Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

MUNKATERV
2017/2018.

1 Bevezetés
A 2017/2018-ös tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési
tervekhez hasonlóan a feladatokat, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős vezetőjét és az
ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza.

1.1 Az iskolai munkatervhez kapcsolódó egyéb dokumentumok
Az iskolai munkaterv összeállításának alapját képezték még az egyes részterületek munkatervei

Kapcsolódó munkatervek
-

Idegen nyelvi munkaközösség
Informatikai, távközlési, elektronikai munkaközösség
Matematika-természettudományi munkaközösség
testnevelés munkaközösség
Humán munkaközösség
Gépészeti munkaközösség
Épületgépész munkaközösség
Nyomdaipari munkaközösség
A kollégiumi munkaközösség

Az iskola általános jellegű dokumentumai
-

az iskola alapító okirata - a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán
Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
az iskola pedagógiai programja
a munkaközösségek munkatervei
az iskola fejlesztési terve
az iskola tűzvédelmi terve
az iskola munkavédelmi terve
a szakkörök munkaterve

2 Helyzetelemzés
2.1 Tanulólétszámok
Tanulóink Budapest és Dél-Pest vonzáskörzetéből származnak, döntő többségükben. Kevesebb,
mint 6 %-a érkezik iskolánkba távolabbi megyékből. Őket a kollégiumunkban tudjuk elhelyezni.
Tanulóink létszáma az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt. A növekedés elsősorban a korábban
szakközépiskolásoknak, második éve pedig szakgimnáziumi osztályoknak nevezett
beiskolázásból, valamint a felnőttoktatásból származik. A jelenlegi tanulólétszám (2017.08.30.)
1061 fő.
A beiskolázásunk a terveknek megfelelően sikerült, 3 teljes, tiszta profilú szakgimnáziumi osztályt
sikerült indítani és egy fél szakgimnáziumi osztály a kiadványszerkesztő-nyomdai
gépésztechnikus szakmákból. Ennek az osztálynak is nő a létszáma. Feltételezhetően a minimális
indító létszámot el fogja érni.
A szakközépiskolai beiskolázás is normálisnak tűnik, mivel 6 db, általában két zsakmából álló
osztályt tudtunk indítani.
A felnőtt esti beiskolázás számai is megnyugtatóak.
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Ugyanakkor eddig nem megszokott problémákkal nézünk szembe. Néhány közismereti és néhány
szakmai tanárból hiányunk van, a tanárainkat maximális óraszámon vagyunk kénytelen
foglalkoztatni.
Az Airnergy (Levegő Energia) Futball Klubbal már a negyedik évtől együtt dolgozunk. A pálya
építése még mindig halasztódik.
Összességében az elmúlt évek intenzív beiskolázási munkája stabilizálta és megalapozta iskolánk
hosszú távú sikereit.
Ahogyan a korábbi években, az elmúlt évben és ebben a tanévben is rengeteg nevelési
problémával rendelkező, nehéz családi háttérrel rendelkező diákunk van az iskolában. Gyakori az
egy szülős család.
A Kollégiumba felvett tanulók a korábbi évek színvonalát hozták. Az átszervezések miatt a
kollégium a korábbi 200 fős maximumhoz képest 160 fő körül működik, amely az elmúlt év
beruházásai miatt a lakhatási körülmények javulásával jártak együtt.

2.2 Dolgozói létszám változása
A dolgozói létszám a tanév közben eltávozott dolgozókkal, továbbá nyugdíjba vonulókkal
csökkent. A nyár folyamán a technikai dolgozók egy része távozott tőlünk, amely a karbantartási
feladatok elvégzésének a nehezedését jelentette. Jelenleg matematika, testnevelés tárgyakból
van hiányunk a közismereti területen. Felvettünk két informatikust, fizika – természetismeret
tanárt, angol nyelvtanárt, gépész elméleti tanárt, rajztanárt a nyomdaipari képzéshez,
pszichológust (az elődje szülni ment), de szükségünk van épületgépész elméleti tanárra,
informatikusra, kollégiumi nevelőtanárra is.
A hiányzó tanárokat óraadókkal kell megoldanunk.

2.3 A nyomdaipar, kiadványszerkesztés helyzete
Az iskola a nyomdaipari képzés volumenét éppen fent tudja tartani. Az estin fog indulni egy
nyomdaipari technikus osztály, kiadványszerkesztő és alakulni látszik egy könyvkötő esti osztály
is.

2.4 Az iskola vezetése
Az iskola vezetése az előző évekhez képest nem változott.

2.5 Adminisztráció
Iskolánk idén a szakképzés jelentős részével együtt az eKréta iskolaadminisztrációs rendszert
fogja használni, amely a korábban használt @Naplo program utódja, tehát a kezdeti nehézségek
után vélhetőleg nem okoz nagy gondot a használata.
Az iskola belső információ áramlásának alapvető eszköze az iskolai levelezőrendszer, ami egyes
munkacsoportok esetén csoportmunka platform is. A tanárok hivatalos ügyekben kötelező
jelleggel használják. A papír nélküli iroda szellemében a belső utasítások, ezen a rendszeren
érkeznek meg kollégáinkhoz.

2.6 Pedagógiai feladatok
Iskolánk pedagógiai feladatai az intézmény Pedagógiai Programjában részletezve vannak.
Ezekből erre a tanévre kiemelt feladatok az alábbiak
-

Az iskolába járó tanulók jobb motiválása.
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-

A gyermekbarát iskola képének megerősítése és a gyakorlat elterjesztése minden
területen.

-

A devianciák kezelése, a fegyelmi helyzet javítása

-

A tehetségek kiművelése.

-

A demokrácia fejlesztése.

-

Az egészséges életmódra nevelés.

-

Fokozottabb figyelmet fordítunk az oktatás nevelés minőségibb módozataira. Új
módszereket próbálunk ki a diákok motivációjának növelésére és a feladatok
elvégzésébe – projektmódszer+ kooperatív technikák.

-

További módszereket ismertetünk meg a nevelőtestülettel, előkészítve a
nevelőtestületet bizonyos más féle oktatási-nevelési környezet kialakítására.

-

A tanév során jelentős energiát fordítunk az oktatási infrastruktúra fekéesztésére:
számítógépek, projektorok beszerzésére.

3 Stratégiai célok és elérésük
3.1 Beiskolázás a 2017/2018-os évre
Bővíteni és legfőképpen megtartani ebben az évben is az iskola vonzerejét annak érdekében,
hogy minőségi diákokat is tudjunk felvenni a 2017/2018-os tanévre.
A korábbi évekhez hasonló volumenű és hatékonyságú propagandamunkát kell elvégezni a
kilencedik évfolyamosok iskolába vonzására. Ennek érdekében az őszi időszakban nyitott hetet
és egy nyitott családi napot szervezünk.
Az érettségi utáni beiskolázás elősegítésére reklámokat helyezünk el, elsősorban az internetes
felületeken, de más korábban használt felületeken – az anyagi lehetőségek függvényében.
A projektnapok szintén szolgálnak beiskolázási célokat is.
A Szily nap és az azt megelőző éjszakai LAN party szintén szolgál beiskolázási célokat is.
Továbbfejlesztjük kapcsolatunkat a Levegő energia Futball Klubbal is a sikeres beiskolázás
érdekében.
A magyarországi nyomdaipari cégekkel, valamint a Papír- és Nyomdaipari Szövetséggel szorosan
együttműködve a nyomdaipari beiskolázás javítása elsőrendű prioritást élvez.

3.2 Az iskola partnerség szélesítése
További együttműködési lehetőségeket keresünk olyan cégekkel, amelyek alapvetően pozitívan
tudják befolyásolni beiskolázásunkat, gyakorlati képzőhelyként szerepelhetnek, illetve
diákjainknak potenciális felvevő piaca lehet végzett diákjainknak.

3.3 Kompetenciamérések eredménye
A 2016-as kompetenciamérések eredménye azt mutatja, hogy iskolánk az alapvető
kompetenciák terén továbbra is az átlagos színvonalon teljesít. Ez elsősorban a matematika
területén már évek óta így van, a szakközépiskolások magyar nyelv értése az átlagtól
minimálisan elmarad, ezért az elmúlt években több intézkedést hoztunk, ami ha nem is
látványos, de javulást mutatott fel.
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3.4 A pedagógusok felkészítése a kihívásokra
Az iskola pedagógusait a pedagógiai programban leírt módon hozzásegítjük a diákokkal való
motivált, hatékony foglalkozáshoz.
Az előző tanévekben már bevált projekt módszert idén is folytatjuk. A nevelőtestület egy részét
– beleértve a kollégiumi nevelőtanárokat is - központi szervezéssel bevezetjük a KIP módszer
használatába. Más módszertani foglalkozásokat is szervezünk pedagógusaink részére.
Az asszertív kommunikációs technikák alkalmazásának tanítása, megtanulása. Konfliktuskezelés.

3.5 Együttműködés a pedagógusok között
A nevelőtestület örök problémája a különböző helyeken dolgozó kollégák közötti
zökkenőmentes együttműködés biztosítása. Az intézmény széttagoltságából adódóan fontos a
dolgozók csapatépítésen vegyenek részt rendszeresen, ezáltal kialakuljanak azok a szálak,
amelyek a sikeres munkát biztosítják. Ennek érdekében a tanévben egy alkalommal a
nevelőtestület részére egész napos kirándulást szervezünk a pedagógus napon.

3.6 Minőségi oktatás, versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése
Ebben a tanévben már a tanév elején megkeressünk és elkezdjük tréningezni azokat a diákokat,
akiknek bármilyen területi, országos versenyen van esélyük elindulni és ott sikereket elérni.
Elsőrendű feladat a tanulók megfelelő motivációja.
Iskolánk kiemelt feladata ebben a tanévben is a 2018-os „Szakmasztár” verseny megszervezése
egyes szakmákból, illetve a 2018-as Euroskills verseny szervezésében is részt veszünk.
Diákjaink idén hivatalból kilátogatnak nem csak versenyzőként, hanem látogatóként vagy
szervezőként az országos szakmai tanulmányi versenyre, mivel ez erősíti a motivációjukat.

3.7 Itthoni partnerkapcsolatok, Nemzetközi projektek
Ebben a tanévben folytatódik egy Erasmus+KA2 projek és résztvevői leszünk még egy Erasmus+
KA2 projektnek.
Iskolánk most már minden évben pályázik Határtalanul pályázatokat. Idén Szerbia, Vajdaság az
úti cél.
Az iskola tanulóinak motiválásához fontos, hogy legyenek hazai és nemzetközi partnerei az
iskolának. Itthon több magyarországi vállalattal, külföldi vállalatok itthoni leányvállalataival van
kapcsolata az iskolának. Ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása hagyományosan fontos
számunkra.
Az iskola nemzetközi kapcsolatai is a hosszú távú perspektíváinkat erősíti.
A Csehországi Trinec-ben ebben az évben is részt veszünk egy nemzetközi szakmai versenyen.
Mindezen külföldi kapcsolatban résztvevők számára előny és alapkövetelmény, hogyha idegen
nyelven kommunikációképesek a résztvevők. A kapcsolatokat támogatják a nyelvtanárok és a
diákoknak motivációt jelentenek.
Az iskolánk elkezdte építeni a kapcsolatot az ORT nevű szervezettel, amely nagy segítséget tud
nyújtani az iskola hosszú távú céljainak eléréséhez.
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3.8 Kollégák gyakorlati képzése, továbbképzése
Ebben a tanévben többen beiratkoztak különböző felsőfokú oktatási intézményekbe és már
folytatnak ilyen tanulmányokat. Ezek egy része a korábbi évekről áthúzódó képzés, egy részük új
beiratkozás. Ezekben a képzésekben való részvételt az iskola lehetőségei szerint támogatja.

3.9 A fegyelem és munkafegyelem erősítése
Az iskola területén komoly gondot okoznak a diákok fegyelemsértései, az igazolatlan
mulasztások, a rongálások és a dohányzásra vonatkozó törvények betartatása. Ezen a területen
erősíteni kell a munkát.
A korábbi években meglévő erőszakos megnyilvánulások száma és súlyossága csökkenő
tendenciát mutat.
Ebben a tanévben fokozottabban figyelünk a technikai dolgozók és egyes pedagóguscsoportok
munkájának ellenőrzésére.

3.10 Állandó feladatok
-

Beiskolázási program a közoktatási 9. és a szakképzési 13. évfolyamra, illetve
beszámítással a szakképzés 14. évfolyamára, továbbá a felnőtt oktatásra és felnőtt
képzésre.
Az ifjúságvédelmi tevékenység.
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a
diákönkormányzat munkaprogramjával.
A sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítése a pszichológus
bevonásával.
Az szabadidő szervező tevékenység előzetes program alapján.
Az osztályfőnöki munkaközösség munkájának szervezése, irányítása.
A tanügyi dokumentumok kezelése
A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetencia vizsgálatokhoz
és a pedagógiai hozzáadott érték-vizsgálathoz.
Érettségi és szakmai vizsgák szervezése.
Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai tevékenység.
Iskolánk életét bemutató, az iskolában folyó képzést népszerűsítő nyomtatványok
aktualizálása és eljuttatása az általános iskolákba és a támogató szervezetekhez,
pályaválasztási kiállításokra.
Az iskolai dolgozók munkakörülményeinek lehetőség szerinti további javítása.
Ellátatlan órák létének megelőzése, a helyettesítések megszervezése. A helyettesítésnek
szervezését pedagógus fogja végezni.
A külkapcsolatok ápolása, lehetőség szerinti bővítése, pályázati anyag figyelemmel
kísérése. Pályázati ügyekkel külön pedagógus foglalkozik rutinszerűen. Fokozott
figyelmet fordítunk az iskolánk kapcsolatinak ápolásával is.
A DÖK működési feltételeinek javítása a tanulói felelősségérzet fokozása. A DÖK tagjait
nagyobb mértékben vonjuk be az iskolai munkába.
Gyermek-és ifjúságvédelmi munka színvonalának javítása.
Az orvosi vizsgálatokra és az osztályfőnöki órák témáira nagyobb figyelem fordítása a PP
egészségnevelési programja szerint (évfolyamonként 10 ofő óra témája) - káros
függőségre vezető szokások
Hátrányos helyzetű, RGYK, illetve védelembe vett fiatalokkal való fokozott törődés.
Egyéni elbírálás, segítséget igénylő tanulók foglalkozásainak megszervezése – SNI, BTM.
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-

