeli érettségi vizsga: Angol nyelv 

11 Írásbeli érettségi vizsga: Német nyelv 

12 Szombat 

13 Vasárnap 

14  

15  

16 Írásbeli érettségi vizsga: Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak 

17 Írásbeli érettségi vizsga: Informatika 

Szakmai írásbeli vizsga: gépész szakmacsoport 

18  

19 Szombat 

20 Vasárnap 

21  

22 Tantestületi kirándulás 

23  Mérés, értékelés 

Szakmai írásbeli vizsga: villamos szakmacsoport 

24  

25  

26 Szombat 

27 Vasárnap 

28  

29  

30  

31  
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JÚNIUS 

Nap Esemény 

1 Netfit rendszer feltöltésének határideje 

2 Szombat 

3 Vasárnap 

4 Nemzeti Összetartozás Napja (Trianoni megemlékezés) 

5  

6  

7  

8  

9 Szombat 

10 Vasárnap 

11  

12  

13 Osztályozó értekezlet 

14 DIÁKNAP 

Tanítás nélküli munkanap 

15 SPORTNAP 

Utolsó tanítási nap 

16 Szombat 

17 Vasárnap 

18   

Középszintű szóbeli vizsgák (12. A;13 i) 

 

19  

20  

21 Beiratkozás 

22 

23 Szombat 

24 Vasárnap 

25 Tanévzáró ünnepség 

26  

27  

28  

29  

30 Szombat 

31 Vasárnap 

Júl.1.  

Júl.2.  

Júl.3. Évzáró értekezlet 
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2. Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok  

a. A tanítási év időbeli keretei 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó 

tanítási napja: 2018. június 15. (péntek). 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az 

utolsótanítási nap a középfokú iskolákban 2018. május 3., 

Szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves 

oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2018. január 5. 

b. A tanítási napok száma 

A 2017/2018. tanévben a tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

szakgimnáziumban százhetvennyolc nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 

százhetvenkilenc nap. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 

c. A tanítás nélküli munkanapok 

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

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a 

szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az 

iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

d. A tanítási szünetek 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

A munkanap áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
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e. Tanítás nélküli munkanapok 

Szakközépiskola 7 nap, szakgimnázium 8 nap 

Munkanap áthelyezés: őszi időszakban nincs, tavasszal március 10-e és április 21-e szombat 

munkanap, nálunk tanítás nélküli munkanap 

December 21-22 – tanítás nélküli munkanap, december 21-én délelőtt laborok napja 

(pályaorientációs célú nap ), utána iskolai tanári karácsony 

Szalagavató napja vagy utána /február/ 

Tantestületi kirándulás – 2018. május 22. 

Diáknap – 2018. június 14. 

Szakgimnázium – 2018. május 3.  

3. Nemzeti ünnepeink 

Október 20. (péntek) – Nemzeti Ünnep – ’56-os forradalom 10.23. 

Március 14. (szerda) - Nemzeti Ünnep – 1848-as forradalom és szabadságharc 

4. Iskolai élethez kapcsolódó ünnepek 

Szeptember 01. (péntek) - Tanévnyitó ünnepség  

Október 6. (péntek) – Aradi Vértanúk – iskolai ünnepség 

December 20. (szerda) iskolai karácsony - diákokkal 

December 21. (csütörtök) tanári karácsony  

Felhívás esetén részt veszünk a Szombathelyi Adventi rendezvényen műsorral. 

Január 22. (hétfő) - Magyar Kultúra Napja 

Február 23. (péntek) - Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – 02.25. 

Február? – Szalagavató 

Április 16. - Holokauszt emléknap 

Május 04. – Ballagás 

Június 04. - Nemzeti Összetartozás Napja (Trianoni megemlékezés) 

Június 25. – Tanévzáró ünnepség 

„Puskás Galéria” programjai - kiállítások: 

2017. szept. 20: Kutiné Kiss Piroska fotókiállítása, természetfotóiból Készülődés címmel  

(Kapcsolódhat a fenntartható fejlődés téma héthez is) 

2017. december: Gyárfás Viktória festményeiből 
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2018. február: Vass Péter fotós téli balatoni képeiből 

2018. április: Bárány Áron-Tebeli Szabolcs: Kittenberger Kálmán élete képregényben  

5. Nevelőtestületi értekezletek 

Augusztus 30. - Tanévnyitó értekezlet 

Október 18. - Nevelési értekezlet 

Január 24. - Osztályozó értekezlet 

Január 31. - Félévzáró értekezlet 

Március 21. - Nevelési értekezlet 

Április 27. - Osztályozó értekezlet (végzősök) 

Június 13. - Osztályozó értekezlet 

Július 03. - Évzáró értekezlet 

6.  Kapcsolattartás szülőkkel, diákokkal 

a. Szülői értekezletek 

Október 04. 16.00 óra – összevont szülői értekezlet 9. évfolyam részére cégekkel, 

kamarával, utána osztályonként 

Többi osztálynak választott idő a tanáriban elhelyezett táblázat alapján (2db/tanév) 

Végzősöknek szülői értekezlet novemberben 

Szülői értekezlet január végén a 9. és 12. évfolyamnak, gyakorlati képzőhely választása a 

cégek és a kamara részvételével 

b. Fogadóórák 

A végleges órarend kialakulása után heti egy óra a tanáriban elhelyezett táblázat alapján 

c. Nyílt napok 

Nyílt nap – november 22. (szerda) – tervezett 

Laborok Napja (pályaorientációs nap) – december 21. (csütörtök) 
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5. Érettségi-és szakmai vizsgák, felmérések a 2017-2018. 

tanévben 

1. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A 2018. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

Középszintű írásbeli érettségi vizsga  

Tantárgy      Időpont 

Magyar nyelv és irodalom  2018. május 7. 8.00 óra 

Matematika    2018. május 8. 8.00 óra 

Történelem    2018. május 9. 8.00 óra 

Angol nyelv    2018. május 10. 8.00 óra 

Német nyelv    2018. május 11. 8.00 óra 

Ágazati és ágazaton kívüli   2018. május 16. 8.00 óra 

szakmai vizsgatárgyak 

Informatika    2018. május 17. 8.00 óra 

Középszintű szóbeli vizsgák (12. A; 13 i) 2018. június 18-22.   

2. 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: 2017. október 2–6., 8.00-

tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2017. október 

Iskolánkban: 

54 523 01 Automatikai technikus szakma esetén 

írásbeli:    2017. október 4. (szerda) 10.00 óra 

gyakorlati:    2017. október 18. (szerda) 08.00 óra-Opel Szentgotthárd 

szóbeli (bizonyítványosztás):  2017. október 19. (csütörtök) 10.00 óra. 
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54 523 04 Mechatronikai technikus, 

34 521 03 Gépi forgácsoló, 

34 521 06 Hegesztő szakmák esetén 

írásbeli:     2017. október 5. (csütörtök) 10.00 óra 

gyakorlati (csak hegesztő szakmában): 2017. október 5. (csütörtök) 12.30 óra- Puskás 

szóbeli (bizonyítványosztás):   2017. október 19. (csütörtök) 9.00 óra. 

55 525 01 Autó technikus 

34 525 06 Karosszérialakatos szakmák esetén 

írásbeli:     2017. október 5. (csütörtök) 10.00 óra 

szóbeli (bizonyítványosztás):   2017. október 11. (szerda) 10.00 óra. 

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2018. február 5–9., 8.00-

tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2018. február–március 

Iskolánkban a felnőttoktatásban villanyszerelő és gépi forgácsoló szakmában. 

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2018. május 14–15., 

május 17–18., május 23. 8.00-tól, szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és 

gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május–június 

Iskolánkban az oktatott szakmák rendes vizsgája. 

Szakmai vizsgabizottságaink  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

54 523 01 Automatikai technikus 

54 523 02 Elektronikai technikus 

34 521 03 Gépi forgácsoló 

34 522 04 Villanyszerelő 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

34 525 06 Karosszérialakatos 

34 521 06 Hegesztő 

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

vizsgatevékenysége 2018. május 31-én 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 
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igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés 

megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga 

írásbeli letételét biztosító intézményt. 

 

3. Szintvizsgák, országos mérések 

A szintvizsgák szervezése a kamarák hatáskörébe tartozik. Iskolánk a vizsgák 

lebonyolításában vesz részt. A szakközépiskolai szakmák mindegyikében tartunk 

szintvizsgákat. Az vizsgákhoz szükséges anyagi feltételeket a kamara biztosítja. Időpontját 

tekintve a törvény február-április hónapok közötti időpontot jelöl meg. Mi általában áprilisban 

tartjuk, mert erre az időpontra tanulják meg a vizsgafeladatokhoz szükséges fogásokat. 

A tanulószerződések kötésének és szakmai vizsga letételének követelménye a sikeres 

szintvizsga. 

A vizsgán a tanulók a szakmai gyakorlati alapkészségről adnak számot. A feladatokat 

önállóan kell megoldaniuk, oktatói felügyelet mellett. A szakgimnáziumi osztályokban 

nincsen szintvizsga.  

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

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. 

május 23. 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 2017. november 24-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 

1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell 

megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi 

nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények 

által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai 
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támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő 

megfelelését. 

4.  Témahetek 

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő 

szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű 

átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési-

oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához 

önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) 

közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. 

A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint 

hirdeti meg: 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között; 

Digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között; 

Fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

Az 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. 

Intézményünk az idei tanévben a Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódik, illetve ezen 

kívül hagyományosan projekt napot is tartunk áprilisban. 

 

6. Középfokú felvételi eljárás rendje 
2017. szeptember 30.  

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  

2017. október 20.  

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a 

Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

2017. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat.  

2018. január 20.  

Az általános felvételi eljárás kezdete. 
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2018. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési 

lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2018. március 14. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2018. március 21–22.  

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2018. március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni 

a Hivatalnak. 

2018. március 28. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2018. április 10.  

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2018. április 13. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

2018. április 20. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2018. április 27. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2018. május 7–18. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2018. május 7. – augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
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2018. május 18. 

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója 

dönt a felvételi kérelmekről. 

2018. június 1. 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

2018. június 21–23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

 

7. Beiskolázási akcióterv 
A szakképzés területét számos változás érintette az elmúlt évek során. Beiskolázási céljaink 

elérése érdekében alkalmazkodunk az oktatáspolitika prioritásaihoz, a helyi 

munkaerőigényekhez és a demográfiai sokaság csökkenéséhez. Ennek érdekében piacképes 

szakmák képzése folyik az iskolában évről-évre több hiányszakmával. A szakmák 

ösztöndíjjal támogatottak, célunk a lehetőségek megismertetése az általános iskolák felsős 

tanulói számára. 

Az iskola pozitív üzenetet bocsájt a szülők és a leendő tanulók felé, ennek érdekében növeli 

az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalát, a diákok részére innovatív 

tevékenységeket kínál, növelve a partneri elégedettséget. ű 

 

Terveink a 2017/ 2018. tanévben: 

 általános iskolai tájékoztatók tartása  

 kapcsolattartás az általános iskola pályaorientációs felelősével 

 egyéni igények szerint osztályfőnöki órák látogatása az általános iskolákban 

 általános iskolai tantestületek tájékoztatása a szakképzés lehetőségeiről 

 szórólapok készítése, iskolafilm aktualizálása 

 pályainfó megjelenés 

 lehetőség szerint média-megjelenések, hirdetéssel illetve iskolai eseményekkel 
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 iskolai honlapon és facebook oldalán az események megjelenése 

 kétéves szakmai képzések népszerűsítése a nappali és felnőttoktatásban 

Intézményünk a tanév folyamán a következő programokat kínálja: 

 Szakma – Show /Aréna Savaria/ - 2017. szeptember 27-28. Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara szervezése – az iskola a villanyszerelő szakmát mutatja 

be, a gépi forgácsoló szakmát a BPW Hungaria KFT-vel közösen 

 Pályaorientációs gyakorlati foglalkozások szervezése a Vas Megyei Kereskedelmi 

és  Iparkamarával, az oktatott szakmák megismertetése I. félévben 7-8. osztályosok 

számára havi egy alkalommal, II. félévben 6-7. osztályos diákok részére 

2017. szeptember 21 – villanyszerelő 

2017. október 26 – hegesztő 

2017. november 30 – gépi forgácsoló 

2017. december 13 – központi fűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 

2017. január 18 – karosszérialakatos 

Helyszín: iskolai tanműhely 

Kezdési időpont: minden alkalommal 14. óra 

Foglalkozások időtartalma kb. 2 óra 

 Pálya- Infó 20. Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 2017. november 15-16 a  Vas 

Megyei Kormányhivatal szervezésében – az intézményben oktatott szakmák 

bemutatása a képzésben résztvevő nagyobb cégekkel /BPW, LUK,TDK, iQor, Delphi/ 

 Európai Szakképzési Hét – 2017. november 20-24.   

„Építsd a jövőt” – 2017. november 20 – villanyszerelő, központi fűtés- és gázhálózat-

rendszerszerelő szakmák bemutatása a Hefele szakképzőben 10.00 -16.00 óra között  

 Iskolai Nyílt Nap – 2017. november 22. 9.00 óra  – szülői és tanulói tájékoztató az 

oktatott szakmákról a képző cégekkel / az időpont a társintézményekkel való 

egyeztetés miatt változhat/ 
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 Laborok Napja – 2017. december 21. – szakmák gyakorlati bemutatója, interaktív 

munkáltatás 

 Szakmák Éjszakája – 2018. április / amennyiben megszervezésre kerül/ 

A szakképző iskolánk alapvető célja, hogy a szakma korszerű elméleti és gyakorlati 

ismereteivel könnyen koncentrálható 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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8. Tervezett versenyek  

1. Szakmai 

Tervezett 

időpont 

a verseny neve szervező verseny típusa felelős 

pedagógus 

2017.12. Pattantyús nyáktervező 

verseny 

Győr- Pattantyús Iskola regionális Lukács Gábor 

2018.01. OSZTV-SZKTV kamarai 

válogató verseny 

NGM-Nemzet 

Gazdasági Minisztérium 

NFM- Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 

országos Hegedüs Sándor 

2018.02. Országos rézverseny  Európai Réz Intézet 

(korábban Magyar 

Rézpiaci Központ) 

országos Plechl Tibor 

2018. 02. Csernyánszky Pneumatika 

verseny 

Minden évben más 

iskola 

országos Vida József 

2018.03. IQOR konstrukciós verseny IQOR regionális Lukács Gábor 

2018.03. 
Ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenye 

(ÁSZÉV) 

EMMI- 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

országos Hegedüs Sándor 

2018.03. OSZTV-SZKTV elődöntő 
NGM-NFM 

országos Hegedüs Sándor 

2018.04. Puskás konstrukciós 

verseny 

Puskás Technikum 

Budapest 

országos Lukács Gábor 

2018.04. 
Ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenye 

(ÁSZÉV) 

EMMI országos Hegedüs Sándor 

2018.04. OSZTV-SZKTV országos 

döntő 

NGM-NFM 
országos Hegedüs Sándor 
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2. Közismereti 

Tervezett 

időpont 

a verseny neve szervező verseny 

típusa 

felelős 

pedagógus 

2017.09. Városi atlétika verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Takács Márton 

2017.09. 

 

Extrém sportok városi 

verseny első forduló 

Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2017.09. Könyvhódító – könyves játék Berzsenyi Dániel 

Könyvtár 

megyei Gerölyné Pipics 

Enikő 

2017.10. Labdarúgás megyei verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Tóth Dezső 

2017.10. 
Duatlon megyei verseny 

Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Varga Jenő 

2017.10. Extrém sportok városi 

verseny II. fordul 

Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2017.10. Tini Galopp ELTE-SEK megyei Gerölyné Pipics 

Enikő 

 

2017.11. 

 

Kosárlabda városi bajnokság Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Takács Márton 

 

2017.11. 

 

Úszás megyei verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Tóth Dezső 

2017.12. Labdarúgás városi bajnokság Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Tóth Dezső 

2017.12. Kosárlabda megyei 

bajnokság I. forduló 

Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Takács Márton 

2017.12. Korcsolya verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2017.12. OSZKTV verseny első 

fordulója 

Suliszervíz 

Pedagógiai Intézet 

iskolai Lákics Krisztina 
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2017.12. Balogh József Versmondó 

Találkozó 

Középiskolásoknak 

Balogh József 

Öröksége 

Alapítvány 

megyei Séfelné Horváth 

Ilona 

2018.01. Kosárlabda megyei 

bajnokság II. forduló 

Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Takács Márton 

2018.01. Terem atlétika verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2018.01. Korcsolya verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2018.01. Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

Békásmegyeri 

Veres Péter 

Gimnázium és a 

BOLYAI 

CSAPAT Kft 

iskolai Lákics Krisztina 

2018.01. Bod Péter 

Könyvtárhasználati Verseny 

Országos 

Pedagógiai 

Könyvtár és 

Múzeum 

országos Gerölyné Pipics 

Enikő 

2018.02. Korcsolya verseny Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Varga Jenő 

2018.02. Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

Matematikában 

Tehetséges 

Gyermekekért 

Alapítvány 

megyei Lákics Krisztina 

2018.03. Eötvös Loránd megyei fizika 

verseny 

POK megyei Péterfi Enikő 

Ágnes 

2018.03. Szerethető Matematika 

Megyei Csapatverseny 

POK megyei Lákics Krisztina 

2018.03. OSZKTV 2. forduló (ha van 

továbbjutónk) 

Suliszervíz 

Pedagógiai Intézet 

regionális Lákics Krisztina 
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2018.03. Nagypályás labdarúgó 

bajnokság 

Városi Diáksport 

Bizottság 

városi Tóth Dezső 

2018.03. Weörös Sándor 

Szavalóverseny 

SZMSZC Pusgás 

Humán 

Munkaközösség 

megyei humán 

munkaközösség 

2018.04. „Egészség? – Megéri”  

vetélkedő 

Szombathelyi 

Egészségügyi és 

Kulturális GESZ 

városi Sándor Tamás 

2018.04. Extrém sportok megyei 

bajnokság I. forduló 

Városi Diáksport 

Bizottság 

megyei Varga Jenő 

2018.04. OSZKTV 3. forduló (ha van 

továbbjutónk) 

Suliszervíz 

Pedagógiai Intézet 

országos Lákics Krisztina 

9. Gyermekvédelem 
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum elfogadott Pedagógiai Programjának nevelési 

programjában minden tagintézményére vonatkozóan kiemelt szerepe van a gyermek- és 

ifjúságvédelemnek. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

hatályba lépését követően a pedagógus munkakörökhöz járó órakedvezményekkel ellátandó 

feladatok köréből sajnálatos módon kikerült a gyermek- és ifjúságvédelemi felelős. A 

feladatok mennyisége pedig nem csökkent, sőt az országos tendenciának megfelelően 

tanévről-tanévre nő.  

Iskolánk, a Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma különös figyelmet fordít az Nkt. által 

meghatározott kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő, azon belül is a hátrányos 

helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló, a védelembe vett és a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint 

sajátos nevelési igényű tanulókra.  

1. Folyamatosan végzendő, általános tevékenységek: 

A gyermek és ifjúságvédelmi pedagógiai munka minden pedagógus feladata. Célunk, hogy a 

különböző okok miatt hátránnyal induló gyerekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. 

Biztosítsuk számukra az érzelmi biztonságot, az értelmi képességek egyéni és életkornak 

megfelelő alakítását.  
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A gyermekvédelmi feladatok megoldásában központi szerepe van az osztályfőnöknek, ő 

irányítja az osztályban tanító pedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét. Jelzi a 

problémákat, segít a szülőknek a nevelési nehézségek megoldásában. Számon tartja a 

mulasztást, igazolatlan hiányzás esetén értesíti a szülőket. Segít a tanulóknak a 

beilleszkedésben, a pályaválasztásban és a szakképzettség nélküli korai iskolaelhagyás 

megelőzésében. Különös gonddal foglalkozik a magatartási, a tanulási problémákkal küzdő 

tanulókkal. Feladata a problémák mielőbbi, gyors, szakszerű és hatékony feltárása, 

megelőzése.  

Fontos a gyerekek veszélyeztetettségének csökkentésére irányuló hatékonyabb prevenció. E 

célból a szakszolgálatokkal együttműködve tanulóközösségekre szabott ismeretet nyújtó 

előadásokat szervezünk. 

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai keretében kapcsolatot tart a hivatalos 

gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel. (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

(ok), Önkormányzat (ok) jegyzői, megyei Kormányhivatal (ok), megyei és járási Pedagógiai 

Szakszolgálatok. 

