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Tanév rendje a Széchenyiben 

A tanév hossza a szakgimnáziumban 178 nap 

a gimnáziumban 179 nap 

Első tanítási nap 2017. szeptember 1. 

Utolsó tanítási nap 

12. évfolyam és 13.évfolyam, 2/14 PSZÜ 2018. május 3. 

 

9-11. évfolyam 2018. június 15.(péntek) 

 

 

Első félév vége 2018. január 26. 

 

Tanítási szünetek : 

 őszi szünet: 2017. október 30. – 2017. november 3. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

november 6. (hétfő). 

 

 Téli szünet: 2017. december 27. – 2018. január 2. 

 

A szünet előtti utolsó nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. január 3. (szerda). 

 

 Tavaszi szünet: 2018. március 29. – 2018. április 3. 

 

A szünet előtti utolsó nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2018. április 4. (szerda). 

 

Tanítási nélküli munkanapok: 

szakgimnázium 8 nap, amelyből 1DÖK,  1 pályaorientáció 

gimnázium 7 nap, amelyből 1 DÖK,  

 

2017. november 22. Pályaorientációs nap  

2017. december 22.  módszertani tanácskozás 

2018. március 10. szakgimnázium (gimnázium tanítás) 

2018. március 28. Lelki nap 
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2018. május 3. Vidámballagás, diáknap 

2018. május 7-9. Írásbeli érettségi 
 

Értekezletek: 
 

Alakuló értekezlet 2017. augusztus 23. 
Tanévnyitó értekezlet 2017. augusztus 29. 

 

Osztályozó értekezletek: 

félévi: 2018. január 26. 

év végi: 
(12. évf. és 13. évfolyam, 2/14 PSZÜ) 

2018. május 3. év végi: 

(9-11. évf.) 2018. június 15. 

 

 

 

Félévi illetve 

tanévzáró értekezletek: 

félévi – 2018. január 30. 

év végi – 2018. július 3. 

Nevelési értekezletek: 2017. november 22. 
2018. március 21. 

Szülői értekezletek: 2017. szeptember 21. 16.30 9. évfolyamos szülői ért. 

2017. október első hete 

2018. február első hete 
Szülői fogadás: 2017. november 22. 

2018. március 21. 

 

 

Vizsgák, mérések: 
 

Országos kompetenciamérés: 2018. május 23. 

 

ÉRETTSÉGI vizsga 

 

 2017. évi októberi-novemberi érettségi vizsgák: 

ÍRÁSBELI: 2017. október 16-től 2017. október 27-ig 

KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI: 2017. november 20-24. 

EMELT SZINTŐ SZÓBELI: 2017. november 9-13. 
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 2018. évi május-júniusi érettségi vizsgák: 

 

ÍRÁSBELI: 2018. május 7-tól 

 

KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI: 2018. június 18-29. 
12. A 2018. június – június 

12. B 2018. június – június 

12. C 2018. június – június 

 

 

EMELT SZINTŰ SZÓBELI: 2018. június 7-14. 

 

 

SZAKMAI OKJ vizsga 

 

 Tavaszi vizsgaidőszak: 

2018. május-június (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) 

 

 

Munkaközösségek: Munkaközösség vezetők: 
Társadalomtudományi Tóth Gizella Ilona 

Természettudományi Vasas Ágnes 

Idegen nyelvi Mesterné Széles Ágnes 

Osztályfőnöki Kovácsné Varga Lilla 
Közgazdaság Bihariné Szabalics Szilvia 

Informatika: Toldi Levente 

 

Képzési felelősök: 
Ügyvitel: Bánné Bakó Margit 
Egészségügy: Ráczné Bendiák Andrea 

 

Érettségire épülő 

szakképző évfolyamok felelőse: Majzik Ildikó, Bihariné Szabalics Szilvia 
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Feladatok, felelősök időrendben 
 

Idő Feladat Felelős 
2017. 

augusztus 
2017. augusztus 

22-23. Vezetői lelki gyakorlat Kismaroson Fehér Józsefné, Majzik Ildikó, 
Valakovicsné Lakatos Marianna 

24. 

24-25. 

Alakuló értekezlet 

Javítóvizsga 

Fehér Józsefné 

Szaktanárok 

22. 