-

A tanórán kívüli tevékenység repertoárjának bővítése. Kirándulások, múzeumok,
szakmai helyszínek meglátogatása.
- Szintfelmérő vizsgák szervezése kamarai megbízás szerint.
- Az iskola honlapjának folyamatos aktualizálása.
- Diákújság indítása elektronikus felületen
- A belső informatikai rendszer a pedagógiai munkát segítő jellegének erősítése.
- Szakmai továbbképzések szervezése.
- Szélesebb körű kapcsolat a külvilággal, a belső kommunikáció fejlesztése.
- A dolgozói közösséget erősítő programok szervezése.
- Osztályszintű orvosi vizsgálatok.
- Szűrővizsgálat testnevelésből.
- Közalkalmazotti orvosi vizsgálatok.
- A vizsgákra és egyéb eseményekre beosztott pedagógusok részére előkészítő
megbeszélés szervezése.
- Az elektronikus napló működtetése.
- Az osztály és iskolai szintű szülői munkaközösségek működtetése.
- Az ellenőrzési tervek végrehajtása.
A kollégiumi élet normalizálása, a normák szerinti viselkedés elfogadtatása

3.11 Adminisztrációs feladatok
-

A tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése.
A tantárgyfelosztás véglegesítése, az órarend elkészítése a kijelölt határidőig. (Szükség
szerinti aktualizálása a tanév során.)
Osztály és csoportnévsorok kialakítása, folyamatos korrekciója szükség szerinti „naprakész”
állapotban tartása. Ez elsősorban a Diákcentrum feladata.
Tanévkezdést megelőző tűzvédelmi, egészségvédelmi és munkabiztonsági jegyzőkönyvek
elkészítése.
Fogadó órák, szülői értekezletek szervezése, bejegyzése az ellenőrzőkbe.
Bizonyítványok kiállítása, összefüggő szakmai gyakorlatok osztályzatának beírása. Tanév végi
osztályzatok bejegyzése.
A tanmenetek munkaközösségi szinten történő kimunkálása, aktualizálása lehetőség szerinti
egységesítése, ill. véleményezése.
Statisztikák elkészítése (OSA, KIR, NFSZ, NMH, MFPPTI, félév és évzáró osztály és iskolai,
ösztöndíj stb.), adatszolgáltatás a fenntartó részére.
Szülők tájékoztatása az ellenőrzőkben a várható tanulmányi eredményekről félév és tanév
vége előtt, az ellenőrzőbe. Az elektronikus napló lehetőségeinek széles körű kihasználása.
Tantárgyi és egyéb felmentések igénylése határidőig; a felmentések pontos bejegyzése a
naplókba, törzslapra, bizonyítványba, azok ellenőrzése.
2017. február 2.-ig a tanulók, ill. a kiskorú tanulók szüleinek (gondviselőinek) értesítése az
első félévben elért tanulmányi eredményekről
A KIR pontos, időbeli frissítése, az ASCÓrarend és az elektronikus napló szinkronjának
megőrzése
Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratanyagok (hiányzási felszólítások, igazolások, késések)
„naprakész” dokumentálása. A dokumentumok nyomtathatók az elektronikus naplóból.
Irattár rendezés (törzslapok, naplók, dolgozatok
Fegyelmező intézkedések szakszerű végrehajtása.
Beiratkozások lebonyolítása 2018. június 27.
Pótbeiratkozás: 2018. július és augusztus minden szerdáján és 2018. augusztus 31-ig.
Beléptető kártyák rendszeres ellenőrzése.
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-

Gépjármű belépők rendszeres ellenőrzése, kiadása
Munkaköri leírások áttekintése és szükség szerinti aktualizálása.
A nevelési-oktatási tevékenységen túli munkavégzés adminisztrálása
Együttműködési megállapodások szükség szerinti aktualizálása az iskolánkban folyó oktatást
támogató szakmai, civil, érdekvédelmi és gazdálkodó szervezetekkel.

3.12 Belső ellenőrzési feladatok
Pedagógia
3.12.1.1
-

Óralátogatás különböző céllal (pályakezdő, új kolléga, tantárgygondozás).
Dokumentumok ellenőrzése (pl. tanmenetek).
Rendezvények, ünnepségek.
Tanórán kívüli foglalkozások (könyvtár, fakultáció, szakkör, korrepetálás, verseny).

3.12.1.2
-

Pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások

Szociális érzékenység,
Empátia
Bánásmód
Pozitív értékelés
Új módszerek elterjesztése

3.12.1.5
-

Minőségfejlesztés

Pedagógusértékelés
Életpálya modell kapcsán portfoliók kialakítása
IMIP
Pedagógiai Program
Tanulói szokásrendszer
Értékelés (osztályzatok aránya, szülői tájékoztatás)
Mérések, vizsgálatok (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés, attitűd vizsgálat)
Belső szabályozók betartásának ellenőrzése

3.12.1.4
-

Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek

Gólyatábor
Kirándulás
Közművelődési intézmények látogatása
DÖK
Szakmai szervezetek
Szülői Fórum
Fogadóórák, szülői értekezletek
Külső gyakorlati képzőhelyek
Partnercégek

3.12.1.3
-

Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó

Egyéb

Gyermekvédelem
Továbbtanulás
Beiskolázás
Ügyeleti rendszer
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-

Házirend
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
Továbbképzéseken való részvétel ellenőrzése
Az iskolai munkaközösségek együttműködésének szintje

3.12.1.6
-

E-napló és naplók, törzslapok, ellenőrzők, bizonyítványok
Statisztika
Tantárgyfelosztás
Órarend naprakészen tartása
Mulasztások pontos adminisztrálása.
Beiratkozás megszervezése
Beiskolázási feladatok
Vizsgák megszervezése
Tanév rendje
A nevelési oktatási feladatokon túli munkavégzés

3.12.1.7
-

Tanügyigazgatás

Munkáltatói feladatok

Átruházott jogkörök ellenőrzése (munkaközösség-vezetők, intézményvezetőhelyettesek)
Személyzeti munka (jubileumi jutalom, jutalmazás, megbízás) előkészítése
A munkaidő pontos betartása, betartatása
A technikai dolgozók munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (BGSZC főigazgató
helyettessel együttműködve)
Új kollégák beilleszkedésének biztosítása

Gazdálkodási kérdések a Gazdasági Főigazgató Helyettessel együttműködve
-

Beszerzések
AV- és informatikai eszközök nyilvántartása és általános karbantartása, pótlása, állaga
Szakleltárok létrehozása után biztonságos őrzése
Karbantartás
Egyéb bevételek megvalósulásának ellenőrzése
Biztonságtechnikai előírások betartása
Túlóra, helyettesítés elszámolása
Pedagógus továbbképzések
Továbbtanulás, pedagógus továbbképzés kiadásainak vizsgálata

Iskola és társadalom
-

Iskola közéleti tevékenysége
Az iskola menedzselése
Kapcsolattartás más szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal

Egyéb
-

Munka-, tűz-és vagyonvédelem
Rendszeres orvosi ellátás biztosítása
Tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése
Dekoráció
Tantermek, folyosók, udvar, szertárhelyiségek tisztítása, takarítása.
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4 Nevelési feladatok
A fentiek ismeretében a tanévi feladatainkat ellenőrzéseinket igyekeztünk a megváltozott tanulói
összetételhez igazítani. Elsődleges szempontként tekintjük a nevelési feladatokat. Célunk az
iskola életéből továbbra is távoltartani azokat a problémákat, melyek súlyosan jelentkeznek a
mai ifjúság körében. Így különös figyelmet fordítunk az ifjúságvédelmi felelős munkájára, a drog,
az erőszak megelőzésére az iskolai agresszió megfékezésére.

5 Általános feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

Komplex személyiségfejlesztés feladatainak
meghatározása

Liszkai Ágnes ig.h.

folyamatos

Diákközgyűlés szervezése

Fábián Zoltán ig.

Szabóné Bence Rita of. mkv
folyamatos

Bencze Rita of. mkv
Pusztai Sándor DÖK
Minden of. és of. helyettes
Szabóné Bence Rita of.mkv.
Iskolai ünnepségek, megemlékezések
megszervezése,

dr. Treitz Judit ig. h.

folyamatos

Kupás Andor DÖK
Monostoriné Varga Katalin

Tanulóink esztétikai nevelése érdekében a
színház- és múzeumlátogatások szervezése

dr. Treitz Judit ig. h.

folyamatos

Az agresszív, durva megnyilvánulások ellen
tanulóink kulturált beszédre szoktatásával
kapcsolatos feladatok meghatározása

Bencze Rita of. mkv

folyamatos

Hazafiságra nevelés osztályfőnöki
feladatainak meghatározása, Magyarország
értékeinek megismertetése, kirándulások
tervezése (kirándulás időpontja)

Liszkai Ágnes ig.h.

folyamatos

Az iskolai fegyelmi helyzet javításával
kapcsolatos feladatok, az egyes elvárások
követelményeinek meghatározása

Liszkai Ágnes nev. ig.h.

A fiatalkorúak felkészítése a munkába
álláshoz. Harc a bűnözés, a káros
szenvedélyek ellen

Liszkai Ágnes nev. ig.h.

Szabóné Bence Rita of.mkv.

folyamatos

Bencze Rita of. mkv
minden of

Bencze Rita of. mkv
minden of.
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folyamatos

A tanulmányi munka színvonalának
emelésével kapcsolatos feladatok
meghatározása (tanulószobai korrepetálás
felzárkóztatás)elsősorban a 9. évfolyamon

Liszkai Ágnes nev. ig.h.
minden of.
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folyamatos

Feladat

Felelős

Határidő

A tehetséggondozás eredményessége
érdekében fokozni kell az emeltszintű
érettségire jelentkezők felsőfokú
továbbtanulásra esélyes tanulók,
tanulmányi versenyre jelentkezők
felkészítését

Fábián Zoltán ig.

folyamatos

Liszkai Ágnes ig.h.
dr. Treitz Judit ig. h.
Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.
Bujdosó Balázs gyak. okt. vez.

Az anyanyelvi kultúra, az olvasottság,
színvonalának emelése érdekében növelni
kell a könyvtári órák számát, emelni kell a
színházlátogatásokat, törekedni kell arra,
hogy az iskolai rendezvények érdekesek
legyenek tanulóink számára. Színvonalas
kultúrprogramokkal, múzeumlátogatásokkal, irodalmi sétákkal
érdeklődővé kell tenni tanulóinkat

Bihari Klára könyvtáros

A szakkörök, szaktanfolyamok, munkájának
szervezése

Liszkai Ágnes ig.h.

A veszélyeztetett, szociálisan nehéz
helyzetben lévő tanulókkal állandó
kapcsolattartás: beszélgetés velük,
figyelemmel kísérni sorsukat. A Szily
kollégium és iskola szoros együttműködése,
különös figyelemmel a Szily-s tanulókra.

Liszkai Ágnes nev. ig.h.

Az egészségkárosító szerek használatával
kapcsolatos felvilágosító munka erősítése.
Külső előadók meghívása orvosi
ismeretterjesztő előadások szervezése.

Liszkai Ágnes ig.h.

folyamatos

Csányi Szilvia mk.v.

folyamatos

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.
folyamatos

minden osztályfőnök
Homonnai Péter telephely ig.h
Pataky Andrea,
Várkonyi Virág
folyamatos

Kupás Andor DÖK
Várkonyi Virág,
Pataky Andrea
Iskolaorvos
minden of.

A szülői ház partneri kapcsolatának
erősítése, rendszeres információcsere,
rendezvények. Az SZMK újraválasztása,
tevékenységük koordinálása. Házirend
ismertetése.

Liszkai Ágnes ig.h.
Szabóné Bence Rita of. mkv
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folyamatos

Hiányzások törvény szerinti dokumentálása, Liszkai Ágnes ig. h.
informálása, ismertetése, a beléptető
Szabóné Bence Rita of. mkv.
rendszer működésének figyelemmel
minden osztályfőnök
kísérése, elektronikus napló kezelése
Dallos Gergely
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folyamatos

Feladat

Felelős

Határidő

Az iskola tulajdonának megóvása
érdekében javítani kell a tanári
folyosóügyelet színvonalát. Rendszeressé
kell tenni az ellenőrzést. Következetesnek
kell lenni a kártérítések kiszabásánál.

Liszkai Ágnes ig.h.

folyamatos

Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok
tervezése, folyamatos ellenőrzése
balesetbiztosítás. Telephelyek
biztonságának figyelemmel kísérése.

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.

folyamatos

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok
ismertetése a tanulókkal.

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.

Tanműhelyek munkavédelmi oktatásai.

Bujdosó Balázs gyak., okt., vez

első tanítási
nap, ill.
folyamatos

dr. Treitz Judit ig. h.
Darázsné Nagy Terézia ig.h.
Bujdosó Balázs gyak., okt., vez

Rendszeres ellenőrzések, szemlék tervezése Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.

folyamatos

Bujdosó Balázs gyak., okt., vez
Az iskola egész területén fokozni kell az
állagvédelmet.
Átgondoltan kell szervezni a
karbantartásokat. Kiemelten kell kezelni az
energiahordozók felhasználását
Nyitott Kapuk hete –szervezése

Fábián Zoltán ig.

folyamatos

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.
Homonnai Péter ig.h.
Gondnokok
Darázsné Nagy Terézia műsz.
ig.h.

2015
november

Homonnai Péter
Rónai András
Bujdosó Balázs
Nevelőtestület
Részvétel általános iskolai pályaválasztási
értekezleteken, propaganda anyag
készítése

Fábián Zoltán ig.
Homonnai Péter
Rónai András
stúdió
minden tanár
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folyamatos

Feladat

Felelős

Határidő

Részvétel pályaválasztási börzéken

Fábián Zoltán ig.

folyamatos

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.
Homonnai Péter
Rónai András
szakmai tanárok
Érettségi, technikus, szakmunkás vizsgák,
felkészítő korrepetálások szervezése

Liszkai Ágnes ig.h.

folyamatos

Darázsné Nagy Terézia ig. h.
Bujdosó Balázs
Homonnai Péter ig.h.

Feladat

Felelős

Határidő

Felsőfokú továbbtanulások előkészítése,
szervezése, követése. Munkába állt tanulók
utánkövetése

Darázsné Nagy Terézia
műszaki ig.h.

2016 február

MKIK felkérésére a SZKTV döntőjének
megrendezése

Bujdosó Balázs.

