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Bevezetés
Az oktatói testület a 2021/2022-es tanévet a 2022. augusztus 31. -én megtartott tanévzáró értekezletén
értékelte, és Harmath Zsolt igazgató előterjesztése alapján a lezárt tanév munkatervében foglaltakat
teljesítettnek tekintette, ezt az Igazgatói Beszámolóban rögzítette.

Az intézmény hagyományai, és az infrastruktúra jobbítására tett folyamatos fenntartói erőfeszítések
megteremtik annak alapját, hogy az oktatói testület munkája révén az iskola oktató-nevelő munkája
fejlődhessen. Az oktatói testület ezek alapján optimista és elkötelezett, hogy a tanulóinknak modern nevelési
módszerek támogatásával lehetőséget teremtsen a magasabb szintű tudás megszerzésére. A munkatervben
összefoglalt egyes feladatok önmagukban nem jelentenek minden esetben újat, illetve újszerű
megoldásokat, de úgy véljük, hogy ezeket rendszerbe szervezve, belőlük koncepciót alkotva, komoly
fejlődést érhetünk el.

Előzmények: Az iskolafejlesztés középtávú koncepciója megkívánja, hogy az éves munkatervek egymás utáni
láncolata megjelenítse az intézmény középtávú fejlesztési stratégiáját. Az elmúlt évek munkatervei
összegezve a szakmai és pedagógiai munka folyamatos megújításának feladatait tartalmazták. Ezen felül
kooperatív technikák alkalmazását, és az iskola hagyományos értékeinek megőrzését is célul tűzték ki. A
tanulóközpontúság, a digitális technológia oktatásban hasznosítható formáinak megismerése és beépítése a
mindennapi munkába ma már elengedhetetlen feltétele a hatékony tanulásnak, tanításnak. A tanév kiemelt
feladata az iskolafejlesztés középtávú koncepciójának tanévre megjelölt legfontosabb eleme.

Iskolánk 135 éve tölt be kiemelt szerepet a magyar közoktatás, köznevelés és szakképzés közgazdasági és
sporttal, egészségkultúrával összefüggő területén. Képzésünkben mindig nagy szerepet játszott az idegen
nyelvi képzés, ezt mutatja 2017-től a nyelvi előkészítő osztály indítása is. A magas színvonalú általános
műveltség megszerzésén túl lehetőséget biztosítunk iskolánkban az érettségi utáni szakképzésre,
megteremtjük az alapjait a felsőfokú tanulmányok folytatásának. Képzési rendszerünkkel támogatjuk az
élsport utánpótlásbázisát jelentő versenysportot. Élen járunk a folyamatos megújulásban, alkalmazkodni
tudunk az új elvárásokhoz.

A 2022/2023. tanév legfontosabb feladata az új szakképzési szabályozásnak megfelelő oktatási tevékenység
(Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelő tanulási eredmény alapú oktatás, projektoktatás)
folytatása és kiterjesztése, a jelenléti és digitális oktatási formák egységes rendszerbe foglalása és
működtetése. Ezzel az előző tanévekben megkezdett tevékenységünket folytatva tovább erősítjük az
élményszerű oktatás középpontba helyezését, a tanulóközpontú, családbarát iskola megvalósulását. A jó
iskolai közösség megteremtésével a módszertanilag tökéletesen felkészült pedagógus/oktató a tanulók
életkori sajátosságainak maximális figyelembevétele mellett képes az ismeretátadásra. Az iskola elfogadása,
megszeretése kulcsfontosságú eleme az ötéves technikumi modell sikerességének, azaz a technikus
végzettség megszerzése nélküli iskolaelhagyás mérséklésének. A tanulóközpontú iskola modellje
csökkentheti a duális rendszerben működő szakképző iskola tanulóinak végzettség nélküli iskolaelhagyását
is.

A Munkaterv az alábbi területekre vonatkozó feladatokat tartalmazza felelős és határidő megjelölésével:
1. tanügyigazgatás, adminisztráció, kommunikáció, szervezetfejlesztés
2. oktatás- és vizsgatervezés
3. megújuló oktatásmódszertan
4. iskolai közösségépítés és a pályaválasztás
5. a beiskolázási tevékenység folyamatos támogatása

Feladatok a tanügyigazgatás, adminisztráció, kommunikáció, szervezetfejlesztés
területén
1. Vezetői ellenőrzési rendszer feladatai (összhangban a MIR-rel)
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

