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A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb,  

hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt,  

ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani.  

Ez olyan bizalom a felnőtt részéről,  

amit minden korú gyerek megérez.  

Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.  

Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az. 

/Tari Annamária/ 

 
Én sosem tanítom a diákjaimat,  

csak próbálom megteremtetni a feltételeket, 

amelyekben tanulhatnak. 

/Albert Einstein/ 

 

MUNKATERV 

2018/2019 
Bevezetés 
 

A munkaterv a nevelőtestület által elfogadott és az Intézményfenntartó által elfogadott Peda-

gógia Program, valamint a munkaközösség-vezetők és speciális munkatervek (ifjúságvéde-

lem, diákönkormányzat, könyvtár, team mérés-értékelés csoport) által benyújtott munkatervek 

alapján készült el.  

A munkaterv készítésénél kiindulópont volt az előző évek során kialakított hagyományok, ta-

pasztalatok, eredmények és az aktuális problémák, melyek további célkitűzések alapját szol-

gálják. 

A 2018/2019-es tanév munkaterve a feladatokat, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős veze-

tőjét és az ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza. 

 

 

Vonatkozó jogszabályok 

 
 

A középfokú nevelési - oktatási intézmények működését meghatározó jogszabályok 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, /Nkt./ 78. § (1) bek. f) pontja, 86-87. § 

 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B § (1) Miskolci Szakképzési Centrumhoz való csat-

lakozás 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint 145-153.§ 

 Az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

 a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 
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 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 25. § 

Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-

oktatással le nem kötött része 

 2013. évi CXXXVII. törvény nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény mó-

dosításáról  

 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 térítésmentes tankönyvellátást felmenő rendszerben kell biztosítani 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet alkalmazása 

 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 

31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelete 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosításáról 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.)  

EMMI rendelet 8, 10. és 11. mellékletei 

 10. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakközépiskolák 

9–13. évfolyama számára 

 8. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák 

számára 

 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 34/2008. (XII. 12.) OKM r. - 2/2008. (II. 8.) OKM  r.  A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 

(17/2004. V. 20.) OM rendelet a Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve 

 a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet rendelkezéseit felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben való bevezetése továbbra is folytató-

dik. 

 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról; 

 2017. évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó tör-

vények módosításáról 

 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 

döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről 

 A szakképzési kerettantervekről 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 1. mel-

léklet szakmai érettségi vizsgakövetelményei módosulnak – 2020 február 15. napján lép 

hatályba 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-

vetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 
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 A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról 

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek: 

 az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások 

is, így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve (felülvizsgálva: 2015.08. 24.) 

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. (SZMSZ, Házirend, 

stb.) (felülvizsgálva: 2015.08.24., illetve folyamatosan 2016. 09. 01-től) 

 elnyert pályázati indikátorok - az ötéves fenntartás - fenntarthatóság tükrében  

 a TÁMOP-3.4.2A/11-2-2012-0028 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja - 

Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért (inklúziójáért) 

az óvodától a munkába állásig 

 a TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0007 Iskolai tehetséggondozás „Sokféleség, lehetőség” 

Tehetséggondozás a Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolájában – a különbö-

ző sérültségű emberek világába integrálva 

 TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0029 Innovatív iskolák fejlesztése „”Megújulás a kulcsfon-

tosságú területeken!” Mindenki más, egyedi és fontos, mindenkihez más út vezet, en-

gedd, hogy megtaláljuk a Hozzád vezetőt! 

 a TÁMOP -3.4.1B-11/2-2012-0002 Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásá-

nak segítése II szakasz,”Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség!” interkulturális tanulási 

környezet megteremtése migráns tanulók fogadására 

 TÁMOP -3.1.6-11/2-2011-0017 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmé-

nyek által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök be-

szerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése érdekében 

 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0003 „A  jövő mi vagyunk! Alkossunk, működjünk együtt, 

tanuljunk egymástól, fektessünk be energiát a korszerű modern, diákok érdekelt képvi-

selő iskoláért!” /Referencia – intézmény/ 

 TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai struktúra fejlesztés a közoktatás-

ban  

 TIOP-1.2.3-11/1-2011-0029 Egyenlő esély: elérhető információ tudás minden, diák 

számára a Martin János Szakképző Iskolája Könyvtárában 

 Erasmus+ program Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása pályázat 

(kódszáma: 2017-1-HU01-KA102-035718 projekt címe: Zöld Árnyalatok a szak-

képzésben és a munkaerő-piacon délen 

 Az Oktatási Hivatal bázisintézménye pályázat 

 Határtalanul! program projekt címe: Közös élmények a Rákócziak birodalmában 

 GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 
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Pályázat megnevezése:   
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0029 Innovatív iskolák fejlesztése „”Megújulás a kulcsfontosságú területeken!” Mindenki más, egyedi és fontos, mindenkihez 
más út vezet, engedd, hogy megtaláljuk a Hozzád vezetőt!  
Fenntartási időszak: 2015.09.16-2020.09.15 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

1. egészségnevelési prog-

ramban témanap megva-

lósítása évi 1 alkalommal 

 

minden évfolyam 

valamennyi tanu-

lója részt vesz a 

témanapon 

ember és termé-

szet 

ember és társada-

lom 

életvitel és gya-

korlati ismeretek 

1 témanap meg-

rendezésre kerül 

az iskola tanulóinak 

95%-a,és valameny-

nyi pedagógusa  

részt vesz az egés-

zségnevelési prog-

ramban, 

Fülöp-Pető Eszter,  

Gere Éva, osztály-

főnökök 

 

 

projektmene-

dzser 

forgatókönyv, jelenlé-

ti ívek, fotók, program 

megjelenik a tanme-

netekben 

2018.szept.15. 

2. Idegen nyelv tanulásá-

nak támogatása évi 1 al-

kalommal (különös tekin-

tettel használandó a nyel-

vi labor, nyelvtanulást 

segítő pályázati eszkö-

zök) 

Erasmus program beépí-

tése 

minden évfolyam 

osztályaiból tanu-

lók 10%-ban 

részt vesznek a 

versenyen 

élő idegen nyelv 1 idegen nyelvi 

témanap meg-

rendezésre kerül 

1 idegen nyelvi ver-

seny során az iskola 

minden osztályából 

a tanulók 10 %-a 

részt vesz, a pályá-

zat idegen nyelvet 

támogató eszközeit 

használják 

Hortobágyi Orsolya, 

Takács Veronika 

projektmene-

dzser 

jelenléti ívek, fotók 2018.okt.03. 

3.Kerékpártúra szervezé-

se évente 1 alkalommal 

Erasmus program beépí-

tése 

 

összesen min. 15 

tanulónak  

(nincs évfolyam-

hoz kötve) 

életvitel és gya-

korlati ismere-

tek,közlekedési 

ismeretek, ember 

és természet 

 

1 kerékpártúra 

megszervezésre 

kerül 

min.15 fő részt vesz 

a kerékpártúrán 

Rózsahegyi Béla 

projektmene-

dzser 

jelenléti ívek, fotók 2018 ősz 

(október) 

2019 tavasza 

(április) 

 

4. környezeti neveléssel 

kapcsolatos  tématerület: 

Fenntarthatóságra neve-

lés, nyitottság a környe-

zettudatosság figyelem-

bevételével 

minden évfolyam 

valamennyi tanu-

lója részt vesz a 

témaheten 

ember és termé-

szet 

ember és társada-

lom 

földünk és kör-

nyezetünk 

környezeti neve-

léssel kapcsola-

tos  

ismeretek alkal-

mazása a min-

dennapokban 

az iskola tanulóinak 

95%-a,és valameny-

nyi pedagógusa  

részt vesz  környe-

zettudatos 

témaheten 

agrár  munkaközös-

ség, 

Valamennyi peda-

gógus 

projektmene-

dzser 

jelenléti ívek, fotók, 

tanmenetek, óraváz-

latok, munkaközössé-

gek munkatervei 

2019.04.23-

2019.04.27 

5. média ismere-

tek,innováció 

Digitális ismeretek bőví-

tése 2 témahét segítségé-

vel 

Erasmus program beépí-

tése 

minden évfolyam 

valamennyi tanu-

lója részt vesz a 2 

témaheten 

minden évfolya-

mon tanított va-

lamennyi tantárgy 

esetébe 

 

2 témahét meg-

rendezésre kerül 

az iskola tanulóinak 

95%-a,és valameny-

nyi pedagógusa  

részt vesz a 

2témaheten 

Valamennyi peda-

gógus  

projektmene-

dzser 

jelenléti ívek, fotók, 

tanmenetek, óraváz-

latok, munkaközössé-

gek munkatervei 

Európai progra-

mozás hete 

2018.10.07-

2018.10.22. 

 

digitális témahét. 

2019.04.09-

2019.04.13 

6. IKT-s eszközökkel tá-

mogatott tanórák megtar-

minden évfolyam 

valamennyi tanu-

minden évfolya-

mon tanított va-

IKT-s eszközök 

segítségével in-

az IKT-s eszközök 

használata vala-

Valamennyi peda-

gógus, 

projektmene-

dzser 

digitális naplóban, 

tanmenetekben, óra-

folyamatosan a 

tanév során 
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

tása  lója részt vesz lamennyi tantárgy 

esetébe 

formáció átadása mennyi tanóra 40 

%-ban  

 

ellenőrzik: 

tagint.vez.helyettesek 

vázlatokban jelzés. 

7. Gazdasági és pénzügyi 

ismeretek átadása 

 

 

minden évfolyam 

valamennyi tanu-

lója részt vesz a 

témaheten 

minden évfolya-

mon tanított va-

lamennyi tantárgy 

esetében 

 

 

1 témahét meg-

tartásra kerül 

az iskola tanulóinak 

95%-a,és valameny-

nyi pedagógusa  

részt vesz a 

témaheten 

Valamennyi peda-

gógus 

projektmene-

dzser 

digitális naplóban, 

tanmenetekben, óra-

vázlatokban megjele-

nik 

pénzügyi tudatos-

ság és gazdálko-

dás hete  

2019.02.25-

2019.03.01. 

8.Közlekedési tudnivalók 

bevitele a tanórák ismere-

teibe 

 

 

9 E. osztályok életvitel és gya-

korlati ismeretek, 

közlekedési isme-

retek 

közlekedési is-

meretek alkal-

mazása a min-

dennapokban 

közlekedési ismere-

tek 100%-ban be-

épülnek a tanmene-

tekbe, óravázlatok-

ba 

Rózsahegyi Béla 

osztályfőnökök 

projektmene-

dzser 

digitális napló, fotók folyamatosan a 

tanév során 

9. Mindennapos testneve-

lés során lovaglás, labda-

játék, úszás foglalkozások 

megtartása 

(szept-május) 

minden évfolyam 

tanulói számára 

meghirdetve 

testnevelés és 

sport 

a sportfoglalko-

zások 

folyamatos tartá-

sa a meghirdetett 

sportágakban 

az egész iskola ta-

nulóit bevonva, 

min. intézményi ta-

nulók 10 % -ban 

testnevelők 

projektmene-

dzser 

digitális napló, fotók 

tanmenetek 

folyamatosan a 

tanév során 

10. Belső képzések szer-

vezése munkaközössé-

genként évi 2 alkalom-

mal. 

Módszertani napok 

Erasmus program beépí-

tése 

pedagógusok minden szakterü-

leten 

 munkaközössé-

genként 2 szak-

mai műhely-

munka megvaló-

sul 

munkaközösségen-

ként 

2 szakmai műhely-

munka 100%-ban 

megvalósul 

munkaközösségveze

tők, valamennyi pe-

dagógus 

projektmene-

dzser 

 

 

jelenléti ív,  

fotók 

2019. 03.02. 

2019. 04.20. 

 

11.Konfliktusok kezelés 

megismertetése 

 

9. E évfolyam ember és társada-

lom 

Osztályfőnöki 

órákon 

konfliktuskeze-

lési technikák el-

sajátítását a ta-

nulók megisme-

rik 

a konfl. kezelési 

technikák beépül-

nek a tanmenetekbe, 

óravázlatokba, az 

osztályfőnöki órák 

10 %-ban megje-

lennek 

Lévayné H.Mária 

projektmene-

dzser 

jelenléti ív, fotók, 

munkaterv, tanmene-

tek, óravázlatok 

2018.október-

november-

december 

12.Drog káros hatásainak 

megismerése beépül a ta-

nulás-tanítási folyamatba 

 

9. E évfolyam ember és társada-

lom 

Osztályfőnöki 

órákon 

 

a tanulók eluta-

sítják a kábító-

szer használatát 

 

a 9/E évf. tanulói 

95%-ban részt 

vesznek a drog pre-

venciós foglalkozá-

sokon 

Hortobágyi Orsolya 

projektmene-

dzser 

jelenléti ív, fotók, 

munkaterv 

2019.február-

március-április 

13.Pályázat során beszer-

zett eszközök alkalmazá-

sa a tanítási-tanulási fo-

lyamatban 

minden évfolyam eszközökhöz iga-

zodva tématerüle-

ten- 

ként 

eszközök hasz-

nálata megtörté-

nik 

a valamennyi tanóra 

10 %-ban alkalmaz-

zák a pályázati esz-

közöket 

valamennyi peda-

gógus 

projektmene-

dzser 

 

 

óratervek, fotók 

folyamatosan a 

tanév során 

14.   A 3 Jó gyakorlat minden évfolyam minden tématerü- új módszerek al- a valamennyi tanóra valamennyi peda- projektmene-  folyamatosan a 
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

(1.A szülőkkel folytatott 

együttműködő munka 

minőségének javítása 

2. Montessori képesség-

fejlesztő eszközrendsze-

rére épülő Kompetencia 

alapú oktatási program 

3. Epochális oktatás – az 

epochák tervezése, felépí-

tése, szerkezete) 

módszereinek alkalmazá-

sa a tanítási-tanulási fo-

lyamatban 

leten kalmazásával a 

tanulási-tanítási 

folyamat támo-

gatása 

10 %-ban alkalmaz-

zák az új módszere-

ket. 

gógus dzser  

óravázlatok,  

fotók 

tanév során 

 
Pályázat megnevezése: TÁMOP-3.1.4.B-11/2-2012-0002 „Sokféleség, méltányosság, lehetőség”- Migráns projekt 
Fenntartási időszak: 2014.10.04-2019.10.04 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 

Indiká-

tor 
Sikerkritérium Megvalósító Felelős 

Dokumentu-

mok 

Időpont 

Határidő 

Migráns tanulók felmé-

rése 
9-13. évfolyam Statisztika 

Minden 

tanuló 

felmérve 

 

Migráns tanulók ismerete, 

programba való bevonása 
Osztályfőnökök 

MÉCS csoport Statisztika 2018.09.30 

KÉPZÉSEK 

( a szakmai közösség megtartása, fejlesztése) 

 

Kidolgozott migráns mé-

rések oktatása 

9-13. évfolyam-

ban tanító taná-

rok 

Differenciá-

lás 

tanulói mé-

rés 

min. 10 fő részt vesz a 

képzésen 

100%-ban megisme-

rik a kidolgozott mig-

ráns méréseket 

 

Mérés-értékelés 

munkacsoport 

Németh Judit Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

MÉCS 

munkaterve sze-

rint 

Migráns 

egyéni fejlesztés bemuta-

tása 

9-13. évfolyam-

ban tanító taná-

rok 

Differenciá-

lás 

egyéni fej-

lesztés 

min. 10 fő (gyógy-

pedagógus, osztályfő-

nök) 
100%-ban megisme-

rik a feladatot 

Rehabilitációs 

munkaközösség 

Dávid Andrea Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

 

Közismereti mun-

ka-közösség terve 

szerint 

Tartalom alapú magyar, 

mint idegen nyelv oktatá-

sa* 

Migráns tankönyvek 

használata 

9-13. évfolyam-

ban tanító taná-

rok 

Módszertan 

Óravázlatok 

készítése  

tankönyvek 

használata 

 

 

min. 10 fő részt vesz a 

képzésen 

100%-ban elsajátítják 

a képzésen elhangzot-

takat 

Közismereti mun-

ka-közösség/ 

Farkas Erzsébet 

Lévayné 

Hankóczi Má-

ria 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

Közismereti mun-

ka-közösség terve 

szerint 
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 

Indiká-

tor 
Sikerkritérium Megvalósító Felelős 

Dokumentu-

mok 

Időpont 

Határidő 

Többségi érzékenyítés** 

Az MSZC Mar-

tin János Szak-

középiskolája, 

Szakiskolája és 

Készségfejlesz-

tő Iskolájateljes 

közössége 

Befogadás 

Tolerancia 

Hátrányos 

helyzet 

 

1. db Népek és vallá-

sok témanap megva-

lósul 

Diák-önkormányzati 

nap megvalósul  

Diák-

önkormányzat 

Kristóf Anikó Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

Forgatókönyv 

Diák-

önkormányzat 

munkaterve alap-

ján 

Szülői érzékenyítés 

kidolgozott 

 akkreditációs program 

használatával 

Érdeklődő szü-

lői csoport bár-

mely évfolyam-

ból 

Befogadás 

Tolerancia 

Hátrányos 

helyzet 

 

Min. 1 szülői érzéke-

nyítő nap megvalósul 

min. 10 fő részvételé-

vel 

A program 100%-ban 

végrehajtódik 

Műszaki munka-

közösség/ 

 

Bulla Gábor 

Györgyné 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

Műszaki munka-

közösség teve sze-

rint 

Fenntarthatóságra neve-

lés, nyitottság a környe-

zettudatosság figyelem-

bevételével 

Az iskola min-

den tanára és 

tanulója 

Fenntartha-

tóság 

környezet-

tudatosság 

A projekt fenntartha-

tósággal a kollégák és 

diákok tisztában van-

nak 

5. témahéten a projekt 

fenntarthatósága be-

mutatásra kerül 

 

Osztályfőnökök, 

diákok 

Bulla Gábor 

György 

Pályázatot bemutató 

anyag 

Megismerést igazoló 

dokumentum 

Április 23-27. 5. 

témahét alatt 

MIGRÁNS TANULÓ ESETÉN 

Migráns mérések végre-

hajtása 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Differenciálás 

tanulói mérés 

Mérési adatok 

megléte 

Migráns tanulók 

képességei 100%-

ban felmérve 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

Osztályfőnök Mérési kérdőívek Folyamatos 

Migráns 

egyéni fejlesztés 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Differenciálás 

egyéni fejlesztés 

Migráns tanulók 

egyéni fejleszté-

se megvalósul 

Migráns tanulók 

egyéni fejlesztése 

100%-ban megvaló-

sul 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakembe-

rek 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakem-

berek 

 

Egyéni fejlesztési ter-

vek 

Folyamatos 

Tartalom alapú magyar, 

mint idegen nyelv oktatá-

sa* 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Hatékony kom-

munikáció, 

felzárkóztatás 

Hatékony kom-

munikáció, 

felzárkóztatás 

Migráns tanulók 

felzárkóztatása 

100%-ban megvaló-

sul 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakembe-

rek 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakem-

berek 

Tanmenetbe beépül 

 

Óravázlat 

Folyamatos 

Többségi érzékenyítés** 

A felvett migráns 

tanuló évfolya-

ma/ 

Bejövő évfo-

lyamok 

Befogadás 

Tolerancia 

Hátrányos helyzet 

Bejövő évfo-

lyamok Témahetek, projek-

tek megvalósítása 

adott évfolyamon 

Évfolyam diákjai, 

tanárai 

 

Projektterv sze-

rint 

Témahét vagy 

Projekttervekbe be-

épül 

Folyamatos 

Magyar, mint idegen 

nyelv tankönyvek 

használata 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Szakkönyvek, se-

gédanyagok hasz-

nálata 

Könyvtári köl-

csönzések létre-

jönnek 

 

Tanulói/ tanári 

kölcsönzések száma 

Min. 1-1 tanári ta-

nulói 

kölcsönzés/ év  

Együtthaladó tan-

könyvek 

Érdeklődő 

Könyvtáros 

Projekt-

menedzser 

Kölcsönzési statiszti-

ka 

Folyamatos 
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Pályázat megnevezése: TÁMOP – 3.1.6-11/2-2011-0017 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejleszté-

se és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” 

Fenntartási időszak: 

2015.08.31.-2020.08.31. 

Fenntartási időszak indikátorai: 

A fenntartási  időszakból a 2018-2019-es tanévre az indikátorok meghatározása: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

Munkaerőpiaci fel-

készítés 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismeretek 

Pályaorientáció 

Szülői klub szerve-

zése 

30főrészvételével évi 

2 alkalommal 

EÁT vezetése min-

den tanulónak 

A szülői klub tar-

tása 2 alkalommal 

70%-os részvételi 

aránnyal. 

EÁT minden tanu-

lónak (100%) el-

készül. 

Osztályfőnökök 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

EÁT 

Tanulói jogvi-

szony kezdetétől a 

végéig 

Mozgásfejlesztés 

autistáknak 

9-13 évf. au-

tista tanulók 

NAT: Testnevelés 

és sport 

Egészséges életmód 

Autista mozgásfej-

lesztési csoportok 

létrehozása mini-

mum 2, maximum 6. 

A programcsomag 

alkalmazása vala-

mennyi autista ta-

nuló (100%) ese-

tében. 

Fülöp-Pető Eszter 
Endrész 

Antal 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

Napló 

2018. 09.03., il-

letve2018-2019-

as tanév 

Konduktív peda-

gógiai ellátás 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismeretek 

Önálló probléma-

megoldás 

 

NAT: 

Testnevelés és sport 

Cselekvési bizton-

ság, koordinált 

mozgás 

Valamennyi tanuló 

esetében megvalósul 

A programcsomag 

100%-ban beépül 

a szabadidős tevé-

kenységbe, a taní-

tás-tanulás folya-

matába, a tanórába 

Fülöp-Pető Eszter 

Kassai Balázs 

Endrész 

Antal 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

Naplók 

2018-2019-as tan-

év 
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Eszközkölcsönzés  

/a pályázaton nyert 

eszközök esetében/ 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Testnevelés 

és sport 

Mozgásszükséglet 

kielégítése (kerek-

esszék) 

 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismeretek 

Közlekedés (kerek-

esszék 

 

NAT: Informatika 

Információkezelés 

 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismeretek 

Megvalósítás, ér-

zékszervek fejlesz-

tése, rugalmas gon-

dolkodás 

Eszközkölcsönzés 

időrendjének megje-

lentetése az intéz-

mény honlapján 

Évente legalább 10 

kölcsönzés. 

Az eszközköl-

csönzés lehetősége 

megjelent az in-

tézmény honlapján 

Az eszközköl-

csönzés egész tan-

évben működik. 

10 kölcsönzés az 

év során. 
Partnerintézmények 

és saját intézmény 

pedagógusai 

Eszköztár 

kezelője 

Kölcsönzési je-

gyek 

2018-2019-es tan-

év 

Belső továbbkép-

zés, ismeretek át-

adása 

9-13 évf.-on 

tanító peda-

gógusok 

Belső tudásmegosz-

tás 

Horizontális tanulás 

5 belső képzés meg-

tartása 

Az 5 belső képzé-

sen a pedagógusok 

100%-a részt vesz 

Vaszilné Kanizsai 

Katalin 
(Kulturális és sport 

munkaközösség) 

– „Tehetségek felis-

merése és azonosítá-

sa, tehetséggondozó 

projektek kidolgozása 

a nevelési oktatási in-

tézményben” 

Kristóf Anikó 

(Mezőgazdasági 

munkaközösség) 

„Kreatív tanuló – 

kreatív pedagógus, a 

kreativitás szerepe a 

tehetségfejlesztésben” 

Fülöp-Pető Eszter 

(Rehabilitációs-

Endrész 

Antal 

Belső képzés te-

matikája, anyaga 

Jelenléti ív 

Fotódokumentáció 

2018-2019-es tan-

év 
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fejlesztő munkakö-

zösség) 

„Együttnevelés, ink-

luzív befogadó peda-

gógia” 

Tamkó Sarolta 

(Közismereti munka-

közösség) 

„Utazótanári program 

elmélete és gyakorla-

ta” 

Farkas Erzsébet 

(Közismereti munka-

közösség) 

„Tanórai differenciá-

lás a gyakorlatban – 

az egyéni fejlődési 

különbségeknek, 

szükségleteknek meg-

felelő fejlesztés mód-

szerei, mint a sikeres 

integráció egyik felté-

tele” 

Kristóf Anikó 

(Műszaki, gazdasági 

szolgáltatás és nyom-

daipari szakterület 

munkaközösség) 

„Hatékony iskolát 

mindenkinek” 

Dávid Andrea 

(Rehabilitációs-

fejlesztő munkakö-

zösség) 

„Méhzümmögés és 

dühroham – a tanulás, 

figyelem, emlékezet 

és viselkedés alapjai” 
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Pályázat megnevezése:  

TÁMOP-3.4.2A/11-2-2012-0028 „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja - Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integráció-

jáért (inklúziójáért) az óvodától a munkába állásig” 
Fenntartási időszak:  

2014.06.01.-2019.05.31. 

A fenntartási időszakból a 2018-2019-es tanévre az indikátorok meghatározása: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülési  

Terület 

Indikátor 
Sikerkritérium 

Megvalósító Felelős Dokumentumok Időpont 

Átvezetési terv 

készítése 

Erasmus program 

beépítése 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 

Pályaorientáció EÁT minden 

tanulónak 

(100%) elké-

szül. 

Minden SNI tanu-

lónak készül átveze-

tési terve. EÁT ve-

zetése minden tanu-

lónak 

osztályfőnökök 

Hollóné Kalász 

Mónika 

Hollóné Ka-

lász Mónika 

átvezetési tervek 2018.09.03- 

tanulói vi-

szony végé-

ig 

Utógondozás végzett tanu-

lók 

SNI integráció Végzős tanu-

lóknak klub 

szervezése. 

Minden végzett ta-

nuló bekerül az 

utógondozásba. 

Nyomon követése 

éveken keresztül. 

Végzett tanulóknak 

klub szervezése. 

Minimum 2. maxi-

mum 4   

Hollóné Kalász 

Mónika 

Hollóné Ka-

lász Mónika 

jelenléti  

jegyzőkönyv a 

klub foglalkozá-

sokról 

 

tanulói vi-

szony végé-

től ha nem 

dolgozik 

Munkaerő piaci 

felkészítés 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 

Pályaorientáció  

 

Szülői klub 

szervezése 

Szülői klub szerve-

zése 15 főrészvéte-

lével évi 2 alka-

lommal 

 

Hollóné Kalász 

Mónika 
Hollóné Ka-

lász Mónika 

jelenléti  

jegyzőkönyv a 

klub foglalkozá-

sokról 

október 

március 
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülési  

Terület 

Indikátor 
Sikerkritérium 

Megvalósító Felelős Dokumentumok Időpont 

Kapcsolati háló 

működtetése 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

kommunikáció és 

együttműködés 

100% teljesül. A konzorciumi 

partnerintézmények 

tájékoztatják egy-

mást rendezvénye-

ikről és programja-

ikról lehetőség sze-

rint részt vesznek 

egymás rendezvé-

nyein, együttmű-

ködnek közös prog-

ramok szervezésé-

ben. 5 program 

gyakorlati ok-

tatás vezető 
Hollóné Ka-

lász Mónika 

rendezvények 

forgatókönyve, 

fotó 

az iskolák 

esemény 

naptára sze-

rint 

Eszközkölcsönzés 

működtetése a pá-

lyázaton nyert 

eszközök eseté-

ben 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 Informatika 

Információkezelés 

 Megvalósítás, ér-

zékszervek fej-

lesztése, rugalmas 

gondolkodás 

A szülői klub 

tartása 2 alka-

lommal 80%-

os részvételi 

aránnyal fele-

lős. 

Eszközkölcsönzés 

időrendjének meg-

jelentetése az in-

tézmény honlapján 

Évente legalább 10 

kölcsönzés 

könyvtáros könyvtáros kölcsönzési 

nyilvántartás 

folyamatos 

Belső tudásmeg-

osztás, horizontá-

lis tanulás 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

SNI integráció Továbbképzés 

szervezése 

A belső továbbkép-

zéseken megjelen-

nek és multipliká-

lódnak a képzések 

során elsajátított 

tartalmak 

3 előadás 

 Fülöp Pető 

Eszter 

tagintézmény-

vezető- 

helyettesek 

jelenléti  

fotó  

jegyzőkönyv 

november 

2018.10.28. 

március 

Érzékenyítő nap 9E1,9E2,9E3, SNI integráció Közös mű-

helymunkák 

megvalósultak 

100%-ban 

Minden tanuló ta-

pasztalja meg látás, 

hallás és mozgássé-

rültnek lenni 

Lénárt György 

Bulla Gábor 

Györgyné 

Herpai László 

 

tagintézmény- 

vezető- 

helyettesek 

jelenléti  

forgatókönyv 

fotó 

április 
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Pályázat megnevezése: TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0007 „Sokféleség, Lehetőség! Tehetségfejlesztés a Martin János Szakképző Iskolában - a különböző 
sérültségű emberek világába integrálódva” 

Fenntartási időszak: 2014.06.06-2019.06.15 

Tevékenységek Évfolyam Terület Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 
Időpont 

Határidő 

Tehetséggondozás 

téri-vizuális intel-

ligencia területen 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

osztályfőnöki, 

szaktanári aján-

lások és tanulói 

jelentkezések 

alapján 

Művészetek 

A nemzeti és az 

egyetemes kultúra, 

esztétikai jelentése. 

A kommunikáció 

sajátos formái 

vizuális kultúra: 

látható világ hasz-

nálata, alakítása 

A tehetséges tanulók 

tehetségfejlesztése 

tanórán kívüli tevé-

kenységek során 

megtörténik, szem 

előtt tartva az egész 

életen át tartó tanulási 

folyamatot, mint a 

fenntarthatóság pe-

dagógiája célját. 

Szabadidős tevékenysé-

gek: Szakköri tervekbe 

beépül 

 

Pályázat megvalósul a 

kiírásnak megfelelően 

 

 

Tanulók versenyeken 

vesznek részt a verseny-

kiírásoknak megfelelően 

Herpai László 

Hollóné Kalász 

Mónika 

 

Móré Imre 

Móré Imréné 

 

Munkaközössé-

gek tagjai 

Hollóné KM szakköri napló 

 

 

 

pályázati dokumen-

táció 

NTP-SZTG-16 

 

Munkaközösségi 

tervek (műszaki, 

humán) 

2018.09.01-

2019.06.15 

Tehetséggondozás 

testi-mozgásos 
intelligencia terü-

leten 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

osztályfőnöki, 

szaktanári aján-

lások és tanulói 

jelentkezések 

alapján 

Testnevelés és 

sport Mozgásmű-

veltség: koordiná-

ciós képességek; 

mozgásszükséglet 

kielégítése; cselek-

vési biztonság; 

mozgása legyen 

koordinált, esztéti-

kus és kulturált; a 

sport váljon élet-

módja részévé 

A tehetséges tanulók 

tehetségfejlesztése 

tanórákon, tanórán 

kívüli tevékenységek 

során megtörténik 

Szabadidős tevékenysé-

gek,  

Tanulók versenyeken 

vesznek részt a verseny-

kiírásoknak megfelelően 

 

Munkaközösségi tervek-

be beépül 

Sport és Kulturá-

lis mk. tagjai 

Hollóné KM Munkaközösségi 

terv (Sport, kulturá-

lis mk.)  

2018.09.01-

2019.06.15 

Tehetséggondozás 

természeti intel-

ligencia területen 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

osztályfőnöki, 

szaktanári aján-

lások és tanulói 

jelentkezések 

alapján 

Ember és termé-

szet 

 

A cél korszerű ter-

mészettudományos 

műveltség megala-

pozása valamint fe-

lelősség a természet 

kincseinek megóvá-

sa iránt. Termé-

A tehetséges tanulók 

tehetségfejlesztése 

tanórákon, tanórán 

kívüli tevékenységek 

során megtörténik 

Fenntarthatóság: fi-

gyelembe véve az 

erőforrások hatékony 

használata, újrahasz-

nosított anyagok fel-

Szabadidős tevékenysé-

gek: Szakköri tervekbe 

beépül 

 

Tanulók versenyeken 

vesznek részt a verseny-

kiírásoknak megfelelően 

Szécsi Sándorné 

 

 

 

Munkaközösség 

tagjai 

Hollóné KM szakköri terv 

 

 

 

Munkaközösségi 

terv (agrár) 

2018.09.01-

2019.06.15 
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Tevékenységek Évfolyam Terület Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 
Időpont 

Határidő 

szetismeret: a tanu-

ló a közvetlen kör-

nyezetében figyeli, 

védi, gondozza a 

környezetet; élővi-

lág és környezet 

kapcsolatai, egy-

másrautaltság; (ké-

pesség a másokkal 

való együttműkö-

désre) objektív 

megismerés, tapasz-

talatok rögzítése.  

használása terén a 

biodiverzitás óvása, 

értékként kezelése 

Tehetséggondozás 

interperszonális 
(társas) intelligen-

cia területen 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

osztályfőnöki, 

szaktanári aján-

lások és tanulói 

jelentkezések 

alapján 

Ember és társada-

lom 

Az ember társadal-

mi lény és önálló 

személyiség 

A fejlesztés ki-

emelt területei: a 

személyiség tiszte-

letére nevelés, a 

szociális érzékeny-

ség, az életkornak 

megfelelő társa-

dalmi problémák 

iránti nyitottság, a 

humánus, értékeket 

védő magatartás 

fejlesztése 

A tehetséges tanulók 

tehetségfejlesztése 

tanórán kívüli tevé-

kenységek során 

megtörténik 

Pályázat megvalósul a 

kiírásnak megfelelően 

 

 

 

Szabadidős tevékenysé-

gek: Szakköri tervekbe 

beépül 

Fülöp-Pető Eszter 

Dávid Andrea 

 

 

 

 

Hollóné K M pályázati dokumen-

táció NTP-FTP-16 

 

 

Szakköri terv 

2018.09.01-

2019.06.15 

Tehetséggondozás 

intraperszonális 

(személyes) intel-

ligencia területen 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

osztályfőnöki, 

szaktanári aján-

lások és tanulói 

jelentkezések 

Ember és társada-

lom 

Az ember társadal-

mi lény és önálló 

személyiség 

Emberismeret: 

A tehetséges tanulók 

tehetségfejlesztése 

tanórákon, tanórán 

kívüli tevékenységek 

során megtörténik 

Pályázat megvalósul a 

kiírásnak megfelelően 

 

Tanulók versenyeken 

vesznek részt a verseny-

kiírásoknak megfelelően 

Fülöp-Pető Eszter 

Dávid Andrea 

 

Közismereti mk 

tagjai 

 

Hollóné K M pályázati dokumen-

táció NTP-FTP-16 

 

Munkaközösségi 

terv (közismereti) 

 

2018.09.01-

2019.06.15 
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Tevékenységek Évfolyam Terület Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 
Időpont 

Határidő 

alapján ember jellemzői, 

viszonyai önmagá-

val, társaival, társa-

dalommal, termé-

szettel (önismeret, 

erkölcs fejlesztése) 

 

Tanórákon történő tehet-

séggondozás: tanmene-

tekbe beépül 

 

 

Lévayné 

Hankóczi Mária 

 

Erkölcstan tanme-

net 

Tehetségpontok-

kal való kapcso-

lattartás 

valamennyi év-

folyam tanulói, 

a tehetségfej-

lesztésben 

résztvevő tanu-

lók 

Művészetek 

Testnevelés és 

sport 

Ember és termé-

szet 

Ember és társada-

lom 

Tehetségnapon lega-

lább egy partner meg-

jelenik 

Tehetségnap megvalósul Hollóné K M Hollóné K M Tehetségnap doku-

mentációs anyaga 

2019.06.15 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. Továbbá feltétlenül szükségesek az etikai előírások, a tanítási óra vé-

delmének ismételt megfogalmazása. Ugyanakkor a pénzügyi helyzetre tekintettel nem tűzhetünk olyan feladatokat magunk elé, melynek jelentősebb anyagi 

kihatásai lennének. 