22-23. 

Alakuló értekezlet 

Javítóvizsga 

Fehér Józsefné 

Szaktanárok 
 

 
22-31. 

Tanévkezdés előtti szervezési 

feladatok: tantárgyfelosztás, órarend, 

csoportbeosztások 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

feladatok 

 
Fehér Józsefné, 

munkaközösség-vezetők 

28. Nevelőtestületi lelki gyakorlat – Pécsi 

Rita előadása 

Fehér Józsefné 

29. Tanévnyitó értekezlet Fehér Józsefné 

 
2017. 

szeptember 2017. szeptember 

 
 

1. 

Tanévnyitó 
1. óra Osztályfőnöki óra 
2. óra Tanévnyitó ünnepség 

3. és 4. óra Osztályfőnöki óra 

Fehér Józsefné, Csordás Péter, 

Kiss György, Valakovicsné 

Lakatos Marianna 

 
5. 

Munkaidővel kapcsolatos feladatok  

Fehér Józsefné 

5. Jelentkezés a javító érettségi vizsgákra iskolatitkár 

11. 
Munkaközösségi munkatervek 

összeállítása 
munkaközösség-vezetők, DÖK 

15. Európa nap 
Vargáné Langa Éva, 14. 

PSZÜ 

15-ig Tanmenetek elkészítése 
munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

15-ig 
Idegen nyelvi, magyar nyelvi, 
matematikai szintfelmérők megíratása 

szaktanárok 

20. 

16:30 
Összevont szülői értekezlet (9. 

évfolyamosoknak), utána 

osztályonkénti szülői értekezlet 

9. osztályfőnökök, Fehér 

Józsefné, Farkas László 

21. Széchenyi születésének évfordulója 9. A osztály + osztályfőnök 

 
22. 

Jelentkezés tanulmányi versenyekre: 

OKTV, Arany Dániel, Gordiusz, 

Nemes Tihamér informatika verseny 

munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 
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27. Iskolai zarándoklat – 

Máriabesnyő 
Fehér Józsefné, 

osztályfőnökök 

 
Katekézis Farkas László atya 

Szeptembertől 

folyamatosan 

a TÁMOP „Tudásdepo expressz” 

pályázathoz kapcsolódó programok 

megszervezése, lebonyolítása 

 

Valakovicsné Lakatos Marianna 

szept. utolsó 

hete-okt. első 

hete 
Szülői értekezletek Fehér Józsefné, osztályfőnökök 

 

Idő Feladat Felelős 
2017. 

október 2017. október 

2. A népmese napja Valakovicsné Lakatos Marianna 

2. Egyéb foglalkozások indítása Valakovicsné Lakatos Marianna 

6. Iskolai statisztika igazgató, igazgatóhelyettesek, 

iskolatitkár 

6. Megemlékezés az Aradi vértanukról 10. C + osztályfőnök 

15. 
Szakgimnáziumban tanítás nélküli 
munkanap 

 

15. Szüreti bál 
 

 
Pályaválasztási kiállítás igazgatóhelyettes 

19. 
Iskolai ünnepség: 
1956-os forradalom és szabadságharc 

10. A + osztályfőnök 

20. Szalagavató 
11. és 12. évfolyamos 

osztályfőnökök 

20. 
Tanulmányi területek belső kódjainak 
megküldése a Felvételi Központnak 

igazgató, iskolatitkár 

20. Iskolánk felvételi eljárásrendjének 

közzététele a honlaon és a felvételi 

tájékoztatóban 

iskolatitkár, igazgatóhelyettesek 

23. Városi megemlékezés, koszorúzás Fehér Józsefné 

26. gólyaavató 
Tóbi Tímea, 12. évfolyamos of. 

+ 9. évfolyamos of. 

 katekézis 
Farkas László atya 

 A testvériskola által szervezett ėszi 
Szavalóversenyen való részvétel 

Kiss György 

 ,, Olvass velem!”- csatlakozás az 
iskolai könyvtári világhónaphoz 

Valakovicsné Lakatos Marianna 
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2017. 

november 
2017. november 

 Nemes Tihamér Országos Középiskolai 
Számítástechnikai Verseny 

közismereti informatika: Toldi 
Levente 

 Informatika OKTV iskolai forduló – 

II.kategória 

közismereti informatika: Toldi 

Levente 

 

 

15. 

