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Tisztelt Tantestület! 

 

Mindenekelőtt felkérem a tanévzáró értekezlet jegyzőkönyvének vezetésére: 

 Lőrincz Erika kolléganőt 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére: Endrész Antal, Fülöp-Pető Eszter 

 kollégákat kérem fel. 

 

Felkérem továbbá az értekezlet levezető elnöki posztjára: 

 Hollóné Kalász Mónika gyakorlati oktatásvezetőt. 

 

Feladatom az intézményünkben, a Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolá-

ja és Készségfejlesztő Iskolájának a 2017/2018-as tanévében elvégzett munka összefoglalása. 

Az elmúlt tanévet 

  - a Pedagógiai Program, 

  - a Helyi tanterv (Szakmai Program), 

  - az Éves munkaterv, 

  - a Miskolci Szakképzési Centrum szabályzatai, rendelkezései, utasításai, 

  - az Intézményi Önértékelés 

  - szakmai ellenőrzések külső/belső 

  - a munkaközösségi beszámolók, 

  - team beszámolók, 

  - gazdasági beszámoló, 

  - tagintézményvezető-helyettes beszámolók, 

  - és egyéb intézményi programok, projekt pályázati eredmények, intézményi 

statisztikák és szabályzatok alapján próbáltam áttekinteni. 

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét megha-

tározó fontosabb szabályozások illetve jogszabályok. 
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„Mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk, 

és a változás képviselőinek kell lennünk ” 
 

 

Vezetői összefoglaló 
 
Az intézmény a hatályos jogszabályok figyelembevételével tervezte meg éves feladatait, ké-

szítette el tanéves beszámolóját. 

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek: 

az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb szabályozások is, így különö-

sen: 

o az intézmény pedagógiai programja, helyi tanterve, szakmai programja (módosítva, elfo-

gadva: 2016.12.14. – 2017.01.01-től bevezetve) 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

o 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

o Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév 

rendjéről, különös tekintettel témahetek beemelése 

o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

o 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rend-

jéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

o Az emberi erőforrások minisztere 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete a járási hivatalok 

átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításá-

ról - Kerettanterv a készségfejlesztő iskolák számára 

o A Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság 

kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról 

o 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek mó-

dosításáról 

o 2017. évi CXCII. törvény egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az 

azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról 

o 354/2016. (XI. 18.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásá-

ról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról - lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók 

o Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal versenyfelhívása a szakiskolai képzésben 

részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakiskolák Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

(szakiskolai tanulók, készségfejlesztő iskolák tanulói számára) 

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

stb.) 

o Gyakornoki szabályzat módosítása; Pedagógus gyakornok és a pedagógus szakképzett-

séggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat – „NOKS” 

2016.10.01-tól; ill. 2017.01.01-től 

o Mentorprogram módosítása 2017.01.01-től /gyakornokok támogatása: pedagógus és okta-

tó, nevelő munkát támogatók esetében/ 
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o A 2017. és 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munká-

ját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez 

o Országos tanfelügyelet kézikönyv szakképző iskoláknak 4. javított kiadása [2017] 

o Önértékelési kézikönyv szakképző iskolák számára 3. javított kiadás [2017] 

o Módosítások 2017.01.01-től: 

 intézményi önértékelés – eljárásrend az eszköz- és elvárásrendszer 

 pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti látogatások) – egyszerűsödő eljárásrendek 

A változásokat 2017. január 01. napjától megszervezett eljárásokra (önértékelés és tanfelü-

gyelet) kell alkalmazni. 

A változások legfontosabb elemei a következők: 

1. Csökkent a pedagógus, vezető, intézmény értékelése során használt elvárások száma. (pl. 

pedagógus értékelése esetén 77-ről 62-re) 

2. 2017-ben indított önértékeléseket az új elvárásrendszernek megfeleltetve az informatikai 

támogató felületen az új funkció támogatásával kell, hogy történjen. 

3. Új elvárásrendszer elkészítése – informatikai felületre való feltöltése – majd az önértéke-

lés indítása 

o Miskolci Szakképzési Centrum iránymutató dokumentumai 

o elnyert pályázati indikátorok - az ötéves fenntartás - fenntarthatóság tükrében 

Pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos szabályok: 

o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése, vmint. 39/K.§ (1) bekezd. Peda-

gógus II. fokozatba sorolás életkor alapján - 2016. szeptember 1-jén a rá  irányadó öreg-

ségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 

megszerzéséig hét év vagy kevesebb mint  hét év  van hátra -> PED II. átsorolás 

o 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 32/A.§ „A pedagógus szakképzettséggel vagy szak-

képesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére 

nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha 

az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogo-

sult, ez utóbbiak - százhét százaléka. 

o 2011. évi CXC. törvény 94. § v) 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az 

egyes tanévekre vonatkozóan az illetményalapnak a mindenkori költségvetési törvényben 

rögzített vetítési alap százalékában meghatározott tanévenkénti mértékét, 

 

Vezetői tevékenység 

Az iskolának a Miskolci Szakképzési Centrumhoz való tartozása nagyobb felelősséget jelent, 

ugyanakkor motivációs lehetőséget is ad a szakmai feladatok minél eredményesebb megvaló-

sításához és a folyamatos napi működéshez: azonos lehetőségek, feltételek (szakképző iskolák 

között), nagyobb presztízs, elismertség az intézménynek (társadalom, szülők, munkaerő-piaci 

szereplők) körében. 

Hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítése mellett szorosabbá teszi az intézmé-

nyek közötti kapcsolatot is, továbbá gyorsabb és rugalmasabb reagálási lehetőséget biztosít a 

gazdasági igények változására. Az összehangolt, hatékony munkavégzés, egyértelmű felada-

tok ellátása érdekében rendszeres tájékoztatást kapok tagintézmény-vezetői értekezleteken, e-

mailen, szükség szerint személyes egyeztetésekre is lehetőségem van (főigazgatói, főigazgató 

helyettesi, szakmai, műszaki, pénzügyi referensi). A problémákra egyértelmű választ kapok. 
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A rendszeres találkozókat, az információk átadását, cseréjét, magas hatékonyságú módszerek 

jellemzik (együttműködésre való törekvés, közös célmeghatározás, eredményesség).  

Kommunikáció 

A kommunikációt –közzététel- információk átadása, cseréje, a közös értelmezésre való törek-

vés jellemzi. 

A nevelés-oktatást és gazdálkodást érintő területeken az intézményi bevonás minden esetben 

megtörténik, az intézmény érdekei képviseltek, ellentétben a korábbi időszakkal. A szakmai- 

és gazdasági főigazgató-helyettes, szakmai és műszaki referensek folyamatosan tájékoztatják 

a tagintézményt, eljuttatják számunkra a működésünk szempontjából fontos dokumentumo-

kat, adatokat, valamint külső-belső képzéseket szerveznek.  

Mindezek által a tervezés, célkitűzés specifikus, konkrét, pontosan körülírt, mérhető, megva-

lósítható, elérhető, reális releváns időkerethez köthető, tervezett időtartamra szól, mely növeli 

a szakmai munka minőségét.  

Vezetői feladataim támogatottak, a szakmai munka irányításában, fejlesztésében, valamint a 

szakmai munka aktuális tartalmi kérdéseiben is. 

Felnőttoktatás 

A felnőttoktatás lehetőségének biztosításával, mely számunkra új szerepvállalást és profilbő-

vülést jelent, a tagintézménynek további újabb lehetősége nyílt a sajátos nevelési igényű tanu-

lói számára a munkaerő-piaci esélyegyenlőség erősítésére, a tanulólétszám növelésére. 

A 2015/16-os tanévben keresztféléves formában indult Népi kézműves-fazekas szakmairány 

képzésünk 16 fővel folytatódott a 2017/18-as tanévben. A szakmai vizsga letételére ebben a 

tanévben kerül sor. 

Szeptemberben két osztályunk folytatta tanulmányait, Népi kézműves – Kosárfonó, 

fonottbútor-készítő szakma tekintetében. Az egyik osztály 14/KF1 [második évfolyam Kosár-

fonó, fonottbútor-készítő szakma egy osztály] 16 fővel, a másik 14/KF2 [második évfolyam 

Kosárfonó, fonottbútor-készítő szakma egy osztály] 21 fővel. A 14/kf2 osztály képzési hely-

színe a B.A.Z. Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézete. 

A 2016/2017-es tanévben 2017 február 1-vel keresztféléves formában egy női szabó osztá-

lyunk 14 fővel indult, amely sikeres szakmai vizsgát tett 2018. februárjában. 

További tervezett képzéseink felnőttoktatás keretében a 2018/2019-es tanévben: női szabó, 

kárpitos, fazekas, bőrdíszműves, asztalos, irodai titkár 

 

Ssz. 
Osztály meg-

nevezése 
Szakma megnevezése Oktatás helyszíne Létszám 

1. 14F/fz Népi kézműves-fazekas 
Miskolci SZC Martin J. Szaközép., 

Szakisk. és Készségfejl. Isk. 
13 fő (2017/2018-as 

tanév 1. félévben végzett) 

2. 14F/kf1 
Kosárfonó, 

fonottbútor-készítő 

Miskolci SZC Martin J. Szaközép., 

Szakisk. és Készségfejl. Isk. 
16 fő 

3. 14F/kf2 
Kosárfonó, 

fonottbútor-készítő 

B.A.Z. Megyei Bv. Intézet Fiatalkorú-

ak Regionális Bv. Intézete 
17 fő 

4. Ksz/11/Fnsz Női szabó 
Miskolci SZC Martin J. Szaközép., 

Szakisk. és Készségfejl. Isk. 
13 fő 

Felnőttoktatásban résztvevők száma összesen: 59 fő 
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Az új köznevelési és szakképzési tartalmak bevezetését támogatta, illetve támogatja a 

TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0007 Iskolai tehetséggondozás, TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0029 

Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0029 Innovatív isko-

lák fejlesztése „Megújulás a kulcsfontosságú területeken!” Mindenki más, egyedi és fontos, 

mindenkihez más út vezet, engedd, hogy megtaláljuk a Hozzád vezetőt!, TÁMOP-3.1.6-11/2 

Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért a korai gondozástól a 

munkába állásig;  NTP-FTP-15-0022 Nemzeti Tehetség Program Tiszta forrás - 500 éves a 

reformáció; NTP-SZTG-15-0060 Nemzeti Tehetség Program Textilbe varrt múltunk, Tű öl-

tötte anyag, tűz égette agyag pályázat megvalósítása, fenntartása. 

Újonnan meghirdetett pályázatok a Széchenyi 2020 keretében: 

 GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 

 GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

 GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása 

Az új köznevelési tartalmak megvalósítását tovább erősítik a tanév rendjében megjelent, és a 

tanévben megvalósított témahetek: 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rend-

jéről 10. §-ban meghirdetett témahetek megvalósítása: 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2018. március 5. és 2018. március 9. között  

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között 

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2018. április 23. és 2018. április 27. között  

 

 

Pályázati indikátorok teljesülése –fenntarthatóság: 

Az intézményben megvalósuló tevékenységek: 

 Kapcsolati háló működtetése - iskolák közötti kapcsolattartás 

 Egyéni átvezetési terv és utógondozás 

 Munkaerő-piaci felkészítés 

 Mozgásfejlesztés autistáknak 

 Konduktív pedagógiai ellátás 

 Eszközkölcsönzés /a pályázaton nyert eszközök esetében/ 

 Belső tudásmegosztás, horizontális tanulás - belső továbbképzés, ismeretek átadása 

 Tehetséggondozás téri-vizuális; testi-mozgásos; természeti; interperszonális (társas); 

intraperszonális (személyes) intelligencia területen 

 Tehetségpontokkal való kapcsolattartás 

 Tartalom alapú magyar, mint idegen nyelv oktatása 

 Magyar, mint idegen nyelv tankönyvek használata 

 Szülői érzékenyítés kidolgozott akkreditációs program használatával 

 Érzékenyítő program a migránsokat, és sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közösség 

felnőtt tagjai, tanulók, és valamennyi érdeklődő számára 

 Idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi témahetek) iskolai program  

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

segítő intézményi innováció iskolai program „Tudatos pénzkezelés oktatási-nevelési prog-

ram” kiemelt szerepe van a köznevelésbe is beépülő alapvető pénzügyi ismeretek tanításá-

nak. 
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 Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program és tudatos használatát elősegítő intézményi 

innováció 

 Illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését illetve a viselkedési függőségek 

megelőzését célzó program 

 A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékeny-

ségek támogatásának ösztönzése, ökotáborok szervezése 

 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, az oktatás IKT-val 

való támogatása 

 Komplex közlekedési ismeretek oktatása 

 Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcso-

lódó nemzetiségi, népismereti programok megvalósítása 

 Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése 

 Elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek tárgyú tanfolyam diákoknak  

A mindennapos testnevelés, (és a PP-be kiegészítésként bekerült mozgásprogram), melynek 

keretében a tanórai testnevelésen kívül az iskola diákjai az alábbi sport tevékenységekben vett 

aktívan részt: úszás, labdajátékok, kerékpározás, természetjárás – komplex mozgásfejlesztési 

program. 

Mindennapos testnevelés megvalósítása együttműködések, kapcsolatok létrehozásával és bő-

vítésével történik, mivel az intézmény nem rendelkezik tornateremmel. 

Cél a mindennapos testnevelés megvalósítása keretében az egészségfejlesztő, a testmozgás 

iránti igény viselkedésbe épülését szolgáló és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő 

sport- és mozgásprogramok megvalósítása: úszás – Kemény Dénes Sportuszoda, labdajáték-

ok, kerékpározás a Bükkben, ahol a cél mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzése, 

megszeretetése a diákok körében. 

− Egészségfejlesztő - szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása, a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselke-

désbe épülése érdekében. 

 

Tanulói eredmények, díjak: 

Miskolc városi elismerésék átadása 

Kiválóan teljesített tanulók városi elismeréseinek átadása a Művészetek Házában 

 Kiváló tanuló - sportoló 

 Pocsai Martin 11/kp kert és parkápoló osztály 

 Kiváló sportoló városi elismeréseinek átadása a Művészetek Házában 

 Tógyi Ferenc Adrián 12/1KÁT kárpitos osztály [Felnőtt Országos Bajnokság (50m 

gyors) 1 .hely - úszás] 

 

További következetes odafigyelés a tanulói díjak, kitüntetések felterjesztésére. 
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Az intézmény környezete 
 

Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település jellemzői 

A Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája fenntartója 

2015. július 01-től a Miskolci Szakképzési Centrum – 

Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Az intézmény jelenlegi pedagógiai és társadalmi 

környezete:  

A tanulók a városból, vonzáskörzetéből, és a régió 

területéről érkeznek.  

1. sz. diagram A bejáró és a miskolci tanulóink aránya 

 

 

2. sz. diagram Tanulólétszám alakulása – október 01-

ei, kiinduló statisztikai adatok alapján 

A nappali tagozaton tanulólétszám, az átszámított SNI-s létszám a tavalyihoz képest csökkent, 
az esti tagozaton emelkedett a létszám. 
 

Az intézmény tanulói összetétele az elmúlt tanévekhez viszonyítva nem változott.  

A gyereklétszám viszont az iskola környezetében folyamatosan csökken. Mindez nagyon 

célzott és egész éven át tartó marketing munkát, tudatos tervezést igényel az iskolai osztály-

létszámok kialakítása - a szakmakínálatban és az osztály számainak meghatározásában is. 

Tanulóink nagyon különböző háttérrel rendelkező és különböző szintű ismeretekkel érkező 

tanulók egyéni bánásmódot igényelnek. 

Az iskola fegyelmi helyzetén javítani kell – sok a hiányzás, mindennaposok a problémák pe-

dagógusokkal szembeni tiszteletlenség, a trágárság a tanórai munka akadályozása – az iskola 

területén való dohányzás. 

Hatékony megoldások érdekében szükséges a szünetekben a megerősített ügyelet, az adhoc 

intézkedés helyett a következetes fegyelmi intézkedés – az intézményben meghatározott fe-

gyelmi eljárások betartásával, figyelembe vételével. 

A jogszabályban meghatározottak szerint kapcsolattartás a családsegítő szolgálattal a közös 

megoldásokat támogató szervezetekkel, melynek célja a következetes sikeres problémameg-

oldó együttműködés. Szükségesnek tartom a konfliktusok megoldása érdekében kisebb cso-
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portokban, a fegyelmi intézkedések következetes lehetőségeinek áttekintését esetleges újra-

gondolását konkrét javaslatok megfogalmazását intézményi eljárás átdolgozásai, elfogadta-

tását. 

Felelőse: osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Legfontosabb pedagógiai céljaink: az intézmény Pedagógia Programjában megjelölt célok 

(amelyek felülvizsgálata folyamatos). 

A 2017/2018-es tanév egyik nagy célja az önálló tanulás képességének fejlesztése az egyéni 

képességek kibontakoztatása, a készség és képességfejlesztés, a hatékony tanulási technikák 

elsajátítása. Duális szakképzés bevezetése ECVET gyakorlatban történő tesztelése, kialakítá-

sa tudás készség kompetencia tükrében. Értékelés – érvényesítés – elismerés – EU elvárásai-

nak megfeleltetve. 

Az ECVET eszközök további széleskörű tesztelésére nyílik lehetőség az Erasmus pályázat 

keretében az alábbiak szerint: 

Európai szintű együttműködés révén 

a duális megközelítéseket a munka-

helyi környezetben történő tanulás , 

az európai szakképzési rendszerek 

központi pillérjévé kell tenni a tanu-

lás és a foglalkoztatás közötti átme-

net megkönnyítése, valamint a egyre 

nemzetközibbé váló a munkaerő-

piacon, elvárt készségek biztosítása 

érdekében. 

Mindehhez elengedhetetlen a szak-

mát tanulók és a munkát keresők ér-

dekében is, a nyelvtanulás, a nyelvi készségek, a nyelvi készségek fejlesztése az egyes szin-

tek elérése. OLS nyelvi rendszer alkalmazása a tanórákon. 

Az ESCO (European Skills Competences and Occupations) olyan osztályozási rendszer, 

mely az Európa 2020 stratégiához illeszkedve arra törekszik, hogy következetes terminoló-

giát alakítson ki az európai képesítések, a megszerezhető kompetenciák és a foglalkozások 

szerteágazó területein, előmozdítva ezáltal az oktatás-képzés kínálatának és a munkaerő-piac 

igényeinek egymáshoz közelítését, és a nyelvtanulás szükségességét. 

Tanulási eredményeket figyelembe véve próbálták kollégáim hatékonyabbá tenni a tanórai, 

tanműhelyi, tanulószobai munkát és szabadidős tevékenységet. Kiemelt figyelmet kell fordí-

tani az ebédeltetés menetére az udvaron eltöltött szabadidő minőségére. 

Az iskolai adminisztráció, határidők betartása továbbra is szaporodik, ezáltal a kollégák 

munkaterhelése tovább nőtt, akik ennek ellenére lelkiismeretesen elvégzik a kiadott felada-

tokat. Sok a rövid határidős feladat (adatszolgáltatások, időigényes adatokat kérő táblázatok, 

adatmódosítások stb.). Mindezen terhek mellett a tanévben javult a kollégák adminisztrációs 

munkája. A kért adatokat többnyire pontosan, határidőre elkészítik a tartalmi átgondolások, 

megjelenítések több esetben nem felelnek meg az elvárásoknak. Külön figyelmet kell fordí-

tani a tanmenetek készítésére. 

A naplók vezetése esetében még mindig gondot okoz, hogy nem mindig naprakészek a be-

írások (pl. fegyelmi intézkedések, dicséretek) egyéni fejlesztési terv vezetése. Az érdemje-
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gyek beírása, azok megfelelő számára többször kellett figyelmeztetni a kollégákat, épp azért 

továbbra is figyelmet kell fordítanunk a dokumentumok ellenőrzésére a naplók és egyéb do-

kumentumok naprakész vezetésére. Évről évre változnak a nyomtatványok, naplók. A bizo-

nyítványok többféle formátuma is okozott nehézséget a tanév elején. A törvényben szereplő 

záradékok nem fedik le a valós élethelyzetet. A tanév során nagyon sok volt a helyettesítés. 

 

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai 

A Miskolci Szakképzési Centrum központi munkaszervezete által október 5-én zajlott intéz-

ményünkben a kötelező tanügyi nyilvántartások valódiságára vonatkozó rendelkezések meg-

tartásának ellenőrzése, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 69.§ (1)-(2) be-

kezdése, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 94-95.§ alapján. A Miskolci Szak-

képzési Centrum központi munkaszervezete az ellenőrzés keretében vizsgálta a kötelező tan-

ügyi nyilvántartások valódiságára vonatkozó rendelkezések megtartását iskolánkban. Az elle-

nőrzés során a következő dokumentumok vizsgálata történt meg: beírási napló, törzslap, osz-

tálynapló, csoportnapló, foglalkozási napló, bizonyítvány 

Az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult. 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rend-

jéről 11.§ alapján 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében 

vizsgálja az Oktatási Hivatal a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, sze-

mélyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmé-

nyek által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pe-

dagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfele-

lését. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oktatási Hivatal látja el.  

Az adminisztrációhoz kapcsolódó belső ellenőrzések 

A tanév folyamán a tanórák dokumentálása, rehabilitációs napló vezetésével és a Kréta elekt-

ronikus napló segítségével történt. Az egyéni fejlesztési tervek vezetése továbbra is a Mayor 

elektronikus naplóban történik. 

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően a Kréta napló vezetésére tért át az intézmény, a Felkészí-

tés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" 

című akkreditált online képzést 46 fő végezte el, szerzett tanúsítványt, és készült fel az elekt-

ronikus napló vezetésére. A Kréta naplóba szeptember hónapban feltöltésre került a tagintéz-
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mény adatai, valamint a tantárgyfelosztás az elvárásoknak megfelelően, illetve folyamatosan 

történik a tanév folyamán. 

Kréta napló tapasztalatai: 

A napló megkönnyíti az órák dokumentálását, osztályzást. 

Hátrányai 

 ha a tankört tananyag szempontjából átnézzük, javítani nem lehet azonnal, vissza kell menni 

a haladási részhez – az oda-vissza ugrálás nehézkes 

 a haladási részben a beírt óra anyaga és száma nem jelenik meg, csak ha kattintunk 

 egyáltalán, nagyon sokat kell kattintani, minden órabejegyzésekor feltesz +1 kérdést, azt le 

kell okézni 

 a tanulók beírásakor a tanuló neve nem jelent meg, ha félbe hagytuk pár pillanatra valamiért, 

újra kattintgatva bele kellett menni 

 a nem tanított osztályok tanulóit nem látjuk (néha szükség lenne rá, pl. versenyek szervezé-

sekor) 

A gyógypedagógusok, szaktanárok tanmenetüket, projektterveket, témahét terveket szeptem-

ber 05-ig, havonkénti bontásban, az éves munkatervben meghatározott időpontig készítik el 

és rakták fel az intranet portálra. A tanmenetek elkészítési egységes formátumban történik.   

A tanmentek ellenőrzése a munkaközösség-vezetők, és tagintézményvezető-helyettesek fela-

data. 

Az intranet portálon való megjelentetés nem minden esetben jelent meg, illetve a megjelen-

tettek között több olyan van, ami nem felel meg az érvényben lévő kerettantervi rendeletek-

nek, PP-nek, Helyi tantervnek, Szakmai programnak. A 2017/2018-as tanévben fontos a 

megjelentetés az összehangolt munka érdekében, amelynek meg kell jelennie a tanítás-

tanulás folyamatában, illetve tanórákon rehabilitációs órákon. 

Az iskolatitkár, és az tagintézményvezető-helyettes feladata a KIR rendszer naprakész veze-

tése. A beírási napló ellenőrzésekor tűnt fel, hogy a tanulók esetében az érkezés és távozás 

vezetése nem naprakész. Hiánypótlás során a tagintézményvezető-helyettesek és az osztály-

főnökök pótolták. 

 

A tanuló- és pedagógus-nyilvántartásunk a törvényi elvárásnak maradéktalanul megfelel. A 

munkaügyi nyilvántartást a KIRA rendszerében végezzük. 
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Túlóra tervezet a tantárgyfelosztás alapján a 2017/2018-as tanév 1. félévében 

 
tanár 

TÚLÓRA 2017.09.01.-től 

2018.01.26.-ig 

TÚLÓRA 2017.10.01.-től 

2017.10.31.-ig 

TÚLÓRA 2017.09.01.-től 

2018.01.26-ig 
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felnőttoktatás 

 

 
elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

1. Rózsahegyi 

Béla 
30 30 30 - - - - - - - - - 

2. Juhászné 

Frigyik Dóra 
- - - - 12 12 12 - - - - - 

3. Kristóf Anikó - - - - - - - - 170 170 - 170 

 

Összesített túlóra elszámolás a 2017/2018-as tanév 1. félévében 

 Tanár 
2017. 

09. hó 

2017. 

10. hó 

2017. 

11. hó 

2017. 

12. hó 

2018. 

01. hó 
Összesen 

1. Rózsahegyi Béla 8 8 8 6  30 

2. Juhászné Frigyik Dóra  12    12 

 Összesen 8 20 8 6  42 

 

 
tanár 

 

TÚLÓRA NAPPALIN (bruttó összeg) 

 2017. 

09. hó 

2017. 

10. hó 

2017. 

11. hó 

2017. 

12. hó 

2018. 

01. hó 

Összesen 

  

1. Rózsahegyi Béla 21.692 21.692 21.692 16.269  81.345 

2. Juhászné Frigyik Dóra  22.953    22.953 

 

Összesített túlóra elszámolás a 2017/2018-as tanév 1. félévében 

 Tanár 

Felnőttoktatásban 

2017. 

09. hó 

2017. 

10. hó 

2017. 

11. hó 

2017. 

12. hó 

2018. 

01. hó 
Összesen 

1. Kristóf Anikó 44 44 44 33 5 170 

 Összesen 44 44 44 33 5 170 

 

 
tanár 

 

Felnőttoktatásban (bruttó összeg) 

 2017. 

09. hó 

2017. 

10. hó 

2017. 

11. hó 

2017. 

12. hó 

2018. 

01. hó 
Összesen 

 

1. Kristóf Anikó 132.000 132.000 132.000 99.000 15.000 510.000 
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Összesített helyettesítés elszámolás a 2017/2018-as tanév 1. félévében 

Tanár 

2017. 2017. 2018. 

Összesen 

11. hó 12. hó 01. hó 

Kötött munkaidőben eseti 

helyettesítés 

Kötött munkaidő felső határa 

feletti esti helyettesítés  

Kötött munkaidőben eseti 

helyettesítés 

Kötött munkaidő felső határa 

feletti esti helyettesítés  

Kötött munkaidőben eseti 

helyettesítés 

Kötött munkaidő felső határa 

feletti esti helyettesítés  

1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 1 hét 2 hét 3 hét 4 hét 

A
lk

al
o

m
 

Ó
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Ó
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Ó
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Ó
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Ó
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Ó
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1. Farkas Erzsébet 0 6 0 6 0 6 0 0 3 5 3 4 3 4 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 3 5 3 4 3 5 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 3 4 3 5 3 4 0 0 27 40 

2. 

Lévainé 

Hankóczy 
Mária 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 6 9 

3. 
Lőrincz Erika 

Franciska 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 6 9 

  Összesen 0 6 0 6 0 6 0 0 3 5 3 4 3 4 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 3 5 3 4 3 5 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 3 4 7 11 7 10 4 6 39 58 

 

 

 

 

 tanár 

 

Helyettesítés nappali (bruttó összeg) 

 2017. 

09. hó 

2017. 

10. hó 

2017. 

11. hó 

2017. 

12. hó 

2018. 

01. hó 

Összesen 

  

1. Farkas Erzsébet - - 44.777 48.222 44.777 137.776 

2. Lévainé Hankóczy Mária - - - - 31.000 31.000 

3. Lőrincz Erika Franciska - - - - 31.000 31.000 

Mindösszesen: - - 44.777 48.222 106.777 199.776 
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Szakképzési HÍD osztályokban oktatók száma 20 fő. 

A 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet. a Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótlékáról jogszabály alapján kimutatott pótlékok 

alakulása: 

 

 2017/2018 tanév első fé-

lévében: 
SZH/1B 

bőrtárgy 

SZH/1K 

kosárfonó 

SZH/2K 

könyvkötő 

SZH/2GY 

gyermek 

gondozó 
szeptember október november december január Összesítés 

    óraszám 

1 Aranyosi Zoltánné --- 13 --- --- 26 743 Ft 26 743 Ft 26 743 Ft 26 743 Ft 26 743 Ft 133 715 Ft 

2 
Kőrösi Mónika 

10 --- --- --- 
22 857 Ft --- --- --- --- 22 857 Ft 

Bajzáthné Rajna Andrea --- --- 22 857 Ft 22 857 Ft 22 857 Ft 68 571 Ft 

3 Balláné Karsai Márta 5 4 2 3 34 515 Ft 34 515 Ft 34 515 Ft 34 515 Ft 34 515 Ft 172 575 Ft 

4 Benedek Julianna Rita --- 3 --- --- 6 171 Ft 6 171 Ft 6 171 Ft 6 171 Ft 6 171 Ft 30 855 Ft 

5 Bulla Gábor György --- --- 0,5 --- 1 571 Ft 1 571 Ft 1 571 Ft 1 571 Ft 1 571 Ft 7 855 Ft 

6 Csoma Mária --- 2 --- --- 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 20 570 Ft 

7 Endrész Antal --- 1 --- --- 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 10 285 Ft 

8 Gál Krisztina --- 1 --- --- 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 2 057 Ft 10 285 Ft 

9 Hegedüs Orsolya 1 1,5 1 2 14 229 Ft 14 229 Ft 14 229 Ft 14 229 Ft --- 56 916 Ft 

10 Herpai László --- 2 --- --- 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 4 114 Ft 20 570 Ft 

11 Hortobágyi Orsolya 8 3 6 3 51 885 Ft 51 885 Ft 51 885 Ft 51 885 Ft 51 885 Ft 259 425 Ft 

12 Lévayné Hankóczi Mária 1 --- 1 1 8 286 Ft 8 286 Ft 8 286 Ft 8 286 Ft 8 286 Ft 41 430 Ft 

14 Lőrincz Erika Franciska 3 --- --- 4 18 286 Ft 18 286 Ft 18 286 Ft 18 286 Ft 18 286 Ft 91 430 Ft 

15 Oroszné Gere Éva --- --- --- 15 42 857 Ft 42 857 Ft 42 857 Ft 42 857 Ft 42 857 Ft 214 285 Ft 

16 Rózsahegyi Béla 2 2 --- 2 14 399 Ft 14 399 Ft 14 399 Ft 14 399 Ft 14 399 Ft 71 995 Ft 

17 
Soós Ferencné 

2 1 --- --- 
6 628 Ft --- --- --- --- 6 628 Ft 

Vasvenszki Györgyi ---- --- 6 628 Ft 6 628 Ft 6 628 Ft 19 884 Ft 

17 Szabóné Béres Brigitta --- --- 15,5 --- 48 714 Ft 48 714 Ft 48 714 Ft 48 714 Ft 48 714 Ft 243 570 Ft 

18 Szécsi Sándorné 3 1,5 1 4 24 515 Ft 24 515 Ft 24 515 Ft 24 515 Ft 24 515 Ft 122 575 Ft 

19 Varga Éva --- --- 1 1 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 30 000 Ft 

20 Vasvenszki Györgyi 2 1 --- ---     6 628 Ft 6 628 Ft 6 628 Ft 19 884 Ft 

  
    

   
Mindösszesen: 1 656 276 Ft 
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Gantt-diagram 
 

 

 

  

Tervezett fejlesztések alakulása a 2017/18-as tanévben 

2020 2016
 
  

2017 2018 2019 2020 

2021 

A felkészítés szakaszának eredményességi 
vizsgálata - önértékelés. 

2017. március 

 

Az önértékelési kultúra szervezetben való 
megjelenésének vizsgálata - önértékelés. 

2018. február 

A megváltozott tartalmi struktúra be-
válásának vizsgálata - önértékelés. 
2018. augusztus 

A rendszerszintű beavatkozások eredményessé-
gének vizsgálata - önértékelés. 

2018. december 

k

Befogadó – elfogadó inkluzív és az egyéni tanulási utat fejlődést biztosító oktatás – nevelés eljárásait érvényesítő tanulásszerve-
zés pedagógiai módszereket alkalmazó szervezeti kultúra fejlesztése. Team működés erősítése, fejlesztése. 

Kapcsolat kiépítése a felsőoktatási intézményekkel a módszertani gyakorlóintézményi hálózat kialakításához való csatlakozás 
annak érdekében, hogy a pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben hangsúlyosan jelenjen meg az SNI-s tanulók 
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulók nevelésének, oktatásának módszertani felkészítése. 

Duális szakképzés intézményi bevezetése, a belső fejlesztés során programcsomag 
és eszközrendszer kialakítása, működtetése, amely az intézmény szervezeti struktú-
rájába illeszkedve a munkába állásra való egyéni felkészítést fogja támogatni. To-
vább elősegíti a célcsoport oktatásában és munkába állításában érdekelt szereplők 
közötti aktív együttműködés kialakítását. 

e l s ő  s z a k a s z  –  e l s ő  k é t  é v  második szakasz  –  egy év  h a r m a d i k  s z a k a s z  –  k é t  é v  

M
é

r
f

ö
l

d
k

ö
v

e
k

 A fejlesztési szakaszban elkészült fejlesztési 
tervek vizsgálata - önértékelés. 
2017.augusztus 
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FŐTEVÉKENYSÉG 

tartalom alapú fejlesztés-

tartalmi struktúra változtatása 

időkeret eredmények/téma 
humán 

erőforrás 

tárgyi 

erőforrás 
sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

teljesülés 

értékelése 

P FELKÉSZÍTŐ SZAKASZ: 
Folyamatos tájékozódás konferen-

ciákon, rendezvényeken, szakiroda-

lom, kutatási eredmények, produk-
tumok tanulmányozása nemzetközi, 

országos és regionális szinten 

2017. júliustól 
2017.decemberig 

(min. 60 óra) 

felhasználható szakirodal-
mi jegyzék, összehasonlító 

elemzések, fejlesztési 

irányok meghatározása 
Prezi 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

 

szakirodalom, 
IKT-s eszközök 

legalább 3 rendezvé-
nyen való részvétel 

szakmai közösség szint-
jén: 

értekezletek, szakmai 

műhelymunka 
web 2.0, Prezi, 

nemzetközi jó gyakorlat 

bemutatása 

vezető: részvétel 
biztosítása 

könyvtár: szakiroda-

lom 
szakmai közösség: 

műhelymunkákon való 

aktív részvétel  
technikai háttér 

megvalósult 

P Képzéseken való részvétel, újszerű, 

megfelelő tartalmak és azok multip-
likálása 

2017. júliustól 

2017. decembe-
rig (2x30 óra) 

tanúsítványok 

PPT-k 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök legalább 2 db 30 órás 

képzésen való részvé-
tel 

szakmai közösség szint-

jén:  
intranet, műhelymunkák, 

PPT bemutatás, 

hazai jó gyakorlat bemu-
tatása 

technikai háttér 

vezető: részvétel 
biztosítása 

multiplikáláshoz IKT-s 

eszközökkel felszerelt 
tárgyaló biztosítása 

megvalósult 

D Kapcsolatfelvétel a szakmai közös-

séggel, szakmai tartalmak egyezte-

tése 

2017. augusztus 

(2x4 óra) 

fejlesztési koncepció 

tartalmainak, főbb állomá-

sainak meghatározása 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

külső szakembe-
rek 

IKT-s eszközök a szakmai közösség 

96%-ban támogatja 

szakmai közösség szint-

jén:  

nevelőtestületi értekezlet 
bevont munkaerő piaci 

szakemberek részvételé-

vel 

technikai háttér 

szakmai közösség: 

vélemények, javasla-
tok 

megvalósult 

D Szakemberek felkérése 2017. augusztus 

(4 óra) 

megbízások, feladatlisták mesteraspiráns 

szakemberek 

IKT-s eszközök, 

tárgyalóterem 

a megfelelő szakembe-

rek 100%-ban kivá-

lasztásra kerülnek 

szakmai közösség szint-

jén: 

a felkért szakemberek 
szakmai bemutatása – a 

gyakorlati szakember, 

mint a tudás forrása 
felértékelődik 

technikai háttér 

szakmai közeg megfe-

lelő képviselői 

megvalósult 

D Helyi intézményi sajátosságok 

feltérképezése, hiányterületek 
feltárása 

2017. szeptem-

ber 
(3X6 óra) 

helyzetelemzés, erősségek, 

gyengeségek, lehetőségek, 
szükséges célok, hiányterü-

letek meghatározása 

mesteraspiráns 

belső minőségi 
kör 

IKT-s eszközök,  SWOT analízis elké-

szül 

szakmai közösség szint-

jén: 
szakmai fórum, honlap 

technikai háttér 

belső minőségi kör: 
hozzáadott szakmai 

tudás, 

nyilvánosság biztosítá-
sa a honlapon, intrane-

ten 

megvalósult 

 

D Szakemberekkel való első egyezte-

tés munkaközösség vezetők bevo-
násával, kapcsolódás más projek-

tekhez 

2017. szeptem-

ber (3 óra) 

elvárások megfogalmazása mesteraspiráns 

szakemberek 
munkaközösség 

vezetők 

IKT-s eszközök-

kel felszerelt 
tárgyaló 

elvárások megfogal-

mazásra kerülnek 
munkaerő piaci, 

intézményi, vezetői és 

pedagógus szinten 

szakmai közösség szint-

jén: 
szakmai műhely, intra-

net, reflektív szakmai 

diskurzus 

technikai háttér 

belső szakemberek 
(munkaközösség 

vezetők): részvétel 

biztosítása, 
hozzáadott érték  plusz 

szakmai tudás 

megvalósult 
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FŐTEVÉKENYSÉG 

tartalom alapú fejlesztés-

tartalmi struktúra változtatása 

időkeret eredmények/téma 
humán 

erőforrás 

tárgyi 

erőforrás 
sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

teljesülés 

értékelése 

D Szakemberek felkészítése a feladat-
ra külső szakemberek bevonásával 

2017. szeptem-
ber (3 óra) 

feladatok értelmezése, 
problémák megfogalmazá-

sa 

mesteraspiráns 
külső és belső 

szakemberek 

IKT-s eszközök-
kel felszerelt 

tárgyaló 

100%-ban világosak a 
feladatok 

szakmai közösség szint-
jén: 

szakmai műhely 

technikai háttér 
külső munkaerő piaci 

szakemberek részvétel 

biztosítása, 
hozzáadott érték plusz 

szakmai tudás 

megvalósult 

C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS  
A felkészítés szakaszának eredmé-

nyessége 

2017. december 
(3X2 óra) 

Elemzés, összegző értéke-
lés, önértékelés, 

reflektív napló 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök Eredményességet 
igazoló önértékelés, 

összegző értékelés 

elkészül 

szakmai közösség szint-
jén: 

szakmai fórum 

nevelőtestületi-, munka-
közösségi és vezetői 

értekezletek 

technikai háttér 
intézményi adatbázis 

önértékelés beépül az 

éves beszámolóba, 
részét képezi a peda-

gógus és intézményi 

értékelésnek 

megvalósult 

A Sikerkritériumok megvalósulásá-
nak, elérésének ellenőrzése, szük-

ség esetén korrekció, javaslatok 

2017. december 
(4 óra) 

Reflexiók, javaslatok, 
átdolgozott dokumentumok 

mesteraspiráns 
 

IKT-s eszközök Javaslatok, korrekciók 
100%-ban beépülnek 

az elért eredményekbe 

szakmai közösség szint-
jén: 

szakmai műhely 

technikai háttér 
bevont külső, belső 

szakemberek, hozzá-

adott érték 

megvalósult 

P FEJLESZTÉSI SZAKASZ: 

Naprakész információk (gazdasági, 

munkaerő piaci) szerzése szakmai 
rendezvényeken, kutatási eredmé-

nyek elemzése, követése 

2018. januártól 

augusztusig 

(10 óra) 

információs lapok és 

összegző lapok, 

reflektív napló 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

szakirodalom, 

IKT-s eszközök 

legalább 2 rendezvé-

nyen való részvétel 

szakmai közösség szint-

jén: 

értekezletek, szakmai 
műhelymunka 

web 2.0, Prezi 

vezető: részvétel 

biztosítása a rendezvé-

nyeken 
könyvtár: szakiroda-

lom 

szakmai közösség: 
műhelymunkákon való 

aktív részvétel  

technikai háttér 

januárban megva-

lósult 

folyamatos 

P Fejlesztő szakmai teamek létreho-

zása 

fejlesztési tervek egyeztetése, 
készítése 

2018. január 

(16 óra) 

fejlesztési tervek 

teamek létrejönnek 

mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök a koncepcióban meg-

határozott szakmai 

tartalmaknak megfele-
lő számú team létrejön 

szakmai közösség szint-

jén: 

team értekezlet 

teamek aktív, kreatív 

munkája, 

vezetői részvétel 

januárban megva-

lósult 

folyamatos 

P A személyre szabott fejlesztés 

kultúrájának kialakítása 

2018. januártól 

júniusig  

(6x1 óra) 

reflektív napló 

a személyre szabott fejlesz-

tés kultúrájának kialakulá-
sa 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök a szakmai közösség 

kultúrájában kialakul 

az önértékelő reflektív 
szemlélet, 90%-ban 

készülnek reflektív 

naplók 

web 2.0, közösségi 

média, 

reflektív szakmai diskur-
zus 

a vezető támogatja és 

az intézményi doku-

mentumokban, a 
szervezeti kultúrában 

megjeleníti 

januárban megva-

lósult 

folyamatos 

P Team-vezetőkkel való egyeztetés, 

team-munka erősítése, jelentőségé-

nek tudatosítása 

2018. januártól 

júniusig (heten-

te 1 óra) 

ütemtervek, feladattervek, 

team-rendszer kialakulása 

mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök vezetés, pedagógus 

elégedettségi kérdőív 

és önértékelő lap 95%-
os elégedettséget 

mutat 

szakmai közösség szint-

jén: 

team-vezetői értekezlet 

teamek aktív részvéte-

le 

vezető (tagintézmény-
vezető, helyettesek, 

munkaközösség veze-

tők):  
vezetői részvétel, 

feladatok átstrukturá-

lásával idő biztosítása 

januárban megva-

lósult 

folyamatos 
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FŐTEVÉKENYSÉG 

tartalom alapú fejlesztés-

tartalmi struktúra változtatása 

időkeret eredmények/téma 
humán 

erőforrás 

tárgyi 

erőforrás 
sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

teljesülés 

értékelése 

D Team-vezető/teamek mentorálása 2018. januártól 
júniusig (havon-

ta 2 óra) 

mentorterv mesteraspiráns 
team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök mentoráltak elégedett-
sége 90%-os  

szakmai közösség szint-
jén: 

szakmai műhely, 

egyéni szintű szakmai 
kommunikáció 

teamek aktív részvéte-
le 

vezető (tagintézmény-

vezető, helyettesek, 
munkaközösség veze-

tők):  

vezetői részvétel, 
feladatok átstrukturá-

lásával idő biztosítása 

januárban megva-
lósult 

folyamatos 

D Team találkozók, támogatás 2018. januártól 
júniusig (havon-

ta 2 óra) 

jegyzőkönyvek, emlékezte-
tők 

mesteraspiráns 
team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök team tagok elégedett-
sége 90%-os  

szakmai közösség szint-
jén: 

team-értekezlet 

szakmai fórum 

teamek aktív részvéte-
le 

vezető (tagintézmény-

vezető, helyettesek, 
munkaközösség veze-

tők):  

vezetői részvétel, 
feladatok átstrukturá-

lásával idő biztosítása 

januárban megva-
lósult 

folyamatos 
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Az iskolába belépő tanulók felkészültsége 

A belépő tanulók felkészültsége nem megfelelő - kevés tudás, ismeret, alacsony szintű készség, 

kompetenciák, nem megfelelő attitűd. 

A szülők nagy része alacsony iskolai végzettségű, így az iskolába belépő gyermekek felké-

szültségén ez tükröződik.  A szülők kevés időt fordítanak gyermekeik tanulmányi munkájának 

ellenőrzésére. A pedagógusok igyekeznek a tanulók képességeihez alkalmazkodva megtalálni 

a legjobb módszereket a tanulók felzárkóztatásához. 

Beiskolázási programjaink: 
A beiskolázási programok több ponton koncentrálódnak: 

 Intézményi programok 

 délutáni programok – rendszeres, állandó 

 nyílt napok 

 vetélkedők – szülői fórumok 

 Intézményen kívüli programok 

 termékbemutatók 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Szakképzési hét – Szakmák éjszakája 

 Pályaorientációs nap 

 Pályázatok 

 Rendezvényeken való megjelenés  

 Marketing tevékenység - megjelenés 

 szóróanyag, honlap, hirdetések, plakátok 

 beiskolázási fórum, szülői értekezletek az általános iskolákban 

Beiskolázási terv megvalósulása: 

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN FELELŐS 
RÉSZT-

VEVŐK 

SZÁMA 

ELÉGEDETT-

SÉG 

2017.09 kapcsolatfelvétel partnerintézményekkel 

Miskolci SzC Martin 

János 

Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és 

Készségfejlesztő 

Iskolája 

Dávid Andrea, Farkas 

Erzsébet 
2 fő --- 

2017.09 
adatbázis építés (mindenki a saját 

területén belül) 

tagintézményvezető-

helyettesek 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

30 fő 90% 

2017.09 
szülői szervezetre való meghívás közös 

szülői értekezleten 

osztályfőnökök 
150 fő 87% 

2017.10 

Online anyagok készítése, szakmák 

bemutatása, PPT, szórólapkészítés: 

Erősségeink, lehetőségeink bemutatása, 

versenyfelhívások, brainstormingok 

Hollóné Kalász Mónika 

szaktanárok 
20 fő 98% 

2017.10.05. 

Látogatás az Éltes 

Mátyás Általános 

Iskola autista tagoza-

tába 

Téma: 

Autizmus 

Miskolci Éltes 

Mátyás Általános 

Iskola 

Dávid Andrea, Balogh 

Attiláné 
10 fő 100% 

2017.11.23. 
Autizmussal élő tanulók 

fogadása 

Téma: 

 Adventi tea-

délután 

Martin 

Dobbantó tanterem 

Dávid Andrea 

11 fő 100% 

2017.11.23 

Autizmussal élő 

tanulók szülei számá-

ra szülői fórum  

beszélgető kör, 

tanácsadás 

Téma: 

Sérült 

gyermekeket 

nevelő szülők 

problémái 

Martin 

Centrum épület 

Dávid Andrea, Bodolainé 

Kosztra Katalin 

11 fő 100% 

2017.11.23 
Szülői fórum 

 

Téma: 

 Sérült gyermek 

a családban. 

Törvények és 

jogszabályok 

ismertetése 

Martin 

Dobbantó tanterem 

Dávid Andrea, Benedek 

Julianna Rita 

12 fő 100% 
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Szükséges a továbbiakban, illetve a következő tanévben tervezett programokra, különösen a 

délutániakra a tanulók toborzása a még sikeresebb megvalósítás érdekében. 

 

Az iskolából kilépő tanulók eredményessége 
 

Pályaorientációt, munkavállalást segítő tevékenységek 

 Szeptember elején a szokásos év eleji szülői értekezleten előzetes tájékoztatást kaptak a szü-

lők a korábbi évek beiskolázási tapasztalatairól. 

 Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, ahol több helyi általános iskola és középiskola 

képviselője mutatta be intézményét, és civilszervezetek, munkáltatók képviselői is bemutat-

ták tevékenységüket. 

 A középiskolákból, munkaerő-piac szereplőitől folyamatosan kaptuk az információkat e-

mailen vagy szórólap formájában, amit az osztályfőnökök továbbítottak a diákok felé. 

 Rendszeresen vettek részt diákjaink munkahelyi megfigyeléseken, amit a job shadowing 

módszerével dolgoztak fel. 

 Részt vettek a pályaválasztási kiállításon. 

 Részt vettek a középiskolák nyílt napján, és a civil szerveztek nyílt napjain. 

 Részt vettek állásbörzéken. 

 Pedagógusaink felkészítették a továbbtanulásra, a munkavállalásra. 

 Pályakövetési rendszer működtetése – munkavállalás támogatása. 

 Egyéni átvezetési terv vezetése - osztályfőnökök 

2017.12.07 

Szülői fórum 

Értelmileg sérült 

tanulók felnőtté 

válása 

 

Téma: 

Viselkedés 

problémák 

kezelése  

Martin 

Dobbantó tanterem 

Dávid Andrea, Benedek 

Julianna Rita, Bódor 

Andrea 18 fő 100% 

2017. októ-

ber 12-13. 

 

Őszi pedagógiai 

napok. Kapcsolódás a 

Bázisintézményi 

munkatervhez 

(Szülői nap) 

Téma: 

Szemléletformá

lás, társadalmi 

érzékenyítés, 

társadalmi 

együttélés 

javítása. 

Martin 

Főépület 

Hollóné Mónika, Balláné 

Karsai Márta 

 

72 fő 86% 

2017.11 
Pályaválasztási kiállításra – kiállítási 

tárgyak készítése – szakmák bemutatása 

Városi Sportcsarnok Szakmás munkaközössé-

gek szakoktatók 
1300 fő 88% 

2017.11 

Nyílt nap promótálás, Szóróanyagok 

készítése, széthordása iskolákban, az 

Avasi lakótelepen 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

Osztályfőnökök 

30 fő 80% 

2017.11.24. 
Európai szakképzési 

hét, Nyílt napok 

Téma: 

Szakmabemutat

ók szervezése 

minden szakma 

bemutatkozása 

látványos 

elemekkel 

Miskolci SzC Martin 

János 

Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és 

Készségfejlesztő 

Iskolája 

Hollóné Kalász Mónika 

182 fő 91% 

2017. 

november 

10-20. 

Nyílt nap programjainak összehangolása 

Miskolci SzC Martin 

János 

Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és 

Készségfejlesztő 

Iskolája 

Hollómé Kalász Mónika 

10 fő 100% 

2017.11.30 

Nyílt nap Készségfejlesztő szakmák 

közös bemutatása 

Kisegítő állatgondozó, mézeskalács, 

kertépítő, irodai kisegítő szakmák 

bemutatkozása 

Készségfejlesztő iskola 

osztályfőnökei 

221fő 87% 

2017.12 Közös focimeccs szervezése 

Miskolci SZC 

Andrássy Gyula 

Gépipari 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Gyöngyösi Dániel 

20 fő 100% 
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Szimbiózis Alapítvánnyal együttműködés 

Intézményünk a Szimbiózis alapítvánnyal közös projektet valósított meg. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma - FSZK által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű 

személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” c. pályázati konst-

rukció (kód: FOGLALKOZTATÁS 2016) „A” - „Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhe-

lyezkedésének támogatása” elnevezésű komponens „Karrier-M” 

A program általános célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak 

megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékos-

sági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak 

feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosítson a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások, 

programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 

bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz. 12 tanuló és két mentor vett részt a program-

ban intézményünkből. A mentorok kompetenciafejlesztő tréningen vettek részt 20 óra időtar-

tamban. A bevont tanulóknak 60 órás komplex felkészítő program valósult meg, mely a nyílt 

munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez szükséges kompetenciáikat fejlesztette valamint 

munkapróbán vehettek részt különböző típusú munkahelyeken. A bevont tanulók szülei szá-

mára szakmai programot szerveztünk, ahol munkaügyi szakemberekkel találkozhattak. A 

programban részt vett tanulók ketten sikeresen elhelyezkedtek a nyílt munkaerő-piacon. De-

cemberben Szakmai záró konferencián számoltunk be a programsikeres megvalósításáról. 

 

Pályaválasztási kiállítás 2017. 11. 8-9 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya által szervezett 

pályaválasztási kiállításon is sikerrel mutatkozott be intézményünk az érdeklődők előtt. A 

rendezvényen intézményünk pályaorientációs szakemberei nyújtottak komplex tájékoztatást 

az érdeklődőknek. Szakképzési kínálatunk prezentálása céljából kész munkadarabokat állí-

tunk ki, amit a látogatók megtekinthettek. Az intézményt és szakmákat bemutató szóróanya-

got készítettünk az érdeklődők számára. A háttérben kivetítőn folyamatos tájékoztatást (film, 

PPT) kaptak a látogatók az intézményünk képzési rendszeréről, programjairól, iskolai élet 

(nemzetközi programok, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek, szakkörök, kultu-

rális programok) eseményeiről. 

Pavilon becsült látogatói létszám:1 300 fő 

Kiosztott szóróanyag száma: 1 000 db 

 

Európai Szakképzési hét 2017. 11. 20-24.  Nyílt nap 2017.11.23. 

A Szakképzési hét keretein belül megrendezett Nyílt napon az érdeklődő nyolcadikos tanulók 

és szüleik, a szakmák iránt érdeklődő felnőttek előtt kitárta kapuit iskolánk. Az idelátogatók 

megismerkedhettek az intézményben oktatott szakmákkal.  

Európai Szakképzési Hét programjai, a látogatói létszám és elégedettségük alakulása: 

Ssz. Program megnevezése 
program-

ban résztve-

vők száma 

Elégedett-

ség % 

1.  Újrahasznosított anyagokból készíthetsz kreatív alkotá-

sokat varrodában 
13 83 

2.  Felmelegedő klímaváltozáshoz alkalmazkodó mediterrán 

növénytársulásokból álló interaktív „kerttervezés” 
12 82 

3.  Kreatív péktermékek sütemények a karácsonyi asztalra. 13 85 

4.  Szórakoztató interaktív tevékenységek a különböző ke- 13 88 
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rékpárokon 

5.  Varázslat, avagy tányér készítése egy pillanat alatt 15 87 

6.  Fából „bűvös kocka” 11 84 

7.  Tanulj játékosan Interaktív eszközökkel! 9 93 

8.  Kreatív tanórákat látogathatsz, tevékenykedhetsz, él-

ményszerűen új dolgokat tanulhatsz 
15 91 

9.  Ezerszínű szövés 9 85 

10.  Életmentési technikák kipróbálása 9 87 

11.  Workshop: Szakmai megbeszélés az ERASMUS+ ta-

pasztalatok tükrében  

Erasmus+ Szakképzési mobilitási projekt „Zöld Árnyala-

tok a szakképzésben és a munkaerő-piacon délen” 

15 96 

12.  Szakmai diszkurzus: Munkaerő –piaci adaptáció 

 Egyéni átvezetés a középiskolából a munkaerő piacra!
15 97 

13.   Autizmussal élő tanulók Teadélelőttje 11 98 

14.  Fórum: szülő, pedagógus, munkáltató és minden érdeklő-

 dő számára
7 99 

15.  Kerekasztal beszélgetés: továbbtanulásról, felnőttképzés-

ről, munkaerő-piacról, aktuális problémákról, lehetősé-

 gekről, jogszabályokról

15 96 

Összesen: 182  

 

Pályaorientációs nap 2017.11.30. 