 

Pályázat megnevezése:   
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0003 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A jövő mi vagyunk! Alkossunk, működjünk 
együtt, tanuljunk egymástól, fektessünk be energiát a korszerű, modern, diákok érdekeit képviselő iskoláért 

Fenntartási időszak: 2014.02.07-2019.02.06 
 

Ebben a tanévben óriási cél van a tantestület előtt 

a Miskolci Szakképzési Centrum tagjaként új szakképzési rendszer bevezetése 

Duális szakképzés bevezetése tanulásszervezési, módszertani kultúrájának kialakítása 

Az új intézményi szabályozók (PP, Helyi tanterv, SZMSZ, Házirend, Önértékelési program /teljesítményértékelés PSZE/) ismertetése és megvitatása 

- ebből adódó feladatok 

A gazdaság által elvárt készségek: 

• problémamegoldás  92% 

• együttműködés  92% 

• alkalmazkodókészség 83% 

• kreativitás, innováció 74% 

• érzelmi intelligencia 69% 

• vezetői készség 67% 

• digitális kompetenciák 65% 
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Felnőttoktatás folyamatos a 2018/2019-es tanévben is 
Iskolarendszerű 
Esti tagozatos képzések  

OKJ szám Képzés megnevezése Időtartama Jelentkezés feltétele Képzés indítá-
sának időpontja 

Miskolci Szc Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és készségfejlesztő Iskolája                                                  
www.martinjanos.hu                           

34 542 05 Kárpitos 2 év alapfokú iskolai vég-
zettség eü. alkalmasság 

folyamatos 

34 543 02 Asztalos 
 

2 év alapfokú iskolai vég-
zettség eü. alkalmasság 

folyamatos 

34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru-
összeállító 

2 év alapfokú iskolai vég-
zettség eü. alkalmasság 

folyamatos 

34 543 06 Könyvkötő - 
nyomtatványfeldolgozó 

2 év alapfokú iskolai vég-
zettség eü. alkalmasság 

folyamatos 

 
 „B”-körös képzések 

Szakmai programkövetelmény 
azonosító száma 

Képzés megneve-
zése 

Időtar-
tama 

Jelentkezés feltéte-
le 

Képzés indítá-
sának időpontja 

Miskolci Szc Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és készségfejlesztő Iskolája                                                  
www.martinjanos.hu                           

SzPk- 00059-15-20 0 06 1  Gyógynövénygyűj-
tő 

290-
590 óra 
 

iskolai előképzett-
séghez nem kötött, 
eü. alkalmasság 
szükséges 
 

folyamatos 

SzPk – 00082 – 15-21 0 07 2  Száraztészta gyártó 320 iskolai előképzett-
séghez nem kötött, 
eü. alkalmasság 
szükséges 

folyamatos 

SzPk-00057-15-20 0 06 1 Bio- és zöldhulla-
dék hasznosító, 
komposztáló 

144 óra iskolai előképzett-
séghez nem kötött, 
eü. alkalmasság 
nem szükséges 

folyamatos 

SzPk-00058-15-20 0 08 1 Zöldterületi kisgép-
üzemeltető 

60 iskolai előképzett-
séghez nem kötött, 
eü. alkalmasság 
nem szükséges 

folyamatos 

 
„D”-körös képzések 

Szakmai programköve-
telmény azonosító szá-
ma 

Képzés megnevezése Időtartama Jelentkezés feltétele Képzés indításá-
nak időpontja 

Miskolci Szc Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és készségfejlesztő Iskolája                                                  
www.martinjanos.hu                           

E-000184/2014/D001 Szülői érzékenyítő prog-
ram - Sokféleség, 
méltányosság lehetőség 

30 óra iskolai előképzett-
séghez nem kötött, 
eü. alkalmasság 
nem szükséges 

folyamatos 
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Rendszerszintű célok rendszere a GINOP-6.2.3 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázattal összhangban, Erasmus 

program tapasztalatait figyelembe véve 
 

 

 

Kitűzött főbb szakmai célok indoklással 

  

A tanév céljai 
 

1. Az intézményben a megvalósuló fejlesztések során olyan minőségi munka kialakítása, amely egy másfajta szemlé-

letet igényel, a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében szakmailag, módszertanilag az átlagosnál 

felkészültebb, befogadóbb, nyitottabb, rugalmasabb pedagógusok, intézmény, intézményvezetés. Az intézményi 

szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítása, a szakképző évfolyamon tanulók vég-

zettségi szintjének és továbbtanulási esélyeinek növelése. Az egész életen át tartó tanulásra való igény kialakítása. 

Olyan intézmény megteremtése, amelynek minden szervezeti szintjén megjelenik a referencia. 

2. Az egységek (nevelés-oktatás, iskola átmenet problémái, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális egység, külső gya-

korlóhely) és a munkacsoportok közötti horizontális és vertikális tanulás által minőségi munka valósuljon meg. Az 

intézményben fellelhető „jó gyakorlatok” átadására, és az intézmény kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának 

megerősítését, alapkészségek fejlesztését támogató jó gyakorlatok, módszertanok átvételére kerüljön sor, amelynek 

tapasztalatai a mindennapi munkába épüljenek be. 

Ez a minőségi munka modern rendszerszemléletű iskolát jelent, amely az egyéni kezdeményezésekre, s állandó párbeszédekre támaszko-

dik. A korszerű követelményeknek megfelelő képzést tudja nyújtani testre szabott bánásmóddal, harmonizált élettérben, szervezésében 

differenciáltan, sokszínűen. 

A pedagógiai szakmai együttműködések elméleti és gyakorlati kérdései, a szakképzés minőségének javítása, korszerűsítése, a horizontális 

tanulás alkalmazása, jó gyakorlatok, módszerek szerepe és adaptációja – iskola átmenet problémái és megoldási lehetőségeire keresi a vá-

laszt a program. 

Horizontálisan megjelenik a diák ellátórendszer, munkaerő-piaci átvezetés, inklúziós index problémaköre. 

Lehetőségként mérlegeli a jó gyakorlatot, módszertant (GINOP-6.2.2, Erasmus program tapasztalatait figyelembe véve), mint intézmény-

fejlesztési eszközt. 

Fókuszban az adaptáció – Mit? Miért? Hogyan? Keresi a választ – hogyan fejleszthető a pedagógiai gyakorlat egymástól tanulva? Az 

egymástól tanulás új lehetőségeit kutatja. 

 

Tartalomalapú fejlesztés – tartalmi struk-

túra változtatása, gazdasági társadalmi 

elvárásoknak való megfeleltetése 

(GINOP-6.2.2, Erasmus program tapasz-

talatait figyelembe véve /”Módszertani 

fejlesztések és együttműködések”, „In-

tézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesz-

tés, eszközbeszerzés”/ programjai, mód-

szertana a problémák megoldásában. 

Tevékenységközpontú, cselekedtető és 

élményszerű nevelés – oktatás, új tanulá-

si eljárások alkalmazása, alapkészségek 

fejlesztése céljából tanulócsoportok (4-6 

fő) kialakítása és működtetése, a tanulói 

készségek és képességek fejlődését nyo-

mon követő mérési értékelési rendszer 

alkalmazása, egyéni tanulási utak, tanulá-

si stratégiák kiépítése – illetve továbbfej-

lesztése a duális szakképzés megvalósítá-

sára, a munkaerő-piacra fókuszálva. 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás haté-

konyabb kezelése a munkaerőpiaci sike-

rek érdekében. 

Ágazatközi kapcsolatok bővítése, 

az egyes szervezetek, szakterüle-

tek, programok közti szinergia 

megteremtése (kiemelten az 

NSZFH GINOP-6.2.2. és a 

GINOP-6.2.4. munkatársai) a le-

morzsolódással veszélyeztetett fi-

atalok sikeres szakképzettséghez 

jutása érdekében, Erasmus prog-

ram tapasztalatait figyelembe vé-

ve. 

Inkluzív iskola kialakítása, mű-

ködésének bemutatása, kutatása, 

társadalmi elfogadás előkészítése. 

Tantervi rugalmasság, rugalmas 

eljárásrendek, közösségépítés, ta-

nulási lehetőségek változatossága, 

szülők aktív szerepvállalásának 

motiválása. Partneri kapcsolatok 

erősítése. Segítő szolgálatok be-

vonása, prevenciós, intervenciós, 

kompenzációs korai iskolaelha-

gyás folyamataiba. Szakmai szol-

gáltatások bevonása/ biztosítása 

(mentor, tanodai, pályaorientációs 

stb.) 

A kompetencia alapú 

szakképzési struktúravál-

tás „duális szakképzés” 

megalapozása – munka-

erő-piaci munkavállalás 

támogatása – felzárkózta-

tás. 

Versenyképes munkaerő, 

munkaerőpiaci igények-

hez való igazodás az 

1040/2015. (II.10.) Korm. 

határozat a „Szakképzés a 

gazdaság szolgálatában” 

című koncepció, valamint 

a Kormány által elfoga-

dott „Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni kö-

zéptávú stratégia” figye-

lembevételével. 

Az egyének boldogsága – boldogulása nagy-

mértékben múlik azon, hogy a gyerekek in-

tézményes nevelése képes-e igazodni a gyor-
san átalakuló feltétételekhez. Képes-e az isko-

la és a benne dolgozó szakemberek munkáju-

kat a tanulás folyamata köré szervezni? Képe-
sek-e figyelembe venni, hogy a tanulás sajáto-

san az egyénre jellemző folyamat? Tudnak-e 

olyan feltételeket teremteni, melyek között 
minden egyes gyerek saját ütemében, egyéni 

módon tanul és fejlődik? 

A program során egy tanulóból, a tanuló 
szükségleteiből kiinduló fejlesztést kínálunk, 

amely fejlesztés azonban az egész intézmény-

re, illetve a kontextusba lévő szakmai közös-
ségre /pl. kamara, munkáltatók/ hat, érintve az 

egész iskola, szakmai közösség működését. 

A program során kiépül egy tanulóközpontú 
szemlélettel rendelkező minőségfejlesztési 

rendszer, amely a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű tanulók munkaerő-piaci in-
tegrációját segíti oly módon, hogy a munka-

erő-piacon hasznosítható kompetenciák fej-

lesztését teszi lehetővé. 

 

A gazdaság, szakterületek szakemberei-

nek meg kell ismerni azokat a változáso-
kat, amik ma a közoktatásban, szakkép-

zésben, iskolákban, a mindennapokban 

történik. Fontos, hogy megtapasztalják, 
lássák, megéljék azon folyamatokat, ame-

lyek ma a köznevelést – oktatást alakít-

ják. 
Intézményi terek – lehetőségek, a projekt 

betekintést enged az intézményfejlesztés 

folyamatába, tanulásközpontú tervezés – 
lehetséges útvonal a versenyképesség 

megtartása növeléséhez stb. NSZFH 

GINOP-6.2.2. és a GINOP-6.2.4. munka-
társaival közös együttműködésben, az új 

szakképzési tartalmak megismerése, be-

építése a tanítás, tanulás folyamatába, a 
szervezeti kultúrába, módszertani felké-

szülés – versenyképes munkaerő biztosí-

tása érdekében. 

A szakképzés átalakulása során – szüksé-

ges a pedagógiai – szakképzési kultúra vál-

tása. 
A duális szakképzés módszer- és eszköz-

rendszerének adaptálása a munkaerőpiac 

számára képzett korszerű tudással rendel-
kező kínálat biztosítása, a munkaerő-piaci 

igények kielégítéséhez képzett munkaerő 

nagyobb számban fog rendelkezésre állni, 
ezáltal a versenyképesség javul. 

Minőségi 
szakképzést 

? ? 

Hogyan? 

? ? 

Struktúra 

Egyenlő hozzáférés esé-

lye, infrastruktúrafejlesz-

tés 

Tartalom 

Tartalmi, módszertani 

fejlesztés – GINOP-

6.2.2, innovációk elter-
jesztése 

Minőség 

Szakmai fejlődés. 

mérés – értékelés 

objektív visszajelzés 

reflektív szemlélet 
 

1. Iskolafejlesztés csoportmunkában 

2. Szakmaközi együttműködés megvalósítása szakmai közösséggel – szervezettel tudásmegosztás-
átadás, másoktól való tanulás.  

3. Külső-belső szakmai kapcsolati formák fejlesztése. 

4. A pedagógusok közötti csoportunka, aktív együttműködés erősítése – teamrendszer fejlesztése. 
5. A konkrét módszerek, programok mentén az abban érdekeltek széleskörű konszenzusa, alapján a 

minőségi mutatókban való javulás. 

6. „Tanuljunk egymástól” – fejlesztések, lehetőségek és eredmények bemutatása. 

Megkeresni, és megmutatni azt a fejlődési utat, amelyet az intézmények, pedagógusok, iskolai szereplők is bejárnak, amikor a „másnak”, 

„problémásnak” tekintett tanulókat az iskolai közösség egyenrangú tagjaként tanulják meg kezelni. 
A szakmai közösség szakmai fejlődésének támogatása, ami a továbbképzésre, a szervezeten belüli tanulásra, reflektív önelemzésre és az intéz-

mények, szervezetek közti tapasztalatcserére helyezi a hangsúlyt. 

Prioritást kap az iskola – szakképzésfejlesztés, amelynek a megközelítése nem elszigetelt, hanem mindig a helyi és szélesebb kontextusba, il-

letve hálózatba ágyazva történik. 

Tervezett egységek céljai 
Tervezett egységek céljainak indoklása 

Kiemelt célok indoklása 

Kiemelt célok 

Főbb szakmai célok Főbb szakmai célok indoklása 
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Fejlesztések a a GINOP-6.2.3 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázattal összhangban, Erasmus program tapasztalatait fi-

gyelembe véve 

 

Gantt-diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2017 2018 2019  
2020 

2019. május 

Komplex módszertani fejlesztés, Mérés – értékelés fejlesztése, 
Alapkészségek, kompetenciák fejlesztése 

A fejlesztések rendszerszintű beavatkozások 
eredményességének vizsgálata - önértékelés. 2020. május 

kAlapkészségek-kompetenciák hiánya (38. melléklet 1. tábla), Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések – kortárssegítő párok együttműködése (38. melléklet 

1.1 tábla), Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések – Jó gyakorlatok átadásának-átvételének hiánya (38. melléklet 1.2. tábla) 

Mérés-értékelés (38. melléklet 2. tábla), Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések - STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése (38. melléklet 2.1. tábla) 

Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, Magas hiányzás – lemorzsolódás problémakörének kezelése (38. melléklet 3. tábla), 

Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések - Roma tanulók bevonása (38. melléklet 3.1 tábla) 

Partnerkapcsolatok erősítése – szülők aktív szerepvállalásának motiválása (38. melléklet 4. tábla), Partneri elégedettségmérés (38. melléklet 5. tábla), Szabadidő 

hasznos eltöltése, közösségi terek építése (38. melléklet 6. tábla) 

Pályaorientáció – pályakövetés (38. melléklet 7. tábla), Vállalkozói készségek fejlesztése (kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés, koc-

kázatvállalás, egyéni célok, tervek) (38. melléklet 8. tábla) 

M
é

r
f

ö
l

d
k

ö
v

e
k

 

Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, Magas hiányzás – 
lemorzsolódás problémakörének kezelése, Partnerkapcsolatok erősítése – szülők ak-
tív szerepvállalásának motiválása, Partneri elégedettségmérés, Szabadidő hasznos 
eltöltése 

Tanulói életpálya építést szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése, 
a pályaorientációs eszközök felhasználásával, Vállalkozói készségek fejlesztése 
(kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés, kockázatvállalás, 
egyéni célok, tervek) 

Szakképzési Centrum és tagintézményi szintű intézkedések szervezetben való 
megjelenésének vizsgálata – önértékelés, kis létszámú tanulócsoportok kialakítása 
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1. Tervezett egység /2018-2019. tanévi/ 
 

1. Első tervezett fejlesztési egység  

A, Komplex módszertani fejlesztés 

 Befogadó – elfogadó inkluzív és az egyéni tanulási utat fejlődést biztosító oktatás – nevelés eljárásait 

érvényesítő tanulásszervezés pedagógiai módszereket alkalmazó szervezeti kultúra fejlesztése.  

 Munkacsoport működés erősítése, fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékonyabb kezelése 

/iskolaelhagyás számának (10% alá) csökkentése/ a munkaerő-piaci sikerek érdekében 

  Erasmus program tapasztalatait figyelembe véve, és a GINOP-6.2.2 eszköz és módszertanának beépü-

lése a tanítás – tanulás folyamatába, tanulói csoportok létrehozása alapkészség fejlesztése céljából: 

 

Tartalmi alapú fejlesztés – tartalmi struktúra változtatása 

I. lépés 

Alapszükségletek 

II. lépés 

Változások 

a tanításban 

III. lépés 

Változások az 

értékelésben 

IV.  lépés 

Fenntarthatóság 

 

A diákok alapszükséglete-

inek figyelembevétele 

 Személyre szabott peda-

gógia alkalmazása 

 Egyéni tanulási út bizto-

sítása 

 Problémamegoldó kés-

zségek, kritikus gondol-

kodás képességének fej-

lesztése 

 Kapcsolat-

együttműködési készség 

fejlesztése 

 Kompetencia fejlesztése 

 Autonómia, felelősség-

vállalás kialakítása 

 Osztálytermi környezet 

megteremtése 

 Egyéni fejlődési tervek – 

egyéni támogatás feltét-

eleinek megtervezése / 
Erasmus program tapasz-

talatait figyelembe véve 

GINOP-6.2.2 módszerta-

nát alapul véve/ 

 

Adaptív, inkluzív tanulás-

szervezés megvalósítása 

 Alternatív tanulási utak, 

pedagógiai módszerek a 

kialakított tanulócsopor-

tok számára, alapkés-

zségek, kulcskompeten-

ciák fejlesztése érdeké-

ben 

 GINOP 6.2.2 módszer-

tana – tananyagok, tan-

eszközök, oktatási se-

gédanyagok alkalmazá-

sával, Geomatech, kés-

zségfejlesztő matemati-

ka stb./ 

 Tevékenységközpontú 

pedagógiák 

 Sokszínű módszerek 

/öndifferenciáló, koope-

ratív/ 

 Tervezés /projekt, téma 

nap/hét stb./ 

 Tanulás tanítása 

 Reflexió 

 

Fejlesztő, befogadó értéke-

lés 

 Önértékelés 

 Társak értékelése 

 Megfigyelés 

 Reflexió 

 Portfólió 

 GINOP 6.2.2 által kialakí-

tott tanulói készségek és 

képességek fejlődését 

nyomonkövető mérési-

értékelési keretrendszer 

 Nehézségi szint szerint 

szintezett mérőfeladatok 

alkalmazása 

 

Elterjesztés 

és fenntartás 

 Koncepció 

 Tervezés 

 Egyéni utak nyomon kö-

vetése 

 Együttműködés 

 Társadalmi elkötelezett-

ség 

 Reflexió 

 Intézményi  

önértékelési rendszer 

 Intézményesülés,  

 Intézményesítés 

/szabványosítás, szerve-

zeti kultúrába való beépí-

tés/ 

forrás:saját szerkesztés 

 

Szakképzési Centrum és tagintézményi szintű intézkedések 

Alapkészségek-kompetenciák hiánya, kis létszámú tanulócsoportok /4-6fős/ csoportok kialakítása (38. melléklet 

1. tábla) 

Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés – kortárssegítő párok együttműködése (38. melléklet 1.1. 

tábla) 

Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés – Jó gyakorlatok átadásának-átvételének hiánya (38. mel-

léklet 1.2. tábla) 

Mérés-értékelés (38. melléklet 2. tábla) 
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Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés - STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése (38. melléklet 

2.1. tábla) 

 

Indoklás: A helyzetfelmérésen alapuló esélyteremtés gondolata és az iránymutatás elkötelezett vállalása. Az in-

tézményi minőségi mutatók javítása.  

A szervezet inspirálása a következők végig gondolására: 

 Milyen az iskola ma?  

 Milyen lesz az iskola 10 év múlva?  

 A régióban milyen társadalmi, munkaerő-piaci igények vannak, lesznek?  

KSH statisztikai adatok – kutatások, eredmények alakulása. Különös tekintettel a helyzetfelmérésben feltárt SNI-

s és a halmozottan hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok, iskolák tekintetében.  

A „szülői igények, partneri elvárások”, bemeneti mérés eredményei, alapkészségek hiánya, az intézményi önér-

tékelési rendszerben keletkezett és a PISA mérési adatok indokolják a befogadó kultúra személyközpontú peda-

gógia értékeinek erősítését, hogy a célcsoport sikeres lehessen a tanulásban kulcstárgyakból a nemzeti mini-

mumkövetelmények elérése, felülmúlása a munkaerőpiacon és a társadalomban is. 

 

2. Második tervezett fejlesztési egység 

Tervezett megvalósítandó tevékenységek - Erasmus programban tapasztalt tevékenységek beépítésével 

 Ágazatközi hálózatokhoz való kapcsolódás, az egyes szervezetek közti szinergia megteremtése – prog-

ramok közötti szinergia megvalósulása  

 Kapcsolatok kiépítése a segítő szolgálatokkal a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok sikeres szak-

képzettséghez jutása érdekében. 

  Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer működtetése.  

 Szülői kapcsolatok erősítése.  

 Rugalmas eljárásrendek alkalmazása a tanítás- tanulás folyamatában.  

 Testvériskolai kapcsolatok erősítése. 

 

Az inkluzív, befogadó, esélyteremtő intézményfejlesztés 

TANTERVI RUGALMASSÁG 

/pedagógus támogató/ 

ISKOLAIGAZGATÁS 

/vezetői támogató/ 
TÁJÉKOZTATÁS 

A gyermekek igényeihez igazított Rugalmas eljárásrend Jó gyakorlatok terjesztése 

Mindenki számára közös tanterv Kulcs-

kompetenciák fejlesztésére fókuszál, hasz-

nálati tudás átadása 

Tanulási lehetőségek változatosságá-

nak bemutatása, elsajátítása 

Tapasztalatok összegyűjtése, 

rendszerezése 

Figyelembe veszi a fiatalok saját tapaszta-

latait, gyakorlati érdeklődését 

Hatékony együttműködés kialakítása 

a tanárok és a segítő munkatársak kö-

zött 

A tanítás-tanulás, fejlesztési fo-

lyamatok támogatása, motiválás 

Fejlesztő értékelés dominanciája Az iskola, felelős közösséggé tétele 
Tanárok, egyéb kompetenciájú 

szakemberek aktív részvétele 

SNI és hátrányos helyzetű tanulók folya-

matos osztályon belüli támogatása 

A szülők aktív szerepvállalásának 

motiválása 
 

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, kap-

csolódó tevékenységek: rendezvényszer-

vezés 

Tanárok, segítők, tanulók, szülők, il-

letve valamennyi közvetlen és közve-

tett partner bevonása 
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Megfelelő technikai segédeszközök, ta-

nulmányi segédletek 

Személyre szabott gyakorlatok, tá-

mogató környezet biztosítása 

- tárgyi feltételek 

 

 

Tagintézményi szintű intézkedés 

Magas hiányzás – lemorzsolódás csökkentése (38. melléklet 3. tábla) 

Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés - Roma tanulók bevonása (38. melléklet 3.1 tábla) 

Partner kapcsolatok erősítése - szülők aktív szerepvállalásának motiválása (38. melléklet 4. tábla) 

Partneri elégedettségmérés (38. melléklet 5. tábla) 

Szabadidő hasznos eltöltése, közösségi terek építése (38. melléklet 6. tábla) 

 

Indoklás: Elkötelezettség – olyan hálózat intézményrendszer létrejöttéért, amely a halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekek, tanulók előrehaladásának segítése érdekében nyújt pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat (pe-

dagógiai támogatás, mentor támogatás, integrációs felkészítés, inkluzív együttnevelés, képesség-kibontakoztató 

felkészítés stb). 

 Együttműködés a helyi és országos szakmai szervezetekkel, szociális segítő szolgálatokkal a korai jel-

ző-támogató rendszer működtetése érdekében,  

 Programok közti szinergia megvalósulása /NSZFH GINOP-6.2.2 és a GINOP 6.2.4. munkatársai/,  

 Helyi szintű ágazatközi hálózatokhoz való csatlakozás, szervezetek közti szinergia,  

 Szociális segítő szolgálatok bevonása, prevenciós, intervenciós, kompenzációs korai iskolaelhagyás fo-

lyamataiba, a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok sikeres szakképzettséghez jutása érdekében  

 Korai jelzőrendszer bevezetése, működtetése.  

A tanulók sikerélményei, képzettségi szintjük emelkedése javítja a felnőttek tanulási kedvét, motiváltságát is, az 

egyéni és családi élethelyzet, életminőség javul. 

 Tanulási lehetőségek változatossága – szabadidő hasznos eltöltése érdekében mentor-tanoda típusú foglal-

kozások szervezése. 

 Tehetséggondozás-hátránykompenzációs tevékenységek. 

 

3. Harmadik tervezett fejlesztési egység 

Tervezett megvalósítandó tevékenységek /Erasmus program tapasztalatok figyelembevételével/ 

 Duális szakképzés /eszköz – módszertana/ intézményi bevezetése,  

 A szervezetfejlesztés, a belső fejlesztés során a GINOP 6.2.2 módszertanának beépítésével prog-

ramcsomag és eszközrendszer kialakítása, működtetése, amely az intézmény szervezeti struktúrájá-

ba illeszkedve a munkába állásra való egyéni felkészítést fogja támogatni. Továbbá elősegíti a cél-

csoport oktatásában és munkába állításában érdekelt szereplők közötti aktív együttműködés kialakí-

tását. 

 

A fejlesztésekkel érintett területek 

 szervezetfejlesztés, az intézmény kulcskompetencia fejlesztő kapacitásának megerősítése, és az ehhez 

kapcsolódó felkészítő képzések, 

 szakmai partnerkapcsolatok erősítése – társadalmi hatás növelése, 
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 oktatás, képzés, munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának, rendszerének javítása, 

 versenyképes munkaerő biztosítása, 

 a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, 

 továbbképzési tevékenység, 

 közösségi funkciók/programok szervezése, 

 átvezető program a középiskolából a munkaerő-piacra, 

 az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel – Az iskolai sikerélmények – iskolai eredmények ja-

vulása – középfokú végzettség elérése – továbbtanulási kedv növelése, 

 szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése – alternatív pedagógiai módszerek 

alkalmazása – csapatmunka erősítése – kulcskompetenciák fejlesztése, 

 tehetségfejlesztés a választott szakmában. 

 

A fejlesztések kiemelt területei 

Tagintézményi szintű intézkedések 

tanulói életpálya építést szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése, a pályaorientációs eszközök fel-

használásával (38. melléklet 7. tábla), 

vállalkozói készségek fejlesztése (kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés, kockázatvállalás, 

egyéni célok, tervek) (38. melléklet 8. tábla) 

 

Tervezett szakterületi együttműködések bővítése 

A releváns szakterületi együttműködések és megvalósítási lehetőségek a következők: 

 

Szakterületi együttműködések 

szervezet megnevezése projektfeladat megnevezése 

helyi általános iskolák  a pályaorientációs ismeretek bővítése 

megyei kormányhivatalok 

 szorosabb jelzőrendszer kialakítása és működtetése 

 szakmai rendezvények, képzések tartása pedagógu-

sok számára  

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatok 

 tanulócsoport értekezleteken való részvétel 

 mentori feladatok 

 a szülő-iskola közötti kapcsolatok fejlesztése 

 családlátogatások 

 tanulói esélyteremtő programokon való részvétel 

biztosítása, előadások tartása 

 életpálya követés 

térségi, vidéki gazdálkodó szer-

vezetek 
 szakmai kirándulások, üzemlátogatások lebonyolítá-

sa 

helyi polgármesteri hivatal, 

jegyző 
 szorosabb jelzőrendszer kialakítása és működtetése  



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

24 

 

szakmai szolgáltatás, szakszol-

gálat szakembereivel való kap-

csolattartás 

 tudásmegosztás 

 komplex módszertani fejlesztés 

 intézményi és egyéni szintű fejlesztés kereteinek 

meghatározása 

 workshopok, tapasztalatcserék megszervezése, lebo-

nyolítása 

 diagnosztikai mérések közös bonyolítása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
 szakmai kirándulások lebonyolítása 

 szakmai rendezvényeken való részvétel 

 

Szakterületi együttműködések bővítése a hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében 

A projektbe bevont tanulók főbb problématerületei 

A diákok az alább felsorolt területeken néznek szembe nehézségekkel:  

 Oktatás: tanulási, tanulástechnikai problémák, más iskolából lemorzsolódtak vagy korai elha-

gyók, eltérő kulturális, nyelvi háttérrel rendelkeznek, ismeret- és tudáshiánnyal küzdenek stb.  

 Munkaerőpiac: kevés információval rendelkeznek a munkaerőpiacról, a betölthető állásokról, 

munkakörökről, alacsony szintű a pályaismeretük, munkatapasztalattal, szakmai tapasztalattal 

nem rendelkeznek, nincsenek álláskeresési és állásmegtartási kompetenciáik, gyakran másod-

generációs munkanélküli szülők gyermekei, motivációjuk gyenge stb.  

 Szociális: nemi, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális beállítottságuk, fogyatékosságuk miatt 

gyakran diszkrimináltak, alacsony szociális készségekkel bírnak vagy antiszociális magatartá-

súak, egyedülálló szülők nevelik őket vagy csonka családból származók, gyermekvédelmi gon-

doskodás, pártfogói felügyelet alatt állók, gyakran alacsony életszínvonalon élnek stb.  

 Egészségi állapot: testi vagy érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élők, pszichiátriai keze-

lésre szorulnak, káros szenvedéllyel rendelkeznek (drog, alkohol, dohányzás), alacsony az 

egészségtudatuk stb. 

 Ezek a problémák nem egyenként fordulnak elő, hanem gyakran halmozottan, így egy-

más hatásait erősítik. 

A külső kapcsolatépítés 

Külső kapcsolatépítés  

 a munkahelyekkel való kapcsolatfelvétel 

 a szülőkkel való kapcsolattartás  

 

A munkahelyekkel történő kapcsolatfelvétel 

Kommunikációs terv készítése  
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A kommunikációs terv az iskola és a munkáltató közötti kapcsolatfelvételt mutatja be annak 

érdekében, hogy a tanulók job shadowing módszerrel munkahelyi megfigyeléseket végezhes-

senek. 

A munkahelyi látogatás, megfigyelés célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását, felkeltse 

érdeklődésüket valamely szakma iránt, és képességeikhez illeszkedően tudjanak választani. 

Munkahelyi gyakorlaton figyeljék meg a szakember munkáját, illetve olyan munkaművelete-

ket, melyeket később hasznosítani tudnak, ha ezt a szakmát választják. 

Munkaerő-piaci kommunikációs terv 

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 

Szóban Személyes, találkozás, 

személyes megkeresés 

Munkaügyi központ 

ajánlása  

 

Más iskolák  

 

 

Külső munkahelyek 

Alkalomszerűen  

 

Alkalomszerűen 

 

 

Alkalomszerűen 

 

 

Együttműködési megál-

lapodás alapján 

Tanév során folyama-

tos 

  

 

Tanév folyamán az 

aktuális időben  

Aktuális időpont sze-

rint  

Szükség esetén 

Vezetőség  

Projektkoordiná-

tor  

Munkacsoportta-

gok 

Közös 

programok 

szervezése 

Nyílt napok  

Iskolai rendezvények 

Közös találkozó 

Kiállítások 

Alkalomszerűen Szeptembertől fo-

lyamatos 

Vezetőség Pro-

jektmenedzser 

Projektkoordiná-

tor  

Munkacsoportta-

gok 

 Telefon Alkalomszerűen A program időtarta-

ma alatt folyamatosan 

Projektmenedzser 

Projektkoordiná-

tor 

Munkacsoportta-

gok 

Írásban E-mail 

Levél  

Fax 

Szükség esetén 

 

Tanév során folyama-

tos 

Projektmenedzser 

Projektkoordiná-

tor 

Munkacsoportta-

gok 

 

A munkáltatókkal való kapcsolatfelvétel egyéb formái  

 Szülők munkahelyén történik a látogatás vagy a szülő segítségével beszél meg találkozót az is-

kola vezetője. 

 A szülők és a tantestület segítségét lehet kérni a munkahelyek felkutatásában, személyes kap-

csolataik, rokonaik révén.  

 Iskolai szakoktatók bevonása, ismeretségi körükbe tartozó cégek adatainak összegyűjtése. 

 Az iskolaújságban kérik az iskola tanulóit, hogy rokoni és ismeretségi körükben szakmai gya-

korlati lehetőségeket keressenek, és ezt jelezzék. 