2. A tanév kiemelt feladatai: 

 A veszélyeztetett, súlyos vagy kiemelten súlyos problémákkal élő gyermekek 

felkutatása, feltérképezése, a pedagógusi szakmai kompetenciák és hatáskörök 

keretein belül segítségnyújtás, tanácsadás a tanulóknak, szülőknek. 

a. Kiemelten súlyos problémák 

1. fizikai bántalmazás a családban 

2. a gyermek szexuális zaklatása 

3. súlyos elhanyagolás, gondozatlanság 

4. megállapíthatóan alkoholizáló, drogfogyasztó gyerekek 

5. hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények 

6. pszichés bántalmazás a családban, szülői terror 

7. tartósan súlyos egészségügyi probléma 

b. Súlyos problémák: 

1. éhezés, nem megfelelő táplálkozás 

2. családon kívüli ideiglenes elhelyezés 

3. megállapítható alkoholizmus a családban 

4. antiszociális, kriminalizálódó baráti kör, csavargás 
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5. valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése 

6. nevelési-oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás 

7. hatósági, szabálysértési intézkedés kiskorú gyermekkel szemben 

8. alacsony jövedelmi viszonyok 

9. problémás válás, gyermek-elhelyezési per 

c. Egyéb 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek szélesebb körben való bevonása az 

iskola által szervezett szabadidős programokba (szakkör, labdajátékok, művészeti 

körök, felzárkóztató és tehetséggondozó órák, kirándulások, stb.) 

 Az igazolatlan hiányzások okának legrövidebb időn belüli kivizsgálása, a 

jogszabályok mentén eljárva a szükséges intézkedések megtétele. 

 A tanulók motiválása, önértékelésük növelése, céltudatos gondolkodásra nevelése, 

prevenciós előadások szervezése: tanulóknak, tanároknak. 

 A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer tagintézményi szintű működtetéséhez 

szükséges adatok határidőre történő pontos közlése. 

 A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok körében a pedagógus munkakörökben 

alkalmazottak által végzendő és ellátandó tevékenységekre vonatkozó iskolai 

eljárásrend kialakítása, elfogadása, tapasztalatainak összegyűjtése és alkalmazása. 
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d. Programtáblázat:  

Az ifjúságvédelem látókörébe került tanulók, problémák nyomon követése, rögzítése 

folyamatos!!!! 

  S
ze

p
te

m
b

er
 

   

Cél Feladat Eszköz, módszer Felelős 

A diákok és a szülők 

ismerjék meg 

lehetőségeiket, 

jogaikat a 

gyermekvédelemmel 

kapcsolatban 

Tájékoztatás az 

intézményben folyó 

gyermekvédelmi 

munkáról 

szülői értekezlet, 

tájékoztató anyagok az 

iskolai weboldalon 

igazgató, osztályfőnökök 

Tantestületi tagok 

tájékoztatása 

A tantestület 

tájékoztatása a 

pedagógusok 

gyermekvédelmi 

feladatairól, 

igazolatlan 

hiányzások 

jelentéséről 

Értekezleten való előadás igazgató, ifj.véd. 

koordinátor, osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

Az éves munka 

megtervezése 

Munkaterv készítése  igazgató 

A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók 

felmérése, 

támogatásuk 

Felmérés, statisztika 

készítése, 

tanácsadás, 

segítségnyújtás a 

szülőknek 

szakvélemények, 

bekérése, hivatalos iratok 

begyűjtése, statisztikai 

adatlap, nyomtatványok 

Ifj.véd.k.+igazgató, 

igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f., 

iskolatitkár 

 O
k

tó
b

er
 

    

A DÖK-kel való 

együttműködés 

Kapcsolatfelvétel a 

DÖK-kel, a közös 

programok 

egyeztetése 

Közös megbeszélés Ifj.véd.k+DÖK vez. 

Drogprevenciós nap 

szervezése 

 

Tervezés Megbeszélés,tájékoztatás, 

ismertetés 

Ifj.véd.f+bűnmegelőzési 

tanácsadó 

Igazolatlan 

hiányzások nyomon 

követése 

 

Az igazolatlan 

hiányzások 

számának 

visszaszorítása 

Naplók átnézése, szülői 

értesítések 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f. 
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N
o

v
em

b
er

  
A tanulási kudarcnak 

kitett tanulók 

felzárkóztatásának 

segítése 

Felmérni a tanulókat 

a haladási naplókban 

a tantárgyi jegyek 

alapján 

Naplók ellenőrzése, 

beszélgetés az 

osztályfőnökökkel 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f. 

A Gyermekek 

Jogának 

Világnapjának 

megismertetése 

Tájékoztatás a 

világnap 

eseményeiről 

Tájékoztatás, ismertetés DÖK+oszt.f. 

D
ec

em
b

er
 

  

A bukásra állók, és a 

rendszeresen késő 

tanulók felmérése, 

támogatásuk 

A bukásra álló 

tanuló szüleinek 

értesítése 

Levélben, vagy 

személyesen történő 

tájékoztatás 

Ifj.véd.k.+igazgató, 

igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f., 

iskolatitkár 

Karácsonyi 

jótékonysági akciók 

megszervezése, 

rendkívüli támogatás 

igénylése a 

rászorultaknak 

Kapcsolatfelvétel az 

önkormányzattal, 

civil szervezetekkel, 

támogatókkal 

Levél, telefon, személyes 

kapcsolatfelvétel 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f., 

iskolatitkár 

J
a

n
u

á
r
 

  

Kollégák 

tájékoztatása az első 

féléves munkáról 

Beszámoló készítése 

az 1. félév 

munkájáról 

Írásbeli, szóbeli 

beszámoló a félévi 

értekezleten 

Ifj.véd.k.+ osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

Statisztikai adatok 

aktualizálása 

Szükség esetén új 

jövedelemigazolások 

kérése 

Statisztikai adatlap, 

nyomtatványok 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f. 

F
eb

ru
á

r
- 

M
á

rc
iu

s 

    

Az 

osztálykirándulások 

megbeszélése 

Az anyagi 

nehézségekkel 

küzdő tanulók 

felkutatása 

Megbeszélés az 

osztályfőnökökkel 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f. 

Segélykérő lapok 

eljuttatása a 

szülőkhöz 

A segélykérő lapok 

kiosztása, 

összeszedése az 

igazolásokkal együtt 

Tájékoztatás, 

segítségadás, összesítés 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f. 

Segítő beszélgetés 

SNI-s tanulókkal 

Tájékoztatás a 

fejlődési 

lehetőségekről 

Személyes kapcsolat Ifj.véd.k, gyógypedagógus 

Á
p

ri
li

s 

    

A fogyatékosság 

elfogadása, a 

fogyatékos emberek 

segítése 

A tanulók 

tájékoztatása a 

másságról, pl. a 

vakok életének 

bemutatása külső 

Beszélgetések, 

dramatikus játékok, a 

bemutatón való részvétel 

Ifj.véd.k, gyógypedagógus, 

oszt.f. 
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előadók által 

A hátrányos helyzetű 

tanulók 

felzárkóztatása 

Szükség esetén 

egyéni 

foglalkozások 

megszervezése 

differenciált 

foglalkozások 

minden pedagógus 

Megismertetni a 

tanulókkal a 

függőséget okozó 

szerek káros hatásait 

A függőségben 

szenvedők számának 

visszaszorítása, 

megelőzés 

előadás Ifj.véd.f+bűnmegelőzési 

tanácsadó 

M
á

ju
s 

  

A bukások számának 

csökkentése 

A bukásra álló 

tanuló szüleinek 

értesítése 

Személyes, vagy írásbeli 

értesítés. Felzárkóztató 

foglalkoztatások 

igazgató, igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f.+szakta

nárok 

Hátrányos helyzetűek, 

hhh-s tanulók 

osztálykirándulásokon 

való részvételének 

segítése 

A rászorultak 

bevonása az 

osztálykirándulások 

programjaiba 

Anyagi támogatás, 

irányított feladatok 

kiosztása 

oszt.f.+DÖK vez. 

J
ú

n
iu

s 

      

 

Továbbtanulási 

támogatásra 

javaslattétel. 

Feltérképezni a 

térség kínálta 

lehetőségeket 

Információgyűjtés  

Nyomtatványok 

eljuttatása a szülőkhöz. 

igazgató, osztályfőnökök 

Az iskola felmérése 

ifj.véd. szempontból 

Adatok összesítése Statisztikák készítése Ifj.véd.k.+igazgató, 

igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f., 

iskolatitkár 

A kollégák 

tájékoztatása az évben 

végzett munkáról, a 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

feladatok ellátáásra 

készített iskolai 

eljárásrend elfogadása 

beszámoló készítése 

az évi munkáról 

Írásbeli, szóbeli 

beszámoló az év végi 

értekezleten 

 Ifj.véd.k.+igazgató, 

igazgató-

helyettes(ek)+oszt.f., 

iskolatitkár 
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3. Iskolapszichológusi munkaterv 

 

Az előző két tanévhez hasonlóan a 2017/2018-as tanévben is működik iskolapszichológusi 

ellátás az SZMSZC Puskás Tivadar Villamos-és Fémipari Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumában, melyet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

Szombathelyi Tankerületi Központ Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának 

alkalmazásában látok el. Az idei tanévben a megszokott rendben és időbeosztásban vagyok 

jelen az iskolában. Célkitűzésem a diákok még szélesebb köréhez való eljutás, a mentális 

egészségre való figyelem fontosságának tudatosítása, valamint a pedagógusok ellátásában 

szeretnék nagyobb szerepet vállalni.  

Részt kívánok venni az Komplex természettudomány tantárgy biológia óráján belül az 

addikciók (alkohol, cigaretta, drog, szerencsejáték, viselkedéses addikciók) bemutatásában, a 

diákok egészségtudatosabb megatartásának kialakításában. Fontosnak tartom a lelki 

egészségvédelemmel kapcsolatos felvilágosítást. A diákokhoz a korábbiakban kialakított 

egyéni tanácsadás rendszerét a továbbiakban is működtetni igyekszem, emellett nagyobb 

szerepet szánok az osztályokon belüli csoportos munkának, melyben az osztályfőnökök 

együttműködésére számítok. Az idei tanévben a munkaközösségi vezetőkkel egyeztetve 

szeretnék tematikus csoportokat tartani. Nagyobb szerepet szeretnék vállalni az iskolai 

programokban (pl. Erasmus+ program, projekthét). Rendszeres egyeztetést szeretnék 

munkámról az iskola igazgatójával Vöcsei Imrével, illetve eseti rendszerességgel az 

osztályfőnökökkel. Ugyancsak aktív kapcsolatot szeretnék a szülőkkel, gondviselőkkel.  

Részletes, hónapokra kidolgozott munkatervem az alábbi mellékelt táblázatban található. 

Hónap Résztvevők/együttműködő

k 

Program 

2017. 

szeptember  

9. oszályok Belépő gyerekeknek való bemutatkozás, osztályok látogatása 

  Erasmus+ program A programban résztvevő gyerekek pszichés felkészítésében 

való szerepvállalás 
   

2017. október  Erasmus+ program A programban résztvevő gyerekek pszichés felkészítésében 

való szerepvállalás 
   

  Munkaközösségi vezetők Munkaközösségi csoportoknak vezetendő 

csoportfoglalkozásokról való egyeztetés 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

2017. Diákok Egyéni esetvezetések 
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november 

  Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció)    

2017. 

december  

Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 

   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

2018. január Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció)    

  Sándor Tamás Biológia és egészségtan tantárgyon belül drog-alkohol-és egyéb 

függőségekkel illetve a szexualitással kapcsolatos órák tartása 
   

  Vöcsei Imre Félévi értékelés, statisztikák biztosítása az iskola számára 

2018. február Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció) 
   

  Sándor Tamás Biológia és egészségtan tantárgyon belül drog-alkohol-és egyéb 

függőségekkel illetve a szexualitással kapcsolatos órák tartása 
   

2018. március  Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció) 
   

  Sándor Tamás Biológia és egészségtan tantárgyon belül drog-alkohol-és egyéb 

függőségekkel illetve a szexualitással kapcsolatos órák tartása 
   

2018. április  Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció) 
   

  Sándor Tamás Biológia és egészségtan tantárgyon belül drog-alkohol-és egyéb 

függőségekkel illetve a szexualitással kapcsolatos órák tartása 
   

  Tanári kar, diákok Projekthéten programokban való részvétel 

2018. május Osztályok Osztályfőnökökkel való egyeztetések után 

osztályközösségekkel való csoportos munka 
   

  Diákok Egyéni esetvezetések 

  Tanári kar Csoportvezetés előre egyeztetett témákban (burnout, önismeret, 

pszichoedukáció) 
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  Sándor Tamás Biológia és egészségtan tantárgyon belül drog-alkohol-és egyéb 

függőségekkel illetve a szexualitással kapcsolatos órák tartása 
   

  Tanári kar, diákok Projekthéten programokban való részvétel 

2018. június Diákok Egyéni esetvezetések zárása 

  Vöcsei Imre Év végi értékelés, statisztikák biztosítása az iskola számára 

  Diákok Diáknapon és Sportnapon való részvétel 

 

10. Belső ellenőrzés 

1. Óralátogatások 

Félévente, illetve nagyobb létszám esetén évente a munkaközösség- vezető minden tagot 

meglátogat. 

A vezetők óralátogatásai: 

 Munkaközösség vezetők látogatása évente 

  Kollégák látogatása félévente, szakonként egy alkalommal 

 Felelős: munkaközösségi vezetők, iskolavezetés 

 Határidő: folyamatos 

2.  Az értékelés dokumentumai 

Óralátogatási lap 

A tanári munka értékelése (önértékelés) 

A tanári munka értékelése (véleménykérő lap) 

Értékelési összesítő lap 
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a.  Óralátogatási lap 

Tanár:……………………………………………….      Csoport:…………………………….. 

Látogató:……………………………………………        Dátum:……………………………. 

A = kiváló/átlagon felüli 

B = maradéktalanul jó, de nem rendkívüli 

C = közepes/nem rossz, de lehetne jobb 

D = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan 

E = nagyon gyenge, elfogadhatatlan 

X = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni  

                                                                        ( ha 25 %-nál több „x”lesz, a látogatást meg kell ismételni) 

 Személyes tulajdonságok betű Indoklás D és E esetében pont 

1. Kapcsolat a gyerekekkel    

2. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása    

3. A figyelem és fegyelem megtartásának képessége    

4. Tudatos vagy spontán létrehozott nevelési szituációk 

alkalmazása 

   

5. Testbeszéde, hanghordozása (metakommunikációja)    

6. A tanulók objektív értékelésének képessége    

7. A saját teljesítmény objektív értékelésének képessége    

 

 Az óratervezés minősége betű Indoklás D és E esetében pont 

1. A tananyag megfelel a szakmai szempontoknak    

2. A tananyag megfelel a tanulók értelmi képességeinek    

3. Megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése    

4. Feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége    

5. Feladattípusok és munkaformák változatossága    

6. Időbeosztás    

7. Szemléltetőeszközök változatossága, előkészítettsége    

 

 A tanítás minősége betű Indoklás D és E esetében pont 

1. Óravezetés, munkaszervezés    

2. Gazdálkodás az idővel    

3. A motiváció kapcsolódása /megléte    

4. Az egyes feladatok lebonyolítása    

5. A rögzítésre, képességek fejlesztésére alkalmazott 

módszerek  

   

6. Szemléltetőeszközök használata    

7. A kérések és utasítások megfelelése a tanulók értelmi 

szintjének 

   

8. Kommunikáció a tanulókkal     

9. A tanulók bevonása a munkába    

10. Kitűzött célok megvalósítása    

11. Az ellenőrzés és értékelés folyamata    

12. A váratlan helyzetek kezelése    

13. A foglalkozás hangulata, munkalégkör    

14.   A tanulók hibáinak kezelése    

Megjegyzések:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………pontszám átlag: 
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b. A tanári munka értékelése – ÖNÉRTÉKELŐ LAP 

Ciklus:……………………     Pedagógus neve:…………………………………………… 
 

( az önértékelő lap célja, hogy a konkrét tanórai tevékenységeken túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével 

kapcsolatos tevékenységeket, és általában milyen tanári hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, másrészt pedig az, hogy 

rögzítse, dokumentálja az ezeken a területeken elért eredményeket) 

 

jelmagyarázat:    + ( a tantestület átlagához képest kiemelkedően sikeres) 

- ( az átlagtól elmarad, tehát javításra szorul) 

   ( átlagnak megfelelő) 

 
1.  Rendelkezik-e valamilyen posztgraduális képesítéssel, vagy részt vesz-e jelenleg olyan képzésben 

amely újabb felsőfokú, vagy a mostaninál magasabb képesítéshez vezethet? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

2. Részt vett-e, vagy adott-e be kérelmet az iskolában akkreditált továbbképzésre az elmúlt két év 

során?  …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Milyen külön bérezéssel nem járó, nem órarendi, de iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt 

két év során? ( ünnepélyek, rendezvények szervezése, iskolai dokumentumok készítése, érdek- 

képviseleti tevékenység, stb)…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Milyen külön bérezéssel járó, nem órarendi, iskolai szintű feladatokat látott el az elmúlt két év 

során?(osztályfőnökség, szakkör, munk.köz.vezetés,stb)………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Milyen külön bérezéssel nem járó, nem órarendi, csoportszintű tevékenységet végzett az elmúlt két év során? 

(ünnepség szervezés, színházlátogatás, kirándulás, egyéb)……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Részt vett-e bármilyen, iskolán kívüli vagy belüli eredetű/szervezésű, nem tanórai jellegű SZAKMAI 

tevékenységben az elmúlt két év során? (előadás tartása, publikáció, továbbképzés tartása, 

stb)………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Az elmúlt két év során volt-e olyan tanulója, aki az ön felkészítése révén jutott be valamilyen 

tárgyú vetélkedőre, vagy nyert pályázatot? ( Koncz Dezső, sport-tárgyú, népdalos, szavaló, táncos, 

kézműves, egyéb művészeti ág, stb) Adja meg a tanuló nevét és az évet………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Van-e olyan régi tanítványa, akivel a mai napig rendszeresen tartja a kapcsolatot, illetve a szülők 

még most is elismeréssel szólnak az ön /vagy az iskola által végzett munkájáról? Adja meg a volt 

tanuló nevét………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Van-e olyan városi/megyei/országos szintű, nem versenyszerű kulturális rendezvény, ahol az iskola 

képviseletében vett részt tanítványaival együtt? ( fesztiválok,találkozók, stb)Adja meg a 

rendezvény és város  és a tanulók nevét……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást az elmúlt két évben munkafegyelemmel kapcsolatosan? 

(hanyag adminisztráció, késés,határidők be nem tartása)…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

11. Kapott-e az elmúlt két évben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést?………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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c. A tanári munka értékelése – VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP 

Ciklus:……………………………  A pedagógus neve:…………………………………………………………… 

( Az egyéni véleménykérő lapnak egyrészt az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és 

szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy információt szolgáltasson az iskolavezetés felé a fejlesztendő területekről – az 

egyes pedagógus szemszögéből. Ha úgy gondolja, hogy a kérdések nem fednek le minden fontos területet, fejtse ki véleményét 

az Egyéb észrevétel rovatban) 

1. Írja le ( a legfontosabbnak tartottal kezdve a sort), hogy iskolai munkájának mely jellegét tartja a legfontosabbnak. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ön szerint milyen területeken járult hozzá leginkább az iskola összteljesítményének magas színvonalon 

tartásához/emeléséhez? Iskolai munkájának mely területeire a legbüszkébb? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az elmúlt két évben? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Milyen haladást ért el az előző ciklus végén rögzített egyéni fejlesztési célok tekintetében? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre/feltételre 

lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? …………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Van-e olyan tényező vagy jelenség, feltétel, amely az Ön meglátása szerint akadályozza/hátráltatja azt, hogy 

munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Van-e olyan egyéni erőssége/szakismerete/képessége, amelyről úgy érzi, hogy nem kellően hasznosul az iskolában? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Véleménye szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség a javulásra? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Álmodjon! Ha az iskola szabadon felhasználható, mondjuk 20 milliós összeghez jutna, mire fordítaná ezt a pénzt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Ha az iskola szabadon felhasználható, havi 2 millióhoz jutna, ezt mire költené? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Egyéb észrevételek: 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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d. A tanári munka értékelése- ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP 

/ bizalmasan kezelendő dokumentum !/ 

Ciklus:……………….   A pedagógus neve:……………………………………………… 

1. Az óralátogatások eredménye                                                           pontszám:……… 

a.) kiemelkedően jó területek:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

b.) figyelmet igénylő területek:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

      2.   Az egyéb területek értékelése                                                          pontszám:………. 

a.) kiemelkedően jó területek:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

b.) figyelmet igénylő területek:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

      3. Egyéni célok a következő értékelési ciklusra:………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………….        

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Megjegyzések: 

 

 

 

 

………………., ……..év  …..hó    …nap 

 

………………………………   ……………………………   ……………………………….. 

          pedagógus                               munkaközösség vezető             igazgató és helyettese 
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3. A pedagógusok munkájának értékelése 

A pedagógusok munkájának értékelésekor nem csupán a pedagógus önértékeléséről, hanem 

az intézményi (belső) értékelési rendszer számos résztvevőjének megállapításain alapuló 

értékelésről, és az azt lezáró önértékelésről van szó. 

Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a 

pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének 

alapját képező indikátorok alkotják. 

a. Az értékelési folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető:  

 Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az 

érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további 

partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák, középiskolában a tanulók).  

 A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti az 1. 

pontban meghatározott partnereket és az érintett pedagógust.  

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves 

felmérés kiegészíthető papír alapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok 

gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben.  

 A feladattal megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző 

tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó 

önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka dokumentumait, majd rögzíti a 

dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott 

szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a tapasztalatokat. (Ez a 

feladat az önértékelési rendszer indulásakor nem releváns.) 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  
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 A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés 

tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató kollégák rögzítik az 

informatikai felületen.  

 A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló 

önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési 

tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést 

tartalmazó táblázatba kell feltölteni.  

b. Az értékelés területei: 

Az intézmény értékelési tevékenységében követendő módszerek és eljárások döntő többsége a 

tanfelügyeleti rendszerben előírt módszerekkel azonos, hiszen – a jogszabályok előírásai 

szerint – az önértékelési rendszer a tanfelügyeleti rendszer részeként, mintegy annak 

előkészítéseként működik. A Vr. 145. § (1a) bekezdésének előírásai szerint a pedagógus 

értékelésének, önértékelésének egyik módja a megfigyelés, amelynek egyik legjobb 

lehetőségét a pedagógus órájának, foglalkozásának meglátogatása biztosítja. 

 A pedagógus dokumentumainak értékelése: tanmenet és az éves tervezés (tematikus terv) 

egyéb dokumentumai. 

Vizsgálata az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

 milyen tervezési módszert használ a pedagógus az éves tervezéshez 

 milyen tartalmi egységeket tartalmaz a tanmenet  

 a tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget 

 mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok 

megvalósulását  

 hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

 mit tartalmaz a tanmenet, és hogyan követhető a tanmenetben a tanulói kompetenciák 

fejlesztése  

 tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, e-eszközök)  

 hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság (a tanuló 

fejlődésére vonatkozó feljegyzések, stb.) 
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Az éves tervezés dokumentumainak vizsgálatánál számítani kell az osztályfőnöki munka 

tervezésének értékelésére is, ez akár osztályfőnöki tanmenet vagy munkaterv formájában is 

megjelenhet. Hasonlóan szóba jöhet a tehetséggondozó szakkör vagy felzárkóztató 

foglalkozás éves tematikáját tartalmazó tanmenet vagy az egyéb foglalkozásokat tervező 

dokumentum bemutatása és értékelése is. 

c. Az óravázlat, óraterv értékelése 

A meglátogatott órákhoz, foglalkozásokhoz készített óratervet az alábbiak szerint lehet 

értékelni: 

 milyen módszert használ a pedagógus az órai munka tervezéséhez, 

 milyen elemeket tartalmaz az óravázlata, 

 az óratervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó 

korszerű szaktudományos ismereteknek, 

 az óra feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, 

tanulásszervezési eljárások, 

 a célkitűzés teljesülését hogyan segíti az óra tervezett felépítése,  

 van-e alkalom a tervezésben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 

megjelenítésére, 

 milyen értékelési formák jelennek meg az óra tervezésében, 

 a tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget. 

 

d. Az osztálynapló, csoportnapló bejegyzéseinek értékelése 

Az osztálynapló (e. napló), csoportnapló haladási és osztályozó része a pedagógus 

értékelésének kötelező részét képezi.  Az osztálynapló rövid áttekintésére az alábbi 

szempontok alapján kerül sor: 

 hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését,  

 hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit,  

 mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja (naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések). 

e. A tanulói füzetek értékelése 
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Az értékelést végző pedagógusok a meglátogatott órákon résztvevő tanuló füzetét is 

megvizsgálják. Itt célszerűen csupán arról lehet szó, hogy az óra folyamán három-négy tanuló 

füzetébe betekintenek, és információkat szereznek az alábbiakról: 

 hogyan követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség), 

 hogyan követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása.  

f.  Az interjúk szerepe az értékelési folyamatban (pedagógus, vezetői) 

Az interjúkészítés a tanfelügyeleti rendszernek jogszabályban meghatározott kötelező eleme, 

így a pedagógusok önértékelési, értékelési rendszerében is kötelező az alkalmazása.  

g.  A pedagógust értékelő online kérdőívek 

A pedagógusok értékelő rendszerének kötelező részeként kell elkészíteni a pedagógus 

önértékelő kérdőívét, továbbá a szülők, középiskolában a tanulók elégedettségi kérdőívét, 

valamint a pedagógustársak értékelő kérdőívét. 



h. Intézményi elvárások rendszere – pedagógus 

A tervezettben megfogalmazott elvárás rendszer valamennyi pedagógusra vonatkozik. A kékkel szedett rész speciálisan a kollégiumra érvényes. 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Milyen módszertani 

felkészültség jellemzi? 

 

 

 

 

 

 

Milyen módszereket 

alkalmaz a tanítási órákon 

és egyéb foglalkozásokon? 

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és 

szaktárgyi tudással rendelkezik 

Pedagógiai munkájában az oktatást, nevelést egységben 

szemléli, szakmai munkájának fejlődése érdekében 

rendszeres továbbképzéseken vesz részt. 

Alapvetően határozza meg a pedagógusok személyisége, 

hivatásszeretete, felkészültsége a kollégiumi nevelés-oktatás 

sikerességét.  

A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, 

változatos oktatási módszereket, taneszközöket 

alkalmaz. 

 

Az elsajátítandó ismereteket több oldalról és többféle 

módszerrel közelíti meg. 

A KNOAP-ban meghatározott feladatok megvalósításához 

szükséges tudást birtokolja. Tudatosság jellemzi a módszerek, 

az eszközök célszerű alkalmazásában. 

Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. 

Igyekezzen elérni, hogy a tanulók kialakítsák saját tanulási 

stratégiájukat a motiváció folyamatos fenntartásával, 

ösztönzésével. 

Tanítványaiban kialakítja az online információk 

befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának 

A mindennapi gyakorlatban eléri tanítványainál, hogy az 

online információkat használni tudják a tanulásban, 
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kritikus, etikus módját. ismeretszerzésben. 

Az alkalmazott pedagógiai módszerek a 

kompetenciafejlesztést támogatják. 

Munkája során változatosan használja az oktatási 

módszereket és taneszközöket, törekedve a 

kulcskompetenciák megfelelő fejlesztésére. 

Alkalmazza-e a 

tanulócsoportoknak, 

különleges bánásmódot 

igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket? 

 

Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi 

állapotát. Hatékony tanulómegismerési technikákat 

alkalmaz. 

 

 

Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi 

állapotát. Hatékony tanuló megismerési technikákat alkalmaz. 

 

 A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. 

Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati 

alkalmazását is lehetővé teszi. 

Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati 

alkalmazását is lehetővé teszi. 

Tanulói kreativitást igénylő gyakorlatokat alkalmaz. 

Alkalmazza a tanulócsoportoknak, külön leges 

bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos 

módszereket. 

A tevékenységek tervezése során a módszertani kérdések 

mellett a tanulók képességeit, értelmi, érzelmi és szociális 

helyzetét is szem előtt tartja. 

A pedagógus az életkori sajátosságok 

figyelembevételével választja meg az órán alkalmazott 

módszereket. 

Módszertana megfelel a tanulócsoport összetételének, 

életkori sajátosságainak 

Hogyan értékeli az 

alkalmazott módszerek 

Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját 

pedagógiai gyakorlatában. 

A tematikus egységeket lezáró mérési és értékelési 

eredményeket felhasználja a további egységek 
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beválását. Hogyan 

használja fel a mérési és 

értékelési eredményeket 

saját pedagógiai 

gyakorlatában? 

tervezésekor. 

Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-

ciklus. 

A tematikus egységek megvalósulása után önreflexiót 

készít. A tapasztalatait további tervezése során 

felhasználja, nyitott új módszerek, munkaformák, 

pedagógiai szemléletek alkalmazására. 

Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás 

eredményességét segítetik. 

Munkájában a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

módszerei egymást kiegészítve szolgálják a tanulók, köztük 

a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

eredményességét. 

Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek a 

tananyaghoz? 

A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a 

digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, 

kritikusan értékeli és megfelelően használja. 

A taneszközöket az adott feladatoknak, az osztályok 

összetételének megfelelően használja, mind a hagyományos, 

mind a digitális anyagok értékeit szem előtt tartja.  

A rendelkezésre álló, foglalkozásokat segítő digitális 

anyagokat, eszközöket kritikusan és adaptívan alkalmazza. 

Fogalomhasználata pontos, következetes. Az új fogalmakat a tartalmuk megőrzésével, de a tanulók 

életkorának, előzetes ismereteinek megfelelő szó- és 

eszközhasználat segítségével adja át. 

Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt). 

A tantárgyi koncentráció már a tervezőmunkájába beépül, 

emellett igyekszik a tanórai szituációkat is kihasználni a 

tantárgyi kapcsolódások erősítésére. 

Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi Folyamatos önképzéssel meglévő ismereteit bővíti, a 
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és szakmódszertani tudással. korszerű módszerek megismerésére és alkalmazására 

nyitott, folyamatosan követi a tartalmi szabályozók 

változásait. 

Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására. 

Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására.  

A meglévő ismeretek felvezetésére, alkalmazására lehetőséget 

biztosít. 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Milyen a pedagógiai  

tervezőmunkája: 

tervezési dokumentumok,  

tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, 

megvalósíthatóság,  

realitás? 

Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási- tanítási 

(tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 

A NAT, a Kerettanterv, az iskola helyi tanterve és az iskolai 

munkaterv alapján elkészíti témakörökre és órákra bontott 

tanmenetét, tervezi tanóráit. 

Éves szintre készült dokumentumai logikusan, tervszerűen 

vannak felépítve, folyamatjellegűek. 

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai 

folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a 

tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, 

korlátait stb. 

 

A tanmenet elkészítésekor figyelembe veszi a tanulócsoport 

összetételét, életkori sajátosságait és előzetes tudását, a 

korábbi mérési értékelési eredményeket is. 

Szabálytisztelő magatartásra szoktatja a tanulókat, alakítja a 

személyiség és a közösség összhangját. Tudatosan épít a 

kollégiumi környezet szocializáló hatására. 

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő Az óratervek elkészítésekor a tananyag és az előzmények 
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stratégiákat, módszereket, taneszközöket.  mellett további speciális célokat is figyelembe vesz (mint pl. 

a lemaradók felzárkóztatása, vagy az IKT-kompetenciák 

fejlesztése, a kommunikáció, együttműködés fejlesztése 

stb.). 

Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Tanítási gyakorlatában lehetőség szerint alkalmazza a 

különféle csoportos, kooperatív tanulástechnikákat. 

Hogyan viszonyul 

egymáshoz a tervezés és 

megvalósítás? 

A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja 

szem előtt. 

Előzetes tervezés után vezeti le a tanítási órákat, de szükség 

esetén a tervezettől képes rugalmasan eltérni a tanulás 

eredményessége érdekében. 

Tanulóközpontú és tanulástámogató foglalkozásokat tervez, 

szervez és tart. 

Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. Az új ismeretek hatékony elsajátítása érdekében 

folyamatosan fejleszti az alapkészségeket, segíti a 

megbízható elmélyített tudás alkalmazását, bevésését. 

Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, 

aktivizálására. 

A tanulók személyiségének ismeretében differenciáltan 

segíti az ismeretszerzést és a figyelem felkeltését, 

fenntartását. 

Bizalmat és támogatást nyújt az önszabályozó tanuláshoz. 

Foglalkozásain hatékonyan és teljes körűen motivál. 

Terveit az óra eredményessége függvényében 

felülvizsgálja. 

Munkájában az erősségek és gyengeségek feltárása adja 

alapját a következő időszak tervezésének. 
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A tervezés során hogyan 

érvényesíti a Nemzeti 

alaptanterv és a pedagógiai 

program nevelési céljait, 

hogyan határoz meg 

pedagógiai célokat, 

fejlesztendő 

kompetenciákat? 

A célok tudatosításából indul ki. A célok 

meghatározásához figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. 

A Pedagógiai Programban összefoglalt alapelvek 

(esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, 

személyiségközpontúság) szerint tervez. A célok 

megfogalmazásában szem előtt tartja az életkori 

sajátosságokat, a hagyományokra épülő, egyén és közösség 

kapcsolatát figyelembe vevő, a demokratikus jogokat 

ismerő nyitott személyiségek nevelését. 

Hogyan épít tervező 

munkája során a tanulók 

előzetes tudására és a 

tanulócsoport jellemzőire? 

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. A tervezésben és a megvalósításban a tanulócsoport IKT-

ismereteinek, és otthoni IKT használati lehetőségeinek 

megfelelően használja a digitális és multimédiás eszközöket. 

 Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. A tervezett módszerek támogatják a szociális tanulás 

lehetőségét. 

 Alkalmazza a differenciálás elvét. A differenciálás elvét már a tervezés során is alkalmazza. 

3. A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Mennyire tudatosan és az 

adott helyzetnek mennyire 

megfelelően választja meg 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi 

állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein. 

A tanulásszervezés folyamatánál figyelembe veszik a 

gyermekek egyéni képességeit, lelki és fizikai állapotát. 

Diákjai a szükségleteiknek megfelelően egyéni 
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és alkalmazza a 

tanulásszervezési 

eljárásokat? 

bánásmódot kaphatnak, problémáikat megérti és 

tolerálja. 

A tanulóktól érkező kommunikációs jelek alapján 

rugalmasan vezeti foglalkozásait. 

Hogyan motiválja a 

tanulókat? Hogyan kelti fel 

a tanulók érdeklődését, és 

hogyan köti le, tartja fenn a 

tanulók figyelmét, 

érdeklődését? 

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik 

felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 

Igyekszik a gyermekek érdeklődését felkelteni a tanulás, 

tudás iránt, kihasználva az életkorukból eredő 

természetes kíváncsiságukat. 

Egyénre szabott, fejlesztő és motiváló visszajelzéseket ad. 

 

Hogyan fejleszti a tanulók 

gondolkodási, 

problémamegoldási és 

együttműködési 

képességet?  

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 

Az eredményes tanulás módszereit, eszközeit, sajátos 

eljárásait is megtanítja. 

Kiemelten kezeli a tanulás tanítását. 

Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási 

stratégiák elsajátítására, gyakorlására. 

Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási 

stratégiák elsajátítására, gyakorlására. 

Milyen tanulási környezetet 

hoz létre a tanulási 

folyamatra? 

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít 

ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek nyílik 

lehetősége a javításra. 

Az iskolai Házirendnek és Pedagógiai Programnak 

megfelelően biztosítja a tanulóknak a bizalomteli légkört 

és a javítási lehetőséget. 

A tanulást támogató környezetet teremt például a 

tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a 

Elősegíti az esztétikus környezet kialakítását, diákjai 

lehetőséget kapnak saját véleményük, elképzelésük  



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2017/2018. tanév 

   

 

 

63 

diákok döntéshozatalba való bevonásával. kifejtésére, megvédésére a Diákönkormányzat keretei 

között. 

A foglalkozás fizikai környezetét optimalizálja. Épít arra a 

tényre, hogy a tanulási folyamat sikere a tanuló döntésén 

alapul. 

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információkommunikációs 

technikákra épülő 

eszközöket, digitális 

tananyagokat? Hogyan 

sikerül a helyes arányt 

kialakítania a 

hagyományos és az 

információkommunikációs 

technológiák között? 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló 

ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az 

IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás 

folyamatában. 

Óráin megérteti a diákjaival az IKT-eszközök 

használatát, megtanítja a különbséget hagyományos és a 

modern IKT-eszközök között, ösztönzi őket az egyéni 

kutatásokra, webes böngészésre. 

Foglalkozásokon épít a tanulói öntevékenységre az IKT-

használat területén is. Tehetséggondozó munkájában felkelti 

a tanulókban a kutatás igényét. Felzárkóztató munkájában az 

önálló ismeretszerzés érdekében törekszik a tanulói 

motiváltság emelésére.  

Megfelelő Útmutatókat és az önálló tanuláshoz 

szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, 

például webes felületeket működtet, amelyeken 

megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók 

és a letölthető anyagok. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges 

tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, például 

webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az 

egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető 

anyagok. 

Tanítványainak eligazítást ad a tanulássegítő eszközök, 

tartalmak elérhetőségéről. 
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális 

és erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony 

tanulómegismerési 

technikákat alkalmaz? 

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. 

Fontos számára az egyéni odafigyelés a tanulóra, ezen 

belül a fejlesztéshez, tanulási módszerek elsajátításához 

kapcsolódó problémák, valamint a tehetség felismerése. 

Konkrét tanulói és csoportismérvek alapján tervezi, szervezi 

a foglalkozásait. 

Hogyan jelenik meg az 

egyéni fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában, a 

tervezésben (egyéni 

képességek, adottságok, 

fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)?  

Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli 

és kezeli. 

Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és 

kezeli. 

A foglalkozásokon tekintettel van mind az oktatási célokra, 

mind a fejlesztési feladatokra. 

A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli. 

 

 

A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli. 

A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, 

önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan 

végzi. 

A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, 
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autonómiájának kibontakoztatására törekszik. autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 

Pedagógiai visszajelzései személyre szabottak, fejlesztőek. 

Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani – vagy 

a megfelelő szakembertől segítséget kérni. 

Törekszik az SNI-s tanulók túlterhelésének elkerülésére, 

szükség esetén felzárkóztató foglalkozásokkal, a tanuló 

egyéni fejlettségének és továbbhaladásának megfelelően. 

 Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.  

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. 

Milyen módon differenciál, 

hogyan alkalmazza az 

adaptív oktatás 

gyakorlatát? 

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazására. 

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre 

és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

Csoportos foglalkozáson is differenciált módon foglalkozik 

neveltjeivel. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat 

részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál 

rájuk. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét 

kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés; nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs tevékenység; osztályfőnöki tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső 

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos 

módszereit. 

A közösségfejlesztés érdekében alkalmazza a megfigyelés 

módszerét, vizsgálja a gyermek társakkal, felnőttekkel 

kibontakozó kapcsolatát. Törekszik, hogy különböző 
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struktúrájának 

feltárására? 

szinteken, formákban és intenzitással jelenjen meg a 

közösségfejlesztés a mindennapokban. Értékorientációja, 

személyes példamutatása, valamint módszertani 

sokszínűsége (projektrendszer, kooperatívtechnikák stb.) 

garantálja a közösségfejlesztés hatékonyságát. 

A szociális kompetenciákra építve a foglalkozásokon 

fejleszti a közösség normáit, értékeit, tudatát, céljait. 

Hogyan képes olyan 

nevelési, tanulási 

környezet kialakítására, 

amelyben a tanulók 

értékesnek, elfogadottnak 

érezhetik magukat, 

amelyben megtanulják 

tisztelni, elfogadni a 

különböző kulturális 

közegből, a különböző 

társadalmi a rétegekből 

érkezett társaikat, a 

különleges 

bánásmódot igénylő és a 

Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. A tanórákon lehetőséget teremt az együttműködésre, a 

véleménykülönbségek kiegyenlítésére, egymás 

véleményének elfogadására, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő adekvát, szabatos önkifejezésre. 

Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. A tanórán kívül is a nyílt, őszinte kommunikációra 

törekszik, tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére 

neveli. 

A verbális és a nonverbális kommunikáció eszközei a 

nyugalmat, a biztonságot, az empátiát és a toleranciát 

tükrözik és valósítják meg a foglalkozásokon. 

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a 

tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi 

háttéréből adódó sajátosságait. 

Feladatai közé tartozik, hogy a tanulók életkori 

sajátosságait figyelembe véve felkészítse őket az egyén és 

a közösség együttélési formáira. 

Foglalkozásvezetése minden tekintetben a csoportra 
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hátrányos helyzetű 

tanulókat is? 

adaptált. 