olyan minőségbiztosítási rendszer működtetése, amely a fenntartói elvárásokhoz igazodva
elősegíti a magas színvonalú feladatellátást, a partnerek igényeinek minél teljesebb
kielégítését
a kitűzött stratégiai célok megvalósításának nyomon követése
 a lemorzsolódás arányának évenkénti folyamatos csökkentése, a 2026-2027.
tanévre 4%-ra leszorítása
 a felhasznált szakmai és közismereti tananyagok 30%-ának digitalizálása a 20252026. tanévre
a kialakított működési szabályok alapján szisztematikus, vezetést támogató ellenőrzési rend
szerint a veszélykategóriák és kockázatok elemzése, intézkedési tervek készítése a
hiányosságokra és a fejlesztésre
 határidő: 2023. augusztus 31.
 felelős: ig., MICS
intézményi önértékelés lebonyolítása végrehajtásának folyamatos ellenőrzése a
szabályzatoknak megfelelően
 határidő: 2024. augusztus 31.
 felelős: ig.
az ügyviteli, adminisztrációs munka magas színvonalának megőrzése, a nem megfelelő
eljárások (határidőn túli válasz, rontott dokumentum, formailag kifogásolható ügyirat)
arányának csökkentése
 határidő: folyamatos
 felelős: ig., igh.
a Kréta rendszerben az ESL és Fókusz funkciók monitorizálása, a félévi és év végi értékelésben
az adatok elemzése
 határidő: folyamatos
 felelős: általános igh.
szabályozó dokumentumok frissítése (Szakmai Program, SZMSZ, Házirend), honlapon való
közzététele
 határidő: 2022. szeptember 15.
 felelő: szakmai és általános igh.
külső kommunikációs csatornák fejlesztése intézményünk célkitűzéseinek elfogadottság,
elért eredményeinek ismertsége érdekében
 határidő: folyamatos
 felelős: rendszergazda, szakmai igh.
partnereink tájékoztatása érdekében évi négy alkalommal megjelenő Hírlevél létrehozása,
az arculat és a szerkezet kialakítása
 határidő: 2023. szeptember 01.
 felelős: szakmai és általános igh.
a társadalmi szerepvállalás erősítésével intézményünk jó hírnevének további erősítése a
helyi közösség megszólításával, évente legalább két alkalommal „Nyitott tanterem,” és/vagy
„Nyitott tornaterem” segítségével
 határidő: folyamatos
 felelős: ig., igh.

o

o
o

partnerkapcsolatok, együttműködések javítása, a partneri kör szervezeteinek és természetes
személyeinek beazonosítása, módosítása, pontosítása
 határidő: 2022. december 31.
 felelős: általános igh.
oktatói bázissal rendelkező vállalatokkal való kapcsolat kialakítása
a partneri kör elégedettsége mérésének előkészítése
 határidő: 2022. október 31.
 felelős: általános igh.

2. Oktatóértékelés ütemezése (összhangban a MIR-rel)
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

az oktatóértékelés az intézményi átfogó önértékelés része
a tantestület az intézményvezető irányításával elkészítette szakmai programját, melyben
megfogalmazta a pedagógiai hitvallást, a pedagógiai elveket, értékeket, a hozzá kapcsolódó
célokat és feladatokat
az oktatók értékelésére háromévente kerül sor, az első értékelési időszak 2023. augusztus
31-én ér véget, tehát az oktatói testület ellenőrzése 202. szeptember 01. és 2023. június 15
között zajlik
MICS létrehozása
 határidő: 2022. augusztus 31.
 felelős: ig.
tájékoztató értekezlet, az oktatói értékelés rendszerének megismertetése az oktatókkal
(kézikönyv)
 határidő: 2022. szeptember 19.
 felelős: MICS
látogatási ütemterv elkészítése (szempontsor)
 határidő: 2022. szeptember 30.
 felelős: ig.
óralátogatások
 határidő: október 15-től február 28-ig
 felelős: ig., igh., munkaközösségvezetők
külső és belső partnerek megkérdezése
 határidő: 2023. március
 felelős: MICS
dokumentumelemzés (tanmenetek, munkatervek, munkaközösségi és oktatói beszámolók,
szakmai bemutatók, konferenciák, továbbképzések, pályázatok…)
 felelős: MICS
 határidő: 2023. április
igazgatói értékelés
 határidő: 2023. május – június 15.
 felelős: ig.
az oktatók megismertetése az értékeléssel, egyeztetés
 határidő: 2023. július 03.
 felelős: ig.
cselekvési terv készítése
 határidő: 2023. szeptember 01.
 felelős: oktatók, ig.
cselekvési terv végrehajtása




határidő: következő értékelés
felelős: oktatók

3. A digitális és a jelenléti munkarend összehangolása (tanügyigazgatás, adminisztráció)
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

a 2020-2021. tanévben a digitális munkarendben bevezetett Classroom csoportok
aktualizálása, újonnan érkezett tanulók felvétele
 határidő: 2022. szeptember 05.
 felelős: szaktanárok
a beiskolázott kilencedikes tanulókkal a Classroomban alkalmazható óraszervezés, feladatés tananyagkiadás megismertetése
 határidő: 2022. szeptember 19.
 felelős: 9.-es osztályfőnökök, szaktanárok
az újonnan érkezett kollégák megismertetése a Classroomban alkalmazott óraszervezésről,
feladat- és tananyag kiadásról, a tanári munka online ellenőrzésének lehetőségeiről
 határidő: 202. szeptember 19.
 felelős: munkaközösség-vezetők
a 2020-2021. tanévben elfogadott ún. Netikett aktualizálása egy esetleges újabb digitális
oktatási rend esetén ennek betartása
 határidő: 2022. szeptember 19.
 felelős: Tóth Andrea
szülők tájékoztatása az esetleges online szülői értekezletek, fogadóórák lebonyolításának
módjáról
az órarendek alkalmassá tétele digitális oktatásra
 határidő: szükség szerint
 felelős: ig., igh.
intézkedési tervek aktualizálása
 határidő: szükség szerint
 felelős: ig., igh.
webes felületek működtetése (iskolai honlap, Facebook, Instagram)
 határidő: folyamatos
 felelős: rendszergazda, szakmai igh.
rendszeres konzultáció, tapasztalatcsere online felületeken (értekezletek tantestületi és
munkaközösségi szinten, egy osztályban tanítók csoportjában)
 határidő: folyamatos
 felelős: ig., igh., munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
E-kréta folyamatos nyomon követése, pontos vezetése, ellenőrzése a vezetőség részéről
 határidő: folyamatos
 felelős: általános igh.
érdemjegyek és hiányzások határidőre való rögzítése, ennek ellenőrzése
 határidő: folyamatos
 felelős: osztályfőnökök, általános igh.