 A végzett diákok munkahelyeinek, mint lehetséges fogadóhelyeknek a számbavétele. 
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 Azon volt diákok megkeresése, meggyőzése, akiknek profilba illő, működő vállalkozása van. 

 Fórumok szervezése több érdekelt (munkaügyi központ, munkáltatók, iskola) részvételével.  

 Regionális konferenciák szervezése munkaadók és oktatási intézmények részvételével.  

 Munkaadók, vállalkozók meghívása a szakképző iskolákba kötetlen beszélgetésre, ahol mind a 

pedagógusok, mind a diákok kérdezhetnek; illetve a munkaadók első kézből tájékozódhatnak a 

képzésről, közelebbről megismerkednek azzal a közeggel, ahonnan a jövő munkavállalói kike-

rülnek.  

 Tanulmányi, illetve iskolai versenyeken a vállalkozók meghívása a zsűribe, bíráló bizottságba, 

a vállalkozók bevonása a díjak biztosításába.  

 A helyi civil szervezetek klubjainak, irodáinak, szakmai, ágazati szervezeteinek, könyvelőinek 

stb. megkeresése azért, hogy a fogékony, szociálisan és intellektuálisan érzékeny vállalkozókat 

meg lehessen találni.  

 Önkormányzattól, munkaügyi központoktól címek kérése, kapcsolatok felvételének segítése.  

 Önkormányzati működtetésű cégek elérése (kerületgondnokság és településüzemeltetés, város-

fejlesztés, kommunális szolgáltató).  

 Diákmunka-közvetítő cégek megkeresése és lehetőség kérése arra, hogy a kiközvetített diák-

csoportokkal alkalmanként egy-egy tanuló is üzemlátogatásra mehessen. (Kevés betanulást 

igénylő munkavégzések megfigyelése.) 

Érvek a munkáltatók meggyőzéséhez  

 A munkaadók érdekeltségének megteremtése azért, hogy saját vállalkozásuk fejlesztési elkép-

zeléseibe be tudják illeszteni az intézményekkel való kapcsolat hasznosságát és az iskolából ki-

kerülő fiatalok foglalkoztatását.  

 Mind a vállalkozások, mind a fiatalok számára előnyt jelent, ha a pályaorientáció a magyaror-

szági vagy regionális hiányszakmák felé tereli a fiatalokat.  

 A pályakezdő fiatalokat foglalkoztatási kedvezményeinek ismertetése.  

 A job shadowing szervezése esetén a munkatársak nem esnek ki a munkából, hisz munkavég-

zés közben szeretnék a tanulók megfigyelni őket.  

 A cégek állami pályázataihoz mellékletként csatolható dokumentum, melyben az iskola részle-

tesen leírja a cég/vállalkozás részvételét, hozzájárulását, támogatását a tanulók megfelelő szín-

vonalú szakmai képzéséhez.  

 Közreműködés szakdolgozatok készítésében – témaválasztás, konzulens biztosítása, dokumen-

tumokhoz, adatokhoz való hozzáférés (az adatvédelmi előírások betartása mellett).  

 Szakképzési támogatás nyújtása.  
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 A cég presztízsének növekedése egy országos programban való részvétel miatt. • Beszámolók-

ba, reklámanyagokba beírható, mint karitatív tevékenység, mely a cég részéről anyagi befekte-

tést nem igényel.  

 A munkaügyi központokon keresztül megkeresett munkaerőhiányos cégeknél/vállalkozásoknál 

jó lehetőség a tanulók megismerésére, a jövőbeni munkavállalók kiválasztására.  

 A munkáltatók véleményét ki kell kérni a szakképzési tananyagok kidolgozásánál, mert ők a 

„megrendelők”, ők tudják igazán, hogy milyen képességű, milyen tudással rendelkező dolgo-

zóra van szükségük. 

Érvek a kisvállalkozók gyakran hangoztatott ellenérvei leküzdéséhez  

 Az élelmiszeriparban kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálat hiánya: a tanulók nyilat-

koznak, hogy nem szenvednek fertőző betegségben. Ez a módszer a gyakorlatban létező eljá-

rás, melyet bármely minőségbiztosítási rendszer elfogad.  

 Munkavédelmi előírások, munkavédelmi oktatás: a baleseti elméleti oktatás két részből tevődik 

össze: általános, valamint szakmai, az adott munkaterületre és feladatra vonatkozó oktatás. Mi-

után a diákok gyakorlati munkát nem, csak megfigyelést végeznek, ezért az iskolában megtar-

tott általános oktatás számukra legyen elegendő, csökkentve ezzel a fogadó cé-

gek/vállalkozások teendőit.  

 Esetleges baleset esetén a felelősség kérdése: a diákok az iskola tanulóiként végeznek megfi-

gyelést, esetleges sérülésük, balesetük az iskolához és nem az adott munkahelyhez kötődik. 

 A találkozó szervezése 

Sok munkáltató előítéletes, többségének nem érdeke a tanulók fogadása. Azonban a vezető 

személyes megkeresése, a pontos információközlés és az előzetes felkészítés megalapozhatja 

a sikert. Sokat segítenek a feltárt kapcsolatok, vagy ha a munkáltatók iskolai rendezvényeken 

szerepelnek. Az iskola vezetője közvetett módon kapcsolódik a tevékenység szervezésébe. 

Lényeges, hogy az első beszélgetést telefonon, ill. az első találkozást ő tegye meg a munka-

adóval, mert az ő referenciája biztosítékot nyújthat a sikeres tevékenység megvalósításához. A 

személyes találkozó a leginkább időigényes, de a leghatékonyabb megoldás, mert kisebb az 

elutasítás valószínűsége is, hisz szemtől-szemben nem szívesen utasítják el a kéréseket az 

emberek. 

Telefonon történő megkeresés esetén a beszélgetés lényegre törő rövid információkat tartal-

mazzon. A levélben történő megkeresés jobban nyomon követhető, mivel a beérkező levele-

ket iktatják, de időigényes és nem jár gyors eredménnyel. 
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A munkahelyi látogatásokat célszerű a hét közepére szervezni. A hét elején a munkahelyeken 

munkaegyeztetések, megbeszélések vannak, a hét végén pedig rohammunkában igyekeznek 

behozni az esetleges hétközi lemaradást, vagy már a hét végére készülnek. 

 

 

A kapcsolat kialakításának szempontjai  

A munkahelyek felkeresésénél fontos szempont, hogy a tanulók ismerjék meg milyen az 

üzemi, nagyüzemi termelés, ismerjék meg a részvénytársaságokat, kft-ket, bt-ket, tudjanak 

köztük különbséget tenni, ismerjék a munkaadó elvárásait. Tudják azt, milyen előnyei vannak 

a szakmunkának a betanított munkával szemben, melyik biztosít jobb megélhetési lehetősé-

get. Mit jelent az esztétikus, precíz, pontos munka, amely egy szakmunkással szemben elen-

gedhetetlen követelmény.  

Nagyon fontos figyelni arra is, hogy tanulók jó benyomást keltsenek a fogadó munkahelyen. 

A tanulók érdeklődési köre eltérő, ezért fontos a kevésbé érdeklődők különös figyelemmel va-

ló felkészítése. Az érdektelen tanulók zavarják a munkát, ami alapján az egész tanulócsoport 

rossz benyomást kelt, és az egy esetleges későbbi látogatás lehetőségét akadályozza meg. 

 

A munkáltató számára készített iskolai bemutatkozó csomag tartalma  

 Levél a konkrét kéréssel, a szakmai gyakorlattal kapcsolatban 

 Tájékoztató anyag az iskolai programokról, projektekről 

 Tájékoztató anyag az iskoláról 

A munkahelyek felkészítése a munkahelyi látogatásra  

A fogadó munkahely illetékesét a látogatás előtti nap hívjuk fel az utolsó megerősítés miatt, 

illetve az utolsó tisztázó kérdéseket is feltehetjük. Az együttműködési megállapodást előké-

szítjük, amely tartalmazza mindkét fél vállalásait. A fogadónyilatkozatban a munkaerő-piaci 

program keretében szervezett job shadowing tevékenység kerül ismertetésre, a munkáltató 

egy tanévre vállalja a fogadó intézmény szerepét.  

A megbeszélés tartalma  

Hány tanulót tudnak egyszerre fogadni?  

Melyek azok a szakmák, amelyeket itt meg lehet nézni?  

Kinek lehet kérdéseket feltenni a látogatás során? 

Melyik időpont jó a látogatásra?  

Tudnak-e kísérőt biztosítani? 
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A kapcsolattartás során az iskola figyelemmel kíséri a kapcsolatfelvétel során kötött együtt-

működési megállapodásban foglaltakat.  

Hasonló módon oldható meg például a helyi munkaügyi központtal történő kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás is, hiszen ez a hivatal segíthet a munkahelyek felkutatásában is. 

 

A tanév feladatai 
Állandó feladatok 

Az állandó feladatokon belül - amelyek a tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósí-

tásából erednek -, kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szem-

pontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk különösen határidő-

höz, más törvényi előíráshoz kötött.  

A jogszabályok naprakész követése és betartása 

A tanügyi dokumentumok kezelése, különös tekintettel a tanulói nyilvántartó, tájékoztató és 

igazoló dokumentumokra, és bizonyítvány nyilvántartó elektronikus felületének vezetése 

Pályaválasztási szülőértekezlet szervezése a végzős osztályos tanulók és szüleik számára 

Az általános felvételi eljárás lefolytatása 

Beiskolázási program a szakképzési és előkészítő 9. évfolyamra 

Az ifjúságvédelmi tevékenység 

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormány-

zat munkaprogramjával 

A munkaközösségi és egyéb éves munkatervek kidolgozása 

A tanmenetek folyamatos elkészítése  

Megfelelés a fenntartó által támasztott szakmai, pénzügyi és adminisztratív igényeknek A hi-

ányzások hangsúlyozott figyelemmel kísérése és szigorú jogkövető adminisztrálása 

A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetencia vizsgálatokhoz és a 

pedagógiai hozzáadott érték-vizsgálathoz 

Az épület, a berendezések, az eszközök állagának megóvása, a számítógépes környezet ma-

ximális kihasználása, fejlesztése 

A szülők rendszeres tájékoztatása, tájékozódás a tanulókkal kapcsolatban 

Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai tevékenység 

 

Kiemelt feladatok 

Duális Szakképzés intézményi bevezetése 

Gazdaság által elvárt készségek fejlesztése 

Bázisiskolai program megvalósítása 

Erasmus programban tapasztaltak – eredmények beépítése- fenntarthatóság 

Kréta – elektronikus rendszer bevezetése 

A tárgyév speciális feladatai fenntartói előírások, jogszabályváltozások vagy önkéntes fela-

datvállalások alapján. Ezek közül kiemelt fontosságú: 

Hatékony működés, együttműködés a Miskolci Szakképzési Centrumban. 

Iskolaszolgálat újraindítása 

Új Köznevelési szakképzési tartalmak erősítése 

Új tartalomfejlesztések a közoktatásban: 

Nemzeti Köznevelési Portál /NKP/ alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatába 

Hátránykompenzáció - tehetséggondozás 

Felnőttoktatás megszervezése 

Felnőttképzés szervezése 
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Minőségbiztosítási rendszer újraélesztése – teljesítményértékelés 

1., Mentálhigiénia oktatása – hatékony megoldás – egészségnevelő digitális tananyag – prog-

ram 

„Játszani is engedd szép, okos fiadat!” /SATRAX Elektronic Telekommunikációs Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft./ 

2., Microsoft oktatási program – intézményi innovációs kultúra továbbfejlesztése.  

A Magyarországon is elérhető képzési rendszer a legújabb technológiák és eszközök oktatás-

ba történő integrálása. 

21. századi pedagógia gyakorlati elemei – elsajátíthatók akár online, akár offline módon, men-

tor segítségével /második képzési szint/ 

3., Microsoft Innovatív Pedagógus Program képzése – képzési struktúrája 

PartnersinLearning Tanár 

Microsoft Innovatív Pedagógus /első képzési szint/ 

A Microsoft innovatív Pedagógus Program rendezvényein való részvétel /harmadik képzési 

szint/ 

óravázlatbörzék, webináriumok 

képzések 

jövőkép megtervezése – stratégia építő tréningek 

kapacitásfejlesztés – 21. századi módszerek 

szaktanácsadókkal való együttműködés 

szakértőkkel való együttműködés 

kapcsolatépítés – jó gyakorlatok 

mérés – mérési-értékelési eszközökhöz való hozzáférés 

nyelvi képzéseken, kurzusokon való részvétel 

 

Megújult a Múzeumi a’la carte adatbázis. A múzeumi foglalkozások és kiállítások országos 

adatbázisa, a foglalkozásokat többféle szempont alapján lehet keresni. pl. ország, régiói, láto-

gatási időpont, kiállítási témakörök. A múzeumpedagógiai foglalkozásokat korosztályok, ré-

giók és tantárgyakhoz való kapcsolódásuk alapján választhatjuk ki.  

Cél – hogy a pedagógusok jobban használják a múzeumokat, mint a kompetenciafejlesztő ok-

tatás egyik legjobb iskolán kívüli helyszíneit. 

 

Élményszerű oktatás – élményből fakad a tudás 

„Természettudomány újratöltve” 

„Virtuális Szertár – természettudományos kísérletek és megfigyelések gyűjteménye” 

Új korszerű oktatási szoftver – HONOR Szolgáltató Kft. 

Új „Okos Doboz” digitális taneszköz, teszt – és feladatgyűjtemény, egységes mérés-értékelési 

rendszerek 

Továbbiakban a természetvédelmi területek, arborétumok, tropikáriumok, ócenáriumok, 

zoopedagógia – állatkertek, ahol a tananyag megelevenedik, zöld tantermek – nézzünk, fülel-

jünk, szimatoljunk, tapintsunk, stb. 

 

Múzeumpedagógia: 

Cél.:  - a múzeumok megismerése más oldalról 

betekintés a múzeumok kulisszatitkaiba, mi mindenre használható egy múzeum a hagyomá-

nyos múzeumlátogatáson kívül 

képesek a tananyag iskolán kívüli oktatásának szerves részévé válni, be tudjanak kapcsolódni 

az iskolák mindennapi vérkeringésébe. 
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Éves és havi beosztás elkészítése, pedagógusok, osztályok beosztása a fogadó múzeumba, az 

órarend figyelembevételével a múzeum pedagógiai foglalkozások falitábla a téma jelölésével, 

mely illeszkedik a projektek, feldolgozásához 

 

A korai jelzőrendszer bevezetésének, alkalmazásának eljárásai, módszerei 

A korai jelzőrendszer egy átfogó kifejezés minden olyan rendszer, tevékenység vagy program 

leírására, amely az iskolai lemorzsolódás előrejelző jeleinek a felismerésére és időben történő 

hatékony kezelésére szolgál. A korai jelzőrendszer lényegi eleme az intervenciós megközelí-

tés, tehát az a szemlélet, hogy minél korábbi jelekre figyeljenek a rendszer szereplői. 

A tagintézmény és a Centrum is fontosnak tartja a prevenciót. Ennek érdekében fejleszteni 

kívánjuk a szülőkkel való kapcsolatrendszert, több iskola a családlátogatás, szülői programok 

szervezése útján kerül majd kapcsolatba az inaktív szülőkkel. A prevenciót támogatják a ter-

vezett osztályértekezletek is, ahol az egy osztályban tanító pedagógusok rendszeresen meg-

osztják tapasztalataikat. Kapcsolati rendszert építenek ki a korai jelzőrendszer szakemberei-

vel.  

A hiányzás csökkentése érdekében kapcsolatot építünk ki az iskola területén működő házi or-

vosi szolgálattal. Egyeztető beszélgetéseket kezdeményezünk az igazolások ügyében. 

Együttműködést alakítunk ki a gyámügy, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembe-

reivel. A korai gyerekvállalás kérdésköre és az egészségre nevelés a hátrányos helyzetű tanu-

lók esetén rendkívüli fontosságú. Ennek érdekében prevenciós céllal előadások tartását ter-

vezzük a magas lemorzsolódási mutatóval rendelkező osztályokban a lemorzsolódás csökken-

tése érdekében,  a szociális segítőkkel való kapcsolattartás bővítését tervezzük. 

Az intervenció eszközei a következők: 

Az iskolában uralkodó légkör, a tanár-diák viszony központi jelentőségű a tanulók motivált-

sága és az iskolában maradása szempontjából. Ennek érdekében tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységeket tervezünk. 

A lemorzsolódásban kiemelten veszélyeztetett, komplex egyéni megsegítést igénylő tanulók 

azonosítására módszereket, eljárásrendszert dolgozunk ki, mentori tevékenységgel segítjük 

őket. 

Az intézmény osztályfőnöki, közismereti munkaközössége javaslatokat fogalmazott meg a 

tagintézmény számára, a korai jelzőrendszer bevezetésére, alkalmazásának eljárásaira, mód-

szereire, a támogató rendszer ütemezésére, mely a 39. sz. melléklet Javaslat a korai jelző tá-

mogató rendszer intézményi szintű bevezetésére, működtetésére, alkalmazásának eljárásaira, 

módszereire mellékletben található. 
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Innovációs programok működtetése a szervezeti kultúrában a tanítás – tanulás folyama-

tába: 

Környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló környezettudatos tanórán kívüli tevékenysé-

gek támogatása /ökoiskola, ökotáborok/ programok működtetése, témahét tartása. 

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése /témahetek-napok/ tartása. 

Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való 

támogatása /digitális tartalmak, taneszközök, oktatási gyakorlatban való használata/, órater-

vek, mintaóratervek alapján. 

Komplex közlekedési ismeretek oktatása /baleset – megelőzési ismeretek/ program mintater-

vek alapján. 

Konfliktus – és iskolai agressziókezelési program működtetése. 

Illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, viselkedési függőségek megelőzését 

célzó programok működtetése. 

Egészségnap /félévente/ tartása – témanap alapján. 

Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok fejlesztése tartása. 

Médiafelelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció megvalósítása. 

Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elő-

segítő intézményi innováció program megvalósítása mintaóratervek alapján. 

Nemzetiségi, népismereti programok témanapok tartása. 

Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoportban /tanítók, tanárok, osztály-

főnökök/ esetdokumentáció készítése 

Elsősegély-nyújtási tanfolyam programok működtetése. 

Interkulturális nyelvi fejlesztési koncepció alkalmazása – nyelvfejlesztési óratervek, munka-

tervek /tartalomalapú és hagyományos nyelvfejlesztés/. 

Érzékenyítő program tartása a migránsokat és SNI-s tanulókat befogadó közösség felnőtt tag-

jai számára. 

Speciális eszközök kölcsönzésére kifejlesztett protokoll bemutatása, működtetése. 

Családon belüli erőszak – emberkereskedelem tréning tartása. 
 

 

IKT-s óravázlatok: 

 Óra címe Tantárgy 

1.  Egészségünk védelme: gabonafélék 

Természetismeret és környezeti 
tanulmányok; Osztályfőnöki 
Szakmai alapozó ismeretek 
élelmiszeripar 

2.  
Gabonafélék termesztése 

3.  Egészségünk védelme: összetevők 

4.  Környezetvédelem – csomagolás, jelölések 

5.  Földünk védelmében ökotermékek - biopamut 

Szakmai alapozó ismeretek 
könnyűipar 
Osztályfőnöki 

6.  Mintázás, tervezés, szabás, alkotás 

7.  Méret-méretvétel 

8.  Öltözködés, mint kommunikáció 

9.  Morfológia  
Természetismeret és környezeti 
tanulmányok; Osztályfőnöki 

10.  A gyökér 
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11.  A levél 

12.  A szár 

13.  Az erdő fogalma, jelentősége 

Természetismeret és környezeti 
tanulmányok; Osztályfőnöki 

14.  Globális problémák, szelektív gyűjtés 

15.  Nemzeti parkok, védett értékek 

16.  Víz, mint környezeti elem 

17.  Környezetünk 

Természetismeret és környezeti 
tanulmányok; Osztályfőnöki 

18.  Globális problémák 

19.  Újrahasznosítás 

20.  Nyelvelő 
Anyanyelvi szakmai kommuniká-
ció; Szövegértés; Magyar nyelv 
és irodalom, Szövegértés, szö-
vegalkotás 

21.  Szövegelő 

22.  
Szóbeszéd 

23.  A társadalom 

Történelem és társadalomisme-
ret, Állampolgári ismeretek 

24.  Az állam 

25.  A demokrácia 

26.  Halmazállapot-változások I. 

Természetismeret fizika 27.  Halmazállapot-változások II. 

28.  Energia 

 

A pedagógusok munkaidejének dokumentálása /jelenléti ív vezetése/ – a helyettesítések nap-

rakész dokumentálása 

Mentori tevékenység a Gyakornoki Szabályzat alapján 

A tanulók tudatos, reális pályaválasztásának munkavállalásának segítése – pályaorientáció, 

pályakövetés megvalósítása, együttműködés a BOKIK-al, helyi középiskolákkal, munkálta-

tókkal 

A honlap folyamatos frissítése 

Az osztályfőnöki, illetve ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűré-

se, szakemberhez küldése; kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel 

ÖKO-SULI – ökoprogramok megvalósítása /Környezetnevelés – Közlekedés kerékpárral/ 

Kapcsolattartási formáink bővítése és mélyítése a munkáltatókkal és a középiskolákkal, civil 

szervezetekkel 

Hatékony PR tevékenység folytatása: a média bevonása, az iskolát bemutató tájékoztató szó-

róanyag szerkesztése, honlapon információk működtetése az intézmény sokoldalú bemutatása 

céljából 

Egész napos iskolai programok szervezése 

Tanulóink nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének biztosítása 

Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása 

Intézményi szabályzatok elkészítése 
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A magántanulók nyilvántartásának naprakész megléte 

Az SNI, BTMN, HH és HHH tanulók nyilvántartásának naprakész megléte 

Minőségi munkavégzés, beiskolázási és továbbtanulási mutatóink szinten tartása, illetve javí-

tása, eddigi eredmények megőrzése 

Személyzetközpontú pedagógiai megvalósítása 

Kulturált viselkedés és megjelenés, a közösségi együttműködés szabályait betartó, toleráns 

magatartás kialakítása  

Egészséges életmódra nevelés, erőteljes prevenciós tevékenység a káros szenvedélyek (alko-

hol, dohányzás, drogok, internetfüggőség) kialakulásának megelőzésére – folyamatos együtt-

működés az iskolaorvossal, védőnővel, iskolarendőrrel, iskolapszichológussal 

Művészi tehetségek felfedezése, gondozása és fejlesztése, adottságaik kibontakoztatása 

Tehetséggondozás: megyei, térségi, országos, esetleg nemzetközi versenyekre való felkészü-

lés 

Múzeumpedagógia – múzeumok megismerése más oldalról 

 

Speciális feladatok 

Az iskola - munkerőpiac közti átmenet nehézségeinek vizsgálata 

TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017 Egységes Gyógypedagógiai Intézmények által nyújtott szol-

gáltatások támogatása 

Referenciaintézményi működés 

Intézményi innovációk kidolgozása – kipróbálása /Erasmus/ 

Módszertani Gyakorlóintézményi hálózathoz való csatlakozás 

Bázisiskolai feladatok ellátása 

Partneri igény- és elégedettségmérés előkészítése, a mérés lebonyolítása, értékelése 

Önértékelési program /eljárásrendek/ megismertetése intézményi bevezetése 

Önértékelési éves ütemterv /intézményi, pedagógus, vezetői/ bemutatása, megvalósítása /4. 

sz. melléklet/ 

Önértékelés – az új szabályozás megismerése 

Önértékelés megvalósítása – fejlesztési célok meghatározása – fejlesztések megtervezése, 

megvalósítása 

Az intézményi mérések egységes értékelésének kidolgozása 

A pedagógus életpályamodell működtetése (ütemezés szerint) 

A pedagógusok felkészülése a minősítő eljárásra, portfólió feltöltések   

A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre való felkészülés: óralátogatások, dokumentáció ellenőrzé-

se stb. – próbaellenőrzés lebonyolítása 

Szakmai ellenőrzés – pedagógus minősítés ütemterveinek elkészítése végrehajtása/5. sz. mel-

léklet/ 

 

Az alapkészség-fejlesztés intézményi szintű megoldási terv 

A projekt legfontosabb célkitűzése a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony kezelése, a 

középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési mutatóinak csökkentése, vala-

mint az e cél elérését segítő pedagógiai-szakmai munka módszertani megújítása. A projekt 

kötelező vállalásainak, indikátorainak teljesítéséhez kapcsolódó egységes pedagógiai-szakmai 

munka megvalósítása. 

Az intézmény vezetése megoldási terv javaslatot dolgozott ki, mely támogatja a tagintézmény 

ez irányú munkáját. 
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A 38. melléklet 1. táblájában (alapkészségek-kompetenciák hiánya) leírtak szerint történnek 

meg a tagintézményben a tanulócsoportokban a fejlesztések. Ezekben a csoportokban integ-

ráltan folyik majd a fejlesztés, a kooperatív szemlélet kialakításának céljával valamennyi, az 

osztályban tanító pedagógus közreműködésével. A kölcsönös segítés és az együttműködés ki-

alakulását közösségépítő programok tartásával fogják segíteni. Ilyen módon heterogén cso-

portban való tanulás a tanulmányi eredmények emelkedését kell, hogy eredményezze. Ennek 

feltétele, hogy minden pedagógus kompetens legyen a lemorzsolódásban érintett tanulók 

megsegítő oktatása terén, amely a folyamatos továbbképzésekkel és belső tudásmegosztással 

kívánjuk elérni. 

Az egyéni mentorálás a cselekvési terv. 19. táblája (Magas hiányzás – lemorzsolódás) szerint 

történik majd külső szakértői támogatással /POK/. 

 

Javaslatok megfogalmazása az intézményi szabályozó dokumentumokban, a minőségfej-

lesztési tervvel összhangban 

Az Erasmus és a GINOP program célkitűzéseivel (lásd: A tanév céljai), az Erasmus program 

keretében átvett jó gyakorlatok beépülésével, az intézményfejlesztés támogatásával összhang-

ban a következő területeken várható változás, a Pedagógiai programra az alábbi módosító ja-

vaslatokat tesszük. 

 általánossá kell válnia a megváltozott tanárszerepnek, amely szerint a tanár elsősorban 

facilitátor, fejlődnie kell a tanárok közötti együttműködésnek /pl. egy osztályban tanító 

pedagógusok rendszeres megbeszélése, a kapcsolattartás, eljárásrendének kialakítása/ 

 meg kell valósulnia az egyéni szükségletre alapozott fejlesztési stratégia alapján történő 

tanulásszervezésnek, ami a személyre szabott eljárások, egyéni bánásmód, projektoktatás, 

kooperatív technikák előtérbe kerülésében érhető tetten, 

 az alapkészség fejlesztő tananyagok adaptációja – fejlesztése terén elért különböző inno-

vatív, tanulásszervezési, tanulásmódszertani eljárások műhelymunka formájában történő 

feldolgozása 

 a program által preferált jellemzőknek – mint az egyéni igények prioritása, a nagy válasz-

tási lehetőség, az elágazó életutak, mint az életút jellemzői, a nevelés, mint kapcsolat, az 

értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje és az identitás és önismeret, mint 

szocializációs cél – be kell, hogy épüljenek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, 
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 a tagintézményi szintű bemeneti mérés lebonyolítása, eredményeinek feldolgozása azok 

eredményei alapján az egyéni szintű fejlesztési területek meghatározása 

 mérés – értékelés eredményeinek összegyűjtése, elemzése céljából tagintézmény szintű 

adatbázis működtetése 

 a tagintézményi szintű tanévvégi kontrollmérés lebonyolítása, eredményeinek feldolgozá-

sa, azok eredményei alapján a következő tanévre vonatkozó fejlesztési keretek meghatáro-

zása 

 mérő – értékelő eszközök tagintézmény szintű adatbankjának kialakítása, működtetése 

 gyakorlattá kell válnia a támogató kapcsolatrendszerek igénybevételének és a szociális se-

gítőkkel való folyamatos kapcsolattartásnak és együttműködésnek, 

 a partneri elégedettség mérése, eredményeinek feldolgozása a kapcsolati háló és a nevelő 

– oktató tevékenység fejlesztése céljából 

 Tehetséggondozás, pályaorientációs vagy pályaszocializációs célú használata 

 általános iskola – középiskola, középiskola – munkaerő-piac közötti átmenetet támogató 

terv bevezetése, működtetése igény szerint továbbfejlesztése 

 fejlődnie kell a szervezeti kultúrának. 

A GINOP, Erasmus program fenntartására irányuló javaslatok 

 Az intézmények külső kapcsolatainak fejlesztése – partnerintézmények bővítése: 

 a hálózatos együttműködés kezdeményezése, fenntartása, fejlesztése oktatási intézmé-

nyekkel, segítő szervezetekkel, a munkaerő-piaccal. 

 intézményi stratégia kidolgozása a családok, a szülők bevonására, kapcsolati hálójá-

nak az intézmények javára történő hasznosítására. 

 szakképzési – munkaerő-piaci tartalmak bővítése. 

A program általános bevezetésének előkészítése a minél optimálisabb bemeneti feltételek 

megteremtése céljából: 

 a hátránykompenzációs munka előkészítése céljából a helyi általános iskolákkal kap-

csoltfelvétel, hogy ismerjék meg a GINOP és Erasmus program pedagógiai koncep-

cióját, 

 az általános iskolák bevonásával az onnan történő bemenet megkönnyítését célzó 

szempontok és javaslatok kidolgozása és pedagógiai programba való beépítése, az ál-

talános iskolából középiskolába való átvezetési terv megalkotása, bevezetése. 
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A program szervezeti kereteinek megtartása a tanulók fejlesztésének hatékonysága megőrzése 

céljából: 

 a kis létszámú osztályok kereteinek megtartására irányuló stratégia kialakítása, 

 pedagógus támogatás céljából egyéb szakmai kompetenciákkal rendelkező szakembe-

rek /pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás stb./, szociális segítők, munka-

erő-piaci tanácsadók, kortárssegítők, mentorok bevonása a tanítás – tanulás folyama-

tába, 

A program kimenetének kidolgozása reintegráció és „utógondozás” céljából: 

 a tanulók személyiségfejlődésének szociális hátterének fejlesztése, 

 drogprevenciós, bűnmegelőző program beépítése, bővítése az intézmények pedagógiai 

programjába a célcsoport érintettsége, illetve veszélyeztetettsége miatt, 

 a tehetséggondozó programok lehetőségeinek kihasználása HH és HHH fiatalok fejleszté-

sére, 

 civil szervezetek felkutatása, melyek munkájába való bekapcsolódáson keresztül a tanulók 

részt vehetnek a helyi közösségek életében, 

 a programba testnevelés és művészeti szakos pedagógusok bevonása, 

 a célcsoportot képező tanulók szüleinek támogatása céljából intézményi stratégia kidolgo-

zása. 

 

A tagintézmények pedagógiai programjában és szervezeti és működési szabályzatában jelen-

jen meg a belső együttműködés és a továbbképzések szabályozása, amely hozzájárul a tanulói 

alapkészség és kompetencia fejlesztéséhez, és az egyéni fejlesztés nagyobb hangsúlyt kap. 
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Javaslat az Intézményi PP-SZMSZ módosítására 

A 9. évfolyamon egy osztályban oktató pedagógusok együttműködésének szabályozása (bevezető jelleggel)  

Ssz. Tevékenység Erőforrás Határidő Felelős Elvárt eredmények Ellenőrzési pont 

1.  Az egy osztályban tanítók közös-

sége működési rendjének áttekinté-

se 

Munkacsoport, 

számítógép 

2019. február 11. Tagintézmény  

vezető helyettes  

A működési rend hiá-

nyosságainak feltárása 

Emlékeztető 

2.  Szabályzat készítése (tevékenység 

meghatározása, célja, részei, a meg-

valósítás lépései — PDCA elv) 

Munkacsoport, 

számítógép 

2019. február 25. Tagintézmény  

vezető helyettes 

Konzultációra  

bocsátható  

szabályzat 

Szabályzat 

3.  Konzultáció az iskolavezetéssel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Iskolavezetés, 

számítógép 

2019. március 4. Tagintézmény  

vezető helyettes  

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Vezetőségi  

értekezlet 

4.  Konzultáció a nevelőtestülettel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Munkacsoport, 

nevelőtestület, 

számítógép 

2019. március 18. Tagintézmény  

vezető helyettes 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 

5.  A szabályzat elfogadása Nevelőtestület 2019. április 1. Tagintézmény  

vezető, tantestület 

Az elvárásoknak meg-

felelő, végleges sza-

bályzat 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 
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Javaslat az egyéni fejlesztés szabályozására 

Ssz. Tevékenység Erőforrás Határidő Felelős Elvárt eredmények Ellenőrzési pont 

1.  Az egyéni fejlesztés meglévő szem-

pontrendszerének alap-

készségfejlesztés, egyéni fejlesztési 

terv adaptációja /GINOP-6.2.2/ 

kompetencia-fejlesztés központú át-

tekintése 

Munkacsoport, 

számítógép 

2019.február 11. Tagintézmény vezető 

helyettes 

A szempontrendszer hi-

ányosságainak feltárása 

Emlékeztető 

2.  Az egyéni fejlesztés szabályzatának 

elkészítése 

Munkacsoport, 

számítógép 

2019. február 25. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Konzultációra  

bocsátható  

szabályzat 

Szabályzat 

3.  Konzultáció az iskolavezetéssel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Iskolavezetés, 

számítógép 

2019. március 4. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Vezetőségi  

értekezlet 

4.  Konzultáció a nevelőtestülettel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Munkacsoport, 

nevelőtestület, 

számítógép 

2019. március 18. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 

5.  A szabályzat elfogadása Nevelőtestület 2019. április 1. Tagintézmény veze-

tő, nevelőtestület 

Az elvárásoknak meg-

felelő, végleges sza-

bályzat 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 
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Javaslat a kompetencia-alapú alapkészség fejlesztő tananyagok, módszertani eszközök alkalmazásával kapcsolatos belső továbbképzési tematika összeállítására és megvalósítására 

Ssz. Tevékenység Erőforrás Határidő Felelős Elvárt eredmények Ellenőrzési pont 

1.  Kompetencia-alapú alapkészség fej-

lesztő tananyagok, módszertani esz-

közök számbavétele: programcsoma-

gok, interaktív tábla, mérőeszközök 

stb. 