A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét 

ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. 

Az iskola különböző fórumain teret enged a különböző 

véleményeknek, ösztönzi a tanulókat, hogy megfelelő 

formában kommunikáljanak. 

A témafeldolgozás módszereként gyakran alkalmazza a 

vitát, amit moderátorként irányítani is képes. 

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más 

kultúrák elfogadása jellemzi.  

Olyan attitűdöt, orientációt alakít ki, mely bármiféle 

identitáskülönbséget kulturáltan képes kezelni. 

Magatartása, viselkedése, szakmai megnyilvánulása hiteles, 

példaértékű, nyitott. 

Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, 

eszközök, az intézmény 

szabadidős 

tevékenységeiben való 

részvétel)? 

Az együttműködést támogató, motiváló módszereket 

alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a 

szabadidős tevékenységek során. 

 

 

Feladata és felelőssége úgy szervezni a tanórákat és a 

tanórán kívüli programokat, hogy azok pozitívan 

hassanak a tanulók érzelemvilágára és világnézetére. 

Foglalkozásain és szervezett szabadidős tevékenységek 

során megjelenik a fejlesztés, a közösségépítés és a 

hátránykompenzáció szempontja. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online 

közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök 

funkcionális használatának terén. 

 

Támogatásával és irányításával, folyamatos kontroll 

mellett alkalmazza a közösségfejlesztésben a számítógép, 

ill. a digitális eszközök adta lehetőségeket. 

A digitális világ hasznára és veszélyeire felhívja 

figyelmüket, használatukkal tisztában van. 
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Melyek azok a 

problémamegoldási és 

konfliktuskezelési 

stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, következetes és 

kiszámítható értékeléssel 

 

A konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult 

konfliktusok megoldására hatékony módszereket 

alkalmaz: közösen kialakított szabályrendszer, azok 

erősítése, a reflexiók során feltárt hibák javítása, 

korrigálása. 

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, 

helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli. 

 

A kialakult konfliktusokat időben felismeri, és a 

kialakított, a tanulók számára is ismert szabályrendszer 

szerint kezeli. 

Preventív technikák alkalmazásával a konfliktusok 

megelőzésére törekszik, és olyan szabályokat alkalmaz, 

amelyek kijelölik az együttélés értékeit. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Milyen ellenőrzési és 

értékelési formákat 

alkalmaz? 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes 

saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

A tantervi követelményeket a tanulócsoportok 

adottságainak megfelelően érvényesíti. 

Foglalkozásain megjelennek a KNOAP céljai, feladatai, 

elvárásai. 

A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő 

eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. 

Ennek érdekében tudásszintmérő feladatlapokat készít a 

tanév során. 

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal 

választja meg a különböző értékelési módszereket, 

Az értékelés során a tanulók írásban és szóban is 

felelnek. Ezen kívül lehetőséget ad megfelelő egyéni 
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eszközöket. munka bemutatására is (pl. kiselőadás, prezentáció, 

gyűjtőmunka  

A sokoldalú értékeléshez pontosan választja meg az 

ellenőrzés és az értékelés módszereit. 

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, 

tárgyszerűek. 

 

Értékeléseinél figyelembe veszi az értékelés 

egységességét, s azt a közösen kialakított értékelési 

rendszerrel biztosítja. 

Mennyire támogató, 

fejlesztő szándékú az 

értékelése? 

A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a 

folyamatos visszajelzésre. 

A tanórákon a tanulók munkáját értékeli. Az óra 

jellegétől függően szóban vagy írásban. 

A foglalkozásokon fejlesztő visszajelzéseket ad a tanulói 

tevékenységekre és eredményekre.  

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 

módosítani. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani 

Pedagógiai munkájában felhasználja a tanulói teljesítmények 

iskolai mérésének, értékekésének eredményeit. 

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését 

segíti. 

Értékelései fejlesztő jellegűek. 

Értékelése jellemzően formatív. A fejlesztő értékelést 

alkalmazza a foglalkozásokon is. 

Milyen visszajelzéseket ad 

a tanulóknak? 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és 

módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a 

Törekszik rá, hogy az értékelés elsősorban építő és 

dicsérő legyen, de nem hallgatja el a hibákat és a 
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Visszajelzései támogatják-

e a tanulók 

önértékelésének 

fejlődését? 

tanulók önértékelési képességének kialakulását, 

fejlesztését.  

hiányosságokat sem. Az értékelésnek rendszerességet, 

folyamatosságot és egymásra épülést biztosít. Az 

ellenőrző tevékenysége során az ismeretek és készségek 

értékelésén túl folyamatosan minősíti a tanulók 

képességeinek, teljesítményeinek, magatartásának, 

szorgalmának, egész személyiségének fejlődését.  

Kooperatív csoportmunkával, egyéni feladatokkal segíti a 

helyes önértékelés kialakulását. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Szakmai és nyelvi 

szempontból igényes-e a 

nyelvhasználata 

(életkornak megfelelő 

szókészlet, artikuláció, 

beszédsebesség stb.)? 

Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak 

megfelelően kommunikál. 

Törekszik arra, hogy tudását a tanulók életkorának 

megfelelő szó- és eszközhasználat segítségével adja át. 

Kommunikációja a pedagógiai céloknak megfelelő. 

Milyen a tanulókkal az 

osztályteremben (és azon 

kívül) a kommunikációja, 

együttműködése? 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt 

kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. 

Olyan környezetet teremt, amelyben a személyiség a 

legteljesebben fejleszthető. 

A tanulás tárgyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az 

egyéni sajátosságokat. 

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a Kommunikációja az ismeretek átadását, a gyakorlást, a 
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konstruktivitás jellemzi. munka során a megismerő tevékenységek fejlesztését, 

valamint az erkölcsi tulajdonságok kialakítását, a 

tanulók lelki, érzelmi világának gazdagítását támogatja; 

az anyanyelv pontos használatára, az információk 

feldolgozására való törekvést tartja szem előtt. 

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, a kollégákkal, 

az intézményvezetővel, a nevelésben-oktatásban 

résztvevőkkel. 

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését. 

Korszerű tanulási technikákat alkalmaz, olyan 

feladathelyzeteket teremt, ahol a tanár-diák, diák-tanár, 

diák-diák közötti kommunikáció és együttműködés is 

megvalósul. 

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és 

a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a 

pedagógiai folyamatban? 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően 

és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában. 

Az iskolai szakmai közösség érdekében kezdeményező, 

az innovatív közös munka aktív résztvevője. 

Kollégium szintű programokat szervez, amelyeket a szakmai 

elkötelezettség, az együttműködésre való nyitottság 

jellemez. 

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során 

használja az infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat. 

A partnerek igényeit szem előtt tartva igyekszik az 

infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségek 

kiaknázására. 

Kapcsolattartásában épít a korszerű eszközök és online 
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csatornák lehetőségeire. 

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

Szülői értekezletek, megbeszélések; kapcsolattartás 

képző cégekkel. 

Reális önismerettel 

rendelkezik? Jellemző rá a 

reflektív szemlélet? 

Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes 

önreflexióra? Képes 

önfejlesztésre? 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban 

képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.  

Nyitott, őszinteségen alapuló kommunikáció jellemzi. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, 

a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket 

szakmai fejlődése érdekében.  

Az elkészített önreflexiók és a visszajelzések alapján a 

pedagógus újragondolja, adott esetben átértékeli korábbi 

munkáját, a tapasztalatokat pedig beépíti további 

tervező munkájába.  

Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, 

problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, intézi. 

Feladatait az iskola elvárásai szerint oldja meg. 

A kollégiumi működést ismeri, a vonatkozó szabályokat 

adaptálja tevékenységébe. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 

Önmagára vonatkozóan 

hogyan érvényesíti a 

folyamatos értékelés, 

fejlődés, továbblépés 

igényét? 

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és 

fejleszti. 

Önértékelési feladatait az elvárt színvonalon végzi, 

lehetőség szerint  vesz részt belső képzéseken, pedagógiai 

bemutatókon, konferenciákon. 

Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Munkája során törekszik a fejlődésre, amelynek alapját 

önértékelése és a partnerek visszajelzései képezik. 
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 A foglalkozásain tudatos kommunikációt valósít meg.  

Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni 

a szerepelvárásokhoz. 

Önmagáról alkotott képe a valóságot tükrözi. 

Mennyire tájékozott 

pedagógiai kérdésekben, 

hogyan követi a szakmában 

történteket? 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia 

tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, 

kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.  

Folyamatosan képzi magát; ismeretei bővítésére a 

hagyományos formákon túl a modern tanulási 

módszereket és eszközöket is használja. (Pl. IKT-

eszközök, e-learning képzések stb.) 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, 

eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia 

legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli 

felhasználhatóságukat.  

Ismeretei bővítése során megismerkedik új digitális 

módszerekkel, tananyagokkal.  

 Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai 

együttműködéseknek. 

 

Nyitott az online szakmai együttműködésre. 

Lehetőség szerint részt vesz az online kollégiumi szakmai 

közösségek munkájában. 

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen 

kívül is. 

Iskolán kívüli szakmai csoportokkal aktívan 

együttműködik. 

Szakmai kérdésekről rendszeresen konzultál a 

kollégáival. 

Hogyan nyilvánul meg 

kezdeményezőképessége, 

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos 

eredményeket.  

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos 

eredményeket. 
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felelősségvállalása a 

munkájában? 

Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, 

kutatásban. 

Innovációs munkája során folyamatosan részt vesz 

pályázatok figyelésében, megvalósításában. A minőségi 

munka elérése céljából az egyes tanárok és a tanári 

közösség összehangoltan működik. 

A lehetőségeknek megfelelően vesz részt intézményi 

innovációban, pályázatokban, fejlesztésekben. 

 

 



 

4. Szaktanácsadás 

Szaktanácsadó segítségét két témában vesszük igénybe a tanév folyamán, egyrészt egy 

bemeneti mérést kívánunk előkészíteni a 9. évfolyamos szakgimnáziumi diákok körében, 

illetve a vezetői- és intézményi önértékeléshez kértünk segítséget. 
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11. Kollégium 
 

SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari  

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Berzsenyi Dániel kollégium 

9700. Szombathely, Ady tér 2. 

A Berzsenyi Dániel Kollégium munkaterve 2017-2018 tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2017. szeptember 6. 

 

 

 

 

                                                 Készítette:         

                                                                                                                 

                                                                                                                 Grasl Ottó 

                                                                                                                  Kollégiumvezető 
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1. Bevezető 

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.  
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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 

2. Általános helyzetelemzés 

2.1. Tárgyi feltételek 

Földszint: 

 Könyvtár, informatika terem, konditerem, raktárak, szociális helyiségek, porta, 

társalgó, tanári, irodák, vendégszobák, betegszoba, stúdió, szakköri terem, 

vizesblokk, orvosi rendelő. 

1-4 emeletek: 

 Emeletenként hasonló elosztásban: 2 tanterem, 18 háló, tanári szoba, ügyeleti 

szoba, cipős helyiség, szárító helyiség, 2 vizesblokk, 1 vendégszoba, 2 

teakonyha.  

Épületenergetikai fejlesztés a kollégiumban: 

„A beruházás keretében megvalósul az épület teljes homlokzati és födém hőszigetelése, 

valamint az összes külső nyílászáró energia-megtakarítást eredményező cseréje. A meglévő 

homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. A lapos tető teljes 

felülete kiegészítő hőszigetelést kap, amelyre új vízszigetelés kerül. A nyílászárókat a jelenleg 

legkorszerűbb 3 rétegű üvegezéssel fokozottan hőszigetelő műanyagokra cseréljük. A 

kollégium lapos tetős szerkezetére napelemes rendszert telepítünk (154 db polikristályos 

napelem panelt /260 Wp/ magába foglaló, 40,04 kWp névleges csúcsteljesítményű rendszer). 

Ennek segítségével a villamos energia felhasználás jelentős részét megújuló energiaforrás 

segítségével tudjuk majd fedezni a kollégiumban. Az intézményi főelosztó a helyi 

adottságokkal és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül. 

A projekt a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul 

meg.” 

Forrás:  

http://szmszc.hu/10-szmszc/24-epuletenergetikai-fejlesztesek-a-szombathelyi-muszaki-

szakkepzesi-centrum-intezmenyeiben  

 

 

http://szmszc.hu/10-szmszc/24-epuletenergetikai-fejlesztesek-a-szombathelyi-muszaki-szakkepzesi-centrum-intezmenyeiben
http://szmszc.hu/10-szmszc/24-epuletenergetikai-fejlesztesek-a-szombathelyi-muszaki-szakkepzesi-centrum-intezmenyeiben
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A kivitelezés állapota szeptember első napjaiban:  

 Az épület lapos tetejének teljes hő és vízszigetelése megtörtént, ezzel 

megoldódott az a sok éves bosszúságunk, hogy egy-egy nagyobb esőzés, ill. 

hóolvadás után a 4. emelet több helyisége beázott. 

 Az épület fő falainak hőszigetelése és színezése kb. 80 %-ban megtörtént. A 

kollégium déli, belső udvar felőli munkálatai a bonyolult állványozási 

munkák, valamint a nyílászárók cseréje /sokféle méretű ablakot kell 

legyártani/ miatt lassabban haladnak, azonban az építésvezetővel történt 

rendszeres konzultáció alapján bízhatunk a munkálatok határidőre /október 

31./ történő befejezésében. 

 A hálók műanyag nyílászáróinak cseréje már korábban megtörtént, ezért nagy 

örömünkre, végre minden egyéb nyílászáró lecserélésre került az egész 

épületben, mely bizonyára az itt lakó tanulók és felnőtt dolgozók 

komfortérzetét nagymértékben javítja, ill. jelentős költségmegtakarítás várható 

a fűtésszámlán is! 

 A 154 db napelem felszerelése a tetőre, a munkaterv írásakor még nem történt 

meg. 

Befejezett munkálatok a kollégiumban: 

 Az elmúlt tanév folyamán a fenntartó 2,5 millió Ft-ot biztosított a 

vizesblokkok részleges felújítására. Ezzel megoldódott a piszoárok 

cseréje, a szennyvízhálózat részleges felújítása, valamint a csaptelepek, 

zuhanyzószárak cseréje. 

Folyamatban lévő munkálatok: 

 A fenntartó 200 ezer Ft-os hozzájárulásával a rossz állapotban lévő 

hálóajtók javítására és festésére, valamint több helyiség tisztasági 

festésére nyílt lehetőségünk. Az elmúlt tanév végéig az 1-2 emelet 

valamennyi ajtója lefestésre került, valamint a földszinten szinte 

valamennyi helyiség tisztasági festése megtörtént. 

 Az új tanévben is szeretnénk folytatni a 3-4 emeleti háló ajtók javítását 

és festését. /a 3-4 emeleten még a 41éves piros színű ajtók találhatók/. 

Ezért kérem a fenntartót, hogy a fent említett javítási és festési 

munkálataihoz szükséges pénzügyi forrásokat biztosítani szíveskedjen.    

Szükséges és fontos fejlesztések a kollégiumban: 
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 A 3-4 emelet villamos hálózatának felújítása évek óta húzódik. Sajnos, egy több évvel 

korábbi projekt keretében csak a földszinten és az 1-2 emeleteken történt meg a 

hálózat felújítása. A 3-4 emeleten hálónként egyetlen konnektort tudnak a diákok 

használni, ezért kénytelenek hosszabbítók beiktatásával a különböző elektromos 

eszközeiket működtetni. (laptop, telefontöltő stb.).  

 A már többször kért WIFI hálózat kiépítése (már a kollégiumválasztás egyik 

kritériuma lett az elmúlt években). 

 Az informatikai eszközök cseréje (korszerűtlen, lassú gépeken Windows XP- tudunk 

csak futtatni, ami már közismerten semmilyen támogatást nem kap). 

 A kollégium irodáinak, hálóinak bútorzata (kiemelten a heverők), padozatának (eredeti 

sötétkék linóleum), függönyök, falvédők stb. cseréjét rövidtávon fontos feladatnak 

találom.  

2.2. Személyi feltételek  

 Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 10 fő 

- 1 fő kollégiumvezető /Grasl Ottó/ 

- 1. sz. tanulócsoport /Csajkás Sándor/ 

- 2. sz. tanulócsoport /Karcsics László/ 

- 3. sz. tanulócsoport /Csonka Ferenc/ 

- 4. sz. tanulócsoport /Császár Róbert/ 

- 5. sz. tanulócsoport /Takácsné Vári Szalai Klára/ új kolléga!/ 

- 6. sz. tanulócsoport /Takóné Papp Györgyi/ 

- 7. sz. tanulócsoport /Bende Imre, munkaközösség-vezető/ 

- 8. sz. tanulócsoport /Fisli Beáta/ 

- könyvtáros-tanár: Horváth Magdolna 

- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 11 fő 

- Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő kollégiumi titkár  

- Takarító: 5 fő 

- Portás: 4 fő 

- Karbantartó: 1 fő 

Ebben a tanévben tovább folytatódott a korábbi évek tapasztalata: évről-évre nőtt a kollégiumi 

elhelyezést igénylő lányok aránya. A kollégium életében első alkalommal fordult elő, hogy a 

3-4 emeleten csak lány tanulócsoportok kerültek elhelyezésre, ezért szükségesnek ítéltem meg 

egy női nevelőtanár felvételét a kollégiumba. Takácsné Vári Szalai Klára kolléganő az 5. sz. 

tanulócsoport nevelőtanára lett. 
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Az új kolléganő Imre Róbert státusát foglalta el, aki a korábbi években tanulócsoport nélküli 

nevelőtanári feladatokat látott el a délelőtti időszakban, ill. csütörtökönként – Bende Imre 

kolléga szaktanácsadói napján – csoportvezetői feladatokat is végzett.  

 

2.3. Létszámadatok 

A kollégium tanulói létszáma 2017. szeptember 1-én 

Csoport száma, tanár Létszám Fiú Lány 

1 Csajkás Sándor 29 29   

2 Karcsics László 28 28   

3 Csonka Ferenc 28 28   

4 Császár Róbert 31 31   

5 Vári Szalai Klára 27   27 

6 Takóné Papp Györgyi 30   30 

7 Bende Imre 23   23 

8 Fisli Beáta 28   28 

Mindösszesen: 224 116 108 

  

A tanulók iskolánkénti megoszlása 

ssz. Iskola neve Tanulók száma Ebből fiú Ebből lány 

1 Puskás 37 36 1 

2 Gépipari 49 49 0 

3 Művészeti 40 9 31 

4 Savaria 34 0 34 

5 SZESZI 29 2 27 

6 Hefele 2 0 2 

7 Herman 23 18 5 

8 Teleki 5 0 5 

9 Kereskedelmi 2 0 2 

10 Premontrei 1 1 0 

11 NLG 1 1 0 



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

2017/2018. tanév 

   

 

 

82 

12 KDG 1 0 1 

Mindösszesen: 224 116 108 

 

2.4. Kollégiumon belüli szervezetek 

 Kollégiumi munkaközösség /kollégiumi nevelőtestület/ 

- A tagintézmény /Puskás/ egyik munkaközösségeként végezzük mindennapos 

pedagógiai munkánkat éves munkaterv alapján. A munkaközösség-vezető 

Bende Imre mestertanár.  A munkaközösség éves munkaterve a mellékletben 

található. 

 Kollégiumi diákönkormányzat 

 A kollégiumi diákönkormányzat a tanulócsoportok diákönkormányzataiból 

delegált (2 fő/tanulócsoport) tagokból (16 fő) áll. A diákönkormányzat az 

elfogadott SZMSZ és az éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. A 

diákönkormányzatot segítő tanár Császár Róbert tanár úr.  

 Közalkalmazotti tanács /megbízott/ 

 2017. augusztus 31-ig Grasl Ottó /szeptember 1-től kollégiumvezető/ látta 

el a közalkalmazotti tanácsi megbízotti feladatokat. Magasabb vezetői 

megbízása miatt, a jogszabályok alapján összeférhetetlen a közalkalmazotti 

megbízotti tevékenysége, ezt jelezte a tagintézmény-vezető felé.  