4. Kapcsolattartás, információáramlás az oktatói testületen belül
o

minden hétfőn a 7. órában oktatói testületi értekezletet tartunk (tantestületi, vagy
tematikus szakmai)
 határidő: folyamatos
 felelős: ig., igh., munkaközösség vezetők

o
o

az információáramlást segíti az iskolai e-mail címek hatékony használata, illetve a Googlefiók nyújtotta közvetett és közvetlen információcsere
a Kréta rendszer „üzenetek” funkciójának használatára való törekvés
 határidő: folyamatos (szükség szerint)
 felelős: oktatók, rendszergazda

5. A kapcsolattartás iskolai rendszere, fórumai. Az iskolai fejlesztések és eredmények
megismertetése a szülőkkel (pl. összevont év eleji igazgatói szülői értekezlet keretében).
A szülők bevonása az iskola képzéseibe.
o
o

o
o

o

o

o
o

az intézmény összes dolgozója számára elérhetővé tettük az elektronikus ügyintézés formáit
a szülőkkel való kapcsolattartás formái a hagyományos szülői értekezletek, fogadóórák
 a fogadóórák időpontjai: 2022. november 21., 2023. április 03.
 felelős: oktatók
a kedvező visszajelzések alapján idén is lehetőséget biztosítunk az online kapcsolattartási
formáknak (pl. fogadóórák), ezzel megnöveljük a családok, szülők elérhetőségét
a szülők tájékoztatása az iskolai fejlesztésekről és eredményekről, aktualitásokról döntően
az osztály -szülői értekezleteken történik.
 időpontok: 2022. szeptember 12 – 16, 2023. január 30 – február 03.
 felelős: osztályfőnök
a 12. évfolyamosok részére összevont szülői értekezletet tartunk, melyen a tanév fontos,
közös eseményeit beszélik meg az igazgató részvételével
 határidő: szeptember 12.
 felelős: végzős of.-k, ig.
a sikeres felvételi eljárás végén, a nyár elején „0.” összevont szülői értekezletet tartunk a
leendő kilencedikesek szüleinek.
 határidő: a felvételi eljárás végén
 felelős: ig., igh.
a folyamatos kapcsolattartás eszközeként törekszünk a Kréta rendszer „Üzenetek”
funkciójának használatára
az osztályok egyéb csatornákat is használhatnak a kapcsolattartásra: pl. Facebook-csoport,
Messenger…

6. Családbarát munkahely megteremtése, családközpontú ügyintézés, testvérek előnyben
részesítése
o

o

o
o
o

az iskola elfogadása, megszeretése kulcsfontosságú eleme az ötéves technikumi modell
működésének, a családbarát iskola csökkentheti a duális rendszerben működő szakképző
iskola tanulóinak végzettség nélküli iskolaelhagyását is
kitüntetett figyelmet fordítunk a gyermekek lelki egészségének megfelelő fejlődésre, a
magatartási és viselkedési zavarokkal küldő diákok feltérképezésére, kezelésére, általános
prevencióra, a gyermekvédelem aktuális kérdéseire, a szülőkkel való kapcsolattartásra
(hagyományos fórumok, személyes egyeztetések lehetősége, online kapcsolattartás)
a tanulói ügyek intézése a vezetői és titkársági munkában rugalmasan, és a méltányosság
figyelembevételével történik
elektronikus tananyagok elkészítésével, fejlesztésével támogatjuk az otthoni tanulást
a rászoruló gyerekeket az iskolai alapítvány, illetve a ferencvárosi FESZGYI szociális
munkásának segítségével anyagilag is támogatjuk

o
o

o

o
o
o
o
o
o

o

a tanulási problémákat egyéni megbeszélés keretében az iskolai fejlesztő pedagógus
segítségével tárjuk fel
az osztályfőnökök folyamatosan nyomon követik diákjaik családi és szociális helyzetét, ha
kedvezőtlen tapasztalataik vannak, akkor jelzik azt a szülőnek, az osztályban tanító
tanároknak, párbeszédet kezdeményeznek velük, és a probléma okait, megoldási
lehetőségeit együtt keresik meg, igény szerint szakemberhez irányítják a tanulót
alapvető cél a munkáltató és a munkavállalók közötti jó viszony kialakítása, mert ez
kedvezően hat nem csak a munkahelyi légkörre, hanem a dolgozók családi életére és
szabadidős tevékenységére
a technikai és PMS dolgozók részére lehetőséget biztosítunk a rugalmas, de előre egyeztetett
munkakezdésre
támogatjuk az oktatók otthon végezhető munkáját, amennyiben szükséges digitális órák
megtartásával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával
támogatjuk a PMS dolgozók otthon végezhető munkáját
a jó munkahelyi légkör megteremtése céljából szervezünk közös ünnepségeket, törekszünk
ezeknek a méltó, de családias hangú megtartására
közös kirándulások szervezésével erősítjük a jó viszonyt, légkört
az osztályfőnökök folyamatosan nyomon követik diákjaik családi és szociális helyzetét, ha
kedvezőtlen tapasztalataik vannak, akkor jelzik azt a szülőnek, az osztályban tanító
tanároknak, párbeszédet kezdeményeznek velük, és a probléma okait, megoldási
lehetőségeit együtt keresik meg, igény szerint szakemberhez irányítják a tanulót
 határidő: folyamatos
 felelős: ig., igh., oktatók
megfelelő előzmények teljesülése mellett támogatjuk tanulóink testvéreinek felvételét
intézményünkbe
 határidő: felvételi időszak
 felelős: ig.