„TERVEZD VELÜNK A JÖVŐD” címmel pályaorientációs napot szerveztünk, ahol az ér-

deklődők reggeltől folyamatosan bemutatókon, foglalkozásokon, előadásokon vehettek részt.  

1.  Osztály Felelős Program 

programban 

résztvevők 

száma 

Elégedett-

ség % 

2.  
9/SZK-N 

10/3TTÖ 
Női szabó 

Kissné Veres Erika 

Bulla Gábor 

Györgyné 

Újrahasznosított alapanyagok a varrodá-

ban 
12 87 

3.  
9/SZ-KR1 

10/5KR 
Kerékpárszerelő 

Behinya István 

Bulla Gábor György 

Szórakoztató interaktív tevékenységek a 

különböző kerékpárokon 
8 85 

4.  9/SZ-PG Parkgondozó Csoma Mária  

Felmelegedő klímaváltozáshoz alkalmaz-

kodó mediterrán növénytársulásokból álló 

interaktív „kerttervezés” 

Gyógynövényben az egészség 

11 89 

5.  9/SZ-FZ Fazekas Gál Krisztina  
Varázslat, avagy tányér készítése egy 

pillanat alatt 
11 92 

6.  10/1AT Asztalos Dobos János „ Bűvös kocka” 7 83 

7.  10/2PT Pék Németh Istvánné 
Kreatív péktermékek sütemények a kará-

csonyi asztalra. 
12 89 

8.  10/4SZA 
Számítógépes adatrög-

zítő 
Korbély Szilárd 

Tanulj játékosan 

Interaktív eszközökkel! 
8 91 

9.  11/K4 
Készségf. Spec. Szakis. 

(számítástechnikai 

alapismeretek) 
Farkas Erzsébet 

Kreatív tanórákat látogathatsz, ahol tevé-

kenykedhetsz, élményszerűen új dolgokat 

tanulhatsz 

11 78 

10.  11/K5 
Készségf. Spec. Szakis 

(szövött tárgy készítő) 
Szelei Kis Kinga Ezerszínű szövés 8 80 

11.  11/KK 
Készségf. Spec. Szakis 

(konyhai kisegí-

tő+mézeskalács) 

Pocsainé Gyöngyösi 

Erzsébet 
Ünnepi készülődés 7 81 

12.  11/KP Készségf. Spec. Szakis Kristóf Anikó Karácsonyi díszek 8 83 
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(kert-és parkápoló 

+udvaros+habil) 

13.  12/1KÁT Kárpitos Móré Imréné 
Zöld technológiák a faiparban és az autó 

kárpitozásban  
11 84 

14.  SZH/2GY 
Szakképzési Híd Prog-

ram házi időszakos 

gyermekgondozó 
Oroszné Gere Éva Életmentési technikák kipróbálása 12 82 

15.  SZH/1K 
Szakképzési Híd Prog-

ram (kosárfonó) 
Aranyosi Zoltánné Kosárfonás 10 81 

16.  SZH/2B 
Szakképzési Híd Prog-

ram (bőrtárgy készítő) 

Bajzáthné Rajna 

Andrea 
Apróbb bőrtárgyak készítése 8 83 

17.  SZH/2K 
Szakképzési Híd Prog-

ram (kézi könyvkötő) 

Szabóné Béres Bri-

gitta 
Napló kötés 8 85 

18.  

Pék, asztalos, kárpitos és a 

számítógépes adatrögzítő szak-

ma 

Móré Imre, Móré 

Imréné, Németh 

Istvánné, Korbély 

Sz. 

Tanulj tovább a MARTINBAN 30 94 

19.  Balláné Karsai Márta 
Egyéni átvezetés általános iskolából kö-

zépiskolába 
14 99,4 

20.  Juhászné Frigyik Dóra Kerekasztal beszélgetés 10 99,2 

21.  Hollóné Kalász Mónika 
Szakmai megbeszélés az ERASMUS 

tapasztalatok tükrében 
15 100 

Összesen 221  

 

Nyílt napok 

2017.12.04. hétfő (8-tól 16 óráig) 

2017.12.05. kedd (8-tól 16 óráig) 

2017.12.06. szerda (8-tól 16 óráig) 

2017.12.07. csütörtök (8-tól 16 óráig) 

A nyílt napokra látogatókat a délelőtt első részében az intézmény vezetése a motivációs nap-

pal, iskolánkba való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta, melyet az iskola 

bemutatása követett. Az érdeklődők ezután nyílt szakmai órákon vehettek részt. A foglalkozá-

sokon szakoktatóink és tanulóink ízelítőt adtak az egyes szakmák fortélyaiból, együtt mun-

kálkodva az érdeklődő általános iskolásokkal és az így készült alkotásokat mindenki magával 

is vihette. Délutáni programokat is hirdettünk, ahol nemcsak a tanulók, hanem a szüleik is 

találtak érdeklődési körüknek megfelelőt. 

Délelőtti programok: 

Program Felelős Látogatói létszám/fő elégedettség % 

Dátum: 2017.12. 

04 05 06 07 04 05 06 07 

Érkezés, rövid tájékoztató, a nap program-

jának ismertetése 

Juhászné Frigyik 

Dóra 

Lénárt Györgyné 

Hollóné Kalász 

Mónika 

42 38 49 54     

Szakmák bemutatkozá-

sa:  

SZÁMÍTÓGÉPES 

ADATRÖGZÍTŐ 

Téma: 

karácsonyi aján-

dékkísérő kártya 

készítése 

42 38 49 54 78% 79% 73% 82% 82% 

Szakmák bemutatkozá-

sa:  

KERÉKPÁR SZERE-

LŐ 

Téma: 

síp készítés 
42 38 49 54 68% 73% 71% 79% 79% 

Szakmák bemutatkozá-

sa: 

ASZTALOS, FAMŰ-

VES 

Téma: 

rénszarvas figura 

készítése 
42 38 49 54 77% 73% 71% 81% 81% 
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Délutáni programok: 

Szakmák bemutatkozá-

sa: 

TEXTILTERMÉK. 

ÖSSZEÁLLÍTÓ, NŐI 

SZABÓ 

Téma: 

kitűző készítés 

42 38 49 54 73% 71% 76% 78% 78% 

Szakmák bemutatkozá-

sa: 

PÉK 

Téma: 

pogácsa sütés, 

kínálás 
42 38 49 54 69% 74% 7%8 77% 77% 

Szakmák bemutatkozá-

sa: 

PARKGONDOZÓ 

Téma: 

mini növény 

ültetés 
42 38 49 54 71% 74% 76% 74% 74% 

Szakmák bemutatkozá-

sa: 

FAZEKAS 

Téma: 

karácsonyfadísz 

készítés 

42 38 49 54 72% 76% 73% 7%4 74% 

Kérdések és válaszok Juhászné Frigyik 

Dóra 

Lénárt Györgyné 

Hollóné Kalász 

Mónika 

42 38 49 54 85% 87% 87% 89% 

Időpont Program Felelős 
Látogatói 

létszám/fő 

elégedettség 

% 

2017.12.04. 

hétfő 

Itt a helyed! Textil karácsonyfa 

készítése, közös kreatív foglal-

kozás 

Műszaki mk. 

Bulla Gáborné 

Kissné V. Erika 
10 78 

Itt a helyed! Sportoljunk együtt! 

Játékos váltóversenyek, csocsó, 

asztalitenisz, fitball 

Kulturális és sport mk. 

Rózsahegyi Béla 12 82 

2017.12.05. 

kedd 

Szülői klubfoglalkozás 

Pályaorientációs tanácsadás 

Osztályfőnöki mk. 

Krajnyákné Greutter 

Zsófia 

11 87 

Sérült gyermek a családban 

Vitaindító előadás, kötetlen be-

szélgetés, tanácsadás 

Rehabilitációs mk. 

Dávid Andrea 11 89 

2017.12.06. 

szerda 

Szakmakóstoló: közös tevé-

kenykedtető nap (mesterség 

bemutató, egyszerű technikák 

kipróbálása, cserépvirág készí-

tése) 

Humán mk. 

GálKrisztina 

12 83 

Szakmakóstoló: mezőgazdasági 

eszközbemutató, azok kipróbá-

lásának lehetősége, szárazvirág 

kötészet, gyógynövény feldol-

gozás 

Agrár mk. 

Endrész Antal 

11 86 

2017.12.07. 

csütörtök 

Itt a helyed! Adventi vetélkedő  

Vetélkedő és kézművesség tél - 

karácsony témakörben 

Közismereti mk. 

Farkas Erzsébet 10 87 

Tegyük érdekessé a matemati-

kát! 

játékos logikai feladatok, fejtö-

Mérés-értékelés mk. 

Balláné Karsai Márta 10 84 
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18% 

59% 

23% 

2017-ben végzettek 

munkanélküli tanul dolgozik

2% 

40% 

58% 

2016-ban végzettek 

munkanélküli tanul dolgozik

 

Pályakövetési eredmények 
Az eredmények kérdőívezés alapján kerülnek kialakításra. 

Mérés időpontja: szeptember, február hónap 

Az elhelyezkedők aránya az előző 3 évben: 

 

Pályakövetési adatok 

Év 

OKJ-s 

szakmai 

vizsgát tett 

Tanúsítványt 

szerzett 
Összesen 

Munkanélküli Tanul Dolgozik 

Fő % Fő % Fő % 

2015 31 33 64 20 32 20 32 24 36 

2016 42 9 51 1 2 20 40 30 58 

2017 61 31 92 16 17 51 55 20 22 

Összesen 207 37 18 91 44 74 36 
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2015.-ben végzett osztályok 

Évek 

P
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2015 10 9 5 7 12 9 12 31 33 64 20 20 24 

PÉK szakma 

Szakma száma: 33 541 04 0000 00 00 

  A tanuló státusza 

  
Dolgozik Tanul Munkanélküli 

  

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
10 2 2 1 0 3 2 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
10 2 2 1 0 4 1 

 

 

Parkgondozó    54 622 01 0100 21 01  

  A tanuló státusza 

  
Dolgozik Tanul Munkanélküli 

  

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
9 1 0 5 0 3 0 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
9 3 1 5 0 0 0 

 

Asztalosipari szerelő  33 543 01 0100 21 01 

  A tanuló státusza 

  
Dolgozik Tanul Munkanélküli 

  

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
5 1 2 1 1 0 0 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
5 3 1 0 1 0 0 

 

Háztartástan 18246-7/2009. (10.16.) 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 
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Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
12 0 1 8 0 0 3 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
12 0 2 8 0 2 0 

 

 

Udvaros 19068-4/2009.(11.04.) 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
9 1 5 1 0 0 2 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
9 1 6 1 0 1 0 

 

 

 

Szövött-tárgy készítő 182 46-5/2009. (10.16.) 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
12 1 0 2 0 5 4 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
12 1 3 2 0 6 0 

Bőrtárgy készítő  31 542 02 0100 31 01 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Vég-

zettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájá-

ban 

Dolgozik 

Szerzett kom-

petenciái al-

kalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2015.szeptemerben 

mért adatok szerint 
7 0 3 1 1  2 

2016. januárban 

mért adatok szerint 
7 2 2 1 1 1 0 

 

2016-ban végzett osztályok 
12/2 Parkgondozó 2016 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 
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Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2016 szeptember-

ben mért adatok 
12 5 1 2 2 2 - 

2017 márciusi ada-

tok 
12 5 3 2 2 - - 

12/5 Textiltermék összeállító 

  A tanuló státusza 

  
Dolgozik Tanul Munkanélküli 

  

 

Végze

ttek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2016 szeptemberben 

mért adatok 
9 4 1 3  1 - 

2017 márciusi adatok 9 5 1 3 - - - 

 

 

 

 

 

 

12/3 SZA Számítógépes adatrögzítő 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2016 szeptem-

berben mért 

adatok 
11 4 1 4 - 2 - 

2017 márciusi 

adatok 
11 4 2 4 - 1 - 

13/1 Gépi forgácsoló 

  A tanuló státusza 

 Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2016szeptember

ben mért adatok 
11 4 1 5  1 - 

12/6 SZTA Számítástechnikai alapismeretek 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszerben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2016 9  4 3 2  - 
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szeptemberben 

mért adatok 

 

2017-ben végzett osztályok 
10/1 Parkgondozó 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma 

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazá-sával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 6 1 0 4 0 0 1 

 

10/2Btk Bőrtárgy készítő 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma 

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazá-sával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 9 0 1 0 7 0 1 

 

10/3 Fa Asztalos 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma 

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 5 1 1 2 0 0 1 

 

10/4 Textiltermék-összeállító 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 12 0 2 7 0 1 2 

 

 

10/5 Sütőipari és gyorspékségi munkás 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 
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Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 11 2 0 7 0 0 2 

10/6  Szövött-tárgy készítő 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 10 0 0 8 0 0 2 

10/7 Konyhai kisegítő 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 11 0 0 9 0 0 2 

 

 

 

 

10/8 Udvaros 

  A tanuló státusza 

  
Dolgozik Tanul Munkanélküli 

  

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 10 1  7   2 

 

 

13/1 Gépi forgácsoló 

  A tanuló státusza 

  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 10 2 5    3 

 

13/2 Fazekas 

  A tanuló státusza 
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  Dolgozik Tanul Munkanélküli 

 
Végzettek 

száma  

Dolgozik 

Tanult 

szakmájában 

Dolgozik 

Szerzett 

kompetenciái 

alkalmazásával 

Tanul 

Iskola-

rendszer-

ben 

Tanul 

Iskola-

rendszeren 

kívül 

Munka-

nélküli 

Regisztrált 

Munka-

nélküli 

Nem 

regisztrált 

2017 8  4 4    

 

Konklúzió:A 2017/2018 tanévében a munkát vállalók (dolgozó) és továbbtanuló diákok 

száma növekedett 15%-kal. 
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Speciális csoportok a tanulók között 
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9/ES1 10 0 10 1 7 1 1 10 22

9/ES2 13 0 13 1 2 8 1 1 13 25

9/ES3 12 0 12 2 9 1 12 25

9/EK4 11 0 11 7 4 11 33

9/EK5 10 0 10 9 1 10 30

Összesen 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 1 5 24 0 17 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 56 135

Szakiskola 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22

Speciális Szakiskola 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 35 80

30 26

9/1Pg 14 0 14 13 1 14 29

9/2Btk 12 0 12 9 1 1 1 12 27

9/3Asz 12 0 12 1 1 7 1 1 1 12 27

9/4Ttö 14 0 14 1 1 3 8 1 14 29

9/5Süt 15 0 15 3 11 1 15 31

9/6Sztk 11 0 11 9 1 1 11 33

9/7Ht 11 0 11 10 1 11 33

9/8Ud 11 0 11 9 1 1 11 33

Összesen 100 0 100 0 0 1 0 0 0 1 1 7 48 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0 3 2 0 0 100 242

Szakiskola

Speciális Szakiskola 100 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 35 242

58 42

10/Ká 15 8 7 2 3 1 1 7 16

Összesen 0 0

9/9Fm 11 9 2 2 2 6

HÍD II: 8 8 0 0 0

Összesen 34 25 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22

Szakiskola 34 25 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22

Speciális Szakiskola

5 13

0 0

12/1Gf 11 2 9 1 1 7 9 18

12/2Pg 16 5 11 1 10 11 22

12/3Sza 12 0 12 1 3 2 1 2 1 1 1 12 32

12/4Fz 12 0 12 1 1 6 2 2 12 28

12/5Ttö 14 6 8 1 1 4 1 7 15

12/6Szta 9 0 9 9 9 27

Összesen 74 13 61 0 0 1 0 1 0 2 1 3 30 0 9 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 60 142

Szakiskola 41 13 28 0 0 1 0 1 0 1 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 55

Speciális Szakiskola 33 0 33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 33 87

38 22

13/1Gf 11 1 10 1 1 2 5 1 10 21

Összesen 11 1 10 1 1 2 5 10 21

Szakiskola 11 1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21

Speciális Szakiskola

9 0

Mindösszesen: 275 39 236 0 0 3 0 2 0 5 3 17 110 0 55 3 1 1 0 0 2 0 2 0 9 0 1 1 7 1 0 4 6 1 0 235 562

2015/2016-es intézményi létszámadatok (SNI)
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9/E1 11 0 11 9 1 1 11 24

9/E2 11 0 11 2 6 1 1 11 22

9/K 9 0 9 4 2 2 2 9 30

10/K4 11 0 11 10 1 11 33

10/K5 8 0 8 8 8 24

Összesen 50 0 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 50 133

Szakiskola
22 0 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 22 46

Készségfejlesztő Iskola 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 28 87

9/SZK-N 16 3 13 3 9 1 2 3 13 42

10/1AT 10 4 6 2 2 2 6 14

10/2PT 12 6 6 1 2 2 1 6 13

Összesen 38 13 25 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 69

Szakközépiskola 38 13 25 0 0 0 0 0 0 1 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 45

10/3TTÖ 13 0 13 7 2 1 1 13 26

10/4SZA 15 0 15 1 2 8 1 2 1 15 34

10/5KR 10 0 10 1 2 5 2 10 22

Összesen 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 82

Szakiskola 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 4 21 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 84

17 33

9/SZ-KR1 10 0 10 2 6 2 10 22

9/SZ-KR2 11 0 11 1 7 1 1 12 22

9/SZ-PG 13 0 13 12 1 13 27

9/SZ-FZ 12 0 12 6 1 1 1 1 1 1 12 30

11/K4 Számtech. Alapism 9 0 9 7 4 9 33

11/K5 Szövött t. k. 10 0 10 9 1 10 30

11/KK Konyhai kis. 8 0 8 7 1 8 24

11/KÁ Kis. Állatgond. 8 0 8 7 1 8 24

11/KP Kert- és parkáp. 8 0 8 7 1 2 8 30

Összesen 89 0 89 0 0 3 0 0 0 0 0 0 31 0 39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 1 0 1 3 0 1 90 242

Speciális Szakiskola 46 0 46 0 0 3 0 0 0 0 0 0 31 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 47 134

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 43 78

34 58

12/1KÁT 9 3 6 2 1 1 1 1 6 15

11/3FA 6 4 2 1 2 2 8

SZH/1B 10 10 0 0 0

SZH/1K 9 9 0 0

SZH/2K 11 11 0 0 0

SZH/2GY 10 10 0 0

Összesen 55 47 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 23

Szakiskola 55 47 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 23

4 13

Mindösszesen 

nappali tagozat:
270 60 210 0 0 5 0 0 0 3 4 10 80 0 59 3 2 1 0 0 2 0 0 0 24 0 0 1 # 1 0 5 6 0 1 211 549

2017/2018-es intézményi létszámadatok (SNI)
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Az SNI-s tanulók aránya az összlétszámon belül: 

2015/2016  86 % 

2016/2017  83,15 % 

2017/2018  79 % 

Az SNI tanulók aránya néhány százalékos csökkenést mutat, ami a szakközépiskolai és Szak-

képzési HÍD Programban résztvevő osztályok növekedésének tudható be.  

Az SNI tanulókon kívül az idei tanévben 2 BTMN tanulónk is van. 

 

Rehabilitációs fejlesztés 
Csoport száma Név Óra Fejlesztés 

28 Kolláth Mátyásné 4 Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/E1 

29 
Farkas Erzsébet 2 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/E2 
Takács Béláné 2 

30 
Takács Béláné 2,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/SZ-KR1 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

31 
Takács Béláné 2,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/SZ-KR2 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

32 
Tóth Lászlóné 2,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/SZ-PG 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

33 
Tóth Lászlóné 2,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 9/SZ-FZ 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

34 
Kovácsné Károly Andrea Ágnes 2,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 10/3TTÖ 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

35 
Kovácsné Károly Andrea Ágnes 0,5 

Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 10/4SZA 
Bartkóné Antal Anita 1,5 

36 Tamkó Sarolta 2 Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 10/4SZA 

37 Tamkó Sarolta 4 Rehabilitációs tantárgyi  fejlesztés 10/5KR 

38 Tamkó Sarolta 4 Rehabilitációs  fejlesztés 9/K 

39 Tamkó Sarolta 4 Rehabilitációs  fejlesztés 11/KK 

40 Tamkó Sarolta 4 Rehabilitációs  fejlesztés 11/KÁ 

41 Gál Krisztina 4 Rehabilitációs  fejlesztés 11/KP 

 Kovácsné Károly Andrea Ágnes 4 Rehabilitációs fejlesztés 10/K4 

 Dávid Andrea 4 Rehabilitációs fejlesztés 10/K5 

 Rétháti Csilla 5 Rehabilitációs fejlesztés 11/K4 

 Tamkó Sarolta 5 Rehabilitációs fejlesztés 11/K5 

 

Rehabilitációs mozgásfejlesztés 
Csoport száma  Név  Óra  Fejlesztés  

42 Kassai Balázs  10 Rehabilitációs mozgásfejlesztés 1 

43 Kassai Balázs  6 Rehabilitációs mozgásfejlesztés 2 

44 Lénárt György  4 Rehabilitációs úszás 

 

Rehabilitációs hallásfejlesztés 
Csoport száma Név  Óra  Fejlesztés  

49  Fülöp-Pető Eszter  10 Hallásfejlesztés  

 

Rehabilitációs látásfejlesztés 
Csoport száma Név  Óra  Fejlesztés  

50 Kassai Balázs  4 Látásfejlesztés  
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Rehabilitációs autistafejlesztés 
Csoport száma Név Óra Fejlesztés 

52 Dávid Andrea 10 Autistafejlesztés1 

53 Dávid Andrea 5 Autistafejlesztés2a 

54 Faurné Szikra Katalin 5 Autistafejlesztés2b 

55 Fülöp Pető Eszter 3 Autista mozgásfejlesztés1 

56 Fülöp Pető Eszter 3 Autista mozgásfejlesztés2 

57 Kolláth Mátyásné 1 Autista személyiségfejlesztés 

 

BTMN fejlesztés 
Csoport száma Név  Óra  Fejlesztés  

58  Hortobágyi  Orsolya  1 BTMN fejlesztés 

 

Pszichoszociális fejlesztés 
Csoport száma Név  Óra  Fejlesztés  

45 Bódor Andrea 10 Pszichoszociális fejlesztés 

46 Faurné Szikra Katalin 1 Pszichoszociális fejlesztés1 

47 Faurné Szikra Katalin 1 Pszichoszociális fejlesztés2 

48 Fülöp Pető Eszter 1 Pszichoszociális fejlesztés3 

 

Fokozott figyelmet biztosítottunk SNI-s és BTMN-s, illetve speciális problémával küzdő tanu-

lóink oktatására. Számukra – a törvényi kereteknek megfelelően - foglalkozásokat szerveztünk. 

Szakmai munkánkat fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok mellett speciális kompetenciá-

jú szakemberek is segítették. 

A tanulók kiscsoportos foglalkoztatási formában vesznek részt a fejlesztéseken heti rendszeres-

séggel a fenn kimutatott óraszámokban. A csoportok kialakítása iskolai osztályok szerint az 

órarendhez rugalmasan alkalmazkodva történt. A tanév során egyéni fejlesztésben /egyéni fej-

lesztési terv/ részesültek a tanulók. A fejlesztések tanórai keretben kéttanári módszerrel történ-

tek, egyéni támogatással a személyközpontú pedagógia megvalósításával. 

A fejlesztendő területek, célok meghatározása a Szakértői Bizottság véleménye, pedagógiai 

diagnosztika, az egy osztályban tanítók közös álláspontja alapján, egyéni differenciált képes-

ségfejlesztéssel történt. Leggyakrabban előforduló diagnózisok /a fő sérültségi területek mel-

lett/: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, aktivitás és figyelemzavar voltak. 

Emellett folyamatos tantárgyi korrekcióra is szükség volt, mely a szaktanárok kéréseinek meg-

felelően történt. /projekt – témahét tervezés/ 

A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók nyilvántartását a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatokkal megbízott tartja nyilván és naprakészen, az IPR-s program működését is koordi-

nálja. 

 

A tanulói ösztöndíjak koordinálásért felelős személyek: 

 Lakatos Szilárd szakmai tagintézményvezető-helyettes 

 Hollóné Kalász Mónika gyakorlati oktatásvezető 

Tanulói ösztöndíjak alakulása a 2017/2018-as tanévben 

A 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet. a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztön-

díjáról jogszabály alapján kimutatott pótlékok alakulása a 2017/18-as tanév első félévében: 
Ssz. név szeptember október november december január mindösszesen 

1 Farkas Patrik 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 
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Ssz. név szeptember október november december január mindösszesen 

2 Horváth Diána 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

3 Ignácz Balázs 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

4 Kiss Marcell 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

5 Kolompár Alex 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

6 Lakatos Bianka  8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

7 Lakatos Kevin 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

8 Ónodi Martin Gyula 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

9 Vadászi Ferenc 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

10 Balogh Julianna Cintia 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

11 Berki József 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

12 Budai Melánia 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

13 Farkas Patrik 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

14 
Horváth Henrietta 

Viktória 
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

15 Illés Márk 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

16 Irhás Márk 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

17 Szabó Márk János 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

18 Varga Vivien 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

19 Bordás István 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

20 Csóka Norbert 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

21 Erdélyi Attila Richárd 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

22 Horváth Tamás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

23 Kanalas Roland 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

24 Kótai Lajos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

25 Lakatos Roland László 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

26 Kerekes Gergő* 10 000 10 000 0 0 0  20 000 

27 Szabó Károly Lajos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

28 Váradi Dávid 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

29 Varga Dávid 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

30 Csánki Patrícia* 10 000 10 000 0 0 0 20 000 

31 Farkas Mónika 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

32 Gulyás Mónika 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

33 Horváth Mária Rózsa* 10 000 0 0 0 0 10 000 

34 Káló Alexandra 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

35 Kóródi Katalin 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

36 Kótai Krisztina Fatima 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

37 Lakatos Martina 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

38 Macsinga Szilveszter 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

39 Vadász Diána 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

Mindösszesen 1 670 000 

*Tanulói jogviszonya megszűnt 
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Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülő tanulók juttatásának alakulása a 2017-18–as tan-

évben 

Ssz. név szeptember október november december január mindösszesen 

1 Dósa Dzsenifer 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

2 Fóris Martina 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

3 Gál Renáta 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

4 
Kovács Eszter 

Réka 
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

5 
Lakatos Szeléna 

Melitta 
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

6 Liptai Veronika 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

7 Nemes Edina 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

8 Szabó Letícia 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

9 Szabó Réka 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

10 Varga Evelin 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

11 Kernács Kristóf 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

12 Seres László 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000 

13 Turró Jordán Kevin 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

14 Varga Balázs 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000 

15 Balogh Dávid 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

Mindösszesen 1 010 000 

 

Ifjúságvédelmi tevékenység 

Az osztályfőnöki munkaközösség koordinálásával történik. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet szakképzett munkatársak végzik, a pszichológus, 

szociális szakemberek, a védőnő és az iskolaorvos. 

Középtávú feladataikat a gyermek- és ifjúságvédelmi stratégiai tervben meghatározottak sze-

rint, illetve figyelembevételével végzik. A feladatok rövid távú célként valósulnak meg az éves 

tervükben. 

Elvei: 

1. prevenció,  

2. a veszélyeztető okok feltárása és megszüntetése, 

3. mentálhigiénés program működtetése, egészségnevelési program megvalósítása, amiket a 

pedagógiai program részletesen és körültekintően megfogalmaz.  
 

Preventív tevékenységek a 2017/2018-as tanévben: 

Családláto-

gatások 

száma 

Felvilágosító 

előadások 

száma 

Esetmegbeszélések 

/tanulókkal/ 

forgalmi naplóban 

rögzítve 

Preventív intézkedé-

sek száma 

/külső szervekkel/ 

Ügyintézések száma 

/felszólítás, 

feljelentés/ 

257 13 8 

kéthetente 

Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészség-

ügyi és Gyermekjóléti 

Intézmény 

felszólítás: 32 

feljelentés:0 
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Versenyek száma 

Esetmegbeszélések 

/tanárokkal/ 

feljegyzéssel dokumentálva 

Szülői megbeszélések 

/ forgalmi naplóban 

rögzítve/ 

Drog prevenció-

ban résztvevők 

száma 

2 10 10 50 

 

 

Családlátogatások száma 2017/2018-as tanévben fő tanulónál 

9/SZK-N Női szabó 15 

9/E1 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő (pék) 13 

9/E2 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő (számítógépes adatrögzítő) 11 

9/K Készségfejlesztő iskola 8 

9/SZ-KR1 Kerékpárszerelő 10 

9/SZ-KR2 Kerékpárszerelő 10 

9/SZ-PG Parkgondozó 11 

9/SZ-FZ Fazekas 12 

10/1AT Asztalos 8 

10/2PT Pék 12 

10/3TTÖ Textiltermék-összeállító 13 

10/4SZA Számítógépes adatrögzítő 11 

10/5KR Kerékpárszerelő 10 

10/K4 Készségfejlesztő speciális szakiskola (udvaros) 11 

10/K5 Készségfejlesztő speciális szakiskola (háztartástan) 8 

11/3FA Faműves és fajáték-készítő 6 

11/K4 Készségfejlesztő speciális szakiskola (számítástechnikai alapismeretek) 9 

11/K5 Készségfejlesztő speciális szakiskola (szövött tárgy készítő) 10 

11/KK Készségfejlesztő iskola (konyhai kisegítő+mézeskalács) 8 

11/KÁ Készségfejlesztő iskola (kisegítő állatgondozó+ iroda+habil) 8 

11/KP Készségfejlesztő iskola (kert-és parkápoló+udvaros+habil) 8 

12/1KÁT Kárpitos 9 

SZH/1B Szakképzési Híd Program (bőrtárgy készítő részszakképesítés) 9 

SZH/1K Szakképzési Híd Program (kosárfonó) 9 

SZH/2K Szakképzési Híd Program (kézi könyvkötő részszakképesítés) 10 

SZH/2GY Szakképzési Híd Program (házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés) 8 

összesen 257 

 

 

Intézményünk a 2017/2018-as tanévre is Együttműködési megállapodást kötött az Arany János 

úti Regionális Gyermekjóléti és családsegítő Központtal.  

A Családsegítő Szolgálat munkatársai intézményünkben minden hétfőn 9.00 – 12. 00 óra között 

fogadóórát tartanak, ahol várják a szülőket, tanulókat és a pedagógusokat. 

A 2017/18-as tanév első félévében 13 alkalommal, második félévben 6 alkalommal fordultak 

az osztályfőnökök a segítő szolgálat munkatársaihoz és kérték a segítséget az alábbi konkrét 

esetekben: 

Családlátogatások, családok szociális ügyintézésében, családtagok közötti konfliktusok megbe-

szélése/ családterápia. Az a tapasztalat, hogy tanulóink is egyre többen jönnek személyes prob-

lémákkal. 
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 „Felhőtlen felnőttkor” prevenciós előadások: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által tartott 

tréningek, melyben osztályszinten vesznek részt diákjaink. 

A megyei Rendőrség munkatársaival egyeztetve Bűnmegelőzési és Drogprevenciós foglalkozá-

sok megtartását szerveztünk a második félévben.  

Az intézmény folyamatosan biztosítja tanulói számára az egész napos elfoglaltságot, a külön-

böző programok, projektek, témahetek, munkaerő-piaci programok megvalósítása során. 

Például 

 Nyílt munkaerő-piaci gyakorlatok, programok szervezése 

 Idegennyelvi témahét 

 Egészségnevelési témanapok, témahetek 

 Bűnmegelőzési – drogprevenciós program 

 Mindennapos testnevelés keretében- délutáni sportfoglalkozások /úszás, kerékpár túrák, 

korcsolya, labdajátékok, aerobic/ 

 Öko-programok megvalósítása /természettudományos kísérletek és megfigyelések/ 

 Tanulószobai foglalkozás, szakkörök működtetése, versenyek, felzárkóztató foglalkozások 

szervezése 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások, mint a kompetenciafejlesztő oktatás egyik legjobb iskolán 

kívüli helyszíne. A múzeumok megismertetése más oldalról. 

 

Szervezeti jellemzők 
Az intézményi innováció, pályázatokban való részvétel 

Innovációs programok az intézményben: 

 Bázisiskolai program megvalósítása 

 Interkulturális nyelvi fejlesztési koncepció működtetése – nyelvfejlesztési óratervek, minta-

óratervek (tartalomalapú és hagyományos nyelvfejlesztés)  

 Érzékenyítő program a migránsokat, és sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közösség 

felnőtt tagjai, tanulók, és valamennyi érdeklődő számára 

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

segítő intézményi innováció 

 Média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció 

 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata; az oktatás IKT-val 

való támogatása 

 Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek) 

 Elsősegély-nyújtási tanfolyam szervezése, tartása diákoknak 

 Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése 

 Illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, viselkedési függőségek megelőzé-

sét célzó program 

 Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program 

  

 Jó gyakorlataink 
1 "Tanulj Okosan" - tanulás, tanítása  7 Érzékenyítő esély-egyenlőség 

2 

„Egészségre nevelés, egészséges életmód program létre-

hozása, melynek hatására a gyerekek felvilágosultak 

lesznek az egészséges táplálkozás pozitív hatásairól, a 

program egészségtudatos életre nevel” 

 

8 

Komposztálási lehetőségek a mező-

gazdasági szakmacsoportos oktatás-

ban, természettudományi órákon, és 

természetvédelmi szakkörön 

3 

A történelem és társadalomismeret tantárgyba integrált 

életpálya-építési és szociális kompetencia fejlesztését 

célzó tananyagok a pályaorientációs és munkavállalói 

kompetenciák tükrében 

 

9 Nem hiszünk a csodaszerekben 
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4 
Egyéni Átvezetési Terv- Az iskolából a munka világába 

való bejutás támogatására 

 
10 On-line egyéni fejlesztési terv 

5 

Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák 

fejlesztését, alapkészségek megerősítését célzó oktatás és 

tanulásszervezés a pályaorientáció tükrében 

 

11 Mi így csináljuk „Ökoiskola” 

6 

Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák 

fejlesztését, alapkészségek megerősítését célzó oktatás és 

tanulásszervezés az integrált nyílt munkaerő-piaci mun-

kavállalás elősegítése érdekében 

   

Bemutatására, terjesztésére, átadására a következő tanévben törekedni kell. 
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2017/2018-as tanévben megvalósított pályázatok 
 

Bázisintézményi tevékenység értékelése 

Ssz Pályázat Elemei 

1. 
Oktatási 

Hivatal 

Az Oktatási Hivatal Bázisin-

tézménye 

A bázisintézmény jó gyakorlatai: 

A siker titkai 

„Híd”: Az általános iskolából a középiskolá-

ba, a középiskolából a munka világába 

ILYENEK VAGYUNK - érzékenyítő prog-

ram megvalósítása 
 

A munkatervben vállalt bázisintézményi feladat/jó 

gyakorlat/szakmai program megnevezése 

 

Megvalósult 

(igen – nem) 

 

Megvalósu-

lás időpontja 

Részt-

vevők 

száma 

Résztvevők 

elégedettsége 

(átlag) 

1,Jó gyakorlatok” bemutatása igen 2017,05,02 21 5 

2,Jó gyakorlatok” bemutatása igen 2017,05,03, 34 4,9 

3. „ A SIKER TITKAI” Jó gyakorlat bemutatása igen 2017.10 12 5 5 

4. Műhelymunka: Öndifferenciáló, önellenőrző, 

önértékelő eszközök készítése 
igen 2017.10 12 2 5 

5. Bemutató óra igen 2017.10 12 12 5 

6. Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, tár-

sadalmi együttélés javítása 
igen 2017.10 13 10 5 

7,EÁT (Egyéni átvezetési terv) 

általános és középiskolák között 
igen 2017.10 13 6 5 

8, A Köznevelési és a Szakképzési HÍD –

Programban történő nevelési –oktatás céljai lehető-

ségei és tapasztalatai 

lehetőségei és tapasztalatai 

igen 2017. 11,21. 13 4,99 

9,Átmenet a középiskolából a munka világába. igen 2017,11,23, 15 5 

10, MEGBESZÉLÉS AZ ERASMUS + TAPASZTALATOK 

TÜKRÉBEN. 
igen 2017,11,23, 15 5 

11, Fórum szülő, pedagógus munkáltató és minden 

érdeklődő számára 
igen 2017,11,23, 15 5 

12, Pályaorientációs nap 

Egyéni átvezetés általános iskolából középiskolába 
igen 2017,11,30, 14 4,97 

13, Pályaorientációs nap 

Kerekasztal beszélgetés 
igen 2017,11,30 10 4,96 

14, Pályaorientációs nap 

Szakmai megbeszélés az ERASMUS tapasztalatok 

tükrében 

igen 2017,11,30 15 5 

 

Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv megvalósításáról 

Intézményünk célja, hogy bázisintézményként tevékenységével multiplikátor szerepét erősítse, a tudásmegosz-

tást biztosítsa, a pedagógiai szakmai közélet fejlődését felgyorsítsa. A célokat minden programban sikerült 

megvalósítani. Célunk (horizontális tudásátadás) érdekében alkalmazott módszerek/munkaformák: Tanulók 

sikeres helytállásának támogatása, hatékony felkészítésük a felnőtt életben való helytállásra a jó gyakorlatok 

nagyban segítetik. 

Az alkalmazott struktúrák, tanulásszervezési formák, és értékelési módok széleskörű lehetőséget biztosítanak a 

kulcskompetenciák fejlesztésére, ezeket a bemutató órákon gyakorlatban is láthatták a résztvevők. 

A gyermekek, szülők részvétele a tanítás-tanulás folyamatában, szülői tanári team munka kapcsolatot tükrözte a 

szülők érdeklődése a rendezvényeinken.  

A „Jó gyakorlatok” alkalmazásának eredményei:  

Mindezek a tevékenységek segítik a szociális, szövegértési, matematikai-logikai, IKT kompetenciák fejlődését. 

Minden tanulót el juttatunk képességeinek optimumára, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az önálló ismeret-

szerzés képességének fejlesztésére. Alapelv a játékosság és az élményszerűség, a tanulók tanulási motiváltságá-

nak erősítése, fenntartása. 

A differenciált egyéni fejlesztéssel önismeretük is formálódik. A kooperatív munkával az egymás támogatása a 
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cél, az egymás legyőzése helyett. Eredményeként a tanulás örömforrássá válik. A programok ezeket a célok 

elérését erősítették.  

A programlapok, mindenre kiterjedtek. Az elégedettségi kérdőív értékelése tükrözi: hogy a programmal kapcso-

latos előzetes tájékoztatás minden fontos részletre kiterjedt, helyszínével, szervezettségével elégedettek voltak a 

résztvevők. 

A programot tartó pedagógus (ok) felkészültségét, szaktudását megfelelőnek találták minden rendezvényen a 

látogatók. 

Szívesen vennék részt a későbbiekben is hasonló rendezvényen kérdésre, mindenki, igennel válaszolt. A későb-

biekben is színes változatos programokkal várunk minden érdeklődött. 

Nagyban segítette a munkánkat a POK kapcsolattartója, aki a felmerülő kérdésekre mindig készségesen vála-

szolt. 

 

Ssz Pályázat Projekt címe 
Elnyert  

támogatás 

2. Tempus 
2017-1-HU01-

KA102-035718 

Erasmus+ program 

Szakképzési tanulók 

és munkatársak mobi-

litása 

Zöld Árnyalatok a szak-

képzésben és a munka-

erő-piacon délen 

105 806 

euro 

 
Pályázatunk KA1-es mobilitási pályázat, mely tanulói - szakképzési munkatársi mobilitást is tartalmaz. 

A pályázat megvalósítása alatt folyamatosan figyelemmel kísérjük a program minden területével való 

elégedettséget, amely fontos visszajelzés számunkra a további megvalósítás sikeressége érdekében. 

Résztvevő 
Résztvevők száma 

*/Felmérésbe bevontak száma/ 

Program megvalósításával 

való elégedettség (%) 

Tanuló 20 94 

Munkatárs 6 97 

Kísérő 3 98 

Szülő* 20 98 

Disszemináció 

Az Erasmus+ programon belül nem mást jelent, a projekt amennyire csak lehet, széles körben történő 

terjesztése, a projekt eredményeinek, sikereinek láthatóvá tétele. 

Népszerűsítés területe 
Népszerűsítő program hely-

színe, helye 

Részvevők száma 

Fő 

Program megvalósításá-

val való elégedettség (%) 

Idegen nyelvi témanap 
Miskolci SZC 

Martin J SZKI 
254 95 

Szakképzési hét, Nyílt 

nap 

Miskolci SZC 

Martin J SZKI 
182 92 

Pályaorientációs nap 
Miskolci SZC 

Martin J SZKI 
221 87 

Pályaválasztási kiállítás Generali Aréna 1200 90 

Határtalanul program Beregszász, Ukrajna 80 98 

Etwinning Intézményi honlap - - 

Epale Intézményi honlap - - 

Üzemlátogatás a 

Takatában 

TAKATA Safety Systems 

Hungary Kft Miskolc 
34 98 

ERASMUS-ban rejlő 

élmények, lehetőségek 

konferencia 

Bástya Hotel Miskolc 61 99 
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Tevékenységek 
Évfo-

lyam 

Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium 

Megvaló-

sító 
Felelős 

Dokumentu-

mok 

A sikerkritériumok 

teljesülése a 2017-

2018-as tanévben 

Tanulói, munka-

társi pályázati 

felhívás  

10-11 Meghirdetett 

program  

legalább 60 tanu-

lói pályázat 

40 pályázat meg-

felel a kiírási fel-

tételeknek  

pályázó 

tanulók 

projekt ko-

ordinátor 

motivációs 

levél,   

96 db megfelelő 

tanulói pályázat ér-

kezett 

Munkatársi pályá-

zati felhívás  

- Meghirdetett 

program 

legalább 20 mun-

katársi pályázat 

12 pályázat meg-

felel a kiírási fel-

tételeknek  

pályázó 

munkatár-

sak 

projekt ko-

ordinátor 

motivációs 

levél,   

21 munkatársi pá-

lyázat érkezett 

Felkészítő foglal-

kozások 

10-11 Szakmai gya-

korlat, 

elmélet 

 

szakmai, nyelvi, 

kulturális, szemé-

lyiségfejlesztő 

foglalkozásokon 

valamennyi érin-

tett tanuló részt 

vesz 

szakmai, nyelvi, 

kulturális, szemé-

lyiségfejlesztő 

foglalkozásokon 

való 100% tanulói 

részvétel 

szaktanár-

ok, tanulók 

felkészítő 

tanárok 
napló 

20 tanuló részt vett a 

felkészítő foglalko-

zásokon (100%) 

tanulói mobilitás/ 

szakmai gyakorlat 

10-11 Szakmai gya-

korlat, elmélet 

női szabó, kár-

pitos, asztalos, 

pék, parkgon-

dozó, kerékpár 

szerelő, faze-

kas, számítógé-

pes adatrögzítő 

szakmai munka-

programban fog-

laltak teljesülnek 

 

Tanulói szakmai 

munkaprogram 

nyolc területre 

40 fő részvételé-

vel megvalósul 

mobilitás-

ban részt-

vevő tanu-

lók 

kísérő tanár 
tanulói mun-

kanapló 

20 tanuló hat szakte-

rületen teljesítette a 

munkaprogramot 

munkatársi mobi-

litás/ job 

shadowing 

9-12 Új eljárások, jó 

gyakorlatok 

beépülése az 

iskola doku-

mentumaiba, a 

tanítás tanulás 

folyamatába 

szakmai munka-

programban fog-

laltak teljesülnek 

 

Munkatársi szak-

mai munkaprog-

ram nyolc terület-

re 12 fő részvéte-

lével megvalósul 

mobilitás-

ban részt-

vevő mun-

katársak 

mobilitás-

ban résztve-

vő munka-

társak 

munkatársi 

munkanapló 

6 munkatárs hat 

szakterületen teljesí-

tette a munkaprog-

ramot 

mobili-

tás/szabadidős 

tevékenységek 

10-11 projektek, dök 

nap, rendezvé-

nyek,(pl nyílt 

szabadidős prog-

ramterv a mobili-

tás időtartamára I-

szabadidős prog-

ramtervben fog-

laltak teljesülnek 

mobilitás-

ban részt-

vevők 

projekt ko-

ordinátor 

tanulói, mun-

katársi beszá-

moló 

az I. turnus prog-

ramterve megvaló-

sult, 20 tanuló, 6 
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Tevékenységek 
Évfo-

lyam 

Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium 

Megvaló-

sító 
Felelős 

Dokumentu-

mok 

A sikerkritériumok 

teljesülése a 2017-

2018-as tanévben 

napok)  II turnusra vonat-

kozólag 

40 tanuló, 12 

munkatárs vesz 

részt a programo-

kon a két turnus 

alatt 

munkatársrészvéte-

lével 

Europass bizo-

nyítvány megszer-

zése 

10-11 Egyének Szak-

mai kompeten-

ciái 

A megszerzett 

kompetenciákat 

tartalmazó bizo-

nyítvány kerül 

kiállításra  

40+12 bizonyít-

vány kerül kiállí-

tásra 

mobilitás-

ban részt-

vevők 

Fogadó in-

tézmény 

mentora 

Kiállított 

Europass bizo-

nyítvány 

20+6 kiállított 

Europass bizonyít-

vány 

Szakmai konfe-

rencia 

9-12 Program nép-

szerűsítése 

Meghirdetett 

programra részt-

vevők regisztrál-

nak 

minimum 30 fő 

részt vesz a kon-

ferencián 

Miskolci 

SZC Mar-

tin J SZKI 

Szervező 

intézmény 

jelenléti ívek, 

fényképek, 

elégedettségi 

kérdőívek 

eredményei 

45 fő vett részt a 

konferencián 

Online platform 

létrehozása 

Epale, Etwinning 

9-12 Program nép-

szerűsítése 

A felhíváshoz 

érdeklődők kap-

csolódnak 

A felhíváshoz 

legalább 1-1 part-

ner kapcsolódik 
Miskolci 

SZC Mar-

tin J SZKI 

projekt ko-

ordinátor 

online elérhe-

tőség 

az online felületen 

elindított blogon 

többrésztvevős pár-

beszéd indult, meg-

hirdetett projekthez 

kapcsolódtak  

ERASMUS+ 

weboldal működ-

tetése 

9-12 Program nép-

szerűsítése 

ERASMUS+ 

weboldal készül 

folyamatosan nap-

rakész weboldal 

Miskolci 

SZC Mar-

tin J SZKI 

szakkörve-

zető infor-

matika tanár 

online elérhe-

tőség 

a weboldal folyama-

tosan friss informá-

ciókkal bővül 
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Ssz Pályázat Projekt címe 
Elnyert  

támogatás 

3. EMET 
HAT-17-02-

2017-00045 

Határtalanul! Program 

Együttműködés szak-

képző iskolák között 

Határtalanul! - Közös 

élmények a Rákócziak 

birodalmában 

4 316 020 Ft 

 
A Határtalanul program keretén belül lehetőségünk nyílt egy 4 napos kárpátaljai tanulmányútra 2017. 

október 17. és 20. között, amit a beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolával, partner isko-

lánkkal közösen valósítottunk meg. 

Projektünk címe „Közös élmények a Rákócziak birodalmában”, amely végig kísérte utunkat, együtt 

fedeztük fel a történelmi helyszíneket. 

Az úticélok között szerepelt Beregszász, Munkács, Ungvár városok nevezettességeinek megtekintése, 

Beregszentmiklós kastélyának meglátogatása. Beregszászon Esze Tamás emléktáblájánál és a Verec-

kei-hágó honfoglalás emlékművénél, illetve Szolyván megemlékezésre és koszorúzásra került sor. 

Az október 23-ai megemlékezés – „határtalanul” online összeköttetésben valósult meg a két partner 

iskolában. Iskolánk tanulói Beregszászról jelentkeztek be a beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Kö-

zépiskola vendégeként a Miskolcon megrendezett ünnepségre, így mindkét iskola tanulói részt vehet-

tek egymás ünnepi megemlékezésén. 

A projekt produktumaként fotókiállítást készítünk elő és saját rajzainkon, festményeinken keresztül 

mutattuk be a Rákóczi-szabadságharchoz köthető kárpátaljai helyszíneket, ahol koszorúinkat is elhe-

lyeztük. 
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Határtalanul program – Kárpátalja tanulmányút 2017.10.17 – 2017.10.20. 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

A sikerkritériu-

mok teljesülése a 

2017-2018-as 

tanévben 

Tanulmányút 

szervezése 

kapcsolat felvétel 

 

Csillagösvény 

utazási iroda 

 

Beregszászi 

partner iskola 
 

 

9-12 

Valamennyi évfo-

lyamon tanított 

tantárgy esetében 

életvitel és gyakor-

lati ismeretek 

közlekedési isme-

retek 

1 tanulmányút 

megszervezésre 

kerül 

 

 

 

 

min. 30 fő 

 

min. 30 fő 

Miskolci SZC Martin 

János Szakközépisko-

lája, Szakiskolája és 

Készségfejlesztő Isko-

lájának tagintézmény 

vezetője Lénárt 

Györgyné és pedagó-

gusai: 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin, Tari Istvánné, 

Kristóf Anikó 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

(projektmaneger) 

e-mail levelezés megvalósult utazás 

Tanulók előkészí-

tő tevékenysége  

(Határtalanul c. 

program ismerteté-

se) 

 

9-12 
Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

Művészettörténet 

Miskolc 

39 fő részvétele 

 

min. 30 fő rész-

vétele 

szervező team 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

(projektmaneger) 

Katalin, Tari Ist-

vánné, Kristóf 

Anikó pedagógu-

sok 

Jelenléti ív 

Fotók 
2017. szept. 

Múzeumlátogatás 
Arany János Em-

lék évhez kapcso-

lódva 

Petőfi Irodalmi 

Múzeum (Debre-

cen) 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

Művészettörténet 

 

 

39 fő részt vett 

 

36 diák  

3 pedagógus 

min. 30 fő rész-

vétele 

Miskolci SZC Martin 

János Szakközépisko-

lája, Szakiskolája és 

Készségfejlesztő Isko-

lájának tagintézmény 

vezetője Lénárt 

Györgyné és pedagó-

gusai: 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin, Tari Istvánné, 

Kristóf Anikó 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

(projektmanger) 

Fotók 

Jelenléti ív 

Reflexiók 

2017. 

 október 17-20. 

Városnézés 

Várlátogatás 

Ungvár 

9-12 Történelem 

Földrajz 

Művészettörténet 

 

39 fő részt vett 

 

  Fotók 2017.10.17. 

Partner iskola 

meglátogatása 

Beregszászi 4. sz. 

Kossuth Lajos 

Középiskola 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

 

 

Miskolc 39 fő 

Beregszász 39 fő 

 

szervező team 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

(projektmaneger) 

Katalin, Tari István-

né, Kristóf Anikó 

ismerkedés 

beszélgetés 

szervezés 

2017. 

 október 17-20. 
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

A sikerkritériu-

mok teljesülése a 

2017-2018-as 

tanévben 

pedagógusok 

Közös projekt 

tevékenység 

(Projekt címe: 

Közös élmények a 

Rákócziak biro-

dalmában) 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

Rajz 

Művészettörténet 

 

Miskolc 39 fő 

Beregszász 39 fő 

 

szervező team 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

(projektmaneger) 

Katalin, Tari Ist-

vánné, Kristóf 

Anikó pedagógu-

sok 

Közös tevékeny-

ség a projekt-

munkán 

rajzok 

fotók 

megvalósult pro-

jekt 

Városnézés 

Koszorúzás 

Beregszász 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

 

 

39 fő 

 

min. 30 fő 
szervező team 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 
fotók 

megvalósult pro-

jekt 

Közös kirándulás  

Munkács 

Beregszentmiklós 

Szolyva 

Vereckei-hágó 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

 

80 fő 

 

min. 70 fő 

szervező team 
Vaszilné Kanizsay 

Katalin 
fotók, beszámoló 

megvalósult ki-

rándulások 

Közös online 

megemlékezés 

Nemzeti Ünne-

pünk alkalmából 

Október 23. 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

 

80 fő 

 

min. 70 fő 

szervező team 

Vaszilné Kanizsay 

Katalin 

pedagógusok 

fotók 

honlap 

youtube 

2017.10.20. 

Haza utazás Mis-

kolcra 

9-12 Magyar nyelv és 

irodalom 

Történelem 

39 fő  

36 diák 

3 pedagógus 

 

szervező team 
Vaszilné Kanizsay 

Katalin 
 

megvalósult utazás 

2017.10.17- 20. 