2016. ápr

Czentnár Zsuzsanna
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6 Versenyeken indulunk
-

Szakma Kiváló Tanulója Versenyre több szakmában készítünk fel és indítunk el tanulókat
OKTV tantárgyak
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek

-

Ferencvárosi Művelődési Ház szavalóversenye
Természettudományos munkaközösséggel pontgyűjtő verseny

-

ITE
C3
Nemes Tihamér OKATV
OSZTV

-

Mikulás Kupa
netfit
centrum által indított versenyek
házi bajnokságok

-

Bólyai csapatjáték
ORCHIDEA-PANGEA
Zrínyi
Szily-Tortúra”

6.1 Humán munkaközösség

6.2 Informatika

6.3 Testnevelés

6.4 Matematika, Természettudomány

6.5 Gépészet
-

OKTV, OSZT

6.6 Épületgépészet
-

OSZTV, OKTV - Szakma Sztár verseny
VGF Szaklap versenye
Bosch verseny
Európai Rév Intézet Rézversenye
Trinec nemzetközi verseny
Euroskills válogató verseny

-

Nemzetközi fotóverseny, Pozsony
OSZTV

6.7 Nyomdaipar

7 Indítandó szakkörök, klubok
-

Filmklub: Huszár Krisztina, Csányi Szilvia
Írók klubja: Majkó Kriszta
Informatikai felzárkóztató, verseny-előkészítő
Természettudományos felzárkóztató, verseny-előkészítő
Épületgépész és gépész verseny előkészítő
Nyomdaipari előkészítő, tehetségfejlesztő
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8 Tanárok funkciói, reszortfelelősök
Munkaközösségek irányítása
A humán munkaközösségek irányítása
- magyar nyelv-és irodalom munkaközösség
- idegen nyelvi munkaközösség
- osztályfőnöki munkaközösség
A természettudományi munkaközösségek irányítója
-

matematika, természettudomány
munkaközösség
- testnevelés
A műszaki elméleti munkaközösségek
-

Fábián Zoltán ig.
Csányi Szilvia mkv.
Metkáné Szél Ildikó mkv.
Szabóné Bence Rita
Liszkai Ágnes ig. h.
Nagy Vonnák József mkv.
Lantos Zsolt Gáborné
Darázsné Nagy Terézia műszaki ig.h.

gépész munkaközösség
épületgépész mk.
informatikai mk., távközlés - elektronika mk.
nyomdaipari munkaközösség
kollégium

Farkas György
Deutsch György
Dallos Gergely
Márkus Gábor
Majkó Erzsébet

Egyéb reszortfelelősök
-

SZMK összekötő

Szabóné Bencze Rita

-

Ifjúságvédelmi felelős, a nevelési csoport vezetője

-

Tanuló balesetbiztosítási felelős

Csúcs Sándorné

-

Közönségszervező

Monostoriné Varga Katalin

-

Könyvtáros

Bihari Klára

-

Diákmozgalmat segítő tanár

Pusztai Sándor

-

Országos Diákjáró Kör

Demeter Zoltán

-

Energetikus

Kincses Ernő

-

Minőségbiztosítás irányítója

Kövi Béla

-

Beiskolázási felelős

Homonnai Péter és Rónai András

-

Labdarúgás

Demeter Zoltán

-

Kosárlabda

Lantos Zsoltné

-

Fejlesztő pedagógus

Centrum utazó pedagógus

-

Pszichológus

Vagdalt Eszter

-

Szociális munkás

Pataky Andrea

Budapest, 2017. szeptember 1.
.........................................
Fábián Zoltán
tagintézményvezető
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9 Az egyes területek/munkaközösségek feladatai
9.1 A Kollégiumi munkaterv az iskola munkaterv időrendi része.
Majkó Erzsébet
Kollégiumi munkaközösség vezetői munkaterv 2017/2018 tanév
Munkaközösség létszám: 15 fő
Megyeri László, Mészáros László, Holeczné Kisfalvi Gabriella, Komjátszegi Zsófia, Szabó Roland,
Paládi Zsolt, Szabó Péter – felmondás alatt
Csoportvezetők: 7 fő
I, csoport Szikulai Andrea
II. csoport Kiss Éva
III. csoport Somodi Krisztina
IV. csoport Pap István
V. csoport Böhm Judit
VI. csoport Hartyáni Katalin
VII. Bátonyiné Gulyás Mária
Munkaközösség összetétele, ez évi sajátossága:
A 2016/2017 tanévben olyan csoportvezetők kaptak felkérést munkára, részben új dolgozók,
akik korábban nem dolgoztak nálunk, valamint a tanév folyamán is érkezett két új kolléga. Az új
munkatársak integrálása a közös építő pedagógiai munkába fokozatosan megtörtént, azonban
kisebb-nagyobb konfliktusok adódtak, amelynek megoldása, a kommunikáció gördülékenyebbé
tétele lesz ennek az évnek a feladata. Szabó Péter hirtelen augusztus végi távozásával 1 emberi
erőforrással kevesebben vagyunk a kelleténél. A hiány pótlásáig rendkívüli (átmeneti) ügyeleti
beosztás lépett érvénybe.
Főbb új célkitűzések
A munkaközösségben nagy bizalmi válság alakult ki, a közösség összekovácsolására nagy szükség
van, fontos lenne ezek feloldása, hogy a pedagógiai, nevelő munkára koncentrálhassunk
mindannyian.
Ennek első lépése, hogy a tanév megkezdésére egy kényelmesebb – számunkra megfelelőbb
munkakörnyezetet igyekeztünk kialakítani a 128-as tanáriban. Ez mind az egyéni, mind a
kiscsoportos, mind a teljes közösség megbeszéléseire alkalmassá vált.
A tanév végén végzett szimpátia-vizsgálat eredményének figyelembevételével is kerülnek
kiosztásra a feladatok, természetesen úgy, hogy mindenki megismerhesse egymás erősségeit is,
ezzel elérve azt, hogy egymást jobban becsüljük.
Fontos lenne olyan havi munkamegbeszéléseket tartanunk, ahol megoszthatjuk a diákokkal
kapcsolatban felmerült gondokat,tapasztalatainkat egymással. A tantestület szerencsés abból a
szempontból, hogy sokan sokféle munkatapasztalattal rendelkeznek, így a megoldásokban is
sokféle szempont is érvényesülhetne – akár egyszerre. A tantestület, mint csoport, a minőségi
kollégiumi munka meghatározó eleme kell, hogy legyen. A tanulókra itt nem csak egyénként,
hanem csoportként is hatunk, ezzel felerősítve a nevelői munka kedvező – vagy éppen
kedvezőtlen folyamatait.
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59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletet szem előtt tartva:
A rendelet 2. § 9. pontjában meghatározott KNOAP tematikus csoportfoglalkozások
keretterve és éves óraszáma, valamint tematikája a következő:

KNOAP TÉMAKÖRÖK és felelőseik 2017/18 tanévben

1. A tanulás tanítása
(Paládi Zsolt)
2. Az erkölcsi nevelés
(Hartyáni Katalin)
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
(Böhm Judit)
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés (Szikulai Andrea)
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése (Somodi Krisztina)
6. A családi életre nevelés
(Bátonyiné Mária)
7. Testi és lelki egészségre nevelés
(Mészáros László és Pap István)
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség (Kiss Éva)
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
(Sztanó István)
10. Pályaorientáció
(Sztanó István)
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
(Pap István)
12. Médiatudatosságra nevelés
(Szabó Roland)
A foglalkozások minden héten a keddi napon zajlanak.
A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma:
Témakör

8-9.évf.

10. évf.

11.évf.

12. évf.

13-14.évf.

A tanulás tanítása

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

1

1

Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés

2

2

2

1

1

Állampolgárság,
demokráciára nevelés

2

2

2

1

2

Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése

1

1

1

1

1
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A családi életre nevelés

1

2

2

3

3

Testi és lelki egészségre
nevelés

2

2

2

2

2

Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség

2

2

2

1

1

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

2

2

2

2

2

Pályaorientáció

2

2

2

2

2

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

2

2

2

3

3

Médiatudatosságra nevelés

1

1

1

1

1

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül
minden héten egy kötelező tematikus csoportvezetői foglalkozással számolunk évfolyamonként.
Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus
csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy
a felkészítő foglalkozások terhére szervezzük meg.
A 13-14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben résztvevő
pedagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a feladatokban résztvevő és nem
tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumok számára csak szakmai
ajánlást jelentenek, ezért azt mi sem tesszük számukra kötelezővé.
Keddi 19-21 intervallumban a tavaly már bevált módszer alapján évfolyam lebontásban évfolyam
specifikusan kerülnek előadásra (törvényi előírás szerint) a csoportos fejlesztő órák, melyek
jobban figyelembe veszik ezáltal az életkori sajátosságokat. A fejlesztő órák megtartásával a
csoportvezető tanárok vannak megbízva. Bizonyos esetekben Ünnepi programok,
megemlékezések, rendezvények is erre a napra vannak ütemezve, de május 9-ig bezárólag ez a
KNOAP tanmenet intervalluma, érettségik idejére lezárul minden évfolyam számára.
A keddi csoportos fejlesztő foglalkozások tanmenete a következő:
Szily Koli Tanmenet keddi csgy.
2016/2017

Tere
m2

szeptember 26, 19:00-20:00 (Első
foglalkozás)

9/1
évf
11/1
évf

szeptember 26, 20:00-21:00

október 3, 19:00-20:00
október 3, 20:00-21:00

október 10, 19:00-20:00
október 10, 20:00-21:00

9/1
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/1
évf

Előad Témakör
ó2
2

Tere
m4

Előad Témakör
ó4
4

SzR

Környeze
ttud.
Méd.
tud. nev.

10/1
évf
12/1
évf

Csal.él.ne szeptember 26 19:00-20:00 (Első
BGM v.
foglalkozás)
Egészs.
ML
nev.
szeptember 26, 20:00-21:00

HK

Erklcs.
nev.

ISK

Önism.

10/1
évf
12/1
évf

Demokr.
nev.
Gazd.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

SzI

SzA
PI
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SzI

Szily Koli Tanmenet keddi csgy.
2016/2017

PZs

Pályaor.
Tanul.
tan.

október 3, 19:00-20:00

SzI

Környeze
ttud.

október 10, 19:00-20:00

JKÉ

Önknt.

október 10, 20:00-21:00

október 3, 20:00-21:00

október 17, 19:00-20:00
október 17, 20:00-21:00

október 24, 19:00-20:00
október 24, 20:00-21:00

november 7, 19:00-20:00
november 7, 20:00-21:00

november 14, 19:00-20:00
november 14, 20:00-21:00

november 21, 19:00-20:00
november 21, 20:00-21:00

november 28, 19:00-20:00
november 28, 20:00-21:00

december 5, 19:00-20:00
december5, 20:00-21:00

december 12, 19:00-20:00
december 12, 20:00-21:00

január 9, 19:00-20:00
január 9, 20:00-21:00

január 10, 19:00-20:00
január 10, 20:00-21:00

január 16, 19:00-20:00
január 16, 20:00-21:00

január 23, 19:00-20:00
január 23, 20:00-21:00

január 30, 19:00-20:00
január 30, 20:00-21:00

9/1
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/2
évf
9/1
évf
11/2
évf
9/1
évf
11/1
évf
9/2
évf
11/1
évf
9/2
évf
11/2
évf
9/2
évf
11/2
évf
9/3
évf
11/1
évf
9/2
évf
11/1
évf
9/2
évf
11/2
évf
9/1
évf
11/1
évf

Méd.
tud.
Demokr.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

Tanul.
tan.
Hazaf.
Nev.

10/1
évf
12/1
évf

Egészs.
nev.
Erklcs.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

Önism.
Gazd.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

Önknt.
Erklcs.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

Gazd.
nev.
Egészs.
nev.

10/2
évf
12/2
évf

Környeze
ttud.
Tanul.
tan.

10/1
évf
12/1
évf

Tanul.
tan.
Hazaf.
nev.

10/1
évf
12/1
évf

ML

Környeze
ttud.
Egészs.
nev.

10/2
évf
12/2
évf

PZs

Tanul.
tan.

SzI

Pályaor.

10/2
évf
12/3
évf

Erklcs.
nev.
Csal.él.ne
v.

10/2
évf
12/2
évf

PZs

Demokr.
nev.
Tanul.
tan.

10/1
évf
12/1
évf

BJ

Hazaf.
nev.

JKÉ

Önknt.

10/2
évf
12/2
évf

SzR
SzA

PZs
BJ

ML
HK

ISK
PI

JKÉ

PI
ML

SzI
PZs

PZs
BJ

SzI

HK
BGM

SzA
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PI
SzI

ISK
SzR

SzR
BJ

JKÉ

Gazd.
Ism.
Környeze
ttud.

Önism.
Méd.
tud. nev.
Méd.
tud. nev.
Hazaf.
nev.

október 17, 19:00-20:00
október 17, 20:00-21:00

október 24, 19:00-20:00
október 24, 20:00-21:00

november 7, 19:00-20:00
november 7, 20:00-21:00

SzA

Önknt.
Demokr.
nev.

BJ

Hazaf.
nev.

november 21, 19:00-20:00

ISK

Önism.

november 21, 20:00-21:00

BGM
SzI

HK
BGM

ML
PI

HK
BGM

BJ
BGM

JKÉ
PZs

PI
HK

SZI
PI

november 14, 19:00-20:00
november 14, 20:00-21:00

Csal.él.ne
v.
november 28, 19:00-20:00
Környeze
ttud.
november 28, 20:00-21:00
Erklcs.
nev.
december 5, 19:00-20:00
Csal.él.ne
v.
december 5, 20:00-21:00
Egészs.
nev.
Gazd.
nev.

december 12, 19:00-20:00
december 12, 20:00-21:00

Erklcs.
nev.
január 9, 19:00-20:00
Csal.él.ne
v.
január 9, 20:00-21:00
Hazaf.
nev.
január 10, 19:00-20:00
Csal.él.ne
v.
január 10, 20:00-21:00

Önknt.
Tanul.
tan.
Egészs.
nev.
Erklcs.
nev.
Környeze
ttud.
Egészs.
nev.

január 16, 19:00-20:00
január 16, 20:00-21:00

január 23, 19:00-20:00
január 23, 20:00-21:00

január 30, 19:00-20:00
január 30, 20:00-21:00

február 6, 19:00-20:00
február 6, 20:00-21:00

február 13, 19:00-20:00
február 13, 20:00-21:00

február 21, 19:00-20:00
február 21, 20:00-21:00

február 28, 19:00-20:00
február 28, 20:00-21:00

március 7, 19:00-20:00
március 7, 20:00-21:00
március 13, (megemlékezés '48 március
15-ről) -nincs t. csgy.

március 20, 19:00-20:00
március 21, 20:00-21:00

Tere
m2
9/2
évf
11/2
évf
9/2
évf
11/2
évf
9/1
évf
11/2
évf
9/2
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/2
évf

Előad Témakör
ó2
2
Hazaf.
BJ
nev.
Demokr.
SzA
nev.

KÉ
BM

BM
JKÉ

Tere
m4
10/2
évf
12/1
évf

10/2
Önknt.
évf
Csal.él.ne 12/2
v.
évf
Csal.él.ne 10/1
v.
évf
12/2
Önknt.
évf

SZI

Egészs.
nev.
Környeze
ttud.

10/1
é
12/3
évf

PI

Gazd.
nev.

SzI

Pályaor.

10/2
évf
12/1
évf

PI

Előad Témakör
ó4
4
Egészs.
PI
nev.

február 6, 19:00-20:00

SzI

február 6, 20:00-21:00

SK

Demokr.
nev.
Gazd.
nev.