 

3. A 2017-2018. tanév kiemelt feladatai 

3.1. Dokumentációs feladatok 

A kollégium alapvető dokumentumai: 

 kollégiumi napló 

 kollégiumi törzskönyv 

 nevelői feljegyzések (csoportnapló) 

 pedagógiai program 

 szervezeti és működési szabályzat 

 a kollégiumi diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 munkaidő nyilvántartások, jelenléti ívek (pedagógusok, technikai 

személyzet) 

 foglalkozási tervek (pedagógusok) 

 munka és tűzvédelmi napló 



SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

2017/2018. tanév 

   

 

 

83 

 portaszolgálat beosztási rendje 

 munkaköri leírások 

 szabadságolási tervek /pedagógus, technikai személyzet/ 

 a kollégiumi szállás kiadással kapcsolatos dokumentumok 

 éves munkatervek (kollégium, tanulócsoportok) 

 féléves, éves értékelések (kollégium, tanulócsoportok) 

A fenti dokumentumokat minden tanév elején át kell tekinteni, ha szükséges módosítani kell 

azokat. A legfontosabb dokumentumok napi vezetéseséért a nevelőtanárok felelősek, a 

kollégiumvezető napi rendszerességgel ellenőrzi azok pontos vezetését.  

A dokumentációs feladatok legfontosabb kritériuma a naprakészség.  
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3.2. Nevelési-oktatási feladatok 

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

hatékonyságának megőrzése, fenntartása, a Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmények kollégista tanulói létszámának 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 tartásával az esélyegyenlősége megteremtése 

 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 (MOZA naplók 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 

Egészséges életmód és környezettudatos magatartás kialakítása - közhasznú tevékenység: 

 

  testi és mentális képességek fejlesztése 
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  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 

 a megyei Kollégiumi Fiú és Lány focibajnokság megrendezése 

 a szabadidő hasznos eltöltése, ésszerű időbeosztás kialakítása 
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 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, magyar nyelv és irodalom, történelem, művészettörténet, informatika, műszaki tantárgyak / 

 tehetséggondozó foglalkozások/ matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 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 
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 rajz-vizuális szakkör  

 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 
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11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

Heti kötelező óraszám teljesítése 2017/2018. tanév /munkarend/ 

 

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

vezetői (20) , Császár Róbert KDÖ segítő tanár -1 óra (27), Grasl Ottó kollégiumvezető (10) 

 

Név Csajkás Sándor Karcsics László Csonka Ferenc Császár Róbert 

(KDÖ) 

Vári Szalai 

Klára 

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 

15.00-

20.00 

0,5 h 

5 h 

06.00-

08.00/4hét 

14.30-

22.00 

0,5 h 

7,5 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 

15.00-

20.00 

5 h 06.00-

08.00/4hét 

15.00-

19.30 

0,5 h 

4,5 h 

Kedd 14.00-

22.00 

8 h 15.00-

20.00 

5 h 

 

14.30-

19.30 

5 h 15.00-

22.00 

7 h 15.00-

22.00 

7 h 14.00-

18.00 

4,0 h 

Szerda 06.00-

08.00 

14.30-

22.00 

2 h 

7,5 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 

8.00-

14:00 

15:00-

18.00 

6 h 

3 h 

14.00-

22.00 

8 h 
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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 15.00-

22.00 

7 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 

∑ óra  28 h  28 h  28 h  27 h  28 h  20,0 h 

Név Takóné Papp Györgyi Fisli Beáta Horváth Magdolna (könyvtáros-

tanár) 

Grasl Ottó 

(kollégiumvezető) 

Nap Idő Heti 

órasz

ám 

Idő Heti 

órasz

ám 

Idő Heti 

órasz

ám 

Idő Heti 

óraszá

m 

Hétfő 06.00-

08.00/4hét 

15.00-22.00 

 

0.5 h 

7 h 

 

06.00-

08.00/4hét 

14.00-22.00 

0.5 h 

8 h 

12.00-19.00 7 h 14.00-16.30 

 

2.5 h 

Kedd 15.00-18.00 3 h 06.00-08.00 

15.00-22.00 

2 h 

7,0 h 

08.00-18.00 10 h 14.00-16.30 

 

2,5 h 
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Éjszakai és vasárnapi ügyelet teljesítése 2017/2018. tanév 

 

 

          

                        

Szerda 15.00-22.00 7,0 h 14.30-20.00 5,5 h 12.00-18.00 6 h 14.00-16.30 

 

2,5 h 

Csütör

tök 

14.00-22.00 8 h 14.00-18.00 4 h 12.00-19.30 7 

 

14.00-16.30 

 

2,5 h 

Péntek 06.00-07.30 

08.00-

12.00/4hét 

1,5 h 

1 h 

12.00-

16.00/4hét 

 

1 h     

∑ óra  28 h  28 h  30 h  10 h 

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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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 2017. szeptember 03. 
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Foglalkozási tervek  

(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. 
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Foglalkozási terv /tantárgyfelosztás és pedagógiai felügyelet/ személyenkénti lebontásban: 

 

Foglalkozás neve / Nap-idő Név: Csajkás Sándor (1. sz. tanulócsoport) 

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 
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Kötelező csoportfoglalkozás 

Stúdió 

Észjáték szakkör 

Matematika felzárkóztató foglalkozás 

Egyéni törődés, csoportos beszélgetés 

18301915 

1915-2000 

 

 

 

 

 

 

18301915 

1915 1930 

 

 

18302000 

 

20002200 

 

 

 

 

 

Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

 1930-2100    

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

 2100-2200    

 

Foglalkozás neve / Nap-idő  Név: Karcsics László (2. sz. tanulócsoport) 

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 

Főügyeleti teendők, egyéni törődés 

Történelem felzárkóztató foglalkozás 

Képzőművészeti foglalkozás 

1430-1530 

 

 

 

1500-1530 

 

1400-1530 

 

1400-1445 

 

 

 

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés    1445-1515  
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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 

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  
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Foglalkozás neve / Nap-idő  Név: Csonka Ferenc (3. sz. tanulócsoport) 

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 
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Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

  

 

 

1830-2000 

 

2000-2100 

  

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

  2100-2200   
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Foglalkozás neve / Nap-idő Név: Császár Róbert (4. sz. tanulócsoport) 

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 

18301900 

 

 

 

18302000 
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Zöld kör 

Asztalitenisz szakkör 

 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    

 

Foglalkozás neve / Nap-idő  Név: Takácsné Vári Szalai Klára (5. sz. tanulócsoport) 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Főügyeleti teendők, fakultatív 

tevékenységek biztosítása, ellenőrzése, 

beteg tanulók ellátása, egyéni törődés, 

létszámellenőrzés 

  0800-1200   

Magyar nyelv- és irodalom 

tehetséggondozó foglalkozás 

1430-1530     

Fakultatív tanuló, tanulásszervezés, 

egyéni törődés 

 1430-1500 14:00-15:00 15:00-15:30  

Csoportok ellenőrzése, feladatok 

pontosítása, szobaellenőrzések 

1745-1830 1500-1530 1500-1530   
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Tanórák – tanulószoba /3 db/ 1530-1745 1530-1745 1530-1745 1530-1745  

Ügyelet az épületben, kollégiumi élet 

szervezése 

  

1745-1830 

 

1745-1800 

 

1745-1815 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Magyar nyelv és irodalom felzárkóztató 

foglalkozás 

Diákszínpad (diákkör) 

Kollégiumi élet szervezése, egyéni t. 

1830-1915 

 

 

19152000 

 

18301930 

 

1930-2000 

 

 

 

 

18151900 

 

19002030 

 

 

Kötelező csoportfoglalkozás 

Fakultatív tanuló, konyha használat, tv 

nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

  

2000-2100 

 

 

2100-2200 

 

 

 

 

2030-2100 

 

 

2100-2200 
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Foglalkozás neve / Nap-idő  Név: Takóné Papp Györgyi (6. sz. tanulócsoport) 

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 

 

1500-1530 

 

 

 

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 

 

20002100 

 

 

 

 

18301930 

19302100 
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Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Egyéni törődés  

Szabadidős tevékenység biztosítása 

Mentálhigiénés törődés 

 

 

21002200 

 

  

 

 

 

21002200 

18302000 

 

 

 

20002100 

 

Főügy. teendők, takarodó, létszámellenőrzés    2100-2200  
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Foglalkozás neve / Nap-idő Név: Bende Imre (7. sz. tanulócsoport) 

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 
1800-1845  1400-1445    

Informatika korrepetálás, tehetséggondozás, 

érettségire felkészítés 
1500-1530 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. 1745-1800 1745-1800    

Kötelező csoportfoglalkozás 1845-1930     

Egyéni törődés, kiscsoportos beszélgetés, 

tanulás segítése 
  2000-2100   

Fakultatív tanuló, konyha használat, tv nézés   2100-2130   
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biztosítása, tanulás segítése 

Személyi- és mentálhigiénés törődés   2130-2200   

Főügy. teendők, takarodó, létszámellenőrzés    2000-2200   
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Foglalkozás neve / Nap-idő  Név: Fisli Beáta (8. sz. tanulócsoport) 

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 
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Főügyeleti teendők, fakultatív tanuló, 

konyha használat, tv nézés biztosítása 

Szabadidős tevékenységek biztosítása, 

ellenőrzése  

1915-2100 

 

 

 

2100-2200 

 

 

 

  

Főügyeleti teendők, takarodó, 

létszámellenőrzés 

2100-2200     

 

Foglalkozás neve / Nap-idő   

Név: Horváth Magdolna /könyvtáros-tanár/ 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Könyvtári nyitvatartás 1200-1730    1400-1630    1200-1630    1200-1800     

Német nyelv felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 

1730-1900   1630-1800   1630-1800   1800-1930    

Főügyeleti teendők, fakultatív 

tevékenységek biztosítása, ellenőrzése, 

beteg tanulók ellátása, egyéni törődés, 

létszámellenőrzés  

 0800-1400    

Foglalkozás neve / Nap-idő   

Név: Grasl Ottó (kollégiumvezető) 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Főügyeleti teendők, egyéni törődés, 

kollégiumi élet szervezése 

0800-1200 

 

  0800-1200 

 

 

Kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos 

foglalkozás 

1400-1530 

 

1400-1500 

 

1400-1500 

 

1400-1530 

 

 

Egyéni törődést biztosító foglalkozás 

Sportfoglalkozások (kispályás foci, 

teremfoci, konditerem) 

1530-1630 

 

 

1500-1630 

 

 

1500-1630 

1530-1630 

 

 



4. A 2017-2018. tanév helyi rendje 

4.1. Eseménynaptár 

Hónap Események Felelős 

Szeptember - kollégiumi tanévnyitó megbeszélés kollvez, tanárok 

- kollégisták fogadása, elhelyezése, szülői értekezlet kollvez, tanárok 

- új tanulók beilleszkedésének segítése /szűkebb és 

tágabb környezet megismerése, városnézés, szokások/ 
tanárok 

- kimenőlapok kitöltése tanárok 

- kollégiumi DÖK megválasztása 
Császár Róbert, 

kollvez 

- alapdokumentumok, névsorok elkészítése kollvez, tanárok 

- ételrendelések ellenőrzése, korrekciók elvégzése tanárok 

- szülői nyilatkozatok, igazolások leadása tanárok 

- kollégiumi törzskönyv kitöltése tanárok, koll. titkár 

- tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás a diákoknak tanárok 

- csoportvezetői munkatervek elkészítése, leadása  tanárok 

- kollégiumi foglalkozások /csoport, felzárkóztató, 

tehetséggondozó, szakkörök, diákkörök/ beindítása 
kollvez, tanárok 

- házi focibajnokság beindítása kollvez, tanárok 

- konditerem használata a kialakított rendnek 

megfelelően 
kollvez, tanárok 

- informatika terem használata a kialakított rend szerint Bende Imre 

- az Olvasás Napja: könyvtár bemutatása, használatba 

vétele az új kollégistáknak 
Horváth Magdolna 

- iskolai szülői értekezletekkel egy időben megbeszélés 

a szülőkkel 
tanárok 

- Európai nyelvek ünnepe – vetélkedő a könyvtárban Horváth Magdolna 

- Események megjelenítése a földszinti faliújságon Karcsics László 
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Hónap Események Felelős 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

- iskolák látogatása, kapcsolatfelvétel az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 
tanárok 

- iskolai nyílt napok figyelemmel kísérése, részvételek 

megszervezése 
kollvez, tanárok 

- szakkörök, diákkörök működtetése tanárok 

- megemlékezés az Aradi Vértanúkra csoport szinten tanárok 

- házi kispályás focibajnokság befejezése kollvez, tanárok 

- statisztika elkészítése kollvez, koll.titkár 

- október 23. megemlékezés csoport szintem tanárok 

- tartózkodási hely létesítése az új kollégistáknak tanárok, koll.titkár 

- zenei világnap 

Takóné Papp 

Györgyi, faliújság: 

Karcsics László 

- bűnmegelőzési foglalkozás 
Hadászné Heiner 

Renáta r.fhdgy. 

- teremfoci bajnokság megszervezése, elindítása kollvez, tanárok 

- öreg kollégisták találkozója  
Bende Imre, Fisli 

Beáta 

- dohányzás elleni világnap 

Horváth Magdolna, 

faliújság: Karcsics 

László 

- őszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső 

udvarban 
férfi tanárok 

- bűnmegelőzési foglalkozás 
Hadászné Heiner 

Renáta r.fhdgy. 

- a magyar tudomány napja 

Vári Szalai Klára, 

faliújság: Karcsics 

László 
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Hónap Események Felelős 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 

- mikulás est, elsőévesek bemutatkozása KDÖ, tanárok 

- kollégiumi jelvények átadása a 9. évf. tanulóknak kollvez, tanárok 

- szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményeiről tanárok 

- kollégiumi karácsonyi műsor, fenyőfaállítás 

Takóné Papp 

Györgyi, Vári 

Szalai Klára 

- Szombathely adventi fényei, látogatás a Fő téren tanárok 

- Adventi kirándulás Ausztriában 
Fisli Beáta, Horváth 

Magdolna 

- karácsonyi ünnepi vacsora kollvez, tanárok 

- teremfoci bajnokság befejezése kollvez, tanárok 

- asztalitenisz bajnokság szervezése, elindítása Császár Róbert 

- póker, sudoku bajnokság szervezése, elindítása Csajkás Sándor 

- Magyar Kultúra Napja 
Vári Szalai Klára, 

Horváth Magdolna 

- első félév értékelése kollvez, tanárok 

- kollégiumi gyűlés /diák közgyűlés/ kollvez, KDÖ 

- holokauszt emléknap  
tanárok + Horváth 

Magdolna 

- doni katasztrófa /megemlékezés/ 
Horváth Magdolna, 

Csonka Ferenc 

- asztalitenisz bajnokság befejezése Császár Róbert 
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Hónap Események Felelős 

Február 

 

 

 

 

 

 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

Április 

- megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 
tanárok+Horváth 

Magdolna 

- felkészülés és részvétel a „Legügyesebb Kollégista” 

vetélkedőn 
kollvez, tanárok 

- felkészülés a Berzsenyi Napra 
kollvez, Bende 

Imre, Fisli Beáta 

- javaslatok és döntés „Kiváló Kollégista” címre és 

jutalmazásra 

kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- Valentin Nap  KDÖ, tanárok 

- 24. Berzsenyi Nap – 42 éves a kollégium 

kollvez, Bende 

Imre, Fisli Beáta, 

KDÖ 

- Nőnap 
KDÖ, Faliújság: 

Karcsics László 

- Horváth Gergely emlékverseny /Hollán kollégium/ kollvez 

- megemlékezés a 48-as forradalom és szabadságharcról 
Karcsics László, 

Horváth Magdolna 

- a víz világnapja  Horváth Magdolna 

- tavaszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső 

udvarban 
férfi tanárok 

- tablókészítés a kiváló kollégistákról  
Bende Imre, 

Karcsics László 

- költészet napja – vers felolvasás a könyvtárban  
Vári Szalai Klára, 

Horváth Magdolna 

- Németh Pál kollégium szavaló versenyén való részvétel 
Vári Szalai Klára, 

Csonka Ferenc 

- Szimfonikus zenekari gála és a képzőművészeti tagozat 

kiállítása 

Takóné Papp 

Györgyi, Karcsics 
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 László 

- következő tanév beiskolázási feladatai kollvez,  

- diáknap 
Császár Róbert, 

KDÖ 

- végzős tanulók ünnepi búcsúztatója, jutalmazása 
kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- Berzsenyi Kupa megyei labdarúgó torna 
kollvez, Fisli 

Beáta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

- „Hétpróbás kollégista” vetélkedőn való részvétel  
kollvez, Fisli 

Beáta 

- megyei közlekedésbiztonsági vetélkedőn való részvétel  Csajkás Sándor 

- kollégiumi felvételi kérelmek megújítása kollvez, tanárok 

- kollégiumi közgyűlés 
kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- hálók, közös helyiségek átnézése, rendbetétele kollvez, tanárok 

- kollégiumi kirándulás 
Fisli Beáta, 

Horváth Magdolna 

- Anyák napja 
Tanárok, faliújság: 

Karcsics László 

- a 9. évfolyamos és OKJ tanulók beiratkozása kollvez 

- nemzeti összetartozás napja Horváth Magdolna 

- tanév értékelése 
kollvez, mkv, 

tanárok, könyvtár 

- nyári szakmai gyakorlat ideje alatt ügyelet szervezése kollvez, tanárok 

- tanévzáró értekezlet kollvez 
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4.2. Tanítási szünetek 

A 2017-2018 tanév rendjéről szóló 14/ 2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján tanítási 

szünetek a következő időpontokban lesznek: 

 Őszi szünet: 2017. október 30-tól, 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től, 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 

január 3. (szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től, 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 

április 4. (szerda). 

A tanítás nélküli munkanapokhoz - hasonlóan az elmúlt tanévekhez – esetlegesen a 

munkarend átszervezésével alkalmazkodik. 

 

 

4.3. Nemzeti ünnepeink 

 március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a 

modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, 

 augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe, 

 október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja. 

4.4. Kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek 

 Kollégiumi Karácsony a téli szünet előtt 

 Berzsenyi Nap: minden év márciusában megemlékezünk kollégiumunk 

névadójáról az MMIK-ban színvonalas kulturális műsor keretében 

 Kollégiumi ballagás: minden év április utolsó hetében búcsúzunk végzős 

kollégistáinktól. 

4.5. Nevelőtestületi értekezletek 

 Szeptember: tanév eleji értekezlet 

 December: a tanulók tanulmányi helyzetéről 

 Január: első félév értékelése 

 Április: végzős tanulók tanulmányi helyzetéről 

 Május: az iskoláktól kapott kollégiumot kérő tanulók összesítése 

 Június: év végi értékelő értekezlet 
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A fenti értekezleteken kívül, minden hétfőn, rövid pontosító jellegű munkaközösségi 

megbeszélést tarunk. 

4.6. Kapcsolattartás a szülőkkel, osztályfőnökökkel, diákokkal, nyílt napok 

Valamennyi kolléga rendszeresen kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szülőkkel, az 

aktuális tanulmányi, ill. fegyelmei helyzetnek megfelelően. Különösen jő viszonyt 

alakítottunk ki a legtöbb diákot adó iskoláinkkal, mondhatni, napi kapcsolatban vagyunk 

velük. A kapcsolattartás első számú módja a telefon, ritkábban – a szülői ház távolsága miatt 

– személyesen. Iskolai szülői értekezletek előtt vagy után sok diákunk szülője felkeresi az 

adott nevelőtanárt, és informálódik gyermeke tanulmányi és fegyelmi helyzetéről. Évről-évre 

több kolléga él az IKT eszközök mind szélesebb körű használatával.  

Október-november hónapban minden olyan „bázis” iskolába elmegyünk a nyílt napok 

alkalmából bemutatkozni, ahonnan hosszú évek óta biztosan számíthatunk új kollégistákra. 

Ezen iskolákkal kiváló kapcsolatot építettünk ki, s ők is meg vannak elégedve kollégiumunk 

szakmai munkájával.  

5. Tervezett versenyek 

A kollégium elsősorban házi /belső kollégiumi/, városi és megyei szintű versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt. Ezen versenyek havi bontásban megtalálhatók az éves 

eseménynaptárban. (4.1. pont) 

6. Gyermekvédelem 

A kollégiumban ifjúságvédelmi felelős tanár nincsen. A nevelésbe vett tanulók esetén az adott 

kolléga tartja a kapcsolatot a tanuló gyámjával. A HH-s, HHH-s BTM-es tanulók szakértői 

véleményét áttanulmányozzuk, információt gyűjtünk a tanulók szüleitől, gondviselőitől, 

valamint rendszeres kapcsolatban állunk e tanulók osztályfőnökeivel.  

Szakember híján a csoportvezető tanárok megpróbálnak olyan differenciált pedagógiai 

módszereket alkalmazni, melyekkel segítik a tanulók csoportba való integrálódását. 

Felzárkóztató foglakozásokon való részvétellel, személyes beszélgetésekkel és személyes 

példamutatással tapasztalataim szerint lehet látható eredményt elérni. 