7. Ügyfélbarát iskola, elektronikus ügyintézés
o
o
o
o

o

o
o
o

az ügyfélbarát ügyintézési attitűdöt teszünk általánossá, amely a pedagógiai munkát
támogatja, és nem akadályozza
rugalmas félfogadási időt biztosítunk (iskolatitkáron keresztül intézve), megteremtjük az un.
egyablakos ügyintézést
a szülők számára technikai segítségnyújtást biztosítunk az e-napló hozzáféréshez
a panasz- és reklamációkezelést, a tanuló – iskola, szülő – iskola konfliktusokat megpróbáljuk
békéltető jelleggel, helyben rendezni, szükség szerint mentálhigiénés szakember
bevonásával
az intézmény összese dolgozója részére lehetővé tettük az elektronikus ügyintézést (tanári
szobák, kistanárik, titkárság, könyvtár, kollégium, gondnoki iroda), ösztönözzük pl. az ebérjegyzékhez való hozzáférést
támogatjuk az oktatók otthonról való munkavégzését, pl. online értekezletek megtartásával,
vagy a tanári felkészülés, adminisztráció terén
az elektronikus beszerző felület aktiválásával gyorsítani tudjuk az ügyintézést, és
hatékonyabbá válik a papírmentes folyamat
iskolánk egyre jobban elmozdul a készpénzmentes iskola irányába. A szülők és a tanárok az
ebédbefizetést online tudják intézni, a terembérlők átutalással fizetnek, ezen kívül a büfé is
alkalmazza a készpénzmentes fizetést




határidő: folyamatos
felelős: ig., igh., gazdasági ügyintéző, büfévezető

Feladatok az oktatás- és vizsgatervezés területén
1. Az új szakképzési szabályozás az iskolai munkában: szabályozó dokumentumok frissítése;
tananyagtartalmak kidolgozása és helyi alkalmazása; tanulási eredmény alapú
szabályozás; megújuló vizsgáztatási rendszer
o

o

az új szakképzési szabályozásnak megfelelően iskolai dokumentumainkat (SZMSZ, Szakmai
program, Házirend) átdolgozzuk, frissítjük, aktuálissá tesszük.
 határidő: 2022. szeptember 15.
 felelős: szakmai igh.
figyelemmel kísérjük a megújuló vizsgáztatási rendszer esetleges változásait
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai igh.

2. Ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatás befejezésekor
o
o
o

o
o

a kilencedik évfolyamon kezdődik az alapvizsgára való felkészítés, a korábbi évek
tapasztalatait ebben felhasználjuk
a most már bőségesen rendelkezésre álló mintafeladatsorok alapján folytatjuk a felkészítést
az alapvizsgára
a tizedik évfolyam számára célzottan tartunk felkészítést, próbavizsgát az alapvizsga sikeres
teljesítése érdekében
 határidő: az írásbeli érettségi hete
 felelős: szakmai munkaközösségek
célunk az ágazati alapvizsga felkészítését szolgáló, elektronikus tananyagok használata, az
otthoni tanulás támogatása, módszertani előrelépés
tovább fejlesztjük az elkészült tananyagokat, bővítjük a feladatbankot
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai munkaközösségek

3. Érettségire történő intenzív felkészítés és belső mérések
o
o

o

o

o

az oktatói testület legtöbb tagjának minden tanévben kiemelt feladata az érettségi
felkészítés
az
utolsó
szakgimnáziumi
tanrend
szerint
tanuló
osztály
részére
próbaérettségiket/évfolyamszintű témazáró dolgozatokat szervezünk magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika tantárgyakból
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai munkaközösség vezetők
szintfelmérést végzünk az ágazati szakmai érettségi tárgyakból a felkészültség ellenőrzésére
 határidő: február
 felelős: szakmai munkaközösség vezetők
szóbeli próbaérettségi vizsgák szervezése
 határidő: ballagás előtti hét
 felelős: munkaközösség vezetők
szaktárgyak szerinti írásbeli érettségi tananyag komplex áttekintése




határidő: ballagás előtti hét
felelős: munkaközösség vezetők

4. A tanulók nyelvtudásának fejlesztése
o

o

A nyelvi előkészítő osztályok indításával az előrehozott érettségik és nyelvvizsgák száma is
megnőtt. Szeretnénk folytatni azt a tendenciát, hogy az érettségire minél több diákunk
rendelkezzen nyelvvizsgával, hiszen a technikumi rendszerben már nincs lehetőség az
előrehozott idegen nyelvi vizsga letételére. A második idegen nyelv oktatását is tovább
erősítjük.
Lehetőség szerint részt – sikeres pályázat esetén – részt veszünk az idegen nyelv oktatását
segítő programokban (Erasmus, Határtalanul, KA1, KA2, …..)
 határidő: folyamatos
 felelős: nyelvi munkaközösség

5. Gyakorlóiskolai feladatok ellátása
o
o

az ELTE BTK magyar – történelem szakos hallgatóit fogadják tanáraink
személyi feltételeink adottak, nyitottak vagyunk más egyetemekkel való együttműködésre is
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai igh.