SzA

Demokr.
nev.

február 21, 19:00-20:00

SzI

Pályaor.

február 21, 20:00-21:00

SzA

PI

Tanul.
tan.
Gazd.
nev.

PZs

Tanul.
tan.

PZs

SIMA

9/2
évf
11/2
évf

április 10, 20:00-21:00

április 17, 19:00-20:00
április 17, 20:00-21:00

9/1
évf
11/1
évf
9/1
évf
11/1
évf

PI
SzI

Gazd.
nev.
Környeze
ttud.

10/1
évf
12/1
évf

május 8, 20:00-21:00

május 15, 20:00-21:00

9/2
évf
11/2
évf

május 22, 19:00-20:00

SIMA

május 15, 19:00-20:00

SzI

Pályaor.

SIMA

SzI

Pályaor.

SIMA

10/2
évf
12/1
0 évf
10/2
évf
12/1
0 évf

SzI
SIMA

SIMA
SIMA

Pályaor.

10/2
évf
12/1
évf
10/2
évf
12/1
évf

február 28, 20:00-21:00

március 7, 19:00-20:00

március 21, 19:00-20:00

SIMA

március 20, 20:00-21:00

PI

.

március 27. kollégiumi nap, nincs
tcsopgy

Gazd.
nev.

április 10. 19:00-20:00

SIMA

PI

április 10., 20:00-21:00
Gazd.
nev.

SIMA

április 17. 19:00-20:00
április 17., 20:00-21:00
április 24. Kollégiumi Gyűlés

SIMA

május 8, 19:00-20:00

SIMA

május 8, 20:00-21:00

SZI
SIMA

Pályaor.

május 15, 19:00-20:00
május 15, 20:00-21:00

május 22, 19:00-20:00

május 22, 20:00-21:00

május 29, 19:00-20:00

február 28, 19:00-20:00

SIMA

.
9/2
évf
11/2
évf

február 13, 20:00-21:00

március 13, (megemlékezés '48 március
15-ről) -nincs t. csgy.

április 24. Kollégiumi Gyűlés

május 8, 19:00-20:00

február 13, 19:00-20:00

március 7, 20:00-21:00

0

március 27.-kollégiumi nap, nincs tcsgy

április 10, 19:00-20:00

Pályaor.

május 22, 20:00-21:00

SIMA

május 29, 19:00-20:00
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május 29, 20:00-21:00

június 5., 19:00-20:00

május 29, 20:00-21:00

SIMA

június 5., 19:00-20:00

június 5., 20:00-21:00

június 5., 20:00-21:00

SIMA=NEM KNOAP CSGY, SAJÁT
CSOP.VEZZEL
ADMINISZTRÁCIÓ JELÖLT
ÉVFOLYAMNAK

A fenti táblázat összesítő jellegű: a 7 csoportvezetőn kívül fejlesztő foglalkozásban részt vesz
Sztanó István kollégiumi vezető, és Mészáros László, Paládi Zsolt.
Nem KNOAP tematikus csoportos foglalkozások száma: évi 12
Célja:
Ebben a 12 óraszámban egyéb rendezvények szervez a kollégium nevelőtestülete, ismerkedési
est, október 6. megemlékezés, október 23, március 15, Nemzeti Összetartozás napja, Holocaust
áldozatairól való megemlékezés, Kommunista diktatúra áldozataira való megemlékezés, valamint
általános kollégiumi csoport életével kapcsolatos foglalkozás, közös összevont többcsoportos
programok, feladatok, tevékenységek, aktuális események megbeszélése, értékelése,
adminisztrálása történik.
Ezek a foglalkozások általában a csütörtöki napokon vannak.
Higiénia fenntartása a kollégiumban:
A higiénés állapotok több éves tapasztalatát figyelembe véve, és a korábbi sajnálatos poloska
ügyeket is, idén is folytatódik a heti gyakoriságú szerdai kiemelt takarítás minden csoportra (7
csoport) kiterjedően 18-19 óra között, illetve ha szükséges 19-20 óra között, az tisztító
eszközállomány mennyiségi mutatóit, is szem előtt tartva. A diákoknak ez egy következetes
órarendszerű tevékenységet jelent, melynek nevelő hatását tapasztaltuk a tavalyi év folyamán.
Magába foglalja a söprést, felmosást, szellőztetést, mosogatást, beágyazást, ruhák, tárgyak
rendbe rakását csoportszinten, minden szobára kiterjedően.
Célja:
Lakható és higiénikus lakókörnyezet létrehozása és fenntartása.
Gyakorlati csoportos órák, és foglalkozások rendszere:
A korábban említett 34 elméleti órán felül fontos rögzíteni a 6 alkalmasra tervezett csütörtöki
gyakorlati külső helyszíni programot (havi 1 alkalom átlagos lebontásban) ami változatosabbá
teszi a diákok életét ősszel és tavasszal a huzamos ideig szabadtéren elviselhető(nem túl hideg)
időjárás függvényében. Szeptember, október, november, valamint március, április, május
hónapokat számításba véve, amelyek megfelelnek ennek a kritériumnak.
Csütörtöki napokon gyakorlatiasabb jellegű közösségi foglalkozásokat terveztünk, akár külső
városi helyszínek bevonásával, múzeumok, színházi programok, Budapest fontos
látványosságainak ismertetése városismereti jelleggel főként vidéki diákjaink, határon túli
magyar kollégistáink bevonásával. Anyagi erőforrásaink limitáltak ezért jól megtervezett DÖK
költségvetés alapján fogunk dönteni a reálisan kivitelezhető programokról. Azok a programok,
amelyek nem igényelnek külön forrásokat prioritást élveznek. A kollégiumi Szülői Szervezet és a
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kollégiumi DÖK segítségével koordináljuk a diákság igényeinek megfelelő külső programokat a
saját erőforrásaink ismeretében
Szakkörök, sportkörök
Szakkörök közül előreláthatólag a nagy sikerű és népszerű Színjátszó szakkör került tervein közé
Somodi Krisztina vezetésével. Főző szakkör Böhm Judit és Majkó Erzsébet párosának vezetésével.
További szakkörök indítását is tervezzük a diákok igényeinek figyelemebevételével.
Célja:
Az iskolai képzés kiegészítése: alternatív, életvezetés szempontjából gyakorlati foglalkozásokkal
(szakkörök), ezen felül az egészséges életmód és testkultúra, valamint mentális fittség
fenntartása(sportkörök).
Takarítási nap
A kollégium rendjének fenntartása érdekében minden szerdán takarítási napot tartunk.
Célja:
A takarítási nap során minden lakó a saját lakókörzetét kitakarítja. Ez biztosítja az élhetőség
fenntartását. A napnak nevelési célja is van.
Kollégiumi programjaink a csoportos fejlesztő foglalkozásokon kívül 2016/17 tanévben:
2017.08.31 csütörtök Szülői értekezlet, szülői szervezet
tisztújító,beköltözés
2017.09.03 vasárnap Pótbeköltözés
2017.09.04 hétfő
Csoportfoglalkozás
2017.09.05 kedd
Csoportfoglalkozás
2017.09.06 szerda
Csoportfoglalkozás
2017.09.07 csütörtök Csoportfoglalkozás(csapatépítés
7x)
2017.09.12 kedd
1. Kollégiumi gyűlés
2017.09.13 szerda
Tűz- és balesetvédelmi oktatás
kollégisták számára
2017.09.18 hétfő

2017.09.19
2017.09.21
2017.09.28
2017.10.10
2017.10.14
2017.10.15
2017.10.20

kedd
csütörtök
csütörtök
kedd
szombat
vasárnap
péntek

Szakkörök, sportkörök indulása
Kollégiumi DÖK tisztújító gyűlés
Ismerkedési Est
Őszi Zsongás(Piknik)
Tematikus csoportfoglalkozás
Kirándulás
Kirándulás
Megemlékezés '56-ról

2017.10.26 csütörtök Megemlékezés '56-ról, kirajzás
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Sztanó István, Paládi Zsolt,
Majkó Erzsébet
csoportnevelők
csoportnevelők
csoportnevelők
csoportnevelők
csoportnevelők
Sztanó Isván
külső megbízott szakember
Szakkör vezetők,
csoportnevelők, Spacsek
Csilla
Paládi Zsolt
Bátonyiné Marika
Csoportnevelők
Megyeri László

Böhm Judit

2017.10.27 péntek
Kollégium zárása
2017.11.05 vasárnap Kollégium nyitása
2017.11.23 csütörtök
Csoportfoglalkozás(vendég,
külsős)+Advent I.
2017.11.30 csütörtök Csoportfoglalkozás, Advent II.
2017.12.05 kedd
Tematikus csoportfoglalkozás
2017.12.06 szerda
Mikulás ajándékozás
2017.12.07 csütörtök Csoportfoglalkozás, Advent III.
2017.12.14 csütörtök Csoportfoglalkozás, Advent IV.
2017.12.19 kedd
Kollégiumi karácsonyi vacsora
2017.12.22 péntek
Kollégium zárása
2018.01.02 kedd
Kollégium nyitása
2018.01.10 szerda
Takarítási nap
2018.01.11 csütörtök Csoportfoglalkozás
2018.01.13 szombat Kirándulás
2018.01.14 vasárnap Kirándulás
2018.01.22
hétfő Féléves értékelés elkészítése
2018.01.25 csütörtök Megemlékezés a Magyar Kultúra
Napjára
2018.02.08 csütörtök 2. kollégiumi gyűlés
2018.02.20 kedd
Tematikus csoportfoglalkozás
2018.02.21 szerda
Takarítási nap
2018.02.22 csütörtök
Farsang
2018.03.06 kedd
Tematikus csoportfoglalkozás
2018.03.07 szerda
Takarítási nap
2018.03.08 csütörtök Kollégiumok közötti
szavalóverseny
2018.03.10 szombat Március 16. (péntek) ledolgozása
2018.03.22 csütörtök Csoportfoglalkozás (vendég, vagy
külsős program)
2018.03.27 kedd
Kollégiumi nap(sütögetés,
játékok)
2018.03.28 szerda
Kollégium zárása
2018.04.21 szombat Április 30. hétfő ledolgozása
2018.04.22 vasárnap Föld Napja külsős program
2018.04.23 hétfő
Kollégiumi elégedettség mérés
adatgyűjtés határideje
2018.04.24 kedd
3. kollégiumi gyűlés
2018.04.25 szerda
Takarítási nap
2018.04.26 csütörtök Végzősök búcsúztatása, éves diák
jutalmak
2018.04.29 vasárnap "Önkéntesen a tiszta
magyarországért" külsős program
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Sztanó István
Sztanó István
csoportnevelők, vendéget
szervező belső személy,
Pap István
csoportnevelők, Pap István
Paládi Zsolt, DÖK elnök
csoportnevelők, Pap István
csoportnevelők, Pap István
Pap István
Sztanó István
Sztanó István
csoportnevelők
csoportnevelők
Megyeri László
Majkó Erzsébet, Sztanó
István
Majkó Erzsébet
Sztanó István
csoportnevelők
Somodi Krisztina, Megyeri
László
csoportnevelők
Komjátszegi Zsófia, Paládi
Zsolt

csoportnevelők
csoportnevelők, Szabó
Roland
Sztanó István
Sztanó István
Szabó Roland, Sztanó
István
Sztanó István
csoportnevelők
Szikulai Andrea
Sztanó István

2018.05.23 szerda

Kollégiumi elégedettség mérés
kiértékelése
2018.05.24 csütörtök Csoportfoglalkozás (Gyereknap)
2018.06.16 szombat Év végi munkaértékelés
elkészítése
2018.06.25
Kollégiumi évzáró, elemző
hétfő
értekezlet
2018.07.14 szombat Kollégium zárása
2018.07.15 vasárnap
2018.07.16 hétfő
2018.07.17 kedd
Kollégiumi kulcsok ellenőrzése
2018.07.18 szerda
Kollégiumi kulcsok ellenőrzése
2018.07.19 csütörtök Kollégiumi kulcsok ellenőrzése

Szabó Roland, Sztanó
István
csoportnevelők, DÖK elnök
Majkó Erzsébet Sztanó
István
Sztanó István
Sztanó István

Sztanó István, bizottság
Sztanó István, bizottság
Sztanó István, bizottság

Hétfői napokon a diákok igénye szerinti szakkör, korrepetálás, egyéb külső helyszíni programok
kerülnek megrendezésre. Ezeket előre tervezni éppen ezért nem tudjuk.
Továbbá a csütörtöki napon a kollégium épületében és udvarán csoportszintű közösségépítő
beszélgetések, közös sportolás zajlik. A programok költség fedezeti a kulturális hozzájárulásból a
Szülői Munkaközösséggel, Diákönkormányzattal együttműködve lesznek meghatározva, az éves
költségvetés függvényében.
Célja:
Budapest jobb megismerése, elméleti órák gyakorlati színesítése, közösségépítés.
Ezen felül hétköznaponként két délelőtt ügyeleti feladatokat látok el- ez kiváló alkalmat biztosít
arra, hogy az iskolában dolgozó munkaközösség - vezetőkkel konzultálhassak, továbbá az
osztályfőnökökkel való kapcsolattartást gördülékenyebbé tegyem. Hetente egyszer éjszakásként
ügyeletet látok el. Igyekszem tehát a kollégiumi élet sokszínű és sokrétű feladatköreiből kivenni
a részem.
E mellett, amennyiben szükséges és lehetséges, tanulás segítést folytatok magyar nyelvből
korrepetálás 16-18 óra között, szilencium időben.
Budapest, 2017. 08. 27.
Majkó Erzsébet
munkaközösség vezető
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9.2 Gépész munkaközösség munkaterve
2017-2108 tanév
Munkaközösség vezető: Farkas György
A gépész munkaközösség tagjai:
Bellon Edit
Csüllög István
Godó Gábor
Dallos Gergely
Darázsné Nagy Terézia
Dudás László
Fülöp Tibor
Istók Gyula
Kalmár Imre
Kádár Zsolt
Kozalik Attila
Lágler Róbert
Pál Géza
Rétfalvi Attila
Rétlakiné Légrádi Edit
Tóth Attila
Tolnai Géza
A tanév feladatai
Határidős feladatok:
Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása, értékelése.
Pótvizsgák, szakmai gyakorlatok lezárása, adminisztráció.
Felelős: a munkaközösség érdekelt tagjai
Határidő: 2017.08 28-29
2016-2017. évi munkaközösségi munkaterv összeállítása
Felelős: Farkas György
Határidő: 2017. 08. 30
Balesetvédelmi tűzvédelmi oktatási feladatok elvégzése, dokumentálása.
Felelős: a témában érintett munkaközösségi tagok
Határidő: 2017 09. 01-től
Gyakorlati foglalkozások anyag, szerszám és eszköz igények felmérése.
Tanműhelyek előkészítése, készletek feltöltése, indítási feltételek megteremtése.
Felelős: szakoktatók
Határidő: 2017. 09. 15