Munkacsoport, 

számítógép 

2020. április 8. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Teljes körű felmérés Jegyzék az alapkészség 

fejlesztő kompetencia-

alapú tananyagokról, 

eszközökről 

2.  Belső továbbképzési tematika össze-

állítása: témák, óraszámok 

Munkacsoport, 

számítógép 

2020. április 22. Tagintézmény vezető 

helyettes 

A leghasznosabb té-

mák kiválasztása 

A tematika összeállítása 

3.  A belső továbbképzési tematika 

megvalósításának előkészítése: szer-

vezési keretek hozzárendelése 

Munkacsoport, 

számítógép 

2020. május 6. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Működőképes  

tematika 

megvalósíthatóság  

dokumentumai 

4.  Konzultáció az iskolavezetéssel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Iskolavezetés, 

számítógép 

2020. május 13. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Vezetőségi értekezlet 

5.  Konzultáció a nevelőtestülettel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Munkacsoport, 

nevelőtestület, 

számítógép 

2020. május 20. Tagintézmény vezető 

helyettes 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 

6.  A belső továbbképzési tematika elfo-

gadása 

Iskolavezetés 2020. május 27. Tagintézmény veze-

tő, nevelőtestület 

Véglegesített tematika Vezetőségi értekezlet 
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Javaslat a hospitálási szabályzat és éves hospitálási terv összeállítására 

Srsz. Tevékenység Erőforrás Határidő Felelős Elvárt eredmények Ellenőrzési pont 

1.  A hospitálás korábbi és jelenlegi 

gyakorlatának áttekintése: tapaszta-

latok összegyűjtése, kapcsolódó do-

kumentumok elemzése 

Nevelőtestület, 

iskolavezetés 

2020. április 8. Munkaközösség  

vezetők 

A szükséges informáci-

ók, jó gyakorlatok 

számbavétele 

Jegyzőkönyv,  

óralátogatási doku-

mentumok 

2.  A hospitálási szabályzat elkészítése 

— tartalmazza az éves hospitálási 

terv összeállításának alapelveit is 

Munkacsoport, 

számítógép 

2020. április 22. Munkaközösség  

vezetők 

Konzultációra  

bocsátható  

szabályzat 

Szabályzat 

3.  Konzultáció az iskolavezetéssel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Iskolavezetés, 

számítógép 

2020. április 30. Munkaközösség  

vezetők 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Vezetőségi  

értekezlet 

4.  Konzultáció a nevelőtestülettel, eset-

leges korrekciók végrehajtása 

Munkacsoport, 

nevelőtestület, 

számítógép 

2020. május 10. Munkaközösség  

vezetők 

Új ötletek, korrekciós 

javaslatok 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 

5.  A hospitálási szabályzat elfogadása Nevelőtestület 2020. május 15. Igazgató,  

nevelőtestület 

Az elvárásoknak meg-

felelő, végleges sza-

bályzat 

Nevelőtestületi  

értekezlet,  

jegyzőkönyv 

6.  Éves hospitálási terv összeállítása Munkacsoport, 

számítógép 

2020. május 20., il-

letve minden tanév 

májusában 

Munkaközösség  

vezetők 

Az iskolavezetés elé 

terjeszthető hospitálási 

terv 

Hospitálási terv 

7.  Az éves hospitálási terv elfogadása Iskolavezetés 2020. május 25., il-

letve minden tanév 

májusában 

Tagintézmény 

vezető,  

nevelőtestület 

Elfogadott hospitálási 

terv 

Vezetőségi  

értekezlet 
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A pedagógiai program és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása érintheti tagintéz-

mény Házirendjét, illetve éves munkatervét is. 

 

A teljes iskolára vonatkozó komplex pedagógiai-módszertani fejlesztések tervei 

A beavatkozások összefoglaló tervdokumentumaként készül el a tagintézményben. E tervdo-

kumentum az Erasmus program tapasztalatainak figyelembevételével a GINOP-6.2.2-

VEKOP-15 konstrukció keretében kidolgozott módszertanok adaptálásával helyi, szervezeti 

szintű bevezetésével a különböző képzési helyszínekre vonatkozóan egységesen határozza 

meg a lemorzsolódás megelőzése érdekében szükséges egységes módszertani és értékelési el-

veket és konkrét eszközöket, módszertanokat, melyeket minden pedagógus köteles bevezetni 

oktatási tevékenységébe. A terv rendelkezik a mérésre épülő egyéni és csoportos fejlesztés 

tervezési rendszeréről is és a szükséges egyéni és kiscsoportos osztálytermi oktatáson túli 

szolgáltatásokról is, melyeket az adott tagintézmény tanulóinak nyújt tanulmányi eredmé-

nyességük növelése érdekében. A terv rendelkezik a fejlesztések dokumentációs rendjéről is, 

mely dokumentumminták a kísérleti szakasz után a projekt második felében beépülnek a tag-

intézmény szabályozó dokumentumaiba. A tervet a tagintézmény vezetése készíti külső szak-

értői konzultatív támogatással /POK/. 

A fejlesztés legfőbb célja az egyes diákok tanulásának, egyéni fejlődésének biztosítása érde-

kében az osztálytermi és munkaerő-piaci folyamatok megváltoztatása. 

 

Pedagógusok differenciált támogatása 

A programban részt vevő pedagógusok, szakoktatók más – más szinten állnak, azaz eltérő tí-

pusú támogatásra szorulnak. A szakembereket az egész folyamaton végig kell kísérni, és min-

dig az adott szükségleteire kell megfelelő választ biztosítani. 

 

A fejlesztést támogató környezet 

Az iskolához leginkább adekvát változások elérése, a reálisan megléphető fejlesztések megva-

lósítása a vezetés minden szintjén /Erasmus jó gyakorlata, GINOP-6.2.2 módszertana alap-

ján/. 

Fenntartható rendszerszintű változás csakis egy fejlődésbarát környezetben jöhet létre. 

A hatékony fejlesztéshez világos célokra, ezek eléréséhez nyújtott szakmai támogatásra, va-

lamint  a fejlődésre vonatkozó kényszerek felismerésére van szükség.  

A programban alapelv a konkrét célok, a teljesíthető elvárások és az adekvát támogatás hár-

masának rendszerszerű érvényre juttatása. 
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A pedagógusok, szakemberek/munkacsoport szintje: A program szintjén alapvető megközelí-

tés, és az intézményi szinten pedig biztosítandó, hogy minden szereplő úgy tekintsen a prog-

ramba bekapcsolódó pedagógusokra, szakemberekre, mint a diákok iránt elkötelezett, az isko-

la és további életútjuk sikereiért felelősséget érző és tenni akaró, ennek érdekében a szakmai 

fejlődést és munkacsoportban dolgozást is vállaló partnerekre. A pedagógusokat, szakembe-

reket olyan bizalmi légkörnek szükséges körülvennie, amely hisz alkotókészségük mozgósítá-

sában és abban, hogy a programot meg tudják és meg is akarják valósítani. 

A célok, az elvárások és a támogatás hármasának rendszere a munkacsoport szintjén 

ELVÁRÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Csapatban, munkacsoportban működés 
TÁMOGATÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Mentorálás 

 

Egymástól tanulás /Erasmus/ 

Kooperáció – pl. munkacsoportülések hetenként 

Együttműködés a tanárokkal, szakoktatókkal 

Rendszeres reflektálás a saját és a munkacsoport fejlődésé-

re – pl. rendszeres munkacsoportülések 

Tanulási környezet átalakítása osztályterem 

Eredmények publikálása – 

pl. hírlevél, kiadványok, szórólapok 

Munkájának, fejlődésének írásos rögzítése – pl. pedagó-

gusproduktumok 

Nemzetközi tapasztalatok –  

kutatási eredmények, elemzések 

Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel és a külső környezet-

tel, szakterületekkel, Tempus Közalapítvány, NSZFH, 

GINOP szakembereivel – pl. a GINOP-6.2.2 módszertan 

mérés-értékelés keretrendszer alapkészség-fejlesztést támo-

gató tananyagok, modulok, az egyéni fejlődési terv átbeszé-

lése stb. 

Horizontális tanulás – 

pl. WORKSHOP, szakmai műhelyek 

 

Működő önértékelési rendszer 

Módszertani anyag – pl. Erasmus, GINOP-6.2.2 beépülé-

sének folyamatos vizsgálata  

Pozitívumok megerősítése – pl. hírlevél 

Külső monitoring Sikerek megünneplése – 

pl. rendezvények 

CÉLOK – MILYENNÉ VÁLJON A PEDAGÓGUS, SZAKOKTATÓ 

A diákok feltétel nélküli elfogadása 

Egyéni életútjának támogatása 

Önismeret, önállóság 

Önfejlődés iránti igény 

Reflektív szemlélet 

Szabályok alkotása és betartása 

Kis lépések alkalmazása a fejlesztésekben 

A fejlesztő értékelés szemléletének elfogadása 

Gazdag módszertani repertoár 

Saját életéért felelősségérzés és –vállalás 

A változás iránti nyitottság 

Eligazodás a világban, jövőkép 

 

Az intézményvezető/középvezetők, a munkacsoport vezető szintje: A program megvalósítása útján elérendő célok 

és a célok eléréséhez vezető utak tervezésének segítése. 

MUNKA- 

CSOPORT 
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A célok, az elvárások és a támogatás hármasának rendszere a vezetés szintjén 

ELVÁRÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Együttműködés a vezetőkkel 

TÁMOGATÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Célok elérése iránti motiváció –  

személyes támogatás 

Fejlesztés folyamatos vizsgálata, elemzése, pl. összeg-

ző beszámoló készítése 

Proaktív hálózatépítéssel forrásokhoz jutni  

forrást teremteni 

Tanácsadás – pl. belső monitoring 

Kritériumoknak való megfelelés –  

pl. külső monitoring 

Külső tapasztalatcsere – 

pl. vezetők képzése, szakmai találkozók 

Segédanyagok biztosítása  

Együttműködés, hálózatosodás más iskolákkal 

pl. cserelátogatások, közös képzések 

Pozitívumok megerősítése – pl. hírlevél 

Más szervezetekkel való együttműködés – szerveze-

tek, programok közti szinergia 

pl. külső szakmai gyakorlóhelyek, munkaerőpiac, 

NSZFH, Tempus Közalapítvány szakemberei 

Sikerek megünneplése – pl. rendezvények 

Nemzetközi tapasztalatok bevonása – 

pl. kutatási eredmények, elemzések 

Működő önértékelési rendszer –  

pl. a pedagógusi munka folyamatos értékelése, önérté-

kelése, vezető kritikusan reflektál saját személyiségére 

Eredmények publikálása – 

pl. kiadványok, honlap 

CÉLOK – MILYENNÉ VÁLJON A VEZETÉS 

Képes a szervezetet irányítani /vezetői szintek/. 

Képes a feladatokat delegálni. 

Jól használja fel az erőforrásokat. 

Hidat képez a saját intézménye a felette lévő és más szervezetek között. 

Kis lépéseket alkalmaz a fejlesztésekben. 

Átlátja a szervezet lehetőségeit és korlátait (jogi, gazdasági, munkaerő-piaci téren egyaránt). 

Szervezeti jövőképet vizionál. 

 

1. A tanév állandó feladatai 

    I. félév 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok 
Javítóvizsgák lebonyolítása 

Új dolgozók felvétele 

Csoportszervezés (osztályok) 

Tanulóregisztráció (KIR) 

Tanuló nyilvántartó – beírási napló nap-

rakész vezetése 

Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése 

Alakuló- és tanévnyitó értekezletek 

Munkaközösség vezetők felkérése,  

megválasztása 

Munkaközösségek kialakítása,  

munkaközösségi értekezletek 

Osztályfőnökök tájékoztatása 

16 óráig tartó iskolában tartózkodás meg-

szervezése 

2018.09.20-ig  Iskolavezetés 

 Iskolatitkár 

Tagintézmény-vezető 

VEZETÉS 
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Hit- és erkölcstan oktatásának megszer-

vezése 

Ügyeletek, felügyeletek megszervezése 

Szülői Közösségek kialakítása 

A tanmenetek folyamatos elkészítésének 

megkezdése 

Elektronikus napló feltöltése adatokkal 

A művészeti oktatás megszervezése és 

elindítása 

Felnőttoktatás szervezése 

Felnőttoktatás – beírási napló, tanuló 

nyilvántartó napló naprakész vezetése 

Különös bánásmódot igénylő tanulók 

speciális óráinak megszervezése: SNI, 

BTMN, gyógytestnevelés, logopédia, ha-

bilitációs, rehabilitációs terápiás 

Munkaközösségi és egyéb speciális 

(DÖK, ifjúságvédelem könyvtár, mérés-

értékelés team, csoport) munkatervek el-

készítése 

Erasmus program eredményeinek ösz-

szegzése – beépülés a tanítási - tanulási 

folyamatokba - szervezeti kultúrába 

Éves munkaterv készítése 

Elektronikus és papíralapú nyilvántartás-

ok elkészítése a KIR szerint 

Statisztikai adatgyűjtés  

Adatgyűjtés a tárgyi eszközökről 

Adatgyűjtés a tanulmányi eredményekről 

2018.10.01- 15. 

(rendelet szerint) 

Osztályfőnökök 

Könyvtáros 

Rendszergazda 

Iskolavezetés  

Iskolatitkár 

Gazdasági csoport 

Tagintézmény-vezető 

GINOP-6.2.3 Bemeneti mérés 2018.09.25 2.,3. 

tanóra 

Munkaközösség vezetők 

Osztályfőnökök 

Iskolavezetés 

Bemeneti mérések lebonyolítása és érté-

kelése a Pedagógiai Program szerint il-

letve Mérés-értékelés tesztnaptár szerint 

2018. október 1-

jéig 

Munkaközösség-vezetők 

MÉCS-csoport vezető 

Iskolavezetés 

GINOP-6.2.3 Bemeneti mérések értéke-

lése, eredményekről tájékoztatás 

2018.10.10-ig Munkaközösség vezetők 

Osztályfőnökök 

Iskolavezetés 

Honvédelmi intézkedési terv felülvizsgá-

lata 

2018.10.10-ig Iskolavezetés 

 Munkaközösség vezetők 

Tagintézmény-vezető 

GINOP-6.2.3 6 tanulócsoport kialakítása 

(4-6 fő) 

2018.10.31 Iskolavezetés 

 Munkaközösség vezetők 

Tagintézmény-vezető 

A tanév első negyedévében esedékes feladatok 
B.A.Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

szervezésében tehetségnap 

bemutatkozási lehetőség 

Helyszín: Avasi Gimnázium 

2018.10.01 Iskolavezetés 

 Munkaközösség vezetők 

Tagintézmény-vezető 

Éves munkaterv lebontása a tárgyévi 

speciális feladatokra 

A helyi tanterv felülvizsgálata 

Ellenőrzési terv készítése 

A különös közzétételi lista aktualizálása 

2018.10.14. Iskolavezetés  

Iskolatitkár 

Munkaközösség-vezetők 

Ált. tagintézményvezető- 

helyettes 

Tagintézmény-vezető 

A tanulók tájékoztatása a középiskolai 

felvételi eljárásrendről 

2018. 10. 31. általános 

tagintézményvezető- he-

lyettes, osztályfőnökök 

Iskolavezetés 



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

46 

 

Ifjúságvédelmi munka megszervezése 

Kapcsolatfelvétel az intézmény közvetett 

partnereivel – munkaerőpiaci szerepekkel 

Védőnői tevékenység megkezdésének 

támogatása 

SNI, BTMN tanulók ellátásának meg-

szervezése 

Gyógytestnevelés megszervezése 

Logopédiai ellátás megszervezése 

Ütemterv  

szerint 

Ifjúságvédelmi felelős 

Fejlesztő pedagógusok 

Védőnő 

Gyógytestnevelő 

Logopédus 

Iskolavezetés 

Gyógypedagógusok 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

 

Tagintézmény-vezető 

Következő évi beiskolázási program, ak-

cióterv indítása 

pályaorientációs nap szervezése egy taní-

tás nélküli munkanapon 

Általános iskolákkal, középiskolákkal 

PR anyagok elkészítése 

Délutáni iskolai programok szervezése az 

általános iskolákkal 

Közös programok szervezése – az isko-

lában 

Nyílt napok szervezése 

Pályázatok kiírása és a hozzákapcsolódó 

programok lebonyolítása 

Szülői értekezleten, fórumokon való 

részvétel 

Munkaközösség-vezetők 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Tagintézmény-vezető 

Iskolai programok szervezése 

Témanapok elindítása 

folyamatosan Munkaközösség – 

 vezetők 

Team vezetők 

Iskolavezetés 

Diagnosztikus vizsgálat a 9. évfolyamon 2018. október 10-ig Munkaközösség-vezetők 

Gyógypedagógusok 

MÉCS csoport vezető 

Tagintézmény-vezető 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Mi a pálya Miskolcon 2018. október 10-ig Munkaközösség –  

vezetők 

Iskolavezetés 

Múzeumok megismerése más oldalról Múzeumpedagógiai 

beosztás 

Osztályfőnökök 

Lőrincz Erika 

Iskolavezetés 

Témahét – napok, projektek elindítása il-

letve folytatása 

Témahét 

Projektterv 

Munkaközösség –  

vezetők 

Iskolavezetés 

Öko –program szervezése Ütemterv szerint Programvezető Iskolavezetés 

Bázisiskolai program szervezése Ütemterv szerint Kapcsolattartó Iskolavezetés 

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanév második negyedévében esedékes feladatok 
A  munkaidő nyilvántartásának ellenőrzése (je-

lenléti ív) 

2018. 10. 31. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Beiskolázási program folytatása 

 
Ütemterv  

szerint 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Tagintézmény-

vezető 

Európai Szakképzési Hét rendezvényeihez való 

kapcsolódás  

Nyílt nap tartása 

Európai Szakképzési hét – központi facebook 

oldal által szolgáltatott információk megosztása 

a tagintézmény facebook oldalán 

Erasmus program összegzése, beszámoló készí-

tése 

Programterv 

szerint 

november 05-

09. 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség.vezetők 

Osztályfőnökök 

Tagintézmény-

vezető 

Építsd a jövőt 

2018.11.06 Tagintézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség.vezetők 

Osztályfőnökök 

Tagintézmény-

vezető 

Szabad a pálya 2018.11.07 Tagintézményvezető- Tagintézmény-
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helyettesek 

Munkaközösség.vezetők 

Osztályfőnökök 

vezető 

Iskolai rendezvények szervezése 

Ütemterv  

szerint 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség –  

vezetők 

Tagintézmény-

vezető 

Pályaorientációs nap /tanítás nélküli munkanap/ 

2018.11.29. Tagintézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség.vezetők 

Osztályfőnökök 

Tagintézmény-

vezető 

Szakképzési oktatás kapacitásának felülvizsgála-

ta 
 Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Versenyek előkészítése, házi versenyek lebo-

nyolítása 

Versenyfelkészítés megszervezése 

Versenynaptár 

 (Közlöny, 

Tanév rendje 3 

sz. mell.) sze-

rint 

Munkaközösség-vezetők Tagintézmény-

vezető 

Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről 
SZMSZ, PP, 

Házirend, 

Kréta napló 

Osztályfőnökök Tagintézmény-

vezető 

Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

Kréta napló lehetőségei 

2018. novem-

ber 

Osztályfőnökök Iskolavezetés 

Ösztöndíj programban való részvétel 

Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíj 

Pályázati kiírás 

szerint 

Osztályfőnökök Iskolavezetés 

Karácsonyi koncert megszervezése 
2018. december Tehetségfejlesztés pedagó-

gusai 

Iskolavezetés 

Osztályozó és különbözeti vizsgák szervezése 
2019. 01.10-ig Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Félévben (I. félév 2019. január 25-ig tart.) 

Felnőttoktatás keresztféléves oktatásban az utolsó ta-

nítási nap 

2019. január 04. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

A tanulók munkájának értékelése  
Ütemterv  

szerint 

Osztályozó konferencia tagjai 

és osztályfőnökök 

Iskolavezetés 

Az általános felvételi eljárás kezdete  

2019. 01. 19. tagintézmény-vezető helyette-

sek 

Iskolavezetés 

Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése 

Tanév rendje sze-

rint 

Osztályfőnökök Iskolavezetés 

Félévi értesítők kiadása 
2019. február 01. Osztályfőnökök Iskolavezetés 

Az első félév értékelése 

Beszámolók elkészítése 

Statisztikai elemzés 

Pedagógiai - nevelési elemzés és beszámoló 

2019. 01. 28. – 

2019. 01. 31. 

Munkaközösség-vezetők 

Iskolavezetés 

 

 

Tagintézmény-

vezető 

Nevelőtestületi értekezlet 

Az első félév pedagógiai munkájának elemzése, érté-

kelése, hatékonyságának vizsgálata 

2019.02.07 Tagintézményvezető-

helyettesek 

Tagintézmény-

vezető 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

2019. február Osztályfőnökök Tagintézmény-

vezető 

Tavaszi termék bemutató 

2019. február-

március 

Szakképző évfolyamok Tagintézmény-

vezető 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 

első példányát pedig a 

Felvételi Központnak. 

2019. 02. 18.  Tagintézményvezető-

helyettesek 

 

Tagintézmény-

vezető 

II. félév 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanév harmadik negyedévében esedékes feladatok 
Beiskolázási munkavállalási /EÁT/ program folyta-

tása, lezárása 

 

Ütemterv szerint Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 
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Pályakövetési program folytatása, lezárása 
Ütemterv szerint Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Versenyek lebonyolítása 

 

Versenynaptár 

szerint 

Munkaközösség-

vezetők 

Iskolavezetés 

Beiskolázási terv készítése a következő tanévre 

2019.03.01. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Szabadon választható kötelező és nem kötelező tan-

órák választása felmérése a következő tanévre 

2019. 03. 01. Tagintézményvezető- 

helyettes 

Tagintézmény-

vezető 

Motivációs nap 

2019. 02. 16– 03. 

03. 

Iskolavezetés 

 

Tagintézmény-

vezető 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az ál-

talános iskolában. 

2019. 03. 21–22. Iskolavezetés 

 

Tagintézmény-

vezető 

A módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvé-

teli Központnak. 

2019. 03. 28. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Fittség vizsgálata /NETFIT/ 

2019. január 9. és 

április 26. között 

Feltöltés a Nemze-

ti Egységes Tanu-

lói Fittség infor-

matikai rendsze-

rébe 2019. 05. 31 

Sport munkaközös-

ség 

 

Tagintézmény-

vezető 

 

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanév negyedik negyedévében esedékes feladatok 
A beiskolázási program befejezése 

Beiratkozás a9. évfolyamra 
Ütemterv szerint Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

2019. 04. 30. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Osztályfőnökök kiválasztása, felkérése a követke-

ző tanévre 

2019. március 29. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről 

 

2019. április 12-ig Osztályfőnökök Iskolavezetés 

Folyamatos készülés az országos kompetenciamé-

résre a 10. évfolyamon 

folyamatosan a tanév 

során 

(tantárgyfelosztásban 

jelölt órákon) 

Magyar és matemati-

katanárok 

 

Iskolavezetés 

Országos kompetenciamérés 

10/szk-n Női szabó, szh/2b Szakképzési Híd Prog-

ram (bőrtárgy készítő), szh/2k Szakképzési Híd 

Program (kosárfonó) 

2019. május 29. Koordinátorok Iskolavezetés 

Tanév végi mérések és értékelésük a Pedagógiai 

Program szerint 

2019. május-június Munkaközösség-

vezetők 

Iskolavezetés 

A tanulók munkájának értékelése 

2019.  01. 25. 

2019. 05.  03. 

2019. 06. 14-ig 

 

Osztályfőnökök 

Nevelőtestület 

 

Iskolavezetés 

Tankönyvrendelés előkészítése  

Előzetes osztályszervezés, létszámelemzés 

Tankönyvek munkaközösségi meghatározása 

Tankönyvlista összeállítása és szülők tájékoztatá-

sa 

Munkaközösségi: 

2019. március-május 

 

 

 

 

Munkaközösség-

vezetők 

Tankönyvfelelős 

 

 

Iskolavezetés 

Szakképzési vizsgák 

2019. május-június Tagintézményvezető- 

helyettes 

Tagintézmény-

vezető 

Az értékelési adminisztráció végrehajtása, elle-

nőrzése 

2019. június 21-ig Osztályfőnökök 

Tanárok 

Gyógypedagógusok 

Iskolavezetés 
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A tanév végén esedékes feladatok A tanítási napok száma a tanévben 180 nap, tanítás nélküli munkanapok 

száma 7. 
Következő tanév tervezése, tantárgyfelosztás 2019. május-június Iskolavezetés Fenntartó 

Tanév utolsó, befejező évfolyamán - szakképzési 

évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolában 

2019. május 3. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Szakiskolában /2 évfolyamos részszakképesítés/ 

az utolsó tanítási nap 

2019. június 01. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Szakképzési hídprogram – részszaképesítésre való 

felkészítést folytató szakközépiskolában az utolsó 

tanítási nap 

2019. június 01. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Felmenő évfolyamokon /szakiskola, készségfej-

lesztő iskola, szakközépiskola/ az utolsó tanítási 

nap 

2019. június 15. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Tanévzáró, bizonyítványosztás  2019. június 20. Osztályfőnöki Iskolavezetés 

Ballagási ünnepség 

 

2019. május 4. 

2019. június 2. 

Tantestület Iskolavezetés 

Az általános iskolaértesítést küld a tanulóról a ta-

nuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint 

illetékes járási hivatal, valamint 

az állami intézményfenntartó központ részé- 

re, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. 

§ (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tan-

köteles tanuló felvételét a Szakképzési HÍD prog-

ramban. 

 

 

2019. 06. 17. Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Nevelőtestületi értekezlet  

Beszámolók elkészítése 

Statisztikai elemzés 

Pedagógiai - nevelési elemzés és beszámolók 

2019. június vége 

/tanítási év utolsó 

napját követő 15 na-

pon belül/ 

Munkaközösség-

vezetők 

Iskolavezetés 

Tagintézmény-

vezető 

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Szakkép-

zési Híd programba az iskola tagintézmény-

vezetője által meghatározott időben. 

2019. 06. 20–22.  8. osztályos tanulók Iskolavezetés 

Javítóvizsgák előkészítése 

2019.08.21-ig Iskolavezetés Tagintézmény-

vezető 

Pótbeiratkozás a Szakképzési Hídprogramokba 

2019. 08. 31. Kijelölt osztályfőnö-

kök 

Iskolavezetés 

Tagintézmény-

vezető 

 

1.1 Ifjúságvédelmi munkaerőpiaci tevékenység 
 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése, gondozása 
Helyzetfelmérés  2018. szeptember 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

       Iskolavezetés 
Hátrányos helyzetű, ve-

szélyeztetett és sajátos 

nevelési igényű tanulók 

regisztrálása, statisztikai 

adatszolgáltatás 

2018. 10. 03. Osztályfőnökök  

Szociális team 

Fejlesztő pedagógusok 

Gyógypedagógusok 

 

Munkaerőpiaci progra-

mok elindítása 

folyamatos Pályakövetési felelős 

Esetmegbeszélések, 

esetmegbeszélő lapok, 

gondozási terv, egyéni 

fejlesztés – átvezetési 

terv elkészítése, a rászo-

ruló tanulók gondozása. 

folyamatos Pályakövetési felelős 

Szociális team 

Osztályfőnökök 
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Kapcsolatfelvétel, kap-

csolattartás a szakszolgá-

latokkal, munkaerőpiaci 

szereplőkkel 

folyamatos Pályakövetési felelős 

Szociális team 

osztályfőnökök 

Közreműködés az intéz-

ményi pályaválasztási 

orientációban pályaköve-

tési rendszerben 

folyamatos Szociális team 

Pályakövetési felelős 

Osztályfőnökök 

Közreműködés az intéz-

ményi rendezvények 

szervezésében 

folyamatos Szociális team 

Pályakövetési felelős 

Osztályfőnökök 

Közreműködés karitatív 

tevékenységek önkéntes 

munka megvalósításában  

folyamatos Osztályfőnökök 

 

Tagintézmény-vezető 

Közreműködés pályázati 

tevékenységben – Maci-

ka Útravaló Program, 

IPR 

folyamatos Szociális team 

Osztályfőnök 

Pályakövetési felelős 

 

Tagintézmény-vezető 

Prevenció 

 

   

Fogadóórák  Hetente kiírás, megbe-

szélés szerint 

Szociális team 

Védőnő 

Osztályfőnökök 

 

Iskolavezetés 

Szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, felvilágosító órák, foglalkozások 

9-12. évfolyam   

Osztályfőnöki órák 

kiírás szerint Védőnő Tagintézmény-vezető 

Drog prevenció kiírás szerint Szociális team 

Védőnő 

 

Tagintézmény-vezető 

Bűnmegelőzési program kiírás szerint Szociális team 

Védőnő 

Tagintézmény-vezető 

Önismereti tréningek, 

klubfoglalkozások indí-

tása 

kiírás szerint Szociális team 

 

Tagintézmény-vezető 

Pedagógiai szakszolgálat 

órái 

kiírás szerint Pedagógiai szakszolgálat 

Szociális team 

Tagintézmény-vezető 

 

1.2. Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása 
A diákönkormányzat 2018-2019-es tanévre tervezett programjai  
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Az iskolai diákönkormányzat 

ülései 

Havonta 1 alkalommal 

kiírás szerint 

 

 

A Diákönkormányzat 

munkáját segítő tanárok 

 

 

 

 

 

 

Iskolavezetés Diákönkormányzati képviselő 

választása 

2018. 09. 14. 

Kapcsolattartás a városi diákön-

kormányzattal 

folyamatos 

A diákönkormányzat arculatá-

nak kialakítása épületenként 

folyamatos 

Aktuális események, hírek, 

megemlékezések, információk 

közzététele 

folyamatos 

Diákelnök kampány bejelentése 2018. 10. 05. 
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DÖK programjai  

Ökoprogramok megvalósítása 

Kapcsolódás a téma- hetekkel-

napokkal, projekt 

Hulladékgyűjtés ősszel és ta-

vasszal 

Kapcsolódás a városi rendezvé-

nyekhez és programsorozatok-

hoz 1956. október 23. A 60. év-

forduló méltó megünneplése is-

kolai és városi keretek között 

Világtakarékossági nap 

Halloween program, teremdíszí-

tő verseny 

Füstmentes nap 

Fotópályázat, őszi színei 

Mikulás programok 

Karácsonyi programok 

Karaoke verseny 

Farsangi rendezvények 

Húsvéttal kapcsolatos progra-

mok Leg…leg…leg 

Szépíró verseny 

Gyermeknap 

Pedagógusnap 

Munkaterv szerint 

havi lebontásban 

Diáknap 2019. június 14. 

 

 

 

 

 

1.4.  Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása – tantárgyfelosztás szerint 

 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Az SNI tanulók nyilvántartása folyamatos  

Tagintézményvezető - 

helyettesek 

Gyógypedagógusok 

Iskolatitkár 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

       Iskolavezetés 

A szakértői vélemények értelme-

zése 

folyamatos 

SNI tanulók fejlesztésének meg-

valósítása 

habilitációs, rehabilitációs órák, 

terápiás foglalkozások tartása 

egyénileg és/vagy kéttanáros mo-

dellel 

folyamatos 

Egyéni fejlesztési tervek készítése 

és vezetése 

folyamatos 

Fejlesztő szoba és felszereltségé-

nek rendben tartása 

folyamatos 

Egyéni átvezetés tervek készítése folyamatos Pályakövető pedagógu-

sok, osztályfőnökök 
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Kapcsolattartás 

gyógypedagógusokkal  

munkaerőpiaci szakemberekkel 

egyéb kompetenciájú szakembe-

rekkel 

osztályfőnökökkel 

szaktanárokkal 

B.-A.-Z Megyei TKVSZRB-vel 

Pedagógiai Szakszolgálatokkal 

szülőkkel 

folyamatos  

Tagintézményvezető - 

helyettesek 

Munkaközösség-

vezetők 

Gyógypedagógusok 

Osztályfőnökök 

Felülvizsgálati kérelmek figye-

lemmel kísérése 

folyamatos 

BTM-es tanulók nyilvántartása folyamatos 

Részvétel az Országos Szépíró 

versenyen 

kiírás szerint  

 

1.5. Iskola – egészségügy 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Kapcsolatfelvétel, admi-

nisztráció, szervezési fe-

ladatok 

Munkaterv elkészítése 

2018. szeptember  

 

Iskolaorvos 

Védőnő 

 

 

 

Iskolavezetés 

 

Védőnői fogadóóra idő-

pontjának kialakítása 

2018. szeptember 

Védőoltások beadásának 

megszervezése 

ütemterv szerint 

Orvosi és védőnői szűré-

sek szervezése 

ütemterv szerint 

Egészségnapon / Egés-

zséghéten való részvétel 

programnaptár szerint 

Fejtetvesség vizsgálata folyamatosan 

Környezet higiéné és biz-

tonságos környezet elle-

nőrzése 

folyamatosan 

Egészségfejlesztési órák 

tartása 

ütemterv szerint 

Gyógytestnevelési cso-

portbesorolás 

ütemterv szerint 

Beszámoló elkészítése, 

adminisztráció 

2019. július 

 

1.6. Tanügyi dokumentáció 
A tanügyi dokumentumok kezelése, az iskolavezetés irányítása alatt, az iskolatitkár, az osz-

tályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör különböző szintek-

re osztható: 

Az iskolavezetés felel valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetéséért, meg-

létéért és a statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkájukat az iskolatitkárok 

támogatják. Ebben a tanévben az iratkezelés rögzítésre került az iratkezelési szabályzatban. 

Ebbe a körbe a tanulói nyilvántartások, az e-napló, beírási naplók és törzskönyvek, valamint 

az erre alapuló számítógépes adatrögzítő rendszer (KIR) vezetése tartozik. Szintén ebben a 

tanévben szükséges az adatvédelmi szabályzat elkészítése. 

A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, tananyagbeosz-

tás, projekt – témahét tervek, óravázlat, dolgozatok stb.) elkészítéséért, valamint az e-napló 

vezetéséért, és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásá-

ért) felelősek. 
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A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok – törzskönyv és e-napló – vezetése, vala-

mint a tanulók és szülők írásban való tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök fel-adata, aki 

ebben a minőségében ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját és 

figyelmezteti őket az esetleges elmaradásokra. 