 

Nyílt napok az általános iskolásoknak 
Fehér Józsefné, 

igazgatóhelyettesek, Csordás 

Péter, m.köz. vezetők 

 
Pályaválasztási szülői értekezletek a 

környék általános iskoláiban 

Fehér Józsefné, Majzik Ildikó, 

Valakovicsné Lakatos Marianna,  

m. köz.-vezetők 

20. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember 
előadása 

Fehér Józsefné 

22. Pályaorientációs nap  

22. Nevelési értekezlet Fehér Józsefné 

22. Szülői fogadó Tantestület 

23. Pályaválasztási Kiállítás igazgatóhelyettes 

24. Létszámjelentés a 10. évfolyamosok 

méréséhez 
iskolatitkár 

 katekézis Farkas László atya 

 Közös adventi koszorú készítése Tóbi Tímea 

2017. 
december 

2017. december 

Péntekenként 
4 alkalommal 

(dec. 1., 

dec. 8., dec. 

15., dec. 21.) 

 
 

Adventi gyertyagyújtás 

 
Farkas László, Kovácsné Varga 

Lilla 

 Tanulmányi versenyek Munkaközösségek 

8. Tanulók jelentkezése a központi, 

egységes írásbeli vizsgára 
iskolatitkár 

 Városi adventi műsor  

 katekézis 
Farkas László atya 

20. 800: Karácsonyi mise 

 
 

21. Iskolai karácsonyi ünnepség 
9. B + of 

22. Módszertani tanácskozás – tanítás nélküli 
munkanap 

Fehér Józsefné 
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2018. 

január 
2017. január 

6. Vízkereszt Valakovicsné Lakatos Marianna 

20.  10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga iskolatitkár, igazgatóhelyettes 

25.  14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsga iskolatitkár, igazgatóhelyettes 

22. A magyar kultúra napja 
társadalomtudományi 
munkaközösség 

 

26. 

Félév zárása: osztályozóértekezlet, 

félévi statisztikák, munkaközösségi 

vezetők jelentése 

Fehér Józsefné, osztályfőnökök, 
munkaközösség-vezetők 

 Jelentkezés a SZÉTV tanulmányi 
versenyre 

Szakmai munkaközösség-vezetők 

 
katekézis 

Farkas László atya 

27-ig 
Szülők tájékoztatása a félévi 

eredményről 
Osztályfőnökök 

 Szakmai gyakorlat szervezése a 10. és 
11. évfolyamnak informatika és 

ügyvitel ágazaton 

 

Majzik Ildikó 

30. Félév végi értekezlet Fehér Józsefné 

 

 

2018. 

február 
2018. február 

2-ig 
Szülők tájékoztatása a félévi 

eredményről 
Osztályfőnökök 

első  hét Szülői értekezletek Fehér Józsefné, osztályfőnökök 
első hét 10-11. évfolyamon tájékoztatás a nyári 

szakmai gyakorlatról 
Majzik Ildikó 

 OSZTV és SZÉTV elődöntő 

megszervezése, lebonyolítása 
Fehér Józsefné 

8. 
Tanulók értesítése a központi írásbeli 

felvételi eredményről 
iskolatitkár, igazgatóhelyettes 

15. 
Jelentkezés az érettségire és OKJ 

vizsgára 
Fehér Józsefné, iskolatitkár 

15. 
Jelentkezés felsoktatási 

intézményekbe 
12.-es osztályfőnökök 

19. 
Jelentkezési lapok beérkezése az 

általános iskolából 
iskolatitkár 

19. 
Magyar Ápolók Napja - 

megemlékezés 
10. E + of. 