Tanmenetek tartalmi egyeztetése, tanmenetek aktualizálása, új tanmenetek elkészítése
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: 2017. 09. 13.
Tanmenetek ellenőrzése, jóváhagyása, archiválása
Felelős: Farkas György
Határidő: 2017. 09. 15.
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Szakmai írásbeli és gyakorlati vizsgák szervezése, lebonyolítása. A tanév folyamatában több
évközi, keresztféléves és évvégi vizsgát kell lebonyolítani. Ezeket a vizsgákat elő kell készíteni,
anyag, gép, szerszám előkészítést a vizsgák ütemének megfelelően időben kell elvégezni.
Felelős: a vizsgában érintett munkaközösségi tagok
Határidő: 2017 10. 02-től vizsgaütem szerint
Az OSZTV versenyre kiválasztott tanulók felkészítésének elindítása
Felelős: a munkaközösség érintett tagjai
Határidő: 2017 10.10-tól folyamatosan
Pedagógus minősítővizsgák: a munkaközösség két tagjának lesz az első félévben
minősítővizsgája
Ideje: 2017. 11. 10 és 11. 14.
Nyitott hét: látogatók fogadása, kalauzolása, az iskola és a tanműhely, a szakmák bemutatása
Felelős: Farkas György, Tolnai Géza, Lágler Róbert,
Határidő: 2017. 11. 06-10-ig
Családi nyitott nap szervezése, lebonyolítása.
Felelős: Farkas György, Tolnai Géza, Lágler Róbert, a munkaközösség érintett tagjai
Határidő: 2017.11. 11
Iskolán kívüli külső gyakorlati helyen oktatott tanulók tudásszintjének felmérésével
kapcsolatos „próbavizsga” kidolgozása, ütemezése, lebonyolításának feladatai. Építő jellegű
kapcsolat felvétel az iskolán kívüli képzőhelyekkel, képzőhelyek meglátogatása, tudás szint
felmérésére alkalmas gyakorlati feladatok küldése a képzőhelyekre. Cél: az eredményesseb
képzés és a gyakorlati vizsgára való felkészülés segítése.
Felelős: az elméleti tanárok, szakoktatók az iskola vezetéssel egyeztetve.
Határidő: 2017. 11.15-től külön ütemezés szerint.
Felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok:
Oktatással kapcsolatos napi feladatok ellátása, évközi és évvégi vizsga előkészítése, vizsgáztatás
az iskolai munkaterv és a vizsgaütem szerint.
Felelős: a munkaközösség érdekelt tagjai
Határidő: 2017. tanév munkaterve, vizsgaütem szerint
Projekt napok előkészítése: feladatok áttekintése kiosztása
Felelős: Farkas György
Határidő: 2018.02.05
Projekt napok: projekt feladatok elkészítése, bemutatása
Felelős: a projektekben résztvevő munkaközösségi tagok
Határidő: 2018 03. 08-10-ig
Az évvégi gyakorlati vizsgák feladatainak és értékelési szempontrendszerének elkészítése
Felelős: vizsgáztató munkaközösségi tagok
Határidő: 2018. 03. 20.
Szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása a Szily napon
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: 2018. 03. 28
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Ebben a tanévben is a munkaközösség minden segítséget megad a SZAKMASZTÁR országos
verseny lebonyolításában.
Felelős: a munkaközösség kijelölt tagjai.
Határidő: 2018. 04. 23-25.
Szakmai írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák előkészítése és lebonyolítása.
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: 2018 05. 07-tól vizsgabeosztás szerint folyamatosan
Nyári gyakorlattal kapcsolatos feladatok ellátása
Felelős: a szakoktatók
Határidő: 2018. 06. 18-tól
Felzárkóztatás, tananyagfejlesztés, tehetséggondozás:
A KIP módszer bevezetése az elméleti és gyakorlati oktatás folyamatába. A módszer
alkalmazását vállaló kollégák részvétele továbbképzésen és bemutató foglalkozásokon.
KIP-es bemutató foglalkozások szervezése, lebonyolítása. Vizsgára felkészítő, korrepetáló
foglalkozások szervezése
Határidő: a 2017-2018 tanévben folyamatosan végrehajtandó feladat.
Solidworks CAD szoftver beintegrálása az elméleti és gyakorlati képzésbe.
Felelős: szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató kollégák.
Határidő: 2017-2018 tanévben folyamatosan végrehajtva
Tehetséges diákok: kiemelése, célzott foglalkoztatása, versenyeztetési tervének elkészítése.
Gyakorlat és elmélet kapcsolatának erősítése.
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: folyamatos
Projektoktatás: az elmúlt évek tapasztalatainak felhasználásával projekthét szervezése, projekt
témák gyűjtése, a témák kihirdetése, a végrehajtás folyamatának felügyelete, vezetése.
Felelős: az adott projekt vezetője.
Határidő: második félélv projekt napok.
Sajáterős fejlesztési projektek
Hagyományos és CNC géppark oktatási eszközeinek fejlesztése, karbantartás, gépjavítás.
Szerszámok, készülékek javítása, oktatási feltételek javítása.
Határidő: a tanévben folyamatosan ellátandó feladat.
Felelős: szakoktatók.
Szakmai programok, kapcsolatépítés:
Üzemlátogatás szervezése: az előző tanév pozitív tapasztalatai alapján több üzemlátogatást
szeretnénk szervezni, forgácsolás, általános gépészet, üzemvitel, szakmai bemutatók, kiállítások
témákra hangolva.
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: első és második félévben, szervezés folyamatos.
A pályaválasztási-börzék: több éves tapasztalatainkat felhasználva továbbra is aktív részt vállal
a munkaközösség az „iskolabörzék” szervezési, előkészítési, lebonyolítási munkáiban.
Felelős: a munkaközösség érintett tagjai
Határidő: börzeidőpontok, meghívók időpontjai szerinti végrehajtás.
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Az iskolai nyílt napok tematikájának feladatainak összeállítása, résztvevő diákok kijelölése,
felkészítése, anyag igény összeállítása, lebonyolítás.
Felelős: a munkaközösség tagjai
Határidő: a meghirdetett családi és nyílt nap előtt legalább 20 nappal.

Készítette:
Budapest 2017. 08. 25.

………………………………………………….
Farkas György
gépész munkaközösség vezető
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9.3 A Nyomdaipar-, kiadványszerkesztés, művészet munkaközösség
munkaterve

2017-2018-as tanév
Személyi és tárgyi feltételek, célkitűzések
A munkaközösség öt fővel kezdi meg a 2017–2018-as tanévet. Munkánkban
az iskolában dolgozó, összes nyomdaipari szakember szervesen részt vesz, ezért véleményük
fontos számunkra. A jövőben külön meghívás nélkül számítunk rájuk üléseinken.
A kiadványszerkesztők részlegén a Xerox digitális nyomógép cseréje nem ez idáig nem
valósult meg. Szerencsére az idei évben is lesznek végzős kiadványszerkesztő tanulóink, akiknek
portfóliójához szükség lenne egy profibb, modernebb nyomógépre. Az ofszet gépteremben, a
tavalyi tanévben több nyomógép, cserére érett hengereinek beszerzése volt a terv, azonban
csak egy valósult meg. A beszerzések hiányában az elvárható nyomatminőség nehezen vagy
nem teljesíthető. Az elméleti és gyakorlati oktatást projektorok segítik. Az épületben lévő
projektorok jó része elöregedett, alacsony fényerejű, cseréjük szükséges lenne.
A gyakorlati képzésekhez szükséges anyagokat az első anyagigénylés tartalmazni fogja.
A munkaközösség idén is kiemelten fontosnak tartja, hogy a nyomdaipari szakközépiskolai
tanulóink idejük jórészét, a Tolnai Lajos utcai épületben töltsék. Képzésük minőségét csak így
tudjuk garantálni. A tanulók számára a nyomdalátogatások és szakmai programok szervezése
idén is feladat. A nyomdaipari tanulók részt vesznek a projektoktatásban. Fontosnak tartjuk,
hogy jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóink az OSZTV-n mutassák meg tudásukat. Az
idei évben az üzemlátogatások és aktuális kiállítások meglátogatása mellett, szakmai napok
szervezését tervezzük. A programokon több témában tartott bő szakmai előadásokat tervezünk.
Az előadások délutáni kezdéssel indulnának, így az estis tanulóink is részt tudnának venni
rajtuk. A tanév elején megpróbáljuk felmérni a tanulóink igényeit, esetleges szakkörök iránt. A
tavalyi tanév végéhez hasonlóan idén is több csoport látogatja, majd alkotóműhelyünket. A
látogatásokat az első félév során célzottan 8. osztályos tanulóknak szervezzük.
Alkotóműhelyünk palettája, a szitanyomtatás bemutatásával szélesedett. A szabadidős
szobánkba idén egy házi darts-bajnokságot tervezünk.
A Tótfalusi-napot/napokat a tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartjuk, illetve az adventi
időszakban karácsonyi ajándékkészítés céljából, két délutánon foglalkozásokat tartanánk. A
Tótfalusi-napok két napon kerülnének megszervezésre. Első felvonásban szakmai napként egy
pénteken (lehetséges időpont: december 1.), második felvonásban december 6-án a szokásos,
játékos vetélkedők keretében.
A tanulók szerzésére irányuló tevékenységek idén is prioritást élveznek.
Az értekezletek alkalmával állandó napirendi témaként van jelen. Munkaközösségünk egyre
fogyó létszáma, egyre nagyobb egy személyre jutó terhet jelent. A rengeteg ötlet ellenére a
plusz feladatok elvégzéséhez kevesen vagyunk. Lehetőségeinkhez mérten az alkotóműhelyben
továbbra is folytatjuk a foglalkozások szervezését, mellyel épületünkbe tudjuk csalogatni a
vendégeket. Csekély létszámunk ellenére, mindent megteszünk a siker érdekében. Idén is
szeretnénk megjelenni, több rendezvényen, börzén. Ilyen például a szakmák éjszakája, mely
apróbb sikereket ért el, innen felbuzdulva idén is készülünk rá, amennyiben megrendezésre
kerül. Épületünkben továbbra is minden nap nyílt nap. A marketing munkánk fontos része a
facebook oldalunk és a honlapunk. A facebook oldalt jómagam, a honlapunk szerkesztését
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pedig Homonnai Péter vállalta. Az ősz folyamán az Instagramon is tervezzük a megjelenést. Az
iparral való kapcsolatunk jónak mondható, azonban közel sem aknáztunk ki minden
lehetőséget, ami ezekben rejlik. A nyomdaipari cégek online felületein való megjelenés és a
közös reklámok megszervezése a cél. Az együttműködések szükségességét jelzi a
munkaerőhiány, mely okán az évnyitónkon, a Pátria Nyomda vezérigazgatója mond lelkesítő
beszédet. Az általános iskolákkal, középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel kialakított
kapcsolatokat tovább bővítenénk.
A termelés hatékonysága az idei évben erősen csökkenni fog. Major Miklós kilépésével nem
csak az oktatás terén vesztettünk munkaerőt. A gépteremben és a kötészeten is munkaerőre
lenne szükség az általában szűk határidejű munkák megfelelő teljesítéséhez.

Programok:
-

(ismeretlen dátum) Zöld Nyomda díjátadó
(ismeretlen dátum) PNYME nyugdíjas találkozó
(lehetséges dátum) December 1. Tótfalusi-napok 1. felvonás
December 6. (péntek) Tótfalusi-napok 2. felvonás
(ismeretlen dátum) Mikulás ünnepség
(lehetséges dátum) November 23-24. délután Karácsonyi ajándékkészítés
Egyéb programok az év során: nyílt napok – családi napok, éjszakai filmvetítés,
üzemlátogatások, szakmai napok, aktuális kiállítások meglátogatása.

(egyes programok időpontja a tanév folyamán változhat)
Kapcsolattartás a munkaközösségen belül

Az idei tanévben előreláthatólag a munkaközösség minden tagja egy épületben végzi
feladatát, így a személyes kapcsolattartásnak nincs akadálya. A munkaközösség tagjaival napi
személyes kapcsolatot tartok és amennyiben szükséges munkaközösségi üléseket hívok össze,
igény szerint havonta akár többet.

Budapest, 2017. augusztus 29.

Márkus Gábor
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9.4

Informatika, távközlés, elektronika munkaközösség munkaterve

Informatikai munkaközösség éves munkaterve
Személyi és tárgyi feltételek
A munkaközösség összetétele több ponton is változott ez előző tanévhez képest. 2 kolléga elment
2 új kolléga meg érkezett a munkaközösségbe, így 11-en vagyunk az óraadók nélkül. A szakmai
órák magas száma miatt, még így is szükségünk lenne legalább még egy informatika szakos
tanárra. A munkaközösség tagja 25-26 esetenként még több órában is tanítanak az esti képzések
nélkül ezért szeretnénk, ha az iskolai többletfeladatok kiosztásánál a vezetőség ezt figyelembe
venné.
A rendszergazdák elvégezték a szükséges karbantartásokat a nyár folyamán. A Tolnai utca
telephelyen fejlesztették a hálózatot, azonban a Timót utcában még nagyon sok feladat hátravan.
A terveink szerint a 107a és a 107b termeket hálózati – Cisco - szaktanteremként működnek ettől
a tanévtől. Ehhez még új eszközök beszerzésére, telepítése, a termek átalakítására van szükség.
Az ezzel kapcsolatos munkák már elindultak, reményeink szerint legkésőbb szeptember végére
be is fejeződnek. Továbbra is küzdünk projektorhiánnyal, minden alkalommal fogunk igényelni
amikor lehetséges, a probléma megoldásáig.
A tanév eleji feladatok közé tartozik a tanmenetek ellenőrzése, illetve az új kollégák segítése a
beilleszkedésben és a helyi feladatok megismerésében. Szerencsére a munkaközösségen belül az
információ áramlás és egymás munkájának segítse nagyon jó, szinte miden nap van valamilyen
szakmai egyeztetés.
Fontos feladatunk lesz az előző tanév tapasztalati alapján a 12a osztály tanulóinak felkészítése a
szakmai érettségire. Mivel nagyon eltérő képességű és hozzáállású tanulókról van szó, itt még a
közepes eredmények elérése is nagyon sok többletmunkát igényel.