Az osztályfőnökök feladata az e-napló adatokkal való feltöltése, illetve kötelesek ellenőrizni, 

hogy a szaktanárok megfelelő módon és rendszeresen vezetik az elektronikus értékelést. A 

rendszergazda köteles segíteni a munkájukat és a technikai feltételeket megteremteni. 

 

Osztályfőnökök feladata  
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi 

Javítóvizsgát tett tanulók bizonyítványainak és 

anyakönyveinek záradékolása 

2018. 08. 30.  

 

Osztályfőnökök 

Tagintézményvezető 

- helyettesek 

 

 

Iskolavezetés Bizonyítványok összegyűjtése 2018. 09. 03. 

E-napló kitöltése  2018. 09. 03. 

Tanulói névsor és csoportbeosztások 

 (nyelvi stb.) rögzítése 

2018. 09. 09. 

Anyakönyvek kitöltése 2018. 09. 23. 

E-napló ellenőrzése – haladási rész hetente 

E-napló ellenőrzése – osztályozó rész havonta 

Tanulói hiányzások elbírálása hetente 

Tanulói hiányzások összesítése, regisztrálása havonta 

Félévi és év végi osztályzatok lezárása osztályozó konfe-

rencia előtt 2 nap-

pal 

Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése osztályozó konfe-

rencia napja 

Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése 2019. 01. 25. 

2019. 06. 14. 

Bizonyítványok és anyakönyvek kitöltése külön kiírás szerint 

 

Az osztályfőnökök gondoskodnak a legfontosabb partnerei – tanulók, szülők – között a fo-

lyamatos információáramlás biztosításáról. 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Osztályfőnök tájékoztatása értekezleteken  

kiírás szerint 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Osztályfőnökök 

Szaktanárok 

Osztályfőnöki  

munkaközösségvezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolavezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes tanulási módszerek kiala-

kítása az 9. évfolyamtól 

folyamatos 

A tanulók magánéletre, a család-

ban betöltendő szerepre történő 

felkészítése 

folyamatos 

A fiatalok kultúra iránti igényének 

felkeltése 

folyamatos 

A házirend megismerése, betartá-

sa 

folyamatos 

Erkölcsiség és erkölcsi tudat ki-

alakítása a tanulókban 

folyamatos 

Együttműködés a diákönkor-

mányzattal 

folyamatos 

Szükség esetén esetmegbeszélése-

ken való részvétel 

szükség szerint 

Egészséges életmódra nevelés, 

környezettudatosságra nevelés 

folyamatos 
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Kapcsolatfelvétel az általános is-

kolákkal, munkáltatokkal, civil 

szervezetekkel, középiskolákkal - 

közös programok szervezése 

folyamatos  

 

 

 

 

 

 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Osztályfőnök 

Munkaközösségvezető 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény-vezető 

Ad hoc megbeszélések Feladattól függően  

Szülői értekezletek, fórumok 2018. szeptember és 

2019. február szükség 

szerint 

Egy osztályban tanítók értekezle-

te, megbeszélései 

havonta 

Osztályozó értekezlet minden év-

folyamon 

2019. január 25.  

2019. június 14. 

Tanévzáró, bizonyítványosztás 2019. június 18. 

 

Osztályfőnökök Iskolavezetés 

 

1.7. A tanulók munkájának értékelése 
A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének elveit, rendszerét, módszereit és vissza-

csatolási eljárásait a Pedagógia Program rögzíti.  
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi 

A szaktanár ismerteti: 

a tantárgy éves követelményeit 

az ellenőrzés-értékelés szempontjait, formáit 

pótlás, javítás lehetőségeit 

az e- naplóba kerülő osztályzatok kritériumait  

projekt produktumok értékelését 

portfólió, értékelési követelményeit 

a tanév első órája szaktanár munkaközösség-

vezető 

 

Érdemjegyek beírása az e- naplóba 

nyilvános tétele a szülő – tanuló számára 

 

folyamatos szaktanár Munkaközösség-

vezető 

Iskolavezetés 

Érdemjegyek beírása a tanulók ellenőrző könyvébe. folyamatos szaktanár Osztályfőnök 

A félévi és év végi osztályzatok megállapítása a 

naplójegyek számtani átlaga alapján. 

1 nappal az osztá-

lyozó konferencia 

előtt 

szaktanár Nevelőtestületi 

konferencia 

Tagintézmény-

vezető 

Az osztályfőnök, a szaktanárok és a szakmai munkaközösségek közös felelőssége, együttmű-

ködésük legfelső formája a tanulói munka értékelésének pontos és előírásszerű végrehajtása. 
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Tevékenységközpontú tanulásszervezés, innovatív új módszerek alkalmazása  
Megvalósítandó projekthetek, témahetek, témanapok 2018/2019 év 

I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT II. TÉMANAP 

9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 

III. TÉMA-
NAP 

II. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 
PROJEKT 

MENEDZSER 2018. 
09.28 

2018.10.06. 
2018.10.21. 

2018. 
10.10 

2018.11.05-
2018.12.14. 

2018. 
12.21. 

2019.01.07-2019.02.15. 
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9. osztály 
9/E1 szgp-es 

adatrögz. 
9/E2 női sza-

bó 
9/E3 park-
gondozó 

Osztályfőnöki Gazdálkodj okosan 
Időmérleg 
Családi költségvetés 
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A barát a haver és a span 

Szituációs játékok művészeti 
alkotások értelmezése, 
elemzése témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Matematika - termé-
szetismeret 

Gazdálkodj (gazdagodj) 
okosan - ökosan 

Családi költségvetés 
témafüzet digitálisan is 

Problémázunk, logikázunk, 
modellezünk 

Időtervek – beosztások, té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Magyar nyelv – ide-
gen nyelv 

Milyen vagyok? Mit 
akarok? Mit tudok? 

Önkritikusan önkép, jö-
vőkép témafüzet digitá-
lisan is 

Kapcsolatfelvétel, kapcso-
lattartás, kapcsolatzárás 
/barát, munkaerő-piac, 
munkahely/ 

Jellemzések barátról, kiválasz-
tott személyről, foglalkozásról, 
munkahelyről témafüzet digi-
tálisan is 

Osztályfőnök 

Erkölcstan, állampol-
gári ismeretek 

Legendák, mítoszok, 
vallások, világképek 

Digitális gyűjtemény vi-
lágvallások és különböző 
kultúrák találkozásáról a 
Föld különböző térségei-
ben témafüzet digitálisan 
is 

Szeretlek Miskolc 

Térképek gyűjtése, helytörté-
neti adatok elemzése, egyházi 
épületek – illemszabályok té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Pályaorientáció, 
szakmai alapozó, mű-
szaki rajz, művésze-
tek 
 

Tehetségesek vagyunk 
Kiállítás saját alkotá-
sokból témafüzet digi-
tálisan 

Piacképes leszek 
Munkába állási csomag té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

szakközépisko-
la 

9/szka asztalos, 
9/szk-k kárpi-

tos;  
10/szk-n női 

szabó 
11/1at asztalos 

11/2pt pék 
szakképzési híd 

Természetismeret 
Tükröm, tükröm 
(Életünk és az energia)  

plakát témafüzet digitá-
lisan is 

Savasság, lúgosság témafüzet digitálisan is Osztályfőnök 

Osztály 
közösség építő prog-
ram 

Gazdálkodj okosan 
Időmérleg 
Családi költségvetés 
témafüzet digitálisan is 

A barát a haver és a span 

Szituációs játékok művészeti 
alkotások értelmezése, 
elemzése témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Matematika 
Problémázunk, logiká-
zunk, modellezünk 

Időtervek – beosztások, 
témafüzet digitálisan is 

Szeretlek Miskolc!  
témafüzet digitálisan is 
/Miskolc méretei/ 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Osztálytükör 
Online felületen bemu-
tatkozás témafüzet digi-
tálisan is 

Szeretlek Miskolc! 
riportok témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Történelem-
társadalomismeret 

Osztálytükör (Honnan 
jöttem?) 

témafüzet digitálisan is Szeretlek Miskolc! 
Térképek gyűjtése, helytör-
téneti adatok elemzése, té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 
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I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT II. TÉMANAP 9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
III. TÉMA-

NAP 
II. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 

PROJEKT 
MENEDZSER 
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szakképzési 
híd 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Településem témafüzet digitálisan is  Szeretlek Miskolc! 
Szituációs játékok, helytör-
téneti adatok elemzése, té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

10/sz-kr1 
10/sz-kr2 

kerékpársze-
relő 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Környezetkímélő hibrid 
kerékpár az utakon 

szórakoztató interaktív 
tevékenységek a kerék-
párokon 

C
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Kerékpárral Miskolcon a 
Bükkben 

Kerékpárutak Miskolcon - 
térkép készítése témafüzet 
digitálisan is csatlakozás a z 
évente megrendezett városi 
kerékpártúrához 

Osztályfőnök 

10/sz-pg 
parkgondozó 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

A biodiverzitás meg-
óvása - mediterrán nö-
vénytársulásokból álló 
mintapark kialakítása 

iskolai környezetben 
mediterrán mintapark 
kialakítása – mediterrán 
növényfajok bemutatá-
sa /mediterrán növény-
bemutató/ 

Kincsünk a környezetünk 
Környezetünk természetba-
ráttá tétele, témafüzet digi-
tálisan is 

Osztályfőnök 

10/sz-fz faze-
kas 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kísérletezzünk! 
Színes mázminták készí-
tése témafüzet digitáli-
san is 

Dolgos hétköznapok 
Lap edények témafüzet digi-
tálisan is 

Osztályfőnök 

 9/szk-a asz-
talos 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Természetes bútorok 
trendje tömörfából, fa-
kérgek, fatörzsek, para-
fa felhasználásával 

kiállítás az elkészült 
termékekből 

Színes ötletek, különleges 
megoldások – 
„parafadugó” készítése 

makettek készítése Osztályfőnök 

9/sz-p 
11/2pt pék 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Új receptúrák a pék 
műhelyben 

egészségnap szervezése 

Pék termékkoncepciók 
fejlesztése a portugál és 
az aktuális trendeket ak-
tualizálva 

Terméklista, tananyagfej-
lesztés, új kifejlesztett tan-
menet 

Osztályfőnök 

10/szk-n női 
szabó 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Digitális rendszer be-
üzemelése a varrodá-
ban 

digitális tervek 

High-tech textilek,digitális 
trendek a varrásban Pro-
duktum: Mit tud a high-
tech textilből készült ru-
ha? – textilgyűjtemény 

high-tech textil gyűjtemény Osztályfőnök 

9/sz-sza 
szgp.es adat-

rögzítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

„Alapítsunk céget!" 
cég alapításának doku-
mentációja témafüzet 
digitálisan is 

Környezetbarát munka-
hely 

Környezetbarát osztály ki-
alakítása témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

11/1at aszta-
los 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Természetes bútorok 
trendje tömörfából, fa-
kérgek, fatörzsek, para-
fa felhasználásával 

kiállítás az elkészült 
termékekből 

Színes ötletek, különleges 
megoldások – 
„parafadugó” készítése 

makettek készítése Osztályfőnök 

9/szk-k 
kárpitos 

Osztály 
közösség építő prog-
ram 

Gazdálkodj okosan 
Időmérleg 
Családi költségvetés 
témafüzet digitálisan is 

A barát a haver és a span 

Szituációs játékok művészeti 
alkotások értelmezése, 
elemzése témafüzet digitáli-
san is 
 

Osztályfőnök 
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I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT II. TÉMANAP 9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
III. TÉMA-

NAP 
II. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 

PROJEKT 
MENEDZSER 

   
Matematika 

Problémázunk, logiká-
zunk, modellezünk 

Időtervek – beosztások 
témafüzet digitálisan is 

 
Szeretlek Miskolc!  

(Városom számokban) 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Osztálytükör 
Online felületen bemu-
tatkozás témafüzet digitá-
lisan is 

 
Szeretlek Miskolc! 

Riportok témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Történelem-
társadalomismeret 

Településem témafüzet digitálisan is 
 

Szeretlek Miskolc! 
Térképek gyűjtése, helytör-
téneti adatok elemzése, té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Zöldebb kárpitos mű-
hely 

ökos – innovatív ter-
mékskála, design – 
egyedi, innovatív for-
máját, esztétikai kialakí-
tását, funkcionalitását 
tekintve 

 
Természetes és újrahasz-
nosított anyagok alkal-
mazása az autókárpito-
zásban 

Ökos növényi eredetű kárpit 
anyagok listája, ennek be-
építése a termékek gyártá-
sába. 
Takata automodellek kárpi-
tozása 

Osztályfőnök 

9/k1, 9/k2 
10/k 

készségfej-
lesztő iskola 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Nemzeti évfordulóink – 
értékteremtő tehetsé-
gek 

témafüzet digitálisan is 

 

Globalizáció-
környezettudatosság, 
kreatív újrahasznosítás 

Alkotások készítése újra-
hasznosítható anyagokból 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

11/k4; 11/k5 
Valamennyi tantárgy 
esetében 

Helyünk és szerepünk a 
munkahelyen 

Munkahelyi piktogram-
ok gyűjteménye - téma-
füzet digitálisan is 

Mennyi energia van ben-
nünk 

Témafüzet az energia 
felhasználásról témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

12/k4 
szám.tech. 

alapism. 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Helyünk és szerepünk a 
munkahelyen 

Munkahelyi piktogram-
ok 

Mennyi energia van ben-
nünk 

Témafüzet az energia 
felhasználásról témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

12/k5 szövött 
tárgy készítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Dolgozni tanulok 
Tudnivalók tablója té-
mafüzet digitálisan is 

Fessünk természetesen! 
Festett fonalak, rongyok té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

12/kk konyhai 
kisegítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Közösen ügyesen 
cukrászati kiállítás té-
mafüzet digitálisan is 

A jövő háztartása 
plakát témafüzet digitálisan 
is 

Osztályfőnök 

12/ká állat-
gondozó 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Együtt többet érünk 
Tabló (fotókkal) téma-
füzet digitálisan is 

Legyen zöldebb a világ 
Zölddé teszem környezetem, 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

12/kp kert és 
parkápoló 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Együtt többet érünk 
Tabló (fotókkal) téma-
füzet digitálisan is 

Legyen zöldebb a világ 
Zölddé teszem környezetem, 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 
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9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

III. PROJEKT CÍM 
(témahetek miatt bontva) 

PRODUKTUM 

2. TÉMAHÉT 3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 

IV. TÉMA-
NAP 

PROJEKT 
MENEDZSER 

2019.02.18-2019.02.22. 
2019.03.04-2019.03.15 
2019.03.25-2019.04.05 
2019.04.15-2019.04.17 

2019.02.25-
2019.03.01. 

2019.03.18-
2019.03.22. 

2019.04.08-
2019.04.12. 

2019.04.29-
2019.06.07. 

2019. 
06.14 

9. osztály 
9/E1 szgp-es adatrögz. 

9/E2 női sza-bó 
9/E3 park-gondozó 

Osztályfőnöki 
Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom téma-
füzet digitálisan is 
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Ünnepek szerepek az 
egyén és család éle-
tében 

Életútelemzés orsz. ese-
ményekkel kapcsolódó he-
lyi történet vizsgálat té-
mafüzet digitálisan is 
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Matematika - ter-
mészetismeret 

Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Nevezetességek, vi-
lágörökségek szögek 
országában, Alakzatok 

Világörökségek gyűjtemé-
nye csoportosítva alakza-
tok, formák szerint téma-
füzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Magyar nyelv – ide-
gen nyelv 

Beszélgetés, megbeszé-
lés, érvelés, vita, elő-
adás, hozzászólás, felszó-
lalás 

5 perces kiselőadás kü-
lönböző témakörökben 
prezentáció témafüzet di-
gitálisan is 

Szakmát tanulok, 
munkába állok 

Továbbtanulási – munka-
vállalási csomag témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Erkölcstan, állampol-
gári ismeretek 

Civilizáció 
Fejlődési útvonal témafü-
zet digitálisan is 

Törekvés a minél jobb 
pozíció megszerzésére 

Példák gyűjteménye té-
mafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Pályaorientáció, 
szakmai alapozó, 
műszaki rajz, művé-
szetek 

Közlekedj okosan 
Útvonaltérkép – prezentá-
ció készítése témafüzet 
digitálisan is 

Dolgozz biztonságo-
san 

Szabály-, elvárás gyűjte-
mény, etikai kódex – pre-
zentációkészítés témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

szakközépiskola 
9/szka asztalos, 9/szk-k kár-

pitos;  
10/szk-n női szabó 

11/1at asztalos 
11/2pt pék 

szakképzési híd 

Természetismeret 
Ne söpörd a szőnyeg alá! 
Az egészséges környezet 

Ökofal készítése [tanter-
mek, iskolai folyosók] té-
mafüzet digitálisan is 

Reggelizz, mint egy 
király… - az egészsé-
ges életmód 

Életek, irányzatok, kultú-
rák, szokások: kalóriatáb-
lázat készítése témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

Osztály 
közösség építő 
program 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom téma-
füzet digitálisan is 

Ünnepek szerepek az 
egyén és család éle-
tében 

Életútelemzés orsz. ese-
ményekkel kapcs. helyi 
történet vizsgálat témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Matematika Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Nevezetességek há-
romszög országban, 
Alakzatok 

Matematikai alakzatok 
nevezetességek az ünne-
pekben témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Történet írása 

Történet (műfaji jell., 
helyszín, szereplők, 
cselekm.) témafüzet digi-
tálisan is 

Képregény alkotása  
Képregény (korlátozott 
online publikálás) témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 
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9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

III. PROJEKT CÍM 
(témahetek miatt bontva) 

PRODUKTUM 2. TÉMAHÉT 3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
IV. TÉMA-

NAP 
PROJEKT 

MENEDZSER 

Történelem-
társadalomismeret 

Civilizáció Fejlődési útvonal 
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Legendák, mítoszok 
Legendák mítoszok gyűj-
teménye témafüzet digitá-
lisan is 
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Osztályfőnök 

szakképzési híd 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom Gazdálkodj okosan 
Időmérleg 
Családi költségvetés 
Osztálykönyv 

Osztályfőnök 

10/sz-kr1 
10/sz-kr2 

kerékpárszerelő 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kerékpárok, szerszámok 
régen és ma 

Kisfilm készítése a kerék-
pározásról régen és ma 

végzős osztály Osztályfőnök 

10/sz-pg parkgondozó 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Népi megfigyelések és 
jóslások és a jelen 

Témafüzet végzős osztály Osztályfőnök 

10/sz-fz fazekas 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Őselemek találkozása 
Elkészült edények égetése 
témafüzet digitálisan is 

Környezetünk díszí-
tése 

Díszkerámia Osztályfőnök 

 9/szk-a asztalos 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kössünk üzletet 
Anyagok árak kombináci-
ók, témafüzet digitálisan is 

Anyagok árak kom-
binációk 

Fafajták tablók témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

9/sz-p pék Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Öko-pékség témafüzet digitálisan is 

Egy malomban őr-
lünk 

malomipari anyagok 
gyűjteménye témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

11/2pt pék végzős osztály  

10/szk-n női szabó 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Elemi száltól a kirakatig 
Tabló ruhakészítés felada-
ta - témafüzet digitálisan 
is 

Ruha teszi az em-
bert 

Viselettörténeti összeál-
lítás, témafüzet 

Osztályfőnök 

9/sz-sza szgp.es adatrögzí-
tő 

Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Rovásírástól a pendrive-
ig 

Iskola piktogramjainak 
terve 

Információ-
kommunikáció régen 
és ma 

Prezentáció Osztályfőnök 

11/1at asztalos 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Kössünk üzletet 
Anyagok árak kombináci-
ók, témafüzet digitálisan is 
 

végzős osztály Osztályfőnök 

9/szk-k 
kárpitos 

Osztály 
közösség építő 
program 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom téma-
füzet digitálisan is 

Ünnepek szerepek 
az egyén és család 
életében 

Életútelemzés országos 
eseményekkel kapcsolódó 
helyi történet vizsgálat 

Osztályfőnök 

Matematika Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Nevezetességek há-
romszög, Alakzatok 

Matematikai alakzatok 
nevezetességek az ün-
nepekben 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Történet írása 

Történet (műfaji jell., 
helyszín, szereplők, 
cselekm.) témafüzet digi-
tálisan is 

Képregény alkotása  
Képregény (korlátozott 
online publikálás) 

Osztályfőnök 

Történelem-
társ.ism. 

Civilizáció 
Fejlődési útvonal témafü-
zet digitálisan is 

Legendák, mítoszok 
Legendák mítoszok gyűj-
teménye 

Osztályfőnök 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Természetes anyagok hasz-
nálata a kárpitozásban 
 

témafüzet digitálisan is 
Kultúrák a kárpito-
zásban 

Témafüzet Osztályfőnök 
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9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

III. PROJEKT CÍM 
(témahetek miatt bontva) 

PRODUKTUM 2. TÉMAHÉT 3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
IV. TÉMA-

NAP 
PROJEKT 

MENEDZSER 

9/k1, 9/k2 
10/k 

készségfejlesztő iskola 

Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Régmúlt idők hagyomá-
nyai 

témafüzet 

   

Színes alkotómű-
hely - sokszínű 
egyediség 

Én ezt készítettem, hogy 
jól érezzem magam (al-
kotások) témafüzet digi-
tálisan is 

 

Osztályfőnök 

11/k4; 11/k5 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Magyarok a világban 
kiállítás a magyar találmá-
nyokból, témafüzet digitá-
lisan is 

A munka világa, pá-
lyaválasztás, önálló 
életvitel 

 Témafüzet digitálisan is Osztályfőnök 

12/k4 szám.tech. alapism. 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Postagalambtól a mobil 
telefonig 

interaktív bemutató készí-
tése 

végzős osztály Osztályfőnök 

12/k5 szövött tárgy készítő 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Csinosítjuk az otthonunk 
Falvédő, párna, terítő té-
mafüzet digitálisan is 

végzős osztály Osztályfőnök 

12/kk konyhai kisegítő 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Az ízek kultúrája 
receptgyűjtemény téma-
füzet digitálisan is 

végzős osztály Osztályfőnök 

12/ká állatgondozó 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Gazdálkodás évszázad-
okon át és ma 

témafüzet digitálisan is végzős osztály Osztályfőnök 

12/kp kert és parkápoló 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Kertek évszázadokon át 
és ma 

témafüzet digitálisan is végzős osztály Osztályfőnök 

 

 

 

 



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

61 

 

1.8. Beiskolázási terv a 9. évfolyamokra 
A Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfej-

lesztő Iskolája beiskolázási tervét részleteiben (havi lebontásban, konkrét programokkal, fele-

lősökkel) a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Megvalósításukért felelős személyek 

munkaközösség-vezetők, tagintézményvezető-helyettesek és az iskolavezetés. 

Részletes beiskolázási akcióterv az éves terv 35. melléklete. 

 

1.9.Részvétel iskolai, térségi, megyei, országos és levelezős versenyeken 

 

Közismereti munkaközösség  

Szépírás verseny az írástudatlanság elleni küzde-
lem világnapján 

Farkas Erzsébet 

Sólyom Ágota 

minden 

tanuló 
szeptember iskolai 

Otthonod Miskolc - Helytörténeti vetélkedő (2 
napos) 

Lévayné 

Hankóczi Mária 

minden 

tanuló 
október iskolai 

Matematika verseny Németh Judit 
minden 

tanuló 
október iskolai 

Versmondó – karácsonyi -tanulók felkészítése 
Farkas Erzsébet 

Sólyom Ágota 

9. előkészítő 

tanulói 
november városi 

Erkölcstan vetélkedő – tantárgyi 
Lévayné 

Hankóczi Mária 

minden 

tanuló 
január iskolai 

Magyar Kultúra Napja 
„Szép Magyar Beszéd” háziverseny 

Farkas Erzsébet 

Sólyom Ágota 

szakmás oszt 

tanulói 
január iskolai 

Mit olvastál ma? – szövegértési verseny 
(egészségneveléssel kapcsolatos: egészséges 
táplálkozás) 

Szécsi Sándorné 

Szegedi Attila 

minden 

tanuló 
február iskolai 

Ki mit tud? Regionális vetélkedő – tanulók felké-
szítése 

Révész J. Rita 

Vasvenszki 

Györgyi 

minden 

tanuló 
február regionális 

Rajz verseny: március 15. 
Szelei Kis Kinga 

Herpai László 

minden 

tanuló 
március iskolai 

Rajz verseny: Kedvenc versem –– felkészülés a 
költészet napjára 

Farkas Erzsébet 

Sólyom Ágota 

minden 

tanuló 
március iskolai 

Víz, víz, tiszta víz… - A víz világnapja Szegedi Attila 
minden 

tanuló 
március iskolai 

Hozz egy verset! – Költészet napja  -
(tehetséggondozás) 

Herpai László 

Sólyom Ágota 

minden 

tanuló 
április iskolai 

 

Műszaki, gazdasági szolgáltatási és nyomdaipari szakterület munkaközösség  

Verseny megnevezése 
Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 
„Legyél Te a legügyesebb” Bőrtárgy készítés  iskolai 
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Verseny megnevezése 
Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 
„Ötletelők+ Dekoráció készítő verseny Halloween  iskolai 
„Ki mit tud” a szakmáról iskolai 
Ki a legügyesebb   

Karácsonyi díszek, tárgyak textilből 
iskolai 

Textilkép készítő verseny    iskolai 
SZKTV Textiltermék-összeállító országos 
SZKTV Kerékpárszerelő országos 
SZKTV Bőrtárgy-készítő országos 

 

Agrár szakterület munkaközösség  
Verseny megnevezése Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

Pék 
városi 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

Parkgondozó  
megyei 

 

Humán szakterület munkaközösség  
Verseny megnevezése Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 

Szövött tárgy-készítő házi verseny iskolai  

Fazekas házi verseny iskolai  

Szövött tárgy készítő országos 

 

Ifjúsági, szociális, osztályfőnöki munkaközösség  
Verseny megnevezése Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 

Bűnmegelőzési verseny 9. évfolyam körében iskolai  

 

Kulturális és sport munkaközösség  
Verseny megnevezése Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 
TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -atlétika megyei 
TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -labdarúgás megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -asztalitenisz megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -úszás megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -asztalitenisz megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -labdarúgás megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia –mezei futás megyei 

TANAK B-A-Z Megyei Diákolimpia -atlétika megyei 

Boccia Magyar Bajnokság és Diákolimpiai Döntő II-IV. országos 

Mozdul az Avas fogyatékkal élők sportversenye városi 

 

 



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

63 

 

Mérés – értékelés munkaközösség 
Valamennyi verseny összesítése, elemzése. Intézményi verseny diagnosztika készítése. 

 

1. 10. Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egészségügyi tevékenység 
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi 
Munkavédelmi szemle 

 Bejárás, a tapasztaltak jegyzőkönyve-

zése. 

 Intézkedési terv az esetleges problémák 

megoldására. 

2018. augusztus 

27-31. 

Tagintézményvezető- 

helyettes 

Munkavédelmi fele-

lős 

Fenntartó 

A dolgozók tűz-és balesetvédelmi oktatása 2018. augusztus 27.  Szakértői megbízott Tagintézményvezető- 

helyettes 

A tanulók tűz-és balesetvédelmi oktatása 2018. szeptember 

03. 

Osztályfőnökök 

Munkavédelmi fele-

lősök 

Iskolavezetés 

 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi 
A kémiai biztonsággal kapcsolatos feladatok 

A kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. tör-

vény betartása. 

folyamatos Munkavédelmi 

felelős 

Szakértői 

megbízott 

Tagintézmény-vezető 

 

A kémiai biztonsággal kapcsolatos helyi, minden laboratóriumra érvényes szabályok: 

 Rákkeltő anyagok használata a tanulói laboratóriumokban tilos. Tanári kísérleteknél a jogszabályok betartása 

szükséges. 

 A kémiailag veszélyes anyagokkal való munka során védőfelszerelések használata kötelező.  

 A védőeszközöket, elsősegélynyújtó szereket, tűzvédelmi felszereléseket mindenki számára ismert, könnyen 

elérhető helyen, állandóan használható állapotban kell tartani. 

 A vegyszereken való címkének az EU előírásoknak meg kell felelni.  

 Az iskolában használatos vegyszereknek biztonsági adatlappal kell rendelkezni. 

 A vegyszer használatkor keletkező hulladék kezelésénél a kémiai kockázat értékelésnél leírtakat be kell tarta-

ni. 

 A mérgeket méregszekrényben kell tartani 

 A laborokban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos R-, S- mondatokat, a veszélyre utaló jelképeket ki kell füg-

geszteni. 

Tűzriadó gyakorlása Egyeztetett időpont-

ban 

Szakértői 

megbízott 

Tűzoltóság 

 

Tagintézményvezető-

helyettes 

Baleseti jegyzőkönyv és vizsgálat elkészítése Esetkor jogszabály 

szerint 

Iskolavezetés Tagintézményvezető 

- helyettes 

Tanulók elsőfokú egészségügyi vizsgálata, pá-

lyaalkalmassági vizsgálatok 

Tanulók egészségi állapotának folyamatos elle-

nőrzése jogszabályi előírás szerint 

Egyeztetett időpont-

ban 

Előkészítés: 

iskolatitkár 

Tartalmi: 

iskolaorvos, 

védőnő 

 

Tagintézmény-vezető 

Tagintézményvezető 

-helyettes 

A dolgozók munkaalkalmassági vizsgálata Egyeztetett időpont-

ban 

Munkaügy 

 

Tagintézmény-vezető 
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2. A tárgyév speciális feladatai 

2. 1. Fejlesztések, karbantartás és beruházások szervezése 
A fejlesztések és karbantartások elvégzését a Miskolci Szakképzési Centrum koordinálja.  

2. 2. Pályázatfigyelés és pályázás 
Feladat Határidő Felelős Ellenőrzi 

Pályázatok figyelése, a pályázati munka koor-

dinációja 

http://palyazatmenedzser.hu 

 

Pályázati kiírás és 

ütemterv szerint 

 

Könyvtáros 

Iskolavezetés 

Fenntartó 

Munkaközösség-

vezető 

 

 

 

 

Tagintézmény-

vezető 

Szakképzési Cent-

rum 

 

Egyéb közoktatási, szakképzési pályázatok 

 Útravaló Macika program - ösztöndíj 

 EFOP pályázatok 

 GINOP pályázatok 

 Sportprogramok 

 Diákönkormányzat programjai 

 Határon túli pályázatok 

 Tehetség pályázatok 

 Szakképzési híd ösztöndíj 

 Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj 

 Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 

 

2. 3. Az intézményi mérés-értékelés 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés szükségessé teszi, hogy mérés-értékelés /MÉCS/ és az önér-

tékelési /BECS/ csoport újragondolja a feladatot, hogy az új kihívásoknak az intézmény meg 

tudjon felelni. 

A PSZE intézményértékelés része az önértékelés, amelyet jogszabály rögzít. 

 

Feladat 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

Mérés-értékelés MÉCS csoport működteté-

se 

2018. szeptember 03.  

 

Mérés-értékelés ön-

értékelés csoport ve-

zetője /MÉCS– 

BECS csoport/ 

 

Iskolavezetés 

 

 

Tagintézmény-

vezető 

 

 

Önértékelési /BECS/ csoport működtetése 2018.szeptember 03-tól 

A pedagógusok teljesítményértékelésének 

felülvizsgálata – Pedagógus életpályamo-

dell bevezetése 

 A pedagógus teljesítményértékelés 

elvégzése 

2018. szeptember 01. 

 

ütemterv szerint 

Partneri igény- és elégedettségmérés  

 A mérés előkészítése 

 A mérés elvégzése 

 A mérés értékelése 

2018. szeptember 03 –tól 

 

ütemterv szerint 

 

Intézményi önértékelés megvalósítása 2018. szeptembertől 

ütemterv szerint 

Intézményi mérések egységesítése 2018. szeptember  

2019. április 

Az országos kompetenciamérés értékelése 

 Az Oktatási Hivatal elkészíti az 

elemzést 

 Intézményi értékelés elkészítése, 

megjelenítése a honlapon 

 

2019. február 28 

 

2019. április 10. 

 

2. 4. Érdekképviselet 
Az iskolai érdekképviseletet és a Közalkalmazotti Tanács tisztségviselői látják el. Ré-

szükre az iskolavezetés a létszám alapján törvény szerint járó órakedvezményt a tantárgyfel-

osztásban biztosította.   

http://palyazatmenedzser.hu/
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2. 5. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 

A minőségi munka megvalósításának egyik eszköze az oktató-nevelő munkafolyamatos elle-

nőrzése és szükséges mértékű változtatása, befolyásolása. Az iskolavezetés előre elkészített 

ellenőrzési terv szerint végzi ellenőrző munkáját, amelynek alapját az iskolai pedagógiai 

programban rögzített ellenőrzési és értékelési elvek adják. Az ellenőrzés tapasztalatairól az 

iskolavezetőség a nevelőtestületi értekezleten számol be. Az iskolavezetés tagjai a 2018/2019-

es tanévben fokozottan vizsgálják (általánosan): 

o a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, tanári ügyelet, felügyelet ellátá-

sát; 

o a teremrend pontos betartását, az óra, és teremcserék bejelentését; 

o a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (elektronikus naplóvezetés, osztályzatok, 

beírása, törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző vezetés, a tanulói mulasztások igazolását, 

a fegyelmi büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását); 

o az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál; 

o a munkaetikai normák és szabályok betartását. 

 

A fentieken túl külön ellenőrzési terv szerint vizsgáljuk: 

o a tanulás, tanítás eredményességét; 

o mérések eredményeit; 

o a módszertani felkészültséget; 

o a pedagógiai folyamat tervezését 

o (az órákra való felkészülés minőségét és az ennek dokumentációját); 

o a tanítási folyamat komplexitását; 

o a differenciált foglalkozás megvalósítását. 

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) és a Minősítő eljárás (PEM) (2018-2019) 

A tanév feladata felkészülés a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre, illetve a 2018, 2019-es minő-

sítési tervbe került kollégák felkészítése a minősítési eljárásra. 

Feladataink 

o rendszeres óralátogatás (előre egyeztetett és nem egyeztetett időpontokban) 

o a tanítással kapcsolatos dokumentumok, tanulói munkák ellenőrzése (füzetek, dolgo-

zatok – portfólió) 

 

Törvényességi ellenőrzés  

 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével. 

Feladatunk: 

o felkészülés az ellenőrzésekre, 

o közreműködés az ellenőrzésekben,  

o az ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a munkánkba.  