 

Pályázatok fenntartása 
 

2. 
NFÜ 

EU-s 

Kódszám: 

TÁMOP-3.1.7-

11/2-2011-0003 

Cím: 

Referencia-intézmények országos 

hálózatának kialakítása és felkészíté-

se 

A jövő mi vagyunk! Alkossunk, működjünk együtt, tanuljunk egymástól, fek-

tessünk be energiát a korszerű, modern, diákok érdekeit képviselő iskoláért 
6.000.000 Ft 

Célja, főbb tevékenység: 

A pályázathoz illeszkedő „Intézményi Fejlesztési Terv” megvalósítása: 

- referencia szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzése 

- mintaértékű eljárásrendek kialakítása, publikálása 

- közreműködés a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában, és megvalósításában más intézmények számára 

- jó gyakorlatok átadása, tevékenységek bemutatása a változatos intézményi együttműködések során, a képzett mentor pedagógusok bevonásával 
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- hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítása PR tevékenységekkel 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

A tanév során vállalt indikátorok teljesítése a fenntarthatóság teljesülése érdekében: 

Tevékenységek Évfolyam Beépülés Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 
Határidő 

 

Esélyegyenlőség bizto-

sítása 

(nincs évfolyamhoz 

kötve) 

Nemek egyenlő-

sége 

Fogyatékos 

személyek 

Roma emberek 

100% az iskola tanulójá-

ra és pedagógusá-

ra  esélyegyenlő-

sége érvényes 

Valamennyi pe-

dagógus 

projektme-

nedzser 

Esélyegyenlőségi terv folyamatosan a 

félév során 

Környezettudatos 

szemlélet fenntartása 

Intézmény minden terü-

letén 

(nincs évfolyamhoz 

kötve) 

valamennyi 

évfolyamon , 

intézményi 

80 az iskola tanulójá-

ra és valamennyi 

pedagógusára  

környezettudatos 

szemlélet érvé-

nyes 

Valamennyi pe-

dagógus,  

projektme-

nedzser 

tanmenetek, munkakö-

zösségek munkatervei 

 

folyamatosan a 

félév során 

Fenntartható fejlődést 

szolgáló megvalósítás 

és fenntartás 

Újrahasznosított papír 

használata az irodai 

munkák során 

Egész intéz-

ményben 

100% az iskola tanulójá-

ra és valamennyi 

pedagógusára  

környezettudatos 

szemlélet érvé-

nyes 

Valamennyi pe-

dagógus,  

projektme-

nedzser 

tanmenetek, munkakö-

zösségek munkatervei 

 

folyamatosan a 

félév során 

Pályázat során beszer-

zett eszközök alkalma-

zása a jó gyakorlat 

átadásában (Referencia 

szoba) 

Projekt szakma megva-

lósítása alatt – nincs 

évfolyamhoz kötve 

jó gyakorlat 

átadása 

eszközök 

használata 

megtörténik 

a valamennyi 

tevékenység során 

100 %-ban alkal-

mazzák a pályáza-

ti eszközöket 

valamennyi érin-

tett pedagógus 

projektme-

nedzser 

 

 

jelenléti ív, fotók 

folyamatosan a 

félév során 

Pályázat multiplikálása 

a jó gyakorlat átadásá-

ra 

Projekt szakma megva-

lósítása alatt – nincs 

évfolyamhoz kötve 

jó gyakorlat 

bemutatása 

Jó gyakorlatok 

feltöltése meg-

történt 

100% 

Bevált jó gyakor-

latok listájának 

gyűjteménye 

elérhető 100% 

Jó gyakorlat 

„gazdája” 

projektme-

nedzser 

jó gyakorlat dokumen-

táció 

 

https://iskolataska.educ

atio.hu/index.php//jogy

akorlatotlet 

folyamatos 

fenntartás a 

félév során 

Felkészített refe-

renciaintézményi men-

torpedagógusok tu-

dásmegosztása 

(nincs évfolyamhoz 

kötve) 

Intézményi 30fő az iskola 30 fő 

mentorpedagógu-

sa   felkészített men-

torpedagógusok 

 

projektme-

nedzser 
A dokumentáció a „Re-

ferencia” mappába 

betéve 

Célelérés: 

2012.12.03. 

Tényadat: 

2018.01.26. 

 

 

Nemzetközi vendégek 

fogadása 

Minden évfolyam jó gyakorlat 

bemutatása, 

részt vevő 

pedagógusok 

Huszti Speciális 

Fejlesztő Iskola 

valamennyi érin-

tett pedagógus 

kapcsolat-

tartó 

 

 

második félévre 

tervezve 
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Pályázat kapcsolatos 

horizontális tanulás, 

tudásmegosztás, in-

tézményi jó gyakorla-

tok módszerek propa-

gálása 

tudásmegosztás és módszerek 

propagálá-

sa100% 

megelégedettsége projektme-

nedzser 

jelenléti ív, fotó 

 

3. 
NFÜ 

EU-s 

Kódszám: 

TÁMOP-3.4.2.A-

11/2-2012-0029 

Cím: 

Sajátos nevelési igényű gyerekek integ-

rációja 

Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért 

(inklúziójáért) az óvodától a munkába állásig 

30.000.000 Ft 

[6 intézmény konzorci-

uma] 

Célja, főbb tevékenység: 
A hat tagú konzorcium egyénre szabott fejlesztős tevékenységekkel és képzési portfolió teljesítése által felkészül arra, hogy a Miskolcon és vonzáskörzetében lakó SNI gyermekek számára 

lehetőséget nyújtson akadálymentes tanulási útjukhoz a korai fejlesztéstől a munkába állásig és továbbtanulásig. A Martin János Szakképző Iskola által az inklúzió felé vezető úton megszer-

zett szakmai tudás meghonosodik a befogadó intézményekben. Az SNI gyerekek ellátásában nyújtott minta értékű módszertanok a konzorcium pedagógiai kultúrájának részévé lesznek, 

amihez eszközök nyújtanak segítséget. 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

A tanév során vállalt indikátorok teljesítése a fenntarthatóság teljesülése érdekében: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülési  

Terület 

Indikátor 
Sikerkritérium 

Megvalósító Felelős Dokumentumok Időpont Megvalósulás 

dokumentuma 

Átvezetési terv 

készítése 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 

Pályaorien-

táció 

EÁT minden 

tanulónak 

(100%) elkészül. 

Minden SNI tanuló-

nak készül átvezetési 

terve. EÁT vezetése 

minden tanulónak 

osztályfőnökök  Hollóné 

Kalász 

Mónika 

 

átvezetési tervek 2017.09.01- 

tanulói vi-

szony végéig 

  Folyamatos 

Utógondozás végzett tanu-

lók 

SNI integ-

ráció 

Végzős tanulók-

nak klub szerve-

zése. 

Minden végzett tanuló 

bekerül az utógondo-

zásba. Nyomon köve-

tése éveken keresztül. 

Végzett tanulóknak 

klub szervezése. 

2.  

osztályfőnökök Hollóné 

Kalász 

Mónika 

 

jelenléti  

jegyzőkönyv a 

klub foglalkozá-

sokról 

 

tanulói vi-

szony végé-

től, ha nem 

dolgozik 

 

Folyamatos 

 

Munkaerő piaci 

felkészítés 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 

Pályaorien-

táció  

 

Szülői klub 

szervezése 

Szülői klub szervezé-

se évi 2 alkalommal 

 

Dávid Andrea Balláné 

Karsai 

Márta 

 

jelenléti  

jegyzőkönyv a 

klub foglalkozá-

sokról 

március Szülői fórum 

november 09 

Szülői fórum 

november 23 

Szülői fórum 

képek.zip 

Pályorientációs 

nap 

képekNovember 

https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20november%2009
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20november%2009
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20november%2023
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20november%2023
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20képek.zip
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Szülői%20fórum%20képek.zip
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályorientációs%20nap%20képekNovember%2030
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályorientációs%20nap%20képekNovember%2030
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályorientációs%20nap%20képekNovember%2030
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Tevékenységek Évfolyam 
Beépülési  

Terület 

Indikátor 
Sikerkritérium 

Megvalósító Felelős Dokumentumok Időpont Megvalósulás 

dokumentuma 

30 

Pályaorientációs 

nap jelenlé-

ti11,30.pdf 

 

Kapcsolati háló 

működtetése 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

kommuni-

káció és 

együttmű-

ködés 

100% teljesül. A konzorciumi part-

nerintézmények tájé-

koztatják egymást 

rendezvényeikről és 

programjaikról lehető-

ség szerint részt vesz-

nek egymás rendez-

vényein, együttmű-

ködnek közös prog-

ramok szervezésében. 

5 program 

Balláné Karsai 

Márta 

 

Balláné 

Karsai 

Márta 

 

rendezvények 

forgatókönyve, 

fotó 

az iskolák 

esemény 

naptára sze-

rint 

PATTANTYÚS 

AVASTETŐI 

ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI 

ISKOLA 

Pattantyús ké-

pek.zip 

Eszközkölcsönzés 

működtetése a 

pályázaton nyert 

eszközök esetében 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

 Informati-

ka 

Informá-

ciókezelés 

 Megvalósí-

tás, érzék-

szervek 

fejlesztése, 

rugalmas 

gondolko-

dás 

 Eszközkölcsönzés 

időrendjének megje-

lentetése az intézmény 

honlapján 

Évente legalább 10 

kölcsönzés 

Juhász Krisztina Balláné 

Karsai 

Márta 

 

kölcsönzési napló folyamatos A honlapon meg-

található az esz-

közkölcsönzési 

protokoll. 

Eszközkölcsönzés 

Martin 

Belső tudásmeg-

osztás, horizontá-

lis tanulás 

9-13 évf. SNI 

tanulók 

SNI integ-

ráció 

Továbbképzés 

szervezése 

A belső továbbképzé-

seken megjelennek és 

multiplikálódnak a 

képzések során elsajá-

tított tartalmak 

 

Farkas Erzsébet 

Balláné Karsai 

Márta 

 

Balláné 

Karsai 

Márta 

 

jelenléti  

fotó  

jegyzőkönyv 

Őszi peda-

gógiai napok  

 

 

 

Siker titkai elő-

adás 

Magyar bemutató 

óra.xps 

Érzékenyítő nap , SNI integ-

ráció 

Közös műhely-

munkák megva-

lósultak 100%-

ban 

Minden tanuló tapasz-

talja meg látás, hallás 

és mozgássérültnek 

lenni 

Lénárt György 

Bulla Gábor 

Györgyné 

Herpai László 

Balláné Karsai 

Márta 

Balláné 

Karsai 

Márta 

 

jelenléti  

forgatókönyv 

fotó 

Őszi peda-

gógiai napok  

 

 

 

Érzékenyités 

 

 

https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályorientációs%20nap%20képekNovember%2030
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályaorientációs%20nap%20jelenléti11,30.pdf
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályaorientációs%20nap%20jelenléti11,30.pdf
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pályaorientációs%20nap%20jelenléti11,30.pdf
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pattantyús%20képek.zip
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Pattantyús%20képek.zip
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/eszközkölcsönzés%20Martin%20(1).docx
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/eszközkölcsönzés%20Martin%20(1).docx
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Siker%20titkai
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Siker%20titkai
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Magyar%20bemutató%20óra.xps
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Magyar%20bemutató%20óra.xps
https://d.docs.live.net/64b4c36b5f50d991/Letöltések%20JK/2018.%20I/Érzékenyités
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4. 
NFÜ 

EU-s 

Kódszám: 
TÁMOP- 3.4.1.B-

11/2-2012-0002 

Cím: 

Migráns hátterű tanulók nevelésének és 

oktatásának segítése II. szakasz 

„Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség”: interkulturális tanulási környezet 

megteremtése migráns tanulók fogadására 

34.090.848 Ft 

[3 iskola konzorciuma] 

Célja, főbb tevékenység: 
A projekt célja a migráns tanulók szükségleteire és igényeire szakszerűen reflektáló interkulturális szakképzés koncepciójának kialakítása és bevezetése  

A projekt tevékenységei: 

- akkreditált interkulturális képzés  

- hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése 

- az Interkulturális Szakképzés Koncepció kidolgozása (benne: interkulturális pedagógiai program, egyéni fejlesztési terv, szintfelmérés) 

- magyar, mint idegen nyelv tanítás 

- Interkulturális szülői tréning 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

A tanév során vállalt indikátorok teljesítése a fenntarthatóság teljesülése érdekében: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

Migráns tanulók felmé-

rése 
9-13. évfolyamon Statisztika 

Minden 

tanuló 

felmérve 

Migráns tanulók ismere-

te, programba való bevo-

nása 

Osztályfőnökök 

Olajos Mihály Statisztika 2017.09.30 

KÉPZÉSEK 

( a szakmai közösség megtartása, fejlesztése) 

 

Kidolgozott migráns méré-

sek oktatása 

MÉCS csoport 

tagjai 

9-13. évfolyam-

ban tanítók 

MÉCS 

Belső képzés 

min. 10 fő 

részt vesz a 

képzésen 

100%-ban megismerik 

a kidolgozott migráns 

méréseket 

Mérés-értékelés 

munkacsoport 

Balláné Kar-

sai  

Márta 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

folyamatosan a 

félév során 

Migráns 

egyéni fejlesztés bemutatá-

sa 

9-13. évfolyam-

ban tanító taná-

rok 

Belső képzés 

min. 10 fő 

(gyógy-

pedagógus, 

osztályfőnök) 

100%-ban megismerik 

a feladatot 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Dávid Andrea Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

folyamatosan a 

félév során 

Tartalom alapú magyar, 

mint idegen nyelv oktatá-

sa* 

Migráns tankönyvek hasz-

nálata 

Közismereti 

munkaközösség 

9-13. évfolyam-

ban tanító taná-

rok 

Közismereti 

munka-

közösség 

Belső képzés 

min. 10 fő 

részt vesz a 

képzésen 

100%-ban elsajátítják a 

képzésen elhangzotta-

kat 

Közismereti 

munka-

közösség/ 

Farkas Erzsé-

bet 

Lévayné 

Hankóczi 

Mária 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

PPT. 

folyamatosan a 

félév során 

Többségi érzékenyítés** 

A Martin János 

Szakképző Isko-

la teljes közös-

sége 

2. Témanap 

1. db Népek és 

vallások té-

manap megva-

lósul 

Diák-önkormányzati 

nap megvalósul  

Diák-

önkormányzat 

Olajos Mi-

hály, Tari 

Istvánné 

Kristóf Anikó 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

Forgatókönyv 

December 22. 

péntek 

3. témanap 

Szülői érzékenyítés 

kidolgozott 

 akkreditációs program 

használatával 

Érdeklődő szü-

lői csoport bár-

mely évfolyam-

ból 

Műszaki mun-

ka-közösség 

Érzékenyítő 

Nap 

Min. 1 szülői 

érzékenyítő 

nap megvaló-

sul 

A program 100%-ban 

végrehajtódik 

Műszaki mun-

ka-közösség/ 

 

Bulla Gábor 

Györgyné 

Jelenléti ív 

Fénykép  

Emlékeztető 

folyamatosan a 

félév során 
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min. 10 fő 

részvételével 

Fenntarthatóságra nevelés, 

nyitottság a környezettuda-

tosság figyelembevételével 

Az iskola min-

den tanára és 

tanulója 

4. témahét alatt 

A projekt 

fenntartható-

sággal a kollé-

gák és diákok 

tisztában van-

nak 

4. témahéten a projekt 

fenntarthatósága bemu-

tatásra kerül 

Osztályfőnökök, 

diákok 

Olajos Mihály Pályázatot bemuta-

tó anyag 

Megismerést igazo-

ló dokumentum 

folyamatosan a 

félév során, 

kiemelten fenn-

tarthatósági 

témahéten 

MIGRÁNS TANULÓ ESETÉN 

Migráns mérések végrehaj-

tása 

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 tanu-

lók egyéni 

fejlesztése 

megvalósul 

Migráns tanulók 

egyéni fejlesztése 

100%-ban megvaló-

sul 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakem-

berek 

Osztályfőnö-

kök szakta-

nárok, egyéb 

szakemberek 

 

Egyéni fejlesztési 

tervek 

Folyamatos 

Tartalom alapú magyar, 

mint idegen nyelv oktatá-

sa* 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Hatékony kom-

munikáció, 

felzárkóztatás 

Hatékony 

kommuniká-

ció, 

felzárkóztatás 

Migráns tanulók 

felzárkóztatása 

100%-ban megvaló-

sul 

Osztályfőnökök 

szaktanárok, 

egyéb szakem-

berek 

Osztályfőnö-

kök szakta-

nárok, egyéb 

szakemberek 

Tanmenetbe beépül 

 

Óravázlat 

Folyamatos 

Többségi érzékenyítés** 

A felvett migráns 

tanuló évfolya-

ma/ 

Bejövő évfo-

lyamok 

Befogadás 

Tolerancia 

Hátrányos hely-

zet 

Bejövő évfo-

lyamok Témahetek, projektek 

megvalósítása adott 

évfolyamon 

Évfolyam diák-

jai, tanárai 

 

Projekt terv 

szerint 

Témahét vagy 

Projekttervekbe 

beépül 

Folyamatos 

Magyar, mint idegen nyelv 

tankönyvek 

használata 

A felvett migráns 

tanuló évfolyama 

Szakkönyvek, 

segédanyagok 

használata 

Könyvtári 

kölcsönzések 

létrejönnek 

 

Tanulói/ tanári 

kölcsönzések száma 

Min. 1-1 tanári tanu-

lói 

kölcsönzés/ év  

Együtthaladó tan-

könyvek 

Érdeklődő 

Könytáros 

Projekt-

menedzser 

Kölcsönzési statisz-

tika 

Folyamatos 

 

5. 
NFÜ 

EU-s 

Kódszám: 
TÁMOP- 3.1.4-

12/2-2012-0029 

Cím: 

Innovatív iskolák fejlesztése 

„Megújulás a kulcsfontosságú területeken!” Mindenki más, egyedi és fontos, mindenkihez 

más út vezet, engedd, hogy megtaláljuk a Hozzád vezetőt! 
175.000.000 Ft 

Célja, főbb tevékenység: 
- Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülé-

se érdekében. 
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- A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az 

önfejlesztést. 

- Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. 

- A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése. 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

 

A tanév során vállalt indikátorok teljesítése a fenntarthatóság teljesülése érdekében: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

Időpont 

Határidő 

1. Idegen nyelv tanulá-

sának támogatása évi 1 

alkalommal (különös 

tekintettel használandó 

a nyelvi labor, nyelv-

tanulást segítő pályáza-

ti eszközök) 

 

minden évfolyam osztá-

lyaiból tanulók 10%-ban 

részt vesznek a verse-

nyen 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében  

élő idegen nyelv 

1 idegen nyelvi 

témanap meg-

rendezésre 

kerül 

1 idegen nyelvi 

verseny során az 

iskola minden 

osztályából a 

tanulók 10 %-a 

részt vesz, a pá-

lyázat idegen 

nyelvet támogató 

eszközeit használ-

ják 

 

Hortobágyi Orso-

lya, Hegedüs 

Orsolya,  

Szova Ágnes 

projektme-

nedzser 

jelenléti ívek, fotók 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába betéve 

2017.okt.09. 

2.egészségnevelési 

programban témanap 

megvalósítása 

 évi  1 alkalommal 

 

minden évfolyam vala-

mennyi tanulója részt 

vesz a témanapon 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében  

 

ember és termé-

szet 

ember és társa-

dalom 

életvitel és gya-

korlati ismere-

tek 

1 témanap 

megrendezésre 

kerül 

az iskola tanulói-

nak 95%-a,és 

valamennyi peda-

gógusa  részt vesz 

az egészségneve-

lési programban, 

Fülöp-Pető Esz-

ter,  

Szova Ágnes, 

osztályfőnökök 

 

 

projektme-

nedzser 

forgatókönyv, jelenléti 

ívek, fotók, program 

megjelenik a tanmene-

tekben 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába betéve 

2017.nov.08. 

3.Kerékpártúra szerve-

zése évente 1 alka-

lommal 

 

 

összesen min. 15 tanuló-

nak  

(nincs évfolyamhoz 

kötve) 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében  

 

életvitel és gya-

korlati ismere-

tek, közlekedési 

ismeretek, em-

ber és természet 

 

1 kerékpártúra 

megszervezés-

re kerül 

min.15 fő részt 

vesz a kerékpártú-

rán 

Rózsahegyi Béla,  

Czina Tivadar 

Gyöngyösi Dániel 

projektme-

nedzser 

jelenléti ív, fotók 

reflexió 

 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

folyamatosan a 

félév során 
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4. környezeti nevelés-

sel kapcsolatos  téma-

terület: 

 

Fenntarthatóságra 

nevelés, nyitottság a 

környezettudatosság 

figyelembevételével 

minden évfolyam vala-

mennyi tanulója részt 

vesz a témaheten 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében  

 

ember és termé-

szet 

ember és társa-

dalom 

földünk és kör-

nyezetünk 

környezeti 

neveléssel 

kapcsolatos  

ismeretek 

alkalmazása a 

mindennapok-

ban 

az iskola tanulói-

nak 95%-a,és 

valamennyi peda-

gógusa  részt vesz  

környezettudatos 

témaheten 

agrár  munkakö-

zösség, 

Valamennyi pe-

dagógus 

projektme-

nedzser 

 tanmenetek, óravázlat-

ok, munkaközösségek 

munkatervei 

 

a TÁMOP 3.1.4 pályá-

zatban kidolgozott 

óravázlatok használata 

(feljegyzés- a digi nap-

lóból kimásolt órákhoz) 

valamint 3 db új óra-

vázlat (Szécsi Sándor-

né) 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

 

a félév során, a  

naplóban fel-

jegyzett idő-

pontokban 

5. média ismeretek, 

innováció  

 

 

Digitális ismeretek 

bővítése 2 témahét 

segítségével 

minden évfolyam vala-

mennyi tanulója részt 

vesz a 2 témaheten 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében 

 

2 témahét 

megrendezésre 

kerül 

az iskola tanulói-

nak 95%-a,és 

valamennyi peda-

gógusa  részt vesz 

a 2 témaheten 

Valamennyi pe-

dagógus,  

projektme-

nedzser 

 tanmenetek, óravázlat-

ok, munkaközösségek 

munkatervei 

 

 

a TÁMOP 3.1.4. pályá-

zatban kidolgozott 

óravázlatok felhaszná-

lása- feljegyzés a digi 

naplóból kinyomtatott 

órákhoz. 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

 

a félév során, a  

naplóban fel-

jegyzett idő-

pontokban 

 

 

6. IKT-s eszközökkel 

támogatott tanórák 

megtartása  

minden évfolyam vala-

mennyi tanulója részt 

vesz 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében 

IKT-s eszkö-

zök segítségé-

vel információ 

átadása 

az IKT-s eszkö-

zök használata 

valamennyi tan-

óra 40 %-ban  

Valamennyi pe-

dagógus, 

 

ellenőrzik: 

tagint.vez.helyette

sek 

projektme-

nedzser 

digitális naplóban, 

tanmenetekben, óraváz-

latokban jelzés. 

 

a TÁMOP 3.1.4. pályá-

zatban kidolgozott 

óravázlatok felhaszná-

lása- feljegyzés a digi 

naplóból kinyomtatott 

órákhoz. 

folyamatosan a 

félév során 
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A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

7. Gazdasági és pénz-

ügyi ismeretek átadása 

 

 

minden évfolyam vala-

mennyi tanulója részt 

vesz a témaheten 

valamennyi 

évfolyamon 

tanított tan-tárgy 

esetében 

 

 

1 témahét 

megtartásra 

kerül 

az iskola tanulói-

nak 95%-a,és 

valamennyi peda-

gógusa  részt vesz 

a témaheten 
Valamennyi pe-

dagógus, Balogh 

Attiláné 

Benedek Rita 

projektme-

nedzser 

digitális naplóban, 

tanmenetekben, óraváz-

latokban megjelenik 

 

a TÁMOP 3.1.4. pályá-

zatban kidolgozott 

óravázlatok felhaszná-

lása- feljegyzés a digi 

naplóból kinyomtatott 

órákhoz. 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

a félév során, a  

naplóban fel-

jegyzett idő-

pontokban 

8.Közlekedési tudniva-

lók bevitele a tanórák 

ismereteibe 

 

 

9 E. osztályok  életvitel és gya-

korlati ismere-

tek, közlekedési 

ismeretek 

közlekedési 

ismeretek 

alkalmazása a 

mindennapok-

ban 

közlekedési isme-

retek 100%-ban 

beépülnek a tan-

menetekbe, óra-

vázlatokba 

Czina Tivadar 

osztályfőnökök 

projektme-

nedzser 

digitális napló,  

 

a TÁMOP 3.1.4. pályá-

zatban kidolgozott 

óravázlatok felhaszná-

lása- feljegyzés a digi 

naplóból kinyomtatott 

órákhoz. 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

folyamatosan a 

félév során 

9. Mindennapos test-

nevelés során aerobic, 

labdajáték, úszás fog-

lalkozások megtartása 

(szept-január) 

minden évfolyam tanulói 

számára meghirdetve 

testnevelés és 

sport 

a sportfoglal-

kozások 

folyamatos 

tartása a meg-

hirdetett sport-

ágakban 

az egész iskola 

tanulóit bevonva, 

min. intézményi 

tanulók 10 % -ban 
testnevelők 

projektme-

nedzser 

digitális napló, fotók 

tanmenetek 

folyamatosan a 

félév során 

10. Belső képzések 

szervezése munkakö-

zösségenként félévente 

1 alkalommal. 

(I., II. félév) 

MELLÉKLETBEN 

CSATOLVA 

pedagógusok minden szakte-

rületen 

 munkaközös-

ségenként 2 

szakmai mű-

helymunka 

megvalósul 

munkaközössé-

genként 

2 szakmai mű-

helymunka 100%-

ban megvalósul 

munkaközösségve

zetők, valamennyi 

pedagógus 

projektme-

nedzser 

 

 

jelenléti ívek,  

fotók 

 

(az 1.és 2.  félév anyaga 

digitálisan összegyűjt-

 

Táblázatban 

mellékelve az 

időpontok 
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Módszertani napok 

ve) 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

folyamatosan a 

félév során 

 

 

 

 

 

11.Konfliktusok keze-

lés megismertetése 

 

9. E évfolyam ember és társa-

dalom 

Osztályfőnöki 

órákon 

konfliktuske-

zelési techni-

kák elsajátítá-

sát a tanulók 

megismerik 

a konfl. kezelési 

technikák beépül-

nek a tanmene-

tekbe, óravázlat-

okba, az osztály-

főnöki órák 10 %-

ban megjelennek 

Lévayné H. Mária 

projektme-

nedzser 

jelenléti ív, fotók, mun-

katerv, tanmenetek, 

óravázlatok 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

2017.október-

november-

december 

12.Drog káros hatásai-

nak megismerése be-

épül a tanulás-tanítási 

folyamatba 

 

9. E évfolyam ember és társa-

dalom 

Osztályfőnöki 

órákon 

 

a tanulók el-

utasítják a 

kábítószer 

használatát 

 

a 9/E évf. tanulói 

95%-ban részt 

vesznek a drog 

prevenciós fog-

lalkozásokon 

Olajos Mihály 

projektme-

nedzser 

jelenléti ív, fotók, ppt 

munkaterv 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve  

második félévre 

tervezve 

13.Pályázat során be-

szerzett eszközök al-

kalmazása a tanítási-

tanulási folyamatban 

minden évfolyam eszközökhöz 

igazodva téma-

területen- 

ként 

eszközök 

használata 

megtörténik 

a valamennyi 

tanóra 10 %-ban 

alkalmazzák a 

pályázati eszkö-

zöket 
valamennyi peda-

gógus 

projektme-

nedzser 

 

óratervek, 

kidolgozott óravázlat 3 

témához 

Szécsi Sándorné által a 

9/1 AT és 9/2 Pt osztá-

lyokban 

 

A dokumentáció a 

Fenntarthatóság map-

pába összekészítve 

folyamatosan a 

félév során 

14.   A 3 Jó gyakorlat 

(1. A szülőkkel folyta-

tott együttműködő 

munka minőségének 

javítása 

2. Montessori képes-

ségfejlesztő eszköz-

rendszerére épülő 

Kompetencia alapú 

oktatási program 

3. Epochális oktatás – 

minden évfolyam minden témate-

rületen 

új módszerek 

alkalmazásával 

a tanulási-

tanítási folya-

mat támogatá-

sa 

a valamennyi 

tanóra 10 %-ban 

alkalmazzák az új 

módszereket. 

valamennyi peda-

gógus 

projektme-

nedzser 

 

 

óravázlatok,  

fotók 

folyamatosan a 

félév során 
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az epochák tervezése, 

felépítése, szerkezete)  

 

módszereinek alkalma-

zása a tanítási-tanulási 

folyamatban 

 

6. 
NFÜ 

EU-s 

Kódszám: 
TÁMOP-3.1.6-11/2 

CÍM: 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmények által nyújtott szolgálta-

tások fejlesztése és a szolgáltatást támo-

gató eszközök beszerzése a sajátos neve-

lési igényű gyermekek, tanulók együtt-

nevelésének támogatása érdekében 

Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért a 

korai gondozástól a munkába állásig 
40.000.000 Ft 

Célja, főbb tevékenység: 
A projekt célja a konzorciumi partnerek által az SNI gyermekek fejlesztése során megszerzett szakmai tudás és a bővülő szakmai szolgáltatások továbbadása a befogadó intézményeknek. 

A projektbe bevont intézményekben az integrációból az inklúzió felé vezető úton való elindulás, ill. továbbhaladás segítése. Az egyes intézményekben már működő jó gyakorlatok, átadása a 

társintézményeknek. Az együttműködő intézményekből egy regionális hálózat kiépítése, melynek távolabbi célja az SNI gyerekek ellátásában nyújtott minta értékű módszertan továbbadása. 

A projekt eredményeként a konzorcium vezető intézményében működő utazótanári szolgálat korai gondozói szolgáltatásainak bővítése, erősítése, minőségi fejlesztése is megtörténik. A pro-

jekt révén megvásárolt eszközök további segítséget nyújtanak a gyermeknek, az intézményeknek és a családoknak. Az eszközök használatához készülő segédanyagok hozzáférhetővé válnak, 

és bemutatókkal egészülnek ki. 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

 

A tanév során vállalt indikátorok teljesítése a fenntarthatóság teljesülése érdekében: 

Tevékenységek Évfolyam 
Beépülés 

Terület 
Indikátor Sikerkritérium Megvalósító Felelős Dokumentumok 

A sikerkritériu-

mok teljesülése a 

2017-2018-as 

tanév első félév-

ében 

Munkaerőpiaci 

felkészítés 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismere-

tek 

Intézményi pálya-

követési rendszer 

Éves munkaterv 

Osztályfőnöki tan-

menet 

Szülői klub szervezé-

se 30 fő részvételével 

évi 2 alkalommal 

EÁT vezetése minden 

tanulónak 

A szülői klub 

tartása 2 alka-

lommal 70%-os 

részvételi arány-

nyal. 

EÁT minden 

tanulónak 

(100%) elkészül. 

Hollóné Kalász Mónika 

Osztályfőnökök 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

EÁT 

A szülői klubok 

közül egy 2017. 

11. 23-án meg lett 

tartva, dokumentá-

ciója a melléklet-

ben 

Az EÁT minden 

tanulónak felfekte-

tésre került, illetve 

vezetése folyama-

tosan történik. 

Mozgásfejlesztés 

autistáknak 

9-13 évf. 

autista tanu-

NAT: Testnevelés 

és sport 

Autista mozgásfej-

lesztési csoportok 

A programcso-

mag alkalmazása 
Fülöp-Pető Eszter 

Endrész 

Antal 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

2 autista fejlesztési 

csoport kialakítása 
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lók Egészséges életmód 

 

Tanítás-tanulás 

folyamatába 

létrehozása minimum 

2, maximum 6. 

valamennyi autis-

ta tanuló (100%) 

esetében. 

Napló 

Tanmenet 

Óraterv 

Óravázlat 

megtörtént, illetve 

működik is. 

Konduktív peda-

gógiai ellátás 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismere-

tek 

Önálló probléma-

megoldás 

 

NAT: 

Testnevelés és sport 

Cselekvési bizton-

ság, koordinált 

mozgás 

Tanítás-tanulás 

folyamatába 

Valamennyi tanuló 

esetében megvalósul 

A programcso-

mag 100%-ban 

beépül a szabad-

idős tevékeny-

ségbe, a tanítás-

tanulás folyama-

tába, a tanórába 
Fülöp-Pető Eszter 

Kassai Balázs 

Endrész 

Antal 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

Naplók 

Tanmenet 

Óraterv 

Óravázlat 

A konduktív peda-

gógiai ellátás min-

den mozgáskorlá-

tozott tanuló eseté-

ben megvalósult. 

Eszközkölcsönzés  

/a pályázaton nyert 

eszközök esetében/ 

9-13 évf. 

SNI tanulók 

NAT: Testnevelés 

és sport 

Mozgásszükséglet 

kielégítése (kerek-

esszék) 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismere-

tek 

Közlekedés (kerek-

esszék 

NAT: Informatika 

Információkezelés 

NAT: Életvitel és 

gyakorlati ismere-

tek 

Megvalósítás, ér-

zékszervek fejlesz-

tése, rugalmas gon-

dolkodás 

Tanítás-tanulás 

folyamatába 

Könyvtári órákba, 

sérülés típusnak 

megfelelően 

Eszközkölcsönzés 

időrendjének megje-

lentetése az intéz-

mény honlapján 

Évente legalább 10 

kölcsönzés. 

Az eszközköl-

csönzés lehetősé-

ge megjelent az 

intézmény hon-

lapján 

Az eszközköl-

csönzés egész 

tanévben műkö-

dik. 

10 kölcsönzés az 

év során. 
Partnerintézmények és 

saját intézmény peda-

gógusai 

Eszköztár 

kezelője 

(Juhász 

Krisztina) 

Kölcsönzési je-

gyek 

Az eszközkölcsön-

zési protokoll fenn 

van az intézmény 

honlapján. 

Eddig a hallássé-

rülteknek meglévő 

eszközök közül 4 

kölcsönzés történt 

meg. 

Az Okos(koc)ka 

kölcsönzése fo-

lyamatos. 

Belső továbbkép- 9-13 évf.-on Belső tudásmegosz- 5 belső képzés meg- Az 5 belső kép- Vaszilné Kanizsay Ka- Endrész Belső képzés Betervezve 2017. 
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zés, ismeretek 

átadása 

tanító peda-

gógusok 

tás 

Horizontális tanulás 

Intézmény belső 

továbbképzési ter-

vébe. 

tartása zésen a pedagó-

gusok 100%-a 

részt vesz 

talin 

(Kulturális és sport 

munkaközösség) 

– „Tehetségek felisme-

rése és azonosítása, 

tehetséggondozó pro-

jektek kidolgozása a 

nevelési oktatási intéz-

ményben” 

Kristóf Anikó 

(Mezőgazdasági mun-

kaközösség) 

„Kreatív tanuló – krea-

tív pedagógus, a kreati-

vitás szerepe a tehetség-

fejlesztésben” 

Fülöp-Pető Eszter 

(Rehabilitációs-fejlesztő 

munkaközösség) 

„Együttnevelés, inklu-

zív befogadó pedagó-

gia” 

Balogh Attiláné 

(Közismereti munkakö-

zösség) 

„Utazótanári program 

elmélete és gyakorlata” 

Farkas Erzsébet 

(Közismereti munkakö-

zösség) 

„Tanórai differenciálás 

a gyakorlatban – az 

egyéni fejlődési különb-

ségeknek, szükségletek-

nek megfelelő fejlesztés 

módszerei, mint a sike-

res integráció egyik 

feltétele” 

Tari Istvánné 

(Műszaki, gazdasági 

szolgáltatás és nyomda-

ipari szakterület mun-

kaközösség) 

Antal tematikája, anyaga 

Jelenléti ív 

Fotódokumentáció 

10. 11. – nem lett 

megtartva. 

Átütemezve 2018. 

03. 19-re. 

 

 

 

2017. 10. 12-én 

megvalósult, do-

kumentációja a 

mellékletben 

 

 

 

 

Betervezve:2018. 

04. 11. 

 

 

 

 

2018. 01. 04-én 

megvalósult, do-

kumentációja a 

mellékletben 

 

 

 

2017. 09. 07-én  

megvalósult, do-

kumentációja a 

mellékletben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betervezve: 2018. 

02. 14. 
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„Hatékony iskolát min-

denkinek” 

Dávid Andrea 

(Rehabilitációs-fejlesztő 

munkaközösség) 

„Méhzümmögés és 

dühroham – a tanulás, 

figyelem, emlékezet és 

viselkedés alapjai” 

 

 

 

 

 

2017. 11. 15-én 

megvalósult, do-

kumentációja a 

mellékletben 

 

7. NFÜ 
Kódszám: 

TÁMOP-3.4.3-

11/2-2012-0007 

Cím: 

Iskolai tehetséggondozás 

Sokféleség, Lehetőség!" Tehetségfejlesztés a Martin János Szakképző Iskolában - a külön-

böző sérültségű emberek világába integrálódva 
20.000.000 Ft 

Célja, főbb tevékenység: 
-  Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése 

- Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása. 

- A tehetségazonosítást, tehetség-felismerést, tehetségsegítést, tehetségtanácsadást segítő programok kidolgozása, gyakorlatban történő alkalmazása a választott képességterületeken. 

- A tanulók számára a tanév folyamán heti rendszerességgel szervezett, tanórán kívüli tehetségsegítő programok tervezése, megvalósítása és értékelése. 

- Tehetséges és eredményes tanulók támogatása. 

- Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó programok, tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása. 

- Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése. 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

 

8. 

Nemzeti 

Tehetség 

Program 

Kódszám: NTP-

FTP-15-0022 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló 

környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a 

fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való 

részvételének támogatására 

Tiszta forrás - 500 éves a reformáció 999.000 Ft 

 

Célja, főbb tevékenység: A megvalósítandó program lehetőséget ad az intézményünkben tanuló tehetséges sérült fiataloknak arra, hogy általános ismereteiket elmélyítsék, látókörük bővül-

jön, új koncepcióban, másokkal együttműködve is tudják alkalmazni az eddig megszerzett ismereteiket, a műhelymunkák alkalmával megvalósíthassák elképzeléseiket. A választott kiegészí-

tő tevékenységek szervesen kapcsolódnak a tehetséggondozó programhoz, egymást erősítve fejtik ki hatásukat. 

Természeti terület mini projektje: „Fűben-fában” 

Téri vizuális terület mini projektje: "Luther-rózsa" 

Társas terület mini projektje: "Virág-Világ" 

 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 
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9. 

Nemzeti 

Tehetség 

Program 

Kódszám: NTP-

SZTG-15-0060 

Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozá-

sát és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének 

támogatása 

Textilbe varrt múltunk, Tű öltötte anyag, tűz égette 

agyag 
2.000.000 Ft 

 

Célja, főbb tevékenység: A program, lehetőséget ad a tehetséges fiataloknak arra, hogy tanult szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék, látókörük bővüljön, új koncepcióban más 

szakmákkal, mesterségekkel ötvözve is tudják alkalmazni az eddig megszerzett ismereteiket, a műhelymunkák alkalmával megvalósíthassák elképzeléseiket. A választott kiegészítő tevé-

kenységek szervesen kapcsolódnak a tehetséggondozó programokhoz, egymást erősítve fejtik ki hatásukat. 

 

A pályázat a fenntartási fázisban tart. 

 

10. 

Nemzeti 

Tehetség 

Program 

Kódszám: NTP-

SZTG-16-0002 

Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozá-

sát és az ezt segítő alkotó pedagógiai műhelyek működésének 

támogatására 

Múltbajáró műhely 1.556.000 Ft 

 

Célja, főbb tevékenység: A program, lehetőséget ad a tehetséges fiataloknak arra, hogy tanult szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék, látókörük bővüljön, új koncepcióban más 

szakmákkal, mesterségekkel ötvözve is tudják alkalmazni az eddig megszerzett ismereteiket, a műhelymunkák alkalmával megvalósíthassák elképzeléseiket. A választott kiegészítő tevé-

kenységek szervesen kapcsolódnak a tehetséggondozó programokhoz, egymást erősítve fejtik ki hatásukat. 

 

A pályázat a végrehajtási fázisban tart. 

 

11. 

Nemzeti 

Tehetség 

Program 

Kódszám: NTP-

FTP-16-0004 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló 

környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a 

fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való 

részvételének támogatására 

„Van egy színház, végtelen és mibennünk lakik” 700.000 Ft 

 

Célja, főbb tevékenység: A program, lehetőséget ad a tehetséges fiataloknak arra, hogy tanult szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket elmélyítsék, látókörük bővüljön, új koncepcióban más 

szakmákkal, mesterségekkel ötvözve is tudják alkalmazni az eddig megszerzett ismereteiket, a műhelymunkák alkalmával megvalósíthassák elképzeléseiket. A választott kiegészítő tevé-

kenységek szervesen kapcsolódnak a tehetséggondozó programokhoz, egymást erősítve fejtik ki hatásukat. 

 

A pályázat a végrehajtási fázisban tart. 

 

PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE BEMENETI MÉRÉS 
BEVONTAK SZÁMA 

EREDMÉNYEK, PRODUKTUMOK 
ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐ-

ÍVEK EREDMÉNYEI TANULÓ PEDAGÓGUS 

TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0007 

Sokféleség, lehetőség” Tehetséggondozás 

1.Tevékenység és motivá-

ciós vizsgálat 

 

 

 

 

5 db kidolgozott és magvalósított mun-

kaprogram (természeti, téri-vizuális, 

Tanulói: 94 % 

Pedagógus: 92 % 
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a Martin János Szakképző Iskolában – a 

különböző sérültségű emberek világába 

integrálva” 

2.Gardneri teszt 

3.Képesség és érdeklődés 

vizsgálat 

4.TKBS teszt 

60 fő 10 fő testi-mozgásos, személyes, társas  ké-

pességterületre) 

60 db egyéni fejlesztési terv 

- 10 fő 1 fő 1 db pályorientációs tanácsadó program 

kidolgozása és megvalósítása 

Tanulói: 87 % 

Pedagógus: 91 % 

- 50 fő 5 fő 1 db nyári tábor Tanulói: 98 % 

Pedagógus: 96 % 

- 10 fő 3 fő 10 db fejlesztési terv Sport-

felzárkóztató program 

A tehetséges sportoló tanulók 

tanulmányi eredménye 

0,65%-ot javult a program 18 

hónapja alatt átlagosan. 

- 68 fő 8 fő 1 db házi verseny két képességterületen: 

természeti és társas 5 dramatizált bábjá-

ték 

10 alkotás újrahasznosított anyagokból 

Tanulói: 96 % 

Pedagógus: 96 % 

- 83 fő  12 fő 1 db területi verseny két képességterüle-

ten: 

természeti és társas 6 dramatizált bábjá-

ték 

14 alkotás újrahasznosított anyagokból 

Tanulói: 87 % 

Pedagógus: 89 % 

- saját intéz-

ményből: 10 fő 

általános isko-

la: 82 fő 

saját intézmény-

ből: 2  fő 

általános iskola: 

4 fő 

Versenyszervezés alacsonyabb iskolatí-

pusba társas képességterület 

Saját intézmény: 

Tanulói: 76 % 

Pedagógus: 87 % 

Általános iskola: 

Tanulói: 88 % 

Pedagógus: 83 % 

- 268 fő 48 fő Tehetségnap Tanulói: 98 % 

Pedagógus: 92 % 

TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 – Tehetség-

hidak Program című kiemelt projekt kere-

tében a „Gazdagító programpárok II.” 

TKBS teszt 12 fő 2 fő 1 db kidolgozott és megvalósított mun-

kaprogram 

Tanulói: 97 % 

Pedagógus: 94 % 

NTP-FTP-15-0022 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat 

támogató, integráló környezetben megva-

lósuló tehetségsegítő programok, illetve a 

fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegí-

tő programokban való részvételének támo-

gatása  

 „Tiszta forrás-500 éves a reformáció” 

Képesség és érdeklődés 

vizsgálat 

 

 

15 fő 3 fő 3 db kidolgozott és megvalósított mun-

kaprogram 

Tanulói: 91 % 

Pedagógus: 90 % 

NTP-SZTG-15-0060 

Szakképzésben részt vevő tehetséges fiata-

TKBS teszt 20 fő 2 fő 2 db kidolgozott és megvalósított mun-

kaprogram 

Tanulói: 97 % 

Pedagógus: 93 % 



Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

65 

lok tehetséggondozását és az ezt segítő 

alkotópedagógiai műhelyek működésének 

támogatása 

 „Tű öltötte anyag, tűz égette agyag”/ c 

program/ 

Textilbe varrt múltunk /a program/ 

NTP-SZTG-16-0002 

 Szakképzésben részt vevő tehetséges 

fiatalok tehetséggondozását és az ezt segí-

tő alkotópedagógiai műhelyek működésé-

nek támogatása 

„Múltbajáró műhely” 

TKBS teszt 15 fő 3 fő 2 db kidolgozott és megvalósított mun-

kaprogram 

Tanulói: 94 % 

Pedagógus: 93 % 

NTP-FTP-16-0004 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat 

támogató, integráló környezetben megva-

lósuló tehetségsegítő programok, illetve a 

fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegí-

tő programokban való részvételének támo-

gatása  

„Van egy színház, amely bennünk lakik” 

Képesség és érdeklődés 

vizsgálat 

 

8 fő 2 fő 1 db kidolgozott és megvalósított mun-

kaprogram 

Tanulói: 98 % 

Pedagógus: 95 % 

 

A pályázat fenntartását biztosító tehetséggondozó szakkörök 2017-2018 tanév 1. félév: 

SZAKKÖR MEGNEVEZÉSE BEMENETI MÉRÉS 
BEVONTAK SZÁMA 

EREDMÉNYEK, PRODUKTUMOK 
TANULÓ PEDAGÓGUS 

Művészet – selyemfestés TKBS teszt 12 fő 1fő 
A tanév végére elkészülő alkotások: selyemképek 

Selyemsálak, selyemkendők 

Tehetséggondozás Művészet - Művészeti kör TKBS teszt 12 fő 1 fő 
A tanév végére elkészülő: 

Grafikák, pasztelek, festmények 

 

A tanórai keretek között folyó tehetséggondozás 2017-2018 tanév 1. félév: 

TANÓRA MEGNEVEZÉSE BEMENETI MÉRÉS 
BEVONTAK SZÁMA 

EREDMÉNYEK, PRODUKTUMOK Jelölése TANULÓ PEDAGÓGUS 

Tánc és dráma - 23 1 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések műsoraiban való szereplés Tg 

Etika 9/E, 9/E2 évfolyamok - 24 1 
Az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, 

a humánus, értékeket védő magatartás fejlesztése, kialakítása. 
Tg 

 

A POK által 2017-2018 tanév első félévére meghirdetett Szaktanácsadói nap igénybe vétele: 

Téma: Az alulteljesítő tehetségek azonosítása és fejlesztése 

Ideje: 2017.10.18. 14:45 óra 

Előadó: Puskásné Kis Éva szaktanácsadó 
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Célunk 
 

Köznevelési-szakképzési tartalmak, duális szakképzés megvalósítása. 

A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmé-

nyi működés. 

 

 A kompetencia alapú oktatás folytatása, rutinszerű alkalmazása pedagógusaink napi 

feladata. A hozott tudás megismerésére épülő, a pozitívumok megragadására alapozott 

elfogadó magatartást építettünk ki. 

 A felzárkóztatás, tehetséggondozás továbbra is kiemelt feladatként szerepelt. A délu-

táni foglalkozások lehetőséget adnak ara, hogy pedagógusaink felkeltsék a diákok ér-

deklődését a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjanak azok elsajátításá-

val kapcsolatban, valamint megtanítsák a gyermekeket tanulni. 

 Következetességgel jártunk el nevelési intézkedéseink során, ragaszkodtunk a már ki-

alakított normák betartatásához. 

 A munkafegyelem javítása, a tanulók helyes viselkedési stílusra szoktatása, környeze-

tünk tisztántartása mindenki elemi kötelességének számított. 

 A felnőtt ügyeletesi rendszerünket komolyabb ellenőrzéssel működtetjük. 

 Kiemelt figyelemmel éltünk az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, 

testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenve-

délybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai 

erőszak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiéné te-

rületére. Mindezek megvalósulása érdekében több intézményi programot szervezünk. 

 Egységes mérési‐ és értékelési rendszert működtettünk központilag szervezett szint-

felmérésekkel, közösen kidolgozott kompetencia alapú feladatlapok alkalmazásával. 

Azonos értékelési‐ és szempontrendszerrel jól mérhető és összehasonlítható az intéz-

ményben tanuló gyerekek teljesítménye. 

 Kiemelt területek voltak továbbra is: 

 Szövegértés, szövegalkotás magyar nyelven 

 Matematikai logika, a matematika eszközszerű alkalmazása 

 Fizikai állóképesség, mindennapos testnevelés 

o A mindennapos testnevelés bevezetésének folytatása– a tanórák színes meg-

szervezése célunk, az úszás 

o mellett lehetőség van a lovaglásra, kerékpár túrák szervezésére, a testneve-

lésórák keretein belül. 

o A tanulószobán dé1utáni mozgáspercekkel, a 

o délutáni játékos sportfoglalkozásokkal egészülnek ki a testnevelés órák. 

o További lehetőségek a tanulók számára: tömegsport foglalkozások, sport-

szakkörök. 

 Informatikai jártasság, a technikai vívmányokkal szembeni fogékonyság 

 Kommunikáció idegen nyelven 

 Alapfokú művészetoktatás 

 Habilitációs – rehabilitációs fejlesztések 

 Terápiás foglalkozások 
 
 

Oktató-nevelő munka kiemelt feladatai 

 
Éves munkánkat a megengedő szigorúság és a családias, békés légkör megteremtésének igé-

nye jellemezte. 
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Az intézményben számtalan program biztosította a tanulók szabadidejének hasznos eltölté-

sét. A félévzáró és a tanévvégi értekezleten a munkaközösség-vezetők tevékenységükkel 

bemutatták kulturális és sportéletüket, és az általuk tartott rendezvények sikerét, eredményét, 

illetve ezeket a rendezvényeket a munkaközösségi beszámolók is tartalmazzák. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 
A felzárkóztatásra szoruló, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokkal való min-

dennapi munka a délutáni foglalkozások /szakkörök, versenyek, projektek, témahetek/napok, 

felkészítés továbbtanulásra stb./ keretei között valósul meg. A felzárkóztató munka szüksé-

gességét igazolja, hogy elsősorban több tanuló tanulmányi eredménye gyenge.  

Iskolánk befogadó iskola, a pedagógusaink fel vannak készülve az SNI tanulók fogadására, 

valamennyi sérültségi területen /inkluzív pedagógia alkalmazása/ valamennyi érintett gyer-

mek egyéni szükségleteit maximálisan figyelembe tudjuk venni. /egyéni fejlesztési és egyéni 

átvezetési tervek vezetése/ A gyerekek segítése, tolerálása mindenki számára adott és végzett 

feladat volt a tanítási órákon. A mi iskolánk integrációs törekvései valamennyi sérültségi 

területre vonatkoznak. Különleges gondozás keretében, állapotuknak megfelelően gyógype-

dagógiai és fejlesztőpedagógiai ellátásban, habilitációs, rehabilitációs terápiás foglalkozások 

megvalósításában részesülnek. 

A továbbiakban támogatja a tanulók felzárkóztatását, és tehetséggondozását az „IPR”-es 

program, és a „Tehetséghidak” program megvalósítása. 

 

Ökoiskola 

A 2017/18-as tanévben az ökoiskola kritériumainak megfelelően elkészített munkaterv szerint 

kezdtünk hozzá a környezettudatos magatartás, fenntarthatóságra nevelés megvalósításához 

intézményünkben. Iskolánk két alkalommal (2009, 2012) nyerte el az Ökoiskola címet, a 

2015/2016-os tanévben az „Örökös Ökoiskola” címet nyerte el iskolánk. 

Feladatok, sikerkrité-

rium 

Felelősök, 

közreműködők 

Megvalósí-

tás idősza-

ka, gyakori-

sága, határ-

idő 

Sikerkritériumok 

teljesülése a tanévben 

Megvalósulás iga-

zolása, keletkezett 

dokumentumok 

Öko-team megalakulá-

sa 

Öko team vezetője 

tagintézményvezető

-helyettes 

08.23 Megalakul az Öko-

team, melybe minden 

munkaközösség delegál 

tagot 

feljegyzés, jelenléti 

ív 

Ökoiskola munkaterv 

elkészítése 

Öko team vezetője 

tagintézményvezető

-helyettes 

08.28. 
Elkészül az Ökoiskola 

munkaterve. 
munkaterv 

Ökiskolai munkaterv  

megismertetése, elfo-

gadtatása DÖK, Szülői 

Szervezet, tantestület 

Öko team vezetője 

tagintézményvezető

-helyettes 

09.01. Az Ökoiskolai munka-

terv elfogadásra kerül, 

(tantestület, szülői 

szervezet, DÖK) 

Jegyzőkönyvek 

Forrás tanösvény -  

természetjáró túra 

Öko team, osztály-

főnökök 

09.17. A természetjáró túra 

megszervezésre került. 

feljegyzés, fotódo-

kumentáció 

Felsőtárkány, Bükki 

Kék -  természetjáró 

túra 

Öko team, osztály-

főnökök 

10.02. A természetjáró túra 

megszervezésre került. 

feljegyzés, fotódo-

kumentáció 
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Feladatok, sikerkrité-

rium 

Felelősök, 

közreműködők 

Megvalósí-

tás idősza-

ka, gyakori-

sága, határ-

idő 

Sikerkritériumok 

teljesülése a tanévben 

Megvalósulás iga-

zolása, keletkezett 

dokumentumok 

Állatok Világnapja -

rádióműsor 

Öko-team, Diákön-

kormányzat 

Tari Istvánné 

Kristóf Anikó 

10.04 

 

A rádióműsor a terve-

zett időben megvalósul 

forgatókönyv 

Téli túrák, sportfoglal-

kozások szervezése, 

lebonyolítása 

Öko-team, Szécsi 

Sándorné, Lénárt 

György 

12.01-12. 21 1 téli túra megtörténik feljegyzés, fotódo-

kumentáció 

Madarak etetése 

Madarak megfigyelése 

Madárbarát 

iskola 

Osztályfőnökök 12.01-02. 28. A beosztás szerint az 

osztályok a kijelölt 

területen 1 hétig folya-

matosan etetik a mada-

rakat. 

forgásterv, fotódo-

kumentáció 

Vizes élőhelyek világ-

napja - iskolarádió 

Szécsi Sándorné 02.02. Egy rövid rádióműsor 

keretében megemlékez-

tünk az Vizes élőhelyek 

világnapjáról. 

forgatókönyv 

Harmóniában a környe-

zettel  projekt megvaló-

sítása 

(Kerek a Világ) 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

02.23-04.17 projekt keretében/ 10. 

osztályok / megvaló-

sult. 

projekttervek 

Forrásgondozás –két 

örökbefogadott karszt-

forrás - felkeresése 

Takács Attila 03.21. Adatgyűjtés, állapot-

felmérés szemétgyűjtés 

megvalósult. 

feljegyzés, mérési 

adatok, fotódoku-

mentáció 

Szendrő, Vitézlő telje-

sítménytúra -  termé-

szetjáró túra 

Öko team, osztály-

főnökök 

04.22. A természetjáró túra 

megszervezésre került. 

feljegyzés, fotódo-

kumentáció 

Föld Napja - plakátver-

seny 

Osztályfőnökök 04. 27. A plakátverseny meg-

hirdetésre került. 

verseny dokumen-

táció, elkészült 

plakátok 

Környezetvédelmi 

világnap 

Öko team, osztály-

főnökök 

06. 05. A világnapról megem-

lékeztek a tanulók. 

feljegyzések, fotó-

dokumentáció 

Környezettudatossággal 

kapcsolatos kérdések 

megjelenítése az intéz-

ményi minőségfejlesz-

tési felmérésekben 

Öko team, 06.15. Környezettudatossággal 

kapcsolatos kérdések 

megjelentek az intéz-

ményi minőségfejlesz-

tési felmérésekben. 

minőségfejlesztési 

dokumentáció 

Fenntarthatóságra ne-

velés terén végzett 

munka szempontjainak 

megjelenítése a peda-

gógus teljesítményérté-

kelésben 

Öko team 06.15 Fenntarthatóságra neve-

lés terén végzett munka 

szempontjainak megje-

lentek a pedagógus 

teljesítményértékelés-

ben 

teljesítményértéke-

lés 

dokumentációja 

Intézményi önellenőr-

zési szempontsor kiala-

kítása a környezeti 

neveléssel, fenntartha-

tósággal, kapcsolatban 

Öko team 06.15 Intézményi önellenőr-

zési szempontsor elké-

szült a környezeti neve-

léssel, fenntarthatóság-

gal, kapcsolatban. 