Versenyek
Az előző években számos versenyen indultak tanulóink. Az idei tanévben cél nem csak az
indulás, hanem az eredményesség is lesz. Bízunk abban, hogy ebben a tanulóink is partnerek
lesznek.
Első félév:
OKTV programozói és alkalmazói kategória
Nemes Tihamér OKATV (ugyan az, mint az OKTV, csak kicsiknek) programozás és alkalmazói
kategória
ITE (IT alapok)
C3 Szabadfogású Számítógép Verseny: 19 év alatti fiatalok innovatív versenye
Második félév
FKIAV (Fővárosi verseny) alkalmazói
Neuman János Nemzetközi Programtermék Verseny: nem tanulmányi verseny, hanem a c3-hoz
hasonlóan kreatív számítógép használat
OSZTV (Szakma Sztár végzős technikusok versenye) Tavaly indult a kicsik (szakgimnazisták)
részére is

Kréta
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Az idei tanévtől megújul/átalakul a már jól megszokott elektronikus napló. Lényeges, hogy az
összes kollégának újra kell regisztrálni a rendszergazdáknál. Mivel a hálózati biztonsági beállításai
változtak a nyár folyamán, ezért ekkor a kollégáknak lehetőségük a hordozható számítástechnikai
eszközüket (laptop, telefon, tablet) regisztrálni, hogy a Wifin keresztül elérhessék a hálózatot.

További feladatok
Munkaközösségünk a projektnapokon 5 témában is részt vett. A tapasztalatok alapján
szerencsésebb lenne, ha kötelezően csak 9-11 évfolyamosok vennének benne részt, míg a felsőbb
évfolyamok csak önkéntesen.
A Lan party megszervezését és lebonyolítását idén is szívesen vállalja a munkaközösség, azzal a
megkötéssel, hogy ez a régebbi években megszokott módon történje (ne úgy, ahogy az elmúlt
tanévben volt.)

Javaslatok
A számítástechnika termek rendjének, eszközeinek biztonsága nagyon nehezen fenntartható, ha
termekbe szakos kollégák csoportjain kívül más csoportok is bemehetnek tetszőleges
időpontokban. A nem szakos és külsős – nem informatikai jellegű tanfolyamokat tartó - kollégák
nem tudják pontosan mit és hogyan lehet használni termekben, ami számos esetben működési,
használhatósági hiányt okoz. Javasoljuk, hogy erre a jövőben, csak a rendszergazdákkal vagy az
informatika tanárokkal egyeztett módon kerülhessen sor.
Budapest, 2017. augusztus 28.
Dallos Gergely
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9.5 Épületgépész munkaterv (elmélet és gyakorlat)
2017/2018-as tanév

I.
-

félév
Nyári gyakorlatok igazolásának és munkanaplójának begyűjtése és lezárása, záradékok
beírása
Pótgyakorlatok, javítóvizsgák megtartása és záradékolása
Tanműhelyi oktatótermek munkavédelmi, műszaki átnézése, szerszámok, berendezések,
munkadarabok előkészítése…
Az új OKJ-hoz tartozó SZVK-k tanulmányozása, változások követése
Tanmenetek elkészítése
A képzést, tanulást segítő szakkönyvek „feltárása”, áttekintése, összevetése az új
előírásokkal
A kölni diákok fogadása és oktatási programjainak megszervezése, akik rendszeresen
vesznek részt két-három hetes szakmai képzés keretein belül az intézményünkben, ill.
külsős cégeknél ismerkednek meg a fogadó cég főbb szakmai területeivel
A WorldSkills-re való szakmai felkészítése a versenyen résztvevő diákok számára
Az októberben Abu Dhabiban megrendezésre kerülő WorldSkills-en való részvétel (a
versenyen való elért eredmények értékelése és konzekvenciák levonása)
Az előző évek tapasztalatainak értékelése és azok tanulságainak levonása alapján való
felkészülés a szakmai versenyre. Ezek alapján verseny előkészítő órák beütemezése
Szintvizsgák lebonyolítása
Külsős szakmai cégek óratartásának és cégek látogatásának betervezése, előkészítése
Külső szakmai előadáson való részvétel
Az épületgépészet szakma területén kiemelkedő tevékenységet folytató cégektől külsős
szakmai előadók meghívása az intézményünkbe (az adott terület innovációinak
bemutatása és alkalmazása)
Az évek óta ismétlődő Épületgépészeti Képzőművészeti versenyen való eredményes
részvétel
Szakmai börzéken és kiállításokon való részvétel
Októberi pótvizsgák megszervezése és lebonyolítása
Az adott határidőre leadni a jelentkezéseket a szakmai versenyekre
A külső gyakorlaton lévő diákok, szakmai előrehaladásának, felmérése.

II. félév
-

Szakma Sztár verseny megtervezése, dokumentálása, előkészítése és lebonyolítása
középdöntő és döntő szinten. Szponzorok keresése…
Az épületgépészet szakma területén kiemelkedő tevékenységet folytató cégektől külsős
szakmai előadók meghívása az intézményünkbe (az adott terület innovációinak
bemutatása és alkalmazása)
Európai Réz Intézet rézversenyére való tanuló-felkészítés és részvétel
A keresztféléves szakmai záróvizsgák lebonyolítása (vizsgadokumentáció elkészítése)
2017. február: szakmai vizsgákra történő jelentkezés
Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása
A duális képzésben résztvevő tanulók tájékoztatása az ezzel kapcsolatos teendőikről
A diákok tájékoztatása az összefüggő nyári gyakorlatról
Az esetlegesen megrendezésre kerülő csehországi szakmai olimpiára való felkészítés és
részvétel
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-

A 2017 áprilisában megrendezésre kerülő Szakma Sztár versenyre való felkészülés és a
versenyen való eredményes részvétel
Vizsgafelkészítés elméleti és gyakorlati oldalon
A külső gyakorlaton lévő diákok, szakmai előrehaladásának felmérése.
Szakmai vizsgák gyakorlati rendjének, feladatainak megtervezése, előkészítése és
lebonyolítása, elméleti vizsgarész megszervezése.

Budapest, 2017. augusztus 25.
Deutsch György
mkv.
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9.6 Matematika – természettudományos

2017/2018

Munkaterv
Matematika, fizika, természettudományok
Mottó: „Adj szeretetet és tudást – feltétel nélkül- és fogadd el a kis embereket olyannak
amilyenek.”

A munkaközösség tagjai: Fábián Zoltán, Liszkai Ágnes, Kovácsné Antal Éva, Kovácsné Gábeli
Anikó, Nagy-Vonnák József, Szendrei Margit, Almási Judit, Kozalik András, Kupás Andor,
Szabóné Bencze Rita, Szűcs Zoltán, Török Tamás.

Matematika:
Osztályok: 16 szakgimnázium, 14 szakközép
Sajnos a matematikát tanítók kevesen vagyunk (-1,5 tanár), ezért majd 120%-on pörgünk.
Sajnos ez a minőség rovására mehet.
Tervek: a 9. évfolyam tanulóinak beilleszkedése, felzárkóztatása. Folyamatos értékelés,
ellenőrzés, nevelés.
A 10. évfolyamon az alapvizsgát április utolsó hetére.
A 11. évfolyamon a kis érettségit április utolsó hetére.
A 12. évfolyamon sok próba-érettségit a második félévben.
A kis érettségik súlyát, adminisztrációját egységesítjük, a fölösleges feszültségek elkerülése
végett. Munkaközösségünk javaslata: duplán írjuk be a jegyet, megfelelő elnevezéssel, hogy a
szülők is egyértelműen tudják melyik az a jegy, és ténylegesen duplán számítson az átlagba.
A versenyekről:
A versenyek sem maradnak el. Diákjaink több versenyen is csiszolhatják szövegértésüket.
Nyolcadikból több, kevesebb gyerek úgy jön hozzánk, hogy különböző általános iskolai
versenyeken vett részt, viszont tárgyi tudásuk miatt általában az országos tanulmányi
versenyeken kudarckerülés miatt nem vállalják a megmérettetést. Két évvel ezelőtt
próbálkoztunk.
A versenyszellem, és a kompetencia élmény szinten tartása végett viszont a Bólyai csapatjáték
megfelel a diákok vállalkozó kedvének.
Viszont csökken a lelkesedés, amint szóba kerül a nevezési díj, amelynek befizetése szerencsére
az elmúlt két évben nem terhelte meg a diákok zsebét, így sokan helytálltak az első fordulóban.
(Továbbjutónk tavaly nem volt.)
Az ORCHIDEA-PANGEA versenyét is betervezzük, amennyiben meghirdetik.
36

A „ZRINYI” fizetős, meghirdetjük, hátha van rá jelentkező.
A „Szily-Tortúra” több fordulóját is munkaközösségünk fogja lebonyolítani.
Kutatók éjszakája programon való részvételt szeptember végén.
Folyamatos: diákjaink nevelése, tantermeink otthonná tétele, rendszeres számonkérés,
értékelés, jutalmazás, elmarasztalás.

Természettudományok:
okt. 4. (szerda): állatok világnapja
- aulában a tanórák közötti szünetekben játékos feladatok
márc. 22. (csütörtök): víz világnapja
- valamilyen kék színű ruházatban jönnének a gyerekek iskolába: amelyik osztályban
van a legtöbb kékgyerek, az kap jutalmat
ápr. 22. (23.-a hétfő) Föld napja: pontszerző vetélkedő
- külön feladatként: zöld és/vagy barna ruhában jönnének a gyerekek, jutalmazás
ugyanaz
máj. 10. (csütörtök) : madarak és fák napja
- aulában a tanórák közötti szünetekben játékos feladatok
A munka folyamatos, napról napra új módszerekre, ötletekre van szükség diákjaink sikeres
nevelésében, tanításában.
Tervezzük és megvalósítjuk tantermeink kellemesebbé tételét.
Budapest, 2017. augusztus 29.
Nagy Vonnák József
mkv.
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9.7 Testnevelés munkaközösség
Testnevelési Munkaközösség
Értekezlet időpontja: 2017.08.25. 9.00
1 Munkaközösségvezető: Lantos Zsoltné
Helyettesek: Nagy János,
Egri János
Pördi Ádám,
Demeter Zoltán.
2. 2017/2018-as tanév tervezett programja:
-

gólya avató
Mikulás Kupa
korcsolyázás: egész iskola
projekt hét
éjszakai foci
netfit
centrum által indított versenyek
házi bajnokságok

3. Kérések:
- Az órarend kialakításánál kérjük vegyék figyelembe, hogy egyszerre a 4 testnevelőnek ne
legyen órája. Az összevonások miatt kialakult magas létszámú osztályokat elhelyezni és
munkára fogni a tornatermen kívül a hideg évszakokban nehéz feladat. Ennek lehet a
következménye, hogy a tanuló nem hoz felszerelést, nem öltözik át.
-

Kérjük a pálya körül és ahol lehet a pályán a fűvet lenyírni!!!
Tornaterem takarítása!!!
Tornaszoba kialakítása,
Szabadtéri erősítő pálya kialakítása ( pályázat a tanműhely segítségével.)
_Mezek feliratozása, ( a centrumos futsal tornán 2. Helyezett csapat 1 garnitura
felszerelést kapott és ezt szeretnénk feliratoztatni, hogy versenyeken tudjuk használni!

Budapest, 2017.08.25.
Lantos Zsoltné (mkv.)
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9.8 Idegen nyelvi munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
2017 / 2018
Személyi változások: Kupásné Gazdag Izabellával német szakos tanárral bővült az idegen nyelvi
munkaközösség létszáma. Sas Adrien német szakos tanár viszont visszatért közösségünkbe.
Célok: munkaközösségünk elsődleges feladatai közé tartozik a diákok megváltozott
összetételéhez igazítani mind a tanítási módszereket, mind a tananyagot. A diákok maximális
képességeinek kiaknázása, fejlesztése. Az érettségire való sikeres felkészítés, amely nemcsak a
tanórákon, hanem egyéb színtereken is történjen (versenyek, projektórák, tehetséggondozás
stb.)
Terveink között szerepel a különböző szakmák szakmai anyagának bővítése a szakoktató
kollégák támogatásával. Az angolul beszélő országok kultúrájának és szokásainak feldolgozása,
kezdve Nagy-Brittaniával. Skócia szerepel ebben az évben az ismerkedés középpontjában az
ország ismereti versenyben, Ilcsik Mónika szervezésében. Tervezünk még a tanév során
prezentációs versenyt, Farkasné Csikós Hedvig szervezésével. Az OKTV versenyt Győriné Német
Ágnes bonyolítja le. Igyekszünk minél több diákot bevonni a BigRead olvasási versenybe, ahol
angol nyelven az Oxford Kiadó rövidített kiadványait ismerhetik meg diákjaink. Mindez Pelih
Alla és Sinka Zsuzsanna együttes közreműködésével kerül megvalósításra.
Ebben az évben is folytatódik az Erasmus projekt Sas Adrien szervezésében.
Szeptember
-

Az első tanítási héten kerül sor a kilencedik évfolyamos osztályok szintfelmérésére
Szeptember 30-ig tanmenetek leadása.
Megindulnak az OKTV-re való szervezési, felkészítési, lebonyolítási feladatok. (A munkát
Győriné Német Ágnes fogja össze)
Október
- BigRead, olvasási verseny kezdete Pelih Alla és Sinka Zsuzsanna irányításával
- OKTV verseny Győriné Német Ágnes szervezésével
- Ország ismereti verseny Skóciáról Ilcsik Mónika bonyolításával
November
- Munkaközösségi értekezlet. Téma: Erasmus projekt nov.6-10.
- Adventi vásár Bécsbe nov. 24.-e.
- Projekt plakátok készítése
December
- A szalagavató bál szervezésében és a táncban részvétel.
- Alapvizsga dolgozatok összeállítása.
Január
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-

Félévi értékelés
Munkaközösségi értekezlet. Téma: az első félév értékelése, a második félév teendőinek
pontosítása.
Február
- Érettségi témakörök kiadása.
- Alapvizsgák lebonyolítása. .
Március
- Március 15-ig a szóbeli érettségi feladatsorok törvény által előírt 10%-os átdolgozása.
Április
-

Érettségiző osztályok pontos eligazítása a nyelvi érettségivel kapcsolatban.
Megrendezésre kerül az idegen nyelvi prezentációs délután, Farkasné Csikós Hedvig
szervezésében.