7. Belső ellenőrzés  

 Pedagógiai tevékenységek belső ellenőrzési terv 

- kollégiumi napló: naponta 

- kollégiumi törzskönyv: havonta egyszer 

- csoportnaplók: 2017. november, 2018. február, 2018. június 

- csoportfoglalkozások, egyéb foglalkozások ellenőrzése: 2017. október 1-től, 

2018. május 31-ig (minden kollégát legalább 2 alkalommal) 

 Működéssel kapcsolatos belső ellenőrzési terv 
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- kollégium helyiségeinek bejárása: hetente két alkalommal 

- műszaki jellegű meghibásodások ellenőrzése a karbantartó segítségével: 

havonta kettő alkalommal 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet 

A kollégiumi diákönkormányzat éves munkaterve 

2016/2017 

Szeptember 

Szervezési feladatok 

KDÖ megválasztása 

Október 

Nemzeti Ünnepeink /Aradi Vértanúk, Október 23. előkészítése / 

November 

A kollégium környékén őszi „nagytakarítás” 

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 csütörtökön 19. 00 óra 
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Szombathely, 2017. szeptember 4. 

Császár Róbert 

Kollégiumi diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

2.sz. melléklet 

Kollégiumi munkaközösség munkaterve 

2017-2018 tanév 

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 

november 

első évesek bemutatkozása  

Kollégiumi és csoportkarácsony 

Tanulmányi helyet 

Decemberi feladatok 

egyebek 

december 

Felkészülés a téli szünetre 

Januári feladatok 

Félév értékelésének szempontjai 

egyebek 
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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 

Felvételek a következőt tanévre 

Júniusi feladatok 

egyebek 

június 

a tanév értékelése 

tanév végi feladatok 

A következő tanév előkészítése 

egyebek 

 

        Bende Imre  

Szombathely, 2017. szeptember 4.   Munkaközösség-vezető 

 

 

3. sz. melléklet 

A Berzsenyi Dániel Kollégium könyvtárának éves munkaterve 2017–2018 tanév 
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A./ Az állomány elhelyezésével, karbantartásával és nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatok: 

1./ Minden Puskás letéti és a kollégium által újonnan beszerzett-kapott anyag számítógépen 

van, könyvtári használatra alkalmas állapotban, könyvkártyával ellátva kölcsönzésre kész. 

2./  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. 

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

érdekében. 

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

serveren megtalálható és folyamatosan frissíthető, naprakész! 

5./  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. 

6./  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/..– es jelzéssel van 

megkülönböztetve. 

Tehát a Puskás letéti és az általunk szerzett és beleltározott anyag jelenti az összállományt. 

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! 

7. Évek óta tervezgetjük a régi társalgó helyiségének újra élesztését, ami olvasótérként is 

funkcionálhatna. 

 

B./ Olvasáspedagógia 



 

 120 

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 ajánlott irodalmat, valamint azok elemzéseit, helyben 

jegyzetelik a nagy természettudományi, 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. 

7./ A kollégium nevelői és dolgozói közül többen olvassák a napi és havi periodikákat. 

Ezek száma a takarékosság jegyében az utóbbi években lecsökkent. Igény van több konkrét 

folyóiratra 

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./ Hagyományos módon az idén is megrendezzük szeptember 26-án az európai nyelvek 

vetélkedőt a könyvárban. Tevékeny segítséget nyújtunk nemzeti ünnepeink méltó 

megünneplésére filmvetítéssel és kiállításokkal, illetve nyomon követjük az egész év 

folyamán a „jeles napokat”. Lásd. Mellékletben. 

10./ A város védőszentjének 2016-os jubileumi éve után, folytatjuk hagyományaink őrzését.  

Szent Márton életéről, mint városunk szülöttjéről és patrónusáról kiállítást és vetélkedőt 

rendez novemberben a könyvtár. Megelőzően sorkerül egy sétára, mely során felkeressük a 

Szent Márton templomot Szombathelyen és a Nagytemplomot, ezzel készítjük fel diákjainkat. 

A vetélkedő mellett Szent Márton életét bemutató rajz pályázat és Szent Márton kifli sütés is 

lesz. 

11. Kiemelkedő alakja történelmünknek a lovag király Szent László, akiről  az idei évet 

nevezték.  Alakja és küzdelme a mai nemzetközi politikai helyzetben is aktuális és méltó 

példát ad a tanulóifjúság számára.  

12. Brenner János megyénk viszonylatában ismert áldozópap, kinek személyére és mártír 

halálára emlékszik ez évben kiemelten a város. A  könyvtár kiállítással tiszteleg mindkét 

hős személyének a tanév folyamán. 
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13./  Mivel 20 éve foglalkozom a megújuló energiákkal a környezetvédelem kapcsán, ezért 

előadással egybekötött látogatást szervezünk az oktatási kormányzat által megadott 

környezettudatossági hét folyamán április 23-27 között. Április 22- kiemelten a Föld Napja. 

 

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. Nehézséget okoz, hogy jelenleg nem ismerem az anyagi lehetőségeink kereteit. 

E./ Pályázatok 

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

pályázatokat, és ha lehet, csatlakozunk. Sajnos a pályázatok nagy részéhez önerő szükséges, 

amit nem mindig tudunk fedezni. 

F./ Pedagógiai munka 

Német nyelvszakos tanárként is kiveszem részemet a kollégiumi nevelő – oktató munkájából. 

A kollégisták közül minden évben szép jönnek hozzám olyanok, akiket előrehozott vagy 

májusi érettségikre készítek fel, vagy akikkel tehetséggondozást végzek heti rendszerességgel. 

Kedden 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 a 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 Savária 

Szakképzőből jöttek még diáklányok. 

2016 szeptembere óta együttműködési szerződést kötöttünk a Berzsenyi Dániel Megyei 

Könyvtárral, melynek keretében lehetőséget kaptunk könyvek és média anyag ingyenes 

kölcsönzésére. 

 

Szombathely, 2017. szeptember 4. 

                                                                                                 Horváth Magdolna 

                                                                                                   Könyvtáros-tanár 
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 Mellékletek: 
  

1. sz. melléklet  Belső ellenőrzési terv 
 

Pedagógiai munka ellenőrzésének alkalmai 

 

Óralátogatás:  

Félévente, illetve nagyobb létszám esetén évente a munkaközösség- vezető 

minden tagot meglátogat. 

A vezetők óralátogatásai: 

 Munkaközösség vezetők látogatása évente 

  Kollégák látogatása félévente, szakonként egy alkalommal 

 Felelős: munkaközösségi vezetők, iskolavezetés 

 Határidő: folyamatos  

 

Felmérések: a pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesítésének 

mértékéről az éves munkatervben meghatározottak szerint. 

 Felelős: szaktanárok 

 

Országos mérések a tanév rendje szerint 

 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 Határidő: kiírás szerint 

 

Eredmények értékelése osztályzatok alapján a félévi és a tanév végi értekezleten. 

 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 Határidő: az értekezletek időpontja a munkaterv szerint 

 

Érettségi és szakmai vizsgák eredményeinek összevetése az éves osztályzatokkal 

a tanév végi értekezleten. 

 Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Határidő: tanév végi záró értekezlet 

 

A pedagógiai adminisztráció ellenőrzése 

 

ellenőrző könyv ellenőrzése 
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       Felelős: osztályfőnök 

       Határidő: folyamatos 

 

e.naplók  

   Felelős: igazgatóhelyettesek 

  Határidő: félévente 

 

 felzárkóztatási, szakköri, fakultációs naplók  

   Felelős: igazgatóhelyettes 

  Határidő: félévente 

 

 anyakönyvek, törzskönyvek 

    Felelős: igazgatóhelyettes 

  Határidő: júniusban és szeptemberben 

 

 bizonyítványok 

   Felelős: osztályfőnönök 

   Határidő: szeptemberben 

 

Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése 

 

szigorú számadású iskolai nyomtatványok 

Felelős: Bloch Lászlóné 

Határidő: tanév elején, illetve 2-3 havonta 

 

beírási napló  

 Felelős: Komuniczki Edit 

 Határidő: szeptemberben 

 

a beiskolázandó tanulók jelentkezési lapjai 

Felelős: Komuniczki Edit 

Határidő: beiskolázási időszakban 

 

irattár és az irattárban lévő dokumentumok selejtezésének ellenőrzése 

Felelős: Katonáné Domonkos Ilona 
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A gazdasági munka ellenőrzése 

 

A technikai személyzet jelenléti ívének ellenőrzése 

  Felelős: Tornai Árpád 

  Határidő: havonta 

 

A pedagógusok jelenléti ívének ellenőrzése 

Felelős: Vöcsei Imre 

 

A törvény által biztosított szabadság-nyilvántartás ellenőrzése 

Felelős: Vöcsei Imre 

  Határidő: félévente 

 

Intézmény üzemeltetésének ellenőrzése 

 

Műhelyek működtetésének ellenőrzése 

  Felelős: Horváth Szabolcs 

 

Takarítók munkájának ellenőrzése 

  Felelős: Tornai Árpád, illetve negyedévente az igazgató 

  Határidő: hetente (munka közben és munkaidő után) 

 

A karbantartó munkájának ellenőrzése 

  Felelős: Tornai Árpád 

  Határidő: hetente 

 

A vagyonvédelem ellenőrzése 

 Felelős: igazgató 
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2. sz. melléklet  Intézményi önértékelés terve 
 

Az önértékelés célja: 

Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást 

gyakorló, standardban leírt pedagógus, illetve vezetői kompetenciák és intézményi jellemzők 

állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen. Az 

intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése.  

Az intézményi átfogó önértékelés célja:  

A pedagógusra, vezetőre, és intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének 

értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület 

bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket. Erre építve fejlesztéseket tervez, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben 

rögzíti, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indít, hogy azután az újabb 

önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 

Önértékelési csoport  

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, de a folyamatokat egy értékelési csoportnak 

kell irányítani.  

A csoport kiválasztásának szempontja a feladat elvégzéséhez szükséges felkészültség és a 

minőségfejlesztés iránti elkötelezettség. A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza meg.  

Létszáma 5 fő. 

Kibővített csoport: 

A feladat összetettsége megkívánja a kibővített csoport működését, melynek tagjai az öt fős 

önértékelési csoport tagjain kívül a munkaközösségek vezetői és az intézmény vezetése.  

A csoport feladata:  

Irányítás és közreműködés: 

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;  

• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;  

• az éves terv és az ötéves program elkészítésében;  
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• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;  

• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  

• az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

Az önértékelés folyamata  

Az intézményi önértékelés folyamata az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi 

erőforrások minisztere által aktuálisan jóváhagyott tájékoztató anyag alapján történik.  

1) Tantestület tájékoztatása  

2) Szabályzat elfogadása, pontosítása  

3) Intézményi elvárás-rendszer meghatározása  

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, 

mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása  

- Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény 

szintjén)  

4) Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés  

5) Szintenként az önértékelés elvégzése  

6) Az összegző értékelések elkészítése  

7) Éves önértékelési terv készítése  

8) Öt évre szóló önértékelési program készítése  

 Az önértékelés tervezése  

Az önértékelés szintjei:  

- a pedagógus önértékelése  

- a vezető önértékelése  

- az intézmény önértékelése  

Az önértékelés mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, 

így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a 

pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz 

kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok 

alkotják.  
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Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 

 

 

 

Területek 

1. Pedagógiai, 

módszertani 

felkészültség 

1. A tanulás és tanítás 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Pedagógiai 

folyamatok, 

tevékenységek 

tervezése és a 

megvalósításukhoz 

szükséges önreflexiók 

2. A változások 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

2. Személyiség- és 

közösségfejlesztés 

3. A tanulás támogatása 3. Önmaga stratégiai 

vezetése és operatív 

irányítása 

3. Eredmények 

4. A tanuló 

személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód 

érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi 

gyermek-kel, tanulóval 

együtt történő sikeres 

neveléséhez, 

oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani 

felkészültség 

4. Mások stratégiai 

vezetése és operatív 

irányítása 

4. Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

5. A tanulói csoportok, 

közösségek 

alakulásának segítése, 

fejlesztése, 

esélyteremtés, 

5. Az intézmény 

stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

5. Az intézmény külső 

kapcsolatai 
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nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális 

sokféleségre, 

integrációs 

tevékenység, 

osztályfőnöki 

tevékenység 

6. A pedagógiai 

folyamatok és a tanulók 

személyiség-

fejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése 

 6. A pedagógiai munka 

feltételei 

7. Kommunikáció és 

szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

 7. A Nemzeti 

alaptantervben 

megfogalmazott 

elvárásoknak és a 

pedagógiai programban 

megfogalmazott 

intézményi céloknak való 

megfelelés 

8. Elkötelezettség és 

szakmai 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 
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Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 

 

 

 

 

 

 

Módszerek 

1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 

a. Az előző 

pedagógusellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az 

intézményi önértékelés 

adott pedagógusra 

vonatkozó értékelőlapjai 

a. Az előző vezetői 

ellenőrzés (tanfelügyelet, 

szaktanácsadó) és az 

intézményi önértékelés 

adott vezetőre vonatkozó 

értékelőlapjai 

a. Pedagógiai program 

b. A tanmenet, 

tematikus tervek és az 

éves tervezés egyéb 

dokumentumai 

b. Vezetői 

pályázat/program 

b. SZMSZ 

c. Óraterv c. Pedagógiai program c. Egymást követő két 

tanév munkaterve és az 

éves beszámolók (a mk. 

munkatervekkel és 

beszámolókkal együtt) 

d. Egyéb foglalkozások 

tervezése (szakköri 

napló, egyéni fejlesztési 

terv) 

d. Egymást követő két 

tanév munkaterve és az 

éves beszámolók 

d. Továbbképzési 

program – beiskolázási 

terv 

e. Napló e. SZMSZ c. Házirend 

f. Tanulói füzetek 2. Interjúk f. Kompetencia mérés 

eredménye öt tanévre 

visszamenőleg 

2. Óra-

/foglalkozáslátogatás 

a. vezetővel g. Pedagógus 

önértékelés 

eredményeinek 

összegzése 

3. Interjúk b. fenntartóval h. Az előző 

intézményellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az 

intézményi önértékelés 
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értékelő lapjai 

a. pedagógussal c. vezető társakkal i. Elégedettségmérés 

b. vezetőkkel (igazgató, 

igazgatóhelyettes, mk.-

vezető) 

3. Kérdőíves felmérések 2. Interjúk 

4. Kérdőíves 

felmérések 

a. önértékelő a. vezetővel - egyéni 

a. önértékelő b. nevelőtestületi b. pedagógusok 

képviselőivel – 

csoportos 

b. szülői c. szülői c. szülők képviselőivel 

– csoportos (Szülői 

Szervezet) 

c. munkatársi   

d. tanulói   

 

Az önértékelés ütemezése  

1. Pedagógusértékelés – öt évenként  

Feladatok:  

A. Az éves önértékelési terv elkészítése  

A tantestület felének értékelése az alábbi szempontok figyelembe vételével:  

- minősítésre kijelöltek  

- minősítésre jelentkezők;  

- gyakornokok;  

- a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan.  

Minden évben lehetőség szerint június 30-ig, de legkésőbb szeptember 15-ig a tantestülettel 

ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek 

az értékelés során.  

Az érintett pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum 3 fő 

értékelésébe vonható be:  
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- A: szakos kolléga/ munkaközösség-vezető (szakhoz közeli, ha nincs szakos): 2 

óra/foglalkozáslátogatása, pedagógus interjú  Az interjú készítése során be kell vonni 

azt a vezetőt, aki közvetlenül ismeri a pedagógus munkáját.  

- B: nem szakos kolléga: dokumentum-elemzés, kérdőíves felmérések  

- C: nem szakos kolléga: közreműködés az informatikai felület kezelésében  

Az A és B értékelőknek legalább 5 év szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.  

A munkatársi kérdőíves felmérésben 2 fő vesz részt, közülük egyet az értékelendő 

pedagógus, egyet az intézményvetető kér fel a feladatra. A kérdőív egyes kérdéseinél a 0 érték 

megjelölésével lehetővé válik, hogy a kollégák csak azokban a kérdéseknél foglaljanak állást, 

melyekről információval rendelkeznek.  

Szülői ill. tanulói elégedettségi kérdőívek kitöltésére csak abban az esetben kerül sor, ha ezt 

az iskola szülői, ill. diákszervezete kifejezetten írásban kezdeményezi. Ebben az esetben 

egységesen, minden pedagógusra vonatkozóan azonos módon kell a szülői és a tanulói 

kérdőívezést megszervezni. A Szülői Szervezet illetve a diákszervezet erre vonatkozó 

álláspontját minden tanév elején írásban kell megkérni. A szülői és a diákszervezetek 

tájékoztatásának megszervezése az önértékelési csoport feladata. Jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell annak a tényét, hogy az intézmény szülői és a diákszervezete kérte – e a kérdőívezés 

lehetőségét.  

Az intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületet használja a 

kérdőíves felmérés lebonyolításához. 

Az értékelt pedagógus javaslatot tehet  

- a meglátogatott órájára  

- az értékelésében részt vevőkre  

- a munkatársi kérdőíves felmérés egyik résztvevőére,  

- szülői és a tanulói kérdőíves felmérésben résztvevőkre, amennyiben erre sor kerül.  

A javaslatokat a csoport lehetőség szerint figyelembe veszi.  

Az óra/foglalkozáslátogatás, értékelés keretében sor kerülhet az interjú-kérdések feltételére. 

Lehetőség van interjú-terv készítésére, csak olyan kérdések feltételére, melyek új információt 

tartalmaznak, kiegészítik a pedagógusról kapott képet.  

Az interjú kérdések és válaszok kivonatát az óra/foglalkozáslátogatás jegyzőkönyvéhez kell 

csatolni.  
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A feladattal megbízott kollégák, amennyiben már van erre vonatkozó adat, megvizsgálják az 

előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, dokumentumait. A tapasztalatokat 

jegyzőkönyvben rögzítik.  

A kitöltött, majd az informatikai felületre feltöltött, aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az 

intézmény iktatja, az irattárban öt évig megőrzi.  

Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítani kell a 

jegyzőkönyvbe történő betekintés lehetőségét.  

Az önértékelő pedagógus elkészíti önértékelését. Az értékelésben résztvevő kollégák által 

rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez” c. kiadvány szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését, 

megjelölve az értékelés forrásául szolgáló tapasztalatokat, kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és, ha van, a fejleszthető területeket.  

Az önértékelő pedagógus a vezető segítségével elkészíti az önértékelésre épülő önfejlesztési 

tervét. Az intézményvezető a tanfelügyelők részére a helyszínen biztosítja a betekintés 

lehetőségét az önértékelésbe.  

2. A vezetők értékelése a 2. és 4. évben  

Feladatok:  

Az igazgató és helyettesek értékelése az éves munkaterv részeként az éves önértékelési 

tervben rögzítettek szerint a munkacsoport három tagjának bevonásával történik.  

- A: dokumentumelemzés  

- B: interjúk  

- C: kérdőívek  

Az intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületet használja a 

nevelőtestületi és a szülői kérdőíves felmérés lebonyolításához, 10-10 fő részvételével. A 

nevelőtestület esetében legyen képviselve az intézmény minden területe: közismereti tanárok, 

szakmai tanárok, szakoktatók. 

A tájékoztatás megszervezése az önértékelési csoport feladata.  

Szülői, ill. tanulói elégedettségi kérdőívek kitöltésére csak abban az esetben kerül sor, ha ezt 

az iskola szülői, ill. diákszervezete kifejezetten írásban kezdeményezi. Ebben az esetben 

egységesen, az intézményben szokásos módon kell a szülői és a tanulói kérdőívezést 

megszervezni.  
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A vezetővel készített interjú kérdései a dokumentumok és a kérdőíves felmérések tapasztalatai 

alapján megváltoztathatók, attól függően, hogy melyik értékelendő területről van-e szükség 

további információra.  

A feladattal megbízott kollégák, amennyiben már van erre vonatkozó adat, megvizsgálják az 

előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, dokumentumait. A tapasztalatokat 

jegyzőkönyvben rögzítik.  

A kitöltött, majd az informatikai felületre feltöltött, aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az 

intézmény iktatja, az irattárban öt évig megőrzi.  

Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítani kell 

jegyzőkönyvbe történő betekintés lehetőségét.  

Az önértékelő vezető elkészíti önértékelését. A rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás 

esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” c. kiadvány szerinti skálán 

értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló tapasztalatokat, 

kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és, ha van, a fejleszthető területeket.  