22-tól 

márc.13-ig 

Szóbeli meghallgatás a 8. 
évfolyamosoknak 

Fehér Józsefné, Majzik Ildikó, 

Valakovicsné Lakatos 

Marianna  

24. 
Kommunizmus áldozatainak 
emléknapja 

Kiss György, Mesterné 

Sz. Ágnes, Tóth Katalin 

 
katekézis 

Farkas László atya 
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2018. 

március 
2018. március 

5-9. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 
hete 

közgazdasági munkaközösség 

 Pótló szóbeli meghallgatás  

8. Nőnap Kiss György + férfi tanárok 

14. Jelentkezők felvételi jegyzékének 

nyilvánosságra hozatala 
iskolatitkár 

15. Városi ünnepségen való részvétel Fehér Józsefné 

15. Testvériskolával szervezett közös 

ünnepi műsor Gyergyószentmiklóson 
Kiss György 

16. Nevelési értekezlet Fehér Józsefné 

17. Módszertani tanácskozás Nevelőtestület 

21. Nevelési értekezlet Fehér Józsefné 

21. Fogadó óra Nevelőtestület 

 Szakmai nyílt nap – 13. évfolyamos 

képzések ajánlása 

Majzik Ildikó, Informatikai és 

közgazdaság munkaközösség, 

ügyvitel ágazat 
 katekézis Farkas László atya 

 Városi informatika alkalmazói verseny informatika munkaközösség 

 Kertész Andor Megyei Matematikai 
Verseny 

Vasas Ágnes 

 Szavalóversenyek 

/Bajza, DISZI, Március 15. Gimnázium, 

Gyöngyös/ 

társadalomtudományi 

munkaközösség 

 

 

2018. 

április 2018.április 

9-13. Digitális témahét nevelőtestület 

 

6. 
Széchenyi halála – megemlékezés, 

pályázatok 

10. D + of. 

11. A költészet napja Tóth Gizella Ilona 

13. 
Ideiglenes felvételi rangsor megküldése 

a Felvételi Központnak 
Fehér Józsefné 

 Széchenyi Kosárlabda Kupa Gulyás József, Sághy Antal 

  

Holokauszt áldozatainak emléknapja 
Kiss György, Mesterné Sz. 

Ágnes, Tóth Katalin 

 Városi szervezésű Tavaszi Futófesztivál Sághy Antal 

 Városi Egészségnap Antalné Tóth Rita, Farkas Vanda 

 Vizsgázók tájékoztatása 
az érettségi és szakmai vizsgákról 

Fehér Józsefné, Valakovicsné 
Lakatos Marianna 

 Nevelési értekezlet Fehér Józsefné 

26. Általános iskolák értesítése a felvételrŐl Fehér Józsefné 
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23-27. 
Fenntarthatóság – környezettudatosság 

témahete 
munkaközösség-vezetők 

28. Húsvét megünneplése 10. B + of 

 katekézis Farkas László atya 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

2018. 

május 
2018. május 

 
 
 

2-4. 

 

 

 

3. 

Tanévzárás a 12. évfolyamon és a 

szakképző osztályokban (utolsó 

tanítási nap: 2017. május 3.) 

 Osztályozó értekezlet 

 az „Év Széchenyise” díj 

odaítélése 

 Szerenád 

 Vidámballagás, diáknap 

OsztályfŐnökök 
Tantestület 

 

 

12. évfolyamos diákok + of. 

 

12. évfolyamos diákok + of. 

Tóbi Tímea + 

osztályfőnökök 

 

4. 

14.00 

 
Ballagás 

Fehér Józsefné, Valakovicsné 

Lakatos Marianna, Csordás 
Péter, Kiss György, 11. és 12. 

évfolyamos osztályfőnökök 

7. 
Írásbeli érettségi kezdete. 

Osztálykirándulások 

Fehér Józsefné 

osztályfőnökök 

23. Országos mérés 
10. évfolyam, Mesterné Széles 

Ágnes 

 

25. 

 

Tantárgyfelosztás a 2017/2018. tanévre 
Fehér Józsefné, Valakovicsné 

Lakatos Marianna, Majzik Ildikó, 

munkaközösség-vezetők 

 katekézis Farkas László atya 

  

Szóbeli szakmai vizsga 
Fehér Józsefné, Majzik Ildikó, 

szaktanárok, jegyző, 

Bihariné Szabalics Szilvia 

 
2018. 

június 
2018. június 

 
Írásbeli OKJ vizsga 14. PSzÜ 

Bihariné Szabalics Szilvia, 

Majzik Ildikó 

 

 
15. 