 

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban  

o a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük,  

o külön figyelmet fordítunk az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 
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Miskolci Szakképzési Centrum Martin János  

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

Belső ellenőrzési terve 

2018/2019 

1.  Az ellenőrzés formái 

 
- Óralátogatás 

    -     Tanórán kívüli tevékenység 

- Beszámoltatás 

- Óramegbeszélés 

- Értékelés 

 

2.  Ellenőrzésre jogosultak köre 

 
Tagintézmény-vezető egy személyben felelős mindazért, ami az iskolában történik, de a fela-

datot megosztja az tagintézményvezető-helyettessel, az iskolai munkaközösség-vezetőkkel. 

 

3.  A belső ellenőrzés területei  

 
 Pedagógia                     

 Tanügyigazgatás 

 Gazdálkodás 

 PR tevékenység 

 Egyéb 

 
 

I. Pedagógia 
 

Tanórához    és    szabadidős    tevékenységhez Egyébkapcsolódó     

 óralátogatás   különböző   céllal (pályakezdő,               gyermekvédelem     

   új kolléga; tantárgygondozás, aktivitásmérés)               továbbtanulás 

 

 dokumentumok ellenőrzése                                            beiskolázás          

    ( tanmenet)                                                                     ügyeleti rendszer 

 

  taneszköz,    tankönyv     kiválasztása     és                   házirend 

    felhasználása, gazdaságossága                                       a tanítás nélküli munkanapok  

                                                                                              felhasználása                            

 rendezvények, ünnepségek         

 

 könyvtár,   tanulószoba,  szakkör,                   továbbképzésen való részvétel 

   korrepetálás, verseny                                                        ellenőrzése 

 

Iskolán kívüli tevékenységek és Pedagógiai    attitűdök,kapcsolatrendszerek módsze-

rek,eljárások 

 tábor                                                                                szociális érzékenység       
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 kirándulás                                                                        empátia 

 

 DÖK                                                                               bánásmód 

 

 iskolaszék                                                                        pozitív értékelés 

 

 fogadóórák, szülői értekezletek 

 

 

II. Tanügyigazgatás 
 naplók, anyakönyvek 

 

 ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat és dolgozatfüzetek 

 

 statisztika (étkezés + segélyezés) 

 

 tantárgyfelosztás, órarend 

 

 mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente 

 

 beiratkozás 

 

 beiskolázás 

 

 vizsgák megszervezése 

 

 tanév rendje 

III. Munkáltatói feladatok 
 

 munkaidő pontos betartása 

 

 technikai dolgozók munkavégzése 

 

 pályakezdő kollégák 

 

 új kolléga 

 

IV. Gazdálkodás 
 beszerzések (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet) 

 

 Az eszközök nyilvántartása (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet) és karbantartá-

sa, pótlása, állaga 

 

 szakleltárak (május, június) 

 

 karbantartás (augusztus, folyamatos) 

 

 biztonságtechnikai előírások betartása (augusztus, folyamatos) 
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 túlóra, helyettesítés elszámolása (havonta) 

 

 besorolások (augusztus, december) 
 

 

V. PR-tevékenység 
 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal (Minőségirányítá-

si Program Intézkedési terve szerint 

 

 iskolai programokról tájékoztatás (félévi, év végi értekezlet, folyamatos)  

 

 pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége (félévi, év végi értekezlet, folya-

matos) 

 

VI. Egyéb 
 munka-, tűz és vagyonvédelem (folyamatos) 

 

  munkavédelmi és tűzvédelmi tájékoztatás (augusztus, folyamatos) 

 

 ügyeletek (reggeli, szüneti, udvari) munkaközösség-vezetők (ellenőrzési terv szerint) 

 

 dekoráció (osztály, folyosó dekorációs felelős, határidő munkaközösség-vezetők 

munkaterv alapján)    

 

 tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, konyha, szertárak tisztasága (augusztus, fo-

lyamatos) 
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A pedagógiai ellenőrzés színterei 

Tanórához és szabadidő 
tevékenységhez kapcsoló-

dó 

Iskolán kívüli tevékenysé-
gekhez és kapcsolatrend-

szerek 
Minőségfejlesztés 

Pedagógiai attitűdök, 
módszerek, eljárások 

Egyéb 

 Órai látogatások kü-
lönböző céllal (pálya-
kezdő, új kolléga, tan-
tárgygondozás, aktivi-
tásmérés) dokumen-
tumok ellenőrzése 
(tanmenet, napló, elle-
nőrző, anyakönyv) 

 Taneszköz, tankönyv 
felhasználása, gazda-
ságossága, 

 Rendezvények, ünnep-
ségek 

 Könyvtár, tanulószobai, 
szakkör, korrepetálás, 
verseny 

 Egyéni fejlesztési ter-
vek 

 HHH-s tanulók nyomon 
követése 

 Kirándulás 

 Táborozás 

 Közművelődési intéz-
mények (múzeum, 
színház, könyvtár) 

 Erdei iskola 

 DÖK 

 Fogadóórák 

 Szülőértekezlet 

 Szülői kapcsolattartás 

 „Sport szabadidős” te-
vékenység 

 Tanulási szokásrend-
szer 

 Értékelés (osztályzatok 
aránya, szülői tájékoz-
tatás) 

 Mérések, vizsgálatok 
(tantárgyi: alapművelt-
ség, helyesírás, kör-
nyezetvédelem, ne-
veltségi szintfelmérés, 
képesség, attitűd vizs-
gálat) 

 Partneri elégedettség 
mérése (belső szabá-
lyozók betartásának el-
lenőrzése 

 Szociális érzékenység 

 Empátia 

 Pozitív értékelés 

 Alkalmazott módszerek 

 Egyéni fejlesztés 

 Gyermekvédelem 

 Továbbtanulás  

 Beiskolázás 

 Ügyeleti rendszer 

 Házirend 

 Tanítás nélküli munka-
napok felhasználása 

 Továbbképzésen való 
részvétel ellenőrzése 

 Az iskolai munkaközös-
ségek együttműködé-
sének szintje 

 Dokumentáció 
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Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. VI. V. VI. VII. 

Tanmenetek - Projekttervek  Mkv.,Ig.h.          

Munkatervek  Ig.           

Naplók /haladási és osztályozási/  Ig. Tagintézményvezető-helyettesek Ig.  

Ellenőrzők, tájékoztatók    Mkv.  Mkv. Ig.  Igh.    

Anyakönyvek, bizonyítványok  Igh.         Ig.  

Füzetek, dolgozatfüzetek vezetése, 
javítása, portfólió vezetése 

    Mkv.    Mkv.    

Egyéni fejlődési naplók – fejlesztési tervek ve-
zetése, egyéni átvezetési tervek vezetése 

 Mkv.          

Taneszközök, tankönyvek kiválasztása      Szaktanár      

Óralátogatások   Folyamatosan tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, munkaközösségvezető 

Tanulószobai foglalkozások  Ig. Igh.  Igh.  Ig.   Igh.   

Szakkörök, korrepetálások   Mkv.  Igh.   Ig.  Mkv.   

Pályakezdő pedagógus  Mkv.  Ig.   Mkv.      

Új kolléga    Mkv.   Ig.  Mkv.    

Gyermekvédelem  Ig.       Ig.    

Szülői értekezlet  Ig. Igh. oszt.f.    Ig. Igh.   Osztf.   

Fogadóóra  Tagintézmény-vezető, tagtintézményvezető-helyettesek, szaktanárok 

Szülői kapcsolattartás, tájékoztatás             

Munkaközösségi terv feladatainak megvalósu-
lása 

 Ig.   Igh.     Igh.   

Mérések szervezése  Mkv. -9-14.o.      Mkv. 1-14.o. 

Beiskolázás, beiratkozás, nyílt nap Ig., Igh.      9-11. ig.h.    

Továbbtanulások     Ig.    Ig.    

Rendezvények, ünnepek  Igh.  Igh.   Ig.  Igh. 

Versenyek      Igh. Mkv. Mkv. MK.v. Igh.   

Táborozás, erdei iskola Igh.         Ig. DÖK tanárok 

DÖK programjai   Igh.  Igh.    Igh.    

Új módszerek alkalmazása             

Egyéni fejlesztés – bánásmód, személyközpon-
tú pedagógiai alkalmazása 

            

Határidők betartása             

Ügyeleti rend 
 

Mkv. 
ig. 

Folyamatos 
ig. 

igh. 
Mkv.   ig.  

Tantermek, folyosók dekorálása 
 

Mkv. 
ig. 

     Mkv.   Mkv.  
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2.6. Pedagógus továbbképzési terv  
A tanév továbbképzéseihez az iskolavezetés beiskolázási tervet készít. A továbbképzési terv 

megvalósításához a fenntartó hozzájárulása szükséges. 
Belső képzési terv 

 Időpont 
Képzési terület Program neve 

Munkaközösség 

megnevezése 

Képzést 

tartja Hónap Óraszám 

1.  
szeptember 

 

 

1 x 2 óra 

Egészségtan ill. 

életvitel témájú 

szakirányú to-

vábbképzés 

Iskolánk a 

Netfitt tükrében 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Gyöngyösi Dá-

niel 

2.  
szeptember 

1 x 2 óra 
Projekttervek készítése, dokumentá-

lása 

Műszaki munka-

közösség 

Bulla Gábor 

Györgyné 

3.  

szeptember 1 x 2 óra 
Mérés-értékelés szerepe a tanítási-

tanulási folyamatban 

Közismereti mun-

kaközösség 
Németh Judit  

4.  

szeptember 4 óra 
A bocsa sport népszerűsítése iskolai 

keretek között 

Kulturális és sport 

munkaközösség 

Lénárt György 

 

 

5.  

október  1 x 2 óra 

Egészségtan ill. 

életvitel témájú 

szakirányú to-

vábbképzés 

A sport egés-

zségmegtartó és 

közösségformáló 

szerepe 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Gyöngyösi Dá-

niel 

6.  

október 1 x 2 óra 

Tanórai differenciálás a gyakorlat-

ban - az egyéni fejlődési különbsé-

geknek, szükségleteknek megfelelő 

fejlesztés módszerei, mint a sikeres 

integráció egyik feltétele 

Közismereti mun-

kaközösség 
Farkas Erzsébet 

7.  

október 4 óra 

„ A tehetségek felismerése és azo-

nosítása, tehetséggondozó projektek 

kidolgozása a nevelési oktatási in-

tézményekben” 

Kulturális és sport 

munkaközösség 

Vaszilné Kani-

zsai Katalin 

 

 

8.  

november 4 óra Hallássérültek integrált oktatása 
Kulturális és sport 

munkaközösség 

Fülöp-Pető Esz-

ter 

 

 

9.  

2019.11. 09. 1 x 2 óra 

Magatartászavarok és kezelése- A 

tanulás, figyelem, emlékezet és vi-

selkedés alapjai 

Rehabilitációs 

munkaközösség 
Dávid Andrea 

10.  

november 2 x 3 óra 

természetismeret 

tárgyú tovább-

képzés 

Környezettuda-

tos életmódra 

nevelés, fenn-

tarthatóság 

Agrár szakterület 

munkaközösség 
Csoma Mária 

11.  
november 

1 x 2 óra 
Dokumentáció készítése IKT -s 

eszközökkel 

Műszaki munka-

közösség 

Bulla Gábor 

György 

12.  

november 1 x 2 óra 
Utazótanári program elmélete és 

gyakorlata 

Közismereti mun-

kaközösség 
Tamkó Sarolta 
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13.  

november 1 x 2 óra 

Erasmus program eredményeinek 

beépülése a tanítás-tanulás folyama-

tába, a szakmai programba 

Szakmai munka-

közösség 

munkaközösség-

vezetők 

Lénárt Györgyné 

14.  

december 1 x 2 óra 
Erasmus programok tapasztalatai, 

továbbfejlesztési lehetőségek 

Szakmai munka-

közösség 

munkaközösség-

vezetők 

Lénárt Györgyné 

15.  
december 

1 x 2 óra 
Figyelemzavar kezelése tanórákon 

– tréning 

Műszaki munka-

közösség 
Dávid Andrea 

16.  
december

  
4 óra 

Kerékpározás hatása a fiatalok fizi-

kai és mentális állapotára 

Kulturális és sport 

munkaközösség 

Gyöngyösi Dá-

niel 

17.  

január 4 óra 
Az úszás pozitív hatásai a fogya-

tékkal élő tanulókra 

Kulturális és sport 

munkaközösség 

Lénárt György 

 

 

18.  

január 2 x 3 óra 

a köznevelési 

törvényben meg-

fogalmazott új 

nevelési felada-

tokhoz kapcso-

lódó ismeretek 

elsajátítását segí-

tő tanító- és ta-

nártovábbképzés

ek 

Világörökségek 

a Kárpát-

medencében - A 

nemzeti értékek 

bemutatása a 

honismereti és 

környezetvédel-

mi munkában 

Agrár szakterület 

munkaközösség 
Kristóf Anikó 

19.  

február 1 x 2 óra 

Pénzügyi-

gazdasági isme-

retek bővítése 

 

Pénzügyi tudatos-

ság erősítése 

 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 
Révész J. Rita 

20.  
február 

1 x 2 óra 
Differenciálás a tanórákon, szakmai 

órákon 

Műszaki munka-

közösség 

Bulla Gábor 

Györgyné 

21.  

február 1 x 2 óra Pénzhasználat, pénzügyi tudatosság 
Közismereti mun-

kaközösség 
Révész J. Rita 

22.  

2019.02. 08. 1 x 2 óra 
Inkluzív befogadó pedagógia al-

kalmazása 

Rehabilitációs 

munkaközösség 

Fülöp- Pető 

Eszter 

23.  

2019. 03.22. 1 x 2 óra 
Tartásjavító gyakorlatok - gerinc-

ferdülés preventív technikái 

Rehabilitációs 

munkaközösség 
Kassai Balázs 

24.  

március 2 óra 

a köznevelési 

törvényben meg-

fogalmazott új 

nevelési felada-

tokhoz kapcso-

lódó ismeretek 

elsajátítását segí-

tő tanító- és ta-

nártovábbképzés

ek 

„Kreatív tanuló – 

kreatív pedagó-

gus, a kreativitás 

szerepe a tehet-

ségfejlesztésben” 

Agrár szakterület 

munkaközösség 
Kristóf Anikó 
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25.  
március 

1 x 2 óra 
SULINET – digitális tananyagok 

használata 

Műszaki munka-

közösség 

Vasvenszki 

Györgyi 

26.  

március 1 x 2 óra 
Digitális taneszközök használata 

tanórai keretben - web0.2 eszközök 

Közismereti mun-

kaközösség 
Farkas Erzsébet 

27.  

április 1x2 óra  

Digitális kompe-

tencia bővítése 

 

Digitális eszkö-

zök használata 

osztályfőnöki 

órákon 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Krajnyákné G. 

Zsófia 

28.  
április 

1 x 2 óra WEB – lap készítése 
Műszaki munka-

közösség 

Bulla Gábor 

György 

29.  

április 1 x 2 óra 

A tehetségek felismerése és azono-

sítása, tehetséggondozó projektek 

kidolgozása a nevelési oktatási in-

tézményekben 

Közismereti mun-

kaközösség 

Vaszilné K. Ka-

talin 

30.  

2019.04.10. 1 x 2 óra 
Alkalmazott viselkedéselemzés te-

rápiás megközelítései 

Rehabilitációs 

munkaközösség 
Dávid Andrea 

 

Referenciaintézményi működés 
Az iskolai „Minősített referenciaintézmény” 

Intézmény bemutatkozása, jó gyakorlatok bemutatás /100 fős/ – szakmai rendezvényeken 

szakmai műhelymunkák keretében. 

Résztvevői kör: Köznevelési intézmények 

     Szakmai és civil szervezetek 

     Fenntartó, szülők egyéb partnerek 

 

Szakmai tartalmak: 

1. az átadó és átvevő intézmények igényeinek és elvárásainak feltérképezése, teljesítésük 

lehetőségeinek áttekintése /pl. feladatok azonosítása, kapcsolódó dokumentáció típu-

sai, a jó gyakorlat adaptációjának folyamatához, a mentoráláshoz, a hospitáláshoz 

kapcsolódó szakmai – tartalmi elvárások, átadandó szakmai anyagok/ 

2. hálózati tevékenység (szerepek, erőforrások, kompetenciák; szakmai támogató rend-

szer /civil kapcsolatok// 

3. pr – tevékenység /a szolgáltatói szerep többlettudásának menedzselése/ 

4. bemutató foglalkozások megtartása 

5. műhelymunka - Workshop 

 

 

Jó gyakorlataink listája 

 

1. „"Tanulj Okosan" - tanulás, tanítása” 

2. „Egészségre nevelés, egészséges életmód program létrehozása, melynek hatására a 

gyerekek felvilágosultak lesznek az egészséges táplálkozás pozitív hatásairól, a prog-

ram egészségtudatos életre nevel” 

3. „A történelem és társadalomismeret tantárgyba integrált életpálya-építési és szociális 

kompetencia fejlesztését célzó tananyagok a pályaorientációs és munkavállalói kom-

petenciák tükrében” 
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4. „Egyéni Átvezetési Terv- Az iskolából a munka világába való bejutás támogatására” 

5. „Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek meg-

erősítését célzó oktatás és tanulásszervezés a pályaorientáció tükrében” 

6. „Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek meg-

erősítését célzó oktatás és tanulásszervezés az integrált nyílt munkaerő-piaci munka-

vállalás elősegítése érdekében” 

7. „Érzékenyítő esély-egyenlőség” 

8. „Komposztálási lehetőségek a mezőgazdasági szakmacsoportos oktatásban, természet-

tudományi órákon, és természetvédelmi szakkörön” 

9. „Nem hiszünk a csodaszerekben” 

10. „On-line egyéni fejlesztési terv” 

 

De feltehetők „jó gyakorlatként” újabb projektek és témahetek innovatív bevált módszertani ok-

tatásszervezése, eljárások, stb. Biztatom minden kollegámat a megmutatkozásra, innovációs 

munka végzésére.  

 

 

Módszertani modellek:  

 

1. „A siker titkai” 

A heterogén csoportok magas színvonalú oktatásához neveléséhez nyújt segítséget a 

modell. Módszertani segítséget nyújt az esélyteremtő környezet kialakításához. 

 

2. „HÍD”: Az általános iskolából a középiskolába, középiskolából a munkaerő – piacra.  

A módszertani modell a Szakképzési törvény 86 § alapján pályakövetési rendszer mű-

ködtetését teszi lehetővé, az adaptáló intézmények számára egy utógondozói program 

kiépítését segíti, amely beépíthető az intézménye dokumentumokba /PP, Helyi tanterv, 

házirend, munkaközösségi tervek, tanórák stb./ 

 

3. „Ilyenek vagyunk” A program az érzékenyítés minden SNI típust /látás, hallás, be-

széd, - értelmi fogyatékosság, mozgássérültség autizmus/ bemutat. Az érzékenyítésen 

résztvevők lehetnek diákok, szülők, pedagógusok, az intézmények egyéb dolgozói. A 

program hatására a résztvevők toleranciája nő nyitottabbak a befogadásra elfogadásra. 

A program megerősíti az oktatásban résztvevőket. 
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Jó gyakorlat - modell mentori és adaptációs terve 

Adaptációs lépés Módszere Ideje Érintettek köre/ Felelőse Elvárt eredmény A megvalósítás értékelése 

Előkészítés, felkészülés      

1. Kapcsolatfelvétel Email   tagintézmény-vezető AFE kiválasztása Felelősök megléte 

2. Igényfelmérés, bemutatás Interjú, látoga-
tás 
 
 

 AFE-k (A Fejlesztő) Megállapodás „megrendelés” 

3. Helyzetelemzés átvevő – intéz-
ményről 
- dokumentum elemzés 
 
 

SWOT- analízis 
kulcsember tér-
kép készítése 

 Tagintézmény-vezető 
szakmai vezető 
munkaközösség-vezető 
/mentor//AFE 

Az átvevő intézmény meglevő gyakorlata 
összevetésre kerül az átadó jó gyakorlatával találkozási, 
egyezési pontok  

Személyi – és tárgyi feltételek meg-
ismerése 

4. Hospitálás megszervezése  értekezlet  Részt vevő kollégák 
SZMK 
Technikai dolgozók 
 

Forgatókönyv  

Látogatás      

5. Vezetői tájékoztató prezentáció  Megvalósítók 
Mentoráltak 
Mentor 
AFE 
 
 

A teljes folyamat áttekintése  

6..Jó gyakorlat bemutatása, gyakor-
lati megvalósulása 

Megfigyelés 
Hospitálás 
Bemutatás  
 

 Megvalósítók 
Mentoráltak 
/Mentor 
AFE és a 
Szülők 
Gyerekek  
 

Gyakorlati tapasztalatszerzés  Alkalmazhatóság  

7.Megbeszélés Kerekasztal   Megvalósítók 
Mentoráltak 
/Mentor 
AFE  

Tisztánlátás Megoldási javaslatok 

8. Jó gyakorlat dokumentumainak 
átadása  
 

dokumentum-
elemzés 
 

 AFE Felhasználhatóság  
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Adaptációs lépés Módszere Ideje 
Érintettek köre/ Fele-

lőse 
Elvárt eredmény A megvalósítás értékelése 

Adaptáció bevezetése 9. 
 

     

o Jövőkép (a bevezetés 
ideje, módja) 

o Pedagógusok egyéni 
módszertani fejlesztése 

o Belső képzések rendsze-
rének kidolgozása 

o Módszertani klub 
o Alapdokumentumok 

vizsgálata, szükség sze-
rint módosítás(IMIP, 
PP,SZMSZ) 

Koop. 
Technikák 
Beválás-
vizsgálat  

 Megvalósítók 
Mentoráltak 
/Mentor 
AFE 

Az adaptáció megvalósulás Értékelés - önértékelés 

10. Értékelés   Kérdőív 
Megbeszélés  

 AFE/többi kolléga Pozitív - negatív tapasztalatok feltérképezése Utógondozás 

11. Visszacsatolás Megbeszélés  AFE/Mentoráltak, kol-
légák 

Jó gyakorlat szükség szerinti módosítása  
Kapcsolattartás módjai 

Elégedettségmérés  
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A mentorterv folyamatábrája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia intézményi éves munkaterv 
piackutatás, reklámtevékenység 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Részvétel a Módszertani Gyakorlóintézményi hálózat kialakításában 

TÁMOP-3.3.13 – 13/1-2013-0001 projektben 
A Módszertani Gyakorlóintézményi Hálózat fő célja olyan intézményrendszer megteremtése, 

amely speciálisan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladásának se-

gítése érdekében pedagógiai támogatás, integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató fel-

készítés feladataihoz kapcsolódó tevékenységekhez biztosít pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokat. 

A hálózat célja továbbá: 

 köznevelési intézmények szakmai munkájának támogatása, 

START 

1. előkészítés, hospitálás megszerve-
zése 

 

2. hospitálás, oktatás 

3. Kibővített csomag  
oktatása 

 

4. Adaptáció segítése 

 

5. Értékelés 

 

6. Visszacsatolás 

 

nem 

 

igen 
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 olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatói rendszer kialakítása, amely hozzájárul a haté-

kony, eredményes köznevelési rendszer fejlesztéséhez, 

 a pedagógusképzésben tanuló hallgatóknak gyakorló terep biztosítása a hátrányos 

helyzetű gyermekek/tanulók fejlesztési problémáinak megismeréséhez, 

 az Eötvös József Pedagógiai Szakmai Szolgáltató tevékenységének kiterjesztése, ki-

emelten az ország azon területeire, ahol jelentős számban működnek a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató köznevelési intézmények, 

 horizontális együttműködés és tanulás segítése, 

 pedagógiai szakmai szolgáltatás elérhetőségének biztosítása. 

 

Az MHGY működéséhez kapcsolódó feladatok: 

 kapcsolatot épít ki felsőoktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy a pedagógus-

képzésben és a pedagógus továbbképzésben hangsúlyosan jelenjen meg a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának módszertani felké-

szítése: 

o pedagógusképzésben tanuló hallgatók fogadása, mentorálása 

o köznevelési intézmények támogatása módszertani kultúrájuk fejlődésében 

o jó gyakorlatok megismertetése 

o jó gyakorlatok átadása, ehhez kapcsolódó képzés, mentorálás biztosítása (mód-

szerek, tevékenységek, eszközhasználat, szervezetfejlesztési jó gyakorlatok 

stb.) 

o jó gyakorlatok adaptációs folyamatának figyelemmel kísérése 

o jó gyakorlatok elkészítésének támogatása, segítése 

 bemutató órákat, hospitálásokat szervez, 

 szakmai műhelyfoglalkozásokat, térségi konferenciákat szervez, 

 bekapcsolódik a pedagógusképzések szervezésébe, lebonyolításába, 

 a projekt során kidolgozott eljárásrendeket bevezeti, alkalmazza, 

 A feladatok ellátására módszertani gyakorlóintézményi konzulenst biztosít (kisebb in-

tézményben 2 fő, nagyobb intézményben 3 fő), 

 a konzulensek képzésen való részvételét biztosítja, 

 a projekt során keletkezett produktumokat terjeszti, segíti az eredmények beépülését a 

köznevelési intézmények gyakorlatába (pl. együttnevelési rendszer, hátránykompen-

zációs gyakorlatok, fejlesztőértékelési rendszer, stratégiai tervezés, tanulás módszerta-

ni, konfliktuskezelési, kommunikációs módszerek, pályaorientációs modell), 

 aktívan részt vesznek a TÁMOP-3.3.13. Eötvös József Program megvalósításában. 

3.  Fontosabb hivatalos dátumok 
 

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján: 

A tanév rendje a szakiskolában 

 első tanítási nap 2018. szeptember 3.  

 az első félév 2018. január 25-én zárul le  

(a tanulók február 02-ig kapják meg az értesítést tanulmányi eredményeikről) 

 az utolsó tanítási nap 2018. június 14.  

 a tanítási napok száma a tanévben: 180 tanítási nap 

 tanítás nélküli munkanapok száma: 7 

 

Bázisiskolai pályázati projekt – program működtetése, részletes ütemterv alapján. /35. sz. mel-

léklet/ 
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Tanítási szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart. 

o A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni el-

ső tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

 A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart. 

o A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

 A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. 

o A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

Intézményi mérések időpontjai 

 Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2019. május 29. 

Résztvevők köre: 10/szk-n Női szabó, szh/2b Szakképzési Híd Program (bőrtárgy ké-

szítő), szh/2k Szakképzési Híd Program (kosárfonó) 

 Fittség vizsgálata az 9-13. évfolyamokon: 2018. január 9. és 2018. április 27. között 

 

Vizsgaszervezés a szakiskolában 

 2019. február 

 2019. május – 2019. június – Lakatos Szilárd szakmai tagintézményvezető-helyettes 

 

Szakmai vizsgák februári vizsgaidőszak 

Felnőttoktatás 

Szakma 
Írásbeli, vizsgate-

vékenység 

Gyakorlati vizsga, 

Gyakorlati vizsga-

tevékenység 

Szóbeli vizsgate-

vékenység 

Női szabó  

OKJ: 34 542 06 

2019.02.06 

10:00 

2019.02.19.  

8:00, 10:00 

2019.02.20. 8:00 

2019.02.20. 

10:30 

 

Szakmai vizsgák május-júniusi vizsgaidőszak 

Szakközépiskola 

Szakma 
Írásbeli, vizsgate-

vékenység 

Gyakorlati vizsga, 

Gyakorlati vizsga-

tevékenység 

Szóbeli vizsgate-

vékenység 

Asztalos 11/1AT  

OKJ: 34 543 02 

2019.05.16 

10:00 

2019.06.06. 

8:00 

2019.06.07. 

8:00 

Pék 11/2PT 

OKJ: 34 541 05 

2019.05.13 

8:00 

2019.06.04. 8:00 

2019.06.05. 8:00 

2019.06.05. 

11:30 

 

Szakiskola 

Szakma 
Írásbeli vizsgate-

vékenység 

Gyakorlati vizsga, 

Gyakorlati vizsga-

tevékenység 

Szóbeli vizsgate-

vékenység 

Kerékpárszerelő 10/SZ-KR1 

OKJ: 31 525 01 
- 

2019.06.12. 

8:00 

2019.06.12. 

11:00 

Kerékpárszerelő 10/SZ-KR2 

OKJ: 31 525 01 
- 

2019.06.13. 

8:00 

2019.06.13. 

11:00 
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Parkgondozó 10/SZ-PG 

OKJ: 21 622 02 

2019.06.14 

8:00 

2019.06.20. 

8:00 

2019.06.20. 

10:00 

 

Szakképzési Híd program 

Szakma 
Írásbeli, vizsgate-

vékenység 

Gyakorlati vizsga, 

Gyakorlati vizsga-

tevékenység 

Szóbeli vizsgate-

vékenység 

Szakképzési Híd program  

Bőrtárgy készítő SZH/2B 

OKJ: 31 542 01 

- 
2018.06.24. 

8:00 

2018.06.24. 

10:30 

Szakképzési Híd program  

Kosárfonó SZH/2K 

OKJ: 21 215 01: 

- 
2018.06.25. 

8:00 

2018.06.25. 

11:30 

 

Készségfejlesztő iskola 

Szakma 
Írásbeli 

vizsgatevékenység 

Gyakorlati - Elméleti 

vizsgatevékenység  

12/KK 

Készségfejlesztő iskola (konyhai kisegítő 

+mézeskalács) 

- 
2018.06.17. 

8:00 

12/KÁ 

Készségfejlesztő iskola (kisegítő állatgondozó+ 

udvaros+habil) 

- 
2018.06.18. 

8:00 

12/KP 

Készségfejlesztő iskola (kert-és parkápoló+iroda+ 

habil) 

- 
2018.06.19. 

8:00 

12/K4 

Készségfejlesztő speciális szakiskola (számítás-

technikai alapismeretek) 

- 
2018.06.20. 

8:00 

12/K5 

Készségfejlesztő speciális szakiskola (szövött tárgy 

készítő) 

- 
2018.06.21. 

8:00 

 

 

4. Az iskolavezetés javaslata a törvényben biztosított hét tanításmentes 

munkanap felhasználásáról 
A tanításmentes munkanapok szervezése a fenntartó jóváhagyásával történik. 

 Dátum Esemény Szervező 

1. 2018. 10.10. Egészségnap 

Fülöp-Pető Eszter 

Gere Éva 

Németh Istvánné 

ökoteam 

2. 2018.11.29 Pályaorientációs nap 

Tagintézmény-vezetőhelyesek 

Gyakorlati oktatásvezető 

Munkaközösség-vezetők 

Osztályfőnökök 

3. 2018. 12. 21. 

Diákönkormányzati nap 

Népek és vallások (többségi 

érzékenyítés) 

Projektvezetők 

Diákönkormányzat 

Osztályfőnökök 

4. 2019. 03. 04. Nevelési értekezlet  Tagintézményvezető-
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Módszertani nap helyettesek 

Munkaközösség-vezetők 

5. 2019. 04. 12. 

Szakmai nap 

Módszertani vásár 

Munkaközösségek fejlesztései, 

eredményei: bemutatás - 

szakmai diszkurzus 

Tagintézményvezető-

helyettesek 

Munkaközösség-vezetők 

BECS-; MÉCS csoport vezető 

6. 2019. 05. 10. 

Miskolc Város napja (05.11) – 

családi nap 

 

Osztályfőnökök 

Ökoteam 

7. 2019. 05. 24. 

Szakmai nap BECS-MÉCS 

csoport intézményi mérés eljá-

rásrend, értékelés elemzése – 

korrekciók 

Intézményi lemorzsolódás 

csökkentése 

BECS-MÉCS csoport 

 

Munkanap áthelyezés 

 
 Eredeti munkanap Áthelyezett munkanap Program 

1. 2018.10.22 (hétfő) 2018. 10.13. /szombat/ Tanítás 

2. 
2018. 11.02. /péntek/ 

Halottak napja 
2018. 11.10. /szombat/ Őszi szünet 

3. 
2018. 12.24. /hétfő/ 

Szenteste 
2018. 12.01. /szombat/ Téli szünet 

4. 
2018. 12.31. /hétfő/ 

Szilveszter 
2018. 12.15. /szombat/ Téli szünet 

 

4. Hagyományok és iskolai ünnepek 
 

Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
a) nemzeti ünnepek 

 március 15., 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

 augusztus 20., államalapítás ünnepe 

 október 23., 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

b) nemzeti emléknap  

 október 6.: Az aradi vértanúk napja 

 február 25.: A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 április 14.: A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 június 2.: A nemzeti összetartozás napja 

 

c) egyéb emléknapok: - éves munkatervben /esemény-programnaptár/ meghatározva. 

pl.: 

 január 22. A magyar kultúra napja 

 március 27. Bartók emléknap 

 

d) világnapok: - éves munkatervben /esemény-programnaptár/ meghatározva. pl.: 

 március 22.: Víz világnapja 
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 május 10.: Madarak és fák napja 

 

e) tematikus európai évek: - éves munkatervben/esemény-programnaptár/ meghatároz-

va. pl.: 

 Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012) 

 A polgárság európai éve (2013) 

 Család és munka összehangolásának éve (2014) 

 A fejlesztés európai éve (2015) 

 nem került megrendezésre (2016; 2017) 

 A kulturális örökség európai éve (2018) 

 

f) kiemelt emlékévek: 

 A szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

(2015-2016) 

 Reformáció emlékéve (2016) 

 Arany János emlékéve (2017) 

 Család éve (2018) 

 

g) Egyházi ünnepek: 

 november 1. Mindenszentek 

 november 2. Halottak napja  

 december 24. Szenteste 

 december 25.–26. Karácsony 

 Húsvét 

 Pünkösd 

 

 

h) Iskolai ünnepek 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

* tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, 

* szalagavató ünnepély, 

* ballagás, 

* névadó személyéhez kötődő megemlékezéseké, 

* szakmai napok - nyílt nap – pályaorientációs nap 

* projektzárók 

* témahetek, témanapok 

* az iskola képzésével összefüggő speciális rendezvények 

* művészeti bemutatók 

* versenyek rendezése: az éves munkatervben határozzuk meg, 

* műveltségi versenyek kialakult rendszere 

* más kultúrákból érkező, iskolában tanuló diákok nemzeti ünnepei, hagyományai 

 

Az intézmény megrendezi a hagyományos iskolai rendezvényeket és ünnepélyeket. Ezek idő-

pontját és megszervezését a munkaközösségi munkatervek, illetve a havonta elkészülő intéz-

ményi programnaptár tartalmazza. A programok koordinálásáért és összehangolásáért az isko-

lavezetés és a munkaközösség-vezetők a felelősek.  