Feladatok a megújuló oktatásmódszertan területén
1. Projektoktatás: projekt jellegű házi feladatok (közzététel, értékelés módja); összefüggő,
egyhetes projektfeladat kidolgozása az írásbeli érettségi hetében a 9. évfolyamon;
projekthét
o

o

o

a projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldás a tanulók
érdeklődésére, a tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a
probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján
a tanórák folyamatos tapasztalatai és a minőségbiztosítási rendszer keretében végzett
vizsgálatok is azt mutatták, hogy a tanulók szinte csak az iskolai oktatás keretein belül
hajlandóak foglalkozni feladataikkal. Továbbra is fontosnak tartjuk a házi feladatokat,
amelyek önálló munkavégzésre nevelnek, ez a munkaerőpiacon kiemelkedő fontosságú
kompetencia. Ezért oktatóink minden tantárgy esetében a tanmenet mellékleteként
megjelölnek minimum két témazáró dolgozathoz kapcsolódó, nagyobb lélegzetű házi
feladatot, projektmunkát, amelyek kötelező jellegűek lesznek, és a témazárók értékelésének
30%-át adják. Ezeket a témákat az iskola honlapjának házi feladat menüjében közzétesszük
a tartalom, és a kapcsolódó témazáró megjelölésével. Oktatóink kihasználva az egyes
tantárgyak közötti kapcsolatot, interdiszciplináris projekteket is kijelölhetnek, valamint
csoportos feladatokat is kiadhatnak. Az új technikumi rendszer szükségessé teszi portfólió
elkészítését is, ezért a szakmai munkaközösségek a 11. évfolyam részére félévente írják elő
két projektfeladat elkészítését.
Igény esetén az oktatók a diákokkal közösen határozzák meg a kiinduló kérdést, ötleteket
ajánlanak a diákok számára, folyamatosan nyomon követik a projektet, szükség esetén
tanácsot adnak, visszajelzésekkel, új irányok adásával segítik a diákok folyamatos tanulását,
fejlődését.

o

o

A projektjellegű házi feladatok a visszajelzések alapján nagymértékben segítették a diákokat
az időmenedzsmentben, az önértékelésben, a kiemelkedő munkák szóbeli bemutatása
alkalmával az előadókészség javításában, a szakmai tantárgyak esetében a gyakorlati
problémák és kihívások megoldásában.
 a közzététel határideje: szeptember 15.
 megvalósítás határideje: folyamatos
 felelős: munkaközösség vezetők
a 9. évfolyam számára az írásbeli érettségi hetében projekthetet szervezünk. A projekthét
részletes terve (munkamegosztás, tanulói hatáskörök, feladatok, értékelés rendszere) az
iskola honlapján is elérhető lesz
 határidő: 2023. április
 felelős: 9. évfolyamon tanítók

2. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, felzárkóztatás, tehetséggondozás:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások intézményi rendszere
kollégáink felzárkóztatással, egyéni és csoportos fejlesztéssel is igyekeznek a rosszabb
eredményt elért tanulókat segíteni. A korrepetálásokat igény szerint tartjuk, illetve egy - egy
tudáspróba esetén csoportos felkészítést is tartunk
 határidő: folyamatos
 felelős: szaktanárok
online és személyes mentorálás, tanuló-tanuló mentorálás támogatása;
oktatóink a tehetséges diákokat versenyeken indítják, motiválják a továbbtanulásra,
önfejlesztésre
fejlesztő pedagógusaink egyéni fejlesztői órákat tartanak a szakértői vélemények ajánlásának
figyelembe vételével
a szaktanárok online formában is segítik a diákokat korrepetálással, egyéni foglalkozással
közösségi szolgálati órák esetében a tanulók mentorálják társaikat, hosszabb, vagy rövidebb
távon is
az előző tanévek mentorprogramját folytatjuk, célunk a bevont tanulók számának növelése
az oktatók munkáját a vezetőség egyéni egyeztetés után óralátogatásokkal segíti, értékeli
 határidő: folyamatos
 felelős: szaktanárok
versenystratégia;
iskolánk kiemelt figyelmet fordít a versenyeken való megmérettetés lehetőségére
minden szaktanár feladata, hogy a tanév során részvételi lehetőséget kínáló versenyeken
tanulókat indítson, és törekedjen kiemelkedő eredmények elérésére
a tanév végén ennek indikátora a minden pedagógushoz hozzárendelhető részvétel
elvárásként megfogalmazzuk, hogy minden oktatóhoz minimálisan egy hozzárendelhető
versenyeztetett tanuló tartozzon
kiemelt versenyek: ÁSZÉV, OSZTV, OKTV, KSH Statwars, Diákolimpia
a tanév során folyamatosan kiírásra kerülő versenyeket nyomon követjük
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai igh.
a fejlesztő értékelés működtetése;
a szaktanárok, osztályfőnökök szakórán és osztályfőnöki órán tanulásmódszertani
ajánlásokat ismertetnek a tanulókkal, egyéni tanulási útvonalakat alakítanak ki közösen

o

o
o
o

a jelenléti oktatás során a projektfeladatok, közös feladatok után egymást is értékelik
fejlesztő jelleggel a tanulók, a gamefikáció módszerével ezt játékos formában tehetik meg
 határidő: folyamatos
 felelős: szakmai igh.
folytatjuk a felkészülést a tanulási eredmény alapú szabályozásra
bemeneti és további mérések eredményeinek elemzése, értékelése
a mérések eredményei alapján összehasonlító statisztikai elemzést készítünk, feltárjuk a
gyenge pontokat, megkeressük és megszüntetjük az okokat, a hiányosságokat pótoljuk
 határidő: folyamatos
 felelős: igh.