önellenőrzési szem-

pontsor 

Szelektív hulladékgyűj-

tés 

Öko-team, Osztály-

főnökök 

Folyamatos Szelektív hulladékgyűj-

tés minden épületben 

megvalósul. 

szelektív hulladék-

gyűjtés  dokumen-

tációja 

Komposztálás Mezőgazdasági Folyamatos Kész komposztot fel- komposzt 
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Feladatok, sikerkrité-

rium 

Felelősök, 

közreműködők 

Megvalósí-

tás idősza-

ka, gyakori-

sága, határ-

idő 

Sikerkritériumok 

teljesülése a tanévben 

Megvalósulás iga-

zolása, keletkezett 

dokumentumok 

osztályok, szakok-

tatók 

használásra került a 

dísz- és gyógynövé-

nyek termesztésénél. 

Természetes gyógy-

módok – gyógyteák 

fogyasztása saját isko-

lai gyógynövénykertből 

származó növényekből 

Mezőgazdasági 

osztályok, szakok-

tatók 

Folyamatos Az iskola gyógynö-

vénykertjében termett 

gyógynövényekből 

készült gyógyteák fo-

gyasztása megvalósult. 

feljegyzések, fotó-

dokumentáció 

Az újrahasznosítható 

anyagok felhasználása 

a szakképzésben 

Szakoktatók Folyamatos Szakmánként 1 produk-

tum (re-bútor”, 

hulladékanyagokból 

készült ruhák készítése) 

elkészült az újrahasz-

nosítás jegyében. 

rebútorok, 

retextiliák 

Ökoiskola munkaterv 

megvalósulásának 

értékelése, beszámoló 

készítése 

Öko-team 06.20 Az ökoiskolai beszá-

moló elkészült. 

ökoiskolai beszá-

moló 

 

Elvárt a színvonalas, tartalmas ökoprogramok megvalósítása, melyet erősíteni kell a 

következő félévben. 

Tanmenetek 

Iskolánkban minden tanévben bekerülnek a tanmenetekbe a fenntarthatósággal, környezeti 

neveléssel kapcsolatos tartalmak, melyekért az öko-team a felelős. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés (folyamatos a tanév folyamán) 

Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés célja: 

Az intézményben keletkezett újra nem hasznosítható hulladékmennyiség csökkentése, az új-

rahasznosítható hulladékkomponensek külön gyűjtése, ezáltal hozzájárulás a környezetvéde-

lem lokális szintű hatékonyabbá tételéhez 

A tantermi gyűjtőket a városi szelektív hulladékgyűjtők mintájára alakítottuk ki. 

Az iskola minden tantermében egy három rekeszes hulladékgyűjtő edény található, amelye-

ken a felirat és a matrica egyértelműen jelzi a gyűjtendő hulladékok fajtáját. 

Iskolánkban hulladékgyűjtő sziget kialakítására került sor. A hulladékgyűjtő szigeteken a vá-

rosi gyűjtőszigetek hulladékkomponenseinek megfelelően gyűjtjük a hulladékot. A gyűjtő-

edények színe megegyezik a városi gyűjtőszigetek színeivel (kék-papír, zöld-üveg, sárga-

műanyag). A hulladékgyűjtő szigeteken külön gyűjtjük az újságpapírt, hullámkartont és az 

egyéb papírt átlátszó műanyag dobozban ill. faládában. 

 

Állatok Világnapja rádióműsor 

Az iskolarádióban emlékeztünk meg az Állatok Világnapjáról egy rövid rádióműsor kereté-

ben. 

 

Madárbarát iskola 
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Iskolánk 2012-ben nyerte el a „Madárbarát Iskola” címet, s ennek megfelelően minden télen a 

kihelyezett etetőkben etetjük a madarakat, ill. megfigyeljük, feljegyezzük a megjelenő madár-

fajokat. A tél során épületenként és osztályonként forgásterv készült a madarak etetésére, 

mind a négy épületünk udvarán van kihelyezett madáretető, és az ott lévő osztályok heti vál-

tásban etetik a madarakat, 2017. január elejétől 2017.február végéig. 

 

Komposztálás 

Az intézményben e félév során is komposztálásra kerültek a keletkezett zöld hulladékok (le-

nyírt fű, gallyak, avar, tankertben keletkezett egyéb zöldhulladék /kigyomlált gyomnövények, 

stb/ asztalosműhelyben keletkezett komposztálható hulladékok /tiszta faforgács/. A komposz-

tálás megvalósításához jó tárgyi felszereltséggel rendelkezünk, rendelkezünk a komposztálás-

hoz szükséges komposztáló keretekkel, ágdarálóval, stb. A keletkezett kirostált komposztot az 

üvegházban, ill. a dísz- és gyógynövények termesztésére használt ágyásokban használtuk fel. 

A komposztáláshoz kapcsolódó jó gyakorlatunk – „Komposztálási lehetőségek az agrár 

szakmacsoportot oktató középiskolákban, és általános iskolák természettudományi óráikon, és 

természetvédelmi szakkörökön”- a félév során került elfogadásra. 

 

Természetes gyógymódok – gyógyteák fogyasztása saját iskolai gyógynövénykertből 

származó növényekből 

 

Tovább folytatódott az iskola gyógynövénykertjében termett gyógynövényekből készült 

gyógyteák fogyasztása 

 

Termesztett gyógynövényeink: 

- levendula 

- jázminpakóca („sztívia”) 

- kerti kakukkfű 

- különböző mentafajok (fodormenta, borsmenta, ananászillatú menta, stb) 

- orvosi zsálya 

- citromfű 

- pemetefű stb. 

 

Tárgyi, személyi, gazdasági feltételek 
 

Tanulólétszám alakulásának trendje 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskolájában, Szakiskolája és 

Készségfejlesztő Iskolájában jelenleg 26 osztály és 2 tanulószobai csoport működik 

nappali tagozaton 

 

 1 ...... szakközépiskola .............................................  9. osztály; 

 2  ..... előkészítő évfolyam .......................................  9/E osztály; 

 4 ...... szakiskola ......................................................  9. osztály; 

 1 ...... készségfejlesztő iskola ..................................  9. osztály; 

 2 ...... szakközépiskola .............................................  10. osztály; 

 3 ...... szakiskola ......................................................  10. osztály; 
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 2 ...... készségfejlesztő speciális szakiskola ............  10. osztály; 

 2 ...... készségfejlesztő speciális szakiskola ............  11. osztály; 

 3 ...... készségfejlesztő iskola ..................................  11. osztály; 

 1 ...... szakképző ......................................................  11. osztály; 

 1 ...... szakképző ......................................................  12. osztály; 

 4 ...... szakképzési hídprogram ................................  HÍD osztály; 

 1 ...... felnőttoktatás – esti tagozat ...........................  13. osztály; 

 3 ...... felnőttoktatás – esti tagozat ...........................  14. osztály; 

Mindösszesen: 30 osztály 

 

 Tanulólétszám, osztálylétszám, lemorzsolódás alakulásának trendje (utolsó 3 év) 

Az október 01-ei statisztikai kiinduló adatok alapján: 

A létszámadatokból kitűnik, hogy a 2015/16-os tanévhez képest nappali tagozaton csökkent, 

esti tagozaton nőtt a tanulólétszám. 

 
A tanulólétszám a 2015/2016-os tanévhez képest a 2016/2017-es tanévben 0,3%-al csökkent. 

Osztálylétszámok alakulása: 
 2015/16  2016/17 2017/2018 

1. 9/Es1 9 1. 9/E1 12 1. 9/e1 11 

2. 9/ES2 13 2. 9/E2 11 2. 9/e2 11 

3. 9/ES3 11 3. 9/E3 9 3. 9/k 9 

4. 9E/K4 11 4. 9/K4 11 4. 9/szk-n 16 

5. 9E/K5 10 5. 9/K5 8 5. 9/szk-kr1 10 

6. 9/1Pg 13 6. 9/1AT 14 6. 9/szk-kr2 11 

7. 9/2Btk 12 7. 9/2PT 14 7. 9/sz-pg 13 

8. 9/3Asz 12 8. 9/3Ttö 12 8. 9/sz-fz 12 

9. 9/4Ttö 14 9. 9/4Sza 15    

10. 9/5Süt 14 10. 9/5Kr 10    

11. 9/6Sztk 11       

12. 9/7Ht 11       

13. 9/8Ud 11       

14. 9/9Fm 11       

0

50

100

150

200

250

300

2015/16 2016/17 2017/18

275 279 270 

17 
56 59 

Nappali tagozat

Esti tagozat
(felnőttoktatás)

 2015/16 2016/17 2017/18 tanév 

Nappali tagozat 275 279 270 

Esti tagozat (felnőttoktatás) 17 56 59 

Összesen: 275 335 329 

Átszámított létszám nappali tagozat 610 617 583 

Átszámított létszám összesen 610 673 642 
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 2015/16  2016/17 2017/2018 

  163   116   93 

   11. 10/1Pg 11 9. 10/k4 11 

   12 10/2Btk 10 10. 10/k5 8 

15. 10/1Ká 14 13 10/3Fa 16 11. 10/1at 10 

  14 14 10/4Ttö 14 12 10/2pt 12 

16. 12/1Gf 11 15 10/5Süt 12 13 10/3ttö 13 

17. 12/2Pg 13 16 10/K4 11 14 10/4sza 15 

18. 12/3Sza 12 17 10/K5 9 15 10/5kr 10 

19. 12/4Fz 10 18 10/6KSZTK 10    

20. 12/5Ttö 13 19 10/7HT 11    

21. 12/6Szta 9 20 10/8KUD 10    

         

  68   114   79 

         

22. 13/1Gf 11 21. 11/1KÁT 10 16 11/k4 9 

   22. 13/1Gf 10 17 11/k5 10 

   23 13/2Fz 9 18 11/kk 8 

      19 11/ká 8 

      20 11/kp 8 

      21 11/3fa 6 

         

  11   29   49 
         

      22 12/1kát 9 

         

         9 

23. HÍD II. 8 24. SZH/1K 11 23 SZH/1B 10 

   25 SZH/1GY 9 24 SZH/1K 9 

      25 SZH/1K 11 

      26 SZH/1GY 10 

         

  8   18   40 

  8   18   40 

         

  275   279   270 

  275   279   270 

  0   0   0 

Az osztálylétszámok alakulását szemlélteti a táblázat. Az osztálylétszámok megfelelnek a 

jogszabályi előírásoknak, 8 osztály esetében kellett a maximális osztálylétszám átlépésére 

engedélyt kérni. 

 

Lemorzsolódás alakulása 

Intézmény 

2015/2016 2016/2017 2017/18 
Kimaradt 

szakmától 

való 

elidegenedés 

miatt 

Fegyelmi 

miatt 

eltávolítva 

Más 

iskoláb

a 

ment 

Kimaradt 

szakmától 

való 

elidegenedés 

miatt 

Fegyelmi 

miatt 

eltávolítva 

Más 

iskolába 

ment 

Kimaradt 

szakmától 

való 

elidegenedés 

miatt 

Fegyel

mi 

miatt 

eltávolí

tva 

Más 

iskolába 

ment 

Összesen: 25 0 7 5 0 2  0  

%-ban 9,54 0 2,67 2,05 0 0,74    
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összesen: 

 

LEMORZSOLÓDÁS OSZTÁLYONKÉNT 

Ssz. Osztály 
Létszám 

(2017.10.01.) 

2017.10.0

1 után 

érkezett 

tanulók 

(fő) 

Létszám 

(félév) 

Létszám 

(tanév vége) 

Lemorzso-

lódott 

tanulók 

száma 

1. 9/SZK-N Női szabó 16 - 15 15 1 

2. 9/E1 Szakiskola kötelező 9/E előkészítő (pék) 12 2 13 13 1 

3. 

9/E2 

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő 

(számítógépes adatrögzítő) 
12 - 12 11 1 

4. 9/K Készségfejlesztő iskola 9 - 8 8 1 

5. 9/SZ-KR1 Kerékpárszerelő 10 - 10 10 - 

6. 9/SZ-KR2 Kerékpárszerelő 11 1 12 12 - 

7. 9/SZ-PG Parkgondozó 12 - 12 11 1 

8. 9/SZ-FZ Fazekas 12 - 12 12 - 

9. 10/1AT Asztalos 10 - 10 10 - 

10. 10/2PT Pék 12 - 12 12 - 

11. 10/3TTÖ Textiltermék-összeállító 13 - 13 12 1 

12. 10/4SZA Számítógépes adatrögzítő 14 - 14 14 - 

13. 10/5KR Kerékpárszerelő 10 - 10 10 - 

14. 10/K4 Készségfejlesztő speciális szakiskola (udvaros) 11 - 11 11 - 

15. 

10/K5 

Készségfejlesztő speciális szakiskola 

(háztartástan) 
8 - 8 8 - 

16. 11/3FA Faműves és fajáték-készítő 6 - 6 6 - 

17. 
11/K4 

Készségfejlesztő spec, szakiskola 

(számítástechnikai alapism.) 
9 - 9 9 - 

18. 
11/K5 

Készségfejlesztő speciális szakiskola (szövött 

tárgy készítő) 
10 - 10 10 - 

19. 
11/KK 

Készségfejlesztő iskola (konyhai 

kisegítő+mézeskalács) 
8 - 8 8 - 

20. 
11/KÁ 

Készségfejlesztő iskola (kisegítő állatgondozó+ 

iroda+habil) 
8 - 8 8 - 

21. 
11/KP 

Készségfejlesztő iskola (kert-és 

parkápoló+udvaros+habil) 
8 - 8 8 - 

22. 12/1KÁT Kárpitos 9 - 9 9 - 

23. 

SZH/1B 

Szakképzési Híd Program (bőrtárgy készítő 

részszakképesítés) 
10 - 10 9 1 

24. SZH/1K Szakképzési Híd Program (kosárfonó) 9 1 9 9 1 

25. 

SZH/2K 

Szakképzési Híd Program (kézi könyvkötő 

részszakképesítés) 
11 - 10 10 1 

26 

SZH/2GY 

Szakképzési Híd Program (házi időszakos 

gyermekgondozó részszakképesítés) 
10 - 8 8 2 

Összesen: 270 4 267 263 11 

A 2017. október 1-e után beiratkozott tanulók száma: 4 fő 

Tehát az intézmény tanulólétszáma az októberi statisztikához képest 7 fővel csökkent. 

Ez a tanulólétszámra vetítve kb. 2,7%-os csökkenés, tehát bőven 5% alatt van. 

 
Lemorzsolódás veszélyével fenyegetett tanulók ("354/2016. (XI. 18.) Korm. Rendelet a nemzeti köz-

nevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról; 

11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje" alapján) 
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S
o
r
sz

á
m

 

Osztály 

2016/2017. tanév 2. félév 2017.09.01. 

Létszám 

2017. 

01.20 

Lemorzsolódás 

veszélyével fenyege-

tett tanulók száma 

Okok 

Létszám 

2017. 

06.15 

Lemorzso-

lódás 

veszélyével 

fenyegetett 

tanulók 

száma 

Felülvizsgálat 

ideje 
Eredmények 

1. 9/E1 11 0 - 11 0 - - 

2. 9/E2 10 0 - 10 0 - - 

3. 9/E3 9 6 
kiemelt figyelmet 

érdemlő tanuló (SNI) 

+GYVK 6 fő 

9 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-

nye nincs 2,5 szint alatt , 

félév alatt nem romlott 1,1 
mértéken túl 

4. 9/K4 11 0 - 11 0 - - 

5. 9/K5 8 1 

GYVK + középfokú 

oktatásba 16. életévét 

betöltötten kerülő 

tanuló – 1 fő 

8 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-

nye nincs 2,5 szint alatt , 

félév alatt nem romlott 1,1 

mértéken túl 

6. 9/1AT 11 0 - 11 0 - - 

7. 9/2PT 12 3 

kiemelt figyelmet 

érdemlő tanuló (SNI) 
+GYVK 3 fő 

12 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-
nye nincs 2,5 szint alatt , 

félév alatt nem romlott 1,1 

mértéken túl 

8. 9/3Ttö 13 0 - 13 0 - - 

9. 9/4Sza 15 1 
100 órát meghaladó 
igazolt hiányzás + 

GYVK -1 fő 

15 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-

nye nincs 2,5 szint alatt , 

félév alatt nem romlott 1,1 
mértéken túl 

10. 9/5Kr 10 0 - 10 0 - - 

11. 10/1Pg 9 0 - 9 0 - - 

12 10/2Btk 10 0 - 10 0 - - 

13 10/3Fa 14 0 - 14 0 - - 

14 10/4Ttö 14 0 - 14 0 - - 

15 10/5Süt 11 0 - 11 0 - - 

16 10/K4 11 0 - 11 0 - - 

17 10/K5 10 0 - 10 0 - - 

18 
10/6KSZT

K 
10 - - 10 0 - - 

19 10/7HT 11 0 - 11 0 - - 

20 10/8KUD 10 0 - 10 0 - - 

21. 11/1KÁT 9 3 

kiemelt figyelmet 

érdemlő tanuló (SNI) 

+GYVK 3 fő 

9 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-

nye nincs 2,5 szint alatt , 
félév alatt nem romlott 1,1 

mértéken túl 

22. 13/1Gf 10 0 - 10 0 - - 

23 13/2Fz 9 0 - 9 0 - - 

24. SZH/1K 11 2 

GYVK + középfokú 

oktatásba 16. életévét 
betöltötten kerülő 

tanuló – 2 fő 

11 

0 

2017.09.01 

tanulmányi átlageredmé-

nye nincs 2,5 szint alatt , 
félév alatt nem romlott 1,1 

mértéken túl 

25 SZH/1GY 11 0 - 11 0 - - 

Összesen: 270 16  270  0      

 
  2017/2018. tanév 1. félév 2017/2018. tanév 2. félév 

S
o

r-

sz
ám

 

Osztály Létszám 

Lemorzsolódás 

veszélyével fenye-

getett tanulók 

száma 

Okok 
Lét-

szám 

Lemorzsolódás 

veszélyével fenyege-

tett tanulók száma 

Okok 
Felülvizsgálat 

ideje 

Eredmé-

nyek 

1. 9/SZK-N 15 0 - 15 0 - -  

2. 9/E1 13 0 - 13 0 - -  

3. 9/E2 12 0 - 12 0 - -  

4. 9/K 8 0 - 8 1 

félév alatt romlott 1,1 

mértéken túl 

középfokú oktatásba 
16. életévét betöltöt-

2018.06.15  
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  2017/2018. tanév 1. félév 2017/2018. tanév 2. félév 

S
o

r-

sz
ám

 

Osztály Létszám 

Lemorzsolódás 

veszélyével fenye-

getett tanulók 

száma 

Okok 
Lét-

szám 

Lemorzsolódás 

veszélyével fenyege-

tett tanulók száma 

Okok 
Felülvizsgálat 

ideje 

Eredmé-

nyek 

ten kerül; SNI 

5. 9/SZ-KR1 10 0 - 10 0 - -  

6. 9/SZ-KR2 12 0 - 12 0 - -  

7. 9/SZ-PG 12 0 - 12 0 - -  

8. 9/SZ-FZ 12 0 - 12 0 - -  

9. 10/1AT 10 0 - 10 1 

tanulmányi átlag-

eredménye 2,5 szint 

alatt; középfokú 
oktatásba 16. életévét 

betöltötten kerül 

2018.06.15  

10. 10/2PT 12 0 - 12 0 - -  

11. 10/3TTÖ 13 0 - 13 0 - -  

12 10/4SZA 14 0 - 14 0 - -  

13 10/5KR 10 0 - 10 0 - -  

14 10/K4 11 0 - 11 0 - -  

15 10/K5 8 0 - 8 0 - -  

16 

11/3FA 

6 0 - 6 1 
tanulmányi átlag-
eredménye 2,5 szint 

alatt 

2018.06.15  

17 11/K4 9 0 - 9 0 - -  

18 11/K5 10 0 - 10 0 - -  

19 11/KK 8 0 - 8 0 - -  

20 11/KÁ 8 0 - 8 0 - -  

21. 11/KP 8 0 - 8 0 - -  

22. 12/1KÁT 9 0 - 9 0 - -  

23 

SZH/1B 

10 0 - 10 2 

tanulmányi átlag-

eredménye 2,5 szint 
alatt, középfokú 

oktatásba 16. életévét 
betöltötten kerül; 

szorgalom minősíté-

sekor hanyag (2) 
minősítés 

2018.06.15  

24. SZH/1K 9 0 - 9 0 - -  

25 SZH/2K 10 0 - 10 0 - -  

26. 

SZH/2GY 

8 
0 - 

8 
2 tanulmányi átlag-

eredménye 2,5 szint 

alatt, 1 fő GYVK 

2018.06.15  

Összesen: 267 0 - 267 7 - - - 

A 2017/2018-as tanévben lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók közül a 2018/2019-es tanév első félévében egy 

tanuló sem veszélyeztetett lemorzsolódással.  

 

Tanulószobás tanulók számának alakulása 

 

 

 

 

A tanulószobások száma a 2016/2017-es tanévben csökkent, a 2017/18-as 

tanévben a nőtt a létszámuk. 

Az osztályokon belüli csoportbontás, a gyakorlati órákon és nyelvi órák esetén kerül alkalma-

zásra. 

Pedagóguslétszám alakulása 

2015-16 2016-17 2017/18  

20 15 19 
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A tanügy kulcsembere a pedagógus, a tanítási óra egyszeri és megismételhetetlen. 

Minden nevelőnek alapvető kötelessége munkavégzésben a maximumot nyújtani. 

A tanévet úgy kezdtük, hogy a személyi feltételek az eredményes munkához adottak voltak.  

Az éves tervet 83 főállásban, négy részmunkaviszonyban, és 8 fő óraadóként foglalkoztatott 

megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakalkalmazott valósítja meg. Az intézményben, pe-

dagógus munkakörben 60 fő (ebből főállásban közismereti tanár 17 fő, szakoktató 22 fő, 

gyógypedagógus 8 fő, mérnöktanár 2 fő). 

9 fő óraadónk van (8 gyógypedagógus, 1 fő pszichológus).  

Főállásban nevelő-oktató munkát segítő: 21 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő rendszer-

gazda, 1 fő iskolatitkár valamint 12 fő egyéb dolgozó /gazdasági, technikai/ van.  

A szakemberek nyitott, nagy munkabírású személyek, akik elkötelezetten dolgoznak. Az in-

tézmény által kitűzött célok eléréséhez szükséges magas minőséget képviselik. 

 

Iskolaorvosunk Dr. Kovács László, Dr. Demeter Botond és 1 fő védőnő - Hankóczyné Do-

monkos Judit, látják el a tanulók és a dolgozók egészségügyi vizsgálatát. 

A tantestület többsége fogékony az újra, képes a folyamatos megújulásra, önképzésre, tanu-

lásra. 

A kialakított munkastílus és belső értékrend alkalmassá teszi a tantestületet, hogy a jövő vál-

tozó körülményei között is sikeresen végezze tanulóink képzését, nevelését.  

 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörök alakulása 

Gyógypedagógiai asszisztens létszám 

 

 

 

 

 

A gyógypedagógiai asszisztensek száma az elmúlt tanévhez képest nem változott. 

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök alakulása egyéb dolgozói lét-

szám alakulása 

2015/2016 
/rendszergazda, 

munkaügyi előadó/ 

2016/2017 
/rendszergazda, 

iskolatitkár/ 

2017/2018 
/rendszergazda, 

iskolatitkár/ 

2 2 2 

 

 

 

 

A gyógypedagógus létszám alakulása a pedagógus 

létszámon belül: 

2015/16 2016/17 2017/18 

20 21 21 
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10,5

11

11,5

12

2015/16 2016/17 2017/18

11 11 

12 

 2015/16 2016/17 2017/18 

főállású 8 7 8 

óraadó 4 6 9 
 

A gyógypedagógusok száma 1 fővel nőtt a főállású gyógypedagógusokat figyelembe véve, az 

óraadó pedagógusokat tekintve 3 fővel növekedett az előző tanévhez képest.  

 

Technikai-gazdasági dolgozók száma, feladatköre 

2015/16 2016/17 2017/18 

11 11 12 

 

Az intézmény technikai személyzetének 

létszáma az előző időszakban nem volt 

megfelelő, annak ellenére sem, hogy lét-

számuk 1 fővel növekedett. Az ellátandó 

feladatokat megoldani a meglévő személyzet túlterhelésével, pedagógusok bevonásával volt 

lehetséges. 

 

A gazdasági, technikai dolgozók száma és feladatköre: 

 

Az intézmény négy különálló épületben működik. 

Gazdasági dolgozók: 

1 fő  vagyonkezelő /karbantartás, javítások, kötelező felülvizsgálatok követése, koordinálá-

sa kockázatok kezelése, eszközök nyilvántartása, leltárak, selejtezések kezelése, beszerzések 

lebonyolítása, koordinálása, munkaruha- védőruha – gyógyszernyilvántartás, kötelezettség-

vállalások, karbantartási szerződések, megrendelések előkészítése/ 

1 fő  raktárak kezelése, könyvelése, ellátmány kezelése, szakoktatók elszámoltatása, 

anyaggazdálkodó, késztermékek nyilvántartása – árjegyzékek készítése, értékesítés, számvite-

li bizonylatok kezelése, kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítése/, beszerzések 

bonyolítása 

Munkaügyi előadó: 

1 fő: munkaügyi dokumentumok, személyi anyagok kezelése- nyilvántartása, számviteli bi-

zonylatok kezelése, szerződések előkészítése.  

Technikai: 1 fő udvaros  

  1 fő karbantartó 

  6 fő takarító 

  1 fő portás- pedellus 

Összlétszám: 12 fő 

 

 

Pedagógus előmeneteli rendszer – a minőség garanciája 
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Az előmeneteli rendszer központi eleme a pedagógusok szakmai fejlesztése, minőségi mun-

kavégzésük elismerése. A minősítés a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve 

különböző fokozatokat állapít meg. 

 Mesterpedagógus 3 fő: Lénárt Györgyné, Balláné Karsai Márta, Farkas Erzsébet 

 Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok: Lénárt György, Szécsi Sándorné, Dávid And-

rea, Vaszilné Kanizsay Katalin 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése, vmint. 39/K.§ (1) bekezd alapján 

Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok: Bulla Gábor György; Endrész Antal; Herpai 

László; Móré Imre; Németh Istvánné, Szelei Kis Kinga 

 2018. évi minősítési tervbe bekerült 1 fő, sikeres Pedagógus I. fokozatba történő minősíté-

se 2018. május 04-én történt: Kassai Balázs 

 Gyakornokok: Pedagógus – Bajzáthné Rajna Andrea, Ducsai Ágnes 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés: jelenleg nincs, vezetői tanfelügyelet 2018/2019. tanév 1. félév 

 Szaktanácsadók száma 3 fő: Lénárt Györgyné, Balláné Karsai Márta, Farkas Erzsébet 

A szaktanácsadók intézményünkben támogatják a gyakornokok, illetve az őket segítő mento-

rok munkáját, illetve véleményezték a Gyakornoki szabályzat módosítását; a Pedagógus gya-

kornok és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési sza-

bályzatot. 

 Szakértők száma pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területen 1 fő: Lénárt 

Györgyné 

Szakvizsgázott pedagógusok: 

 Balláné Karsai Márta pedagógus szakvizsga mérés-értékelés területen 

 Dávid Andrea gyógypedagógia szakterületen 

 Farkas Erzsébet az egyéni bánásmód fejlesztőpedagógiája területen 

 Lénárt Györgyné vezetői szakvizsga 

 

BECS csoport működése 

Az oktatásirányítás új szerkezetű ellenőrzési modellt vezetett be, egy egységes, nyilvános 

szempontsor alapján kialakított, rendszeres külső szakmai ellenőrzést és értékelést. 

Az intézményi önértékelés az intézmény vezetőjét és pedagógusait erre az ellenőrzésre való 

felkészülésben segíti. Ebben a tanévben is az önértékelési feladatokat az értékelési csoport 

(BECS) irányította. 

A 2017-18-as tanévben a BECS az év elején elkészített éves munkaterv alapján végezte a 

munkáját. Az OH a 2017/18-as tanévben intézményünket nem jelölte ki vezetői és intézményi 

minősítésre, tanfelügyeleti értékelésre. A 2017-ben indított önértékeléseket csak az új szem-

pontrendszernek megfeleltetett intézményi, pedagógus és vezetői elvárásrendszer elkészítése 

és annak az informatikai rendszerbe való feltöltése után lehetett elindítani. A 2017 év elején 

megjelent módosított kézikönyv áttanulmányozásra került, a folyamatban szükséges változta-

tásokat megtettük. 
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Az önértékelések dokumentálása az OH informatikai felületén törtét az I.félév végéig. 

A II. félévben az informatikai rendszer szünetelt, mivel a szakképző iskolákban lefolytatandó 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) eljárásrendje, az alkalmazott ellenőr-

zési eszközök az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere 

(EQAVET) figyelembe vételével módosulnak. Az önértékelés során alkalmazott eszköz- és 

elvárásrendszer megegyezik a tanfelügyeleti ellenőrzés során használttal, így a tanfelügyelet 

ellenőrzési eszközeinek módosulása esetén változik a pedagógusra, intézményvezetőre, in-

tézményre vonatkozó önértékelés eljárásrendje, eszköz- és elvárásrendszere is, így nem volt 

lehetőség az informatikai rendszerű feltöltésre. 

A nyomtatott anyagok mappába rendezve kerültek irattárazásra és a személyi anyag mellékle-

teként tárolásra.   

Pedagógus önértékelése 

A pedagógusok önértékelése a pedagógusra vonatkozó elvárások alapján történt. Az ellenőr-

zés a 8 kompetencia mentén zajlott. Elemei a következők voltak: dokumentumelemzés, az 

éves terv dokumentumai, óratervek megtekintése, napló és tanulói füzetek. Ezt követte két 

tanóra látogatás, majd interjú a pedagógussal és a vezetővel. 

Minden pedagógus a fejlesztendő területeinek meghatározásával 5 évre szóló önfejlesztési 

tervet készített.  

Az éves munkaterv által meghatározott ütemezésben 17 pedagógus kollégának történt meg az 

önértékelése ebben a tanévben. Az adatgyűjtők a BECS tagok voltak, a vezetői interjúzás az 

intézmény-vezető helyettesekkel és a munkaközösség vezetőkkel történt, az óralátogatásokat 

a munkaközösség vezetők és az azonos szakú kollégák végezték.  

 

A pedagógus önértékelési feladatok elosztása a tanévre: 

 Időpont Értékelt peda-

gógus 

Adatgyűjtő Értékelő: 

vezető 

Kérdőív 

kitöltők 

Hospitáló 

tanár 

1. Október Benedek 

Julianna 

Rita 

Szécsi Sán-

dorné 

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által java-

solt, 

Tari István-

né 

Dávid And-

rea 

 

2. Dobos Já-

nos 

Endrész An-

tal 

Takács 

Attila 

pedagógus 

által java-

solt, 

Móré Imre 

Bulla Gábor 

Györgyné 

 

3. Tari István-

né 

Szécsi Sán-

dorné 

Dávid 

Andrea 

 

pedagógus 

által java-

solt, 

Pocsainé 

Gyöngyösi 

Erzsébet 

Balogh Atti-

láné 

 

4. December Kissné Veres 

Erika 

Balláné Kar-

sai Márta 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

pedagógus 

által java-

solt, 

Németh Ju-

dit 

Bulla Gábor 

Györgyné 
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 Időpont Értékelt peda-

gógus 

Adatgyűjtő Értékelő: 

vezető 

Kérdőív 

kitöltők 

Hospitáló 

tanár 

5. Krajnyákné 

Greutter Zsófia 

Anna 

Balláné Kar-

sai Márta 

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által java-

solt, 

Hortobágyi 

Orsolya 

Németh 

Istvánné 

6. Január Hortobágyi 

Orsolya 

Lőrincz Eri-

ka.  

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által java-

solt, 

Lévayné 

Hankóczi 

Mária 

Farkas Er-

zsébet 

7. Fülöp Pető 

Eszter 

Szécsi Sán-

dorné 

Farkas 

Erzsébet 

pedagógus 

által java-

solt, 

Kassai Ba-

lázs 

Rózsahegyi 

Béla 

 

8. Február Kristóf Ani-

kó 

Lőrincz Eri-

ka 

Dávid 

Andrea 

 

pedagógus 

által java-

solt, 

Vaszilné 

Kanizsay 

Katalin 

Balogh Atti-

láné 

 

9. Szelei Kis 

Kinga 

Szécsi Sán-

dorné 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

pedagógus 

által java-

solt, 

Tari István-

né 

Gál Kriszti-

na 

 

10. Március Behinya 

István 

Endrész An-

tal 

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által java-

solt, 

Dobos János 

Bulla Gábor 

Györgyné 

 

11. Németh 

Judit 

Lőrincz Eri-

ka 

Farkas 

Erzsébet 

pedagógus 

által java-

solt, 

Lénárt 

György 

Rózsahegyi 

Béla 

 

12. Április Rózsahegyi 

Béla 

Endrész An-

tal 

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által java-

solt, 

Gyöngyösi 

Dániel 

Lévayné 

Hankóczi 

Mária 

 

 

13. Juhász Krisz-

tina 

Balláné Kar-

sai Márta 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

pedagógus 

által java-

solt, 

Lőrincz Eri-

ka 

Farkas Er-

zsébet 

14. Május Pocsainé 

Gyöngyösi 

Endrész An-

tal 

Dávid 

Andrea 

pedagógus 

által java-

Balogh Atti-

láné 
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 Időpont Értékelt peda-

gógus 

Adatgyűjtő Értékelő: 

vezető 

Kérdőív 

kitöltők 

Hospitáló 

tanár 

Erzsébet  solt, 

Tari István-

né 

 

15. Varga Éva Lőrincz Eri-

ka 

Juhászné 

Frigyik 

Dóra 

pedagógus 

által javasolt 

Németh Ist-

vánné 

Balláné 

Karsai Már-

ta 

16. Június Lakatos 

Szilárd 

Endrész An-

tal 

Hollóné 

Kalász 

Mónika 

pedagógus 

által javasolt 

Juhászné 

Frigyik Dó-

ra 

17 Tamkó Sa-

rolta 

Lőrincz Eri-

ka 

Dávid 

Andrea 

pedagógus 

által javasolt 

Farkas Er-

zsébet 

 

Az értékelt kolléga elkészítette az általa meghatározott fejlesztési célokat tartalmazó önfej-

lesztési tervét. 

Minden önfejlesztési terv tartalmazza az elérendő célokat, a feladatokat, módszereket, melyek 

a célok eléréséhez vezetnek, a segítőket, s azok feladatait, valamint azt az elérendő ered-

ményt, amiért ez a fejlesztési terv készült. 

Legtöbb kolléga fő célnak tűzte ki egyebek mellett pl. -online informatika befogadását, a ta-

nulók önértékelési képességének a fejlesztését, a reflektív szemlélet erősítését, öndifferenciá-

ló, önértékelő módszerek bővítését, tanulók vitakultúrájának erősítését, a különleges bánás-

módot igénylő tanulók fejlesztésében a változatos módszerek alkalmazását, közösségfejlesztő, 

szabadidős programok szervezését, stb… 

Kassai Balázs pedagógus gyakornok elmúlt tanévben megkezdett mentorprogramja folytató-

dott. A gyakornok minden félévben elkészítette az egyéni fejlődési tervét, mely alapul szol-

gált a további fejlődéséhez. Minden hónapban hospitálásra került sor, melyre óravázlattal ké-

szült, a mentor pedig a gyakornok órájának látogatási jegyzőkönyvét töltötte ki. A tanév első 

félévében került feltöltésre a portfóliója. Ezek után pedig kitűzték a pedagógus 1. minősítésbe 

történő vizsga időpontját, mely 2018. májusában meg is történt. 

 

Vezető önértékelése 

A 2017/18-as tanév első félévében megtörtént Lénárt Györgyné tagintézmény vezető vezetői 

önértékelése.  

A vezetői önértékelés az OH felületen a vezetői ütemterv lépései szerint történt. 
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Idő

pon

t 

Intézményi fela-

datok/munkalépé

sek 

Bevont 

résztve-

vők, fele-

lős 

Tevékeny-

ség/módszer 

Erőforrások Eredmény, 

elkészült 

dokumen-

tum 

201

7. 

ok-

tóbe

r  

A BECS tagjai 

egyeztetik a rész-

leteket a vezető-

vel, közösen meg-

határozzák az ér-

tékelésbe bevon-

ható partnerek 

körét. 

BECS  műhelymunka laptop, nyomta-

tó, papír, 

Az értéke-

lésbe be-

vonandó 

partnerek 

listája 

okt. 

10. 

Adatgyűjtő re-

gisztrálása 

Juhász 

Krisztina 

KIR/oktatás 

validáció  

 

internet regisztráció 

az OH in-

formatikai 

felületen 

okt. 

19-

ig 

Vezetői önértéke-

lő kérdőív kitölté-

se 

Lénárt 

Györgyné 

kérdőív kitöltése laptop, internet, 

informatikai 

rendszer 

vezetői 

önértékelő 

kérdőív 

okt. 

19-

ig 

Pedagógusok elé-

gedettségét mérő 

online kérdőív 

kitöltése 

pedagógu-

sok képvi-

selői: 

munkakö-

zösség 

vezetők, 

diákön-

kormány-

zat tanár-

elnö-

ke,BECS 

vezető, 

tagintéz-

mény – 

vezető - 

helyettesek 

a pedagógusok 

kitöltik az elége-

dettségi kérdőívet 

(vezetőre vonatko-

zó információkat 

tartalmaz) 

laptop, internet, 

informatikai 

rendszer, kérdő-

ív 

kitöltött 

online kér-

dőívek 

okt. 

19-

ig 

A szülők elége-

dettségét mérő 

online kérdőív 

kitöltése 

szülők 

képviselői: 

az osztá-

lyok SZM 

tagjai 

a szülők kitöltik az 

elégedettségi kér-

dőívet (vezetőre 

vonatkozó infor-

mációkat tartal-

maz) 

laptop, internet, 

informatikai 

rendszer, kérdő-

ív 

kitöltött 

online kér-

dőívek 

 A kérdőívek fel-

dolgozása, kiérté-

kelése 

adatgyűjtő: 

Juhász 

Krisztina 

online kérdőívek 

feldolgozása 

laptop kiértékelt 

kérdőív 

 Interjútervek ké-

szítése,  

Interjú  

 vezetővel 

 vezetőtár-

sakkal 

vezető 

vezetőtár-

sak 

fenntartó 

 

adatgyűjtő 

interjú interjú kérdéssor feljegyzés 
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Idő

pon

t 

Intézményi fela-

datok/munkalépé

sek 

Bevont 

résztve-

vők, fele-

lős 

Tevékeny-

ség/módszer 

Erőforrások Eredmény, 

elkészült 

dokumen-

tum 

 fenntartó-

val 

 

 Elsősorban a ve-

zetői pályázatra, 

portfólióra fóku-

szálva a dokumen-

tumok áttekintése 

 Vezetői 

pályá-

zat/progra

m 

 Pedagógiai 

program 

 SzMSz 

 Egymást 

követő 2 

nevelési év 

munkater-

ve és az 

éves be-

számolók 

adatgyűjtő: 

Juhász 

Krisztina  

 

dokumentumelem-

zés 

 

vezetői pályázat 

vezetői portfólió 

iskolai alapdo-

kumentumok 

feljegyzés 

 Jegyzőkönyvek 

feltöltése 

adatgyűjtő: 

Juhász 

Krisztina  

 

egyetlen pdf fájlba 

feltölteni az összes 

dokumentumot 

internet, dokumen-

tum az on-

line felüle-

ten 

okt. 

25. 

A vezető minden 

elvárás esetében 

értékeli az elvárás 

teljesülését 

Lénárt 

Györgyné  

dokumentumelem-

zés 

laptop, nyomta-

tó, papír, inter-

net 

értékelt 

elvárások 

okt. 

25- 

dec. 

24. 

A vezető az önér-

tékelésre épülő 

egyéni önfejlesz-

tési tervet készít 

Lénárt 

Györgyné  

műhelymunka laptop, nyomta-

tó, papír, inter-

net 

önfejlesz-

tési terv 

 

 

Az önértékelés dokumentálása az OH informatikai felületén történt, illetve a nyomtatott anyag 

mappába rendezve került irattárazásra és a személyi anyag mellékleteként tárolásra. A vezetői 

önértékelés során nem került sor óralátogatásra. 

A vezetői önértékelés során a következő partneri elégedettséget mértük: a pedagógus elége-

dettséget mérő kérdőívekkel , a szülők elégedettséget mérő kérdőívekkel  
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Az intézmény önértékelése 

Folyamatban lévő feladat a saját intézményi elvárás-rendszerben meghatározott évente értéke-

lendők összegyűjtése, és az intézményi önértékelés keretében az elégedettségét mérő kérdő-

ívek feldolgozása. 

Az intézményi önértékelés évente kötelezően értékelendő elemei 

1.Pedagógiai folyamatok 

Önértékelési szem-

pontok 

Elvárások Önértékelés  

Hogyan valósul meg 

a stratégiai és opera-

tív tervezés?  

 

Az éves munkaterv összhang-

ban van a stratégiai dokumen-

tumokkal és a munkaközössé-

gek terveivel.  

 

Dokumentumelemzés: - PP- Munkaterv- 

Tanév rendje, - Munkaközösségi munka-

tervek  

Az iskolai eredmények javítása, a koráb-

bi eredményeket elemezve, értékelve a 

munkaközösségek konkrét feladatokat 

oldanak meg a hatékony és eredményes 

pedagógiai tevékenység fejlesztésére. 

Éves ciklusokban megfogalmazásra ke-

rülnek az aktuális feladatok. A stratégiai 

dokumentumok koherensek a törvényi 

előírásokkal. 

A munkatervek egymással összhangban 

készülnek. 

Milyen az intéz-

mény működését 

irányító éves tervek 

és a beszámolók 

viszonya, hogyan 

épülnek egymásra? 

A tanév végi beszámoló 

megállapításai alapján tör-

ténik a következő tanév ter-

vezése  
 

Dokumentumelemzés: - Tanév végi 

beszámolók - Következő év munkater-

vei. A megvalósítást folyamatban az 

eredményekből kiindulva történik a 

következő évi fejlesztési célok megha-

tározása.  

Az esetleges eltérések mindig indokoltak 

és pedagógiailag alátámasztottak. 

Milyen a pedagógiai 

programban megha-

tározott tanulói érté-

kelés működése a 

gyakorlatban?  

 

A tanuló eredményeiről fejlesz-

tő céllal folyamatosan vissza-

csatolnak a tanulónak és szüle-

inek/gondviselőjének, valamint 

a szakmai gyakorlati képző- és 

munkahely képviselőjének.  

Dokumentumelemzés- PP - egyéni fej-

lesztési tervek - tanmenetek - Tájékoztató 

füzetek, félévi értesítő, bizonyítvány  

A tanulói teljesítmény értékelése közös 

alapelveken nyugszik, a tanulók értékelé-

se folyamatos.  

A tanulói teljesítmények értékelése (fél-

évi, év végi, évközi folyamatos) a PP 

szerint meghatározott intézményi értéke-

lési rendszer alapján történik. A szülő a 

tanulmányi előmenetelről a digitális nap-

lón keresztül napi szinten kap tájékozta-

tást. 

A tájékoztatás egyik fontos eszköze az 

iskola honlapja, melyen a szülők számára 

minden tájékoztatás elérhető. Emellett 

fontosak a szülői értekezletek, fogadó-
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órák, ellenőrző könyv. 

2.Személyiség- és közösségfejlesztés 

Hogyan történik a 

tanulók szociális 

hátrányainak enyhí-

tése? 

 

Az intézmény vezetése és érin-

tett pedagógusa információk-

kal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről. 

 

Dokumentumelemzés: - Jegyző által kül-

dött hivatalos levél - Gyermekjóléti 

Szolg. - Gyámhivatal  

Az osztályfőnök és a szociális team fela-

data a tanuló szociális helyzetét feltérké-

pezni, állapotfelmérését elvégezni. 

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységei 

hogyan, milyen 

keretek között 

valósulnak meg?  
 

A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a közösség-

fejlesztésben.  

 

Dokumentumelemzés: - PP, SZMSZ, 

Munkaterv, SZM értekezletek  

Nyílt napok tartása 

Szülői Klub 

A szülői értekezlet 

A szabadidős tevékenységek 

Kulturális területek 

Projektek megvalósítása 

Témahetek 

Öko családi nap 

3.Eredmények  

Milyen eredményes-

ségi mutatókat tarta-

nak nyilván az in-

tézményben?  

 

Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket:  

 kompetenciamérések 

eredményei  

 tanév végi eredmények 

tantárgyra, 2 évre vo-

natkozóan  

 versenyeredmények: or-

szágos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, 

szakképzési centrum 

szint, települési szint, 

intézményi szint  

 továbbtanulási, munká-

ba állási mutatók  

 vizsgaeredmények  

 elismerések  

 lemorzsolódási mutatók 

(évismétlők, magántanu-

lók, kimaradók, lemara-

dók  

 elégedettségmérés 

eredményei (szülő, pe-

dagógus, tanuló)  

 neveltségi mutatók  

Elégedettségi kérdőívek: Nevelőtestületi, 

és szülői kérdőív  

Dokumentumelemzés: - mérési eredmé-

nyek  

 

Az éves beszámolók tényszerűen tartal-

mazzák eredményeket. 

A mérési eredmények tükrében kell kor-

rigálni a módszereket, az alkalmazott 

eszközöket. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVVÉGI STATISZTIKA 

 

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Milyen pedagógus 

szakmai közössé-

gek működnek az 

intézményben, 

melyek a fő tevé-

A pedagógusok szakmai cso-

portjai maguk alakítják ki mű-

ködési körüket, önálló munka-

terv szerint dolgoznak. A mun-

katervüket az intézményi célok 

Dokumentumelemzés: - Munkaközösségi 

munkatervek  

A szakmai munkaközösségek, teamak 

együttműködnek egymással az iskolai 

nevelő-oktató munka színvonalának 
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kenységeik?  
 

figyelembevételével határozzák 

meg.  

 

javítása, a gyorsabb információáramlás 

biztosítása érdekében. Összeállítják a 

mk.vezetők az intézmény pedagógiai 

programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. A 

szakmai közösségek vezetőinek hatás-és 

jogköre tisztázott. 

A szakmai munkaközösség felelőssége, 

hogy a szakmai innovációk összhangban 

álljanak az intézmény Pedagógiai Prog-

ramjával és munkatervével. 

5.Intézmény külső kapcsolatai  

Hogyan kapnak 

tájékoztatást a 

partnerek az in-

tézmény eredmé-

nyeiről?  
 

Az intézmény a helyben szoká-

sos módon tájékoztatja külső 

partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papírala-

pú).  

 

Dokumentumelemzés: - iskola honlap-

ja - SZM értekezletek - A véleménye-

zésre jogosultak körének tájékoztatása 

a dokumentumok elküldésével  

A fenntartó Szakképzési Centrum, a 

SZC középiskolái, valamint az iskola 

beiskolázási területének általános isko-

lái mellett jó a kapcsolat a város kultu-

rális intézményeivel (múzeumok-

múzeumpedagógia), a városi médiával 

– az intézményben folyó munka ered-

ményességét szolgáló területeken. Az 

intézményi eredményekről a fenntartót 

a jogszabályokban meghatározott mó-

don tájékoztatjuk, partnereink a médi-

án keresztül vagy szervezett progra-

mok útján ismerhetik meg azokat. (pá-

lyaválasztási szülői értekezlet, pálya-

választási kiállítás stb.) 

A közéleti rendezvényekhez rendsze-

resen csatlakozunk. 
 

Hogyan kapnak tá-

jékoztatást a partne-

rek az intézmény 

eredményeiről?  

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan fe-

lülvizsgálják, visszacsatolják és 

fejlesztik 

Dokumentumelemzés: - iskola honlap-

ja –  

 

A partnerek igény- és elégedettségmé-

résének rendszere kidolgozott 
 

6.A pedagógiai munka feltételei 

Hogyan felel meg 

az infrastruktúra 

az intézmény kép-

zési struktúrájá-

nak, pedagógiai 

értékeinek, céljai-

nak?  
 

Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai és szak-

mai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meg-

létét, jelzi a hiányokat a fenn-

tartó felé.  

Dokumentumelemzés: - PP - tanmenetek 

- Munkaközösségi munkatervek  

A szakképesítések oktatásához a szüksé-

ges technikai felszerelések, berendezések 

folyamatos bővítése Az intézmény saját 

maga is megpróbálja előteremteni (pl. 

pályázatok által) a szükséges feltételeket, 

amelyek az intézmény pedagógiai céljait 

szolgálja. 

Hogyan felel meg 

a humánerőforrás 
Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális 

Dokumentumelemzés: - 5 éves to-

vábbképzési program - Éves beiskolá-
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az intézmény kép-

zési struktúrájá-

nak, pedagógiai 

értékeinek, céljai-

nak?  
 

képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás 

szükségletéről. 

zási terv  

A pedagógiai munka megszervezésé-

ben, a feladatok elosztásában a szakér-

telem és az egyenletes terhelés kiemelt 

hangsúlyt kap. 

A pedagógusok végzettsége, képzett-

sége megfelel a nevelő, oktató munka 

feltételeinek, az intézmény céljainak. 
 

Hogyan felel meg 

a humánerőforrás 

az intézmény kép-

zési struktúrájá-

nak, pedagógiai 

értékeinek, céljai-

nak?  
 

A humánerőforrás szükséglet-

ben bekövetkező hiányt, a fel-

merült problémákat idejében 

jelzi a fenntartó számára.  

Dokumentumelemzés: - 5 éves tovább-

képzési program - Éves beiskolázási terv  

A felmerülő problémák időbeni jelzése a 

fenntartó számára. A pedagógusok vég-

zettsége megfelel az intézményben folyó 

nevelő és oktató munka feltételeinek. 

 

Elégedettségmérések eredményei  

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

és a szülők elégedettségét az elégedettséget mérő kérdőívvel a tanév első félévében. 

Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív kiértékelése 

Sorszám Kérdés Átlag % 

1.  Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program 

alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 
4.82 96 

2.  A pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási mód-

szereket alkalmaznak.  
4.75 95 

3.  A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és össze-

hangolt.  
4.79 96 

4.  A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és 

szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus be-

tart.  

4.64 93 

5.  A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések 

eredményeiről, dolgozataikat a tanárok megadott időn belül 

kijavítják. 

4.68 94 

6.  Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanuló-

kat, hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességei-

ket.  

4.86 97 

7.  A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó 

tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget.  
4.71 94 

8.  Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatásá-

ra.  
4.82 96 

9.  Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. 

A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jel-

lemzi.  

4.71 96 

10.  A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik 

a tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, 

érzelmi fejlődésükkel.  

4.71 96 

11.  Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók 

számára (szakkörök, programok stb.).  
4.68 94 
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12.  Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos 

nevelésére.  
4.79 96 

13.  Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra neve-

lésre, rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, verse-

nyek stb.).  

4.71 94 

14.  Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok meg-

ismertetésére, a magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.  
4.89 98 

15.  Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, 

képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint 

alakítsák életüket.  

4.71 96 

16.  Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy 

bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, vé-

leményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.  

4.54 91 

17.  Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy 

bekapcsolódjanak a gyermekeiket érintő döntések előkészíté-

sébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdemé-

nyezzenek. 

4.64 93 

18.  Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben.  4.93 99 

19.  A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait és határoz-

za meg a nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes 

terhelés megvalósítására.  

4.61 92 

20.  Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai 

fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és 

külső továbbképzésekkel.  

4.93 99 

21.  Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül 

az etikus pedagógus-magatartás betartatására.  
4.68 94 

22.  Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folya-

matos.  
4.79 96 

23.  Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer 

alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájuk-

kal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és 

tényeken alapul. 

4.68 94 

24.  Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület 

tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges informá-

ciókat.  

4.68 94 

25.  A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a peda-

gógusok szakmai együttműködését.  
4.86 97 

26.  A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.  4.61 92 

27.  Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan 

végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak.  
4.64 93 

28.  Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a 

szakmai munkaközösségek.  
4.82 96 

29.  Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, 

tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, az itt szer-

zett ismereteket hasznosítják és egymásnak is átadják.  

4.86 97 
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Szülők elégedettségét mérő kérdőív kiértékelése 

 

 

4,30
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5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sorszám Kérdés Átlag % 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaik-

kal kulturált, udvarias. 
4.65 93 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres, 

.tervezett és összehangolt 
4.74 95 

3. Gyermekemet az intézményben objektívan és reálisan értékelik 4.65 93 

4. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.  4.65 93 

5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehala-

dásáról.  
4.80 96 

6. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze 

képességeit.  
4.72 94 

7. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó 

tanulókat 
4.65 93 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.  4.62 92 

9. Az intézmény ösztönzi a tanulók együttműködését 4.62 92 

10. Az intézményben tanuló diákokra jellemző az előitéletmentesség 4.62 92 

11. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képessé-

geit 
4.80 96 

12. Az intézmény elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, a 

tanulók életkorának megfelelőek. 
4.84 97 

13. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek 

(szakkörök, programok stb.) szervezésére.  
4.69 94 

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos neve-

lésére.  
4.80 96 

15. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelés-

re, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra (sport-

körök, versenyek stb.).  

4.58 92 

16. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megis-

mertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását.  
4.74 95 

17. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.  
4.69 94 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben 4.82 96 

19. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas 

szakmai színvonalon végzik munkájukat.  
4.85 97 
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Tanulók elégedettségét mérő kérdőív kiértékelése 

 

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sorszám Kérdés Átlag % 

1.  Feleletnél, dolgozatírásnál/vizsgánál mindig tudom, hogy mit vár-

nak el tőlem tanáraim, mi alapján értékelik a munkámat.  
4.52 91 

2.  Megfelelő visszajelzést kapok a szóbeli és írásbeli feleleteim, dol-

gozataim/vizsgáim eredményeiről.  
4.51 91 

3.  Dolgozataimat a megadott határidőre kijavítják. 4.50 91 

4.  Az intézmény segít abban, hogy megismerjem és fejlesszem saját 

képességeimet, és ezeknek megfelelően a lehető legjobb eredmé-

nyeket érjem el.  