 Tanévzárás 

a 9-11. évfolyamon 

 Osztályozó értekezlet 

 Statisztika, munkaközösségi 

beszámolók 

 

Fehér Józsefné, osztályfőnökök, 
munkaközösség-vezetők 

18- 29. 
Szóbeli érettségi Fehér Józsefné, szaktanárok, 

jegyző 

22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába 
igazgatóhelyettes, iskolatitkár, 

leendő 9-es osztályfőnökök 
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23. 17.00 óra Tanévzáró ünnepély 
Fehér Józsefné, Csordás Péter, 

Valakovicsné Lakatos Marianna 

 

16-tól 
Szakmai gyakorlat az informatika és 
ügyvitel ágazaton tanuló 11. 

évfolyamon, 10. Egészségügy 

tanulóinak 

Majzik Ildikó, Bánné Bakó 

Margit, Ráczné Bendiák 

Andrea,Toldi Levente 

 
 

2018. 

július 
2018. július 

3. Tanévzáró értekezlet Fehér Józsefné 

 

 
2018. 

augusztus 2018. augusztus 

20. 
Szent István Napja, az államalapítás 

ünnepe, Városi programok 
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A tanév kiemelt célkitűzései 

 
 Az iskola Pedagógiai programja alapján a széchenyis tanulók naprakész 

szakmai oktatása, nevelése, szem előtt tartva a helyi sajátosságainkat, 

igényeinket, lehetőségeinket. Célunk, hogy a szakmai ágazati tantárgyak 

segítségével 9-12. évfolyamos tanulóink megkedveljék az általunk oktatott 

szakmákat, és megfelelő előképzettséget szerezzenek további 

tanulmányaikhoz. 

 Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szakképző évfolyamok felkészítésére 

és a szakképzés új rendszeréből következő követelményekre. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelősek: szakmai munkaközösség-vezetők 

 Családi életre nevelés programjának elindítása. 

Felelős: Ráczné Bendiák Andrea, Záhonyi 

György, érintett osztályfőnökök 

 

 

 Sokoldalú tanulói személyiségek nevelése, összhangot teremtve az általános 

műveltségi területek (gimnáziumi) és a közgazdasági, informatikai, ügyviteli 

és egészségügyi ismeretek között. Minőségi és teljesítményre ösztönő oktatás 

biztosítása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

 

 Nevelésünk jó gyakorlatának számbavétele, új hatékony módszerek keresése. 

 Az osztályban tanító tanárok közötti szakmai, pedagógiai kommunikáció 

gyakoriságának növelése. 

 Adminisztrációs fegyelem erősítése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető 
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Kiemelt feladatok évfolyamonként: 

9. évfolyam: 

A középiskolába történő beilleszkedés megkönnyítése – a tanulók 

névadónkkal és az iskola hagyományaival, céljaival megismertetése-az 

átmenet segítése, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, tanulási 

módszerek megváltoztatása, rendszeres tanulásra szoktatás, 

közösségfejlesztés. 

10. évfolyam: 

Önismeret fejlesztése. 

11. évfolyam: 

Továbbtanulási célok, lehetőségek megismertetése. 

12. évfolyam: 

Felkészítés a közép és emelt szintű  érettségire,  sikeres  életpályák 

megismertetése, munkaügyi tájékoztatás. 

13-14. évfolyam: 

A  szakmai  vizsgára,  munkavállalásra,  a  felsőfokú  továbbtanulásra 

felkészítés. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  osztályfőnökök 

 a tantárgymódszertani kultúra fejlesztése, bemutató órák szervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

 Tanulmányi és szakmai versenyekre való felkészítés 

 

 

 Tanulmányi versenyek szervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok 

Az országos illetve területi meghirdetett tanulmányi versenyekre történő 

jelentkezések összegyűjtése és továbbítása közösen történik. 

 Szakmai versenyek szervezése 

Határidő: a közlönyben és az NSZFH tájékoztatóban megjelent időpontok 

Felelős: igazgatóhelyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők 
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Testvériskola látogatása, fogadása, kapcsolatok bővítése, diák és tanár csere 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kiss György 

 Korrepetálási, szakköri lehetőségek bővítése.  
Határidő: félév illetve év vége 

Felelős: szaktanárok, igazgatóhelyettesek 

 A tanulói lemorzsolódás csökkentése és az okok feltárása különös tekintettel a 

9. évfolyamon. 