A vezető elkészíti az önértékelésére épülő egyéni önfejlesztési tervét, amit eljuttat a 

fenntartóhoz, aki ahhoz - a megvalósíthatóság elősegítésére - megjegyzéseket fűzhet.  

3. Intézményi értékelés – 5 évenként  

A teljes körű intézményi önértékelés az éves önértékelési terv szerint történik. Az 

értékelésben a munkacsoport tagjai vesznek részt.  

Folyamata:  

- A feladattal megbízott kollégák, amennyiben már van erre vonatkozó adat, 

megvizsgálják az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, 

dokumentumait. A tapasztalatokat rögzítik.  

- A kitöltött, majd az informatikai felületre feltöltött, aláírt jegyzőkönyv eredeti 

példányát az intézmény iktatja, az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás 

során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítani kell a jegyzőkönyvbe 

történő betekintés lehetőségét.  

- A vezető a tantestület segítségével elkészíti önértékelését. A rögzített tapasztalatok 

alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez” c. kiadvány szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az 

értékelés forrásául szolgáló tapasztalatokat, kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és, ha van, a fejleszthető területeket.  
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- A vezető tantestület bevonásával elkészíti az önértékelésére épülő intézkedési tervet, 

amit eljuttat a fenntartóhoz, aki ahhoz - a megvalósíthatóság elősegítésére - 

megjegyzéseket fűzhet. Az intézményvezető a tanfelügyelők részére a helyszínen 

biztosítja a betekintés lehetőségét az önértékelésbe.  

Az összegző értékelések:  

- A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések 

összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre 

és a fejleszthető területekre.  

- Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% alatti 

értékelést kaptak.  

- A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges értékeket 

kaptak (szórásuk nagy).  

- Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket 

és fejleszthető területeket.  

- A tapasztalatokra alapozva indokolni kell a fejlesztendő területekhez kapcsolódó 0 

vagy 1 pontot kapott elvárások értékelését.  

- Az értékelő felületen történő értékelés lezárása után, melyet a látogatást követő 15. 

napig kell elvégezni, a kitöltött adatgyűjtő lapot vagy az értékelés során készített 

egyéb jegyzeteit haladéktalanul meg kell semmisíteni.  

A dokumentumok tárolása:  

Az önértékelések aláírt jegyzőkönyveit eredeti példányban az intézmény iktatja és az 

irattárban öt évig megőrzi.  

Nyilvánosság, hozzáférhetőség: 

Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben 

nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető).  

A jegyzőkönyvek az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi 

anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhetők.  

A szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó számára, kérés esetén, 

biztosítani kell a hozzáférést.  

Mellékletek:  

- A pedagógus önértékelő kérdőíve  

- Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez  
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- Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez  

- Tanulói elégedettséget mérő kérdőív a pedagógus önértékelésében  

- Vezetői önértékelő kérdőív  

- A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok 

elégedettségét mérő kérdőív  

- A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét 

mérő kérdőív  

- Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elégedettségét mérő kérdőív javasolt kérdései  

- Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása  
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3. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve 
 

A DÖK tagjai 

 DÖK munkáját segítő pedagógus: Sándor Tamás 

 DÖK elnöke: Neu Dávid (5/11/E.)    

 DÖK elnök-helyettes/ek: Tóth Ádám (3/11/E.); Laurenczi Szimonetta (10. Ag/Av.) 

 DÖK képviselői: minden osztály választott képviselője, osztályonként 2 fő 

A DÖK céljai, feladatai 

 a DÖK népszerűsítése, az osztályképviselők továbbképzése, a diákság megismertetése 

a DÖK munkájának fontosságával; 

 a tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával; 

 a kommunikáció javítása a diákság és az iskola vezetése, illetve tanárai között; 

 a korosztályi és iskolai problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése a 

diákság bevonásával (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, agresszió, deviáns 

magatartás elleni küzdelem; környezettudatos életmód kialakítása; tehetségek 

támogatása); 

 a tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben; 

 a DÖK-höz kötődő programok megszervezése, lebonyolítása (gólyaavató, DÖK elnök 

megválasztása, diáknap); 

 igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez 

(iskolai ünnepélyek, rendezvények, közösségi szabadidős programok, sportnap, iskolai 

témahetek, megemlékezések, szalagavató, ballagás); 

 az iskola alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog 

gyakorlása; 

 közreműködés iskolánk népszerűsítésében; 

 az elmúlt években megteremtett hagyományok folytatása (csapatépítő kirándulás) 

 DÖK összejövetelek lebonyolítása: havonta DÖK ülés, hetente DÖK megbeszélés; 

 az intézmény portáján elhelyezett TV segítségével népszerűsíteni a DÖK 

tevékenységét, közzétenni a megvalósult eseményekről készült fotókat, híreket. 
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Konkrét hónapokhoz rendelt tevékenységek 

 

SZEPTEMBER 

 Alakuló ülés 

 Tagtoborzó a 9-10. évfolyamokon 

 Az éves munkaterv összeállítása 

 Az alapdokumentumok áttekintése, elfogadása 

OKTÓBER 

 Állandósult DÖK-tagok regisztrálása 

 Kihelyezett ülés – teke a VAOSZ-ban 

 Csocsóbajnokság megszervezése, lebonyolítása 

 Az állatok világnapja (október 4.) alkalmából plakátkészítő-versenyre való felhívás 

NOVEMBER 

 Csapatépítő délelőtt: a DÖK tevékenységének, feladatának ismertetése, a diákjogok 

érvényesítésének lehetősége 

 Focibajnokság a 9. osztályosoknak 

DECEMBER 

 CSUTKA-BÁL 

 DÖK Mikulás 

 Karácsonyozás 

JANUÁR 

 Asztalitenisz házibajnokság 

 Focibajnokság a 11. osztályosoknak 

 A tanulásra való fokozott odafigyelés (I. félév vége) 

 Az I. félév során tapasztalható panaszok, észrevételek vizsgálata 

FEBRUÁR 

 Diákközgyűlés 

 Az I. félév értékelése 

 Kosárlabda házibajnokság szervezése a DSE-vel 

 Ki miben tudós?- DÖK-ös tehetségkutató 

MÁRCIUS 

 Tavaszváró gyalogtúra a Kőszegi-hegységben 
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ÁPRILIS 

 Focibajnokság a 10. osztályosoknak 

 A végzős DÖK-tagok búcsúztatása 

MÁJUS 

 Kerékpártúra a Szarvas-forráshoz 

 Az egészségtudatosság jegyében házi verseny népszerűsítése az iskola tanulói körében 

 

JÚNIUS 

 Diáknap-akadályversennyel- a szabadban 

 Évbúcsúztató tekeparti  

 A DÖK éves munkájának értékelése 

 

Szombathely, 2017. szeptember 6. 

 

Neu Dávid  DÖK elnök 

Sándor Tamás  DÖK munkáját segítő pedagógus 
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4. sz. melléklet Munkaközösségek munkatervei  

1.  Szakmai elméleti munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség valamennyi tagja részt vesz az iskola központi programjaiban, melyek 

részletezve vannak az iskolai munkatervben! 

A munkaközösség tagjai villamos vagy gépész szakirányú végzettséggel rendelkeznek, tehát 

szakmai elméleti tantárgyakat tanítanak és szakmai gyakorlati képzésben is tevékenyen részt 

vesznek. Munkánk során alapvető céljaink közé tartozik, hogy bővítsük és elmélyítsük az 

iskolánkban tanuló diákok általános iskolai ismereteit, az általános műveltség és a szakmai 

képzés területén egyaránt. Hogy segítsük tanulóinkat a korszerű, versenyképes, 

szakképesítések elsajátításában, olyan szakmai alapokat biztosítani számukra, mely a tanulót 

képessé teszi az új technológiák alkalmazására az átképzésben és felnőttképzésben való 

sikeres részvételre.  

Nevelési céljaink közé tartozik, hogy a színvonalas szaktudáson túl, az iskolánkba járó diákok 

a képzés végére rendelkezzenek olyan alapvető emberi, erkölcsi tulajdonságokkal, 

magatartásformákkal, melyek képessé teszik a munkában, valamint az életben való sikeres 

helytállásra.  

A munkaközösség tagjai:  

Bódi Béla, Hegedüs Sándor, Horváth Szabolcs, Jákli Gábor, Kereszti László, Kovács Károly, 

Márkus Zoltán, Németh Judit, Plechl Tibor István, Ramocsa András, Tölgyesi Zoltán, Vida 

József. 

 Villamossági szakterülettel és gépész szakterülettel kapcsolatos szakmákra képezünk 

tanulókat, szakközépiskolai és szakgimnáziumi évfolyamokban, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC törvényt módosító 2015. évi LXV. Törvény szerint. 

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. 

Gépészet: 

Mechatronikai technikus, Épületgépész technikus, Gépi forgácsoló, Központifűtés-és 

gázhálózat- rendszerszerelő, Hegesztő, Karosszérialakatos. 

Elektrotechnika- elektronika:  

Automatikai technikus, Elektronikai technikus, Erősáramú elektrotechnikus, 

Közlekedésautomatikai műszerész, Villanyszerelő. 
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Iskolánkban hiány szakmákat is oktatunk. 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018-as 

tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések 

iskolánkban: 

Képzés megnevezése OKJ száma 

Automatikai technikus 54-523-01 

Elektronikai műszerész 34-522-03 

Gépi forgácsoló 34-521-03 

Hegesztő 34-521-06 

Villanyszerelő 34-522-04 

  

Ezen szakmákat tanuló diákok a törvényi előírásoknak megfelelően, tanulmányi eredménytől 

függő állami ösztöndíjat kapnak. 

Iskolánk kapcsolata Szombathely cégeivel (LUK, BPW, iQor, TDK EPCOS), a megye és 

város vállalkozásaival példaértékűnek mondható. A gyakorlati képzés az előbbieken kívül 

saját tanműhelyünkben is folyik, a duális képzés keretein belül, többnyire a kilencedik 

évfolyam tanulói, vesznek rajt részt. 

„A vállalatok, cégek támogatásának, a sikeres pályázatoknak köszönhetően laborjaink, 

gyakorlótermeink jól felszereltek.” Ez olvasható az iskola honlapján, azonban ez némi 

kiegészítésre szorul: Csak egy szó: Voltak. Jól felszereltek voltak.  

A hegesztő műhely berendezései, gépei elhasználtak, javításra és cserére szorulnának. Ugyan 

ez elmondható az épületgépészet és más műhelyek esetében is. A felmérések megtörténtek, az 

igényeket leadtuk, reméljük, hogy a megvalósulás sem késlekedik soká. 

Feladataink: 

-  Az eddigi tapasztalatok összegzése, a tananyagok tartalmának és szintjének 

pontosabb meghatározása és egységesítése. 

-  A gyakorlati vizsgákhoz szükséges eszközök szerszámok beszerzése, az ezek 

hiányában elmaradt gyakorlati tevékenységek pótlása. 

- Szakmákban a tanmenetek és tételek kidolgozása. 

- Az elméleti vizsgákhoz szükséges szakmai anyagok, dokumentációk összeállítása. 
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- Technológiai újdonságok, eljárások beépítése a szakmai programba. Ezek 

megismertetése a tanulókkal, külföldi iskolákkal való kapcsolattartás, esetleges 

szakmai ismeretcsere. 

            Erre jó példa kollégánk, Bódi Béla által megpályázott Erasmus+ KA1-es    

            programjában benyújtott tanulói mobilitás pályázat, mely zöld utat kapott. 

            „Gépi forgácsolók CNC szakmai gyakorlata németországi szakképzőnél” 

            Az Európai Unió Erasmus+ program támogatásával elfogadta (2017. 05. 25.). 

- Mint ezt már korábban is említettem, most is hangsúlyozottan felhívnám a figyelmet, a 

képzőhelyekkel történő szorosabb együttműködés elősegítésére, közös konzultációk, 

megbeszélések szervezésében való részvételre. 

- Az iskola, a Kamara, és a gyakorlati képzőhelyek közti információ áramlás 

elősegítésére. 

- Az elméleti és gyakorlati munkaközösség, a vizsgaszituációk gyakorlása, a tanulók 

vizsgarutinjának fejlesztése érdekében és hogy felmérhesse a tanuló aktuális 

tudásszintjét „Házi vizsga”, a házi szakmai verseny megrendezését a tavalyi év 

tapasztalatai alapján ebben a tanévben sem mulasztjuk el. Ez a verseny, elsődlegesen, 

a 10.-11. évfolyam tanulóit érintené, melynek lebonyolítása, a tanév második felében 

valósulna meg.  

- /Esetleges díjazáson gondolkodunk, ötleteket várunk./ 

- Elméleti, írásbeli, szóbeli, valamint gyakorlati tevékenységek során mérnénk le a 

tanulók tudását. Természetesen a külső képzőhelyekkel egyeztetve, de a felmérés az 

iskolában és az iskolai tanműhelyben történne. Az így szerzett érdemjegyeket 

beszámítanánk az adott szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak jegyei közé. 

- Felvetődött az iskolánkba jelentkező tanulók tudásszintjének felmérése is annak 

érdekében, hogy tudjuk, mely területeken szükséges a felzárkóztatásuk. Itt 

matematikai, logikai, szövegértési feladatokra gondolunk. A hegesztők és „csövesek” 

esetében tavaly is készítettünk ilyen felmérést. Lényeges információk birtokába 

jutottunk. 

- Szintvizsga a kilencedikes tanulók részvételével. ELSŐDLEGES KRITÉRIUMNAK 

TARTOM A SZAKMAISÁG hangsúlyozását. 

      / A tanulónak az általa tanult szakmából kelljen szintvizsgát tenni !!!!!!!!/ 

- Fontosnak tartjuk a szakmai tudással és rátermettséggel rendelkező tanulók, segítését 

hogy indulhassanak a Szakma Kiváló Tanulója versenyen illetve az Országos Szakmai 

tanulmányi versenyen. 
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- Különös figyelmet kell fordítani az ezt megelőző megyei elődöntő fontosságára, 

vagyis a tanulóknak minden lehetőséget és segítséget meg kell adnunk, hogy 

kellőképpen felkészülhessenek az ilyen megmérettetésekre. 

- Szakmai versenyeken való részvétel: Pattantyús Ábrahám szakmai verseny Győr, 

melyre a tanulók, az általuk, projektben elkészített munkákkal neveznek, melyek 

megvalósulásában fontos szerepe van projekt megfelelő szerszám és 

anyagellátottságának.   

- Szakmai bemutatók, szakmai napok szervezésében és lebonyolításában való részvétel, 

ilyen a December21.-én megrendezésre kerülő laborok napja, amikor mind az 

iskolában, mind a tanműhelyben tevékenykedhetnek az érdeklődő tanulók. 

- Képzési vásáron való részvétel. 

      A rendezvény fő célja, hogy a pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályosoknak,  

      a gimnáziumi 4. osztályosoknak és a pályakorrekció előtt álló felnőtteknek    

      információt adjon arról, hogy milyen irányba induljanak el.   

- Mint az előző években, idén is szeretnénk a szakkiállításokra, szakmai bemutatókra 

minél nagyobb számban eljutni a tanulóinkkal. 

- AUTOMOTIVE HUNGARY 2017. október 18-20. között az 5. Nemzetközi 

járműipari beszállítói szakkiállítás a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

- Részvétel, Jegyezze fel naptárába már most! 

- Ipar Napjai 2018. május 15-18. a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

- Rézverseny, melyen a korábbi évekhez hasonlóan szeretnénk szerepelni. 

- Idén is tervezünk üzemlátogatásokat (elsősorban a szakoktatók, akik hosszabb időt 

töltenek a tanulókkal.) 

- Folytatnánk a jól bevált, Helyszíni, „élő” munkálatok megtekintése, tanulmányozása 

projektet: pl: épületgépész tanulóink megfigyelései a város területén folyó különbféle 

csatornázási, víz és gázszerelési munkaterületeken. / Városközpont, Hollán Ernő utca, 

Szily János utca, stb./ 

- Fontosnak tartjuk, hogy az általunk oktatott szakmák színvonala és megbecsültsége ne 

csökkenjen ezért kollégáink különböző képzéseken fejlesztik tudásukat. 

- Közösségünk tagjai jó munkakapcsolatot ápolnak a gyakorlati munkaközösség 

tagjaival. /Közös megbeszélések, szakmai egyeztetések, egymás óráinak látogatása, / 

- Tanműhelyi bemutató órák szervezésében és lebonyolításában való részvétel illetve 

segédkezés. 

- Gyengébb képességű tanulóink felzárkóztatása, tehát a lemorzsolódás minimális szintre 

csökkentése, főleg a szakképző évfolyamokon, / cél a sikeres szakmunkásvizsga /. 
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-    A tanulmányi eredmények javítása is fontos feladataink közé tartozik. 

-    Fegyelmi helyzet javítása. 

- A záró vizsgákra való felkészülés a legfontosabb területe az oktatói munkának.  

- Itt fontos, hogy az oktató és a tanuló is kellően tájékozott és felkészült legyen, ez 

elengedhetetlen kritériuma a sikeres vizsgának. Ezen munkálkodunk évközben a 

tanulókkal közösen és reméljük ténykedésünk meghozza a sikeres eredményeket. 

Események, melyek népszerűsítik, bemutatják iskolánkat és az itt folyó munkát. 

-  Képzési vásár, várható időpont október-november 

- Labor nap, melynek az érdeklődő általános iskolai tanulók tevékeny részesei lehetnek. 

  Tervezett időpont: december 21. 

- Projekt nap  

-  Szakma Kiváló Tanulója verseny elődöntők időpontja január 

    /”2017. január 3-án a területi kamaráknál elkezdődnek a szakmai versenyek elődöntői”/ 

 - Pattantyús Ábrahám szakmai verseny Győr, 2018. január - február 

 - Fenntarthatósági témahét: április 23-27 

 

Szombathely, 2017-09-03 

 

                                                                                          Jákli Gábor 

                                                                               Munkaközösség vezető 
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2.  Szakmai gyakorlati munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség célja: 

Az intézmény szakmai területein (gépészet, villanyszerelő, mechatronikai technikus,) tanító 

pedagógusok közös minőségi és szakmai munkájának tervezése, szervezése, végrehajtása és 

ellenőrzése. 

A gyakorlati oktatói munkaközösség feladata: 

Oktatási-nevelési feladataink: 

-a diákok motiválása a rendszeres tanulásra 

-munkára nevelés 

-erkölcsi, esztétikai, érzelmi nevelés 

- a diákok által végzett munka és teljesítmény rendszeres, értékelése 

-az önismeret és önértékelés jelentős fejlesztése 

- az észlelési-kommunikációs képességek fejlesztése a gyakorlati foglalkozásokon. (beszéd, 

rajzolvasás, figyelem, emlékezés, gondolkozás stb.) 

-a Házirendnek megfelelő viselkedés betartatása, szabálykövető magatartás erősítése 

-környezettudatos szemlélet kialakítása 

-toleráns, szolidáris, empatikus és segítőkész személyiség kialakításának elősegítése, 

elmélyítése mind a diákok,mind a kollégák között. 

Specifikus feladatok: 

-folyamatos kapcsolattartás és információáramlás biztosítása a társmunkaközösségekkel 

-a szakmai tantárgyak speciális követelményeinek betartatása és betartása. 

-a munkahellyel, a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség kialakítása. 

-a versenyképesség javítása érdekében a pályaválasztási kiállítások szervezése, illetve a 

„külsős” kiállításokon való széles körű megjelenés. 

-az iskolánkban megszervezésre kerülő szakmai napok, versenyek megszervezése. 

-audiovízuális eszközök, technikák még szélesebb körű használata, alkalmazása gyakorlati 

órákon. 

- új irányzatok, új műszaki trendek megismerése, tananyagban való közlése, megismertetése a 

diákokkal. 

- kapcsolatfelvétel hasonló profilú szakképző iskolákkal 

-szponzorok, támogatók felkutatása szakmai rendezvények támogatására, kapcsolatok 

kiépítése, ápolása 
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A munkaközösség tagjai a jogszabályokban megfogalmazott jogköröknek megfelelően végzi 

éves tevékenységét. 

A 2017/2018-as tanévtől a 3 éves szakközépiskolai, valamint a szakgimnáziumi képzésekben 

a kerettantervre épülő helyi programok szerint folytatunk szakmai orientációs és 

szakmacsoportos képzést az alábbi szakcsoportokban. 