4.60 92 

5.  Az intézmény felkészít a továbbtanulásra.  4.53 91 

6.  Az intézmény felkészít a munkába állásra. 4.57 91 

7.  Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az intéz-

ményben segítséget kapok, hogy pótoljam a hiányosságokat.  
4.57 91 

8.  Osztályom összetartó közösség. 4.62 92 

9.  Pedagógusaim számára nemcsak a tanulmányi eredményeim, ha-

nem a nevelésem is fontos.  
4.58 91 

10.  Az intézmény lehetőséget biztosít számomra, hogy személyes 

érdeklődésemnek megfelelően tanulhassak (pl. szakkör, szakmai 

és tanulmányi versenyek stb.). 

4.62 92 

11.   Intézményünk lehetőséget teremt a szabadidő hasznos eltöltésére 

(színház- és múzeumlátogatás, színjátszás, tánc, kirándulás, egyéb 

szabadidős programok). 

4.50 91 

12.  Az intézmény szakmai gyakorlati helyszínein magas színvonalú a 

gyakorlati képzés. 
4.52 91 

13.   Az intézményünkben hangsúlyt fektetnek a környezettudatos ma-

gatartás megismerésére. 
4.50 91 

14.   Az intézményem hangsúlyt fektet az egészséges életmódra neve-

lésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, sportolásra 

(sportkörök, versenyek stb.).  

4.62 92 

15.   Az intézményem hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok meg-

ismertetésére, a magyarságtudat, a hazaszeretet alakítására.  
4.62 92 

16.   Az intézményben az oktatásunkhoz szükséges eszközök rendel-

kezésre állnak. 
4.62 92 

17.   A szakmai gyakorlati helyek eszközellátottsága megfelel a kor-

szerű gyakorlati képzés igényeinek? 
4.62 92 

18.   Az intézményben minden diáknak megvan a lehetősége arra, 

hogy bekapcsolódjon a diákokat érintő döntések előkészítésébe. 
4.62 92 
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19.   Az igazgató jelenléte meghatározó az intézményben. 4.69 94 

20.   Az intézmény rendezvényein, programjain esetenként a családom 

is részt vehet.  
4.62 92 

21.  A szakmai gyakorlati munkahelyeken végzett gyakorlati munka 

hozzásegít szakképesítésem sikeres megszerzéséhez. 
4.62 92 
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91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

1, A tanulás és tanítás/nevelés
stratégiai vezetése és operatív

irányítása

2, A változások stratégiai
vezetése és operatív irányítása

3, Önmaga stratégiai vezetése
és operatív irányítása

4, Mások stratégiai vezetése és
operatív irányítása

5, Az intézmény stratégiai
vezetése és operatív irányítása

A vezetői önértékelés területei 

munkatársi kérdőív eredménye szülői kérdőív eredménye

A vezetői önértékelés területei munkatársi kérdőív eredménye szülői kérdőív eredménye 

1, A tanulás és tanítás/nevelés stratégiai vezetése és operatív irányítása 4,82—96% 4,75—95% 

2, A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4.75—95% 4,64—93% 

3, Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4,82—96% 4,64—93% 

4, Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4,82—96% 4,75—95% 

5, Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 4,85—97% 4,64—93% 
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Az intézmény önértékelésének területei 
munkatársi kérdőív 

eredménye 

tanulói kérdőív 

eredménye 

szülői kérdőív 

eredménye 

1, Pedagógiai folyamatok 4,72—94% 4,48—90% 4,64—93% 

2, Személyiség- és közösségfejlesztés 4,74—95% 4,78—96% 4,64—93% 

3, Eredmények 4,81—96% 4,60—92% 4,64—93% 

4, Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 4,81—96% 4,60—92% 4,82—96% 

5, Az intézmény külső kapcsolatai 4,64—93% 4,60—92% 4,85—97% 

6, A pedagógiai munka feltételei 4,68—94% 4,50—90% 4,64—93% 

7, A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak 

való megfelelés 

4,81—96% 4,60—92% 4,82—96% 

 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

1, Pedagógiai folyamatok 2, Személyiség- és
közösségfejlesztés

3, Eredmények 4, Belső kapcsolatok,
együttműködés,
kommunikáció

5, Az intézmény külső
kapcsolatai

6, A pedagógiai munka
feltételei

7, A Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott elvárásoknak
és a pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi

céloknak való megfelelés

Az intézmény önértékelésének területei 

munkatársi kérdőív eredménye tanulói kérdőív eredménye szülői kérdőív eredménye



 

 

I. Tanulók és szülők 

Az intézményről alkotott általános képet a partnerek által kitöltött klímatesztek és a PIEM 

mérések mutatták meg, és a felmerült problémák megoldása projektek formájában történt (pl.: 

szolgáltatások fejlesztése, bővítése, teljesítménymérési, értékelési rendszer kiépítése 

szervezetfejlesztés, stb.) 

1. A kapcsolattartással, kommunikációval, elérhetőséggel kapcsolatos 

elégedettségmutatók alakulása 

 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 90% 91% 93% 94% 

szülők 93% 94% 96% 97% 

 

 

2. A rugalmassággal kapcsolatos elégedettségmutatók alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 91% 92% 94% 95% 

szülők 91% 92% 94% 95% 

 

A partnerek részéről elvárt hatékony, rugalmas, magas színvonalú, partnerközpontú munka-

végzés és a minőségorientált szervezeti kultúra kialakítása érdekében vezetői irányítással 

team szerveződött, 

II. Az intézmény nevelési-oktatási tevékenysége 

3.A rehabilitációval kapcsolatos elégedettségi mutatók alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 89% 90% 93% 94% 

szülők 91% 91% 94% 94% 
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A rehabilitációs és a különböző fejlesztő (beszéd, mozgás, egyéni, autista, stb.) szolgáltatások 

kínálata bővült. Az órák száma, és a benne résztvevő gyerekek száma növekedett az elmúlt 

évek során. Ez magyarázható a tanulói közösség összetételével és a partnereink igényeivel, 

szükségleteivel. 

4.A tanulói mérési- értékelési rendszerrel, jutalmazási elvekkel kapcsolatos elégedettség 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 90% 91% 92% 93% 

szülők 92% 92% 93% 94% 

 

A mérés-értékelés csoport megalakulásával a készségek, képességek és a kompetencia 

bevezetésével iskolánkban objektív, egységes és következetes mérési-értékelési rendszer 

alakult ki. 

A jutalmazási elveinket, mérési rendszerünket a tanulói képességekhez igazítjuk, és a partneri 

elvárásoknak megfelelően működtetjük. 

 

5. Intézmény szakmai szolgáltatásaival és képzési irányaival kapcsolatos elégedettség 

alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 91% 92% 94% 95% 

szülők 90% 91% 97% 97% 
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Felmértük a régió piacképes szakmák iránti szükségleteit, melyet összevetettünk a tanulói és a 

szülői igényekkel, és ez alapján és ennek megfelelően alakítjuk ki évről-évre intézményünk 

szakmai kínálatát, bővítjük a tanműhelyeinket. A vezetés és az intézményi belső pályázatíró 

team munkálkodik ezen partneri szükségletek kielégítése céljából.  

Partneri igényeknek megfelelően a szakmai szakszolgálat (gyógytestnevelés, logopédia) és 

terápiás foglalkozások is bevezetésre kerültek. 

6. A munkába állásra történő felkészítéssel kapcsolatos elégedettség alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 95% 96% 97% 97% 

szülők 96% 96% 97% 97% 

 

 
A tanulók jövőbeni munkába állását igyekszünk a pályaorientációval, életpálya-tervezéssel, új 

módszerek bevezetésével (önismeret), a praktikus és színvonalas ismereteket nyújtó szakmai 

gyakorlattal és egyéni bánásmóddal fejlesztéssel elősegíteni. 

 

7. A munkaerő-piaci elhelyezkedéssel, integrált, inkluzív munkaerő-piaci gyakorlattal 

kapcsolatos elégedettségmutatók alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 91% 92% 94% 95% 

szülők 90% 91% 97% 97% 
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Közvetlen partnereink igényelték, és kedvezően fogadták az MHGY (Munkahelyi Gyakorlat, 

„KOMP”- munkavállalásra való felkészítés) nyílt munkaerő-piaci és az utógondozói – 

pályakövetési foglalkoztatási program bevezetését és működtetését (a szervezést, működtetést 

egy szakmai fejlesztő team végzi). 

 

8. A tanulók egyéni haladásával, tevékenységközpontú oktatásával és a készség-, 

képességfejlesztésével kapcsolatos elégedettségmutatók alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 91% 91% 92% 93% 

szülők 89% 90% 92% 93% 

 

 

 „MÉCS” – Rehabilitációs – Módszertani csoport tevékenykedik az elégedettség fokozatos 

növelése érdekében, az általuk megfogalmazottak beépülnek az iskolai tervekbe, 

tanmenetekbe. 

 

9. Az intézmény társadalmi beilleszkedést és integrációt segítő tevékenységével 

kapcsolatos elégedettségmutatók alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 90% 91% 93% 94% 

szülők 89% 90% 94% 94% 
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Feladatmegoldó teamek – rendezvények, társadalmi szereplések megvalósítása, társadalmi 

kapcsolatok létesítése, ápolása.  

Fejlesztő team – az inkluzív nevelést, oktatást és felzárkóztatást elősegítő projektek 

megvalósításán fáradozik.  

Szakmai team – nyílt munkaerő-piaci integrált foglalkoztatás megvalósítása, modell program 

kidolgozása, hálózatfejlesztés. 

A vezetés a munkatársak bevonásával végzi a szintén társadalmi beilleszkedést elősegítő PR-

REKLÁM tevékenységet (publikációk, szakmai anyagok, projektek megjelentetése, média, tv, 

rádió, sajtótájékoztatás).  

 

III. A pedagógiai munka körülményei 

10. A pedagógusok felkészültségével, alkalmasságával kapcsolatos elégedettség alakulása 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

tanulók 95% 96% 97% 98% 

szülők 85% 96% 97% 97% 

 

 

Az elégedettségi mutatók növekedésének okait a rendszeres külső-belső szakmai és 

módszertani továbbképzéseken való részvételben, illetve a szakmai tudás, tapasztalat 

átadásában látjuk.  

11.Munkaegészségügyi és munkavédelmi körülményekkel, a munkahelyi környezettel 

kapcsolatos elégedettség 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

munkatársak 91% 92% 94% 97% 
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12. A Pedagógiai/Nevelési Programmal és annak megvalósításával kapcsolatos 

elégedettség 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

munkatársak 91% 92% 96% 97% 

 

 

 

Gyakornokok mentorálása 

Intézményünkben a 2017-2018-as tanévben két gyakornok felkészülését segíti egy-egy kije-

lölt mentor. A kijelölt szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint 

segíti a gyakornok munkáját, felkészülését, értékeli a teljesítményét. A szakmai segítő a gya-

kornok mentorálása során azokra az elemekre helyezik a hangsúlyt, amelyek a folyamatos a 

gyakornok szakmai fejlődése szempontjából, és kiemelten fontosak a kompetenciái fejlesztése 

érdekében, a reflektív gondolkodás és attitűd megerősítése, gyakorlása. 

 Gyakornok neve Gyakornoki időkezdete Minősítés ideje Mentor neve 

1 Kassai Balázs 2016.09.01. 2018. 05.04 Fülöp-Pető Eszter 

2 Ducsai Ágnes 2017. 02.15. 2019.02 Hollóné Kalász Mónika 

3 Bajzáthné Rajna Andrea 2017.10.24 2019.10 Hollóné Kalász Mónika 

 

Ssz. Mentorálás dokumentumai 
Kassai 

Balázs 

Ducsai 

Ágnes 

Bajzáthné 

Rajna Andrea 

1 Mentorálási terv X X X 

2 Mentor és gyakornok közös munkaterve X X X 

3 Egyéni fejlődési terv X X X 

4 Összegző diagnosztikus értékelőlap - kiinduló X X X 

5 Összegző diagnosztikus értékelőlap  2016-2017 I. Félév X - - 

6 Összegző diagnosztikus értékelőlap  2016-2017 II. 

Félév 
X X - 

7 Összegző diagnosztikus értékelőlap  2017-2018 I. Félév X X X 

8 Összegző diagnosztikus értékelőlap  2017-2018 II. 

Félév 
X X X 

9 A gyakornok órájának látogatási jegyzőkönyve (havon-

ta) 
X X X 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

88%

90%

92%

94%

96%

98%

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18



 

 

Ssz. Mentorálás dokumentumai 
Kassai 

Balázs 

Ducsai 

Ágnes 

Bajzáthné 

Rajna Andrea 

10 Gyakornok tanmenetei X X X 

11 Gyakornok óratervezetei X X X 

12 Mentor órájának látogatási jegyzőkönyve X X X 

13 Konzultációk, Reflexiós beszélgetések emlékeztetője  X X X 

 

A 2017/18-as tanév első félévében, november 25-ig került feltöltésre Kassai Balázs gyakor-

nok portfóliója. Ő bekerült a 2018. évi minősítési tervbe, a pedagógus 1. minősítésbe történő 

vizsgájája 2018. május 4-én sikeresen megtörtént. 

 

Gazdálkodás fő mutatóinak alakulása 

Gazdálkodás fő mutatói- infrastruktúra alakulása 

Eszköz beszerzése 

Forrás Eszközcsoport eszközök Bruttó összeg 

MSZC által bizto-

sított 

Tantermi és Irodai bútor beren-

dezés 

Vezetői gurulós szék 10 db 450.850,- Ft 

Gázrugós ergonomikus forgószék 

12 db 
405.384,- Ft 

Szánkótalpas szék 30 db 723.519,- Ft 

Műanyag palástú, fémlábas szék  

17 db 
420.247,- Ft 

Keret összeg: 2.000.000,- Ft Összesen: 2.000.000,- Ft 

    

MSZC által bizto-

sított 
Irodai bútorozási felújítás 

Forgószék – 9 db 81.000,- Ft 

Vezetői forgószék –  1 db 24.990,- Ft 

Keret összeg: 113.400,- Ft Összesen: 114.900,- Ft 

    

 

 

MSZC által bizto-

sított 

 

 

 

Sporteszközök, 

sport felszerelések, 

versenyekhez ruházat 

 

 

Masszázshenger – 2 db 10.980,- Ft 

Szivacskézilabda – 1 db  1.490,- Ft 

Szivacskézilabda Nagy – 1 db 1.490,- Ft 

Tollas ütő – 2 db  2.580,- Ft 

Tollaslabdaháló – 1 db  6.990,- Ft 

Pumpa – 1 db 7.990,- Ft 

Háló – 4 db 11.960,- Ft 

Pinpongütő – 17 db 10.030,- Ft 

Labda szett – 1 db 690,- Ft 

Tollaslabda – 3db  4.470, – Ft 

Szivacslabda – 60 db 17.400,- Ft 

Flabelos WBV – 1 db 274.000,- Ft 

Adidas férfi sport cipő – 4 pár 90.000,- Ft 

Adidas női sport cipő – 2 pár 45.000,- Ft 

Adidas férfi melegítő – 4 db  92.000,- Ft 

Adidas női melegítő – 2 db 43.000,- Ft 

Adidas férfi póló – 4 db 20.000, - Ft 

Adidas női póló – 2 db 10.000,- Ft 

Keret összeg: 650.040,- Ft Összesen: 650.040,- Ft 

    

MSZC által bizto-

sított 
Informatikai eszköz beszerzés: Epson EB-X41 Projektor – 3 db 752.696,- Ft 

 

Keret összeg: 752.696,- Ft Összesen: 752.696,- Ft 



 

 

    

MSZC által bizto-

sított 

Munkaruházat Karbantartó 

kollégák részére 

Férfi melles nadrág – 2 db  9.000,- Ft 

Férfi munkakabát - 2 db  8.200,- Ft 

Férfi téli kabát – 2 db  17.800,- Ft 

Bakancs - 2 db 13.000,- Ft 

Férfi póló – 2 db  900,- Ft 

Munkaruházat Takarító kollé-

gák részére 

Női félcipő – 6 db 38.400,- Ft 

Női melles nadrág – 6 db 54.000,- Ft 

Női Póló – 6 db 7.200,- Ft 

Munkaruházat Tanulók részére 

Mézeskalács készítő, Konyhai 

kisegítő, Kerékpárszerelő, Állat-

gondozó, Parkgondozó, Női sza-

bó, Bőrtárgy készítő, Kosárfonó  

680.018,- Ft 

Keret összeg: 828.518,- Ft Összesen: 828.518,- Ft 

    

MSZC által bizto-

sított 
Eszköz beszerzés 

Szendvicssütő - 1 db 4.399,- Ft 

Konyhai Mérleg – 1 db 3.496,- Ft 

Hausmeister Tálas mixer - 2 db 10.982,- Ft 

Porcukorszóró – 2 db 1.998,- Ft 

Habverő –  1 db 1.199,- Ft 

Keverőtálak különböző űrtarta-

lommal összesen: 11 db 

8.185,- Ft 

Mérőedény - 6 db  3.290,- Ft 

Íróasztal – 1 db 19.990,- Ft 

Fakanál – 3 db-os szettből -  5 db  2495,- Ft 

Samsung Porszívó – 1 db 22.900,- Ft 

Karcher Nedves, száraz porszívó 

– 1 db 

32.000,- Ft 

Szarvasi Kávéfőző – 2 db  28.998,- Ft 

Állóventillátor – 8 db 50.862,- Ft 

De-Longhi Automata kávéfőző – 

1 db 

99.999,- Ft 

Lg Mosógép – 1 db  94.999,- Ft 

Vízforraló – 5 db 19.945,- Ft 

Termosz – 3 db 7.497,- Ft 

Vasalóállvány – 2 db  15.980,- Ft 

Ruhaszárító – 2 db  27.800,- Ft 

Keret összeg:  Összesen:  457.014.- 

    

MSZC által bizto-

sított 

Szakmai eszközök Parkgondozó 

Parképítő – és fenntartó techni-

kus asztalosipar 

Benzines fűnyíró – 1 db 156.083,- Ft 

Bozótvágó Spárta  - 1 db  177.673,- Ft 

Lombfúvó 1 – db  253.746,- Ft 

Szakmai eszközök- textiltermék 

Merevnyüstös asztali szövőszék 

tartozékkal -  4 db  

248.800,- Ft 

4 nyüstös szövőszék  489.600,- Ft 

Szakmai eszközök Női Szabó Plotter + kiegészítő csomag  4.735.860,- Ft 

Szakmai eszköz Könyvkötő  2 lapos főzőlap 16.196,- Ft 

Keret összeg: 6.077.958,- Ft Összesen: 6.077.958,- Ft 

    

MSZC által bizto-

sított 

Szakmai eszközök- Faműves és 

fajáték készítő 

Gábor Áron vésőkészlet – 1 db 58.600,- Ft 

Csipkéző faragókés – 5 db 15.000,- Ft 

Körtenyelű faragókés – 5 db 25.000,- Ft 

Keret összeg: 103.600,- Ft Összesen: 103.600,- Ft 

    

MSZC által bizto-

sított 

Eszköz beszerzés felnőttképzés 

terhére 

Benzines fűnyíró – 1db  97.990,- Ft 

Komposztaprító – 1 db  65.990,- Ft 

Fúró kalapács tartozékokkal – 1 

db  

23.990,- Ft 



 

 

Ágvágó olló – 2 db  37.980,- Ft 

Hólapát – 2 db  5.798,- Ft 

Vesszőseprű lapos – 4 db 3.996,- Ft 

Cirokseprű – 4 db 3.196,- Ft 

Metszőolló – 3 db 10.797,- Ft 

Viráglapát – 10 db 6.290,- Ft 

Keret összeg: 256.027,- Ft Összesen: 256.027,- Ft 

 

MSZC által bizto-

sított 
Munkavédelem 

Munkavédelmi jelzőtáblák 99.345,-Ft 

Veszélyes anyagok tárolására 

fémszekrény 

268.000,-Ft 

Védőruházat, felszerelés 206.877,-Ft 

Elsősegély ládák feltöltése 66.930,-Ft 

Elsősegély táblák 17.000,-Ft 

Keret összeg: 256.027,- Ft Összesen: 658.152,- Ft 

 

 

 

Eszköz beszerzése  

Pályázati forrás összeg Eszközcsoport/Tehetséggondozás/ 

NFA-KA-NGM-F024/2016 268.107,- Ft Fali motoros vetítővászon, fali és RF távvezérlővel  

Keret összeg: 268.107,- Ft Összesen:  268.107,- Ft 

 

Szakmai anyag beszerzés 

Forrás Anyagköltség 

Szakmai anyagok 
anyag Bruttó összeg 

MSZC által biztosí-

tott 

Bőr tárgykészítő alapanyagok 63.550,- Ft 

 

Sütőipar alapanyagok 257.000,- Ft 

Asztalos  alapanyagok 821.825,- Ft  

Faműves és fajáték 

készítő  

alapanyag 82100,- Ft 

Kárpitos alapanyagok 349.372,- Ft 

Fazekas alapanyagok 30.596,- Ft 

Textil termék alapanyagok 63.880,- Ft 

Kerékpár szerelő alapanyagok 68.116,- Ft 

Mezőgazdasági Szak-

macsoport Udvaros 

alapanyagok 50.750,- Ft 

Parkgondozó alapanyagok 77.529,- Ft 

Kert és Parkápoló  alapanyagok 155.663,- Ft 

Könyvkötő alapanyagok 63.708,- Ft 

szövött tárgy készítő alapanyagok 24.257,- Ft 

Karbantartási  anyagok 346.588,- Ft 

Tisztítószer  anyagok 844.520,- Ft 

Villamossági anyagok 271.981,-Ft 
  Összesen: 3.571.435,- Ft 

 

A következő karbantartási munkák lettek elvégezve: 

Épület Elvégzett munka Összeg: 

Centrum épület/Áfonyás u.16.  Korlátfestés, kapufestések  100.000,- Ft 

Óvoda épület (Áfonyás 16) és 

Főépület között (Áfonyás 18/A)  

Főépület és az óvoda épület között 

kapu készítése  

100.000,- Ft 

Betonyp épület/ Áfonyás u.33.  Korlát és kapufestés 100.000,- Ft 

Távhő épület/ Áfonyás u.18,  

 

munkapult kivágása és összeszere-

lése, kerítések javítása, festése,  

100.000,- Ft 

Főépület, Betonyp, Távhő épü-

let, Óvoda épület. 

Érintésvédelmi felülvizsgálat  846.251,- Ft  



 

 

 Összesen: 1.246.251,- Ft 

A következő felújítási munkák lettek elvégezve: 

Főépület, és Betonyp  Napkollektorok felhelyezése  19.678.650,- Ft 

 Összesen:  19.678.650,- Ft 

Az épületekben elvégzésre váró sürgős felújítási, karbantartási munkák 

Épület Elvégzendő munka Értéke 

Főépület/ Áfonyás u.18/A Betonyp 

épület Áfonyás utca 33. 

Tető beázásának javítása, járólapozás  Kb. 1000.000,- Ft 

Főépület, Betonyp, Távhő épület, 

Óvoda épület. 

Valamennyi épületben vibráló a fény, lámpatestek 

cseréje felhelyezése  

Kb. 1000.000,- Ft  

 Összesen:   Kb. 2.000.000,- Ft 

 

Az épületekben elvégzett sürgős Érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján történt munkálatok:   

Épület Elvégzendő munka Értéke 

Főépület, Távhő Villámhárító szonda javítása 4 db épületre.  332.340,- Ft 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Konnektorok javítása, Tűz védelmi berendezések felülvizsgála-

ta. 

Kb. 1.000.000,- Ft 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Kézi szerszámok időszakos kötelező felülvizsgálata 34.000,- Ft 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása  31.150,- Ft 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Érintésvédelmi hiányosságok megszűntetése 419.000,- Ft 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Munkavédelmi bejárás jegyzőkönyvében felsorolt villamossági 

munkák 

354.000,-Ft 

 Összesen :  2.916.340,- Ft  

 

 

Az épületekben elvégzésre váró sürgős Érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján elvégzendő munkálatok:   

Épület Elvégzendő munka Értéke 

Főépület, Betonyp, 

Távhő épület, Óvoda 

épület. 

Valamennyi épületben szükség van a villanyórák cseréjére va-

lamint szabványossági helység kialakítására.  

 

Kb. - 

Távhő épület 

Villamos hálózati teljesítmény bővítése szükséges, a textilipari, 

valamint az élelmiszeripari gépek biztonságos működtetése, 

érdekében.   

Kb. 300.000,- Ft 

Betonyp épület Sürgős az Informatikai terem védőburkolattal való ellátása  Kb. 200.000,- Ft 

 Összesen :  500.000,- Ft  

 

 

A szakmai osztályok által előállított termékek értékesítéséből befolyt összegek alakulása, illetve a belső felhasz-

nálásra előállított termékek értéke  2016. 09. 01-től 2017. 06.06-ig: 

Szakma meg-

nevezése 

Anyag költ-

ség 

Értékesített 

árú értéke 

/Ft/ 

Termék megnevezése 

Pék  46.480-Ft Pékárú értékesítése 2017.09.26-2017.12.06 

Asztalosipari 

szerelő 
333.630,- Ft 423.850,- Ft 

10 db paraván az Avasi gimnázium részére.  ( A számlát a 

Szakképzési Centrum állította ki) 

Kárpitos 32.935,- Ft 52.030,- Ft 
11 db Szék Kárpitozása A Szakszolgálat részére  ( A szám-

lát a Szakképzési Centrum állította ki) 

Fazekas  11.350,- Ft Adventi vásár bevétele 



 

 

 

Parkgondozó  400,- Ft Adventi vásár bevétele 

Szövött tárgy 

készítő 
 5.400,- Ft Adventi vásár bevétele 

Textil termék 

összeállító 
 8.200,- Ft Adventi vásár bevétele 

Konyhai kise-

gítő +Mézes 

kalács 

 3.420, - Ft Adventi vásár bevétele 

Összesen:  551.130,- Ft  

Szükséges az értékesítés, az értékteremtő munka növelése. 

 

Összegezve: 

Eszköz beszerzés: Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

9.927.646,- Ft 

Informatikai eszközbeszer-

zés: 

Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

752.696,- Ft 

Szakmai anyag beszerzés: Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

2.005.662,- Ft 

Karbantartási anyag beszer-

zés: 

Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

346.588,- Ft 

Tisztítószer beszerzés: Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

844.520,- Ft 

Munkaruházat Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 

828.518,- Ft 

Elvégzett felújítási munkák Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 
19.678.650,- Ft 

Elvégzett karbantartási 

munkák 

Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 
1.746.251,- Ft 

Elvégezendő karbantartási 

munkálatok: 

Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 
Kb. 2.000.000,- Ft 

Az épületekben Érintésvé-

delmi jegyzőkönyv alapján 

elvégzett munkálatok: 

Miskolci Szakképzési Centrum részéről biztosított 

összeg: 
Kb. 2.916.340,- Ft 

Bevétel iskolai eladásból:  551.130,- Ft 

 

Munka és tűzvédelmi tevékenység 

 

Végrehajtása a tanévben iskolán belüli dolgozóval történt. 

A tanévkezdéssel aktuális (törvény által előírt), munka és tűzvédelmi oktatást a tanulók és a 

dolgozók részére megtartottuk, illetve az új felvételesek részére folyamatosan megtartjuk.  

Munka alkalmassági orvosi vizsgálaton minden dolgozónk részt vett. 

A tűzvédelmi próbariadót végrehajtottuk és írásban rögzítettük. Ez a tény az osztálynaplóba és 

a diákok ellenőrzőjébe is bekerült. 

A „Tűzriadó Terv”, a „Munkavédelmi Szabályzat” és melléklete (Egyéni védőeszköz juttatá-

sának rendje) felülvizsgálatra került és a szükséges módosításai megtörténtek.  

Az elektromos kéziszerszámok biztonságtechnikai felülvizsgálata, az érintésvédelmi, tűzvé-

delmi szabványossági és villámvédelmi vizsgálatok, és az ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett 

eszközök vizsgálata az érvényességet figyelembe véve folyamatosan történik. 

A munka és tűzvédelmi ellenőrzéseket (bejárásokat) negyedévente végrehajtjuk, ezekről jegy-

zőkönyvet készítünk felelős és határidő megjelölésével. Az abban felsorolt hiányosságok a 

pénzügyi lehetőség függvényében megszüntetésre kerülnek. 



 

 

A tűzoltó készülékek évenkénti vizsgálata az OTSZ előírásainak megfelelően megtörtént. A 

negyedévenkénti üzemben tartói felülvizsgálatot elvégeztük. 

Az elektromos kéziszerszámok biztonságtechnikai felülvizsgálata, az érintésvédelmi szabvá-

nyossági felülvizsgálatok, és a tűzvédelmi felülvizsgálatok lejáratát időben jeleztük, de ezek 

elvégzése határidőre nem történt meg. 

Az elmúlt tanévben munkabaleset nem történt és tanulói baleset sem következett be, (illetve 

nem jutott a tudomásunkra).   

Súlyos munkabaleset, tűzeset az intézményben az elmúlt tanévben nem történt. 

Szükséges a továbbiakban a munka- tűzvédelmi szakember vagy cég megbízása az 

MSZC részéről. 

 

Megválasztott munkavédelmi képviselő: Dobos János Feladata, hogy a munkáltatóval való 

együttműködés során képviselje az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég-

zéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. 

 

 

 

A könyvtár állománya 

  darabszám érték 

 könyv 8899 db. 16.611.153,-Ft 

 elektronikus dokumentum 2266 db. 22.770.964,-Ft 

 tankönyv 9206 db. 10.501.672,-Ft 

 gyakorló eszközök 469 db. 2.924.004,-Ft 

Összesen: 20.840 db. 52.807.793,-Ft 

A könyvtár célját és feladatát tekintve – mindjobban igyekszik iskolai forrásközpontként 

funkcionálni. Az iskolai oktatás kiegészítő és támogató szereplőjeként, nélkülözhetetlen sze-

repet tölt be a formális, a nem formális és informális tanulás támogatásában. A digitalizált és 

speciális eszközökkel ellátott olvasói és információszerzésre alkalmas környezet kialakításá-

val speciális szükségletű olvasói számára is teljeskörű szolgáltatást nyújt. A könyvtári terek-

ben való könnyebb eligazodás, tájékozódás segítik a gyűjteményeket jelző síkírásos Braille 

feliratú táblák látássérült olvasóink részére. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekén látássérült 

olvasóink számára Braille könyvek, és tankönyvek továbbra is kölcsönözhetők.  

A kompetencia alapú oktatást segítő eszközök továbbra is rendelkezésre állnak a pedagógusok 

számára: Tanbox, Tankomód, kópéláda eszközcsomag, stb. A már korábban beszerzett 

nyelvművelő szótárak megfelelő példányszámban továbbra is rendelkezésre állnak olvasóink 

számára. 

A könyvtár értékmegőrző funkciója mellett értékközvetítőként is minőségi szolgáltatás nyúj-

tására törekszik, ezért a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett eszközkölcsönzőként 

is funkcionál. 

A könyvtár állományának számítógépen való feldolgozása során sikerült az ütemes adatbevi-

telt megvalósítani. 



 

 

A könyvtár állományának számítógépen való feldolgozásához a Szirén integrált könyvtári 

rendszert használjuk továbbra is. Állományunk iskolánk honlapján is online hozzáférhető, így 

olvasóink tértől és időtől függetlenül is tájékozódhatnak kínálatunkról. 

Az eszközök rendelkezésre állnak két teremben, ahol tanulóink és dolgozóink a tanítási órák 

tananyagaitól a fakultatív és szórakoztató ismereteikig használhatják az itt található berende-

zéseket. A számítógépek segítségével bepillanthatunk a számítástechnika kínálta széles lehe-

tőségekbe a szövegszerkesztéstől kezdve a játékos megoldásokig. 

Minden oktató és segédanyag bővül a látható és hallható tájékoztatás-áramlással. 

 

Az oktatási folyamat eredményessége 
Pedagógus továbbképzés adatai 

2013-2018-as (5 éves) továbbképzési program értékelése a 4. továbbképzési idő-

szakra vonatkozóan 

A pedagógusok rendszeresen képzik magukat, részt vesznek át-, illetve továbbképzéseken, 

konferenciákon, szakmai rendezvényeken, módszertani ankétokon, Workshopokon. 

Kiemelten kezeljük a továbbképzésben, szakmai átképzésben való részvétel biztosítását, ami 

elősegíti az állandó megújulást, a szakmai célkitűzéseknek való megfelelést. 

Rendelkezünk a törvény által előírt, a reális igényekre, szükségletekre épülő dokumentumok-

kal.  

Továbbképzési program (2013-2018). 

Beiskolázási terv (az adott tanévre). 

Tartalmazza a szükséges szakvizsgákat, továbbképzéseket, a finanszírozási formákat, a távol-

létek helyettesítési költségeit. 

Kompetencia térkép-listával, amely személyenként összegzi a képzettségeket, illetve a munka-

köri kompetenciákat.  

 

A pedagógus képzések alakulása az ötéves (2013-2018) Továbbképzési program és az éven-

kénti beiskolázási tervek tükrében: 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram értékelése 

Továbbképzések teljesített összóraszáma a 2013. 09. 01-től 2018.01. 10-ig 

Tanfolyami továbbképzések 

Tanév 
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írt 

Teljesí-

tett 

Óra ° 

% 

Fő  

% 

 

2013/14   382**     11460 11460 55 55 100 100  

2014/15   22** 3***   840 840 9 9 100 100  

2015/16   37**
 
     60 1110 1 37 1850 3700 

A beiskolázási tervben 

szereplő kolléga mun-

kaviszonya a tanév 

során megszűnt 

2016/17 21* 50** 1*** 

1***

* 120 2055 4 49 1712 1225 

A beiskolázási tervben 

szereplő kollégák közül 

1 fő munkaviszonya a 

tanév során megszűnt 

2017/18 1* 2**   200 80 7 2   Folyamatban 



 

 

(3 pedagógus képzése) 

A beiskolázási tervben 

szereplő kollégák közül 

1 fő munkaviszonya a 

tanév során megszűnt, 

egy kolléga pedig el-

hunyt 

Összesen 440 14790 240 75 12680 15545 76 152    

*20 órás képzések  

2016/17: 

 Az eltérő fejlődésű gyermekek, tanulók, egyének tehetségének felismerése és fejlesz-

tési lehetőségei közösségi és pedagógiai színtereken  

 

** 30 órás képzések  

2013/2014 

 Ismeret-, képesség- és kompetencia jellegű tudás jellemzői, mérésének-értékelésének 

módszerei 

 Digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése 

 Társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedéskultúra 

 Elsősegély nyújtási ismeretek pedagógusoknak 

 Coaching gyakorlati módszertana közoktatási intézmények vezetői részére, - a professzi-

onális szakmai kompetenciafejlesztés és a hatékony együttműködés érdekében 

 Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hét-

köznapi technikái az óvodától a középiskoláig – az új nemzeti alaptanterv alapján 

 Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából 

 A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális 

vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekében 

 A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehe-

tőségei a köznevelésben – az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoport-

munka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásával 

 Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei 

 Interaktív tábla használata a pedagógusok és a tanulók kompetenciafejlesztésében – reál 

és humán tantárgyak megközelítésében 

 Az érzelmi intelligencia fejlesztése 

 Korszerű infokommunikációs eszközök használata az oktatásban 

 A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életviteli és 

környezeti kompetenciák fejlesztése az 1-12. évfolyamon 

 Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantár-

gyi bontás nélkül, tömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatá-

ban. 

 Világörökségek a Kárpát-medencében – A nemzeti értékek bem. hon. ism .körny. mu  

 Művészetoktatás – élménypedagógia, drámapedagógia, koop. cs.m.és a pro.multi. esz.alk.  

 Tartalom alapú magyar mint idegen nyelv oktatása  

 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmasába való bevezetés, - ped.el., együttnevelést 

 Világörökségek a Kárpát-medencében – A nemzeti értékek bem. hon. ism .körny. mu  

 Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése  

 Multikulturális tart. és interk. nev.: a szerv.kult. és kör.által. a gyer.egy.le.és ak.r.biz.a.k.i.  

 Környezettudatos életmódra nevelés  



 

 

 Prevenciós szemlélet alkalmazása az egészséges tanulók iskolai és óvodai testnevelés-

ében 

 

2014/2015 

 Az utazó gyógypedagógus mint az integrált sajátos nevelési igényű gyermek nevelé-

sével és oktatásával foglalkozó pedagógus legfőbb segítője  

 Együttnevelés - Az inkluzív befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata 

 Mézzümmögés és dühroham - avagy a tanulási zavarok, valamint a magatartás és vi-

selkedészavarok kialakulásának megértése, tüneteik hatékony felismerése és megelő-

zése, valamint a kialakult nehézségek sikeres kezelése, megoldása 

 Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben, módszertani megújulás és egységes fizi-

kai fittségmérés (NETFIT) a gyakorlatban 

 Differenciálás a gyakorlatban 

 Együtt működünk! Saját élményen alapuló pedagógus-továbbképzés a befogadásról, 

az integráció előmozdítására 

 

 2015/2016 

 A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás 

folyamatában 

 

 2016/2017 

 

 Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagó-

gus moduljaihoz 30 óra 

 Mindennapi pénzügyeink - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a kö-

zépfokú köznevelési intézményekben  

 „Családra hangolva – a családi életre való felkészülés tudatosítása a serdülőkorban”  

 

 2017/2018 

 A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek 

 Mindennapi pénzügyeink - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a kö-

zépfokú köznevelési intézményekben 

 

***60 órás képzések 2014/2015 

Együttnevelés - Az inkluzív befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata 

 

2016/2017 

Etika oktatás a középiskolában 

 

****75 órás képzések 2016/2017 

ABA technikusi tanfolyam 



 

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram értékelése 

 

Megszerzett végzettségek:  

*Inkluzív nevelés okleveles tanára 3 fő 

*Okleveles matematikatanár 1 fő 

*Okleveles testnevelő tanár 1 fő 

*Okleveles tehetségfejlesztő tanár 1 fő 

**Mérés értékelés szakvizsga 2 fő 

**Pályaorientáció szakvizsga 1 fő 

 

Jelmagyarázat: szakvizsga ** 

  mesterképzés * 

Tanév 

Végzettségi szintet 

emelő 

alap vagy kiegészí-
tő 

képzésben vett 

részt 

Második vagy 

további 

(azonos szintű) 
képesítésért tanult 

(egyetemen v. 

főiskolán) 

Szakvizsgára 

felkészítő 
képzésben vett 

részt 

Mesterképzésben 
vett részt: 

Összesen (fő) Értékelés Végzettséget szerző, 
fenntartó által támo-
gatott képzésben vég-
zettséget szerzők szá-

ma 

Megjegyzés 

Tervezett 
Részt 
vett 

% Végzettsé-
get szerzett 

2013/14   2 4 9 6 67 % 

szakvizs-
ga**:2 

mesterkép-
zés*:4 

0 Egy kolléga a tanév során 
távozott az intézmény-
ből, 2 pedig nem nyer 
felvételt 

2014/15   1 2 6 3 50 % 

szakvizs-
ga**:1 

mesterkép-
zés*:2 

0 Két kolléga a tanév során 
távozott az intézmény-
ből, 1 pedig nem nyer 

felvételt 

2015/16    3 3 2 67% 
mesterkép-

zés*:2 

0 A továbbképzési tervben 
szereplő egyik kolléga 
nem nyert felvételt a 

képzésre 

2016/17   1  2 1 50%  

0 A továbbképzési tervben 
szereplő egyik kolléga 
nem nyert felvételt a 

képzésre 

2017/18 - 2 - - 2- 2 
   Folyamatban 
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Továbbképzések összesítő táblázata 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18. 1. félév 

Végzettségi szintet emelő 
alap vagy kiegészítő 

képzésben vett részt 

  - 1  

Második vagy további 

(azonos szintű) 

képesítésért tanult 
(egyetemen v. főiskolán) 

  -  2 

Főiskolai szakirányú 

továbbképzésben vett részt 
  -   

Szakvizsgára felkészítő 

képzésben vett részt 
2 1 1 1  

Mesterképzésben vett részt 4 2 1   

OKJ képzésben vett részt  0 -   

Tanfolyami továbbképzésen 

vett részt - 30 órás 
 22 37 71 2 

Tanfolyami továbbképzésen 

vett részt - 31-120 órás 
382 3 - 2  

Mindösszesen: 388 29 39 74 4 
 

2017-18-as beiskolázási tervből megvalósult az első félév során: 

Benedek Julianna Rita gyógypedagógus szak I. éves hallgató 

Kissné Veres Erika A hozzáadott érték –mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és 

kompetenciamérések) című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

Varga Éva A parlamentarizmus története és állampolgári ismeretek című 30 órás akkreditált pe-

dagógus továbbképzés 

A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben című 60 órás akkreditált pedagógus továbbkép-

zés 

 

A továbbképzési tervben szereplő meg nem valósult továbbképzések a második félév során való-

sulnak meg. 

Fülöp-Pető Eszter Digitális írástudás fejlesztése a szaktárgyi oktatásban 

Pocsainé Gyöngyösi Erzsébet A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, ké-

pesség- és kompetenciamérések) 

Vaszilné Kanizsay Katalin Az IKT eredményes alkalmazása a tanórán 

 

Összefoglaló a továbbképzésekre vonatkozóan 

Az öt éves pedagógus továbbképzési programunk tervezésekor megfogalmazódott célunk volt: 

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

rásait, tehetségfejlesztést érvényesítő tanulásszervezés pedagógiai módszereket alkalmazó, a 

munkába állásra való egyéni felkészítést támogató szervezeti kultúra fejlesztése. Team működés 

erősítése, fejlesztése. 

Indoklás: Az esélyteremtés gondolata és az iránymutatás elkötelezett vállalása.  Az intézményi 

minőségi mutatók javítása. A szervezet inspirálása a következő végig gondolására. Milyen lesz 

az iskola 10 év múlva? A régióban milyen társadalmi igények lesznek KSH statisztikai adatok – 



Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

kutatások, eredmények alakulása. Különös tekintettel az SNI-s és halmozottan hátrányos helyze-

tű fiatalok tekintetében. „Szülői igények partneri elvárások” az intézményi önértékelési rend-

szerben keletkezett és a PISA mérési adatok indokolják a befogadó kultúra személyközpontú 

pedagógia értékeinek erősítését, hogy a célcsoport sikeres lehessen a tanulásban kulcstárgyakból 

a nemzeti minimumkövetelmények elérése, felülmúlása, a lemorzsolódás csökkentése, a munka-

erőpiacon és a társadalomban is. Alulteljesítő más intézmények feltárása – módszertan átadása, 

átvétele, mentorálása. 

Munkaerő-piac – mérési eredmények közös elemzése, további fejlesztő lépések meghatározása. 

A megoldásban, az eredmények elérésében /tartalmi struktúra átalakulása, mely fókuszál a 

duális szakképzés megvalósítására – szakképzési struktúra munkaerő-piaci alkalmazkodásának a 

munkaerő-piaci igényekre való reagáló képességek erősítésére, az egyéni tanulási utak – munka-

vállalások támogatására, nyomonkövetésére is. 

Komplex, pályaorientációs életpálya-pályakövető modell megalkotása, intézményi bevezetése, 

mely figyelembe vesz olyan európai eszközt is, mint az ECVET, amely az egész életen át tartó 

tanulás, az európai tanulók mobilitása, valamint a képesítések megszerzésére irányuló rugalmas 

tanulási utak támogatására szolgál, személyre szabott pedagógia, egyéni fejlesztési – átvezetési 

terv alkalmazása, adaptív, inkluzív tanulásszervezés megvalósítása, tevékenységközpontú peda-

gógiák, sokszínű módszerek (projekt, KIP stb.) fejlesztő, befogadó értékelés alkalmazása/ nagy 

szerepet játszott a továbbképzési program, illetve az éves beiskolázási tervekben beterve-

zettek megvalósulása, illetve megvalósítása. 

A továbbképzési programban, éves beiskolázási tervekben betervezett, illetve megvalósult to-

vábbképzések (pl. Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre 

nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapján ; 

Környezettudatos életmódra nevelés ; A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon - és népisme-

ret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagó-

gia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök 

alkalmazásával ; Ismeret-, képesség- és kompetencia jellegű tudás jellemzői, mérésének-

értékelésének módszerei; Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együtt-

nevelés lehetőségei; Iskolai tehetséggondozás; Interaktív tábla használata a pedagógusok és a 

tanulók kompetenciafejlesztésében – Reál és humán tantárgyak megközelítésében; Digitális tan-

anyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése; Művészetoktatás - az élménypedagógia, dráma-

pedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati esz-

közök alkalmazásával; Társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedéskultúra; Coaching gyakorlati 

módszertana közoktatási intézmények vezetői részére, - a professzionális szakmai kompetencia-

fejlesztés és a hatékony együttműködés érdekében; Multikulturális tartalmak és interkulturális 

nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és 

aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben; Elsősegély nyújtási ismeretek 

pedagógusoknak; Mentor pedagógusok képzése, családpedagógiai szolgáltatás céljából; Írás – 

olvasás módszertana; Világörökségek a Kárpát-medencében - A nemzeti értékek bemutatása a 

honismereti és környezetvédelmi munkában; Az érzelmi intelligencia fejlesztése ; Szociális és 

életviteli kompetenciák fejlesztése; A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 

– szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése az 9–12. évfolyamon; Hogy élmény 
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legyen az iskola! Az egész napos iskola, mint  tanulásszervezési forma tartalmi és módszertani 

elemei; Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben; Új tanulásszervezési eljá-

rások alkalmazása: a projektpedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélkül, tömbösített 

tanulásszervezés alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában; A tevékenységközpontú pedagógi-

ák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési 

eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják; A mediáció gyakorlati 

módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és 

hatékony együttműködés érdekében; Prevenciós szemlélet alkalmazása az egészséges tanulók 

iskolai testnevelésében 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések) / megszerzett pedagógus 

szakvizsgák, mesteroklevelek / diplomák (pályaorientáció, mérés – értékelés pedagógus szak-

vizsgák, tehetségfejlesztő, inkluzív nevelés okleveles tanára) nélkülözhetetlenek voltak, az iskola 

tanítási, tanulási folyamataiban. Lehetővé tette a teamrendszerű feladatellátásban az adott cso-

porton belüli szakmai specializálódást. Ez lehetőséget adott a feladatoknak, a munkatársak ér-

deklődési körének, képzettségének megfelelő szétosztására, a pedagógus leterheltség csökkenté-

sére. 

A továbbképzési program, terv megvalósulása (2013-2018-ig terjedő időszak) folyamán sor ke-

rült az intézmény által preferált területek, ill. a hiányterületekhez kapcsolódó pedagógusi kompe-

tenciák fejlesztésére, szervezetfejlesztést, integrációt, tanulás-tanítást segítő és értékelő eszköz-

rendszer helyi elemeinek alkalmazását segítő kompetenciák fejlesztését célzó továbbképzésekre: 

 Új köznevelési tartalmak bevezetése (környezettudatosság fejlesztésével, mindennapos 

testneveléssel, egészségneveléssel, pénzügyi tudatossággal kapcsolatos továbbképzések 

 Digitális kompetenciák fejlesztése  (IKT eszközök használata, Sulinet Portál tartalmainak 

és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában Kréta naplóval kap-

csolatos továbbképzések) 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek, sikeres együttnevelés feltételeinek megteremtése 

(inkluzív pedagógia, tehetséggondozás, utazótanári program) 

 Esélyegyenlőség biztosítását, szociális hátrányok enyhítését támogató továbbképzések 

(szociális kompetenciák fejlesztése) 

 Módszertani továbbképzések (új tanulásszervezési eljárások, projektpedagógia 

 Környezettudatossággal, fenntarthatósággal kapcsolatos továbbképzések 

 Egészségvédelemmel kapcsolatos továbbképzések 

A 2013-18-as időszakra vonatkozóan a szakvizsgára, ill. az azzal egyenértékű képzésekre vonat-

kozóan az intézmény sajátosságainak, ill. a hiányterületeknek megfelelően a végzettséget szer-

zett kollégák pályaorientáció, mérés-értékelés, inkluzív pedagógia, valamint matematika és test-

nevelés területen szereztek végzettséget, amely ismeretek a tagintézmény pedagógiai munkájába, 

folyamataiba beépültek. 

A továbbiakban hasonló végzettségek (szakvizsga, mesterképzések) megszerzését, ill. hasonló 

témájú továbbképzésekre (IKT, digitális kompetenciák, módszertani továbbképzések, új tanulás-

szervezési eljárásokkal kapcsolatos továbbképzések) ill. a pedagógiai végzettséggel nem rendel-

kező gyakorlati oktatók 60 órás módszertani képzésére történő beiskolázást tervezi a tagintéz-

mény, mivel általános tapasztalat, hogy az újonnan érkezett kollégák nem rendelkeznek az előírt 

továbbképzési kreditekkel. 
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2018-2023-as (5 éves) továbbképzési program az 5. továbbképzési időszakra vo-

natkozóan 

Iskolánk pedagógus állományú dolgozói 2018. januárjában 

 Pedagógus neve 
Szül. 

év 

Kor 

2018

-ban 

Első 

végzett-

ség 

éve 

Megjegyzés 

1 Bajzáthné Rajna Andrea 1970 48  
A hét éves időtar-

tam kezdete 2017 

A hét éves időtar-

tam vége 2024 

2 Balláné Karsai Márta 1958. 60 1981. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

3 Balogh Attiláné 1960. 58 2002. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

4 Behinya István 1959. 59 1988. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2). 

5 Benedek Julianna Rita 1966 52 1988 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége 2023 

6 Bulla Gábor György 1956. 62 2005. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

7 Bulla Gábor Györgyné 1960 58 2007. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

8 Barsi Zsolt 1960. 58 1991. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

9 Csoma Mária 1961. 57 1997. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2). 

10 Dávid Andrea 1968 50 2003 A hét éves időtartam vége: 2020. 

11 Dobos János 1974. 44 2002. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége: 2023. 

12 Endrész Antal 1956. 62 1997. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

13 Farkas Erzsébet 1960 58 1983 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

14 Fülöp-Pető Eszter 1977 41 2001. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége: 2023. 

15 Gál Krisztina 1972. 46 1993. 
A hét éves időtar-

tam kezdete: 

2017. 

A hét éves időtar-

tam vége: 2024. 

16 Gyöngyösi Dániel 1960 58 1988 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

17 Hegedűs Orsolya 1984. 34 2007. A hét év indul: 2021 

18 Herpai László 1955. 63 2010. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

19 Hollóné Kalász Mónika 1966. 52 2005. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2012 

A hét éves időtar-

tam vége: 2019. 

20 Hortobágyi Orsolya 1966 52 1998. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2012 

A hét éves időtar-

tam vége: 2019. 

21 Juhászné Frigyik Dóra 1965 53 2006 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2013 

A hét éves időtar-

tam vége: 2020. 

22 Juhász Krisztina 1984. 34 2009. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége 2023 

23 Kassai Balázs 1988 30 2016. 2023-tól indul a 7 év 

24 Kissné Veres Erika 1978 40 2000. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2015 

A hét éves időtar-

tam vége 2022 

25 Korbély Szilárd 1977 41 2002 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége 2023 

26 
Krajnyákné Greutter Zsó-

fia Anna 
1978. 40 1996. 

2018-tól indul a 7 év 

27 Kristóf Anikó 1972. 46 2006. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2013 

A hét éves időtar-

tam vége: 2020. 
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28 Lénárt György 1960. 58 1981. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

29 Lénárt Györgyné 1956. 62 1996. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

30 Lévayné Hankóczi Mária 1958. 60 2009. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

31 Lőrincz Erika 1971. 47 2001. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2012 

A hét éves időtar-

tam vége: 2019. 

32 Móré Imre 1957. 61 1984. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

33 Móré Imréné 1959. 59 1977. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

34 Németh Judit Mária 1959 59 1982. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

35 Németh Istvánné 1956. 62 1977. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 
36 Oroszné Gere Éva 1972 46 2017 2024-től indul a 7 év 

37 
Pocsainé Gyöngyösi Er-

zsébet 
1968 50 1985 

A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 
A hét éves időtar-

tam vége 2023 

38 Rózsahegyi Béla 1959. 60 1981. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

39 Szécsi Sándorné 1957. 61 1979. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

40 Szelei Kis Kinga 1958. 60 1976. 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

41 Takács Attila Sándor 1972. 46 2003. 
A hét éves időtar-

tam kezdete: 2017 

A hét éves időtar-

tam vége 2024. 

42 Takács Veronika 1980 38 2004 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége 2023 

43 Tamkó Sarolta 1966 52 2004 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2011 

A hét éves időtar-

tam vége: 2018 

44 Tari Istvánné 1966 52 2004. 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2011 

A hét éves időtar-

tam vége: 2018. 

45 
Vaszilné Kanizsay Kata-

lin 
1971. 47 1990. 

A hét éves időtar-

tam kezdete 2011 
A hét éves időtar-

tam vége: 2018. 

46 Vasvenszki Györgyi 1979 38 2009 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége: 2023 

47 Varga Éva 1971 47 1993 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2014 

A hét éves időtar-

tam vége: 2021. 

48 Hankóczy Zsolt 1960 58 1989 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

49 Aranyosi Zoltánné 1965 53 2006 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2017 

A hét éves időtar-

tam vége: 2024. 

50 Makkai Kálmánné 1961 57 2015 
Mentesül 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4. § 

(2) 

51 Ducsai Ágnes 1978 40 2005 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2017 

A hét éves időtar-

tam vége: 2024. 

52 Szabóné Béres Brigitta 1973 45 1990 
A hét éves időtar-

tam kezdete 2016 

A hét éves időtar-

tam vége: 2023. 