 Adminisztrációs fegyelem erősítése (F2, anyakönyvek, stb.) 
Határidő: folyamatos 

Felelős: tanárok, igazgatóhelyettesek 

 Sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztésének megszervezése, biztosítása. 
Munkájukat, előrehaladásukat folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Pályázatok figyelése, írása  
Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők 

 Szakmai képzés tárgyi feltételeinek javítása - multimédiás eszközök 

Határidő: tanév vége 
Felelős: igazgató, gazdaságvezető 

 A tanulóink idegen nyelvi, informatikai, önálló ismeretszerzési, illetve az 

ismeretek gyakorlati alkalmazási készségének, képességének növelése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: iskolavezetés, idegen nyelvi és osztályfőnöki 

munkaközösség-vezetők 

 Sportélet fellendítése, házi bajnokságok szervezése, lebonyolítása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: testnevelők 

 Városi rendezvényeken, ünnepségeken, sportprogramokon az iskola 

képviselete, a szervezés segítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fehér Józsefné 

 Egészséges életre nevelés, vöröskeresztes versenyző csapat felkészítése ebben 

a tanévben is a versenyekre. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szakoktatók 
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 A környezeti nevelés Pedagógiai programban meghatározott aktuális 

feladatainak megvalósítása. 

 

 

 

 
 El akarjuk érni, hogy 

Felelő s: Gulyás József 

Antalné Tóth Rita 

Farkas 

Vanda 

Sághy Antal 

 az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a tanulók legalább 10 %-a középfokú 

nyelvvizsga bizonyítványt szerezzen. 

 érettségizett  tanulóink  80 %-a felsőfokú  oktatási  intézményben vagy 

szakképzési évfolyamon tanuljon tovább. 

 a felsőoktatási intézménybe továbbtanulásra jelentkezett tanulóink legalább 

60 %-a felvételt nyerjen. 

 elegendő jelentkező legyen a 9. és 13. évfolyamokra. 

Határidő: folyamatos 

FelelŐs: iskolavezetés, szaktanárok 

 A  szakképzésben a minőségbiztosítás  jegyében  EUROPASS  kiegészítő 

bizonyítványt is adunk. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: iskolatitkár 
 

 Nyelvvizsgák szervezése, lebonyolítása 
 

 

 

 Intenzív  együttműködés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

 

* a szakmai gyakorlati helyet biztosító intézményekkel, cégekkel 

* a Heves Megyei Kereskedelmi Kamara városi képviseletvezetőjével 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fehér Józsefné, igazgatóhelyettesek 
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MELLÉKLETEK 

Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 
 

Ellenőrzési terv 
 

a 2017/2018-es tanévre 
 

I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése 

 

A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének alkalmai: 

 

a) Óralátogatás 

 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösségi vezetők Határidő: folyamatos – 

mellékelt táblázat alapján 

 

b) Felmérések a pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesítésének mértékéről az éves 

munkatervben meghatározottak szerint. 

 
Felelős: szaktanárok 

 
c) Országos mérések a tanév rendje szerint. 

 

Felelős: Mesterné Széles Ágnes 

Határidő: kiírás szerint 

 
d) Eredmények értékelése osztályzatok alapján (iskolai átlaggal való összevetés) a félévi és a tanév 

végi értekezleten. 

 
Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők 

Határidő: az értekezletek időpontja a munkaterv szerint 

 

e) Érettségi eredmények összevetése az éves osztályzatokkal a tanév végi értekezleten. 

 
Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők 

Határidő: tanév végi záró értekezlet 
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II. Intézményi önértékelés 
 

Az önértékelés előkészítése, a. feladatok ütemezése és végrehajtása. Ennek keretében a minősítés 

előtt álló pedagógusok önértékelésének lebonyolítása. 