3. A differenciált munka tanórai és tanórán kívüli szervezeti lehetőségei, kooperatív
munkaformák alkalmazása, munkavállalói kompetenciák támogatása
o
o
o
o

o
o

ahol indokolt, és lehetőség van rá, a frontális tanórákat a tanulók aktivitását megkövetelő,
kooperatív munkaformákkal váltjuk fel
a tantermeket alkalmassá tesszük kooperatív órák megtartására
közösségi tereket hozunk létre a folyosókon, az udvaron
lehetőség szerint tanári továbbképzéseken veszünk részt, támogatjuk a komplex,
problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást, az emberei kapcsolatok kezelését, a
csapatmunkát
folyamatosan keressük azokat a módszereket, amelyekkel sikeresebben tudjuk motiválni
tanulóinkat
a 2-3 órát felölelő módszertani újítások eredményeit szabad óralátogatási időszak
kijelölésével ismerjük meg
 határidő: folyamatos
 felelős: szaktanárok

4. Az intézmény innovációs céljaihoz illeszkedő munkaközösségek fenntartása, a tanítástanulás támogatása elektronikus tananyag fejlesztésével, feladattár
o
o

az elmúlt tanévek bevált tapasztalatai alapján iskolánk oktatói 6 munkaközösségen belül
végzik munkájukat (humán, reál, idegennyelvi, sport, közgazdasági, osztályfőnöki)
az ágazati alapvizsgára való felkészülést segítő elektronikus tananyagokat, feladattárat
folyamatosan felhasználjuk, bővítjük
 határidő: folyamatos
 felelős: szaktanárok

5. BGSZC Pedagógiai Nap rendezvény, közös tanítás nélküli munkanap: 2022. november
második hete
o

aktívan, fogadó iskolaként is részt veszünk a BGSZ Pedagógiai Nap rendezvényén
 határidő: november második hete
 felelős: igh., munkaközösség vezetők

6. Aktív részvétel a BGSZC módszertani pályázaton (2022/2023-as felhívás: „Tanítok, tehát
tervezek”) pályamunkákkal és bírálócsapatban
o

támogatjuk, hogy minél több oktató vegyen részt a módszertani pályázaton, és jelentkezzen
a bírálócsapatba
 határidő: kiírás szerint
 felelős: igh.

Feladatok az iskolai közösségépítés és a pályaválasztás területén
1. Tanulóközpontú, családközpontú tanári szerep
o

o
o

a tanári szerep, az ismeretek átadásának képesség továbbra is hangsúlyos, de folyamatosan
változik: a szakmai ismeret mellett az emberi tulajdonságok is egyre fontosabbá válnak.
Célunk, hogy diákjaink úgy tekintsenek oktatóikra, mint moderátorra, felnőtt társra, segítő
barátra. Munkánkban hangsúlyozzuk, hogy a tanári szerep a családi szereptől a társadalom
legnagyobb közösségi szerepéig mindent magába foglal.
a konfliktusok kezelését mindig az érintettek bevonásával az adott szinten próbáljuk kezelni
a konfliktuskezelés sorrendje: először a szaktanárral, sikertelenség esetén az
osztályfőnökkel, majd igazgatóhelyettessel, igazgatóval, szükség szerint szakember
bevonásával

2. Aktív és komplex szabadidőszervezés, iskolai ünnepek, a legfontosabb nemzeti ünnepek
megszervezése
o
o
o

a szabadidős programok szervezése az osztályfőnökök, testnevelők, kollégiumi nevelők,
szaktanárok feladata
a legfontosabb iskolai és nemzeti ütemek megszervezését a mellékletben található tanévi
ütemezés tartalmazza a határidő és felelős megnevezésével
törekszünk az ünnepségek méltó megtartására

3. Tanévi tervek a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, ÖKOISKOLA
o
o
o
o

o

felelősséget vállalunk diákjaink szemléletformálásában
a PET palackokat továbbra is külön szemetestárolókban gyűjtjük
tanítási órákon a lehetőség szerint beépítjük a tananyagokba a fenntarthatóság gondolatát,
a környezetvédelmet
részt veszünk a Fenntarthatósági témahéten
 határidő: 2023. április 24 – 28.
 felelős: Torma Erzsébet
részt veszünk a „Zöldítsük együtt a Mester utcát” programban, melynek keretében két fát,
és évelő növényeket tartalmazó növénykazettákat alakítanak ki a Fővárosi Önkormányzat
projektje keretében iskolánk előtt, ennek ápolását – gondozását diákjaink segítségével
végezzük, közösségi szolgálat keretében
 határidő: folyamatos
 felelős: igh.