Szakközépiskolai képzésben: 

Gépészet:   - hegesztő 3452106 

- központi fűtés-és gázhálózat szerelő 3458209 

- gépi forgácsoló 3452103 

Közlekedésgépész: - karosszéria lakatos 3452506 

Elektrotechnika-elektronika: - villanyszerelő 3452204 

Szakgimnáziumi képzésben: 

Gépészet: -mechatronikai technikus 54 523 04 

Elektrotechnika-elektronika: - elektronikai technikus 54 523 02 

- automatikai technikus 54 523 01 

Tárgyi feltételek: 

Gyakorlótermek: 

- 1 db hegesztőműhely, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

- 1 db központi fűtés-és gázhálózat szerelő műhely, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

- 2 db gyakorlóterem alapgyakorlatokhoz, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

- 1 db villanyszerelő gyakorlóterem, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

- 2 db elektro,- és elektrotechnikai terem, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

- 1 db mérő és anyagvizsgáló labor, az előírásoknak megfelelő eszközökkel 

Oktatói munkaközösség tagjai: 

Munkaközösség vezető: 

Kovács Ferenc mechanikai mérés, anyagvizsgálat 

Munkaközösség tagjai: 

Herczeg Imre   elektronika, elektrotechnika, irányítástechnika, mechatronika 

Horváth Árpád   villanyszerelés 

Horváth György  központifűtés és gázhálózat szerelés 

Kánya Béla   villanyszerelés, alapgyakorlat 

Kőhalmi Zoltán   hegesztés 

Lukács Gábor  elektronika, informatika, gépészet 
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Molnár Péter  gépészeti alapozó feladatok 

Nagy János pneumatika és hidrauloka,-gépészeti alapozó feladatok 

A 2017-18-as tanév tervezett feladatai 

Tervezett 

időpont 

Programok,-feladatok Felelős 

2017.08.29. Munkaközösség alakuló ülése, munkaközösség 

vezető választása, tanév rendjének megvitatása 

munkaközösségi 

vezető 

2017.09.04-08. Szekrények elfoglalása, munkaruházatok, 

védőfelszerelések kiosztása, munkavéd. oktatás 

munkaközösségi 

vezető, oktatók, 

2017.09.22. Tanmenetek elkészítése munkaközösségi 

vezető, oktatók,  

2017.08.25-29. Pályaorientációs hét (26-a kiállítás) munkaközösségi 

vezető, oktatók,  

2017.08.29. e-naplók, munkavédelmi naplók ellenőrzése munkaközösségi 

vezető, 

2017. 08. 27-28. Pályaorientációs Show-t Kánya Béla, Horváth 

Árpád 

2017.11. 15-16 Pályainfó kiállítás munkaközösségi 

vezető, 

2017.11.22. Munkaközösségi értekezlet az eltelt időszakról, 

 

munkaközösségi 

vezető, oktatók,  

2017.12. Pattantyús nyáktervező verseny oktatók 

2017.12. Gyárlátogatás LUK munkaközösségi 

vezető, oktatók, 

2017.12.21. Laborok napja munkaközösségi 

vezető,  

oktatók,  
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3.  Humán munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség tagjai, tanított tantárgyak: 

Bálintné Szalai Judit                   angol nyelv 

Bodó Judit                                   történelem, etika 

Gerölyné Pipics Enikő                könyvtár 

Imre Róbert                                 magyar nyelv és irodalom, német nyelv 

Karai Lívia                                  magyar nyelv és irodalom 

Keppel Mónika                           angol nyelv 

Pölöskei László                           történelem 

Sarkadiné Gyetvay Zsuzsanna    magyar nyelv és irodalom, német nyelv  

Séfelné Horváth Ilona                 magyar nyelv és irodalom, német nyelv 

Somos-Boros Enikő                    angol nyelv 

Szalai Judit                                  német nyelv 

Takácsné Csókai Adrienn           magyar nyelv és irodalom 

Vörös Gizella                              német nyelv 

Tervezett programjaink: 

Események                                                                                   Felelősök 

Szeptember: 

Helyi tantervek, tanmenetek felülvizsgálata, rendbe tétele        MK tagjai 

Október: 

Nyelvek Európai Hete – idegen nyelvű felolvasó délelőtt 

az osztályokban                                                                          Nyelvtanárok 

Munkaközösségi kirándulás a Galya-szurdokba, rövid túra  

szakmai beszélgetésekkel                                                          MK vezető 

November: 

Halloweni bolondozás a tanulókkal                                          Angol szakos tanárok 

A Szülői Bál szervezése                                                           Bálintné Szalai Judit 

                                                                                                  Vörös Gizella 

December: 

Tanári Karácsony                                                                      MK tagjai 

Január: 

A Magyar Kultúra Napja                                                          MK tagjai 

Február: 

Szalagavató ünnepség szervezése                                            Gerölyné Pipics Enikő 



 

 148 

                                                                                                   Séfelné Horváth Ilona 

Tárgyiasult irodalom és történelem                                         Karai Lívia, Pölöskei László 

(szövegtárgyak készítése és kiállítása)                                    Takácsné Csókai Adrienn 

 „Gondolta a fene …”                                                              Takácsné Csókai Adrienn 

(műelemzési gyakorlatok nem szokványos módon) 

Március:  

Játékos angol-német háziverseny                                             Keppel Mónika 

                                                                                                  Szalai Judit 

Weöres Sándor megyei szavalóverseny                                   Karai Lívia 

Április: 

Kedvenc versem (szavalatok az aulában)            Magyar szakos tanárok 

Tantestületi kirándulás                                                             Séfelné Horváth Ilona 

Színházlátogatás a Madách Színházban                                  Séfelné Horváth Ilona 

Május: 

Humán projektnap – szombathelyi séták                                  MK tagjai 

A Ballagás szervezése                                                               Gerölyné Pipics Enikő 

                                                                                                   Séfelné Horváth Ilona 

Június: 

Munkaközösségi évértékelés a Parkerdőben                             MK vezető 

A tanév során tervezünk még könyvtári, múzeumpedagógiai órákat, iskolamozit, színházi 

előadást a szakgimnáziumi tanulóknak. 

Szombathely, 2017. szeptember 6. 

                                                                                                   Sarkadiné Gyetvay Zsuzsanna 

                                                                                                                    MK vezető 
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 Reál munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség tagjai: 

Auer Péter, Auer Melinda / GYES/, Bognár László, Farka Lívia / óraadó /, Joóné 

Varga Lívia,  

Lákics Krisztina, Péterfi Ágnes, Sándor Tamás, Takács Márton, Tóth Dezső, Varga 

Jenő, Vöcsei Imre 

Tanított tantárgyak:  

Matematika, informatika, biológia, földrajz, kémia, fizika, komplex természet ismeret, 

testnevelés 

A tanévre tervezett tevékenységek és feladatok 

2017. augusztus 

o Munkaközösségi értekezlet, éves munkaterv megbeszélése – felelős: Péterfi Ágnes 

o Javítóvizsgák  

o Pótbeiratkozás 

o Tanévnyitó értekezlet 

2017. szeptember 

o Tanévnyitó ünnepség  

o Akkreditált szakmai továbbképzésekre jelentkezés a kollégák részéről 

o Helyi tantervek és tanmenetek elkészítése, aktualizálása 

o Állatok világnapja-előzetes felhívás osztályokban plakátkészítésre – felelős: Sándor 

Tamás 

o Atlétika városi verseny – felelős: Takács Márton 

o Extrém sportok városi verseny első forduló – felelős: Varga Jenő 

o Határtalanul pályázat felkészítő óráinak megtartása – felelős: a pályázatban résztvevő 

tanárok 

2017.október 

o Műanyag palack gyűjtés szervezése – felelős: Sándor Tamás 

o Határtalanul pályázat –utazás Gyergyószentmiklósra 40 diák és 4 kísérő tanár - / 

Bognár László, Horváth Szabolcs, Séfelné Horváth Ilona, Péterfi Ágnes / 

o Állatok világnapja alkalmából készített plakátok kiállítása, az 1-3 helyezettek 

könyvjutalomban részesülnek – felelős: Sándor Tamás 

o Duatlon megyei verseny – felelős Varga Jenő 

o Labdarúgás megyei verseny – felelős Tóth Dezső 

o Extrém sportok városi verseny II. forduló – felelős Varga Jenő 

o Folyosókon található tárolók rendezése, felújítása.  
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2017. november 

o Jelentkezések az OSZKT versenyre – matematika, fizika, informatika tantárgyakból – 

felelős: Lákics Krisztina, Joóné Varga Lívia, Auer Péter 

o Szárazelem gyűjtés szervezése- felelős Sándor Tamás, Farkas Lívia 

o Nyílt napok – érdeklődő diákok fogadása az órákon 

o Kosárlabda városi bajnokság – felelős Takács Márton 

o Úszás megyei verseny - felelős Tót Dezső 

o Szülő – Pedagógus Alapítványi bál szervezésében és lebonyolításában vállalat 

feladatok elvégzése – felelős: Lákics Krisztina 

2017. december 

o Papírgyűjtés szervezése – felelős Sándor Tamás 

o Labdarúgás városi bajnokság – felelős Tóth Dezső 

o Kosárlabda megyei bajnokság I. forduló – felelős Takács Márton 

o Korcsolya verseny – felelős Varga Jenő 

o OSZKTV verseny első fordulója  

o Karácsonyi műsor szervezésében és lebonyolításában vállalt feladatok elvégzése. 

2018. január. 

o Félévi jegyek zárása, bizonyítványosztás 

o Látogatás a Gotthard Jenő Csillagvizsgálóba a 12. A, osztályos tanulók részére – 

felelős: Péterfi Ágnes 

o Kosárlabda megyei bajnokság II. forduló – felelős Takács Márton 

o Terem atlétika verseny – felelős Varga Jenő 

o Korcsolya verseny – felelős Varga Jenő 

o Bolyai Matematika csapatverseny 11.A osztály – felelős Lákics Krisztina 

o Jelentkezések összeírása diákok felkészítése a Zrínyi Ilona matematika versenyre- 

felelős: Lákics Krisztina, Joóné Varga Lívia 

o Félévi munkaközösségi megbeszélés – felelős: Péterfi Ágnes 

o A fenntarthatósági témahét feladatainak megszervezése, kidolgozása, összehangolása 

2018. február 

o Félévi értekezlet 

o Érettségire jelentkező diákok felmérése, érettségi feladatsorok összeállítása. 

o Szalagavató ünnepség 

o Korcsolya verseny - felelős Varga Jenő 

o Szerethető matematika verseny jelentkezések összeírása, diákok felkészítése – felelős: 

Lákics Krisztina, Joóné Varga Lívia 
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o Diákok felkészítése az Eötvös Loránd Megyei fizika versenyre: - felelős: Péterfi 

Ágnes 

2018. március 

o Tankönyvrendelés áttekintése, megbeszélése a 2018/2019 tanévre  

o Eötvös Loránd megyei fizika verseny 

o Természettudományos kirándulás Budapestre, a Planetárium és a Parlament 

megtekintése – felelős: Péterfi Ágnes és Sándor Tamás 

o Szerethető Matematika verseny 

o Nagypályás labdarúgó bajnokság – felelős Tóth Dezső 

o Csapat összeállítása és felkészítése az „Egészség? – Megéri” vetélkedőre – felelős: 

Sándor Tamás 

2018. április 

o „Egészség? – Megéri” vetélkedőn részvétel 

o  Fenntarthatósági témahét /április 23 – 27 / 

o Extrém sportok/ görkorcsolya, gördeszka, roller, BMX/ megyei bajnokság I. forduló – 

felelős Varga Jenő 

o Érettségire felkészítés zárása, „kis érettségik” javítása.  

o Végzős osztályok osztályozó értekezlete. 

o Határtalanul pályázat keretében a Gyergyószentmiklósról érkező diákok fogadása, 

tervezett programok megvalósítása – felelős: a pályázatban résztvevő tanárok 

2018. május 

o Ballagás 

o Házi verseny az egészségtudatosság jegyében, iskolapszichológus, védőnő, rendőrségi 

szakember közreműködésével – felelős: Sándor Tamás 

o Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

o Teke megyei bajnokság – felelős: Tóth Dezső 

o Extrém sportok megyei bajnokság II. forduló – felelős Varga Jenő 

o Határtalanul pályázathoz kapcsolódó témanap és záró foglalkozások lebonyolítása – 

felelős: a pályázatban résztvevő tanárok 

o Országos mérés és értékelés a 10. évfolyamon – felelős: Auer Péter, Bognár László 

2018. június 

o Osztályozó értekezlet 

o Szóbeli érettségi vizsgák  

o Év végi munkaközösségi értekezlet - felelős: Péterfi Ágnes 

o Sport nap - felelős: Varga Jenő 
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Előre nem tervezhető, de lehetőség szerint részt veszünk a városban a tanév során 

megrendezésre kerülő, az iskolák számára is nyitott természettudományokhoz, 

sporthoz kapcsolódó rendezvényeken. 
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4.  Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve  

 

Az idei tanévben 26 osztályközösség működik iskolánkban 26 osztályfőnök vezetésével. 

Közülük hárman először kapták ezt a nehéz feladatot. 

A 9. évfolyamos osztályok létszáma nem magas, ezért reméljük a jó és fegyelmezett 

közösségek kialakulását. A munkaközösség céljai: 

 következetesség a mindennapi munkában 

 jó hangulatú, nyugodt, együttműködő légkör kialakítása 

 a tanulás támogatása 

 egészségnevelés 

 környezettudatos nevelés 

 a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése 

 pályaválasztás segítése 

 eredményeink megőrzése, erősítése 

 hagyományaink ápolása 

 pályázatokon való részvétel. 

 

FELADATOK: 

 Az osztályfőnöki munkaközösség aktívan részt vesz az iskolai munkaterv 

megvalósításában. 

 A hiányzásokat mérsékelnünk kell. A szülőket és az illetékes jegyzőt időben kell 

értesítetünk. 

 Törekszünk arra, hogy az iskolai rendezvényeken, ünnepségeken a tanulókat minél 

nagyobb létszámban bevonjuk. 

 A védőnők évfolyamonként előadásokat tartanak az egészségnevelés területén.  

 Fontos feladatunk a tantermek és az iskola környékének tisztán tartása. 

 A dohányzás visszaszorítása. 

 Motiváljuk az osztályfőnököket, hogy az egyes iskolai rendezvényekre műsorral 

készüljenek osztályaikkal (csutkabál, szalagavató), mivel ezeknek rendkívüli 

közösségformáló hatása van. 

 Szeretnénk, ha minél több osztályfőnök vinné el osztályát egy-, vagy több napos 

osztálykirándulásra. 

 Egyéni elbeszélgetésekkel kívánjuk segíteni a rászoruló tanulókat rossz családi 

helyzetükből fakadó motiválatlanságuk, és egyéb lelki problémájuk megoldásához. 
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 Henczi Eszter iskolapszichológus segíti munkánkat. Legyen szívügyünk, hogy minden 

rászoruló diák időben eljusson hozzá.  

 Drogprevenciós előadást szervezünk a 9. évfolyamos tanulóknak.  

 Hadászni Heiner Renáta bűnmegelőzési tanácsadó előadásokat tart és programokat 

szervez osztályaink számára. 

 Kapcsolatot tartunk a DÖK segítő kollégával. 

 A város intézményeinek aktuális felkérésére különböző programokra osztályokat, 

csoportokat delegálunk. 

 Aktív szerepet vállalunk az áprilisban megrendezendő Fenntarthatósági témahéten. 

A TANÉV ESEMÉNYEI: 

Szeptember 

 27-én a 9. évfolyamos osztályok szülői értekezlete. 

 Adminisztrációs feladatok (elektronikus napló, törzslap, záradékok). 

 Fogászati szűrővizsgálat a rendelőben és az iskolában . 

 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

Október 

 Szülői értekezletek. 

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  

December 

 DÖK mikulás 

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

Január 

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

 Munkaközösségi értekezlet 

Február 

 Diák közgyűlés 

 Szalagavató 

 A 13. évfolyam egészségnevelése. Lelki egészség 

Március 

 A 12. évfolyam egészségnevelése: Családi életre nevelés 
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Április 

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

 Osztálykirándulások 

 23-27. Fenntarthatósági témahét 

Május 

 Ballagás 

 Munkaközösségi értekezlet 

 Érettségi vizsgák 

 Drogprevenciós előadás a 9. évfolyam számára 

 Reál- és humán munkaközösségek projekt napja. 

Június 

 14-én diáknap 

 15-én sportnap 

 Adminisztrációs feladatok 

 

Szombathely, 2017. szeptember 7. 

Joóné Varga Lívia 

        munkaközösség vezető 
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5.  Nevelői (kollégium) munkaközösség munkaterve 

Kollégiumi munkaterv melléklete. 

6.  Könyvtár 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 könyvtár pedagógiai 

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 

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.  
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- 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. 

(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, Angol nyelvkönyv és 

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak, Szakiskolai közismereti, Fizika 9., 

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 

- BDK Könyvhódító verseny - Arany(os )Rambo-vers pályázat résztvevőinek segítése 

- Bod Péter könyvtárhasználati-, Tini galopp versenyre felkészítés 

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

nemzetközi programokba, a Nemzetközi skype-projektbe (1-1 angol és német csoport) 

- Halloween a könyvtárban 

- részvétel a nyelvi munkaközösség német-angol játékos vetélkedőjében 

- 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. 

Szombathely, 2017. szeptember 8. 

 

       Gerölyné Pipics Enikő 

           könyvtárostanár 

Könyvtárhasználati órák terve 
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Osztály: 

Ó

r

a- 

sz

á

m

: 

Téma: 

9. A. (1-2. csop.) 1. 
Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, könyvtári 

szolgáltatások 

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. Direkt tájékoztatási eszközök  

 4. Információkeresés 

 5. Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

 6. Számonkérés 

10.A. (1-2. csop.) 1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 2. Indirekt tájékoztatási eszközök 

 3. Könyvtárak az interneten 

 4.  Információszerzés elektronikus könyvtárakból 

11.A (1-2. csop.) 1. Könyvtári adatbázisok 

 2. Információkeresés könyvtári adatbázisokban 

12/I (1-2. csop.) 1. 
Tájékozódás a könyvtárban, könyvtártípusok, könyvtári 

szolgáltatások  

 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. Direkt tájékoztatási eszközök  

 4.  Információkeresés 

 5. Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

 6. Számonkérés 

13/I (1-2. csop.) 1. Könyvtárhasználati ismeretek. Ismétlés 

 2. Indirekt tájékoztatási eszközök.  

 3. Könyvtárak az interneten 

 4. Információszerzés elektronikus könyvtárakból 

 5. Könyvtári adatbázisok 

 6. Információkeresés könyvtári adatbázisokban 

1/9. D (1-2. csop.) 1. Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások 
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 2. A könyvtári állomány részei, raktári rendje 

 3. Kézikönyvek, Információkeresés az iskolai könyvtárban 

 4. Időszaki kiadványok, Információkeresés az iskolai könyvtárban 

1/9. E. (1-2. 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. F (1-2. 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. G. (1-2. 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 

1/9. H. (1-2. 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/ 

karosszérialakato

s szakmák tanulói 

1-

1-

1-

1-

1 

Adott szakma ismeretanyaga a könyvtárban 
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5. sz. melléklet A középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga 

bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok 
Érettségin javító és kérdező tanári feladatot ellátó kollégák: Auer Péter, Bálintné Szalai Judit, 

Bodó Judit, Hegedüs Sándor, Lákics Krisztina, Sarkadiné Gyetvay Zsuzsanna, Séfelné 

Horváth Ilona, Somos-Boros Enikő Éva, Takács Márton József, Takácsné Csókai Adrienn 

Mária, Tölgyesi Zoltán 

Katonáné Domonkos Ilona jegyzői feladatokat lát el. 

Az írásbelin ügyeletet ellátó kollégákat az év végén esedékes órarend alapján jelöljük ki. 

 

Szakmai vizsga bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok: 

54 523 04 Mechatronikai 

technikus 

Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Nagy János, Horváth 

Szabolcs, Tölgyesi Zoltán, 

TDK, Opel, BMW, LUK 

54 523 01 Automatikai 

technikus 

Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Hegedüs Sándor, Herczeg 

Imre, TDK, Opel, LUK 

54 523 02 Elektronikai 

technikus 

Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Hegedüs Sándor, Herczeg 

Imre, IQOR 

34 521 03 Gépi forgácsoló Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Bódi Béla, Kereszti László, 

BMW, LUK 

34 522 04 Villanyszerelő Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Vida József, Elektro-Miller 

34 582 09 Központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő 

             gyakorlati-szóbeli Plechl Tibor, Horváth 

György 

34 525 06 

Karosszérialakatos 

Írásbeli- gyakorlati-szóbeli Kovács Károly, „Volán” 

34 521 06 Hegesztő              gyakorlati-szóbeli Jákli Gábor, Kőhalmi 

Zoltán 

 

 