 

Fontosabb dátumok 
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 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2018. augusztus 30. 

 Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 03. 8
00

 

 Ballagási ünnepség: 

o 2019. május 3. 

 Tanévzáró ünnepély és bizonyítványok átadása:  

o 2019. június 18. 

 

 

 

5. Ünnepek  

Dátum Ünnep Megemlékezés 

2018. október 6.   Az aradi vértanúk emléknapja   

A megemlékezés időpontját, 

módját és annak felelősét a 

részletes programterv, illetve 

a munkaközösségi  

munkatervek tartalmazzák. 

2018. október 23.  Nemzeti ünnep  

2018. november 1.  Mindenszentek 

2018. december 25-26.  Karácsony 

2019. január 1.  Újév 

2019. február 25.  

 

Kommunista diktatúrák áldoza-

tainak emléknapja  

2019. március 15.  Nemzeti ünnep  

2019. április 16.  

 

A holokauszt áldozatainak em-

léknapja  

2019. április 21-22. Húsvét 

2019. május 1.  Munka ünnepe  

2019. június 1. Pedagógusnap  

2019. június 4.  Nemzeti összetartozás napja  

2019. június 9-10. Pünkösd 

2019. augusztus 20.  Az államalapítás ünnepe  

 

6.  Értekezletek, vezetői, nevelőtestületi értekezletek időpontjai 
 

Értekezletek rendje 

Az értekezletek az esetek többségében és a kialakult rendszernek megfelelően csütörtöki na-

pokon kerülnek megtartásra 15.30 órakor.  

Kérem, hogy kollégák az érintett délutánokra ne tervezzenek rendszeres elfoglaltságot. Indo-

kolt esetben (hirdetőtáblán tájékoztatás) más időpont is lehetséges.  

 

Nevelőtestületi értekezletek  

Nevelőtestületi értekezlet Időpont 

Alakuló értekezlet 2018. augusztus 23. 

Tanévnyitó értekezlet 2018. augusztus 30. 

Félévzáró értekezlet 2019. január 29. 

Tanévzáró értekezlet 2019. június 25.  

Nevelőtestületi értekezlet összehívható egyéb esetekben is, amennyiben az indokolt.  

 

Vezetői értekezlet 

o Hétfő 14 óra, heti rendszerességgel – helye: tagintézmény-vezetői iroda 

Munkaközösségi értekezletek 

o Munkatervek szerint évente min. 5 alkalommal illetve szükség esetén havonta 

Havi értékelés a diákoknak 



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

84 

 

o Havonta az első csütörtökön 

Munkaértekezlet 

o Havi rendszerességgel 

 

 

7. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai – szülőkkel való kapcsolattar-

tás 
Szülőkkel való kapcsolattartás 
 

1.) Fogadónapok 
Havonta egyszer az éves munkatervben meghatározott napon, 16-18 óra 

időtartamban várjuk a szülőket az iskolába. A munkaközösségek külön teremben 

fogadják az érdeklődőket.  

A nevelési tagintézményvezető-helyettes az általa készített terembeosztás rendjét 

a tanári szoba előtti folyosórészre és a megfelelő terem ajtajára kifüggeszti. A fo-

gadóórán minden pedagógusnak (az óraadóknak és részmunkaidőben dolgozóknak 

is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben a tagintézmény-vezető 

vagy a tagintézményvezető-helyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alap-

ján. 

 

2.) Szülői értekezlet 
Minden évben 4 alkalommal szülői értekezletet kell tartani szeptember, november 

és február, május hónapban. 

A szeptemberi szülői értekezletet egyszerre kell megtartani: 

a 9. évfolyamon, téma: /1. sz. mellékletben található/ 

Felelős: tagintézmény-vezető. 

11. és 12. évfolyamon, téma: felvételi tájékoztató / 1. sz. mellékletben talál-

ható/. 

Felelős: pályaválasztási felelős. 

Szervezésért felelős: nevelési tagintézményvezető-helyettes 

9-12. évfolyamon téma: tanulmányi munka értékelése /1. sz. mellékletben ta-

lálható/. Felelős: nevelési tagintézményvezető-helyettes. 

 Réteg szülői értekezletek 

 Rendkívüli szülői értekezletek 

 Ünnepélyes szülői értekezletek 

alkalomszerűek, évente egy-egy alkalommal. 

Felelős: tagintézmény-vezető. 

3.) Tanári fogadóóra 
Minden tanárnak meg kell jelölnie egy tanórát, amelyben hetente fogadni tudja a 

szülőket. A tagintézményvezető-helyettes ezeket az időpontokat összegyűjti, ki-

függeszti a tanári szoba faliújságjára. A kifüggesztett lista alapján az osztályfőnö-

kök beíratják a tanulókkal az ellenőrzőbe az ott tanítók fogadóórájának időpontja-

it. 

 

4.) Szülői Klub tartása 

 

Innovatív tartalmak bevezetése /Új módszer, jó gyakorlat, munkaerőpiaci kapcsolattartás/ 

 

5.) Iskolaszékkel, Szülői szervezettel szülői tréning tartása (SZSZ-el) 

-

k

.

t

ó

' 
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A kibővített iskolavezetés az SZSZ-el és Iskolaszékkel működési szabályzata alapján 

tartja a kapcsolatot.  

Felelős: tagintézmény-vezető, nevelési tagintézményvezető-helyettes. 

 

 

Szülői értekezletek rendje 
2018-2019. 

 

 

 

Szeptember 06. 

16
oo

 óra 

Szülői értekezlet 
Téma:      Félév célkitűzéseinek megértetése 

    Házirend ismertetése 

    Szervezeti és Működési Szabályzat 

    Helyi tanterv –kerettantervek, 

    Minőségbiztosítás 

    Aktuális feladatok 

  

November 08.  

16
oo

 óra 
Pályaválasztási szülői értekezlet 

  

Február 07.  

16
oo

 óra 
Szülői értekezlet 
Téma:      Az I. félév értékelése 

    A második félév feladatai 

    Versenyek értékelése 

  

 

Április 4. 

16
oo

 óra 
Szülői értekezlet – végzős szakképző évfolyamok 
Téma:       A tanév munkájának értékelése 

     Iránymutatás a következő tanévre 

  
Május 2. 
16

oo
 óra 

Szülői értekezlet 

Téma:       A tanév munkájának értékelése 

                 Iránymutatás a következő tanévre 
 

Témajavaslat a szülői értekezletekre  
Évfolyam Szeptember Február Április - Május 

9-11. Az átmenet nehézségeinek 
megkönnyítése. 

Szaktárgyi követelmények. 

Új tanulási-tanítási folyamat, 
módszerek. 

A félévi munka értékelése. A 
munkafegyelem, tanulási mó-

dok, problémák feltárása. A ta-

nuló segítése a családban. 

Együtt a család: munkamegosztás. 
A nyári szünidő megszervezése, 

hiányok pótlásának módja, 9-11. 

osztály követelményrendszere. 

Egyéb iskolai 

aktuális témák 

   

9-11. Egyén és közösség. 
A prepubertás kor problémái. 

A félévi munka értékelése. A 
gyermek képességeinek, érdek-

lődési körének tudatos fejleszté-

se. 
 

Pályaválasztási előzetes. A szabad-
idő hasznos eltöltése. 9-11. osztály 

követelményrendszere. 

Egyéb iskolai 

aktuális témák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

10-12. A felelősség és a kötelesség. 
Új tárgyak rendszere. 

A félévi munka értékelése. A ta-
nuló személyiség, önismereti 

képességük szintje. 

A pályaválasztás előkészítése: to-
vábbtanulási lehetőségek ismerte-

tése. Társadalmi igény, lehetőség, 

egyéni adottság összhangja. 10-12. 
osztály követelményrendszere. 

Egyéb iskolai 

aktuális témák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

10-12. Önismeret, önértékelés. A pá-
lyaválasztási döntés előkészí-

tése. Az osztály neveltségi 

A félévi munka értékelése. A ta-
nuló kapcsolatrendszere: kortár-

sakkal, felnőttekkel. 

A tanulás befejezése. Társadalmi 
beilleszkedés; az ifjú helye a mun-

kamegosztásban. A középiskola 
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szintje. követelményrendszere. 

Egyéb iskolai 

aktuális témák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

 
 
 
 

Évfolyam Szeptember Február Április-Május 

9. Helyünk, feladataink a 9. 

osztályban. Az iskolai élet 

munkarendje, házirendje. A 

tanuló napirendje. SKMR ki-

alakítása. A tanévi társadal-

mi munkák 4 évi kirándulási 

terv. 

A félévi munka értékelése. A 

diákelnök beszámolója. Közös 

tennivalók meghatározása. 

A tanulók helye, szerepe a csa-

ládi munkamegosztásban. 

Nyári szünet előkészítése (ve-

szélyhelyzetek feltárása). 10. 

osztály követelményrendszere. 

Egyéb iskolai 

aktuális té-

mák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

10. Új tantárgyak és követel-

ményrendszerük. Tanulási 

módszerek. Értékelési rend-

szer (szakemberek meghívá-

sa. 

A félévi munka értékelése. A 

diákelnök beszámolója. Pálya-

választási lehetőségek feltárása. 

A serdülőkor biopszichés sajá-

tosságai (orvos, pszichológus). 

11. osztály követelményrend-

szere. 

Egyéb iskolai 

aktuális té-

mák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

Egyéb iskolai 

aktuális té-

mák 

Pályaválasztás küszöbén: 

„Mit szeretnék, mire vagyok 

képes”. Fakultatív tárgyak, 

csoportok (gimn.). Munka a 

tanműhelyben, üzemben 

(SZKI, SZMK). 

A félévi munka értékelése. Di-

ákelnök beszámolója. Az osz-

tály közössége, fegyelme. 

A tanulók viselkedési normái, 

erkölcsi szabadság értelmezése. 

Nyári szünetre való felkészülés. 

12. oszt. Követelményrendsze-

re. 

Egyéb iskolai 

aktuális té-

mák 

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

12. 12. évi tanulás zárása, felké-

szülés az érettségire. Pálya-

választási döntés előkészíté-

se: igény, lehetőség, adott-

ság. 

A középiskolai 3, 5. évi munka 

értékelése. Diákelnök beszámo-

lója. A tanulói minősítés jel-

lemzés alapelveinek megismer-

tetése. Továbbtanulási lapok 

kiadása. 

A ballagás előkészítése. A 

szakmai vizsga rendje. MUN-

KA – HIVATÁS – SZERE-

LEM – CSALÁD. 

Egyéb iskolai 

aktuális té-

mák  

Osztályonként Osztályonként Osztályonként 

 

Szülői értekezletek hívhatók össze a következő esetekben 

 

Réteg szülői értekezletek 

2-3 alkalom tartott találkozási forma. 
Tartalma:  

a) Továbbtanuló gyermekek szüleinek értekezlete 

Ezt általában november vagy május végén szervezi és vezeti az iskola pályaválasztási fe-

lelős tanára iskolatípusonként.  Erre az értekezletre meghívja az adott iskolatípus (gimná-

zium, szakközépiskola vagy szakmunkásképző) egy-egy vezetőjét, információcsere céljá-

ból. 

 

b) Hittanoktatásban résztvevő tanulók szüleinek értekezlete. 

Évente egy alkalommal a hitoktató szervezésében, az osztályfőnökök ebben az esetben 

meghívott. Témája az egyházi rendezvényekkel, tanulói feladatokkal, teendőkkel kapcso-

latos (bérmálás, egyéb egyházi események, stb.). 
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c) Egyéb, az iskolai élet sajátosságaiból, eseményeiből adódik, pl.: 

– vidékről bejáró, 

– táborozó tanulók, 

– tanulószobai tanulók szüleinek értekezlete, stb. 

Ezek szervezője, vezetője az illetékes felelős tanár. 

 

Rendkívüli szülői értekezletek 

 

Rendszerint osztályszintű, egy-egy rendkívüli eseményhez kapcsolódik. Pl.: 

 ballagás előkészítése, szülői tennivalók, 

 új tantárgyak kísérleti oktatásának bevezetése, 

 az osztályban lezajlott fegyelmi ügy, 

 a vizsgák szabályainak ismertetése,  

 átszervezés, költözködés, átalakítás, stb. 

Ezen megbeszéléseket az osztályfőnök vezeti. 

 

Ünnepélyes szülői értekezletek 

 

Alkalomszerűek, valamilyen ünnepélyes eseményhez kapcsolódnak. Pl.: 

 anyák napja, 

 az iskola jubileumi ünnepsége, 

 ismerkedési eset a szülők és tanárok részére, 

 diák-tanár-szülő találkozó az Iskolai Kulturális Napok keretében, stb. 

 projektek értékelése 

 

Összegezve 

 

A szülői értekezletek színvonala, aktivitása, hatékonysága több alapvető tényező függvénye: 

 a szülő ismerje előre az értekezlet témáját, hogy arra érdemben fel tudjon ké-

szülni (rendezze gondolatait, gondjait, problémáit), 

 az értekezletet vezető tagintézmény-vezető, tanár, szakoktató önmaga is ala-

posan készüljön fel rá, az aktívabb szülők bevonásával készítse azt elő, 

 ne legyen túl hosszú, ne hosszantartó előadásból álljon, hanem legyen lényeg-

re törő, informatív és nevelő jellegű, ügyelve ugyanakkor arra is hogy ne vál-

jon szülői panasznappá, hisz arra ott a fogadónap, fogadóóra. 

 

Módszerei legyenek változatosak. 

Arra mindenkor ügyeljünk, hogy az értekezletet a fő témával kezdjük, s ez ne legyen 

több 30-40 percnél. Majd kövesse vita a bevezetést, s csak a vita lezárása után térjünk át a 

speciális, aktuális témákra, feladatokra (pl. hiányzárok, kirándulás, ruházat, dologi, tárgyi 

kérdések, stb.). Soha ne az értekezleten beszéljük meg a többi szülő előtt Kis Pisti, Nagy Ági 

ügyes-bajos dolgait.  

 Ügyeljünk arra is, hogy olykor tapasztalatcsere jellegű is lehet a találkozó. Legyen né-

ha – témából függően – szülői előadás, korreferátum, vitaindító. 

 

 A félévi szülői értekezleten hallgassuk meg (előre kérjük fel, hogy ideje legyen össze-

gyűjteni a szülők között) az osztály SZSZ elnökének véleményét is a tanulók otthoni és tan-

órán kívüli tevékenységéről, munkájáról, adjon ezekről értékelést a szülő szemével. Igen jó és 
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hatásos, ha ilyenkor jelen van az osztály diákvezetősége is, s így ők is elmondhatják munká-

juk önértékelését,. Ily módon együttes alkotó fórummá alakul át a szülői értekezlet.  

 

 Lényegében tanár, szülő, diák egyet akar: magas szintű tárgyi tudást, erkölcsi normák 

alapján való életmódot, az osztály, az iskola, a család közösségén belül és kívül.  

E célért való kölcsönös együttműködésnek az alapja a bizalom, a közösen vállalt egyéni fele-

lősség, az egymás folyamatos és őszinte tájékoztatása. 

 Együttműködve korrekt, munkatári formákat segítsünk világra, találjuk meg az egyen-

jogú partnerekhez illő őszinte hangot és munkastílust.  

 

Szülői értekezleti témajavaslatok 

1.  Az önállóságra nevelés otthon és az iskolában 

 

I. Bevezetésképpen helyes azzal foglalkozni, hogy az önállóság egyike azoknak a tulaj-

donságoknak, amelynek megítélésében általában bizonytalan állásfoglalással találko-

zunk. Nemcsak arról van szó, hogy másként vélekedik erről a szülő és másként a kü-

lönböző korosztályú gyerek, hanem arról, hogy a felnőttek is nagyon különböző néze-

teket vallanak. Egyesek túlzottnak neveznek olyan önálló megnyilatkozást, amelyet 

mások természetesnek tartanak. Az otthoni nevelésben a családok között is nagyon kü-

lönbözik az önállóságról alkotott felfogás, s ez érezhető a gyermekek neveltségében. 

II. A továbbiakban rá lehet mutatni arra, hogy mai nevelésünk egyik fontos alapelve sze-

rint a gyermekeket önállóan cselekvő, öntevékeny fiatalokká kívánjuk formálni a min-

dennapi élet különféle területein: a gondolkodásban – tanulásban, otthon. (Helyes, ha 

minden területet konkrét példával kapcsolunk össze.) Társadalmunknak tevékeny em-

berekre van szüksége: a gyermekek önállóságra nevelésének jelentősége ebben rejlik. 

(A kérdés összefügg az aktivitással, annak egyik fontos kritériuma.) Társadalmunknak 

tevékeny emberekre van szüksége: a gyermekek önállóságra nevelésének jelentősége 

ebben rejlik. (A kérdés összefügg az aktivitással, annak egyik fontos kritériuma.) 

III. Utaljunk arra, hogy az önállóságra nevelés nem időszakonként megoldandó feladat, 

hanem rendszeres, folyamatos és a gyermek életkorának megfelelő szoktatást, kés-

zségfejlesztést jelent a mindennapi tevékenységben, munkában. Mit kívánhatunk ezen 

a téren egy 9., 10., 11., 12. osztályos gyermektől?  

a) a tanulásban (pl. 9. osztályban, a gondolkodtatásban, a feladatmegoldásban, a szó-

ról-szóra tanulásról való leszoktatásban).  Az új tankönyvek segítő tendenciái; 

b) a mindennapi iskolai életben (a diákönkormányzat megvalósításában, megbízatás-

ok végzése során a közvetett irányítás szerepe); 

c) otthon és a házi munkában (önállóan elvégezhető feladatok 9., 10., 11., 12. osztá-

lyok gyerekek számára); 

d) a szabadidő felhasználásában, a szórakozásban (egyéni és csoportos időtöltés, a 

helyes irányítás és a különféle korosztályú gyermekek fokozatosan alapuló elle-

nőrzésének kérdése); 

e) a kritikai érzék fejlődésében, önálló vélemény-formálásban, önkritika fejlesztésé-

ben. 

 

 

A szülők érdeklődésének ébrentartása azt kívánja, hogy az osztályfőnökök az említett 

területeken állandóan konkrét példával mutassák be, hogy mit Kívánhat az iskola és a 

család 14-22 éves gyermekektől. Minden esetben jelöljék meg, hogy miben kívánja az 

iskola a szülők segítségét, együttműködését. 
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IV. Befejezésül az osztályfőnök röviden foglalkozzon az önállóság félremagyarázásából 

eredő hibákkal: az önállósodással, a szülői szó semmibe vételével, engedetlenséggel, a 

gyermeki ellenkezéssel. Ellenkező előjelű hiba: a kényeztetésből fakadó önállótlanság. 

A hibák csak következetes neveléssel, folyamatos szoktatással küszöbölhetők ki. Fon-

tos feltétel a jó családi légkör. 

A tanuláshoz, munkához való felelős viszony csak fokozatosan alakul ki a gyerekek-

nél. Amikor a gyermek odahaza tanul, sokféle, egymástól lényegesen eltérő tevékeny-

séget végez. A tanulás módja tantárgyanként nagyon különböző, de mindegyik tanulá-

sának megvan a helyes célravezető módszere. A tanulás helyes módszerét nem könnyű 

elsajátítani, jó, ha a szülő ebben is segítségére van gyermekének.  

 

Segíteni akkor tud, ha ő is tisztában van a tennivalókkal. A 9. évfolyamon célszerű 

összevont szülői értekezletet tartani, amelyen valamelyik osztályfőnök általában a ta-

nulásról ad tájékoztatót: a szaktanárok pedig a tárgyak speciális tanulási módszerét 

ismertetik a szülők előtt.  

 

2. Irányító gondolatok a tanulás témakörével foglalkozó szülői értekezlethez 

 

II. Helye, ha a téma elmondásának első részében az osztályfőnök a tanulók körében észlelt 

sajátos tapasztalatokról beszél az alábbiak szerint: 

Az adott iskola adott osztályában szerzett tanulási tapasztalatok közlése. Ezek közlésé-

hez az osztályfőnök kérje ki a tanulócsoportjában tanító szaktanárok, illetve a vele 

együttműködő tanulószoba vezető véleményét, észrevételeit. A tapasztalatok csoporto-

síthatók a „legnehezebb” és a tanévben bevezetett „új” tantárgyakra, a gyermekek szó-

beli tanulására, írásbeli munkájuk elvégzésére, a tanuláshoz szükséges eszközök (mun-

kafüzet, térkép, stb.) használatára. 

 

III. A következőkben néhány elemi pedagógiai és pszichológiai tudnivalóra hívható fel a 

szülők figyelme. Az a helyes, ha a kérdések fejtetetésénél az osztályfőnök egyszerűség-

re, közérthetőségre törekszik. 

 A „transzfer” hatás érvényesülése a tanulásban. 

 A verbális tanulás helyes értelmezése; helytelen alkalmazásáról szerzett tapasztala-

tok (pl. szavak egymásutánjának értelem nélküli tanulása). 

 

 Az anyag megtanulása után alkalmazandó gazdaságos eljárások, módszerek (pl. 

globális és „parciális” módszer vegyítése, tantárgyak sorrendjének válogatása, 

stb.). 

 Az önálló gondolkodásra nevelés lényege és lehetőségei a családban (lásd pl. prob-

lémamegoldás, „kutatási” készség fejlesztése). 

 Az önellenőrzésre szoktatás fontossága. 

 Ismétlésre, gyakorlásra nevelés-késztetés otthon. 

 A tanulást kísérő motiváció. Sikerélményre nevelés a tanulásban. Hogyan nyilat-

kozik meg a gátlásosság a tanultak elmondásában? A szülő és a pedagógus felada-

tai ennek feloldásában.  

 

3.   Pályairányítási témák a szülői értekezleteken 

 

 9. évfolyam: A gyerek személyiségének megismerése pályaválasztás szempontjából. 

 9. évfolyam: A munka eredményeinek értékelése a családban. 

10. évfolyam: A fizikai-szellemi munka kapcsolata. 
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10. évfolyam:  „Melyiket válasszam?” 

 

A feldolgozás módszerei, az értekezletek gondolatmenete lehet: 

9. évfolyam 

A gyermek személyiségének megismerése pályaválasztás szempontjából. 

Az érdeklődés: Milyen a gyermek érdeklődése? Intellektuális, manuális, szervezési irá-

nyultságú, vagy más gyakorlati? 

   Az érdeklődési terület tudatos szélesítése. 

A gyerek sikere legyen a szülőé is. 

 Az akaraterő: Milyen a gyerek akaratereje? 

   Az akaraterő nevelése kétirányú: 

   - a jó tulajdonságok továbbfejlesztésére irányuló pozitív cselekvés, 

  - a rossz tulajdonságok legyőzésére irányuló cselekvés. 

Az akarat nevelésének területei: 

1. Kötelesség-munka: 

Jelentéktelen kötelesség nincs. 

A kötelességteljesítés elsősorban azzal mérhető, hogy egy-egy feladatot képes-

ségeihez mérten kellő akarattal és indokolt idő alatt oldjon meg gyermekünk. 

 

2. Kitartás, állhatatosság: 

  A teherbírás megfigyelése. 

  Az elvégzendő feladatok végigvitele. 

A vállalt és végzett feladatok harmóniája nyugodt légkört és egyenletes mun-

kaütemet alakít ki. 

3. Az érdeklődés alapossága és mélysége: 

A figyelem fegyelmezetlensége. 

A figyelem hiánya a feledékenységhez vezet. 

Ez felületes tudást, bizonytalanságot eredményez. 

4. Az idő beosztása: 

Az idővel való gazdálkodás erkölcsi kötelesség. 

Az időlopás akaratgyengeség és egyéb jellembeli zavarok forrása lehet. 

Napirend: a cselekedetek ésszerű menete; megelőzi a mulasztásokat, a kapko-

dást, tervszerű, célratörő életet formál. 

A közösség kapcsolatai a családban: 

  Igazságosság: legyen alapja a hálának, engedelmességnek. 

Szeretet: a közösség kiegyensúlyozottságának az egyén boldogulásának alapja. 

Együttérzés: az egyén érdekét a közösség érdekének veti alá. 

9. évfolyam: 

A szülői értekezlet témája: A munka eredményeinek értékelése az iskolában és családban. A 

témát rendszeres megfigyeléssel, a természetesen adódó pszichológiai megnyilvánulások, 

helyzetek tanulmányozásával, helyzetanalízissel, valamint kérdőíves vizsgálati módszerrel 

készíthetjük elő. 

A rendszeres megfigyelés a következőkre terjedt ki: 

 Mi az iránya az osztály tanulmányi érdeklődésének? 

 Milyen tantárgyak tanulására fordítanak több időt? Miért? 

 Hogyan reagál az osztály arra, ha valaki teljesíti, vagy nem teljesíti kötelezettsé-

gét. 

 Az elemi segítségnyújtás szokássá vált-e? 

A kérdőíves vizsgálat kérdései: 

 Milyen társadalmi munkát végez az iskolában? 
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 Segít-e rendszeresen odahaza? 

 Hogyan értékelik odahaza az elért jó tanulmányi eredményt? 

 Hogyan értékelik a szülők a házi munkában való besegítést? 

 Értékelik-e az iskolában végzett társadalmi munkát? Hogyan? 

A fentiekre kapott válaszokat összesítettük és azt a szülői értekezleten ismertettük. Az össze-

sítés azt mutatta, hogy a szülők nagy része csak a tanulásban elért jó eredményeket értékeli, 

viszont nem tulajdonít nagy jelentőséget a gyerek által végzett otthoni, vagy iskolai közösségi 

munkának. 

Megbeszéltük a szülők tennivalóit ezen a téren. 

 Legyen minden gyereknek megbízatása odahaza is. Adjanak számot arról a munkáról, 

amivel megbízták őket. 

 Lehetőséget kell adni arra, hogy dolgozhasson és bizonyíthassa mennyit ér. 

 A végzett munkát értékelni kell, de vigyázni kell az értékelés hangnemére, mert az befo-

lyásolja annak eredményességét. A hibák állandó emlegetése negatívan befolyásolja és 

formálja az eredmények elismerése nélkül a személyiséget és megnehezíti a közösségbe 

való beilleszkedést is.  

 A fentiek következetes végrehajtása az önellenőrzést, felelősségérzet kialakulását ered-

ményezi. 

 

 

10. évfolyam 
A szülői értekezlet témája: A fizikai-szellemi munka jelentősége, kapcsolata. A témát úgy ké-

szítettük elő, hogy felkértük az SZSZ vezetőség két tagját, hogy számoljanak be munkájukról, 

beszéljenek annak fontosságáról, a munka elvégzéséhez szükséges feltételekről. 

Az egyik szülő szerszámkészítő, aki beszámol munkája fontosságáról, amely nélkül a 

korszerű, gazdaságos termelés, a modern tömeggyártás szinte elképzelhetetlen.  

A munkához szükséges feltételekről beszél, mely nagyfokú pontossági, finomsági köve-

telmények kielégítésére vezető mozdulatokat, igen fejlett kézügyességet, figyelemkoncentrá-

ciót, fegyelmezett munkát követel. 

A másik szülő tervezőmérnök, aki a gépalkatrészeket, gépeket tervezi. Megrajzolt terve-

it, tervező álmait fizikai munkás váltja valóra. Munkájához elsősorban korszerű elméleti isme-

retekre, fejlett képzelőerőre, jó gyakorlati készségre, magas fokú műszaki intelligenciára, 

kitartó önművelésre van szükség.  

A beszámolók után összegeztük a fizikai-szellemi munka fontosságának kapcsolatát, 

megbecsülését. 

Milyen iskolatípusok állnak a tanulók rendelkezésére a 10. osztály elvégzése után: 

 gimnázium: általános műveltséget adó középiskola. 

 szakképző iskola: általános és szakmai műveltséget adó középiskola. 

10. évfolyam 

A szülőkkel való beszélgetésünk arról győzött meg minket, hogy a szülők nagy része nem is-

meri a különböző szakmákat, vagy nagyon konzervatívak annak megítélésében. Ezért tervez-

zük a szülői értekezlet bevezetését filmvetítéssel. A film címe: Melyiket válasszam? (242. sz. 

hangosfilm) 

 A film a lakatos, a vegyipari szakmunkás és az esztergályos szakmákat ismerteti, pá-

lyaválasztás szempontjából. Bemutatja, hogy milyen munkakörülmények között dolgoztak ré-

gen és milyen munkakörülmények között dolgoznak ma a szakmák művelői. Az emberi erőt 

mindinkább felváltja a gép, az ember feladata egyre inkább a gépek irányítása. Az egyes 

szakmáknál képet ad az ipari tanulók munkájáról is. A filmvetítés után a következő lehet a 

gondolatmenete az értekezletnek: 
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Meghatározott céllal, tudatosan irányítsuk közösen a gyerekeket a helyesen választott foglal-

kozás felé. 

Mi a helyes pályaválasztás legfontosabb feltétele? 

Az, hogy a tárgyi adottságok és a nekik megfelelő egyéni adottságok kedvezően találkoz-

zanak. A különböző pályák követelményeket és lehetőségeket nyújtanak az egyéni képessé-

gek kibontakoztatására. Pl.: szerszámkészítő pálya egyrészt követelményt támaszt: figyelem-

koncentráltság, pontosság, fegyelmezettség, másrészt változatosságot, sikerélményt is kínál. 

Mi a pályaalkalmasság követelménye? 

Megvizsgálni, hogy megvannak-e a gyerekben a választott pályához szükséges egyéni 

adottságok. 

Milyen a munkahely egészségi, érzelmi légköre? 

Milyen az egyéni adottság ezzel szemben? 

Milyen megvalósítási lehetőségek nyílnak a gyermek számára a választott pályán? 

Ismertessük meg a szülőket a pályaválasztást elősegítő könyvekkel, mutassuk be azokat. 

Fogadóórák 

A fogadóórákat és azok rendjét az iskolai SZMSZ tartalmazza. Havonta tartanak az osztályfő-

nökök, szakoktatók és szaktanárok fogadóórákat. 

Céljuk: „négyszemközti” beszélgetés a szülővel/szülőkkel a tanuló fejlődéséről, problémáinak 

közös megoldásáról
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8. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje  

 
Vezetők beosztása 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

      
Tagintézmény-vezető 7

30
– 15

30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

11
00

– 17
00 

6 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 15
30 

 8 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

1. 11
00

– 17
00 

2.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
      

 
Gyakorlati oktatás vezető 

 
7

30
– 14

30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

 
10

00
– 17

00 

7 
Ebédidő: 20 perc 

 
7

30
– 14

30 

 7 
Ebédidő: 20 perc 

 
7

30
– 14

30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

 

 
1. 11

00
– 17

00 

2.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
 

      
      
Általános tagintézmény-
vezetőhelyettes 

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

11
00

– 17
00 

6 
Ebédidő: 20 perc 

2. 11
00

– 17
00 

1.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
      

      
Szakmai tagintézmény-
vezetőhelyettes 

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

11
00

– 17
00 

6 
Ebédidő: 20 perc 

2. 11
00

– 17
00 

1.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
      

 
Miskolc, 2018. 09. 03. 
 Lénárt Györgyné 

tagintézmény-vezető 
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Vezetők beosztása 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Tagintézmény-vezető 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy épü-
let felügyelete, rugalmas munkaidő 

beosztásban 

11
00

– 17
00 

6 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy 
épület felügyelete, rugalmas 

munkaidő beosztásban 

7
30

– 15
30 

 8 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy 
épület felügyelete, rugalmas 

munkaidő beosztásban 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy 
épület felügyelete, rugalmas 

munkaidő beosztásban 

1. 11
00

– 17
00 

2.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy 
épület felügyelete, rugalmas 

munkaidő beosztásban 

Gyakorlati oktatás vezető 

 
7

30
– 14

30 

7 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy épü-
let felügyelete, rugalmas munkaidő 

beosztásban 

 
10

00
– 17

00 

7 
Ebédidő: 20 perc 

Távhő épület 

 
7

30
– 14

30 

 7 
Ebédidő: 20 perc 

Főépület 
Munkaidőn belül mind az négy 
épület felügyelete, rugalmas 

munkaidő beosztásban 

 
7

30
– 14

30 

7 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

 
1. 11

00
– 17

00 

2.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
Centrum rugalmas időbeosz-

tással 

Általános tagintézmény-
vezetőhelyettes 

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

Centrum rugalmas időbeosztással, 
munkaidején belül 3óra tartózkodás  

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

Centrum rugalmas időbeosz-
tással munkaidőben2 óra tar-

tózkodás  

7
30

– 14
30 

7 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

Centrum rugalmas időbeosz-
tással, munkaidején belül 3óra 

tartózkodás  

11
00

– 17
00 

6 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

 

2. 11
00

– 17
00 

1.3.4. 7
30

-13
30

 
6 

Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

 

Szakmai 
tagintézményvezető-
helyettes 

7
30

– 8
30  

Távhő épület 
8

30
–11

30 
Főépület 

11
30

–14
30 

Távhő épület 
7 

Ebédidő: 20 perc 
 

7
30

– 15
30 

8 
Ebédidő: 20 perc 

Centrum rugalmas időbeosz-
tással, munkaidején belül 3óra 

tartózkodás  

7
30

– 11
00  

Főépület 
11

00
–12

30 
Távhő 

12
30

–14
30 

Főépület 
7 

Ebédidő: 20 perc 

11
00

– 14
00  

Távhő 
14

00
–17

00 
Főépület 

6 
Ebédidő: 20 perc 
Betonyp épület 

Centrum rugalmas időbeosz-
tással munkaidőben2 óra tar-

tózkodás  

11
00

– 14
00  

Távhő épület 
14

00
–17

00 
Főépület 

6 
Ebédidő: 20 perc 

Centrum rugalmas időbeosz-
tással, munkaidején belül 3óra 

tartózkodás  

 
 
 

 

Lénárt Györgyné 

tagintézmény-vezető 

Miskolc, 2018. 09. 03. 
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9. Az intézmény külső kapcsolatai 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó 

munkakapcsolatban áll a fenntartóval (Miskolci Szakképzési Centrum). 