Május
- Írásbeli érettségi vizsgák
- Az érettségi vizsgadolgozatok értékelése.
- Szóbeli alapvizsga
Június
- Munkaközösségi értekezlet. Téma: a tanév munkájának értékelése.
- Középszintű szóbeli érettségi vizsgák.
Budapest, 2017. augusztus 29.
Telegdi-Horváth Tünde
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9.9 Humán munkaközösség munkaterve

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE
2017/18-AS TANÉV
Személyi és tárgyi feltételek, célkitűzések
Az idei tanévet 11 fővel kezdi meg munkaközösségünk. Az iskolai könyvtárunk továbbra is több
helyszínen egy személy irányításával működik.
A tanítást interaktív tábla, AV eszközök, térképek és az iskolai könyvtár állománya teszi
könnyebbé.
A 002, 015, 016, 019, 121, 123-as termek szaktanteremként működnek reményeink szerint idén
is. A 015, 016-os termekben is szeretnénk projektort, melyek segítik a munkánkat, illetve az
elromlott projektor mielőbbi kijavítását szeretnénk a 002-es teremben.
Az idei tanévben is folytatódnak a kilencedikes és a tizedikes osztályokban a
könyvtárhasználati órák az átalakított könyvtár bevonásával.
A lehetőségekhez mérten tovább folytatódik a múzeumlátogatás és a színházi, osztálytermi
színházi előadások megtekintése. Szintén fontosnak tartjuk, hogy mivel a kilencedik kerületben
helyezkedik el iskolánk, legalább a végzős szakgimnazisták jussanak el kerületünk szülöttének –
József Attilának – szülőházába, a Gát utcába.
Figyelemmel kísérjük a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításait, s ezekre is anyagi lehetőségeink
függvényében próbálunk diákokat elvinni. Tihanyi Emese tanárnő az idei tanévben is tervez
látogatást a Nemzeti Galériába. Morvai Andrea tanárnő a Hadtörténeti Múzeum
múzeumpedagógiai foglalkozásaira viszi a 11. és 12. évfolyamos diákjait. Szeretnénk a
tanulóinkat színházba is eljuttatni (Örkény Színház – Anyám tyúkja, Tartuffe, Bábszínház –
Semmi, Az ember tragédiája című darabok). Szeretnénk csatlakozni idén is az Együtt szaval a
nemzet programhoz, melynek során az egész országban a csatlakozott iskolák diákjai egy
időpontban szavalnak, s ennek megörökítését videó megosztóra töltik fel. Idén csak a 11.
szakgimnáziumi osztályok részvételével kíséreljük meg a csatlakozást. A program koordinálását
Majkó Krisztina kolléganő vállalta magára.
Pusztai tanár úr november 24-re szervez bécsi adventi kirándulást. Ezen kívül folyamatban van
egyéb kirándulások szervezése, mely a Diákönkormányzat keretében kerül meghirdetésre.
Továbbra is kiemelten fontos feladat a kompetenciamérés eredményeiből adódóan a
szövegértési, szövegalkotási és a nyelvi készség fejlesztése. Ennek érdekében a munkaközösség
tovább folytatja a szövegértési feladatsorok kidolgozását, és ezek a 9-10-es osztályokban
havonta megíratásra kerülnek. Ezeket követően az eredmények összegzésre kerülnek, és a
munkaközösség megvitatja, hogy mely területek szorulnak további fejlesztésre. A május 23-i
időpont előtt ismét szervezünk gyakorló napokat a jobb eredmények elérése érdekében.
Terveink szerint a Szülői értekezleteken továbbra is próbálunk a szülőktől fénymásoló papírt
szerezni, s a szövegértési feladatgyűjteményt folytatni, melyeket a helyettesítő kollégák
használhatnak a hiányzó tanárok óráin. A magyar szakos kollégák javítják, értékelik. A közös
műhelymunkák során igyekszünk kialakítani a lehetőségekhez mérten azokat az egységes
lépéseket, amelyek szintemelkedést eredményeznek.
Közös műhelymunkában dolgozzuk ki az egységes tanmeneteket, melyek a munkánkat is segítik
az esetleges helyettesítések során.
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A tavalyi évhez hasonlóan szintén folytatjuk a 11-12-es osztályokban a szövegértési
kompetencia fejlesztését.
Az idei tanévben is sor kerül a 10-es és 11-es osztályok alapvizsgájára, de új időpontban: február
végén az írásbelire kerülne sor, majd május 28-i héten pedig a szóbelire. Az új időpont terveink
szerint jobban motiválni fogja a diákokat a jobb eredmény elérésére.
A tanév során havonta megtartandó munkaközösségi értekezleteken kerül sor az aktuális
kérdések, témák megtárgyalása mellett a tanév fontosabb eseményeinek és versenyeinek az
előkészítésére.

Ünnepélyek, versenyek
Az idei tanévben is a munkaközösségre hárul az iskolai életet érintő legtöbb rendezvény,
ünnepség, verseny lebonyolítása és rendezése. Helyzetünket nehezíti, hogy az iskolai
ünnepségeket két helyszínen kell megrendezni. A rendezvények lebonyolításában kiemelkedő
segítséget nyújt a stúdió.
Ünnepélyek és felelőseik:
Tanévnyitó

Monostoriné Varga Katalin

Október 6.

Monostoriné Varga Katalin (hanganyag) (6-án hangzik el mindkét épületben)

Gólyaavató

(október 13. péntek) Monostoriné Varga Katalin, Szabóné Bencze Rita

Október 23. (október 20. péntek) Kirajzás szakiskolások és szakgimnazisták részére,
évfolyamokra lebontott feladatlap megoldásával
Szalagavató (december 16. szombat) Monostoriné Varga Katalin és Bodnárné Bihari Klára
Magyar kultúra napja (január 22. hétfő)
szakgimnazisták bevonásával.

Együtt szaval a nemzet részvétel a 11-es

Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 26. hétfő) Morvai Andrea (hanganyag)
Március 15. Ismét kirajzást tervezünk, minden osztályfőnök a saját osztályával meglátogatja a
forradalom helyszíneit, s megadott feladatokat végez el, amiben a nem osztályfőnök kollégák
segítenek. Koordinálása Csányi Szilvia feladata. (március 14-én, szerdán)
Költészet napja (április 11.) Szünetekben megzenésített versek hangzanak el, a Ferencvárosi
Művelődési Ház szavalóversenyére készítünk fel diákokat, versíró pályázatot hirdetünk, mint
tavaly, illetve kortárs költőket próbálunk meghívni az iskolába, elsősorban a végzősökkel való
találkozás a cél – érettségi témakör.
Magyar holokauszt napja (április 16.) Majkó Krisztina, Bodnárné Bihari Klára
Trianon (június 4. hétfő)

Pusztai Sándor (hanganyag)

Ballagás (május 4. péntek) Monostoriné Varga Katalin és Bodnárné Bihari Klára (Timót utca),
Bodnár Erika (Tolnai Lajos utca)
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Pedagógusnap szerintünk hasznosabb lenne egy külső helyszínen ebédelni közösen, önkéntes
részvétellel.
Tanévzáró

Monostoriné Varga Katalin

Versenyek és felelőseik:
A József Attila Kör szeptember 10-i határidővel rajzpályázatot hirdet 16 éves korig bezárólag, vers
illusztráció készítése a feladat.
A Természettudományos munkaközösséggel együtt pontgyűjtő versenyt hirdetünk az iskola
összes szakgimnazista osztálya számára, melynek során egész évben különböző feladatokat,
feladatlapokat kell megoldani az osztályoknak. A legjobb osztály pedig év végén egy
jutalomnapban, programban részesül.
A 2016/17-es tanévben ezt a versenyt az akkori 10.CK osztály nyerte, nyereményük fejenként
2000 Ft, melyet mozijegyre és a hozzá tartozó büfére költhetik.

További feladatok és felelőseik:
Az idei tanévben ismét kísérletet tennénk a klubszobába életet lehelni:
Havi egy alkalommal filmklubot tartanánk, amihez várjuk a film ötleteket, illetve könyvklubot is
szeretnénk működtetni.
Projektnapokkal kapcsolatban javasoljuk, hogy a végzős diákok ne vegyenek részt benne,
helyette nekik egyéni órarend alapján oktatást kell szervezni. (érettségi tárgyak)
A KIP programmal kapcsolatban egyértelműen kijelenti a munkaközösség, hogy szinte kivétel
nélkül érdekel bennünket a módszer, de a felkészülésre fordítandó idő hiányát továbbra is
súlyos problémának tartjuk.

Kapcsolattartás a munkaközösségen belül
A munkaközösségen belül a feladatok ellátása és a felmerülő problémák megoldása állandó
kapcsolattartást igényel a kollégák és a két iskolaépület között. Ennek legegyszerűbb módja az
iskolai elektronikus levelezésén keresztül valósulhat meg, ahogy már a tavalyi évben is történt.

Eszközigényeink
A különböző versenyek lebonyolításához (országos versenyre jelentkezés, házi verseny
jutalmazása) előreláthatólag 30 000 Ft-ra lesz igényünk, amit a versenyek időpontjainak
függvényében kívánunk felhasználni. (Fenntartótól vagy a rendezvénydíjakból) Illetve ifjúsági
könyvek, kortárs művek vásárlására szeretnénk pénzt a könyvtár számára.
Budapest, 2017. augusztus 28.
Csányi Szilvia

43

Iskolai események
Nap

Dátum

A hét napja

Tervezett program/feladat megnevezése
Iskola (Timót)

Tervezett
program/feladat
megnevezése
Telephely (Tolnai)

Tervezett
program/feladat
megnevezése
Kollégium

179
2017.08.24
2017.08.25
2017.08.26
2017.08.27
2017.08.28

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

2017.08.29 kedd
2017.08.30 szerda

Alakuló értekezlet - korrepetálások + beiratkozás
Osztályozóvizsgák - korrepetálások; munkaközösségi értekezletek

Javítóvizsgák írásbeli
Javítóvizsgák szóbeli + pótbeiratkozás
Éves munkatervek leadása
Szülői értekezlet, szülői
szervezet
tisztújító,beköltözés

2017.08.31 csütörtök

Nyitóértekezlet

1

2017.09.01 péntek
2017.09.02 szombat
2017.09.03 vasárnap

Első tanítási nap - 7:45 - Tanévnyitó + 3 of. Óra

2
3

2017.09.04 hétfő
2017.09.05 kedd

4

2017.09.06 szerda

Csoportfoglalkozás (BKV
utazási költségek egész
évre)

5

2017.09.07 csütörtök

Csoportfoglalkozás
(csapatépítés 7x)

6

2017.09.08 péntek
2017.09.09 szombat
2017.09.10 vasárnap

KKV képzés kezdete; esti érettségi képzés kezdete
Szakmai vizsga jelentkezés határideje

Záradékolás határideje

Csoportfoglalkozás
Csoportfoglalkozás

DÖK

Nemzetközi programok /
Országos programok

7

2017.09.11 hétfő

Szakmai esti oktatás kezdete

8

2017.09.12 kedd

Szülői értekezlet

9

2017.09.13 szerda

10
11

Szakmai esti oktatás
kezdete

Alakuló ülés
1. Kollégiumi gyűlés
Tűz- és balesetvédelmi
oktatás kollégisták
számára

2017.09.14 csütörtök
2017.09.15 péntek

Csoportfoglalkozás

Fotó verseny Pozsonyban
Fotó verseny Pozsonyban

2017.09.16 szombat
2017.09.17 vasárnap

Fotó verseny Pozsonyban

12

2017.09.18 hétfő

Szakkörök, sportkörök
indulása

13

2017.09.19 kedd

Kollégiumi DÖK
tisztújító gyűlés

14
15

2017.09.20 szerda
2017.09.21 csütörtök

16

2017.09.22 péntek
2017.09.23 szombat
2017.09.24 vasárnap

17

2017.09.25 hétfő

18
19
20
21

2017.09.26
2017.09.27
2017.09.28
2017.09.29
2017.09.30
2017.10.01

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

22
23
24
25

2017.10.02
2017.10.03
2017.10.04
2017.10.05

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Ismerkedési Est

Induló osztályok adminisztrációjának
leadása

Kölni diákok
Kölni diákok
Kölni diákok
Kölni diákok
Kölni diákok

Őszi Zsongás(Piknik)
Kutatók éjszakája + tanári kirándulás

Szakmai vizsgák kezdete

DÖK ülés

Állatok napja

1

26

2017.10.06 péntek

Megemlékezés: aradi vértanúk
(iskolarádió)

2017.10.07 szombat
2017.10.08 vasárnap
27
28
29
30
31

2017.10.09
2017.10.10
2017.10.11
2017.10.12
2017.10.13

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Gólyaavató + KIP tárgyalás alatt
Kirándulás (minimum
10 fő)

2017.10.14 szombat

32
33

2017.10.15 vasárnap
2017.10.16 hétfő
2017.10.17 kedd

34

2017.10.18 szerda

35
36

2017.10.19 csütörtök
2017.10.20 péntek

37

2017.10.21
2017.10.22
2017.10.23
2017.10.24

38

2017.10.25 szerda

39
40

2017.10.26
2017.10.27
2017.10.28
2017.10.29

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

2017.10.30
2017.10.31
2017.11.01
2017.11.02

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Kirándulás
WorldSkills
WorldSkills
WorldSkills + COCO+
Az iskola meghirdeti a képzési kínálatot
1-3 óra megtartva, A nemzeti ünnep megtartása kirajzással

Megemlékezés '56-ról

WorldSkills + COCO+
WorldSkills + COCO+
COCO+
COCO+

Nemzeti ünnep
KMO Kispesti
Sulibörze
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Őszi szünet

2

Kollégium zárása

2017.11.03 péntek
2017.11.04 szombat
2017.11.05 vasárnap
41

2017.11.06 hétfő

42
43

2017.11.07 kedd
2017.11.08 szerda

44
45
TNM

2017.11.09
2017.11.10
2017.11.11
2017.11.12

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

46

2017.11.13 hétfő

47

2017.11.14 kedd

48

2017.11.15 szerda

49

2017.11.16 csütörtök

50

2017.11.17 péntek

Esti érettségi
negyedéves vizsga a
12-13. évfolyam

ERASMUS+ Magyaro.

Nyított hét

ERASMUS+ Magyaro.
ERASMUS+ Magyaro.
ERASMUS+ Magyaro.
ERASMUS+ Magyaro.

KIP - még tárgyalás alatt
Családi nyitott nap (TNM)
Esti érettségi pótló
negyedéves vizsga a
12-13. évfolyam

DÖK ülés

Informatika
szakmai
előadás

2017.11.18 szombat
51
52
53

2017.11.19
2017.11.20
2017.11.21
2017.11.22

vasárnap
hétfő
kedd
szerda

54

2017.11.23 csütörtök

55

2017.11.24 péntek

Nevelőtestületi értekezlet + Fogadó órák
Csoportfoglalkozás
(vendég, külsős) +
Advent I.
Advent Bécs
kirándulás

Kompetenciamérés adatszolgáltatás
lezárása

3

56
57
58

2017.11.25
2017.11.26
2017.11.27
2017.11.28
2017.11.29

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

59

2017.11.30 csütörtök

60

61
62

2017.12.01
2017.12.02
2017.12.03
2017.12.04
2017.12.05

63

2017.12.06 szerda

Mikulás ajándékozás

64

2017.12.07 csütörtök

Csoportfoglalkozás,
Advent III.

65

2017.12.08 péntek

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Csoportfoglalkozás,
Advent II.