4. Új európai programok, pályázatok
o

a pályázati kiírásokat folyamatosan nyomon kísérjük




határidő: folyamatos
felelős: igh.

5. Sportstratégia
o
o
o
o
o
o

részt veszünk a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt felmérésén
felkészítjük diákjainkat a testnevelés érettségire (a lehetőségek figyelembe vételével úszás,
atlétika, torna, sportjátékok, gimnasztika)
ágazati alapvizsgára készítjük fel a sport ágazatban részt vevő tanulóinkat
feladataink között szerepel a sport és környezet kapcsolatának tudatosítása
igény szerint szabadidős sporttevékenységeket ismertetünk meg (jóga, tollaslabda
kosárlabda, görkorcsolya)
hétvégi sportrendezvényeken veszünk részt (futófesztiválok, Nagy Sportágválasztó…)
 határidő: folyamatos
 felelős: sport munkaközösség

6. Üzemlátogatások
o

o
o

a tanév elején a közgazdasági munkaközösség felveszi azokkal a vállalatokkal a kapcsolatot,
amelyek az elmúlt években fogadókészséget mutattak (pl. Győr – Audi, Etyek – Korda Stúdió,
Paks – Atomerőmű, Budapest – Zwack)
új kapcsolatokat próbálunk meg kiépíteni
célunk, hogy minden osztály el tudjon menni valahová üzemlátogatásra
 határidő: folyamatos

7. Pályaorientációs nap
o
o
o
o

a tavalyi tanév sikeres pályaorientációs napját követően idén is megszervezzük diákjaink
részre tanítás nélküli munkanap keretében
vállalkozásokat, intézményeket hívunk meg
meghallgathatók lesznek volt diákjaink előadásai
lehetőség lesz szülőkkel való beszélgetésre
 határidő: 2022. december 02.
 felelős: tantestület

Feladatok a beiskolázási tevékenység folyamatos támogatása területén
1. Beiskolázási stratégia
o célunk a járványügyi szabályok betartása mellett minél több potenciális tanuló elérése
személyesen, illetve az online térben
o írásbeli felvételi dolgozatként központi felvételit írnak a jelentkezők
o azok a tanulók, akiknek a 7. év végi eredménye, a 8. félévi eredménye és a központi felvételin
elért pontjainak összege legalább 130 pont, a szóbeli vizsgán automatikusan megkapják az
érte járó 50 pontot, és automatikusan felvételt nyerhetnek iskolánkba. A 90 pont alatt
teljesítők szóbeli beszélgetésen nem vesznek részt, de ettől függetlenül felvételt nyerhetnek.
o iskolánkat a hagyományos beiskolázási rendezvényeken, börzéken személyesen
népszerűsítjük

o budapesti, illetve agglomerációban lévő általános iskolák részére diákjaink részvételével
felkínáljuk a személyes tájékoztatást, ezzel közelebb kerülhetünk a célcsoportunkhoz,
hitelesebb tájékoztatást adhatunk
o nyílt napokat szervezünk, ahol először az igazgató összevont tájékoztatót tart az
érdeklődőknek, majd előzetes regisztrációt követően 20 perces rövid tanórákon tudnak részt
venni a szülők is, és a diákok is
o részt veszünk a szakmák éjszakája rendezvényen
 határidő: folyamatos (részletesen a mellékletben)
 felelős: általános igh.

Budapest, 2022. szeptember 01.

Harmath Zsolt
igazgató

Melléklet
A tanév helyi rendje a 2022/2023. tanévben
A tanév, a tanítási év
Javítóvizsgák:
2022. augusztus 30. kedd, 8.00 óra
A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási
napja 2023. június 15. (csütörtök).
A szakképző évfolyamon az első tanítási nap 2022. szeptember 07. (szerda).
A tanítási napok száma 179 nap
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap 2023.
május 4. (csütörtök).
A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. A félévi értesítőt 2023. január 27-ig kapják kézhez a tanulók.
Fogadónapok időpontjai: 2022. november 21. hétfő, és 2023. április 03. hétfő (online).
Szülői értekezletek időpontjai:
2022. szeptember 12-16. (végzősök összevont szülőije: szeptember 12., hétfő 17.00 óra)
2023. január 30 - február 03.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban nyolc munkanapot tanítás nélküli
munkanapként lehet felhasználni, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület
véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap
kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
november 7. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023.
január 3. (kedd).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április
12. (szerda).

Iskolai tanítási nélküli munkanapok időpontja, felhasználása:
Nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
2022. november 09. (szerda): Centrum Pedagógiai napok
2022. december 2. (péntek): pályaorientációs nap
2023. január 23. (hétfő): osztályozó értekezlet
2023. február 20. (hétfő)
2023. február 21. (kedd): tematikus nap
2023. március 01. (szerda): szóbeli felvételi
2023. május 19. (péntek): tanulmányi kirándulások
Iskolai diák-önkormányzati hatáskörben meghatározva:
2023. április 5. (szerda): Istvános nap

A témahetek és a témanap megszervezése
A projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:
Magyar Diáksport Napja: 2022. szeptember 30. – felelős: sportszakmai munkaközösség
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6–10. között – felelős: közgazdasági munkaközösség
Digitális Témahét: 2023. március 27–31. között – felelős: nyelvi + reál + humán munkaközösség
Fenntarthatósági Témahét: 2023. április 24–28. között- felelős: Torma Erzsébet + 10. A