Az intézmény az eredményes nevelő és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn a 

következő intézményekkel, szervezetekkel: 

 Intézményi Tanáccsal 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

 Miskolci Járási Hivatallal 

 az iskola Szülői Szervezetével 

 az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival 

 Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 a miskolci középiskolákkal 

 a miskolci általános iskolákkal 

 Miskolc a munkaerőpiaci szereplőkkel 

 Miskolc város kulturális intézményeivel: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-

tár és Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolci 

Sportmúzeum, Miskolci Postakürt Galéria, Színháztörténeti és Színészmúzeum, Mis-

kolci Levéltár, Makói Közművelődési és Kulturális Kht. 

 B.-A.-Z. Megyei Rendőr Főkapitányság Miskolci Kapitánysága 

 Tűzoltósággal 

 Miskolc város sport – és kulturális egyesületeivel 

 Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetével 

 Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeivel 

 Miskolci Egyetem 

 Felsőoktatási Intézményekkel 

 Munkáltatókkal 

 BOKIK-kal 

 

10. A tantestület tagjainak megbízásai a 2018/2019-es tanévben 
Osztályfőnökök 

Ssz. osztály Osztályfőnök 

1.  9/SZK-A Asztalos Dobos János 

2.  9/SZK-K Kárpitos Móré Imréné 

3.  9/E1 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő Számítógépes adatrögzítő Németh Judit Mária 

4.  9/E2 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő Női szabó Bulla Gábor Györgyné 

5.  9/E3 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő Parkgondozó Szegedi Attila 

6.  9/SZ-P Pék Németh Istvánné 

7.  9/SZ-SZA Számítógépes adatrögzítő Vasvenszki Györgyi 

8.  9/K1 Készségfejlesztő iskola Vasvenszki Józsefné 

9.  9/K2 Készségfejlesztő iskola Köböl Zsoltné 

10.  10/SZK-N Női szabó Kissné Veres Erika Ilona 

11.  10/SZ-KR1 Kerékpárszerelő Behinya István 

12.  10/SZ-KR2 Kerékpárszerelő Varga Éva 

13.  10/SZ-PG Parkgondozó Csoma Mária 

14.  10/SZ-FZ Fazekas Gál Krisztina 
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Ssz. osztály Osztályfőnök 

15.  10/K Készségfejlesztő iskola Gere Éva 

16.  11/1AT Asztalos Lévayné Hankóczi Mária 

17.  11/2PT Pék Krajnyákné Greutter Zsófia 

18.  11/K4 Készségfejlesztő speciális szakiskola (udvaros) Tamkó Sarolta 

19.  11/K5 Készségfejlesztő speciális szakiskola (háztartástan) Dávid Andrea 

20.  12/K4 
Készségfejlesztő speciális szakiskola (számítástechnikai alapisme-

retek) 
Farkas Erzsébet 

21.  12/K5 Készségfejlesztő speciális szakiskola (szövött tárgy készítő) Szelei Kis Kinga 

22.  12/KK Készségfejlesztő iskola (konyhai kisegítő+mézeskalács) Vaszilné Kanizsay Katalin 

23.  12/KÁ Készségfejlesztő iskola (kisegítő állatgondozó+ iroda+habil) Révész Julianna Rita 

24.  12/KP Készségfejlesztő iskola (kert-és parkápoló+udvaros+habil) Kristóf Anikó 

25.  SZH/1K Szakképzési Híd Program (Könyvkötő) Hortobágyi Orsolya 

26.  SZH/1B Szakképzési Híd Program (Bevont elektródás kézi ívhegesztő) Barsi Zsolt 

27.  SZH/2B Szakképzési Híd Program (bőrtárgy készítő részszakképesítés) Bajzáthné Rajna Andrea 

28.  SZH/2K Szakképzési Híd Program (kosárfonó) Kulik József 

 

Felnőttoktatás 
29.  KSZ12/Fnsz NŐI SZABÓ (FELNŐTTOKTATÁS) Ducsai Ágnes 

Pedagógus munkát segítők munkarendje 21. sz. melléklet. 

 
Munkaközösségek beosztása 

Munkaközösségek megnevezése Szakterülete Tagjai 

I. Általános munkaközösség 
 

1. Közismereti /reál – humán gyógypeda-
gógiai/ 
Vezető: 
Farkas Erzsébet 
Helyettes: 
Vaszilné Kanizsay Katalin 

matematika 
fizika 
kémia 
biológia 
földrajz 
természetismeret 
informatika 
médiaismeret 
informatikai  
gazdasági ismeretek 
közlekedés 
gyógypedagógia 

Gyógypedagógus, 
Szaktanár 
Gyógypedagógiai 
asszisztens 
 
 

2. Mérés-értékelés munkaközösség 
Vezető: 
Németh Judit 
Helyettes: 
Korbély Szilárd 

intézményi mérések lebonyolítása, ki-
értékelése 
Intézkedési tervek készítése 
egyéni fejlesztési tervek készítése 

A tantestület valamennyi 
tagja 
 

3. Rehabilitációs-fejlesztő – gyógypedagó-
giai munkaközösség 
Vezető: 
Dávid Andrea 
Helyettes: 
Fülöp-Pető Eszter  

gyógypedagógia 
SNI-s tanulók  
fejlesztése,  
rehabilitációja  
habilitációja 
 

Gyógypedagógus 
Fejlesztő pedagógus 
Konduktor 
Szociális szakember 
Gyógypedagógus 
/oligofrén, tiflo, szurdo, 
autista, tanulásban aka-
dályozott, értelmileg 
akadályozott, szomato/ 
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Munkaközösségek megnevezése Szakterülete Tagjai 

Konduktor-
szomatopedagógus 

II. Szakmai munkaközösségek 

4. Humán szakterület munkaközösség 
Vezető: 
Gál Krisztina 
Helyettes: 
Szelei Kis Kinga 

művészet 
közművelődé 
kommunikáció 
szakmacsoport 
kerámiakészítő 
szövő 
művészeti tárgyakat oktatók 

Szakmai elméletet,  
gyakorlatot oktató  
Szakoktató 
Mérnöktanár 
Szaktanár 
Gyógypedagógus 
Gyakorlati oktatás Szak-
mai alapozást oktató 

5. Műszaki, gazdasági szolgáltatási és 
nyomdaipari szakterület munkaközösség 

Vezető: 

Bulla Gábor Györgyné 

Helyettes: 

Kissné Veres Erika 

Gépészet szakmacsoport 
esztergályos 
Könnyűipar szakmacsoport 
nőiruha-készítő 
textiltermék összeállító 
Faipar szakmacsoport  
kárpitos 
asztalos 
asztalosipari szerelő 
Nyomdaipar szakmacsoport 
papírtermék-készítő 
Közlekedés szakmacsoport 
kerékpárszerelő 
Ügyvitel szakmacsoport 
számítógépes adatrögzítő 
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacso-
port 
konyhai munka, konyhai kisegítő munka 

Szakmai elméletet,  
gyakorlatot oktató  
Szakoktató 
Szakoktató 
Mérnöktanár 
Szaktanár 
Szakmai alapozást oktató 

 
6. Agrár szakterület  munkaközösség 
Vezető: 
Endrész Antal 
Helyettes: 
Németh Istvánné 

 
Mezőgazdaság szakmacsoport 
parkgondozó 
Udvaros 
Élelmiszeripar szakmacsoport 
pék 
 

 
Szakmai elméletet,  
gyakorlatot oktató szakmai 
alapozást oktató szakok-
tató 
Szakoktató 
Mérnöktanár 
Szaktanár 

III. Ifjúsági és szociális munkaközösség 
 

7.  Osztályfőnöki munkaközösség 
Vezető: 
Krajnyákné Greutter Zsófia 
Helyettes: 
Hortobágyi Orsolya 

Osztályfőnöki munka 
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, 
mentálhigiénia 
osztályközösség építő program 
konfliktuskezelő program 
esetmegbeszélések 

Minden nevelő 
 

8.  Kulturális és sport  
   munkaközösség 
Vezető: 
Rózsahegyi Béla 
Helyettes: 
Lévayné Hankóczi Mária 

Egészségnevelés 
Testnevelés 
Mindennapos testnevelés 
kulturális programok 
rendezvények szervezése, irányítása 
 

Minden nevelő 
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Munkaközösség-vezetők 

 

1. közismereti Farkas Erzsébet 

2. mérés-értékelés Németh Judit 

3. rehabilitációs-fejlesztő, gyógypedagógiai Dávid Andrea 

4. humán szakterület Gál Krisztina 

5. műszaki, gazdasági szolgáltatás és nyomdaipari szakterület Bulla Gábor Györgyné 

6. agrár szakterület Endrész Antal 

7. osztályfőnöki Krajnyákné Greutter Zsófia 

8. kulturális és sport Rózsahegyi Béla 

 

Egyéb megbízások 

 

DÖK segítő tanár 
Révész Julianna Rita 

Vasvenszki Györgyi 

Múzeumpedagógia koordinálása 
Lévayné Hankóczi Mária 

Szelei Kis Kinga 

BECS – csoport Szécsi Sándorné 

 
Fejlesztési teamek   

1. Szociális team 

 TÁMOP 3.1.4 programcsomagok bevezetésének megszilárdítása, fenntartása 

 (integrációs, IPR-es képesség-kibontakoztató program, utógondozói modellprogram, felzárkóztató, 
drog-megelőzés projektek végrehajtása) 

 Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése 

 Konfliktus – és iskolai agressziókezelési program működtetése 

 Szülői kapcsolattartás átdolgozása 

 Egészségnevelési program végrehajtása 

 Jó gyakorlat bevezetése – Waldorf módszer – A szülőkkel folytatott együttműködő munka minősé-
gének javítása. 

 Intézményi jó-gyakorlat írása – innováció továbbfejlesztése 

 Lemorzsolódás csökkentése intézményi intézkedési tervek,tanulói, egyéni fejlesztési tervek készí-
tése, koordinálása 

 Munkaerő-piaci programok 

 Pályaorientációs programok működtetése 

 Ösztöndíj programok figyelemmel kísérése 
Felelős: Krajnyákné Greutter Zsófia, Hortobágyi Orsolya, Gere Éva 

 
2. Rehabilitációs – fejlesztő team 

 TÁMOP 3.1.4 program „fejlesztési program végrehajtása” 

 személyiségfejlesztés, egyéni fejlesztés, egyéni terv készítése, egyéni fejlődési napló vezetése. In-
tegrált rehabilitációs program és a halmozottan súlyos fogyatékosok programjainak kidolgozása.  

 „Ilyenek vagyunk” Érzékenyítő program működtetése – hálózati tanulás biztosítása 

 TÁMOP 3.1.6. programom belül műhelymunkák szervezése /speciális eszközök kölcsönzésnek 
szervezése használatának bemutatása/ 

 Segédanyagok készítése /hallás, látás, autista mozgás - értelmi sérült tanulók számára/ 
Felelős: Dávid Andrea 
 
 

3. Megújulás – módszertani team 

 Új módszereke bevezetése/pl. öndifferenciálás, Montessori stb./ 

 jó-gyakorlatok bevezetése 
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 Bázisiskolai ütemterv programjainak koordinálása 

 Módszertani modellek bemutatása 

 Lemorzsolódás – egyéni fejlesztési tervek továbbgondolása 

 Montessori képességfejlesztő eszközrendszerére épülő kompetencia alapú oktatási program 
melynek alapkövei. Montessori értékelési rendszer, differenciálás csoporton belül, tantárgyi integ-
ráció, kooperatív tanulás számítógéppel támogatott oktatás, projekt, epocha /Garabonciás/ 

 (differenciált tanulásszervezés) – egyéni ütemterv szerinti haladás – projektpedagógia, epochák 
kooperatív technikák alkalmazása, rendszeres belső továbbképzések szervezése 

 Intézményi jó gyakorlat írása 

 Innovációs programok továbbfejlesztése szakiskolák számára készült komplex tankönyvbemutatá-
sa és feldolgozása /műhelymunka szervezése/ 
Felelős: Farkas Erzsébet 

 
4. Környezet nevelési team 

 Környezetnevelési program végrehajtása 

 ÖKO-SULI 

 ÖKO-turizmus – tábor szervezése 

 Szelektív-hulladékgyűjtés 

 (szabadidős tevékenységek tervezése projekt formájában 
Pl: természetjárás-védett természeti értékeink megismerése) 

 Intézményi jó-gyakorlat írása 

 Öko – iskola örökös tagság megszerzése 
Felelős: Endrész Antal 

 
5. Mérés – Értékelés team /Mérés – Értékelés Reformja/ 

 Intézményi online mérések körének bővítése 

 TÁMOP 3.1.4 programcsomagok bevezetésének megszilárdítása, 

 országos kompetencia mérések szervezése, elemzése /egyéni elemzés, összehasonlító elemzés, 
következtetések levonása, indikátorok beépítése a szervezetbe, szükség esetén intézkedési terv 
készítése – adatbázis kialakítása a dokumentációs rendszer működtetésére/, 

 a tanterv alapú mérésről a tudás alapú mérést kell kialakítani az intézményben – műveltség – mű-
ködőképes tudás, 

 TÁMOP 3.1.4 indikátorainak teljesítése, 

 a tanulói teljesítmény mérése- értékelése – elemzése intézményi – városi- országos szinten, 

 mérőeszközök, kérdőívek folyamatos aktualizálása, 

 önértékelés javítása, egységes, ösztönző értékelési mérési rendszer kialakítása, 

 fejlesztő értékelés erősítése – hibák javítása, korrekció lehetősége, 

 a tanulók fejlődésének egyedi követése – mérése – értékelése, 

 tanulói portfólió fejlesztése, 

 a feltárt problémák és a szükséges beavatkozás előírása, 

 kompetencia területek meghatározása (kompetencia elvi értékelés, mérés), 

 normatív és kritériumértékelés kidolgozása az iskolában, előtérbe helyezve a kritériumorientált ér-
tékelést, 

 teljes körű mérések – részletes visszajelzések minden szinten. A leíró funkció helyett a diagnoszti-
kus funkció előtérbe kerülése. Egyéni fejlődési mutatók, követéses vizsgálatok. A lemaradásokat 
csak személyre szólóan lehet kezelni. Teljes körű felmérésekre és tanulói szintű visszajelzésekre 
van szükség, 

 szükséges az intézményi mérés – értékelés során a teljes körű követéses, tanulói szintű visszajel-
zések rendszerének kiépítése, eredményeinek alkalmazása, diagnózis és terápia, 

 szükséges továbbá a MÉCS-nek a pedagógusok körében a pedagógiai hozzáadott érték értelmezé-
se és alkalmazása, 

 intézményi jó-gyakorlat írása, 

 feladat a Mérés – értékelés tesztnaptárak készítése minden területen és az egész tanévre vonat-
kozóan, 

 belső továbbképzések szervezése. 



Miskolci SzC Martin János Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

100 

 

 kompetencia mérés szervezése – szükség esetén intézkedési terv 

 Montessori értékelési rendszer kidolgozása 

 Epochák értékelésének kidolgozása.  

 A tanulók értékelésének kidolgozása. 
o az osztályközösség – építő programban 
o a kommunikáció – magyar programban /fejlesztő értékelés gyakorlat megvalósítása  
o technikai  
o diagnosztikus értékelés szerepe  
o minősítő értékelés, matematika, természetismeret, történelem és társadalom ismeret 

programban  

 Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt – vagyis a NETFIT rendszer bevezetése 
Felelős: Rózsahegyi Béla 

 
A TANULÓ FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE a jogszabályban meghatározottak szerint az országos mérés-
értékelés feladatainak végrehajtása.  
Fejlesztési – intézkedési terv készítése, fenntartói felhívásnak megfelelően. 
„Jó gyakorlatként” Kompetenciatérkép intézményi szintű bevezetése - nyomonkövetési rendszer kiépítése 
/Zöld-Kakas Líceum átadás-átvétele alapján/ 
Felelős: Németh Judit 
 

6. Foglalkoztatást elősegítő team 

 TÁMOP 3.1.4 programcsomagjainak megszilárdítása a területen - indikátorok teljesítése. Tanulás – 
projektoktatás. 
A személyiség viszonyulása (attitűdje) és a képességek mellett szerepe van a környezetnek, amely-
ben a tudás segítségével megvalósul a tevékenység. 
Modell: attitűd + tudás + képességek integrálása az alkalmazásban /a változó környezetben/. 

 „MHGy” program,  
„Utógondozói modellprogram” – Pályakövetési rendszer /PKR/ 
„KOMP” I-II. program megvalósítása 

 Egyéni átvezetési terv – EÁT vezetésének koordinálása és ellenőrzése 

 Iskolai Szolgálat működtetése 

 Interkulturális koncepció intézményi bevezetése – migráns tanulók oktatása foglalkoztatása 
Belső képzések tartása,  
Intézményi jó gyakorlat írása – innováció továbbfejlesztése 
Felelős: Hollóné Kalász Mónika 

 
7. Informatikai /fejlesztő team/  

 Tanulói-tanári portfólió elektronikus fejlesztése 

 Könyvtárt és informatikát fejlesztő team 

 Belső továbbképzések szervezése 

 Digitális pedagógia bevezetése 

 IKT-s tartalmak bővítése 

 IKT-s tanórák tartása - bővítése 

 Interaktív táblák alkalmazásának bevezetése – belső képzések szervezése 

 Elektronikus napló koordinálása 

 Rendszeres belső képzések tartása 

 Intézményi jó gyakorlatok írása 
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Korbély Szilárd 

 
8. Tantárgyi projektek  

 beépülnek a tanmenetekbe és a tanórai foglalkozásokba 
Felelős: Járási Mónika  – általános tagintézményvezető-helyettes 
  Munkaközösségvezetők 
 

9. Minőségfejlesztő team (BECS) /Minőségfejlesztés reformja/ 

 CSR – program megszilárdítása, területeinek fejlesztése 
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 A megújuló köznevelés minőségfejlesztési keretrendszere, Minőségstandard 

 Pedagógus – vezetői – egyéb alkalmazotti értékelés –minősítés lépésről lépésre 

 Minősítés (pedagógus életpályamodell) 

 Tanári portfólió bevezetése, az e- portfolió szerepe a pedagógus életpályamodellben 

 Intézményi önértékelés végrehajtása, az új köznevelési törvénynek megfeleltetve 

 Küldetési nyilatkozatunk újragondolása – átfogalmazása. /MSZC – küldetés – jövőkép értékek fi-
gyelembevételével/ 

 Tanfelügyelet (külső értékelés) /műhelymunka szervezés/ 
Feladata: 

 A tanuló fejlődésének nyomon követése /egyéni fejlesztési terv, egyéni átvezetési terv/ 

 Intézményi jó gyakorlatok írása 

 A jogszabályban meghatározottak szerint köteles részt venni az országos mérés-értékelés felada-
tainak végrehajtásában.  

 Belső képzések tartása 
Felelős: Szécsi Sándorné 
 

10. Témahét szervezés – valamennyi munkaközösség 
9-14 évfolyamon 

           1.   EU Code Week – Európai programozás hete csatlakozás a programhoz 
             Produktum: „e-produktumok” bemutatása 
            2018. 10. 06. – 2018. 10. 21. ütemterv szerint 

Felelős:  Vasvenszki Györgyi 
 Farkas Erzsébet 
                osztályfőnökök, szaktanárok 

 
2. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete – pénz7 Gazdasági nevelés és pénzügyi kompetenciák fej-

lesztés „Okosan a hitelekről” 

Produktum: interaktív események, vetélkedők, versenyek 
2019. 02. 25. – 2019. 03. 01. ütemterv szerint 
Felelős: Németh Judit 
 Révész Julianna Rita 
                osztályfőnökök, szaktanárok 
 
3. Fenntarthatóság – környezettudatosság – „Egészséges környezet és hatékony gazdaságot a jövő szá-

mára” 

Produktum: Prezentációk, alkotások bemutatása 
2019. 03. 18.  – 2019. 03. 22. ütemterv szerint 
Felelős:  Csoma Mária 
                Endrész Antal 
 Németh Istvánné 
               osztályfőnökök, szaktanárok  

 
4. Digitális témahét (DTH) – digitális pedagógiai elterjesztése, új pedagógiai módszerek kipróbálása 
Produktum: DTH Flashmob és verseny, nyereményjáték, Lányok napja 
2019. 04. 08. – 2019. 04. 12. ütemterv szerint 
Felelős: Vasvenszki Györgyi  
                Korbély Szilárd 
                 osztályfőnökök, szaktanárok 
 
Témanapok: - valamennyi munkaközösség 

 
1. Idegennyelvi témanap 

Felelős: Hortobágyi Orsolya 
               Takács Veronika 
              osztályfőnökök, szaktanárok 
2018. 10. 08. 
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2. Egészségnap 

               projekt prezentációk bemutatása 
Felelős: Fülöp – Pető Eszter 

 Gere Éva 
Németh Istvánné 

            osztályfőnökök, szaktanárok 
2018. 10. 10. 

 
3. Diákönkormányzati nap – népek és vallások (többségi érzékenyítés) 

Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása 
Felelős: Révész Julianna Rita 
 Vasvenszki Györgyi 
               osztályfőnökök, szaktanárok 
2018. 12. 21. 
 
4. Tehetségnap 
projekt prezentációk bemutatása 
Produktum: kiállítás saját alkotásokból 
Felelős: Hollóné Kalász Mónika 
               Herpai László 
               osztályfőnökök, szaktanárok 
2019. 06. 14. 

 
11. Intranetes – belső hírlevél 

Internetes – külső hírlevél 
Felelős: rendszergazda, tagintézményvezető-helyettesek 

 
12. Önfejlesztő team – intézményi jó gyakorlatok írása - Innovatív módszertani fejlesztések – horizontális 

tanulás, tanuló szervezetté válás – hálózati tanulás koordinációja – szakmai műhelymunka szervezése 
– Belső képzések tartása 
Felelős: Munkaközösségi vezetők 

 
13. REFERENCIA TEAM /TÁMOP 3.1.7./ 

 Mintaértékű eljárásrendek kialakítása, publikálása 

 Közreműködés a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában 
más intézmények számára. 

 Jó gyakorlatok átadása, adaptációs terv alapján tevékenységek bemutatása a változatos intéz-
ményi együttműködések során a képzett mentor pedagógusok bevonásával.  

 Hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítása PR tevékenységekkel. 
Felelős: Krajnyákné Greutter Zsófia 

tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettesek 
 

14. Önkéntesség team 
Önkéntesség  
Az Önkéntesség célja, hogy javítsa az önkéntességet támogató környezet kialakítását, az önkéntesség mi-
nőségét, az önkénteseket támogató szervezetek megerősítésével, hogy az önkéntes munka elismert tevé-
kenység legyen, s hogy ennek értéke és fontossága közismertté váljon. 

 
 

Melyek az Önkéntesség célkitűzései?  
„Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek” segít bizonyítani, hogy az önkéntesség az aktív 
polgárság és a demokrácia egyik kulcsfontosságú tényezőjének számít, mivel olyan európai értékeket való-
sít meg, mint például a szolidaritás- és a megkülönböztetés mentesség, és ezzel hozzájárul az európai tár-
sadalmak harmonikus fejlődéséhez.  
Az önkéntes tevékenységek sokoldalú tanulási tapasztalatot nyújtanak, lehetővé teszik a szociális készsé-
gek és kompetenciák fejlesztését, valamint hozzájárulnak a szolidaritáshoz.  

fejlesztése 
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A valamennyi korosztályból kikerülő önkéntesek által végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a demok-
rácia fejlődése szempontjából. Az önkéntes tevékenységek hozzájárulhatnak az egyén jólétéhez és az eu-
rópai társadalmak harmonikus fejlődéséhez.  
Az önkéntes tevékenységek nem helyettesítik a hivatásszerű, fizetett munkalehetőségeket, de hozzáadott 
értéket nyújtanak a társadalom számára.  

 
Az önkéntesség értékének és fontosságának tudatosítása, a figyelem felhívása általában az önkéntességre, 
mint a civil részvétel megnyilvánulására, amely hozzájárul a minden tagállam közös érdekét képviselő kér-
désekhez, mint például a harmonikus társadalmi fejlődéshez és a társadalmi kohézióhoz. 
Felelős: tagintézményvezető-helyettesek 
  osztályfőnökök 
 
15. Tehetségkutatást fejlesztést koordináló team 

Feladat: 

 minden gyermekben a tehetség feltárása, kibontakoztatása, /tanórai/ 

 mester – tanítvány kapcsolatban rejlő lehetőségek sokaságának, sokszínűségének megvalósítása, 

 tehetséggondozás, 

 A tehetségazonosítást, tehetségfelismerést, tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást segítő prog-
ramok kidolgozása, gyakorlatban történő alkalmazása a választott öt képességterületen. 

 Képesség – érdeklődés – motivációvizsgálat a különböző képességterületek fejlesztését szolgáló 
programok megvalósítása érdekében. 

 Egyéni fejlesztési tervek vezetése a tehetséges tanulók számára a tanév folyamán és ezen fejlesz-
tési tervekben foglaltak szerint szervezett fejlesztések megvalósítása. 

 Tehetségsegítő programok tervezése, megvalósítása képességterületenként. 

 tehetségnap gondozása, szervezése – a tehetség ünnepe /tanulmányi, sport, művészeti versenyek, 
seregszemlék, kiállítás, stb./, 

 tehetségnap élettel megtöltése - /FÉNY – Holokauszt témáját kiemelve/ 

 őszi – tavaszi tehetségnap szervezése – kiállítás szervezése – a „FÉNY” és a „HOLOKAUSZT” témá-
jában. 

Felelős: Hollóné Kalász Mónika 
Herpai László 
 

16. Felzárkóztató team 

 az oktatás dokumentációjának a kidolgozása, modulrendszerű, projektalapú oktatás megvalósítá-

sa, kidolgozása 

 rendszeres módszertani belső továbbképzések tartása 

 9/E osztály tantervi programjának ismertetése feldolgozása /új tanterv – tananyag – tankönyv/ 

 intézményi jó gyakorlat írása 

Felelős: Németh Judit 
  Endrész Antal 
Feladatmegoldó teamek: 
 

1. Tankönyvtámogatás, tankönyvellátás megoldása. 
 Felelős: Juhász Krisztina 
 

2. Könyvtári szabadidős, programok bonyolítása, versenyek szervezése. 
 Felelős: Könyvtáros munkaközösségvezetők 
 

3. Ünnepségek (tanévnyitó, tanévzáró) rendezése. 
/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 

 
4. Március 15. ünnepségek megrendezése. 

/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 
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5. Október 23. ünnepély megrendezése. 

/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 
 

6. Június 04. 
Nemzeti Összefogás Napja /Trianon/. 
/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 

 
7. Karácsonyi műsor rendezése.  

/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 
 

8. Március 25. /Bartók Béla születésnapja/ 
Európai Tehetségnap megrendezése. 
/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 

 
9. Iskolarádió működtetése. 

Felelős: DÖK vezetése 
 

10. Az intézmény dekorációja aktuális eseményeknek megfelelően. 
/Ütemterv – eseménynaptár szerint/ 

 
11. Társalgási estek szervezése. 

Felelős: Munkaerőpiaci projektvezetők, DÖK vezetése 
 

12. Sportversenyek mindennapos testnevelés szervezése. 
              Felelős: Testnevelő tanárok 
 

13. Tanulmányi versenyek szervezése. 
Felelős: Munkaközösség vezetők, tagintézményvezető-helyettesek 

 
14. Diákönkormányzati nap szervezése. 

Felelős: Ütemterv – eseménynaptár szerint 
 

15. Városi rendezvények szervezése. 
Felelős: Ütemterv – eseménynaptár szerint 

 
16. Nyíltnap szervezése. 

Felelős: Ütemterv – eseménynaptár szerint 
17. Június hónap 

Családi Nap szervezése, tartása 
Felelős: Osztályfőnökök 

Szociális team 
 

18. Szalagavató ünnepség szervezése. 
Felelős: Ütemterv – eseménynaptár szerint 

 
19. Panaszfórum rendezése. 

Felelős: Ütemterv – eseménynaptár szerint 
 

20. „Az én családom” projekt bemutatása. 
Felelős: Szociális team 

 
21. Egészségnevelés projekt egészségnap megvalósítása. 

Felelős: Szociális team 
 

22. Kulturális programok szervezése /színház, hangverseny, kirándulás, stb./ 
Felelős: Kulturális munkaközösségvezető 
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23. Kockázatkezelési team kialakítása. 

Felelős: Munkavédelmi vezető 
 

24. Más intézmények által támogatott tanulás-szervezési formák megvalósítása /pl. múzeum, zoo-
könyvtári- sport órák/ 
Felelős: Lőrincz Erika 
             Lévayné Hankóczi Mária 

 
25. Tehetségnapok szervezése /őszi – tavaszi/ 

Felelős: Hollóné Kalász Mónika, Herpai László 
 
Problémakezelő teamek: 

1. Iskolaközi Munkaközösségek létrehozása, működtetése, hálózati tanulás koordinálása. 

2. Adatgyűjtés módszereinek és technikájának fejlesztése. 

3. Multiplikációs hatás és bázis modell iskola irányító és szerepkör.  

4. Szabadidős tevékenység és a tanórán kívüli tevékenységek bővítése.  

5. Kommunikáció fejlesztése, specializált team rendszerű feladat ellátása, erősítése. 

6. Munkaközösségek innovatív munkájának fejlesztése módszertani fejlesztés, képzés. 

7. Közvetett partneri kapcsolatos társadalmi hatása, szülői kapcsolatok erősítése, nemzetközi iskolai 

együttműködések erősítése, jó gyakorlatok átadása, átvétele. 

Felelős: Szécsi Sándorné, BECS-csoportvezető – tagok 

 

Kompetenciaelv érvényesítése a képzésünkben 

„Mond el – és elfelejtem, 

Tanítsd meg – és emlékezem rá, 

Lehessek részese – és megtanulom.” 

/Kínai bölcsesség/ 

 

 Az ismeretek és a kellő szakértelem megszerzése olyan oktatással párosuljon, amely a szociális felelős-

ség ébrentartására is alkalmas. 

 A rendszerelmélet síkján való gondolkodás elsajátítása. 

 Az oktatás új feladata a helyes irányba ható megfigyelés, a valóság iránti természetes kíváncsiság, va-

lamint a kísérletező hajlam képességének fejlesztése, így az egyén nem alávetettje, hanem ura lesz a 

technikának. 

 Az ítéletalkotás és a választani tudás képessége a világ megértéséhez szükséges és elengedhetetlen ké-

pesség. Iskola fontos feladata a kritikai szellem kialakítása a fiataloknál és a pedagógusoknál egyaránt. 
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III. Záró rész 

 
A munkatervben figyelembe vettük az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozásokat is, így különösen: 

 - az intézmény Pedagógiai programját, 

 - az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, 

 - az intézmény Házirendjét 

. 

A munkatervvel kapcsolatban a szükséges véleményeztetés megtörtént.  

Az éves tervet a tantestület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Miskolc, 2018. 09. 03. 
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Mellékletek 

 
A munkaterv mellékleteit képezik a munkaközösségek vezetői, illetve a diákönkormányzatot 

segítő pedagógusok, könyvtárosok, gyógypedagógusok, ifjúságvédelmi felelős, védőnő által 

elkészített éves tervezetek, az intézményi programnaptár, amely havi lebontásban tartalmazza 

a 2018/2019-es tanév intézményi programjait. További melléklet az iskola beiskolázási terve 

és a versenynaptár. 

 

1. számú melléklet: Esemény– Programnaptár  

2. számú melléklet: Munkaközösségi munkatervek  

3. számú melléklet: Versenynaptár a tervezett költségekkel  

4. számú melléklet: Önértékelési éves ütemterv  

5. számú melléklet: Minősítési eljárás – vizsga - éves ütemtervei  

6. számú melléklet: A tanév rendje  

7. számú melléklet: Tantárgyfelosztás  

8. számú melléklet: Közalkalmazotti besorolás  

9. számú melléklet: Órarend  

10. számú melléklet: Képességfejlesztési órák  

11. számú melléklet: Munkaidőbeosztás - eseti helyettesítés   

12. számú melléklet: Tanári ügyelet, csengetési rend 

13. számú melléklet: Osztályfőnöki beosztás  

14. számú melléklet: Munkaközösségek beosztása  

15. számú melléklet: Ünnepségek, rendezvények  

16. számú melléklet: Tanterem beosztás  

17. számú melléklet: Belső ellenőrzési ütemterv  

18. számú melléklet: Tűzriadó terv  

19. számú melléklet: Vezetők állású dolgozók munkarendje  

20. számú melléklet: Fogadóórák  
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21. számú melléklet: Pedagógus munkát segítők, gazdasági és technikai dolgozók munkarendje 

22. számú melléklet: Továbbképzési program, képzési terv  

23. számú melléklet: Nevelőtestület értekezletei  

24. számú melléklet: Iskolavezetőségi ütemterv  

25. számú melléklet: Iskolában működő bizottságok  

26. számú melléklet: A tantestület tagjainak feladatai, megbízásai  

             Feladatellátási terv – munkaidő nyilvántartás 

 

27. számú melléklet: Ütemterv, naptári terv  

28. számú melléklet: A 2018/2019. tanév munkatervének kiemelt feladatai, a moduláris kom-

petencia – projekt alapú oktatás megvalósítása érdekében.  

29. számú melléklet: A Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kés-

zségfejlesztő Iskolája esélyegyenlőséget biztosító akcióterv 2018/2019-es tanév  

30. számú melléklet: Mérés – értékelés tesztnaptár  

31. számú melléklet: Öko éves munkaterv  

32. számú melléklet: Intézményi teljeskörű munkaruha igény kimutatás                      

33. számú melléklet: Tervezett egységek – produktumok – eredmények – mesterkompetenciák 

fejlesztése 

34. számú melléklet: Bázisiskolai éves munkaterv 

35. számú melléklet: Beiskolázási akcióterv – beiskolázási terv 

36. számú melléklet: Egészségnevelési éves terv 

37. számú melléklet: Múzeumpedagógiai éves terv 

38. számú melléklet: Szakképzési Centrum szintű és tagintézmény szintű intézkedések a 

GINOP-6.2.3 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázattal összhangban 

 

39. melléklet: Javaslat a korai jelző támogató rendszer intézményi szintű bevezetésére, mű-

ködtetésére, alkalmazásának eljárásaira, módszereire 

 

40. melléklet: Javaslat korai jelző–támogató rendszer ütemtervére 

41. melléklet: Javaslat alapkészség-fejlesztés megoldási tervre 