Mikulás kupa kezdete

Jelentkezés a felvételi vizsgákra a
középiskolákba

DÖK ülés

Tótfalusi nap, Mikulás

2017.12.09 szombat
66
67

2017.12.10 vasárnap
2017.12.11 hétfő
2017.12.12 kedd

68

2017.12.13 szerda

69

2017.12.14 csütörtök

70

2017.12.15 péntek

71

2017.12.16 szombat

72
73

2017.12.17 vasárnap
2017.12.18 hétfő
2017.12.19 kedd

Szalagavató főpróba + Feladatlapigény
leadása a központi felvételihez
Csoportfoglalkozás,
Advent IV.
Szalagavató - szabadnap helyette
2017.12.22.

Tanári karácsony

4

74

2017.12.20 szerda

75

2017.12.21 csütörtök

76

2017.12.22 péntek
2017.12.23 szombat
2017.12.24 vasárnap
2017.12.25
2017.12.26
2017.12.27
2017.12.28
2017.12.29
2017.12.30

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap;
osztálykarácsony

Téli szünet előtti
utolsó tanítási nap;
osztálykarácsony

Csoportfoglalkozás

Ledolgozva 2017.12.16-én (Szalagavató)
Ledolgozva 2017.11.11,+D104 Családi nyitott nap

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Kollégiumi karácsonyi
vacsora

Kollégium zárása

Téli szünet

2017.12.31 vasárnap

77
78

2018.01.01
2018.01.02
2018.01.03
2018.01.04

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

79

2018.01.05 péntek

80
81
82

2018.01.06
2018.01.07
2018.01.08
2018.01.09
2018.01.10

83
84

2018.01.11 csütörtök
2018.01.12 péntek

ÚJÉV
Kollégium nyitása

Keresztféléves képzésben a befejező
szakképzési évfolyamon az utolsó
tanítási nap; osztályozó konferenciák

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

DÖK ülés

2018.01.13 szombat

Kirándulás (10 főtől
hivtalos)

2018.01.14 vasárnap

Kirándulás

5

85

2018.01.15 hétfő

86
87
88

2018.01.16 kedd
2018.01.17 szerda
2018.01.18 csütörtök

89

2018.01.19 péntek
2018.01.20 szombat

NETFIT mérés kezdete a 12-13.
évfolyamon

Esti érettségi félévi
vizsga a 12-13.
évfolyam

Központi írásbeli felvételi

2018.01.21 vasárnap
Esti érettségi pótló
félévi vizsga a 12-13.
évfolyam

90

2018.01.22 hétfő

Magyar kultúra napja

91

2018.01.23 kedd

92

2018.01.24 szerda

93

2018.01.25 csütörtök

Osztályozó konferenciák??? Rövidített
órák

94

2018.01.26 péntek

Az első félév utolsó tanítási napja;
osztályozó konferenciák - rövidített órák

Megemlékezés a
Magyar Kultúra
Napjáról

2018.01.27 szombat
2018.01.28 vasárnap
95

2018.01.29 hétfő

96
97

2018.01.30 kedd
2018.01.31 szerda

98

2018.02.01 csütörtök

99

2018.02.02 péntek
2018.02.03 szombat
2018.02.04 vasárnap

100

2018.02.05 hétfő

Féléves értékelés
elkészítése

Römi
verseny
Bizonyítványosztás

NETFIT mérés kezdete a 11. évfolyamon

DÖK ülés

6

Nevelőtestületi értekezlet +
Szülői értekezlet

101

2018.02.06 kedd

102

2018.02.07 szerda

103

2018.02.08 csütörtök

104

105
106
107

2018.02.09
2018.02.10
2018.02.11
2018.02.12
2018.02.13
2018.02.14

108

2018.02.15 csütörtök

109

2018.02.16
2018.02.17
2018.02.18
2018.02.19
2018.02.20

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

110
111
112

2018.02.21
2018.02.22
2018.02.23
2018.02.24
2018.02.25

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

113

2018.02.26 hétfő

Szóbeli felvételi meghallgatások Kommunizmus áldozatai megemlékezés (iskolarádió)

114

2018.02.27 kedd

Szóbeli felvételi meghallgatások

115

2018.02.28 szerda

TNM
TNM

Központi írásbeli eredményekről való
tájékoztatás

2. kollégiumi gyűlés

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgákra

síszünet
síszünet

Fotókiállítás

NETFIT mérés kezdete a 10. évfolyamon
Szóbeli felvételi meghallgatások
Szóbeli felvételi meghallgatások

Farsang

Esti érettségi
háromnegyedévi
vizsga a 13. évfolyam

7

116
117

2018.03.01
2018.03.02
2018.03.03
2018.03.04

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
Pénzügyi és vállalkozói témahét

118

2018.03.05 hétfő

119
120

2018.03.06 kedd
2018.03.07 szerda

121

2018.03.08 csütörtök

122

2018.03.09 péntek

123

2018.03.10 szombat

Esti érettségi pótló
háromnegyedévi
vizsga a 13. évfolyam

DÖK ülés

Kollégiumok közötti
szavalóverseny
3 óra megtartva + Nemzeti ünnep megünneplése kirajzással

Március 16. (péntek)
ledolgozása

2018.03.11 vasárnap
124
125
126

2018.03.12
2018.03.13
2018.03.14
2018.03.15
2018.03.16
2018.03.17

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Március 15. (Ünnepély)
Nemzeti ünnep

2018.03.18 vasárnap
127

2018.03.19 hétfő

128
129

2018.03.20 kedd
2018.03.21 szerda

130

2018.03.22 csütörtök

131

2018.03.23 péntek

NETFIT mérés a 9. évfolyamon +
Tanári értékelés a végzős évfolyamokon

Víz világnapja

Víz világnapja

8

Csoportfoglalkozás
(vendég, vagy külsős
program)

2018.03.24 szombat
2018.03.25 vasárnap
132

2018.03.26 hétfő

133

2018.03.27 kedd

TMN

2018.03.28
2018.03.29
2018.03.30
2018.03.31
2018.04.01

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

134

2018.04.02 hétfő
2018.04.03 kedd
2018.04.04 szerda

135

2018.04.05 csütörtök

136

2018.04.06 péntek

Kollégiumi nap
(sütögetés, játékok)
Diákok
éjszakája

Diákok éjszakája; LAN party, foci, filmvetítés
Szily nap

Kollégium zárása

Euroskills válogató
Euroskills válogató

Tavaszi szünet

Kollégium nyitása

2018.04.07 szombat
2018.04.08 vasárnap

137

2018.04.09 hétfő

Írásbeli alapvizsga 10-11. évfolyam +
Magyar holokauszt áldozatai meg.

Esti érettségi pótló
háromnegyedévi
vizsga a 12. évfolyam

138

2018.04.10 kedd

Írásbeli alapvizsga 10-11. évfolyam,
szülői fogadóóra

tanári értékelés

139

2018.04.11 szerda

Írásbeli alapvizsga 10-11. évfolyam,
Költészet napja megemlékezés

9

DÖK ülés

140

2018.04.12 csütörtök

141

2018.04.13 péntek
2018.04.14 szombat
2018.04.15 vasárnap

142

2018.04.16 hétfő

143

2018.04.17 kedd

ERASMUS+ Olaszország

2018.04.18
2018.04.19
2018.04.20
2018.04.21

ERASMUS+ Olaszország
ERASMUS+ Olaszország
ERASMUS+ Olaszország

144
145
146
TNM

szerda
csütörtök
péntek
szombat

Ideiglenes felvételi rangsor

Szakmák éjszakája

Esti érettségi év végi
vizsga a 13. évfolyam

Szakmasztár fesztivál előkészítése
Föld Napja külsős
program

2018.04.22 vasárnap
147

2018.04.23 hétfő

148
149

2018.04.24 kedd
2018.04.25 szerda

150

2018.04.26 csütörtök

151

2018.04.27 péntek
2018.04.28 szombat
2018.04.29 vasárnap

Föld napja + Tanári értékelés a 9.
évfolyamon

Értesítés kiküldése a felvételiről

2018.05.01 kedd

Állami ünnep

153

2018.05.03 csütörtök

154

2018.05.04 péntek

Kollégiumi elégedettség
mérés adatgyűjtés
határideje

Végzősök búcsúztatása,
éves diák jutalmak

Pihenőnap

2018.05.02 szerda

Esti érettségi pótló év
végi vizsga a 13.
évfolyam

3. kollégiumi gyűlés

2018.04.30 hétfő

152

ERASMUS+ Olaszország

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok
részére + osztályozó konferenciák
Ballagás

Ballagás

10

Szakmasztár
Szakmasztár
Szakmasztár

155
156

2018.05.05
2018.05.06
2018.05.07
2018.05.08

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

É: magyar
É: matematika

DÖK ülés
emelt szintű
vizsgaközpont leszünk
emelt szintű
vizsgaközpont leszünk

TNM

2018.05.09 szerda

É: történelem

TNM

2018.05.10 csütörtök

É: angol
É: német

158

2018.05.11
2018.05.12
2018.05.13
2018.05.14

159

2018.05.15 kedd

Biológia emelt szint

160

2018.05.16 szerda

É: Szakmai vizsgatárgyak

157

TNM
161

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

2018.05.17 csütörtök

162

2018.05.18
2018.05.19
2018.05.20
2018.05.21
2018.05.22

163

2018.05.23 szerda

164

2018.05.24 csütörtök

165

2018.05.25
2018.05.26
2018.05.27
2018.05.28
2018.05.29
2018.05.30

166
167
168

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

É: emelt szintű informatika

É: informatika közép szint +
Szakmai vizsga
Kompetencia mérés gyakorlás

Pünkösd
Kompetencia mérés gyakorlás

Pünkösd

Pünkösd

Kompetencia mérés

Kompetencia mérés

Kollégiumi elégedettség
mérés kiértékelése

Gyereknap + iskolai darts verseny

Szóbeli alapvizsga hete (10-11. évfolyam)

11

Csoportfoglalkozás
(Gyereknap)

169

2018.05.31 csütörtök

170

2018.06.01 péntek

NETFIT eredmények feltöltésének
határideje

2018.06.02 szombat
2018.06.03 vasárnap
TNM
171
172
173
174

2018.06.04 hétfő
2018.06.05
2018.06.06
2018.06.07
2018.06.08

kedd
szerda
csütörtök
péntek

Pedagógus nap

DÖK ülés

Emelt szintű szóbeli érettségik

2018.06.09 szombat
2018.06.10 vasárnap
175

2018.06.11 hétfő

176
177

2018.06.12 kedd
2018.06.13 szerda

178

2018.06.14 csütörtök

179

2018.06.15 péntek

Esti érettségi pótló év
végi vizsga a 12.
évfolyam

Emelt szintű szóbeli
érettségik vége
Utolsó tanítási nap; osztályozó
konferenciák
Év végi munka értékelés
elkészítése

2018.06.16 szombat
2018.06.17 vasárnap
2018.06.18 hétfő

Szóbeli érettségi + Szakmai gyakorlat kezdete

2018.06.19 kedd
2018.06.20 szerda
2018.06.21 csütörtök

Beiratkozás a 9. évfolyamra + szülői
értekezlet a 9-esek számára

2018.06.22 péntek
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2018.06.23 szombat
2018.06.24 vasárnap

Szóbeli érettségi vége
Kollégiumi évzáró,
elemző értekezlet

2018.06.25 hétfő
2018.06.26 kedd
2018.06.27 szerda
2018.06.28
2018.06.29
2018.06.30
2018.07.01

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

2018.07.02
2018.07.03
2018.07.04
2018.07.05
2018.07.06
2018.07.07

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

2018.07.08
2018.07.09
2018.07.10
2018.07.11
2018.07.12
2018.07.13

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Beiratkozás az érettségi utáni képzésbe +
2 éves képzésekre + tanévzáró
Tanévzáró értekezlet

2018.07.14 szombat
2018.07.15 vasárnap
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Plusz költségeket jelentő rendezvények
Időpont
Esemény leírása
2017.09.14
Fotó verseny Pozsonyban - A fogadó fél állja a szállás és étkezés költségét
2017.09.16
2017.09.21 Ismerkedési Est (kollégium)
2017.09.28 Őszi Zsongás(Piknik) (Kollégium)
Kölni diákok látogatása: A diákok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2017.09.25
felkérésére jönnek minden évben. A tanműhelyben töltenek egy hetet, utána
kimennek partnercégekhez. A partnerhez kiutazáshoz (egyszeri alkalommal)
2017.09.29
szükség van járműre.
2017.10.13 Gólyaavató: A rendezvényhez szükséges eszközök
2017.11.06 Futó Erasmus+ (Szerződésszám: 16/1/KA219/024218 ) program magyarországi
2017.11.10 találkozójának finanszírozása a projekt költségvetéséből
2017.11.11 Családi nyitott nap – Beiskolázási nap szükséges plusz anyagköltsége
2017.11.15 Informatika szakmai előadás (meghívott előadó költsége)
2017.11.24 Advent - Bécs kirándulás: buszköltség
2017.12.04 Mikulás kupa - iskolai fociverseny az osztályok között. Érmek és ajándékok
Tótfalusi nap: A Tolnai utcai épület (nyomdaipari képzés) hagyományai szerint
2017.12.08 a nap vetélkedőket, nyomdaipari bemutatókat és egyéb rendezvényeket
tartalmaz. A rendezvény költségeinek finanszírozására van szükség.
Tanári karácsony: Iskolánk hagyományosan karácsonykor megvendégeli az
2017.12.19
iskolai étkezdében a tanárokat és dolgozókat.
Kollégiumi karácsonyi vacsora: A kollégium egy vacsorára meghívja
2017.12.20 hagyományosan a kollégium lakóit és a nevelőtanárokat. Egyúttal egy színházi
előadást is bemutatnak a kollégium diákjai.
2018.02.20 Fotókiállítás: A DÖK által tervezett program
2018.02.22 Farsang a kollégiumban
Projektnapok: A projektoktatás módszerével a tanulócsoportok olyan
2018.03.07
projekteket valósítanak meg, amelyek vagy az iskola egy részének fejlesztését,
szépítését jelentik vagy a megszokott tanórákhoz képest más módon sajátítják
2018.03.10
el a szükséges kompetenciákat. A projektek anyagköltsége
2018.03.26 Kollégiumi nap (sütögetés, játékok)
2018.03.27 LAN party + Éjszakai foci, Szily nap: Az iskola hagyományosan tavasszal rendezi
2018.03.28 meg a DÖK napot. A megvalósításhoz szükséges anyagok költsége
2018.04.16 Futó Erasmus+ (Szerződésszám: 16/1/KA219/024218 ) program olaszországi
2018.04.20 találkozójánal finanszírozása a projekt költségvetéséből
2018.05.29 Pedagógus nap: Udvari piknik vagy tanári kirándulás
Összesen (körülbelül)

Plusz
költség
50 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft

20 000 Ft
50 000 Ft
1 500 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft

150 000 Ft
150 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

500 000 Ft
50 000 Ft
200 000 Ft
1 500 000 Ft
150 000 Ft
4 810 000 Ft

Budapest, 2017. augusztus 31.

…………………………………………….
Fábián Zoltán
tagintézményvezető