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor, ebből ránk az alábbi vonatkozik:
az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai kompetenciáit vizsgáló
bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének
figyelembevételével.
A méréseken a tanulók a szövegértés és a matematika mérésen vesznek részt, a Hivatal által meghatározott
eljárásrend szerint.
A meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell
lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A
kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. A méréseket a Hivatal által elkészített
– és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök
alkalmazásával kell lebonyolítani.
A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5)
bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatát az iskolák a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és
2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által
kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos
testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két
órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

Iskolai ünnepek időpontjai
Ünnep megnevezése
Évnyitó
135. születésnap
Aradi vértanúk napja
(október 6. csütörtök)
Nemzeti ünnep
(október 23. vasárnap)
Gólyaavató
Szalagavató
Kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak
emléknapja
(február 25. szombat)
Nemzeti ünnep
(március 15. szerda)
Holokauszt áldozatainak
emléknapja
(április 16.)
Bolond ballagás
Ballagás
Nemzeti összetartozás napja
(június 4.)

megtartásának
időpontja
szeptember 01. 9.00
szeptember 03. 10.00
október 3 - október
6.**
október 21. péntek

felelős

résztvevők

ig.
Molnár Judit
osztályfőnök

nappali tagozatok
nappali tagozatok
osztály

Tusorné Smid Réka Debóra

nappali tagozatok

október 13. (csütörtök) Tusorné Smid Réka Debóra

12. C szervező,
9. évfolyamosok
nappali tagozatok

november 19.
(szombat)
február 20 – 24. **

Törökné Argay Márta
Parraginé Rimay Nóra
osztályfőnök

március 14. kedd

of. munkaközösség + reál nappali tagozatok
(„PI” - nap)
osztályfőnök
osztály

április 13-14.**

május 4.
május 5 (péntek)
12.00 óra
június 1-2.**

osztály

végzős osztályfőnökök
Tulipán Ildikó

végzős osztályok
nappali tagozatok

osztályfőnök

osztály

*A jelölt tanítási napon a tanítási rend változik.
**A megemlékezések megszervezhetők osztályfőnöki vagy szakórákon az órarend figyelembe vételével.

Az évi rendes diák közgyűlés tervezett ideje
2023. november 11. péntek

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek témája és időpontja
2022. augusztus 29. hétfő 9.00
2022. augusztus 31. szerda 9.00
2022. augusztus 31. szerda 12.00
2022. november 07. hétfő
2023. január 23. hétfő
2023. január 30. hétfő
2023. május 04. csütörtök 14.00
2023. május 22. hétfő
2023. június 14. szerda
2023. július 03. hétfő

Tájékoztató értekezlet (javítóvizsgákról, tankönyvosztásról)
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
Kötelező tűz-és munkavédelmi oktatás
Pedagógiai, szakmai munka
Félévi osztályozó értekezletek
(jegyek lezárása január 20. péntek, 14.00 óra)
Félévi értékelő,
következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet
Végzősök osztályozó értekezlete
(jegyek lezárása május 3. szerda, 12 óra)
Aktualitások
Év végi osztályozó értekezlet
(jegyek lezárása: június 13 kedd, - 14.00 óra)
Tanévzáró értekezlet, a szakmai munka értékelése

Osztályozó vizsgák
I.félév:
értesítés határideje: 2023. január 03. (kedd)
osztályozóvizsgák ideje: 2023. január 11. (szerda) – 2023. január 19. (csütörtök)
II.félév:
értesítés határideje: 2023. május 22. (hétfő)
osztályozóvizsgák ideje: 2023. június 01. (csütörtök) – 2023. június 12 (hétfő)
Végzősök osztályozóvizsgája:
értesítés határideje: 2023. április 03. (hétfő)
osztályozóvizsgák ideje: 2023. április 19. (szerda) – 2023.május 2. kedd

Nyílt napok
2022. október 05. (szerda)
2022. november 10. (csütörtök)
2022. november 28. (hétfő)
2023. január 10. (kedd)

A középiskolai felvételi eljárásának időpontjai
2022. október 20. (csütörtök) – a felvételi tájékoztató honlapon történő nyilvánosságra hozatala
2022. december 02. (péntek) – a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
2023. január 21. (szombat, 10.00) – központi írásbeli felvételi vizsga
2023. január 31. (kedd) 14.00 – pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2023. február 27. (hétfő) – március 14. (kedd) – szóbeli felvételi vizsgák
2023. május 08 – 19. – rendkívüli felvételi eljárás (ha a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettünk
fel)
2023. június 21. (szerda) – június 23. (péntek) - beiratkozás

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 2022 október 14. – 2022. október 27.
A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák: 2022. november 10 – 25.
A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák: 2023. május 05. – május 26.
A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák:
emelt szint: 2023. június 07 – 14.
középszint: 2023. június 19 – 30.

Nyilatkozatok

1. A szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
munkaterv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
……………………………………………………………….……………………….

2. Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján, aláírásommal tanúsítom,
hogy a munkatervben a tanulókat érintő programokkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez az
előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
………………………………………..……………………………………….…….

3. A duális képzőhelyek képviseletében és felhatalmazásuk alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
munkaterv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogukat gyakorolták.
……………………………………………………………….……………………….
(a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes vagy igazgató)

Budapest, 2022. szeptember 01.