 MAGYARÁZAT      

 Továbbképzés alól mentesül      

 
Teljesítette a 7 éves tovább-

képzést 
   

 
 

 
A 2018-2023 időszakban 

továbbképzésre kötelezett 
   

 
 

 

Továbbképzési terv 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bajzáthné Rajna And-

rea 
            

Balláné Karsai Márta             
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Balogh Attiláné             

Behinya István             

Benedek Julianna Rita             

Bulla Gábor György             

Bulla Gábor Györgyné             

Csoma Mária             

Dávid Andrea             

Dobos János             

Endrész Antal             

Farkas Erzsébet             

Fülöp-Pető Eszter             

Gál Krisztina             

Gyöngyösi Dániel             

Hegedűs Orsolya             

Herpai László             

Hollóné Kalász Móni-

ka 
            

Hortobágyi Orsolya             

Juhászné Frigyik Dóra             

Juhász Krisztina             

Kassai Balázs             

Kissné Veres Erika             

Korbély Szilárd             

Krajnyákné Greutter 

Zsófia Anna 
            

Kristóf Anikó             

Lénárt György             

Lénárt Györgyné             

Lévayné Hankóczi 

Mária 
            

Lőrincz Erika             

Móré Imre             

Móré Imréné             

Németh Judit Mária             

Németh Istvánné             

Oroszné Gere Éva             

Pocsainé Gyöngyösi 

Erzsébet 
            

Rózsahegyi Béla             

Szécsi Sándorné             

Szelei Kis Kinga             

Takács Attila Sándor             

Takács Veronika             

Tamkó Sarolta             

Tari Istvánné             

Vaszilné Kanizsay Ka-

talin 
            

Vasvenszki Györgyi             

Varga Éva             
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Hankóczy Zsolt             

Aranyosi Zoltánné             

Makkai Kálmánné             

Ducsai Ágnes             

Szabóné Béres Brigitta             

             

MAGYARÁZAT             
Következő 7 éves ciklus-

ban továbbképzésre köte-

lezett 

            

Továbbképzési időszak             
Mentesül a továbbképzés 

alól 
            

 

Horizontális tanulás, belső hospitálás, belső képzés 

Belső képzés – hospitálás – jó gyakorlatok átvétele 

A munkaközösségek a tanév elején közösen elkészített belső továbbképzési terv alapján a kö-

vetkező programokat valósították meg: 

S
o

rs
zá

m
 

Hónap 

2015/2016 2016/2017 2017/18. 

Belső 

képzés 

Hospi- 

tálás 

 Jó 

gya-

korlat

ok Belső 

kép-

zés 

Hospi

- 

tálás 

Jó 

gya-

korlat

ok Belső 

kép-

zés 

Hospi-

tálás 

Jó 

gyakorla-

tok 

 

á
tv

ét
el

e 

á
ta

d
á

sa
 

á
tv

ét
el

e 

á
ta

d
á

sa
 

á
tv

ét
el

e 

á
ta

d
á

sa
 

1. Szeptember 5 - - - 5 2 - - 3 5 - - 

2. Október 2 14 - - 1 6 - - 3 9 - 3 

3. November 3 12 - - 3 14 - - 5 23 - 3 

4. December 1 12 - 1 2 5 - - 5 11 - - 

5. Január  2 - - 2 3 6 - - 1 - - - 

6. Február 2 11 - 3 1 6 - -   -  

7. Március - 9 - 1 4 6 - -   -  

8. Április - 15 - - - 9 - -   -  

9. Május 3 8 - - 3 9 - -   -  

10. Június 1 - - - - - - -   -  

Rendkívül fontosnak érezzük a munkaközösségek szoros együttműködését és a feladatok 

összehangolását. 

Jó példája ennek a belső továbbképzések megszervezése, ahol az egyes munkaközösségek egy-

más munkáját segítve egészítették ki az egyes témákat.  

Jó gyakorlat iskolánkban, hogy a munkaközösségek, ill. a teamek nem szigetelődnek el egymás-

tól, hanem közösen dolgoznak. A pedagógusok egyszerre több munkaközösségnek is tagjai, így 

ezek a csoportok átfedik egymást mind a tagság, mind pedig a feladatok tekintetében. Ezért is 

elképzelhetetlen a hatékony munka együttműködés nélkül. Szakmaközi együttműködés jellemzi 

a munkaközösséget. 

Megvalósult óralátogatások, hospitálások 

Tagintézmény- vezetői óralátogatások 

látogató pedagógus dátum óra tantárgy osztály 

Lénárt Györgyné Juhász Krisztina 2017.12.11 5 Informatika 12/1KÁT 

Lénárt Györgyné Juhász Krisztina 2017.11.27 5 Informatika 12/1KÁT 

file:///G:/AppData/Local/Temp/belső%20továbbképzések%202011-12.doc
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Lénárt Györgyné Varga Éva 2017.11.24 1 Munkapiac 10/4SZA 

Lénárt Györgyné Juhász Krisztina 2017.11.13 5 Informatika 12/1KÁT 

Hollóné Kalász Mó-

nika 
Kissné Veres Erika  

2017.10.16 3 

Ruhaipari 

gyártáselőkészítés 9/SZK-N 

Hollóné Kalász Mó-

nika 
Móré Imréné  

2017.11.14 3 Kárpitozott termékek 
12/1KÁT 

Hollóné Kalász Mó-

nika 
Dobos János 

2017.11.27 1 Általános néprajz   11/3 FA 

Hollóné Kalász Mó-

nika 
Gál Krisztina  

2017.12.11 7 Fazekas Néprajz  9/SZ-FZ     

Juhászné Frigyik Dóra 

Vasvenszki Györ-

gyi 
2017.11.24 

2 Informatika SZH/1B 

Juhászné Frigyik Dóra 

Benedek Julianna 

Rita 
2017.11.24 

6 Osztályfőnöki óra 11/KÁ 

Juhászné Frigyik Dóra 

Lőrincz Erika 

Franciska 
2017.12.05 

7 Osztályfőnöki óra 12/KÁT 

Juhászné Frigyik Dóra Korbély Szilárd 2017.12.15 3 Irodai alkalmazások 10/4SZA 

Takács Attila Csoma Mária 2017.09.04 6 Növényismeret 9/SZ-PG 

Takács Attila 

Vaszilné K. Kata-

lin 2017.11.15 3 Társadalmi ismeretek 9/K 

Takács Attila Szécsi Sándorné 2017.09.21 3 Természetismeret 9/E1 

Takács Attila 
Endrész Antal 

2017.10.12 6 

Környezet- és egés-

zségvédelem 11/KÁ 

 

Munkaközösség vezetői óralátogatások, hospitálások 

látogató pedagógus dátum óra tantárgy osztály 

Balláné Karsai Márta 
Krajnyákné Greutter 

Zsófia Anna 
2017.12.12 3 

Szakmai alapozó 

ismeretek1 
9/E1 

Balláné Karsai Márta 
Krajnyákné Greutter 

Zsófia Anna 
2017.12.12 2 

Szakmai alapozó 

ismeretek1 
9/E1 

Bulla Gábor Györgyné Dobos János 2017.10.26 2 
Gépkezelési isme-

retek 
10/1AT 

Dávid Andrea 
Benedek Julianna 

Rita 
2017.11.13 7 Matematika 10/5KR 

Endrész Antal Kristóf Anikó 2017.11.24 2 
Éghajlati ismere-

tek 
11/KP 

Endrész Antal Németh Istvánné 2017.11.20 1 
Szakmai gyakorlat 

II. 
10/2PT 

Endrész Antal 
Pocsainé Gyöngyösi 

Erzsébet 
2017.11.16 3 

Konyhai előkészí-

tő eljárások 
11/KK 

Endrész Antal Csoma Mária 2017.10.09 1 
Kertfenntartás 

gyakorlat 
9/SZ-PG 

Endrész Antal 
Krajnyákné Greutter 

Zsófia Anna 
2017.10.19 3 Minőségirányítás 10/2PT 
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Farkas Erzsébet Tari Istvánné 2017.12.08 3 Kommunikáció 11/KK 

Gál Krisztina Herpai László 2017.11.16 1 Rajz gyakorlatok 9/SZ-FZ 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 

Bulla Gábor 

Györgyné 
2017.12.07 6 Osztályfőnöki óra 10/3TTÖ 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
Behinya István 2017.10.03 5 Osztályfőnöki óra 

9/SZ-

KR1 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
Kissné Veres Erika 2017.10.02 6 

Osztályközösség-

építő Program 
9/SZK-N 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
Németh Istvánné 2017.09.22 2 Osztályfőnöki óra 9/E1 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
Németh Judit 2017.09.20 2 Osztályfőnöki óra 9/E2 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
Gál Krisztina 2017.09.08 4 Osztályfőnöki óra 9/SZ-FZ 

 

Munkatársi óralátogatások, hospitálások önértékeléshez 

látogató pedagógus dátum óra tantárgy osztály 

Benedek Julianna Rita Lévainé Hankóczi Mária 2017.11.29 5 
Osztályközösség-

építő Program 
10/1AT 

Hegedüs Orsolya Tari Istvánné 2017.12.08 4 
Osztályfőnöki 

óra 
11/KK 

Hegedüs Orsolya Tari Istvánné 2017.12.08 3 Kommunikáció 11/KK 

Hortobágyi Orsolya Csoma Mária 2017.11.23 1 
Osztályfőnöki 

óra 

9/SZ-

PG 

Németh Istvánné 
Krajnyákné Greutter Zsófia 

Anna 
2017.12.18 8 

Osztályközösség-

építő Program 
10/2PT 

Németh Istvánné Vaszilné Kanizsay Katalin 2017.10.13 5 
Osztályfőnöki 

óra 
9/K 

Szelei Kis Kinga Gál Krisztina 2017.10.20 1 Fazekas néprajz 9/SZ-FZ 

Összesen 48 óra 
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Munkaközösség által szervezett belső képzések 

Megvalósult képzések 
 

Továbbképzés 

időpontja 

Ó
ra

sz
ám

 

Képzések megnevezése 
A képzést 

tartotta 

Továbbképzést 

szervező 

intézmény 

Résztvevők 

száma 
Elégedettség 

1.  

szeptember 1 

Egészségtan, életvitel 

témájú továbbképzés 

(NETFIT) 

Gyöngyösi 

Dániel 

Kulturális és sport 

munkaközösség 
12 100% 

2.  

szeptember 07. 1 

Tanórai differenciálás a 

gyakorlatban - az egyéni 

fejlődési különbségeknek, 

szükségleteknek 

megfelelő fejlesztés 

módszerei, mint a sikeres 

integráció egyik feltétele 

Farkas 

Erzsébet 

Közismereti 

munkaközösség 

 

10 100% 

3.  

szeptember 20. 4 

A bocsa sport 

népszerűsítése iskolai 

keretek között 

Lénárt 

György 

Kulturális és sport 

munkaközösség 
7 100% 

4.  

október 1 

Egészségtan ill életvitel 

témájú továbbképzés (A 

sport egészségmegtartó és 

közösségformáló szerepe) 

Gyöngyösi 

Dániel 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 
12 100% 

5.  

október 11. 4 

„ A tehetségek 

felismerése és 

azonosítása, 

tehetséggondozó 

projektek kidolgozása a 

nevelési oktatási 

intézményekben” 

Vaszilné 

Kanizsai 

Katalin 

 

Kulturális és sport 

munkaközösség 
8 100% 

6.  

október 12. 1 

Kreatív tanuló – kreatív 

pedagógus, a kreativitás 

szerepe a 

tehetségfejlesztésben 

Kristóf 

Anikó 

Közismereti 

munkaközösség 
8 100% 

7.  

november 09 1 
Dokumentáció készítése 

IKT -s eszközökkel 
Bulla Gábor 

Műszaki, 

gazdasági 

szolgáltatási és 

nyomdaipari 

szakterület 

6 100% 

8.  

november 13. 2 

Természetismeret tárgyú 

továbbképzés 

„Környezettudatos 

életmódra nevelés, 

fenntarthatóság” 

Csoma 

Mária 

Agrár 

munkaközösség 
8 100% 

9.  
november 14. 4 

Hallássérültek integrált 

oktatása 

Fülöp-Pető 

Eszter 

Kulturális és sport 

munkaközösség 
6 100% 

10.  

november 15. 1 

Magatartászavarok és 

kezelése- A tanulás, 

figyelem, emlékezet és 

viselkedés alapjai 

Dávid 

Andrea 

Rehabilitációs 

munkaközösség 
11 100% 

11.  

november. 21  3 

A Köznevelési és a 

Szakképzési HÍD –

Programban történő 

nevelési –oktatás céljai 

lehetőségei és 

tapasztalatai 

Balláné 

Karsai 

Márta 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 
14 100% 

12.  

december 04 1 
Figyelemzavar kezelése 

tanórákon – tréning 

Tari 

Istvánné 

Műszaki, 

gazdasági 

szolgáltatási és 

7 100% 
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nyomdaipari 

szakterület 

munkaközösség 

13.  
december 7.  1 

Feladatkészítő 

alkalmazások használata 

Farkas 

Erzsébet 

Közismereti 

munkaközösség 
10 100% 

14.  
december 12. 2 Művészettel nevelés 

Szelei Kis 

Kinga 

Humán szakterület 

munkaközösség 
7 100% 

15.  

december 12. 1 

Tartásjavító gyakorlatok - 

gerincferdülés preventív 

technikái 

pedagógusok számára 

Kassai 

Balázs 

Rehabilitációs 

munkaközösség 
11 100% 

16.  

december 13. 4 

Kerékpározás hatása a 

fiatalok fizikai és 

mentális állapotára 

Gyöngyösi 

Dániel 

Kulturális és sport 

munkaközösség 
6 100% 

17.  
január 4. 1 

Utazótanári program 

elmélete és gyakorlata 

Balog 

Attiláné 

Közismereti 

munkaközösség 
11 100% 

 

 
 

Egészségtan, - NETFIT

Tanórai differenciálás

Bocsa sport népszerűsítése

Sport egészségmegtartó szerepe

Tehetségek felismerése

Kreatív tanuló – kreatív pedagógus 

Dokumentáció készítése IKT -s eszközökkel

Környezettudatos életmódra nevelés,…

Hallássérültek integrált oktatása

Magatartászavarok és kezelése

HÍD –Programban történő nevelési –oktatás céljai, … 

Figyelemzavar kezelése tanórákon – tréning 

Feladatkészítő alkalmazások használata

Művészettel nevelés

Tartásjavító gyakorlatok - gerincferdülés preventív…

Kerékpározás hatása a fiatalok fizikai és mentális…

Utazótanári program elmélete és gyakorlata

12 fő 

10 fő 

7 fő 

12 fő 

8 fő 

8 fő 

6 fő 

8 fő 

6 fő 

11 fő 

14 fő 

7 fő 

10 fő 

7 fő 

11 fő 

6 fő 

11 fő 
Belső képzésen résztvevő pedagógusok száma képzésenként 

79% 

54% 
62% 

24% 
32% 

61% 

82% 

53% 

A tantestületből a képzésen résztvevők aránya (%) 
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A képzések beépülése a nevelő-oktató munkába, ezek hasznosulása 

 

A képzéseinket azon elvek alapján tervezzük meg, hogy milyen pedagógiai célt akarunk elérni, 

milyen új módszert akarunk bevezetni. Milyen céllal választjuk meg azokat a pályázatokat is 

amelyeken igyekszünk megteremteni pedagógusaink számára a továbbképzések anyagi fedeze-

tét. Ebből következik, hogy a továbbképzéseken szerzett ismeretek egyértelműen be kell, hogy 

épüljenek a mindennapi munkába, különben a kitűzött célok megvalósítása nem lehetséges. 

Ebben a tanévben szervezett képzések támogatták az új köznevelési tartalmak beépítését az in-

tézményi dokumentumokba, a tanítás – tanulás folyamatába. A pedagógusok szemlélete sokat 

változott, módszertáruk bővült, tanóráik, tanulóik eredményesek. A képzések eredményesek vol-

tak, érezhetően beépültek a szervezeti kultúrába. 

 

Esetmegbeszélések, tanári műhelymunkák, problémamegoldó fórumok 

 

Tanári műhelymunka színterei: 

Fejlesztő teammunka 

Esetmegbeszélés: aktuális problémák, esetek megbeszélése az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 

havonta, szükség esetén 

Munkaközösségi értekezletek: munkatervben foglaltak szerint 

Tanácsadás szülőknek, tanároknak, diákoknak szociális munkás, védőnő, iskola pszichológus, 

gyermekvédelmi szakember segítségével 

Egy osztályban tanítók megbeszélése: havonta 

Az osztályfőnökök és a szaktanárok minden hónapban megtartják az egy osztályban tanítók 

megbeszéléseit, ahol a problémás tanulók ügyeit, a tanulókkal felmerült eseteket megbeszélik, 

megoldási terveket készítenek. 

 

Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program 

Arra kell törekednünk, hogy az iskolában a konfliktusok kialakulását megelőzzük. Ennek érde-

kében készült az iskolai konfliktuskezelési program, mely a reális önismeret kialakítása mellett 

sok olyan játékos foglalkozást tartalmaz, aminek segítségével a diákok problémáikat feltárhatják. 

A szerepjátékok során megtanulják a kulturált vitatkozás szabályait, a metakommunikációs jelek 

értelmezését, valamint maguk is felidézhetnek eseteket, melyek megoldására javaslatot várhat-

nak társaiktól. 

 

Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése: 

Az esetmegbeszélő csoport elsődleges célja mindig az, hogy az esethozónak segítséget nyújtson 

a problémák kreatív megoldásához, valamint ahhoz is, hogy megértse a tanulót és a saját, szemé-

lyes érzelmeit is. 

Az esetmegbeszélő csoport célja: 

- a pedagógusok között rendszeres, célirányos, párbeszéd jöjjön létre 

- rendszeres konzultáció alakuljon ki a pedagógusok és egyéb a diákokkal foglalkozó munkatár-

sak és szülők (pszichopedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) között 

- a pedagógusok az esetmegbeszélés során a diák teljes személyiségét ismerjék meg 

- a diák problémáinak okait közösen tárjak fel a pedagógusok 

- a pedagógusok közösen alakítsanak ki stratégiát a pedagógiai problémák megoldásában 

- a pedagógusok konfliktuskezelési stratégiája bővüljön 

- a tanulók problémájának feltárása közös erőfeszítés által történjen 

- a közös megoldáskeresés által csökkenjenek a lelki terhek, a tehetetlenség érzése 
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- a tanuló tanulmányi eredményessége javuljon 

- a diák magatartási problémái csökkenjenek 

- javuljon a diákkal való kommunikáció 

A Családsegítővel és a Gyermekjóléti Szolgálattal nagyon jó a kapcsolatunk, gyakran közösen, 

együtt próbálunk segíteni a rászoruló családok helyzetén, várják a családsegítő szakemberei a 

szülőket, tanulókat, pedagógusokat. Esetmegbeszéléseket, tanácsadásokat folytatnak. Segítenek a 

problémás esetek megoldásában, környezettanulmány és egyéb dokumentumok elkészítésében. 

Az egy osztályban tanító tanárok, havi rendszerességgel, illetve ezen túl alkalomszerűen is érte-

kezletet tartanak, ahol esetmegbeszéléseket, problémamegoldó fórumokat tartanak. 

Iskolánkban működő teamek által megvalósított műhelymunkák 

Fejlesztési teamek 

1.  Megújulás – módszertani team tantervfejlesztés – fogyatékos irányelvek 

jó-gyakorlatok bevezetése 

(differenciált tanulásszervezés) – egyéni ütemterv szerinti haladás – projektpedagógia, koopera-

tív technikák alkalmazása 

Intézményi jógyakorlat írása – innováció továbbfejlesztése 

Felelős: Balláné Karsai Márta 

 

2. Környezet nevelési team 

Környezetnevelési program végrehajtása 

ÖKO-SULI 

ÖKO-turizmus 

ÖKO tábor koordinálása 

Szelektív-hulladékgyűjtés 

(szabadidős tevékenységek tervezése projekt formájában Pl: természetjárás-védett természeti 

értékeink megismerése) 

Intézményi jó-gyakorlat írása 

Felelős: Endrész Antal 

 

3.  Szociális team 

TÁMOP 3.1.4 programcsomagok bevezetésének megszilárdítása 

(integrációs, IPR-es képesség-kibontakoztató program, utógondozói modellprogram, felzárkózta-

tó, drog-megelőzés projektek végrehajtása) 

Egészségnevelési program végrehajtása 

Intézményi jó-gyakorlat írása – innováció továbbfejlesztése 

Felelős: Hortobágyi Orsolya 

 

4.  Rehabilitációs – fejlesztő team 

TÁMOP 3.1.4 program „fejlesztési program végrehajtása” 

személyiségfejlesztés, egyéni fejlesztés, egyéni terv készítése, egyéni fejlődési napló vezetése. 

Integrált rehabilitációs program és a halmozottan súlyos fogyatékosok programjainak kidolgozá-

sa.  

Felelős: Dávid Andrea 
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5.  Informatikai /fejlesztő team/  

Tanulói-tanári portfólió elektronikus fejlesztése 

Könyvtárt és informatikát fejlesztő team 

Belső továbbképzések szervezése 

Digitális pedagógia bevezetése 

IKT-s tartalmak bővítése 

Interaktív táblák alkalmazásának bevezetése – belső képzések szervezése 

Elektronikus napló koordinálása 

Rendszeres belső képzések tartása 

Intézményi jó gyakorlatok írása 

Felelős: Juhászné Frigyik Dóra 

 

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: Balláné Karsai Márta 

 

6.  Mérés – Értékelés team /Mérés – Értékelés Reformja/ 

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 mérés kialakítása az intézményben – műveltség – műkö-

dőképes 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 

értékelést, 

teljes körű mérések – részletes visszajelzések minden szinten. A leíró funkció helyett a diagnosz-

tikus funkció előtérbe kerülése. Egyéni fejlődési mutatók, követéses vizsgálatok. A lemaradáso-

kat csak személyre szólóan lehet kezelni. Teljes körű felmérésekre és tanulói szintű visszajelzé-

sekre van szükség, 

szükséges az intézményi mérés – értékelés során a teljes körű követéses, tanulói szintű visszajel-

zések rendszerének kiépítése, eredményeinek alkalmazása, diagnózis és terápia, 
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szükséges továbbá a MÉCS-nek a pedagógusok körében a pedagógiai hozzáadott érték értelme-

zése és alkalmazása, intézményi jó-gyakorlat írása, 

feladat a Mérés – értékelés tesztnaptárak készítése minden területen és az egész tanévre vonatko-

zóan, belső továbbképzések szervezése. 

Felelős: Balláné Karsai Márta 

 

7. Minőségfejlesztő team (BECS) /Minőségfejlesztés reformja/ 

CSR – program megszilárdítása, területeinek fejlesztése 

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. 

Feladata továbbá: önértékelési program kidolgozása 

eljárásrendek kidolgozása 

éves ütemtervek kidolgozása 

Tanfelügyelet (külső értékelés) – szakmai ellenőrzés figyelembevétele 

 

8.  Felzárkóztató team 

modulrendszerű, projektalapú oktatás megvalósítása, folyamatos fejlesztése, témahetek szerve-

zése 

rendszeres módszertani belső továbbképzések tartása 

intézményi jó gyakorlat írása 

Felelős: Balláné Karsai Márta 

 

9.  Foglalkoztatást elősegítő team 

TÁMOP 3.1.4 programcsomagjainak megszilárdítása a területen - indikátorok teljesítése. Tanu-

lás – projektoktatás. 

A személyiség viszonyulása (attitűdje) és a képességek mellett szerepe van a környezetnek, 

amelyben 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 megszilárdítása 

Iskolai Szolgálat működtetése 

Intézményi jó gyakorlat írása – innováció továbbfejlesztése 

Felelős: Hollóné Kalász Mónika 
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Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása 
Megvalósult projekthetek, témahetek 2017/2018-as tanév 

Megvalósítandó projekthetek, témahetek, témanapok 2017/2018 év 

I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT 2. TÉMAHÉT II. TÉMANAP 

9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 

III. TÉMA-
NAP 

II. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 
PROJEKT 

MENEDZSER 2017. 
10.09 

2017.10.07. 
2017.10.22. 

2017.10.24 
2017.10.27. 

2017. 
11.08 

2017.11.06-
2017.12.15. 

2017. 
12.22. 

2018.01.08-2018.02.16. 
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9. osztály 
9/E1 

/élelmiszerip/
9/E2 

/ügyvitel/ 

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, 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Magyar nyelv – 
idegen nyelv 

Milyen vagyok? Mit 
akarok? Mit tudok? 

Önkritikusan önkép, 
jövőkép témafüzet 
digitálisan is 

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

Jellemzések barátról, kiválasz-
tott személyről, foglalkozásról, 
munkahelyről témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

Erkölcstan, állampol-
gári ismeretek 

Legendák, mítoszok, 
vallások, világképek 

Digitális gyűjtemény 
világvallások és különbö-
ző kultúrák találkozásáról 
a Föld különböző térsége-
iben témafüzet digitálisan 
is 

Szeretlek Miskolc 

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

Osztályfőnök 

Pályaorientáció, 
szakmai alapozó, 
műszaki rajz, művé-
szetek 

Tehetségesek vagyunk 
Kiállítás saját alkotá-
sokból témafüzet 
digitálisan 

Piacképes leszek 
Munkába állási csomag 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

szakközépisko-
la 

9/szk-n 10/1at; 
10/2pt; szak-
képzési híd 

Természetismeret 
Tükröm, tükröm 
(Életünk és az energia)  

plakát témafüzet 
digitálisan is 

Savasság, lúgosság témafüzet digitálisan is Osztályfőnök 

szakközépisk. 
9/szk-n női 

szabó 
10/1at; 
asztalos 

10/2pt pék 
szakképzési 

híd 

Osztály 
közösség építő 
program 

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 
digitálisan is 

Szeretlek Miskolc! 
riportok témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 
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I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT 2. TÉMAHÉT II. TÉMANAP 9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
III. TÉMA-

NAP 
II. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 

PROJEKT 
MENEDZSER 

Történelem-
társadalomismeret 

Osztálytükör (Honnan 
jöttem?) 

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

Osztályfőnök 
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szakképzési 
híd 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

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

Osztályfőnök 

9/sz-kr; 
10/5kr kerék-

párszerelő 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Környezetkímélő hibrid 
kerékpár az utakon 

szórakoztató interaktív 
tevékenységek a kerék-
párokon 
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Kerékpárral Miskolcon a 
Bükkben 

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

Osztályfőnök 

9/sz-pg 
parkgondozó 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

A biodiverzitás meg-
óvása - mediterrán 
növénytársulásokból 
álló mintapark kialakí-
tása 

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

Kincsünk a környezetünk 
Környezetünk természetba-
ráttá tétele, témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

9/sz-fz faze-
kas 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kísérletezzünk! 
Színes mázminták 
készítése témafüzet 
digitálisan is 

Dolgos hétköznapok 
Lap edények témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

10/1at aszta-
los 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Természetes bútorok 
trendje tömörfából, 
fakérgek, fatörzsek, 
parafa felhasználásával 

kiállítás az elkészült 
termékekből 

Színes ötletek, különleges 
megoldások – 
„parafadugó” készítése 

makettek készítése Osztályfőnök 

10/2pt pék 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Új receptúrák a pék 
műhelyben 

egészségnap szervezése 

Pék termékkoncepciók 
fejlesztése a portugál és 
az aktuális trendeket 
aktualizálva 

Terméklista, tananyagfej-
lesztés, új kifejlesztett 
tanmenet 

Osztályfőnök 

9/szk-n női 
szabó 

10/3ttö 
textilt. össz. 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Digitális rendszer 
beüzemelése a varro-
dában 

digitális tervek 

High-tech textilek,digitális 
trendek a varrásban 
Produktum: Mit tud a 
high-tech textilből készült 
ruha? – textilgyűjtemény 

high-tech textil gyűjtemény Osztályfőnök 

10/4sza 
szgp.es 

adatrögzítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

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

Környezetbarát munka-
hely 

Környezetbarát osztály 
kialakítása témafüzet digitá-
lisan is 

Osztályfőnök 

11/3fa famű-
ves 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Természetes bútorok 
trendje tömörfából, 
fakérgek, fatörzsek, 
parafa felhasználásával 

kiállítás az elkészült 
termékekből 

Színes ötletek, különleges 
megoldások – 
„parafadugó” készítése 

makettek készítése Osztályfőnök 



Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

I.  
TÉMANAP 

1.TÉMAHÉT 2. TÉMAHÉT II. TÉMANAP 9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

I. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
III. TÉMA-

NAP 
II. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 

PROJEKT 
MENEDZSER 

12/1 kát 
kárpitos 

Osztály 
közösség építő 
program 

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!  

(Városom számokban) 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Osztálytükör 
Online felületen bemu-
tatkozás témafüzet 
digitálisan is 

 
Szeretlek Miskolc! 

Riportok témafüzet digitáli-
san is 

Osztályfőnök 

Történelem-
társadalomismeret 

Településem témafüzet digitálisan is 
 

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

Osztályfőnök 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Zöldebb kárpitos 
műhely 

ökos – innovatív ter-
mékskála, design – 
egyedi, innovatív 
formáját, esztétikai 
kialakítását, funkcionali-
tását tekintve 

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

Ökos növényi eredetű kárpit 
anyagok listája, ennek 
beépítése a termékek 
gyártásába. 
Takata automodellek kárpi-
tozása 

Osztályfőnök 

9/k 
Valamennyi tantárgy 
esetében 

Nemzeti évfordulóink – 
értékteremtő tehetsé-
gek 

témafüzet digitálisan is 

 

Globalizáció-
környezettudatosság, 
kreatív újrahasznosítás 

Alkotások készítése újra-
hasznosítható anyagokból 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

10/k4; 10/k5 
Valamennyi tantárgy 
esetében 

Helyünk és szerepünk a 
munkahelyen 

Munkahelyi piktogram-
ok gyűjteménye - 
témafüzet digitálisan is 

Mennyi energia van 
bennünk 

Témafüzet az energia 
felhasználásról témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

11/k4 
szám.tech. 

alapism. 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Helyünk és szerepünk a 
munkahelyen 

Munkahelyi piktogram-
ok 

Mennyi energia van 
bennünk 

Témafüzet az energia 
felhasználásról témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

11/k5 szövött 
tárgy készítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Dolgozni tanulok 
Tudnivalók tablója 
témafüzet digitálisan is 

Fessünk természetesen! 
Festett fonalak, rongyok 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

11/kk konyhai 
kisegítő 

Valamennyi tantárgy 
esetében 

Közösen ügyesen 
cukrászati kiállítás 
témafüzet digitálisan is 

A jövő háztartása 
plakát témafüzet digitálisan 
is 

Osztályfőnök 

11/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 

11/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 

3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT 5. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM 

PRODUKTUM 

IV. TÉMA-
NAP 

PROJEKT 
MENEDZSER 

2018.02.19-2018.03.02. 
2018.03.12-2018.03.30 
2018.04.16-2018.04.20 

2018.03.05-
2018.03.09. 

2018.04.09-
2018.04.13. 

2018.04.23-
2018.04.27. 

2018.05.02-
2018.06.09. 

2017. 
06.15 

9. osztály 
9/E1 /élelmiszerip/9/E2 

/ügyvitel/ 

Osztályfőnöki 
Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

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

Életútelemzés orsz. 
eseményekkel kapcsolódó 
helyi történet vizsgálat 
témafüzet digitálisan is 
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Matematika - 
természetismeret 

Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Nevezetességek, 
világörökségek szögek 
országában, Alakzatok 

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

Osztályfőnök 

Magyar nyelv – 
idegen nyelv 

Beszélgetés, megbeszé-
lés, érvelés, vita, elő-
adás, hozzászólás, 
felszólalás 

5 perces kiselőadás 
különböző témakörökben 
prezentáció témafüzet 
digitálisan 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 
témafüzet 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 – 
prezentációkészítés 
témafüzet digitálisan is 

Osztályfőnök 

szakközépiskola 
9/szk-n 10/1at; 10/2pt; 

szakképzési híd 
Természetismeret 

Ne söpörd a szőnyeg alá! 
Az egészséges környezet 

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

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

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

Osztályfőnök 

szakközépiskola 
9/szk-n női szabó 
10/1at; asztalos 

10/2pt pék 
szakképzési híd 

Osztály 
közösség építő 
program 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom téma-
füzet digitálisan is 

Ünnepek szerepek az 
egyén és család 
életében 

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

Osztályfőnök 

Matematika Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Nevezetességek 
háromszög országban, 
Alakzatok 

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

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Történet írása 

Történet (műfaji jell., 
helyszín, szereplők, 
cselekm.) témafüzet 
digitálisan 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 3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT 5. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
IV. TÉMA-

NAP 
PROJEKT 
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Legendák, mítoszok 
Legendák mítoszok gyűj-
teménye témafüzet 
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Osztályfőnök 

szakképzési híd 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom Gazdálkodj okosan 
Időmérleg 
Családi költségvetés 
Osztálykönyv 

Osztályfőnök 

9/sz-kr; 10/5kr kerékpár-
szerelő 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kerékpárok, szerszámok 
régen és ma 

Kisfilm készítése a kerék-
pározásról régen és ma 

Gördülékeny kap-
csolatok 

Én is vásárolok, te is 
vásárolsz témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

9/sz-pg parkgondozó 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Népi megfigyelések és 
jóslások és a jelen 

Témafüzet 
Kincsünk a környe-
zetünk 

Környezetünk természet 
baráttá tétele, témafü-
zet 

Osztályfőnök 

9/sz-fz fazekas 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Őselemek találkozása 
Elkészült edények égetése 
témafüzet digitálisan is 

Környezetünk 
díszítése 

Díszkerámia Osztályfőnök 

10/1at asztalos 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Kössünk üzletet 
Anyagok árak kombináci-
ók, témafüzet digitálisan is 

Anyagok árak 
kombinációk 

Fafajták tablók témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

10/2pt pék 
Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Öko-pékség témafüzet digitálisan is 
Egy malomban 
őrlünk 

malomipari anyagok 
gyűjteménye témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

9/szk-n női szabó 
10/3ttö textilt. össz. 

Valamennyi tan-
tárgy esetében 

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

végzős osztály Osztályfőnök 

10/4sza szgp.es adatrögzí-
tő 

Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Rovásírástól a pendrive-
ig 

Iskola piktogramjainak 
terve 

végzős osztály Osztályfőnök 

11/3fa faműves 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Kössünk üzletet 
Anyagok árak kombináci-
ók, témafüzet digitálisan is 
 

végzős osztály Osztályfőnök 

12/1 kát kárpitos 

Osztály 
közösség építő 
program 

Gondolkodj globálisan – 
cselekedj lokálisan 

Ökológiai lábnyom téma-
füzet digitálisan is 

végzős osztály 

Osztályfőnök 

Matematika Járőrök 
Megoldási módszerek, 
modellalkotás témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

Kommunikáció-
magyar 

Történet írása 

Történet (műfaji jell., 
helyszín, szereplők, 
cselekm.) témafüzet 
digitálisan is 

Osztályfőnök 

Történelem-
társ.ism. 

Civilizáció 
Fejlődési útvonal témafü-
zet digitálisan is 

Osztályfőnök 

Szakmai elmélet – 
gyakorlat 

Természetes anyagok 
használata a kárpitozás-
ban 

témafüzet digitálisan is Osztályfőnök 

9/k 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Régmúlt idők hagyomá-
nyai 

témafüzet    Színes alkotómű- Én ezt készítettem, hogy  Osztályfőnök 
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9-14 osztályig 
Tantárgy 
csoport 

III. PROJEKT CÍM 
(témahetek miatt bontva) 

PRODUKTUM 3. TÉMAHÉT 4. TÉMAHÉT 5. TÉMAHÉT IV. PROJEKT CÍM PRODUKTUM 
IV. TÉMA-

NAP 
PROJEKT 

MENEDZSER 

hely - sokszínű 
egyediség 

jól érezzem magam 
(alkotások) témafüzet 
digitálisan is 

10/k4; 10/k5 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Magyarok a világban 
kiállítás a magyar találmá-
nyokból, témafüzet 
digitálisan is 

A munka világa, 
pályaválasztás, 
önálló életvitel 

 Témafüzet digitálisan is Osztályfőnök 

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

Postagalambtól a mobil 
telefonig 

interaktív bemutató 
készítése 

Információ-
kommunikáció 
régen és ma 

Információ-
kommunikáció régen és 
ma 

Osztályfőnök 

11/k5 szövött tárgy készítő 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Csinosítjuk az otthonunk 
Falvédő, párna, terítő 
témafüzet digitálisan is 

Dédanyáink öröksé-
ge 

Szütyők, tarisznyák, övek Osztályfőnök 

11/kk konyhai kisegítő 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Az ízek kultúrája 
receptgyűjtemény téma-
füzet digitálisan is 

Tiszta kapcsolatok 
képes bemutató gyűjte-
mény 

Osztályfőnök 

11/ká állatgondozó 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Gazdálkodás évszázad-
okon át és ma 

témafüzet digitálisan is Mutasd meg magad Tabló Osztályfőnök 

11/kp kert és parkápoló 
Valamennyi tan-
tárgy esetében 

Kertek évszázadokon át 
és ma 

témafüzet digitálisan is Mutasd meg magad Tabló Osztályfőnök 

 
 

1. témahét: 2017. október 7-22-e között részt vettünk az EU CodeWeek – Európai programozás hete témahéten. 
Az euCodeweek honlapján felkínált tananyag feldolgozásában minden osztály részt vett. A codeweek hét folyamán a különböző osztályok különböző nehézségű 
logikai, kódolás - dekódolással feladatokat oldottak meg. A diákok nagy része nagyon ügyesen vette az akadályokat, a feladatok jelentős részét élvezettel, és 
az algoritmusokra épülő logikus gondolkodás elemeit magas szinten alkalmazva oldották meg a feladatokat 
2. témahét: 2017. október 24. – 27. Arany János emlékév feldolgozása Az Éltes Mátyás Általános Iskola három nyolcadik osztályának bevonásra került a 
témahétbe, a záróprogramra meghívtuk őket, így kapcsolódva a beiskolázási programhoz. Iskolánk tanulói és a meghívott diákok előzetes feladatot kaptak: 
online tesztet oldottak meg, és Arany János verseiből készülhettek fel. A témahét zárásán 28 külsős tanuló jelent meg, ők is bekapcsolódtak a versmondásba. 
Az osztályok által készített produktumokat kiállítottuk az aulában.
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Témanapok szervezése: 
1) 10. 09. idegennyelvi témanap, szervezők: Hegedüs Orsolya, Hortobágyi Orsolya, Takács Veronika 
2) 11. 08. egészségnap, szervezte Fülöp Pető Eszter (sport és kulturális munkaközösség) szervezése 
3) 12.22 Népek és vallások témanap Diákönkormányzati nap - (többségi érzékenyítés) Karácsonyi ünnepi 
kör Projekt produktumok bemutatása megtörtént 
 

A pedagógiai projektek megvalósítása során 

 A megismerés fő forrása a gyermekek tapasztalata, érdeklődése és tevékenysége. 

 Nem a tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a gyermekhez rendeli a tananyagot. 

 A projektcsoportot az önkéntesség, az azonos cél érdekében végzett tevékenység, a nyitottság 

jellemzi. 

 Az azonos cél elérésének tudata biztosította magas fokú szocializációt. 

 Tág teret ad a sikernek. Újabb cselekvésre ösztönzött. 

 Nem nélkülözheti a befogadásra, a kommunikációra, az együttműködésre való nyitottságot. 

 Nagy előnye volt: életközelsége, a szociális tanulás 

 

Az öndifferenciáló tanulásszervezés (szabad tanulás) alkalmazása: 

 A tanulás egészét átfogó szervezeti keretként 

 Bizonyos tantárgyak tanítása, ismeretek rögzítése során 

 Meghatározott idősávban 

 Tanítási óra bizonyos részében ismeretek rögzítésére, gyakorlásra 

 Délutáni tanulás szervezésére. 

Bármely iskolatípusban, osztályfokban – akár integrált, összevont csoportban – bevezethető. 

 

Komplex Instrukciós Program /KIP/ alkalmazása – esélyegyenlőség biztosítása a tanórákon 

és tanórán kívül 

Esélyegyenlőség: 

A pedagógiai módszertani kultúránk megújítása, a kooperatív technikák, projektpedagógia, diffe-

renciálás alkalmazása mellett egy másik, minden tanárra vonatkozó vállalásunk a multikulturális 

oktatás megszervezése. A különböző kultúrák és találkozásaik konfliktusainak megismerésével a 

diákok nemcsak a diszkrimináció kialakulását előzhetik meg szűkebb környezetükben, de saját 

identitásuk vállalásával, erősítésével a társadalom hasznos folyamatait készítik elő. 

A tantárgyak fontos feladata, hogy a szaktantárgyi ismeretek átadásán túl diákjainkat eljuttassuk a 

logikus és absztrakt gondolkodás szintjére. A nyelvi (elsősorban az anyanyelvi) nevelés ezeken túl a 

korszerű nyelvi, irodalmi műveltség kialakítására és a nyelv tudatos használatára irányult.(ehhez 

nagy segítséget nyújtottak a Támop, a Komp, a Dobbantó program kidolgozott tananyagai.). Fontos 

feladatunk volt az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a helyesírás, a szövegértés és szö-

vegalkotás, általánosságban a kommunikáció javítása, fejlesztése, amit az egyéni fejlesztési tervben 

rögzítettünk. Ki előbb, ki később sajátítja el a megtanulandókat - nekünk, pedagógusoknak az volt a 

dolgunk, hogy differenciált tanulásszervezéssel minden tanuló számára a legkönnyebb és a legrövi-

debb utat segítsük megtalálni. 

A történelem tantárgy sok esetben javította a tanulók lényeglátó képességét, analizáló, ok-okozati 

feltáró készségeit, melyek hosszútávon segíthetik tájékozódásukat saját életük, pályaválasztásuk, 

tanulásmódszertanuk terén is. 

Kiemelt szerepet kapott az iskolai könyvtár rendszeres használatának megvalósítása tanórákon, és a 

tanórákon kívül is. A projektoktatás elképzelhetetlen kutatómunka nélkül, a vállalások teljesítéséhez 



Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

is gyakran igénybe vették tanulóink a könyvtári szolgáltatásokat. A könyvtáros kollégák nagy segít-

séget nyújtottak a munkaközösség tagjainak a digitális taneszközök SDT, IKT eszközök-szoftverek- 

minél szélesebb felhasználásának segítése érdekében.  

Az intézményünkben történő projektoktatás segített szorosabbá tenni a tanár-szülő kapcsolatot is. A 

szülőkkel az egész projekt folyamán kommunikációs terv alapján tartottuk a kapcsolatot, rendszere-

sen tájékoztattuk őket a projekt tervezésétől egészen a projektzárásig. 

A kompetencia alapú oktatás a projektpedagógia esetében a végzett munka minél pontosabb doku-

mentálása, a tapasztalatok összegzése. 

Új módszerek bevezetése, alkalmazása /pl.: projektmódszer, kooperatív technikák/ 

A projektoktatásnak megfelelően tananyagtartalmakat összefüggéseiben ismertettük, tanítottuk meg 

a tanulókkal. Már az előző tanév végén kiválasztott címhez, témához kellett kapcsolni minden hu-

mán tantárgy anyagát is. Az eredményes folyamat érdekében lebontottuk a témát altémákra úgy, 

hogy az a tantárgyi követelményeknek és a projekt elvárásoknak is megfeleljen. Tanév elején évfo-

lyamonként elkészítettük a projekt alapú éves fejlesztési tervet, a részletes projekttervet, és tantár-

gyanként a tanulási projekt leírását, illetve hálótervet készítettünk, a tantárgyi kapcsolódások érde-

kében. 

A projekt megkezdésekor a diákok vállalásait szerződésben rögzítettük, melyet a szülővel is aláírat-

tunk, ezen kívül jól áttekinthető formában, az osztályteremben is kifüggesztettük, ahová felírtuk a 

neveket, feladatokat, és a teljesítés időpontját is. A vállalás teljesítését aláírásunkkal igazoltuk. 

A tanulók portfóliójukba folyamatosan belerakták az órai munkájukat, szerződésüket, vállalásaikat, 

kutatómunkájukat, értékelőlapjaikat. Minden tantárgyból minden projekthez készítettünk számukra 

ön-társ-tanári-és szülői értékelő lapokat. A projekt végén értékeltük, aláírásunkkal igazoltuk a válla-

lásokat, és az egyéni fejlesztés prioritásának megfelelően meghatároztuk a további fejlesztés irányát 

és ütemét. 

Differenciálást segítő eszköz és módszertan/tár alkalmazása során került sor 

 

 Önértékelés , önellenőrzés lehetősége- saját lehetőségeink tudatosítására 

 Három lépcsős tanóra valósult meg - a valós tudás létrejöttéért 

 Az egyén kognitív profiljára építő céltudatos, erősségekre építő fejlesztés történt 

 Praktikus élet gyakorlatai 

 Érzékelés fejlesztés gyakorlatai 

 Anyanyelvi készségeket fejlesztő gyakorlatok kerültek előtérbe 

 Számolási képességek erősítésére nyílt lehetőség 

 

Portfólió 

A tanulók ún. portfóliót (projekt portfólió, munkaportfólió, minősítő portfólió) készítenek a pro-

jektmunka során, ebben az órai munkák és az otthoni vállalások éppúgy megtalálhatóak, mint az 

értékelések és önértékelések. A tanuló legsikerültebb munkáiból bemutató portfóliót készít. Ezeket 

digitális úton archiváljuk és a tanulók évfolyamról évfolyamra magukkal viszik. Így a szülő és a 

tanuló is bármikor betekinthet a tanulói portfóliókba, nyomon követheti az elkészült produktumokat 

és a fejlődést ill. korrekciókat tehet a továbbhaladás érdekében. 
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Kooperatív technikák alkalmazása a tanítási órákon 

Alkalmazott: 

Módszerek Mesteri módszerek 

  

 

Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása (digitális) 
 

A tanuló fejlődésének nyomonkövetése minden kolléga személyes felelőssége. A pedagógusok 

egyéni fejlesztési tervet készítenek, azt folyamatosan vezetik a tanév során, havi rendszerességgel 

egyeztetve az egy osztályban tanítók a tanulók előmenetelét. 
 

Az egyéni fejlesztési terv lehetőséget teremt a diákok (cél)tudatos egyéni útjainak koordinálására, a 

pedagógiai hozzáadott értékek, vizsgálása, hiszen a iskolába lépéstől kilépésig követné nyomon a 

diákot. 

Iskolánk a munka világába való beilleszkedés segítésére Egyéni Átvezetési Tervet (EÁT) készít, 

amely olyan dokumentum, ahol a fiatal múltját, jelenét kívánt-elképzelt jövőjét jegyezzük fel és 

dokumentáljuk. Tartalmazza a fiatal életterére vonatkozó információkat: családi körülmények, 

egészségügyi előélet, értékek, kulturális háttér, illetve tanulmányaival, képzésével kapcsolatos in-

formációkat, jövőképét karriertervét, pályaorientációs tevékenységét, esetmegbeszéléseit, egyéni 

tanácsadásokat, tréningeken, munkaerő-piaci felkészítésen való részvételét. A dokumentum a mun-

kában maradás és nyomon követés eszköze. 

Az egyéni fejlesztési terv és az egyéni átvezetési terv része az intézményi belső nyomon követés-

nek, mely a diák iskolai pályafutásának egészét és a munkaerő-piaci elhelyezkedést és a munkába 

maradást is végig követi. 

Árnyalt fejlesztő értékelés a gyakorlatban 

 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az értékelés: 

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be; 

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlő-

dött; 

 megjelenjék, hogy a gyerek saját lehetőségeit mennyire aknázta ki. 

 

A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értéke-

lését jelenti, célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása, más szóval tehát az, 

hogy értelmezze az diák fejlődését, s ez alapján hozzon döntéseket a továbblépés módjáról. 

A tanulás-tanítás folyamata a tanár és a diák kölcsönös és állandó közös megbeszéléseire épül. 

Előadás Elbeszélés Magyarázat 

Megbeszé- 

lés 

Tanulói szerződések 
vállalások 

Projekt- 

módszer 

Szemléltetés - 
demonstráció 

Vita 

Tanulók kiselőadás 

Szimuláció, játék 

Kooperatív 
módszerek 

Diákkvartett Ellenőrzés párban 

Villámkártya Kerekasztal 

Kettős - kör Füllentős 

Feladatküldés 
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A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának formáit 

és módjait képességzavaraikhoz igazítjuk. Az olvasási-írási nehézségekkel küzdő gyermekek szá-

mára biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő kiváltását, illetve e gyermekeink 

számára célzottan több megszólalási lehetőséget adunk nemcsak a számonkérés, hanem a gyakorlás 

során is.  

Az írásbeli beszámoltatás során hosszabb időt biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére, valamint 

indokolt esetben mi olvassuk fel a feladatlap utasításait. 

Az iskolai számonkérések során a témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban tesszük 

lehetővé gyermekeinknek, hogy tudásukról más formában (kiselőadás, projekt vállalás, páros be-

számoló, vita) is számot adjanak. 

Mérési rendszerünk tartalmaz számos, az intézmény által kidolgozott értékelő és mérőlapot is (önér-

tékelés, társ-értékelés, szülői értékelés) 

A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 

 

A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységrendszer sikerkritériumok meghatá-

rozása a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére vonatkozóan. 

Tevékenységek 
évfo-

lyam 

Kompetencia-

terület 
Sikerkritérium 

A kritériumok telje-

sülése a tanév során 

teljes tanórai lefedettséget 

biztosító programcsomag 
9-10. 

szövegértés, 

szövegalkotás 

az iskola valamennyi 9-

10. évf. bevezetésre kerül 

100% 

A teljes tanórai le-

fedettség megvaló-

sult 

teljes tanórai lefedettséget 

biztosító programcsomag 
9-10. 

matematikai  

logika 

az iskola valamennyi 9-

10. évf. bevezetésre kerül 

100% 

A teljes tanórai le-

fedettség megvaló-

sult 

egy választott kulcskompe-

tencia területi program-

csomag 

9-14. életpálya-építés 

Az intézmény vala-

mennyi 9-14. évfolyamon 

és tanórán kívüli tevé-

kenységekbe is beépül a 

Kerettantervnek és a 

Szakképzési Programok-

nak megfeleltetve: 70% 

A kritériumnak 

megfelelően telje-

sült 

70%-ban 

egy választott kulcskompe-

tencia területi program-

csomag 

9-14. 

szociális kör-

nyezeti és élet-

viteli 

Az intézmény valamennyi 

9-14. évfolyamon és tan-

órán kívüli tevékenysé-

gekbe is beépül a Keret-

tantervnek és a Szakkép-

zési Programoknak meg-

feleltetve: 80% 

A kritériumnak 

megfelelően telje-

sült 

80%-ban 

tantárgytömbösített oktatás 

a szakrendszerű oktatásban 

(5-10-15% 

 

9-14. valamennyi 28% 

A kritériumnak 

megfelelően telje-

sült 

28%-ban 

műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli oktatása 
9-10. 

természetisme-

ret 

történelem, 

társadalomis-

meret 

magyar 

3 tantárgy 
Megvalósult 3 tan-

tárgy esetében 

digitális tartalmak, tanesz- 9-14. valamennyi Kompetencia órák A kritériumnak 
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Tevékenységek 
évfo-

lyam 

Kompetencia-

terület 
Sikerkritérium 

A kritériumok telje-

sülése a tanév során 

közök használata (25%) 35%-a megfelelően telje-

sült 

35%-ban 

a hátrányos helyzetű és 

SNI tanulók esélyegyenlő-

ségének javítása  

IPR-rel támogatott tanórák 

aránya 

9-14. Valamennyi 
Intézményi össz. óraszám 

40% 

A kritériumnak 

megfelelően telje-

sült 

40%-ban 

új módszerek intézményi 

alkalmazása, elterjesztése 
9-14. valamennyi 

Intézményi össz. óraszám 

80% 

A kritériumnak 

megfelelően telje-

sült 

80%-ban 

önálló intézményi innová-

ció megvalósítása 
9-14. valamennyi Évenként 3 3 db. 

jó gyakorlatok átvétele 9-14. valamennyi Évenként 2 1 db. 

jó gyakorlatok átadása 9-14. valamennyi Évenként 2 2 db. 

 

 A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek megszervezése, a 

bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan. (Tanévre készített intézkedési tervek) 

 Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését, oktatását meghatározó célok 

és sikerkritériumok megfogalmazása. (HH, HHH, SNI tanulókkal való foglalkozás megszerve-

zése) 

 A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere. A célok ütemezése. 

 

A frontális oktatásnak ma már sehol nincs helye, de főleg nem a mi iskolánkban. Már évek óta a 

tevékenység központú pedagógiai módszereket alkalmazzuk. Elsősorban a projektoktatást, hiszen 

évente 4 projektet készítünk szakmánként és évfolyamonként, s ezek a projektek szinte felölelik a 

tananyag 70 %-át. Tanóráinkon 35%-ban IKT-s és digitális tananyagot használunk. A témahetek 

produktumai is a tevékenység központú pedagógiai fontos elemei. 

 

Drámapedagógia 

Tanulóink a tanórán kívüli foglalkozások között a Drámaszakkörön, az IPR-s képességfej-

lesztő program keretében ismerkedhetnek a művészeti oktatás ezen területével, illetve a tanítási 

órákon is alkalmazzuk ezt a módszert. 

A dráma szakkörünk elsődleges célja nem az előadások betanulása, hanem inkább a fejlesz-

tés. A meglévő kompetenciák erősítése, személyiség fejlesztés. Sokat játszunk drámajátékokat, mert 

a mi gyerekeinket meg kell tanítani, játszani. Komplex dráma órákat is tartunk, különböző élethely-

zeteket, problémákat, konfliktusos eseteket dolgozzunk fel ezzel a módszerrel. Tanítási drámával is 

foglalkozunk.  

 

Mentálhigiénés programok 

Az egészségkárosító szenvedélyek ellen csak okos szóval - a szülőkkel is együttműködve - lehet 

fellépni. Az alkohol mellett egyre jobban veszélyezteti tanulóinak a kábítószer. A tanulók különös 

viselkedésére azonnal fel kell figyelni, és az okát megtudni. Gyanú esetén azonnal szólni az iskola-

vezetésnek. 
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Törekedni kell arra, hogy tanulóink megszeressék a mozgást, a sportot. Testnevelési óra el nem 

maradhat, terhére más tevékenység nem szervezhető. Testnevelési óráról csak a testnevelő tanár 

engedhet el tanulót. 

