A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Esti tagozat (felnőttoktatás 9-12. évfolyam) munkaközösségének
MUNKATERVE
a 2016/2017-es tanévre

Munkaközösségünk a szakgimnáziumban, 9-12. évfolyamon felnőttoktatásban tanító
tanárokat fogja össze. Munkaközösségünk tagjai a jelenlegi tanévben:

















Baranka Edit: biológia
Bartha Ágnes: történelem, etika
Bottyán László: adózási alapismeretek, adózás gyakorlat
Benkő Ildikó: magyar nyelv, irodalom
Fodor Zsófia: angol nyelv
Fűrészné Szakály Mária: matematika
Horváth Tamás: földrajz, történelem, komplex természettudomány
Koós Dorián: informatika
Lakosné Pálvölgyi Andrea: számviteli alapismeretek
Nagyné Lakatos Eszter matematika, fizika, kémia
Pletser Józsefné: angol nyelv
Polyák Anita: általános statisztika
Rochy Ágnes: ügyvitel elmélet, ügyviteli gyakorlat
Samu Barbara: angol nyelv
Szajkó D. Béla: általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek,
pénzügy gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
Titi Mária: mozgóképkultúra és médiaismeret

A személyi feltételek a tanév elején még nem voltak megfelelőek, még mindig hiányzik
kolléga, a 9. és 10. évfolyamos gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy órái ellátatlanok.
A tárgyi feltételek adottak valamennyi tantárgy oktatására. A 106-os és 107-es tantermekben
folyik az oktatás. Mindkét szaktanterem projektorral felszerelt, az ügyviteli és informatika
órák megtartására a 115. és 112. termek állnak rendelkezésre. A szaktanárok számára az
iskolai könyvtár által rendelkezésre állnak a szükséges tankönyvek.
Az esti munkaközösség feladatai:
Az esti tagozaton a felnőttoktatásban résztvevő tanulók az iskolai órarendben
meghatározottak szerint vesznek részt a kötelező tanórai foglalkozásokon, hetente 2, ill. 3
alkalommal. Az esti tagozatra vonatkozó házirendnek megfelelően dokumentáljuk a tanulók
foglalkozáson való részvételét, távolmaradását, annak indokát, igazolását. A házirend
tartalmazza a tanulók kötelességeit és jogait, szabályozza az esetleges mulasztások
igazolásának módját, a félévente kötelezően megírandó beszámolókat. Ennek konkrét rendjét
a tanulók a „beszámoltatási időszak” előtt legalább egy hónappal megkapják, hogy
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munkahelyi elfoglaltságaikat ennek megfelelően rendezni tudják. A jobb eredmények
érdekében azonban a szaktanárok folyamatosan íratnak kisebb dolgozatokat, beadandó házi
feladatokat, amelyek eredménye beszámít a félévi, ill. az év végi osztályzatba.
Fejlesztési célok, feladatok:









kulturált nyelvi magatartás kialakítása
a nyelvi kompetencia, és a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárának fejlesztése
szövegalkotási képességek fejlesztése, saját vélemény megfogalmaztatása szóban és
írásban
folyamatos visszajelzés, értékelés
tanulási képesség fejlesztése különböző tevékenységeken keresztül (csoportmunkák,
beadandó házi feladatok)
multimédiás eszközök használata
végzősök felkészítése az érettségi vizsgára
könyvtárban való tájékozódás, önálló információszerzés képességének fejlesztése

Munkaközösségünk tagjai ebben a tanévben is kiemelt feladatként kezelik a lemorzsolódások
csökkentését. A feladat adminisztrációs része jobbára az osztályfőnökökre hárul, de minden
kollégának kötelessége figyelemmel kísérni tanítványai haladását, probléma esetén értesíteni
az osztályfőnököt, hogy intézkedni tudjon.
Munkaközösségünk munkaterve szervesen kapcsolódik az iskola munkatervéhez. Tagjaink
más munkaközösség(ek)nek is tagjai, többnyire a nappali tagozaton is tanítanak, különböző
munkacsoportokban vállaltak egyéb feladatokat az esti, ill. nappali munkarendben való
tanításon kívül. Mivel ezeket a többi munkaközösség munkaterve részletesen tartalmazza, én
nem sorolom fel.
A tanulók balesetvédelmi oktatására a tanév kezdetén, az első osztályfőnöki órákon került sor.
Ennek tényét, az oktatás anyagát regisztráltuk.
A tanév helyi rendjét az alábbi ütemterv határozza meg:












Szorgalmi idő kezdete (az első tanítási nap): 2016. szeptember 1. (osztályfőnöki órák,
adminisztráció, baleset- és tűzvédelmi oktatás, a tanév rendje, stb.)
Szorgalmi idő vége (az utolsó tanítási nap): 2017. június 15.
Őszi szünet: 2016. november 2 – 4.
Téli szünet: 2016. december 22 – 2017. január 2. között
Az első félévi osztályozó vizsgák időpontjai: 2017. január 4 – 20. között
Az első félév vége: 2017. január 20.
A második félév kezdete: 2017. január 23.
Tavaszi szünet: 2017. április 13 - 18. között
A második félévi osztályozó vizsgák időpontjai a 12. évfolyam számára: 2017. április
15 - május 3. között
A második félév vége a 12. évfolyam számára: 2017. május 5.
A második félévi osztályozó vizsgák időpontjai a 9-11. évfolyam számára: 2017.
május 29 – június 14. között
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A második félév vége a 9-11. évfolyam számára: 2017. június 15.
Javító- és pótló vizsgák: 2017. augusztus utolsó hetében, a nappali tagozatos
diákokkal egy időben.

Jelen munkatervet a munkaközösség tagjai aláírásukkal elfogadták.

Budapest, 2016. szeptember 10.

Nagyné Lakatos Eszter
munkaközösség-vezető
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