 

 Prevenciós előadások, szemináriumok szervezése  

 Drogprevenció 

 Családterápia / tanácsadás 

 CSR program, önkéntes munka megszervezése, beindítása 

 Bűnmegelőzési előadások /rendőrség/ megszervezése, beindítása 

 Egészséges életmód /védőnő/ felvilágosító előadások 

 Lelki tanácsadás 

 Panaszfórum  

 Szülői klub 

 
Múzeumpedagógia 

A múzeumpedagógia az iskolán kívüli ismeretátadással foglalkozó, múzeumi keretek között zajló 

pedagógiai oktató-nevelő tevékenység. Megszeretteti a múlt értékeit, a hagyományokat, segíti az 

önkifejezést, az értelmezést. Egyik legfontosabb feladata a különböző korosztályú diákok múzeum-

látogató, a művészeteket értő és befogadó felnőtteké nevelése. 

Célja: 

Közvetlen célja a múzeumi anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és élményszerű 

megismertetése.  

Hosszabb távú célja a múzeumok által nyújtott kulturális ismeret és élmény igénylésére és ez által 

múzeumlátogatóvá nevelés.  

Közvetlen célja: 

 Élmény, tapasztalat, alkotás 

 Cselekedtetés 

 Tanulói önkifejezés elősegítése 

 Kreativitás fejlesztése 

 Non-formális tanulás 

 Az iskolában tanultak segítése (kiegészítés, elmélyítés, tantárgyköziség) 

Folyamata: 

A folyamat hármas tagolása tehát az iskola és a múzeum között oszlik meg a következőképpen:  

Iskolában:  

 a figyelem felkeltése (motiváció)  

 a tanuló informálása a célról  

 előzetes ismeretek felidézése  

Múzeumban:  

 az új ismereteket biztosító jelenségek, folyamatok (tárgyak, műalkotások) bemutatása  

 a tények, jelenségek sokoldalú elemzése  

 rendszerezés és rögzítés  

Iskolában:  

 következtetés és szabályok felállítása  

 a tanultak alkalmazása (visszacsatolás)  

 a teljesítmény mérése, értékelés…  

Kapcsolatok kiépítése: 

 Fogadó múzeumok folyamatos keresése pl. museum.hu segítségével 
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9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

7 alk. 

7 alk. 

1 alk. 

1 alk. 

7 alk. 

7 alk. 

1 alk. 

1 alk. 

7 alk. 

7 alk. 

1 alk. 

1 alk. 

7 alk. 

7 alk. 

1 alk. 

1 alk. 

Múzeumi foglalkozásokon való 
részvétel az egyes évfolyamokon 

Teletár Galéria Színészmúzeum Herman Ottó Múzeum

 Hosszú távú együttműködési megállapodás aláírása (évente októbertől májusig foglalkozások) 

A hosszú távú együttműködési megállapodások célja, hogy iskolánk tanulói múzeumpedagógiai 

foglalkozás keretében ismerkedhessenek hazánk nemzeti és kulturális értékeivel. Az intézmények 

közös célja, hogy az iskola minden diákja, élményszerű, vezetett program keretében korosztályuk-

nak és képességeiknek megfelelő ismerethez juthasson. 

 Havonkénti beosztása kialakítása az intézmény és az iskola között. 

Partner intézmények: 

 Herman Ottó Múzeum Képtára 

 Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete - Papszer 

 Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 

 Színháztörténeti és Színészmúzeum 

 Teletár (Postamúzeum) 

 

Szervezése: 

26 osztály, 4 helyszínen, hétfőtől csütörtökig. (Éves és havi beosztás elkészítése, pedagógusok, osz-

tályok beosztása a fogadó múzeumba, az órarend figyelembevételével a múzeumpedagógiai foglal-

kozások falitáblába foglalása.) 

2017/18-es tanév 1. múzeumlátogatási adatai 

 

A 9. évfolyam osztályai (7 osztály) az I. félév során 7 alkalommal voltak a Herman Ottó Múzeum-

ban, 7 alkalommal a Színészmúzeumban, 7 alkalommal a Miskolci Galériában, és 7 alkalommal a 

Teletárban. A 10. évfolyam osztályai (7 osztály) 7 alkalommal voltak a Herman Otttó Múzeumban, 

7 alkalommal a Színészmúzeumban, 7 alkalommal a Galériába, és 7 alkalommal a Teletárban. A 

11-dik és 12-dik évfolyam (1-1 osztály) 1-1 alkalommal volt a Herman Ottó Múzeumban, a 

Színészmúzemban, a Teletárban és a Galériában. 
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Versenyeredmények 

Verseny 

megnevezése 

Résztve-

vők száma 

Szakma 

megnevezése 

Elért 

eredmény 
2015/16 2016/17 2017/18 

SZKTV 

1 

Asztalosipari szerelő III. helyezés - - - 

  VII. helyezés - - - 

  VIII. helyezés - - - 

  Különdíj - 1 - 

SZKTV 

2 

Parkgondozó I. helyezés - - - 

  II. helyezés - - - 

  IV. helyezés - 1 - 

  VI. helyezés - 1 - 

SZKTV 1 
Textiltermék-

összeállító 

VII. helyezés - - - 

VIII. helyezés - 1 - 

XI. helyezés - - - 

A szakképzési évfolyamokon tanuló diákjaink  

A 2015/2016-os tanévben a SZKTV Szakmasztár versenyének elődöntőjén egy fő gépi forgácsoló tanulónk 

vett részt, nem jutott tovább a döntőbe. 

A 2016/2017-es tanév SZKTV-s verseny eredményei: parkgondozó 4. helyezett – felmentés szóbeli vizsga-

tevékenység alól, parkgondozó 6. helyezett, asztalosipari szerelő különdíj; textiltermék-összeállító 8. helye-

zett 

A 2017/2018-as tanévben SZKTV-s versenyre kárpitos osztályból nevezett 2 fő. Eredmény a 2. félévben 

várható. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal versenyfelhívására a szakiskolai képzésben részt vevő tanu-

lók részére meghirdetett Szakiskolák Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (szakiskolai tanulók, készségfej-

lesztő iskolák tanulói számára) Számítógépes adatrögzítő és Textiltermék összeállító osztályokból 2-2 fő 

nevezett. 

 

OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY OSZTÁLY ÓRA INTÉZMÉNY

1.
10/1AT

10-11 Galéria
11/KP

10-11 Galéria

2.

3. 10/3TTÖ 10-11 Teletár
9/E2                        

9/K
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

4.
10/4SZA        

11/3FA
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZ-KR1          
10-11 Galéria SZH/1K      

11/K4
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

5. 10/5KR 10-11 Galéria
9/SZK-N

10-11 Teletár
11/KP

10-11 Galéria

6.
9/SZK-N    

9/E1
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZ-FZ
10-11 Teletár

11/KP
10-11 Teletár

7.
10/K5

10-11 Teletár
9/K

10-11 Galéria
10/1AT      

10/2PT
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

11/KP    

SZH/1B
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

8. 10/2PT 10-11 Galéria SZH/1K 10-11 Galéria

9. 10/3TTÖ 10-11 Galéria 9/K 10-11 Teletár

10.
12/1KÁT

10-11 Teletár
9/SZ-KR1          

9/SZ-KR2
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZK-N
10-11 Teletár

11.
SZH/2K          

10/5KR
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/E2
10-11 Galéria 11/KK             

11/KÁ
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

12. SZH/2GY 10-11 Galéria 9/E1 10-11 Teletár 9/SZK-N 10-11 Galéria

13.
9/SZK-N    

9/E1
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 10/2PT
10-11 Teletár

SZH/1B
10-11 Teletár

14.
SZH/2GY

10-11 Teletár
9/SZ-PG

10-11 Galéria
10/1AT  

10/2PT
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

15.
12/1KÁT     

11/3FA
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 11/KK
10-11 Galéria Nemzeti ünnep

16. 10/4SZA 10-11 Galéria 9/SZ-KR1 10-11 Teletár Szünet

17.
10/4SZA 

10-11 Teletár
9/SZ-KR1           

9/SZ-PG
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 10/1AT
10-11 Teletár

18. 10/3TTÖ     

12/1KÁT
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZ-KR2
10-11 Galéria 9/SZ-PG   

10/K5
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

19. 11/3FA 10-11 Galéria 9/E2 10-11 Teletár 11/K4 10-11 Galéria

20. 9/E2             

9/K

10-11
Herman O. Múzeum

Színész Múzeum
11/KK

10-11 Teletár

SZH/1K

10-11 Teletár

21.
10/K5

10-11 Teletár
9/E1

10-11 Galéria 11/KK             

11/KÁ
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum
11/KP   

SZH/1B
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

22.
10/3TTÖ 

SZH/2GY
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 11/KÁ
10-11 Galéria

SZH/1B
10-11 Galéria

23. 9/SZK-N 10-11 Galéria 9/SZ-KR2 10-11 Teletár

24.
11/3FA

10-11 Teletár
9/SZ-PG             

9/SZ-FZ
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZ-PG
10-11 Teletár

25. 11/3FA         

SZH/2K
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum 9/SZ-FZ
10-11 Galéria 9/SZ-PG             

9/SZ-FZ
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

26. 12/1KÁT 10-11 Galéria 10/1AT 10-11 Galéria

27. 11/KÁ 10-11 Teletár 9/SZ-FZ 10-11 Teletár

28.
SZH/2K

10-11 Teletár 11/KÁ        

11/KK
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum
SZH/1K     

9/SZ-FZ
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

29. SZH/2K      

10/K5
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum

30. 9/SZ-PG 10-11 Teletár

31.
9/SZ-FZ         

10/1AT
10-11

Herman O. Múzeum

Színész Múzeum
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Versenyeredmények 
Versenyek 

Szervező szervezet 

pedagógus/segítők 

Egyéni 

versenyző 

neve 

Osztályok 

megnevezése 

Csapattagok 

neve 

Helyezés Díjak 
Időpontja Hatóköre Megnevezése 

Résztvevők 

száma 

09. 12. iskolai 

Szépírás 

verseny az 

írástudatlan-

ság elleni 

küzdelem 

világnapján 

11/K4, 

11/K5, 

11/KK, 

11/KÁ, 

11/KP osz-

tályok tanu-

lói (53 tanu-

ló) 

 

Farkas Erzsébet - 

11/K4, 

11/K5, 

11/KK, 

11/KÁ, 

11/KP osztá-

lyok tanulói 

1.Varga Evelin 

2.Lukács Péter 

3.Liptai Vero-

nika 

1.Bacso András 

2.Barati Patrik 

3.Konyha Anita 

oklevél 

11.24 iskolai 

Dekoráció 

készítő ver-

seny 

Adventi 

5 fő 

Kissné Veres 

Erika 

Bulla Gábor 

Györgyné 

- 

9/SZK-N 

Női szabó 

osztály 

1. Szabó Letícia 

2. Varga Evelin 

3. Korcz Cintia 

elkészített 

dekoráció 

12.13 városi 

Karácsonyi 

szavaló ver-

seny – Hu-

mor a költé-

szetben 

2 fő Farkas Erzsébet 

Seres 

László 

Almási 

Dalma 

- Seres László különdíj 

12.14 megyei 

Megyei in-

formatikai 

verseny 

33 fő 

Juhászné Frigyik 

Dóra 

Korbély Szilárd 

Vasvenszki Györ-

gyi 

- 
11 háromfős 

csapat* 

1. Koroknay 

Dániel Tehet-

séggondozó 

Általános Isko-

la, Mád 

2. Rátkai Német 

Nemzetiségi, 

Kéttannyelvű 

Általános Isko-

la, Rátka 

3. Szent László 

Katolikus Álta-

lános Iskola és 

AMI, Encs 

oklevél 

12.15 városi 

Kós tusa 

 (Miskolci 

SZC Kós 

Károly Épí-

tőipari Szak-

gimnáziuma) 

4 fő 
Lévayné 

Hankóczi Mária 
- 

Seres László  

Almási Dal-

ma 

Tóth János 

Szabados 

Soma 

- oklevél 

01.16 iskolai 

Otthonod 

Miskolc - 

Helytörténeti 

vetélkedő 

3-3 fős 

csapatok 

összesen 15 

fő 

a 9E1, 9E2, 

9SZK-N, 

9SZ-PG 

osztályokból 

Lévayné 

Hankóczi Mária 
- 

Varga Sán-

dor, Tóth 

Bence, Nagy 

Péter 

Szabó Noé-

mi,Szabó 

Réka, Varga 

Evelin 

Almási Dal-

ma, Farkas 

Dóra, Engi 

Márk 

1. Varga Sán-

dor, Tóth Ben-

ce, Nagy Péter 

2. Szabó Noé-

mi,Szabó Réka, 

Varga Evelin 

3. Almási Dal-

ma, Farkas 

Dóra, Engi 

Márk 

oklevél 

*Megyei informatikai versenyen résztvevő iskolák: Rátkai Német Nemzetiségi, Kéttannyelvű 

Általános Iskola Rátka, Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Miskolc [2 csapat], Szent 

László Katolikus Általános Iskola Encs, Pitypalatty-völgyi Református Általános Iskola Parasznya, 

Fazekas Utcai Általános Iskola Miskolc [2 csapat], dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, 

Óvoda és Bölcsőde Mezőcsát, Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola Mád, Miskolci 

Arany János Általános Iskola és AMI Miskolc, Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 
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Sporteredmények 
Versenyek Szervező 

szervezet, 

pedagógus, 

segítő 

Egyéni versenyző 

neve 

Csapattagok 

neve 
Helyezés Díj 

Időpontja Megnevezése Hatóköre 
Résztvevők 

száma 

2017. 

december 

09 

Fogyatékkal 

Élők Megyei 

Úszó 

Diákolimpia. 

20 m. 

mellúszás 

Megyei 6 Lénárt György Kalocsai Nóra  - 2. érem 

Megyei 6 Lénárt György Dudás Réka  - 3. érem 

Megyei 6 Lénárt György Kovács Bence  - 2. érem 

Megyei 6 Lénárt György Porteleki Máté  - 1. érem 

Megyei 6 Lénárt György Kovács Bence   - 2. érem 

Megyei 6 Lénárt György Czakó Ákos  - 2. érem 
2017. 

december 

09 

Fogyatékkal 

Élők Megyei 

Úszó 

Diákolimpia. 

20 m. szabad 

stílus 

Megyei 5 Lénárt György Kalocsai Nóra  - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György Dudás Réka  - 2. érem 

Megyei 5 Lénárt György Kovács Bence  - 3. érem 

Megyei 5 Lénárt György Porteleki Máté  - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György Czakó Ákos   - 2. érem 

2017. 

december 

09 

Fogyatékkal 

Élők Megyei 

Úszó 

Diákolimpia. 

40 m 

mellúszás 

Megyei 5 Lénárt György Szűcs Dorina  - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György Dudás Szendike - 2. érem 

Megyei 5 Lénárt György Matyi Dávid  - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György  Barati Patrik - 2. érem 

Megyei 5 Lénárt György Pocsai Martin - 3. érem 

2017. 

december 

09 

Fogyatékkal 

Élők Megyei 

Úszó 

Diákolimpia. 

40 m. szabad 

stílus 

Megyei 5 Lénárt György Szűcs Dorina - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György Dudás  Szendike - 3. érem 

Megyei 5 Lénárt György Barati Patrik  - 1. érem 

Megyei 5 Lénárt György Matyi Dávid - 2. érem 

Megyei 5 Lénárt György Pocsai Martin - 3. érem 

 TANAK B-A-

Z Megyei 

Diákolimpia -

labdarúgás 

Megyei 5 Rózsahegyi 

Béla 

- 

 

Tógyi Ferenc 4. - 

Farkas 

László 

Gaál Zsolt 

Szűcs Adrián 

Négyesi 

Zsolt 

A Fogyatékkal Élők Megyei Úszó Diákolimpiáján érmes helyezést elért tanulók továbbjutnak az 

országos döntőre. 

 

Bemeneti, köztes egyedi, országos mérések elemzése, az eredmények alapján megtett 

vagy tervezett intézkedések és azok eredményessége 

PISA 2015 

A mérés feladatait – történetében először – teljes mértékben számítógépen oldották meg.  

Alapvető mérési területek: természettudomány, matematika, szövegértés valamint szociális gazda-

sági, kulturális helyzetükre, tanuláshoz és iskolához fűződő viszonyukra és tanulási szokásaikra 

vonatkozó kérdésekre válaszoltak. Kiemelt terület volt a természettudomány. A bemeneti mérése-

ket iskolai viszonylatban is bővíteni kell a természettudományi területtel és számítógépen kell 

megoldani. 

A 2016-os PISA mérésben nem vett részt az intézmény, mivel a 2015-ös adatszolgáltatásban min-

den tanulót SNI-s tanulóként jelentettünk. 

 

2017 május 24-i kompetencia mérés: 6 tanuló írta meg OKM –t. A tanulók közül ketten autisták az 

ő dolgozatukat is beküldtük a feladatokat végig megcsinálták. 

 

Az OKM–en részt vett tanulók nyomon követése és fejlesztése 

Jelenleg intézkedési terv készítése nem szükséges. 

Belső mérések – tanévre szóló mérés – tesztnaptár alapján történik: 
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Az intézménybe kerülő tanulók megismerése képességeik feltárásával kezdődik. Sajátos mérési 

rendszerünk elemeinek segítségével feltérképeztük a tanulók személyes és társas kompetenciáit, 

kognitív képességeit.  

Az intézmény értékelési rendszere a pedagógiai folyamat fontos alappillére, az iskolai célok valóra 

váltásának egyik eszköze. Ezért az értékelési rendszerünk: 

 Folyamatos és kiszámítható. Elősegíti a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat kialakítá-

sát. 

 Konkrét, gyerek, felnőtt számára egyaránt érthető. Feltárja a hibák okait, támaszkodik a pozití-

vumokra. 

 Törekszik az objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra. 

 Minden esetben személyre szóló, figyelembe veszi az adottságokat, a fejlődésben megtett utat, 

segíti a helyes önértékelés kialakulását. 

 További erőfeszítésekre serkent, életben tartja az egészséges munkakedvet. 

 

Értékelési rendszerünkben kiemelten kezeljük: 

 A tanuló önmagához mért fejlődését az ismerek elsajátítása, a képességek minőségi, mennyisé-

gi gyarapodása terén, 

 A tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődését. Ehhez figyelembe 

vesszük az iskolai és a diákotthoni Házirend szabályait, mely részletesen tartalmazza az iskolai 

élet szokáskultúráját, hagyományait, jogok és kötelességeket. 

 A tanuló iskolán kívülről hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más területen meg-

mutatkozó képességeit, arculatát. 

Mérési eredmények osztályonként 

 
 

A mérés-értékelés munkaközösség összegyűjtötte az egyes osztályok évvégi mérési eredményeit, 

amelyet Excel táblázatban összegzett, majd osztályonként diagrammal ábrázolt. 

Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy a tanulók eredményei az egyes kompetenciaterületeken 

többnyire javulást mutatnak. 
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Minden mérési adatot összesítettünk, ezekből elemzéseket készítettünk osztályonként, tanulónként, 

mérési területenként. Az egyes tanulók által elért eredmények jól mutatják a hozzáadott pedagógiai 

érték pozitivitását.  

A grafikonról leolvasható. hogy a legjobb eredményt elért osztály a 12/1kát. A szakmai osztályok-

ban a gyakorlati képzés kiemelkedő, amit a statisztikai kimutatás is igazol. 

Végzős osztályok szakmai tárgyakból elért eredménye jobb, mint a közismereti tantárgyak eredmé-

nye A szakmai vizsgára készülnek, tanulásuk látszik az évvégi eredményeken. 

 

A dicséretek száma magasabb, mint figyelmeztetők száma, ami az iskola fegyelem javulására utal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bemeneti, negyedéves, és féléves eredmények osztályzatokban kimutatva, minden évfolyamon 

Magyar nyelvtan  A bemeneti és a kimeneti mérések eredményét összehasonlítva kitűnik a hozzá-

adott pedagógiai érték.                                   .  

10/3TTÖ 10/4SZA 10/5KR 12/1KÁT SZH/2GY SZH/2K 11/3FA

3,84 3,93 3,79 
4,08 
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Végzős osztályok évvégi statisztikája 
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9 F osztály 

Diagnosztikai mérés eredménye 

 

Minden tanulónál emelkedő tendenciát mutatnak az eredmények. Az elemzés során azt tapasztaltuk, 

hogy a tanulók eredményei a matematika, magyar kompetenciaterületeken javulást mutatnak. 

 

Komplex természettudományok tanításával kapcsolatos felmérés 

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett felmérés 2017. szep-

temberében. A diagnosztikai mérést szakképzési HÍD-as osztályba járó diákokkal írattuk meg. Át-

lagban 20 % -os eredménnyel írták meg. Legjobb eredménnyel a fizikával kapcsolatos kérdésekre 

sikerült válaszolni. 

 

Rehabilitációs, tanulási stílus, mérés eredményeit figyelembe vesszük a tanítás tanulás folya-

matában minden tanulónál. 
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A grafikonokból megállapíthatjuk, hogy a rehabilitációs órák hatására a tanulók részképességeinek eredmé-

nyei szignifikánsan nőttek. 

A fejlesztési területeket öt kategóriába lett osztva, melyeknek szisztematikus fejlesztése során a tanév végére 

minden gyermeknél fejlődés tapasztalható. 

A mérések eredményének konklúziója: 

A kapott képességprofilok egyértelműen tükrözik a 9. évfolyamos tanulóink tanulásban akadályozottság 

mértékét. Bizonyos képességek mérésekor, mint például a figyelem tartóssága, irányok, alakállandóság és a 

logikai gondolkodás területén sok esetben igen gyenge eredmények mutatkoztak.   

Megfigyelhető volt a tanulóknál, hogy egy-egy képesség terület magas százalékos értékei mellett igen ala-

csony százalékú képességterületek is mutatkoztak, ami a képességek egyenetlen eloszlását jelzi. 

Szembetűnő, hogy sok 9. évfolyamos tanulónak igen gyenge például a figyelem tartóssága.  Valamennyi 

osztályban mutatkoztak nagy tanulói teljesítmény eltérések, ami szükségessé teszi a folyamatos tanulói diffe-

renciálást a sikeres aktivitások eléréséhez. 

A mért képesség deficitek a folyamatos képesség fejlesztést, illetve a meglévő képességek szinten tartását 

igénylik egyéni és kiscsoportos formában. 

A figyelem tartósságának gyengesége szükségessé teszi a tanuló központú oktatás előtérbe helyezését, és 

magas szintű módszertani tudatosságot kíván a pedagógustól. A tanóra felépítésénél nagy gondot kell fordí-

tani az eltérő tanulói teljesítménykülönbségekre. Tekintettel kell lennünk tanulóink fáradékonyságára, moti-

válhatóságuk alacsony szintjére, ez utóbbi mögött rengeteg tanulói sikertelenség, kudarc, alacsony önértéke-

lés áll. 

A logikai gondolkodás gyenge teljesítményértéke szükségessé teszi tanulóink számára a tapasztalati úton 

való tanulás hangsúlyozását, ami a konkrétból kiindulva vezet az általánosítás és az elvonatkoztatás irányába. 

Tanulóink számára nehézséget jelent egyszerű következtetések levonása, fogalmak, ok-okozati összefüggé-

sek megértetése, ami a magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodás deficitjét is jelenti. 

A mérések kiértékelésekor a gyógypedagógusok jelezték, hogy gyengébb eredményt mértek az integrált ok-

tatásban részesült tanulók esetében, mint azon tanulóknál, akik speciális gyógypedagógiai osztályokban ta-

nultak. Mindez az integrált oktatásban meglévő problémákhoz vezetnek, az individuális alkalmazkodás és 

esélykiegyenlítő korrekciós nevelési hatások jelenleg is meglévő hiányát tükrözi. 

Összességében elmondhatjuk, hogy tanulóink alulteljesítése hátterében az értelmi képességek különböző 

szintű sérülése áll, mindez az egyéni különbségekből fakadó speciális szükségleteket kielégítő gyógypedagó-

giai megközelítést eredményezi. 
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Bemeneti, köztes egyedi, országos mérések elemzése, az eredmények alapján megtett vagy tervezett intézkedések és azok eredményessége 

Az intézményben működő, az elektronikus napló felületéhez kapcsolódó on-line egyéni fejlesztési tervbe a kollégák hétről hétre bejegyzik a fejlesztési felada-

tokat. 

 Mérési eredmények osztályonként – mérési eredmények összehasonlítása 

A mérés-értékelés munkaközösség összehasonlította a mérési eredményeket, melyek szerint a bemeneti szintmérőkhöz képest az félévi, évvégi jegyek 

eredményei javuló tendenciát mutattak minden osztály esetében  
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9E1 1,2 2,2 2,9 3,5 34% 3,23 37% 1,4 2,9 3,25 3,3 42% 3,62 39% 2 3,5 3,5 3,4 59% 3,7 54%

9E2 1,2 3,1 3,1 3,4 35% 3,64 33% 2,7 3,36 3,39 3,41 79% 3,64 74% 3 3 3,5 3,65 82% 4 76%

9K 1,3 3,8 4,1 3,87 34% 4,00 33% 1,5 3,2 3,5 4,1 37% 4,38 34% 2 4 4,1 4,2 48% 4,5 44%

9/SZK-N 1 3 3,2 3,5 29% 2,87 35% 2,9 3,38 3,9 4,2 69% 3,87 75% 2,2 3 3,4 3,52 63% 3,8 58%

9/SZ-KR1 2 4,3 4,4 4,2 48% 4,20 48% 2 3,3 3,4 3,62 55% 3,2 63% 2,5 3,6 3,7 3,4 74% 3,7 68%

9/SZ-KR2 2 4 4,3 3,8 53% 4,17 48% 2 4 3 3,89 51% 4,25 47% 2,4 3 4,01 4,25 56% 4,6 53%

9/SZ-PG 2 4 4 4,25 47% 4,18 48% 2 2,1 3 3,1 65% 3,09 65% 1,4 3 3,4 3,48 40% 3,8 37%

9/SZ-FZ 1,8 3,5 3,8 3,6 50% 3,42 53% 2 2,1 3 3,5 57% 3,92 51% 2 2,9 3,9 3,7 54% 4 50%

10/1AT 1,6 2 2,5 2,7 59% 2,70 59% 3,6 3,5 3,5 3,94 91% 3,80 95% 3,3 3 3 8 41% 8,3 40%

10/2PT 1,7 2,7 2,7 2,8 61% 2,83 60% 2,4 3 3,2 3,4 71% 3,75 64% 2,7 2,9 2,1 3 90% 3,3 82%

10/3TTÖ 1,9 2 2,8 3,3 58% 3,50 54% 3 3,4 3,5 3,9 77% 4,17 72% 3,3 3,3 3,5 3,52 94% 3,8 86%

10/4SZA 2,5 2,9 3 3,5 71% 4,07 61% 2 2,5 3 3,5 57% 3,79 53% 3,4 3,7 3,6 3,89 87% 4,2 81%

10/5KR 1,3 3 3,9 3,07 42% 3,70 35% 2 3,1 3,2 3,32 60% 3,60 56% 2,7 3,6 4,1 4,4 61% 4,7 57%

11/KK 2 3 3,1 3,2 63% 4,38 46% 3 3,2 3,4 3,6 83% 5,00 60% 2,5 3,2 3,5 3,9 64% 4,2 60%

11/KÁ 3 3,8 4 4 75% 3,63 83% 1,8 4 4,4 4,45 40% 3,75 48% 3,9 4 4,3 0% 4,6 0%

11/KP 1 3 3,1 3,1 32% 3,63 28% 1,3 3 3,4 3,6 36% 3,50 37% 1,2 3,5 4,02 4,27 28% 4,6 26%

12/1KÁT 3,5 4 4 4 88% 4,11 85% 1,8 4,2 4,3 4,33 42% 4,35 41% 3 3,5 3,6 3,7 81% 4 75%

SZH/1B 1,3 2,2 2,4 2,6 50% 2,56 51% 3,2 3,2 3 3,3 97% 3,22 99% 0 3,4 3,9 3,6 0% 3,9 0%

SZH/1K 1,4 2,3 2,4 2,5 56% 2,56 55% 1,8 3,2 3,5 3,52 51% 3,33 54% 3 3,6 4 3,69 81% 4 75%

SZH/2K 1,4 2,7 2,9 2,9 48% 2,50 56% 2,9 3,1 3 3,4 85% 2,75 105% 2,3 3 3,1 3,3 70% 3,6 64%

SZH/2GY 1,5 2,2 2,3 2,4 63% 2,40 63% 2 2,5 2,6 2,75 73% 3,60 56% 2,1 2,2 2,3 3 70% 3,3 64%

11/3FA 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,2 3,3 3,5 66%
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NETFIT mérések összegzése intézményi szinten 

A mérés ideje: 2018. január 09. és április 30. között. A mérésben az iskola minden tanulója 

részt vesz. 

A testnevelők elvégezték a mérésekhez szükséges eszközök ellenőrzését, karbantartását, 

egyeztettük a mérés módszereit, technikai végrehajtását. A tanulók rögzítése a rendszerbe, 

illetve az adatok pontosítása megtörtént. A méréseket a testnevelők a tervezett időben 

elvégezték és az adatokat feltöltötték az on-line felületre, amelyről visszajelzést is kaptunk. 

Tanórákon rávezető gyakorlatokat végeztetnek a tanulókkal, hogy a méréshez szükséges 

készségeik javuljanak. 

Harmadszorra került sor a NETFIT felmérésre, így az előző évi tapasztalatokat is felhasználva 

mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről rutinosabban mentek a feladatok. 

A tanulók már ismerték a szabályos végrehajtási módokat. A tavalyi és idei teljesítményük 

összehasonlításának lehetősége motiváló erőként hatott rájuk, ösztönözve őket a jobb teljesít-

ményre. 

A felmérés eredményeit megállapítjuk, hogy tanulóink több feladatban elértek vagy megköze-

lítették az országos és megyei szintet pl. állóképességei, és a törzs izmait érintő feladatokban, 

viszont egyes területeken a szint alatt teljesítettek, ilyenek voltak a karizom erejét és részben a 

hajlékonyságot felmérő feladatok. 

Intézkedési terv az eredmények további javítására: 

o A következő félévben az eddigi fejlesztéseket folytatva célul tűzzük ki a kar és vállizom-

zat hatékonyabb fejlesztését. 

o A testtömeg – index és testzsír értékek javítása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektet-

nünk az egészséges életmód, azon belül a megfelelő táplálkozási szokások megismerte-

tésre kerülő egészségnapok keretében is. 

Fejlesztendő terület: testzsír csökkentés, állóképesség, izomerő 

Általánosan elmondható, hogy a gyerekek túlsúly problémákkal küzdenek, és ennek a 

következménye az állóképesség csökkenése. A szülők részére segédanyag készült az otthoni 

diétához. 

 

Az oktató-nevelő tevékenység eredményessége 
Tanulmányi eredmények értékelése 

 Tanulmányi eredmények értékelése (az utolsó 3 évben: iskolai átlag, bukások, jelesek, 

kitűnők, osztályismétlők, kimaradók nyelvvizsgák száma) szakonként, szakmánként 

2015/2016 

Sors

zám 
Osztály Létszám 

Tanulmányi 

átlag 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

Jeles 

tanulók 

száma 

Bukások 

száma 

1. 9/Es1 9 3,58 - - - 

2. 9/ES2 13 3,82 - - - 

3. 9/ES3 11 3,57 - - - 

4. 9E/K4 11   - - - 

5. 9E/K5 10   - - - 

6. 9/1Pg 13 3 - - - 

7. 9/2Btk 12 3,31 - - - 

8. 9/3Asz 12 3,22 - - - 

9. 9/4Ttö 14 3,48 - - - 

10. 9/5Süt 14 3,52 - - - 
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11. 9/6Sztk 11 - - - - 

12. 9/7Ht 11 - - - - 

13. 9/8Ud 11 - - - - 

14. 9/9Fm 11 3,01 - - - 

Összesen: 163 3,4375 - - - 

15. 10/1Ká 14 3,26 - - - 

Összesen: 14 3,26 - - - 

16. 12/1Gf 11 4,04 1 4 - 

17. 12/2Pg 13 3,11 - - - 

18. 12/3Sza 12 3,97 - - - 

19. 12/4Fz 10 3,87 - 1 - 

20. 12/5Ttö 13 3,46 - - - 

21. 12/6Szta 9 - - - - 

Összesen: 68 3,69 1 5 - 

22. 13/1Gf 11 3,84 - 1 - 

Összesen: 11 3,84 - - - 

23. HÍD II. 8 3,25 - - - 

Összesen: 8 3,25 - - - 

Mindösszesen: 262 3,496 - - - 

 

2016/2017 

Sors

zám 
Osztály Létszám 

Tanulmányi 

átlag 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

Jeles 

tanulók 

száma 

Bukások 

száma 

1. 9/E1 11 3,84 0 2 0 

2. 9/E2 11 3,48 0 0 0 

3. 9/E3 9 3,15 0 0 0 

4. 9/K4 11 - 0 0 0 

5. 9/K5 8 - 0 0 0 

6. 10/K4 11 - 0 0 0 

7. 10/K5 9 - 0 0 0 

8. 9/1AT 14 3,60 1 0 0 

9. 9/2PT 14 3,12 0 0 0 

10. 9/3TTÖ 12 3,70 0 0 0 

11. 9/4SZA 15 3,71 0 0 0 

12 9/5KR 10 3,67 0 0 0 

13 10/1PG 11 3,28 0 1 0 

14 10/2BTK 10 3,80 0 0 0 

15 10/3FA 
8 

8 

3,79 

3,40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 10/4TTÖ 14 3,60 0 0 0 

17 10/5SÜT 12 3,88 0 0 0 

18 10/6KSztk 10 - 0 0 0 

19. 10/7KHt 11 - 0 0 0 

20. 10/8KUd 10 - 0 0 0 

Összesen: 230  1 4 0 

21. 11/1Kát 10 3,86 0 2 0 

Összesen: 10  0 2 0 

22. 13/1Gf 10 4,20 1 2 0 

23. 13/2Fz 9 4,01 1 0 0 
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Összesen: 19  2 2 0 

24. SZH/1K 11 3,13 0 0 0 

25. SZH/1GY 9 3,29 0 0 0 

Összesen: 20  0 0 0 

Mindösszesen: 279 3,605 3 8 0 

 

2017/2018 

Sorszám Osztály Létszám 
Tanulmányi 

átlag 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

Jeles 

tanulók 

száma 

Bukások 

száma 

1. 9/E1 13 3,67 0 0 0 

2. 9/E2 11 3,88 0 2 0 

3. 9/SZK-N 15 3,66 0 0 0 

4. 9/SZ-KR1 10 3,54 0 1 0 

5. 9/SZ-KR2 12 3,68 0 0 0 

6. 9/SZ-PG 11 3,36 0 1 0 

7. 9/SZ-FZ 12 3,90 0 2 0 

8. 9/K 8 4,28 0 2 0 

Összesen: 92 3,74 0 6 0 

9. 10/1AT 10 3,47 0 1 0 

10. 10/2PT 12 3,49 0 0 0 

11. 10/3TTÖ 12 3,84 0 1 0 

12. 10/4SZA 14 3,93 0 4 0 

13. 10/5KR 10 3,79 0 0 0 

14. 10/K4 11 4,19 1 0  0 

15. 10/K5 8 3,40 0 0 0 

Összesen: 77 3,73 1 6 0 

16. 12/1KÁT 9 4,08 0 4 0 

Összesen: 9 4,08 0 4 0 

17. 11/3FA 6 3,21 0 0 0 

18. 11/K4 9 4,40 1 0 0 

19. 11/K5 10 4,21 0 0 0 

20. 11/KK 8 3,87 0 0 0 

21. 11/KP 8 3,96 0 0 0 

22. 11/KÁ 8 4,17 0 1 0 

Összesen: 49 3,97 1 1 0 

23. SZH/1B 9 3,12 0 0 0 

24. SZH/1K 9 2,96 0 0 0 

25. SZH/2K 10 3,20 0 0 0 

26. SZH/2GY 8 3,46 0 0 0 

Összesen: 37 3,18 0 0 0 

Mindösszesen 263 3,74 2 19 0 

A tanulmányi átlag nem jelentősen, 0,1 tizeddel emelkedett az előző év végéhez képest. 
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Egy főre jutó hiányzások alakulása (utolsó 3 év: összes és ebből igazolatlan hiányzás) 

 

2015/16 

Sorszám Osztály Létszám 
Hiányzások 

összesen 
Ebből iga-

zolt 
Ebből igazo-

latlan 

1. 9/Es1 9 415 415 12 

2. 9/ES2 13 529 529 0 

3. 9/ES3 11 163 89 74 

4. 9E/K4 11 0 0 0 

5. 9E/K5 10 0 0 0 

6. 9/1Pg 13 124 62 62 

7. 9/2Btk 12 288 267 21 

8. 9/3Asz 12 174 33 141 

9. 9/4Ttö 14 331 326 5 

10. 9/5Süt 14 574 574 0 

11. 9/6Sztk 10 77 77 0 

12. 9/7Ht 11 0 0 0 

13. 9/8Ud 11 0 0 0 

14. 9/9Fm 11 375 103 272 

Összesen: 162 3050 2475 587  

15. 10/1Ká 14 1625 223 1402 

Összesen: 14 1625 223 1402  

16. 12/1Gf 11 14 0 14 

17. 12/2Pg 13 487 150 26 

18. 12/3Sza 12 322 291 31 

19. 12/4Fz 10 12 12 0 

20. 12/5Ttö 13 480 300 180 

21. 12/6Szta 9 570 570 0 

Összesen: 68 1885 1323 251  

22. 13/1Gf 11 299 203 96 

Összesen: 11 299 203 96  

23. HÍD II. 8 1396 1191 205 

Összesen: 8 1396 1191 205  

Mindösszesen: 262 8255 5415 2541  

  31,50763 20,66794 9,698473  
 

 

2016/17 

Sorszám Osztály Létszám 
Hiányzások 

összesen 
Ebből 
igazolt 

Ebből igazolatlan 

1. 9/E1 11 100 100 0 

2. 9/E2 10 257 257 0 

3. 9/E3 9 324 324 0 

4. 9/K4 11 0 0 0 

5. 9/K5 8 280 0 0 

6. 9/1AT 11 376 322 54 

7. 9/2PT 12 592 592 0 
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8. 9/3Ttö 13 477 470 7 

9. 9/4Sza 15 704 697 7 

10. 9/5Kr 10 133 119 14 

Összesen: 110 3243 3161 82 

11. 10/1Pg 9 0 0 0 

12 10/2Btk 10 221 221 0 

13 10/3Fa 14 84 84 0 

14 10/4Ttö 14 294 294 0 

15 10/5Süt 11 511 511 0 

16 10/K4 11 87 87 0 

17 10/K5 10 28 0 28 

18 10/6KSZTK 10 0 0 0 

19 10/7HT 11 133 133 0 

20 10/8KUD 10 0 0 0 

Összesen: 110 1358 1330 28 

21. 11/1KÁT 9 287 287 0 

22. 13/1Gf 10 0 0 0 

23 13/2Fz 9 81 81 0 

Összesen: 28 368 368 0  

24. SZH/1K 11 398 256 142 

25 SZH/1GY 11 52 0 52 

Összesen: 22 450 256 194 

Mindösszesen: 270 5419 5115 304 

Egy főre jutó   20,07 18,94 1,12 

 

 

2017/18 

Sorszám Osztály Létszám 
Hiányzások 

összesen 
Ebből igazolt Ebből igazolatlan 

1. 9/E1 11 642 642  

2. 9/E2 11 846 846  

3. 9/SZK-N 16 269 269  

4. 9/K 9 34 13  21 

5. 9/SZ-KR1 10 43 35  8 

6. 9/SZ-KR2 11  5 5   

7. 9/SZ-PG 13  5  5  

8. 9/SZ-FZ 12 34 34  

Összesen: 93 1868 1791 29 

9. 10/1AT 10 126 82 44 

10. 10/2PT 12 577 549 28 

11. 10/3TTÖ 13 160 123 37  

12. 10/4SZA 15 24 15 9 

13. 10/5KR 10 293 258 35  
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14. 10/K4 11       

15. 10/K5 8       

Összesen: 79 1180 1027 153 

16. 11/3FA 6 174 134 40 

17. 11/K4 9       

18. 11/K5 10       

19. 11/KK 8  27 27    

20. 11/KÁ 8 105 105   

21. 11/KP 8 305 305   

22. 12/1KÁT 9 42 42   

Összesen: 58 626 586 40 

23. SZH/1B 10 220 177 43 

24. SZH/1K 9 76 76   

25. SZH/2GY 10 56  35 21 

26. SZH/2K 11 63 7  56 

Összesen: 40 415 295 120 

Mindösszesen: 270 4089 3699 342 

Egy főre jutó   8,42 7,49 0,93 

Az igazolt hiányzások száma és az egy főre jutó igazolatlan hiányzások száma csökkent. 

 

Hiányzások, értesítések, igazolatlan órák kimutatása: 
Osztály 2017/2018.I. félév 2017/2018 II.félév Tanévi 

Igazolt Igazolatlan 
Értesítés 

iktatószáma 
Igazolt Igazolatlan 

Értesítés iktató-

száma 

Hiányzás 

össz. 

9/SZK-N 192 0 - 
77 

 
0 - 269 

9/E1 308 0 - 
334 

 
0 - 642 

9/E2 
390 

 
0 - 533 0 - 923 

9/K 0 
21 

 

3655/2-II/13-17 

3714/2-II/13-17 

12-II/13-18 

13 0 - 

34 

ebből igazolatlan: 

21 

9SZKR1 - 8 77-II/13-18 35 0 
- 

 

43 

ebből igazolatlan: 

8 

9/SZ-KR2 0 0 - 5 0 - 5 

9/SZ-PG 0 0 - 9 0 - 9 

9/SZ-FZ 

 
34 0 - 0 0 - 34 

10/1AT 65 8 

3459/2-II/13-17 

3459-II/13-17 

 

3458/2-II/13-17 

3458-II/13-17 

17 

36 N13/436-1/2018 

N13/388-1/2018 

N13/376-1/2018 

 

N01/386-1/2018 

N13/387-1/2018 

992-II/13-18 

 

365-II/13-18 

126 

ebből igazolatlan: 

44  

10/2PT 262 6 

53-II/13-18 

 

3689-II/13-17 

261 
22 

 

N13/652-1/2018 

53-II/13-18 (iga-

zolt) 

433-II/13-18 

552 

ebből igazolatlan: 

28 
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Osztály 2017/2018.I. félév 2017/2018 II.félév Tanévi 

Igazolt Igazolatlan 
Értesítés 

iktatószáma 
Igazolt Igazolatlan 

Értesítés iktató-

száma 

Hiányzás 

össz. 

590-II/13-18 

10/3TTÖ 90 7 3723-II/13-17 128 
31  

 

902-II/13-18 

747-II/13-18 

 

848-II/13-18 

794-II/13-18 

748-II/13-18 

256 

ebből igazolatlan: 

38 

10/4SzA 12 9 
3568-II/13-17 

3486-II/13-17 
3 0 

- 

 

24 

ebből igazolatlan: 

9 

10/5KR 49 0 - 208 35 

796-II/13-18 

795-II/13-18 

555-II/13-18 

394-II/13-18 

292 

ebből igazolatlan: 

35 

10/K4 0 0 - 0 0 - 0 

10/K5 0 0 - 0 0 - 0 

11/3FA 141 40 

3822-II/13-17 

3805-II/13-17 

3804-II/13-17 

121-II/13-18 

3803-II/13-17 

122-II/13-18 

3821-II/13-17 

0 0 - 

181 

ebből igazolatlan: 

40 

11/K4 0 0 - 0 0 - 0 

11/K5 0 0 - 0 0 - 0 

11/KK 0 0 - 27 0 - 27 

11/KÁ 73 0 - 0 0 - 73 

11/KP 231 0 - 77 0 - 308 

12/1KÁT 42 0 - 13 0 - 55 

SZH/1B 65 5  3558-II/13-17 186 73 

N13/259-1/2018 

N13/154-1/2018 

N13/258-1/2018 

N13/155-1/2018 

N13/257-1/2018 

N13/156-1/2018 

1286-II/13-18 

329  

ebből igazolatlan 

78óra 

SZH/1K 

 
57 0 - 23 0 - 80 

SzH/2K 
0 

 

82 

 

3450-II/13-17 

3450-2/II/13-17 

3450-II/13-17 

1671/18-II/13-17 

1671/19-II/13-17 

2282/2-II/13-17 

2282/3-II/13-17 

2283/3-II/13-17 

2283/4-II/13-17 

836/3-II/13-17 

836/2-II/13-17 

7 0 - 

89 

ebből igazolatlan: 

82 

 

SZH/2GY 
- 

 
73 3174-II/13-17 28 72 

N13/651-1/2018 

(igazolt) 

1105-II/13-18 

N13/650-1/2018 

(igazolt) 

28 

ebből igazolatlan: 

145 
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Összigazolatlan órák száma intézményi szinten, amiről értesítés, illetve szülői felszólítás ment 

ki, a fenti táblázatban jelöltek alapján: 195 óra. A szülő ellen szabálysértési eljárást nem kez-

deményeztünk. 

 

Fegyelmi helyzet alakulásának trendje, fegyelmi intézkedések típusa, száma 

2015/2016.  

  

Szakta-

nári 

figyel-

meztetés 

Szóbeli 

osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

intő 

Osztály- 

főnöki 

rovó 

Igazgatói 

figyel-

meztetés 

Igazgatói 

intő 

Igazgató 

rovó 

Nevelőtes- 

tületi 

figyel- 

meztetés 

Össze-

sen 

1. 9/Es1 10  1       11 

2. 9/ES2 16  5 1      22 

3. 9/ES3 23  4 4 2     33 

4. 9E/K4           

5. 9E/K5           

6. 9/1Pg 12  7 1 1     21 

7. 9/2Btk 7  3       10 

8. 9/3Asz 32  8 2    3  45 

9. 9/4Ttö 9  2       11 

10. 9/5Süt 1  11       12 

11. 9/6Sztk           

12. 9/7Ht           

13. 9/8Ud           

14. 9/9Fm 56  1 3 1   1  62 

Összesen: 166  42 11 4   4  227 

15. 10/1Ká 2  6       8 

Összesen: 2  6       8 

16. 12/1Gf   1       1 

17. 12/2Pg 17  3       20 

18. 12/3Sza   1       1 

19. 12/4Fz           

20. 12/5Ttö 5  3       8 

21. 12/6Szta           

Összesen: 22  8       30 

22. 13/1Gf 9  5       14 

Összesen: 9  5       14 

23. HÍD II: 11  8 8 3     30 

Összesen: 11  8 8 3     30 

Mindösszesen: 210  69 19 7   4  309 

 

2016/2017 

  

Szakta-

nári 

figyel-

meztetés 

Szóbeli 

osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

intő 

Osztály- 

főnöki 

rovó 

Igazgatói 

figyel-

meztetés 

Igazgatói 

intő 

Igazgató 

rovó 

Nevelőtes- 

tületi 

figyel- 

meztetés 

Össze-

sen 
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1. 9/E1           

2. 9/E2 14  7 4      25 

3. 9/E3 24  15       39 

4. 9E/K4           

5. 9E/K5           

6. 9/1AT 11  7       18 

7. 9/2PT 7  1       8 

8. 9/3Ttö 6  2       8 

9. 9/4Sza 23  3       26 

10. 9/5Kr 5  1       6 

Összesen: 90  36 4      130 

11. 10/1Pg 16  1        

12. 10/2Btk           

13. 10/3Fa 7  1       8 

14. 10/4Ttö           

15. 10/5Süt 2         2 

16. 10/K4           

17. 10/K5           

18. 
10/6KSZT

K 
          

19. 10/7HT           

20 10/8KUD           

Összesen: 25  2       27 

21. 11/1KÁT 2  2 1      5 

22. 13/1Gf 1         1 

23. 13/2Fz           

Összesen: 3  2 1      6 

24. SZH/1K 9  3       12 

25. SZH/1GY 2  5       7 

Összesen: 11  8       19 

Mindösszesen: 129  48 5      182 

 

 

  
Szaktanári 

dicséret 

Osztály- 

főnöki dicséret 

Igazgatói 

dicséret 

Nevelőtestületi di-

cséret 
Összesen 

1. 9/E1 8 2 5  15 

2. 9/E2 8 9 1  18 

3. 9/E3      

4. 9E/K4      

5. 9E/K5    1 1 

6. 9/1AT 19 14 3  36 

7. 9/2PT 12    12 

8. 9/3Ttö 11 1   12 

9. 9/4Sza 9 2   11 

10. 9/5Kr 4 12   16 

Összesen: 71 40 9 1 121 
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11. 10/1Pg 2 6 2 1 11 

12. 10/2Btk  8   8 

13. 10/3Fa 17 1 3  21 

14. 10/4Ttö 3 2 1  6 

15. 10/5Süt 6 25 10  41 

16. 10/K4      

17. 10/K5    1 1 

18. 10/6KSZTK    1 1 

19. 10/7HT      

20 10/8KUD    2 2 

Összesen: 28 42 16 5 91 

21. 11/1KÁT 11 1   12 

22. 13/1Gf  2   2 

23. 13/2Fz 15  1 3 19 

Összesen: 26 3 1 3 33 

24. SZH/1K 5    5 

25. SZH/1GY      

Összesen: 5     

Mindösszesen: 130 85 26 9 250 

 

 

2017/2018. tanév 

  

Szakta-

nári 

figyel-

meztetés 

Szóbeli 

osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

figyel-

meztetés 

Osztály- 

főnöki 

intő 

Osztály- 

főnöki 

rovó 

Igazgatói 

figyel-

meztetés 

Igazgatói 

intő 

Igazgató 

rovó 

Nevelőtes- 

tületi 

figyel- 

meztetés 

Össze-

sen 

1. 9/E1 14  5       19 

2. 9/E2 5  5 2      12 

Összesen: 19 0 10 2 0 0 0 0 0 31 

3. 9/SZK-N          0 

4. 9/SZ-KR1 4  1   1    6 

5. 9/SZ-KR2 2     1    3 

6. 9/SZ-PG 2  1   1    4 

7. 9/SZ-FZ          0 

8. 9/K          0 

Összesen: 
8 0 2 0 0 3 0 0 0 13 

9. 
10/4SZA 

9  3       12 

10. 
10/1AT 

15         15 

11. 10/2PT 7         7 

12. 10/3TTÖ 4         4 

13. 10/5KR 1         1 

14. 
10/K4 

         0 

15. 
10/K5 

         0 
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Összesen: 36 0 3 0 0 0 0 0 0 39 

16. 11/3FA   2       2 

17. 
11/K4 

          

18. 11/K5 
 

         

19. 11/KK 1         1 

20. 11/KP           

21. 11/KÁ 2         2 

Összesen: 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 

22. 12/1KÁT           

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. SZH/1B 
11 

 4   1    16 

24. SZH/1K 5         5 

25. SZH/2K          0 

26. SZH/2GY          0 

Összesen: 16 0 4 0 0 1 0 0 0 21 

Mindösszesen: 82 0 21 2 0 4 0 0 0 109 

 

Dicséretek 

  
Szaktanári 

dicséret 

Osztály- 

főnöki dicséret 

Igazgatói 
dicséret 

Nevelőtestületi di-

cséret Összesen 

1. 9/E1  20 2  22 

2. 9/E2   1  1 

Összesen: 0 20 3 0 23 

3. 9/SZK-N 10 11 2  23 

4. 9/SZ-KR1     0 

5. 9/SZ-KR2 2    2 

6. 9/SZ-PG 2  1  3 

7. 9/SZ-FZ 7 4 3  14 

8. 9/K     0 

Összesen: 21 15 6 0 42 

9. 10/4SZA 4 1 3  8 

10. 10/1AT 8  3  11 

11. 10/2PT 5  2  7 

12. 10/3TTÖ 54 2   56 

13. 10/5KR  1   1 

14. 10/K4     0 

15. 10/K5     0 

Összesen: 71 
4 8 0 

83 
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16. 11/3FA 
 4 1  

5 

17. 
11/K4     

0 

18. 
11/K5     

0 

19. 
11/KK   1  

1 

20. 
11/KP     

0 

21. 11/KÁ 
4 4   

8 

Összesen: 
4 8 2 0 

14 

22. 12/1KÁT 
8 8 

5 
 

21 

Összesen: 
8 8 

5 
0 

21 

23. 
SZH/1B   

 
 

0 

24. 
SZH/1K 8 3 

 
 

11 

25. 
SZH/2K 5  

 
 

5 

26. SZH/2GY 
1  

 
 

1 

Összesen: 14 
3 0 0 

17 

Mindösszesen: 118 58 24 0 200 

 

MHGY (Munkahelyi Gyakorlat) program 

Iskolánk az idei tanévben tizenötödik alkalommal indította be a MHGY Programot.  

A sajátos nevelési igényű (SNI) fiatal embereknek ma Magyarországon kevés lehetőségük 

nyílik arra, hogy integrált körülmények között, a nyílt munkaerőpiacon dolgozzanak. Ennek 

oka részben az, hogy az oktatási rendszer jelenlegi struktúrájában kevés eszköz áll rendelke-

zésre az SNI fiatal emberek igényeihez igazodó képzésekhez. Másfelől mind a fogyatékos 

emberek, mind a munkaadók kevéssé ismerik a megváltozott munkaképességű, illetve fogya-

tékos emberek foglalkoztatásában rejlő lehetőségeket. 

A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program egy olyan módszer, amely lehetővé teszi az SNI 

fiatal emberek számára a nyílt munkaerő-piacon történő gyakorlatszerzéssel az integrált mun-

kavégzésre történő felkészülést. Bár nem szereznek szakmai képesítést, azonban mégis olyan 

praktikus ismeretekre tesznek szert, amely munkavégzésükhöz, és életvezetésükhöz nélkülöz-

hetetlen. 

Ezzel párhuzamosan a nyílt munkaerő-piac munkáltatóinak is szükségük van személyes ta-

pasztalatszerzésre a sérült emberek munkavégző képességeiről, emberi adottságairól ahhoz, 

hogy reális, jó döntést hozhassanak megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásáról. 

Augusztusban a tanévet az MHGY team alakuló értekezletével kezdtük, témája: a tanév során 

elvégzendő feladatok ismertetése és megbeszélése. A teamben a tavalyi évhez képest szemé-

lyi változások történtek, új kísérők léptek be a programba. A hónap folyamán elkészült a 

Munkahelyi Gyakorlat program éves munkaterve. 
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A tanévnyitó értekezleten a tantestületet tájékoztattuk az MHGY programmal kapcsolatos 

tudnivalókról. A faliújságot és a weblapot aktualizáltuk. Szóróanyagot készítettünk a tanulók 

és szülők számára az MHGY programról. 

Szeptemberben a fiataljainknak munkát biztosító öt munkahellyel (Miskolc Városi Vadas-

park, Csilla Bárónő szeretetotthon, PE $ MO Center Kft, Gála Kereskedelmi Rt, Favorit Food 

Kft) a kapcsolat felvétele megtörtént. A Favorit Food Kft két vendéglátóipari egységében ( 

Búza tér 1 sz, Soltész Nagy Kálmán út ) teljesíthetnek gyakorlatot tanulóink.  

A hónap folyamán a team előkészítette a program folytatásához szükséges feladatokat. Sor 

került az új kísérők felkészítésére is. Megtörtént a tanulók kiválasztása, megfigyelési szem-

pontsor kitöltése és az éves forgásterv elkészítése. 

Az idei tanévben is 30 tanulónak (a póttagokkal együtt) nyílik lehetősége képességeinek ki-

próbálására a nyílt munkaerő piacon. A tanulók orvosi alkalmassági vizsgálata megtörtént. A 

munkahelyek felkeresése, és a szerződés kötése is a hónapban történt. A munkaruhák kiosztá-

sa a munkahelyeknek megfelelően a hónap végén kiosztásra kerültek. 

A szülői és tanulói együttműködési megállapodások megkötésére a már korábban megszokott 

módon kerítettünk sort. 

Október folyamán munka beindítása volt az elsődleges feladat. A tanulókat munka-, baleset-, 

közlekedési és tűzvédelmi oktatásban részesítettük. Felkészítettük őket arra is, hogy hogyan 

kell a munkahelyen viselkedni, milyen szabályokat kell betartani. A tanulók munkaerő-piaci 

felkészítését a Salva Vita Alapítvány által kidolgozott szakmai anyagok segítették. 

Novemberben a Pályaválasztási Kiállítás alkalmával az iskola standján PowerPoint bemutató 

segítségével ismetettük a programot az érdeklődőkkel.  

A hónapban megbeszélést tartottunk, ahol a program eddig szerzett tapasztalataikról számol-

tak be a team tagjai. A dokumentációs anyagot rendszereztük. Az előző tanévtől a megfigye-

lési szempontsor számítógépen kerül kitöltésre a munkahely váltásakor táblázatos formában, 

így jobban figyelemmel kísérhető a tanulók fejlődése. 

December elején megtörtént az első munkahelyváltás a forgási rendnek megfelelően.  

Az iskola tanulói körében népszerű az MHGY Program. A programban résztvevő tanulók 

önállóbbak, magabiztosabbak érdeklődőbbek lettek, személyes és társas kompetenciáik sokat 

fejlődtek. A munkahelyen felnőttként kezelik őket, Szinte minden tanuló szeretne részt venni 

a programban. 

Februárban a forgási tervnek megfelelően megtörtént a munkahelyi váltás. Április elején a 

forgási tervnek megfelelően megtörtént a munkahelyi váltás. A ballagásra valamennyi mun-

kaadót meghívtunk, hiszen sok végzős tanulónk járt munkahelyi gyakorlatra. Több munkálta-

tó meg is tisztelte rendezvényünket. 

 Májusi szülői értekezleten az aktuális témát kiegészítve szót ejtettünk az iskolából 

kilépő fiatalok lehetőségeiről.  

Június elején az előző évekhez hasonlóan elégedettségi felmérést végeztünk a tantestület, a 

programban dolgozók, munkahelyek és tanulók körében. 

A kérdőívek feldolgozása a következő eredményeket mutatja.: 

 A tantestület által kitöltött munkatársi kérdőív 92,6%-os elégedettséget mutat. az MHGY 

programmal, a tavalyi eredménytől 0,1% emelkedést mutat. 

 A programban dolgozók esetén az elégedettségi mutató 93,9%, megegyező a tavalyi évi-

vel. 
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 A munkáltatók válaszai alapján a programmal való elégedettségük 89%, A technikai lebo-

nyolítás az idei nehézségek ellenére is gördülékeny volt. A tanulók teljesítménye, munká-

juk minősége, ha kis mértékben is de az idén is javult. 

 A szülői mérés eredménye 93%. A szülők többsége jelezte, hogy várja a program folytatá-

sát, és szeretné, ha gyermeke a következő tanévben is részt vehetne benne. 

 A tanulók mérése is kedvező eredményeket hozott. Örültek, hogy részt vehettek a prog-

ramban, hogy külső munkahelyeken dolgozhattak. Tetszettek a munkahelyek, az ott vég-

zendő munkák. Úgy érzik sokat tanultak a program során, és szeretnének jövőre is részt 

venni benne. Ha segítségre volt szükségük többnyire az iskola dolgozóitól kértek, majd a 

családtól és a külső munkahelyen dolgozóktól. 

Visszacsatolás az elégedettségi felmérés eredményéhez: 

 Még mindig a munkáltatói elégedettségi mutató növelése a feladat következő tanévben. 

Javítandó területek: tanulók munkahelyi beilleszkedése, teljesítménye, munkájuk minősége. 

A dokumentumok és elektronikus adatbázis frissítése, munkanaplók leadása, rendezése, lefű-

zése, éves beszámoló elkészítése, munkaruhák leadása a hónap végén megtörtént.  

Az iskolaszolgálat programot a 2018/2019-es tanévtől kezdődően újra kell indítani a 

munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében.  

Diákönkormányzat 

Iskolánkban a diákönkormányzat a demokratikus alapelveket figyelembe véve végzi munká-

ját. A DÖK-ös tanulók aktivitásukkal és segítőkészségükkel jó példával járnak elől tanulótár-

saik körében. A jövőben fontosnak tartják az önálló kezdeményezések támogatását és újabb 

diákok bevonását a diákönkormányzat munkájába. 

A 2017/18-as tanév 1. félévére kitűzött programjaik magas színvonalon valósultak meg. 

Feladatok, amiket teljesített a DÖK: 

09. 20. Diákönkormányzat összehívása 

09. 20-án: Diákelnök választási kampány bejelentése 

Megalakulásunk 2016. 09. 29-én történt meg, az osztályokban megválasztott tanulók részvéte-

lével. Az alakuló ülésen megbeszéltük az egész éves DÖK programot és kézfelnyújtással el-

fogadtuk a tervezetet. 

A 2017-18-as tanévben a diákönkormányzat elnöke a diákok szavazatai alapján Tógyi Ferenc 

Adrián 12.1kát kárpitos osztályos tanuló, helyettese Tóth Tamara 12.1kát kárpitos osztályos 

tanuló lett. 

A tervezett programok közül a következőket valósítottuk meg a tanévben: 

09. 15. – 09. 25. között Iskolánk kapcsolódott a Nemzetközi hulladékgyűjtő naphoz. 

Iskolánk tanulói környezettudatos magatartás és a környezetért felelős érett viselkedés szem-

léletével aktívan részt vettek az őszi hulladékgyűjtő sikeres lebonyolításában. 

A részvevő osztályok elismerő oklevelet vehetnek át, és az első három helyezet, tárgyjuta-

lomban részesül. 

Október 27-én Halloween teremdíszítő versenyt értékelése történt meg. Melynek keretében az 

összes termet megtekintették a diákönkormányzat képviselői. Szavazólapok segítségével érté-

kelték minden egyes osztály dekorációját. 

Minden osztály igyekezett megjeleníteni a saját szakmai tudását a termek díszítése során. Sok 

ötletes és egyedi kivitelezésű elemmel találkoztunk az iskola falai között. Minden érintett diák 

nagy érdeklődéssel várta a verseny eredményét. 

A részvevő osztályok elismerő oklevelet vehettek át, és az első három helyezettet édességgel 

is jutalmazta a diákönkormányzat.  
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Kapcsolattartás: Együttműködés a Miskolc városi DÖK-kel 11. 23-án Földes Ferenc Gimná-

zium adott helyet a Diákparlamentnek  

10. 28. Világtakarékossági nap Az osztályfőnökök osztályfőnöki órán tájékoztatták a tanuló-

kat e nap jelentőségéről a mellékletben átküldött dokumentáció segítségével.  

November 17. Füstmentes nap Figyelemfelkeltés osztálykeretek között Füstmentes világnap 

preventív jellegű figyelemfelkeltő kampány - Tudatos magatartás kialakítása Ne gyújts rá, és 

nyerj éveket! - “Rágó cigiért” 

A következő jelentős esemény 12. 22-én megrendezett karácsonyi ünnepség volt. A délelőtti 

órákban hagyományőrző jelleggel a tanulók épületenként meglátogatták egymást és feleleve-

nítették a kántálás régi hagyományát. A szépen feldíszített iskolaépületben igazán meghitt 

hangulatban készültek fel a diákok az ünnepi műsorra. Az ünnepi műsor megtekintése után 

közös záró dallal és csillagszóró gyújtással köszöntünk el 2017-től. 

 

Tanórán kívüli (szabadidős) tevékenységek (szakkörök, programok, projektek -témahetek, 

táborok, tanulmányutak stb.) 

 

Az eltérő érdeklődésű tanulók esetében a szabadidős tevékenységnek van fontos szerepe, ahol 

az egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében nyílik lehetőség a szabadidő kulturált eltöl-

tésére való igény felkeltésére, a készségek és képességek fejlesztésére. 

Tanórán kívüli tevékenységek – szakkörök: 

 Tehetséggondozás Művészet - Selyemfestés Szakkör 

 Tehetséggondozás Művészet - Művészeti kör 

 Fafaragás szakkör 

 Énekkar 

 Honlap/Webszerkesztő szakkör 

 Természetvédelmi szakkör 

 Könyvtárhasználat - könyvtárismeretek fejlesztése, könyvtári informatika 

 

Fontosabb iskolai események megvalósulása a félév során 
Augusztus 2017/2018. tanév 

 
24. Csütörtök 9

oo
 óra  Alakuló értekezlet (jelenléti-iktató) 

    Felelős:  Lénárt Györgyné tagintézmény-vezető 
 

     11
oo

 óra  Munkaközösségvezetői – team vezetői 
    értekezlet (jelenléti-iktató) 
    Felelős:  Munkaközösség-vezetők, teamvezetők 
24-25. Csütörtök-péntek  Leltárak átvétele  
    Felelős:  Gazdasági előadó 

Gazdasági ügyintézők 
25. Péntek   Osztályozó vizsga (nem volt ilyen tanuló) 
    Felelős:  Tagintézményvezető-helyettesek 
      Osztályfőnökök 
28. Hétfő   Javító vizsga (nem volt ilyen tanuló) 

Felelős:  Tagintézményvezető-helyettesek 
    Ellenőrzi: Tagintézmény-vezető 
 
29. Kedd 9

oo
 óra   Munkaközösségi és Team értekezletek (jelenléti-iktató) 

    Felelős:   Munkaközösségvezetők 
      Team vezetők 
 
29. Kedd   Szociális juttatások elbírálása (határozatok alapján) 
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Felelős: Ad-hoc bizottság 
Juhászné Frigyik Dóra tagintézményvezető-helyettes 

Gazdasági előadó 
 
31. Csütörtök Tantestületi nyitó értekezlet – éves munkaterv elfogadása (jelenléti-iktató) 
    Felelős:   Tagintézmény-vezető 
    Ellenőrzi: Fenntartó 

 

31. Csütörtök   Tankönyvosztás (tankönyvek kiosztva) 
8

oo
 - 16

oo
 óráig   Felelős:  Juhász Krisztina - tankönyvfelelős 

    Ellenőrzi: Tagintézményvezető-helyettesek 
      Gazdasági előadó 
 
24-31-ig    Pótbeiratkozás (beiratkozási lap alapján) 
8

oo 
-16

oo
 óráig   valamennyi évfolyamon, osztályban 

/végleges osztálylétszámok kialakítása/ 
 

1-26-ig    Órarend készítés /ASC/ (elkészült) 
    Felelős:  Tagintézményvezető-helyettes. 
      Juhászné Frigyik Dóra 

 

Szeptember 2017/2018. tanév 

 
09.01 Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások, múzeum pedagógiai órák (mellékletben) 

általános tagintézményvezető-helyettes 
 
09.01.  Elektronikus napló feltöltése – rendszeres adatszolgáltatás folyamatos 

működtetése (megtörtént) 
Felelős:  Osztályfőnökök, Tagintézmény-vezető -helyettesek 

 
01. Péntek 8

oo
 óra  Tanévnyitó ünnepség (megtörtént) 

    Felelős:  Osztályfőnökök 
Lőrincz Erika 

      Lévayné Hankóczi Mária 
      Vaszilné Kanizsay Katalin 

 
01. Péntek     A 2017-2018-as tanév első napja  

Munkavédelmi oktatás, tűzriadó próba(jegyzőkönyv az iktatóban) 
    Felelős:   Osztályfőnökök 
 Munkav. vezető:   Takács Attila tagintézményvezető-helyettes 

Munkavédelmi megbízott: Bulla Gábor György 
 

01. Péntek   Házirend ismertetése, tűz- és munkavédelemi oktatás (rögzítve) 
    Felelős:  Osztályfőnökök 
    Ellenőrzi  tagintézmény-vezető 
 
04. Hétfő 7

oo 
óra   Ügyeleti rend bevezetése, megtervezése (napi ügyelet bevezetése, frissítése 

napi szinten) 
    Felelős:  Juhászné Frigyik Dóra tagintézményvezető-helyettes 

Tari Istvánné, Kristóf Anikó diákönkormányzat 
Szécsi Sándorné minőségfejl. BECS csoport vezetője 
 

01-08.    Szakkörök véglegesítése(Kréta naplóban rögzítésre került) 
    Felelős:  Osztályfőnökök 
      szakkörvezetők 
Selyemfestés szakkör, Művészeti szakkör, Énekkar, Webszerkesztő szakkör, Honlapszerkesztés, Természetvé-
delmi szakkör, Honismeret - népismeret, szakkör, Fafaragás szakkör, Egészséges életmód szakkör 
 
01-08.    Étkeztetés felmérés (Kérdőívek leadása megtörtént) 
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    Felelős:  Osztályfőnökök, gazdasági előadó 
      ebédelős csoportvezetők 
 
01-08.    A megújuló köznevelés, szakképzés minőségfejlesztési 

keretrendszere 
törvényi változások: 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vo-
natkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról; 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet módosító rendeletei - 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 
Minőségstandard ellenőrzési – értékelési rendszerek három szintjének 
bemutatása, BECS csoport működése. Éves ütemtervek bemutatása. 
 (MÉCS munkatervben, intézkedési tervben) 

    Felelős:  önértékelési csoport /BECS/ vezető 
 
01-08.    Naplók, törzslapok kitöltése (megtörtént) 
    Felelős:  Osztályfőnökök 
 
08. Péntek Felkészülés a szakmai ellenőrzésre, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai 

jelző és pedagógiai támogató rendszerének működtetése (OH által működtetett)  
 Intézményi intézkedési terv, tanulói egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata, terve-

zése, vezetése egyéni problémakörök figyelembevételével (megtörtént, az osz-
tályfőnöki munkaközösség beszámolójában) 

    Felelős:  tagintézményvezető-helyettes 
      érintett osztályfőnökök 
 
08. Péntek Munkaközösségi, szakmai team (munkaprogramok, munkaközösség terve 

pedagógiai munka belső ellenőrzésének tervei), osztályfőnöki tervek ellenőr-
zése, osztálynapló kiállítása, törzskönyvek, bizonyítványok ellenőrzése, műkö-
dési rend meghatározása (munkaközösségi munkatervekben) 
  Felelős:  Munkaközösség vezetők 
 

08. Péntek OH mérések eredményeinek elemzése intézkedési terv készítése, iskolai mun-
kaközösségi-, osztály- és egyéni szintenOH méréseken való eredményes helytál-
lás – iskolai értékelési mérési rendszer működtetése (MÉCS munkatervben, in-
tézkedési tervben) 

    Felelős:  MÉCS-csoport vezetője, tagok 
tagintézményvezető-helyettes 
 

08. Péntek A Minőségfejlesztési munka megkezdése  
 vezetői önértékelés – intézményi ellenőrzés 

szerveződés – megbízás – ülések gyakorisága munkamegosztás – kapcsolat isko-
lai vezetéssel, tantestülettel – minőségfejlesztés folyamatának meghatározása, - 
célmeghatározás – helyzetértékelés 
Megújuló köznevelés minőségfejlesztési keretrendszere 

- Minőségstandardok 
- Minőség /pedagógus életpálya modell – e portfólió szerepe/ 
- Tanfelügyelet /külső értékelés) 
- Intézményi önértékelés – pedagógus – vezetői önértékelés 
- Éves ütemtervek 

- Az ellenőrzés területei eszközei 
- Portfólió a gyakorlatban (BECS munkatervben, intézkedési tervben) 
Felelős:  BECS csoport – MÉCS csoport 

tagintézményvezető-helyettesek 
 
08. Péntek Tanmenetek, Projekttervek, témahetek leadása a munkaközösség vezetőknek – 

tanmenetek, projekttervek, tématervek ellenőrzése (megtörtént) 

    Felelős:  tagintézményvezető-helyettes 
      Munkaközösség-vezetők 
 
12. Kedd   Az írástudatlanság elleni küzdelem napja 
    Felelős:  Lévayné Hankóczi Mária 
    Szépírás verseny az írástudatlanság elleni küzdelem világnapján 
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 megemlékezés az analfabétizmus elleni világnapról osztálykeretben 
(Közismereti munkaközösségi beszámolóban) 

 
12. Kedd, illetve   Elektronikus Napló rendszerének megismerése, 
folyamatos   feltöltése, naprakészség biztosítása  

(folyamatos az állományok ellenőrzése, karbantartása) 
Felelős:  Sándor Zoltán rendszergazda 
  Munkaközösség-vezetők 

Osztályfőnökök 

14. Csütörtök 16
oo

 óra  Ének - zene - tánc - vers tehetségkutatóverseny  
(Közismereti munkaközösségi beszámolókban) 
Felelős:  Közismereti munkaközösség 

 
15. Péntek   Versenyek meghirdetése  

Otthonod Miskolc - Helytörténeti vetélkedő 01.16. 
Dekorációkészítő verseny az advent jegyében 11. 30. 
Felelős:  Tagintézményvezető-helyettes 

munkaközösség-vezetők 
 

15. Péntek   Nemzetközi hulladékgyűjtő nap  
(DÖK beszámolóban) 
Felelős:  Diákönkormányzat 

 
    Mérés-értékelés /kompetencia alapú ösztönző 

mérés, értékelés, megvalósítása a tesztnaptár   
figyelembevételével/ 
Bemeneti kompetencia mérések  
(Mérés-értékelés munkaközösség beszámolójában) 
Teszt-mérőlapok - felmérő kérdések alkalmasak-e a készségek- 
képességek mérésére 

Felelős:  Balláné Karsai Márta  
 
    Egyéni stratégiák – fejlesztés 

Bemeneti kompetencia mérések 
Tantárgyi szintmérők /teszt naptár alapján/ (MÉCS-csoport beszámolójá-

ban) 
Felelős:  MÉCS-csoport vezető 

 
    Rehabilitáció,- fejlesztés  

Diagnosztikai mérés-szűrés – egyéni fejlesztési tervek 
(Rehabilitációs –fejlesztő-gyógypedagógiai munkaközösség beszámolójában) 
Felelős:  Dávid Andrea 

 
22. Péntek 18

oo 
óra Szülői klubfoglalkozás Szülői kapcsolatok fejlesztése /Waldorf/ 

(Jelenlévők: Érdeklődő szülők jelenléti ív szerint Osztályfőnöki 

munkaközösség beszámolóban) 

Felelős:  osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
  Hollóné Kalász Mónika 

 
14-15.    Diákönkormányzat összehívása (DÖK beszámolóban) 

Felelős:  DÖK segítő tanár 
 
21. Csütörtök   Nemzetközi Békenap megemlékezés (Iskola rádióban) 

A megemlékezés formája: iskolarádió 
Szereplők: Klész Dávid, Tóth János 
Felelős:  Lőrincz Erika 

 
22. Péntek Speciális továbbtanulásra felkészítő programok indítása HH-s – HHH-s 

tanulók továbbtanulása érdekében 
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Egyéni fejlesztési terv, felkészítés, foglalkoztatás-mentorálás (MÉCS cso-
port beszámolójában) 

Felelős:  tagintézmény-vezető – pedagógusok 
 
25. Hétfő    Osztálybizalmi értekezlet 
    Felelős:  Diákönkormányzati vezető (DÖK beszámolóban) 
 
 
 
29. Péntek   Zenei világnap (Közismereti munkaközösség beszámolóban) 

Felelős:  közismereti munkaközösség 
 
29. Péntek Egy osztályban tanítók értékelése(Jegyzőkönyvek iktatóban) 

Felelős:  osztályfőnökök  
 
01-30. között   Sportfoglalkozás (Kulturális és sport munkaközösség beszámolójában) 

Sportversenyek beindítása /úszás, boccia, asztalitenisz/ 
Felelős:  Lénárt György - sport munkaközösség 
  Gyöngyösi Dániel 

Rózsahegyi Béla 
 
01-29-ig Természetjáró túrák szervezése, tanösvények megismertetése – források 

gondozása (Folyamatban) 
Felelős:  Czina Tivadar 
  Szécsi Sándorné 

 
01-29. között   Iskolarádió honlap működtetése (folyamatosan) 

Felelős:  Bulla Gábor György 
  
01-29. között   Versenynaptárak összeállítása (Kulturális és sport munkaközösség  
    beszámolójában) 

Felelős:  Juhászné Frigyik Dóra 
 Takács Attila 

munkaközösségvezetők 
 
01-29. között Zenei programok megszervezése, múzeumórák, városi könyvtár órák be-

indítása /hangversenyek, koncertek, stb. (elkészült) 
Felelős:  Lőrincz Erika 
  Lévayné Hankóczy Mária 

osztályfőnökök 
 
01-29.között Intézményi programok, témahetek, projektek, bevezetése, aktualizálása. 

(elkészült) 
Felelős:  program, projektvezető,  

témahét szervező 
 
01-29.között   Egészségnevelési terv működtetése (folyamatosan) 

Felelős:  Szécsi Sándorné 
  Fülöp-Pető Eszter 

 
01-29.között Utógondozói modellprogram működtetése, PKR aktualizálása – Pályaköve-

tési rendszer működtetése (folyamatban) 
Felelős:  osztályfőnökök 
  Endrész Antal 
  Hollóné Kalász Mónika 

 
01-29. között Környezeti nevelési terv megismerése, működtetése, túrák szervezése 

(folyamatban) 
Felelős:  Takács Attila tagintézményvezető-helyettes 

      Czina Tivadar 
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      Szécsi Sándorné 
 
01-29.között   Munkaerőpiaci program működtetése (MHGY) (Iskola szolgálat) 

 (folyamatosan) 
Felelős:  Hollóné Kalász Mónika 

 
01-29. között Mentori feladatok megszervezése, gyógypedagógiai ismeretek átadása a 

szakoktatók számára (Rehabilitációs-fejlesztő-gyógypedagógiai munkakö-
zösség beszámolójában) 

 Felelősök:            Rehabilitációs munkaközösség 
 
01-29. között,   Esélyegyenlőséget biztosító akcióterv végrehajtása (folyamatosan) 
illetve folyamatos Felelős:   Takács Attila tagintézményvezető-helyettes 

Juhászné Frigyik Dóra tagintézményvezető-helyettes 
      Hortobágyi Orsolya, Krajnyákné Greutter Zsófia 
 
 
01-29.    Pályázati indikátorok követése, fenntarthatóság biztosítása (folyamatosan) 

Felelős:  tagintézményvezető-helyettesek 
projektvezetők 

 
Október 2017/2018. tanév 

02. Hétfő 12
oo

 óra  DÖK vezetőségi értekezlet (DÖK beszámolóban) 
Felelős:  Diákönkormányzat tanárelnök 

Diákelnökök 
 
02-től Szakkörök, foglalkozások múzeumpedagógiai elindításának és működteté-

sének (folyamatosan) 
Felelős:  Vezető tanárok 

 
05. Csütörtök   Pedagógusok világnapja (Közismereti munkaközösség beszámolójában) 

Felelős:  Farkas Erzsébet 
 Közalkalmazotti Tanács vezetője 

 
05. Csütörtök    Iskolagyűlés: Diákelnök választási kampány bejelentése 

 (DÖK beszámolóban) 
Felelős:  Diákönkormányzat vezető - tanárelnök 

 
05. Csütörtök Szülői klub foglalkozás tartása – innovatív tartalmak bevezetése /Waldorf/ 

(Jelenlévők: Érdeklődő szülők jelenléti ív szerint Osztályfőnöki 
munkaközösség beszámolóban) 
Felelős:  Hollóné Kalász Mónika 

 
06. Péntek Szülői fogadóóra  

(Jelenlévők: Érdeklődő szülők jelenléti ív szerint Osztályfőnöki 
munkaközösség beszámolóban) 
Felelős:  tagintézményvezető-helyettesek  

 
06. Péntek   Aradi Vértanúk Napja 

(Megemlékezés Iskolarádión keresztül) Szereplők: Almási Dalma, Tóth János 
Felelős:  Balogh Attiláné 

 
09. Hétfő   1. témanap megszervezése – Idegennyelvi nap 

 (Közismereti munkaközösség beszámolójában) 
    Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása 

Felelős:  Hegedüs Orsolya 
  Hortobágyi Orsolya 

      Takács Veronika 
      Erasmus projektkoordinátor 
      osztályfőnökök, szaktanárok 
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13. Péntek   Szakiskola statisztika elkészítése, melléketekhez felmérések elkészítése,  

statisztika leadása Interneten (elkészült) 
    Felelős:  Osztályfőnök 
 
10.07.-10.22.   1. Témahét megszervezése: 

Cím: EU CodeWeek – Európai programozás hete 
Produktum: „e-produktumok” bemutatása 
Felelős:  Farkas Erzsébet 

    (Közismereti munkaközösség beszámolójában) 
 
10.16.-10.20.   Bázisintézményi feladatok ellátása 

éves bázisintézményi munkaterv alapján (elkészült) 
Felelős:  Balláné Karsai Márta szaktanácsadó 

 
20-ig  Az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint megha-

tározza az intézmény a tanulmányi területeinek belső kódjait és elektroni-
kus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír ala-
pú megerősítéssel) megküldi a Felvételi Központnak, és rögzíti a felvételi 
eljárás rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatóját. (elkészült) 
Felelős:  Tagintézményvezető-helyettes 

 
20-ig  A felvételi tájékoztató nyilvánosságra tétele az intézmény honlapján. (elké-

szült) 
Felelős:  Tagintézményvezető-helyettes 

    Ellenőrzi: tagintézmény-vezető 
 
 
20. Péntek   Megemlékezés 1956. okt. 23-ról 
    Online kapcsolat létrehozásával együtt ünnepeltünk a Határtalanul program 

 keretén belül Beregszászon tartózkodó tanulóinkkal, tanárainkkal, és 
 partner iskolánkkal, a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolával. 
Felelős:   Baloghné Heincz Csilla 
   Móré Imréné 
   Szelei Kis Kinga 

 
10.24.-10.27.   2. Témahét megszervezése: 

Cím: Arany János emlékév feldolgozása (Közismereti munkaközösség 
 beszámolójában) 
Produktum: Saját élmények, alkotások megosztása, bemutatása 
Felelős:   Farkas Erzsébet 
  Lévayné Hankóczi Mária 
  Baloghné Heincz Csilla 
  Lőrincz Erika  

      osztályfőnökök, szaktanárok 
 
26. Csütörtök    Osztálybizalmi értekezlet (DÖK beszámolóban) 
    Felelős:  Diákönkormányzati vezető 
 
27. Péntek   Világtakarékossági nap (október 30.) (DÖK beszámolóban) 

Felelős:  Diákönkormányzat 
 
27. Péntek Egy osztályban tanítók értékelése  

Felelős:  osztályfőnökök  
 
30. Vasárnap   A nyári időszámítás vége 
 
1-31    Előadás a lelki egyensúly megtartásának módszereiről, kiégési szindrómáról 
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tájékoztatás a terápiás kutyákkal végzett állatasszisztált terápiával kapcso-
latban 
(János Enikő előadása, terápiás kutya bemutatója) 

 Felelős:  Tagintézményvezető-helyettesek 
   Munkaközösség-vezetők 
 
01-31.    Pályaválasztási kiállítás szervezése városi szinten (lezajlott) 

Felelős:  tagintézményvezető-helyettes  
Osztályfőnökök 

 
 

November 2017/2018. tanév 

 
07. Kedd 10

oo
 óra   Szakmai végzős évfolyamosok faültetése (lezajlott) 

Felelős:  Osztályfőnökök 
 

 
08. Szerda   2. tanítás nélküli munkanap 

2. témanap megszervezése – Egészségnap (beszámolóban) 
Felelős:                Fülöp-Pető Eszter 
  Oroszné Gere Éva 
  Németh Istvánné 
  Erasmus projekt koordinátor 
  ökoteam 

      osztályfőnökök 
 
17. Csütörtök   Füstmentes nap 
    Felelős:   Diákönkormányzat 
      Munkavédelem 
 
16. Csütörtök   Munkaértekezlet 
    Felelős:  tagintézmény-vezető 
 
16. Csütörtök   Mérés-értékelés (Mérés-értékelés munkaközösség beszámolóban) 

Új helyi tanterv – új tananyagtartalmak - Új tankönyv – új értékelési eszkö-
zök, módok 
Kompetencia alapú mérés-értékelés intézkedési terv végrehajtása - fejlesztő 
értékelés 
Osztályértékelés /egy osztályban tanító tanárok/ 
Szociális - érzelmi-értelmi intelligenciamérések 
Egyéni értékelés - mérés-fejlesztés 
Feladat-tesztbank 
Fizikai állapot felmérés  - NETFIT bemutatása 
Rehabilitáció-fejlesztés 
Mérés - szűrés-egyéni fejlesztés – speciális eszközök a mérésben 
Felelős:                 Dávid Andrea 

Balláné Karsai Márta 
Tagintézmény-vezető helyettesek 
Rózsahegyi Béla 
Testnevelő kollégák 

  
20-ig Kompetencia felméréshez szükséges adatszolgáltatás (megtörtént) 

Felelős:  szakmai tagintézményvezető-helyettes 
   általános tagintézményvezető-helyettes 

 
20-24-ig    Az Európai Szakképzési Hét rendezvényeihez való kapcsolódás 

 (Beszámolóban) 
Felelős:  Szakmai tagintézményvezető-helyettes 

Gyakorlati oktatásvezető 
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23. Csütörtök   Az Európai Szakképzési Hét rendezvényeihez való kapcsolódás – Nyílt nap 
(Beszámolóban) 
Felelős:  Szakmai tagintézményvezető-helyettes 

Gyakorlati oktatásvezető 
 
22. (szerda) 19

oo
 óra  Zenés délután szervezése 

Felelős:  közismereti munkaközösség  
    Ellenőrzi: munkaközösségvezető 
 
20-30-ig    Pályaválasztási hónap -  

 (Beszámolóban) 
Felelős:  Osztályfőnökök 

Tagintézményvezető-helyettes 
 
21-től december 2-ig Nyílt Nap (nyilvános tanórák, bemutató tanítások, szakmai tájékoztatás) 

(Beszámolóban) 
Felelős:  tagintézményvezető-helyettes. munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 
29. Szerda    Osztálybizalmi értekezlet (DÖK beszámolóban) 
    Felelős:   Diákönkormányzati vezető 
    Ellenőrzi:  Tagintézmény-vezetőhelyesek 
 
30. Csütörtök   2. tanítás nélküli munkanap – pályaorientációs nap  

(Beszámolóban) 
    Felelős:   Tagintézmény-vezetőhelyesek 
       Gyakorlati oktatásvezető 
       Munkaközösség-vezetők 
       Osztályfőnökök 
 

December 2017/2018. tanév 

 
01. Péntek 16

oo
 óra  Szalagavató (megtörtént) 

                Felelős:  Végzős osztályfőnökök 
10/3TTÖ   Textiltermék-összeállító   Bulla Gábor Györgyné 
10/4SZA   Számítógépes adatrögzítő   Soós Ferencné 
10/5KR  Kerékpárszerelő    Czina Tivadar 
11/3FA  Faműves és fajáték-készítő   Dobos János 
12/1KÁT   Kárpitos     Lőrincz Erika 

 
06. Kedd   Télapó ünnepély osztálykeretben(megtörtént) 

Felelős:  Osztályfőnökök 
 
06. Szerda   Mikulás (Dolgozók gyermekeinek) (megtörtént) 

 
5.-6. -ig Beszámolás a minőségirányítási és kompetenciamérés intézkedési terv 

negyedéves végrehajtásáról (BECS –csoport beszámolójában) 
 BECS –csoport működéséről 

/Nevelőtestületi értekezlet/ 
Felelős:  Min.ir.vezető - BECS csoport vezető 
  MÉCS csoport vezető 
 

14-én Megyei Informatika verseny 8.osztályos tanulóknak (A Közismereti munkaközösség beszámolójában.) 
 
22. Péntek   3. tanítás nélküli munkanap 

Diákönkormányzati nap - Népek és vallások (többségi érzékenyítés) 
Karácsonyi ünnepi kör 
Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása 
(DÖK beszámolóban) 
Felelős:  Projektvezetők 
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Diákönkormányzatot támogató pedagógusok 
Baloghné Heincz Csilla 
Erasmus projektkoordinátor 
Osztályfőnökök 
Kulturális munkaközösség 

 
01-22. között   Marketing és reklámterv folyamatos végrehajtása (folyamatban) 

Felelős:  tagintézményvezető-helyettes 
Juhász Krisztina 

 
01-22. között   Téli túrák, sportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása (folyamatban) 

Felelős:  Lénárt György tanár 
 

Január 2017/2018. tanév 

 
Költségvetési évhez kapcsolódó leltározási feladatok (folyamatban) 
Felelős:  Gazdasági előadó - csoport 

 
03. Szerda   Első tanítási nap 
 
03. Szerda 10

oo
 óra   Vezetőségi értekezlet 

Felelős:  tagintézmény-vezető 
 
03. Szerda 14

oo
 óra   Munkaértekezlet 

Felelős:  tagintézmény-vezető 
 

03-13. -ig   Munkaközösségi értekezle t(folyamatban) 
    Felelős:  Minden munkaközösség 
 

04. Csütörtök 16
oo

 óra Szülői fogadóóra (Jelenléti ív az iktatóban) 
Felelős:  általános tagintézményvezető-helyettes 

osztályfőnökök 
 
09. Kedd   NETFIT – mérés elkezdése (folyamatban) 

    Felelős: Sport munkaközösség 

tagintézményvezető-helyettes 

 
08. Hétfő 10

oo
 óra  Vezetőségi értekezlet  

Felelős:  tagintézmény-vezető 
 
09. Kedd 8

oo
 óra   Osztályozó vizsga 

    Felelős:  tagintézményvezető-helyettes, szaktanárok 
      osztályfőnökök  

Ellenőrzi: tagintézmény-vezető 
 
15. Hétfő 10

oo
 óra  Vezetőségi értekezlet 

Felelős:  tagintézmény-vezető 
 
15. Hétfő 14

oo
 óra  Munkaértekezlet 

    Felelős:  tagintézmény-vezető 
 
17. Szerda   DÖK vezetőségi értekezlet (folyamatban) 
    Felelős:   DÖK tanárelnök 

Ellenőrzi:  tagintézményvezető-helyettes 
 
20.  Szombat    Általános felvételi eljárás kezdete (folyamatban) 

Felelős:  általános tagintézményvezető-helyettes 
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BOKIK-kal való együttműködések száma 

szakmai tagintézményvezető-helyettes 
Ellenőrzi: tagintézmény-vezető 

 
20-26.    A felvételi eljárás lebonyolítása (folyamatban) 

Felelős:   Tagintézményvezető-helyettes 
Ellenőrzi: tagintézmény-vezető 

 
 
22. Hétfő   A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
(Együtt Szaval A Nemzet. Csatlakoztunk az országos rendezvényhez, melyben az ország számos iskolája 11 
órakor közösen szavalta el a HIMNUSZT. A Közismereti munkaközösség beszámolójában.) 
    Felelős:  közismereti munkaközösség 
25. Csütörtök 14

oo
 óra  Osztályozó konferencia  

Felelős:  szakmai tagintézményvezető-helyettes 
  általános tagintézményvezető-helyettes 

 
24. Szerda   Iskolagyűlés, félév értékelése 

Felelős:  Diákönkormányzatot segítő tanár  
DÖK-tanár és diák vezetők 

 
26. Péntek   Az első félév 2018. január 26-ig tart.  

Az iskolák 2018. február 02-ig értesítik a tanulókat illetőleg a szülőket az 
első félévben elért eredményről. 
Felelős:  tagintézményvezető-helyettes 

Az eseménynaptárban jelzetteken kívül megvalósult: 

 2017. december 14. Megyei Informatika 8. osztályos tanulóknak iskolánk szervezésében 

 2017. december 14. Honvédségi továbbtanulási tájékoztató óra az MH Katonai Igazgatási és 

Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 

szervezésében 

 2017. december 18. Kiváló tanulók városi elismeréseinek átadása a Művészetek Házában 

(Pocsai Martin 11/kp kert és parkápoló osztály) 

 2017. december 19. Kiváló sportolók városi elismeréseinek átadása a Művészetek Házában 

(Tógyi Ferenc Adrián 12/1KÁT) 

Partnerkapcsolatok 
 

Kapcsolat a fenntartóval, egyéb oktatási intézményekkel, kormányhivatallal, te-

rületi képviselőkkel, BOKIK-kal 
 

A fenntartóval és a kormányhivatallal az 

intézmény mindennapos kapcsolatban van. 

BOKIK-kal való kapcsolat 

A BOKIK és az intézmény rendszeresen 

együttműködik: szakmai versenyek 

szervezése, szakmai konferenciák, díjátadás, 

gyakorlati munkahelyek felkutatása, tanulói 

szerződések megkötésének támogatása, 

szintvizsgák szervezése) 

Az intézmény nagy gondot fordít a partnerekkel való rendszeres kapcsolattartásra. A szervezeti célok 

elérését szem előtt tartva, partnereinket tájékoztatjuk, informáljuk. Reklámtevékenységet folytatunk, 

melynek irányítója a vezetés (szórólapok, prospektusok készítése, konferenciák, rendezvények szer-
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vezése, kiállítás szervezése), direkt technikák alkalmazása,(levelek kiküldése, Internet - honlap hir-

detés média, újság, rádió). A vezetők kezdeményező szerepet töltenek be a közvetlen és közvetett 

partnerekkel való közös fejlesztésekben, rendezvények szervezésében (szakmai műhely-munka 

megvalósítása, módszertani klub működtetése, iskolaközi munkaközösségek működtetése feladat-

körönként az iskolák közti kapcsolat rendszeresítésére, az iskolai munkaközösségek munkájának 

összehangolása). 

A kiemelt közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás rendjét a pedagógiai program külön fejezete 

szabályozza. A működés gyakorlata erre alapozott. A partnerek képviselőivel való kapcsolattartás 

rendje beépült az iskolai tervekbe, programokba, pl.: marketing, integrációs, egészségnevelési, kör-

nyezeti nevelési program stb. Projekt találkozók szervezése, Workshopok rendezése, munkaerő-piaci 

projektek megvalósítása a partnerekkel (munkáltatók, munkaügyi központ, civil szerv., szülők, tanu-

lók, pedagógusok), Pályázatokban, konzorciumokban történő együttműködés /vezetőként, tagként. 

A vezetőség tagjai a legfontosabb közvetlen és közvetett partnerekkel minden esetben a személyes 

kapcsolattartásra törekszenek, melynek működő színterei: 

 

Szülők 

 tanévnyitó ünnepség 

 fogadó órák, szülői értekezletek, réteg szülői értekezletek 

 projektekben való közreműködés 

 szülői rendezvények, klubok 

 társalgási estek, pl. a munkáltatók, munkaügyi központ, civil szervezetek, szülők részére  

 nyíltnapok szervezése a leendő 9. osztályos tanulók szülei részére 

 

Civil szervezetek 

 

Munkahelyek 

 Megkötött Együttműködési megállapodások száma: 6 db 

Munkahelyi Gyakorlat Program keretin belül tanulóinknak munkát biztosító munkahelyek: 

1. Favorit Food Kft 

2. Gála Zrt 

3. Csilla Bárónő Szeretetotthon 

4. PE&MO Center Faudvar Kft 

5. Miskolci Állatkert és Kultúrpark 

Szakmai gyakorlat: 

6. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft 

Kisegítő állatgondozó képzésben résztvevő 8 fő tanuló gyakorlati munkahelyét a Miskolci Állatkert 

és Kultúrpark biztosítja. 

 

Külföldi partnerintézmények 

Intézményünk az alábbi külföldi iskolákkal, intézményekkel hosszú évekre visszamenő kapcsolatot 

ápol, mely a szakmai frissességet, megújulást hozott egymás jó gyakorlatainak átvételével, tehetség-

gondozó programokban való részvételével. 

 AE20/Second Chance School / E2- nemzetközi tagság a felzárkóztatásért, tehetséggondozásért 

 New Bridge School /Anglia, Oldham 

 Dost Special Education and Rehabilitation Center /Törökország, Ankara 

 Huszt Speciális Középiskola I-III./ Ukrajna 
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Együttműködési megállapodás célja: 

 szakemberek cserelátogatása az új munkamódszerek megismerésére a hátrányos helyzetű, 

fogyatékos emberekkel való foglalkozások során 

 óralátogatások az intézményekben  

 tanulói cserediák-program indítása és működtetése 

 közös nyári táborok és sportvetélkedők szervezése 

 Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola Ukrajna 

Határon túli kapcsolat a beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskolával (osztálykirándulás, nemze-

tiségi, népismereti programok. 

 

 Associação Intercultural Amigos da Mobilidade / Portugália 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola kapcsolati hálója 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai és 

Szakszolgálat 
Egységes Pedagógiai Szakszol-

gálat  

B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai 

Intézet 

Pedagógiai Oktatási Központ 

Oktatási intézmé-

nyek 
Általános iskolák 

Középiskolák 

Felsőfokú intézmények 

Hivatalos ügyek 
Bíróság, ügyészség 

Városi, Megyei Rendőrség 
 

Miskolci Szakképzési 

Centrum 
Közművelődési 

intézmények 
Könyvtárak 

Múzeumok stb. 

Gyermek 

egészségügy 
Védőnő 

Iskolaorvos 

Háziorvos 

Gyermek pszichiátria 

Gyermek ideggyógyászat 

Drogambulancia 

Miskolci Egészségfejlesztési 

Intézet 

 

 

ISKOLA 

Fejlesztő, problé-

mát észlelő-kezelő 

teamek és speciali-

zált szakmai közös-

ségek 

Gyermekjóléti és Csa-

ládsegítő szolgálatok 
Miskolci Egyesített Szociá-

lis, Egészségügyi és Gyer-

mekjóléti Intézmény 

Munkavállalást 

segítők 
Kamara 

Munkaügyi központ 

Munkáltatók 

Szülő – érintett 

tanuló 
(apa, anya, nagyszülők, 

testvérek) Civil szerveze-

tek 
Zöld Kapcsolat 

Egyesület 

Kézenfogva Ala-

pítvány 

Miskolci Állatse-

gítő Alapítvány 

MÁON Reformá-

tus Szeretetotthon 

Munkáltatók 
Gála Zrt. 

Albrecht és társa Kft. 

Mc Donalds 

Miskolc Városi Vadaspark 
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Kulturális és sport munkaközösség kapcsolatai: 

 Miskolc Városi Szabadidőközpont 

 Kemény Dénes Uszoda 

 Avastetői Általános, Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai vizsgák, utánkövetés eredményei 
Szakmai vizsgák %-os eredménye szakmánként 

Szakma 

megnevezése 

Elért 

osztályátlag 

Elért 

osztályszázalék 

átlag 

Elért osztályátlag 

szakmai 

elmélet 

Elért osztályátlag 

szakmai 

gyakorlat 

2015/2016     

12/6Szta - Számítástechnikai alapismeretek 

                19068-3/2009. (11.04.)    jól megfelelt 

12/3Sza - Számítógépes adatrögzítő 

                52 347 03 0100 31 01 
4,77 87%   

13/1Gf - Gépi forgácsoló 

                31 521 09 1000 00 00 
4,3 80%   

12/5Ttö - Textiltermék-összeállító 

               33 542 05 0100 21 04 
4,87 89,7%   

12/2Pg - Parkgondozó 

              54 622 01 0100 21 01 
3,8 75%   

2016/2017 
  

  

13/2Fz - Fazekas 

                31 215 02 0010 31 04 

4,25 85% 
  

13/4Gf - Gépi forgácsoló 

                31 521 09 1000 00 00 

3,8 76% 
  

10/1 Pg-Parkgondozó 3,66 73%   

10/2 Btk - Bőrtárgykészítő 4,38 87,5%   

10/3FAA – Asztalosipari szerelő 3,16 63,2%   

10/4Ttö – Textiltermék-összeállító 3,64 72,72%   

10/5Süt – Sütőipari és gyorspékségi 

munkás 

3,81 76,36% 
  

12/5Sztk - Szövött tárgy-készítő    jól megfelelt 

12/6Ht Háztartástan 

  
 

kiválóan megfe-

lelt 

12/7Ud Udvaros    kiválóan megfe-
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Szakma 

megnevezése 

Elért 

osztályátlag 

Elért 

osztályszázalék 

átlag 

Elért osztályátlag 

szakmai 

elmélet 

Elért osztályátlag 

szakmai 

gyakorlat 

lelt 

2017/2018 

Népi kézműves –Faműves,fajátékkészítő 
OKJ: 34 215 04 

  
  

Kárpitos 
OKJ: 

  
  

Textiltermék-összeállító 
OKJ: 21 542 02 

  
  

Kerékpárszerelő 
OKJ:  31 525 01 

  
  

Számítógépes adatrögzítő 
OKJ: 21 541 02  

  
  

Kézi könyvkötő 
OKJ: 21 543 01 

  
  

Házi időszakos gyermekgondozó 
OKJ: 31 761 02 
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A tanév tapasztalatai – eredménymutatók, indikátorok, statiszti-

kák, számszerűsített adatok 
 

A tanév tervezésénél felhasználtuk az előző év tapasztalatait, a minőségbiztosítási team által 

feltárt hiányosságokat, észrevételeket. 

A tanév során támaszkodtunk a hatályos jogszabályokra, törvényekre, figyelembe vettük az 

ezek által megfogalmazott követelményeket. Szem előtt tartottuk az iskola működésének fel-

tételrendszerében bekövetkezett változásokat. 

Az iskola életét meghatározó helyi szabályzatokat /SZMSZ, Pedagógiai Program stb./. 

Figyelembe vettük a munkaközösségek munkaterveit, a Miskolci Szakképzési Centrum utasí-

tásait. 

 Tovább erősítettük és fejlesztettük a projekt alapú oktatást, valamint a kompetenciák sze-

rinti értékelést, az új köznevelési tartalmak beépülését. 

 Nagyobb érdeklődés, figyelem és segítőkészség volt tapasztalható a társadalom, főleg a 

szülők részéről az iskola iránt. Fokozódtak a szülői elvárások az iskolai neveléssel és főleg 

a képzéssel kapcsolatban, ugyanakkor van lehetőség a szülők tevékenységének szélesebb 

körű és hatékonyabb igénybevételére. Igényként fogalmazódik meg a mindenhol szükséges 

praktikus, széleskörűen használható ismeretek nyújtása. Így igény, hogy nyújtson az iskola 

korszerű ismeretet, tanítson minél hatékonyabban szakmai elméletet, gyakorlatot. 

Enyhe javulás figyelhető meg a tanulmányi színvonalban, de továbbra is alacsony a tanulmá-

nyi átlag. Nem javult számottevően a készség-képességfejlesztés, a kompetencia alapú mérés-

értékelés sem az évközi mérése során. 

A hiányzási mutatók javítása, lemorzsolódott tanulók csökkentése. 

 A tanulók figyelme, neveltsége, kulturáltsága összességében hagy maga után kívánniva-

lót. /viselkedés az intézményben, intézményen kívül, ügyeleti munka stb./ 

 A tanításra, rendelkezésre álló idő jobb és hatékonyabb kihasználásának még mindig je-

lentős tartalékai vannak. 

Esetenként mind a távol lévő dolgozók helyettesítése, mind az órák maradéktalan megtartása, 

mind az órákra való felkészülés, stb. mutatott hiányosságokat. 

 A testnevelés feltételrendszere a tornaterem hiánya miatt veszélyezteti a tantárgy oktatá-

sát, s messze nem biztosíthatóak a korszerű testnevelés elemi feltételei sem. Úszás lehe-

tősége biztosított a Kemény Dénes Városi Uszodában. Az elmúlt években a mozgásfej-

lesztő szobák kialakításával a mozgásnevelés oktatása korszerűsödött.  

 Kiemelendő a szemléletváltás a módszertan terén. 
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A következő tanév feladatai 
 

A következő tanévben a tantestületre és a tanulókra vonatkozó általános felada-

tok 

 

Célunk: a gyermekközpontú tevékenységrendszer fenntartása. 

Kiemelt feladat a kulturált viselkedési szabályok kialakítása. 

Tovább javítjuk a tanulók önálló tanulását, figyelmét, munkafegyelmét, környezetük iránt 

érzett felelősségüket.  

A házirend betartása fontos feladat. 

Egészséges életmódra nevelés: az egészségkárosító szenvedélyek elleni harc. 

Törekednünk kell arra, hogy tanulóink megszeressék a mozgást, a sportot, mindennap mozog-

janak, sportoljanak. 

A közlekedési ismeretek elsajátítása is cél. 

Környezeti nevelés: a tanulókban a környezetbarát szemlélet kialakítása, megalapozása, a 

természet megismerése, neveltetése, védelmére való törekvés. Környezettudatosságra nevelés. 

Feladat a szépség iránti fogékonyság alakítása, megalapozása, az ízlés fejlesztése.  

Érzelmi gazdagságra és hazaszeretetre nevelés elsődleges színtere a tanítási óra.  

Méltó megemlékezés: 

Kommunista diktatúrák áldozataira (febr.25.) 

Holokauszt áldozataira (április 16.) 

A gyerekekkel megismertessük az etikus emberi magatartás értékeit, normáit. 

A családi életről tudatosítani kell a tanulókkal, hogy a társadalom legkisebb, de az egyén 

számára a legmeghatározóbb közössége a család, a családtagok egymásért felelős magatartá-

sa, áldozatkészsége elengedhetetlen. 

 

 

A következő tanév kiemelt feladatai 

Elektronikus platformok alkalmazásának növelése: 
 eTwining – az európai iskolák közössége rövid- vagy hosszú távú partnerség kialakítása 

és működtetése bármilyen témában vagy tantárgyi területen 

 EPALE Európai Felnőttkori Tanulás elektronikus platformja – többnyelvű, nyitott kö-

zösség tanárok, oktatók és bárki számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulás-

ban /felnőttoktatás- felnőttképzés/ szerte Európában 

 ECAS Európai Bizottság Felhasználó Azonosítási rendszere 

 Mobility Tool projektkövetést és beszámoló készítést támogató webes eszköz 

 Erasmus+ OLS Az online nyelvi támogatás az Erasmus+ mobilitásban részt vevők 

nyelvtanulását segíti. 

 NKP Nemzeti Köznevelési Portál Interaktív együttműködések tanuló – szülő – tanár stb. 

között. 

 Intézményi honlap korrekciója - logók /többek között az iskolai is/ kitétele, további 

friss, aktuális hírek feltétele (munkaközösségek, diákönkormányzat, osztályok, ünnepek 

stb.) 
 

 Korrekcióra vár az órarend, projekt-, témahetek, múzeumpedagógia táblái - hirdető-

táblák aktuális rendbetétele 

 Miskolci Szakképzési Centrum intézményeivel való közös együttműködés erősítése 

 Pályázatok fenntartása – pályázati indikátorok, az éves és munkaközösségi tervekbe 

teljesítése. 

 A Pedagógiai Programunkban foglaltak végrehajtása. 

 Új köznevelési, szakképzési tartalmak megszilárdítása. 
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 A kompetencia alapú oktatás, a projektpedagógia esetében a követelmény, a végzett 

munka minél pontosabb dokumentálása, a tapasztalatok összegzése. Az évközi doku-

mentumokat évvégére rendszerezni és irattározni kell. 

 Mérések a mérési eljárásrendnek, és tesztnaptárnak megfelelően. 

 Színvonalas ügyeleti munkát kell végrehajtani. 

 Munkaközösségek együttműködésének erősítése. 

 Szakmai műhelymunka erősítése. 

 Hálózati tanulás. 

 Versenyszervezés. 

 Versenyeztetés- versenyeken való részvétel. 

 Innováció – innovációs programok megvalósítása. 

 Nagy súlyt kell helyezni a szülőkkel való kapcsolattartásra 

 A munkafegyelem a tanulók, pedagógusok, - technikai dolgozók részéről kötelező be-

tartása, megszilárdítása. 

 Továbbra is nagy súlyt kell helyezni a vagyonvédelemre. 

 Rendszeresen tájékoztatjuk az iskolaszéket, nevelési tanácsot. 

 A tanulók személyiségfejlesztésének hatékonyabbá tétele. 

 A végzős tanulók továbbtanulásával, munkavállalásával kapcsolatos szakmai teendők 

szervezése, lebonyolítása. 

 A digitális eszközök használata a tanítás-tanulás folyamatába. 

 A kollégák folyamatos képzése, önképzése. 

 Az intézmény pedagógiai programjának éves felülvizsgálata, korrekciója. 

 A kommunikációs táblázat áttekintése, újragondolása; a közvetett és közvetlen partne-

rek listájának esetleges átalakítása a priorizált sorrend alapján. 

 BECS-csoport működtetése. 

 Önértékelési program működtetése. 

 Éves ütemtervek készítése. 

 Interjúk, kérdőívek aktualizálása. 

 Intézményi elvárások aktualizálása. 

 Az intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése. A működő rendszer PDCA mód-

szer szerinti értékelése. 

 A pedagógus életpálya-modell intézményi működtetése. 

 Környezettudatos oktatás-nevelés megvalósítása, országos hálózati munkában való 

részvétel. 

 Országos kompetenciamérés a (olvasás-szövegértés matematika, és természettudo-

mány) – mérések digitális megvalósítása 

 Szakmai vizsgák lebonyolítása. 

 Osztályozó-javító vizsga szervezése 

 Tekintsük jelentős feladatnak az iskolai élet demokratizmusának fejlesztését. 

 Az egészségügyi intézményekkel jó együttműködést tartunk fontosnak. 

 

Külön köszönetet mondanék a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és minden szállító szolgá-

latnak gyermekeink közlekedtetéséért.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 

 

Miskolc, 2018. 06. 28. 

 

 