Felelős: igazgató, önértékelési csoport, érintett szaktanárok 

Határidő: 
szeptember 1-től folyamatos 

 

B.) A pedagógiai adminisztráció ellenőrzése 

a) A tanulók által vezetett dokumentumok: 

- ellenőrző könyv ellenőrzése 

Felelős: osztályfőnök 

Határidő: a következő hónap 10-ig 

b) A tanárok által vezetett dokumentumok ellenőrzése: 

e-naplók 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes (9-12.évfolyam) 

13-14. évfolyam: igazgató, igazgatóhelyettes 

Határidő: kéthavonta 

szakköri naplók 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes (9-12. évfolyam) 

Határidő: kéthavonta 

anyakönyvek, törzskönyvek 

Felelős: igazgatóhelyettesek (9-12.évfolyam és esti tagozat) 

13-14. évfolyam: igazgatóhelyettes 

Határidő: júniusban és szeptemberben 

 

bizonyítványok 

 

Felelős:  osztályfőnökök 

Határidő: szeptemberben 

helyettesítés 
Felelős: igazgató 

 

c) Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése 

 

beírási napló 

 

Felelős: iskolatitkár 

Határidő: szeptemberben 

 

a beiskolázandó tanulók jelentkezési lapjai 

 

Felelős: iskolatitkár 

Határidő: beiskolázási időszakban 
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II. Intézmény üzemeltetésének ellenőrzése 
 

a) Takarítók munkájának ellenőrzése 

 
Felelős:igazgató, igazgatóhelyettes 

Határidő: hetente (munka közben és munkaidŐ után) 

 
b) A karbantartó munkájának ellenőrzése 

 

Felelős: 

igazgató 

Határidő: 

hetente 

 

 

 

Az ellenőrzési tervben felelős személyek kötelesek az ellenőrzési tevékenységet ellenőrzési 

naplóban rögzíteni. Az ellenőrzött dokumentumokat el kell látni az ellenőrzés tényét 

rögzítő bejegyzéssel (időpont, aláírás).  

 

A munkatervet a nevelőtestület egyöntetűen elfogadta 2017.augusztus 29-én. 
 

 

Hatvan, 2017. szeptember 1. 

Fehér Józsefné 
igazgató 
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ÓRALÁTOGATÁS 

 

 
Hónap Tanár ellenőrzést végző 

 

 

 

2017. SZEPTEMBER 

ECSEDI ÁDÁM MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

SZABÓ ZOLTÁN FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

VIDOVENYECZ DÓRA MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

ANTALNÉ TÓTH RITA MAJZIK ILDIKÓ, GULYÁS JÓZSEF 

BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA MAJZIK ILDIKÓ, TÓTH ÁGOTA 

CSORDÁS EDIT VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, VASAS ÁGNES 

MELYKÓ SZILVIA MAJZIK ILDIKÓ, BÁNNÉ BAKÓ MARGIT 

PATAKI LÁSZLÓ MAJZIK ILDIKÓ, TOLDI LEVENTE 

 

 

 

 

2017. OKTÓBER 

BOLLA GABRIELLA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

FARKAS VANDA (TESTNEVELÉS) VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, GULYÁS JÓZSEF 

 
HAMMER PÉTER (INFORMATIKA) 

MAJZIK ILDIKÓ, TOLDI LEVENTE 

  

KÓTYUK MÁRTON MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

TÓBI TÍMEA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

 
 

 

 

 

2017. NOVEMBER 

PETROVICS TÍMEA 
FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

SZABÓNÉ BOLLA IZABELLA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

DOBOSNYÉ REZSNYÁK TÍMEA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

TÓTH GIZELLA ILONA 

FEHÉR JÓZSEFNÉ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

 

 
2017. DECEMBER 

KATONÁNÉ KRENYÁCZ ILDIKÓ FEHÉR JÓZSEFNÉ, TOLDI LEVENTE 

BÁNNÉ BAKÓ MARGIT MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES FEHÉR JÓZSEFNÉ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

TOLDI LEVENTE FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

KISS ISTVÁN JÁNOS FEHÉR JÓZSEFNÉ, VASAS ÁGNES 

RÁCZNÉ BENDIÁK ANDREA MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

 

 

2018. JANUÁR 

 KOVÁCSNÉ VARGA LILLA VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, TÓTH ILONA 

TÓTH ÁGOTA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

TÓTH KATALIN VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, KISS GYÖRGY 

KISS GYÖRGY 
FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

 

2018. FEBRUÁR 

VARGÁNÉ LANGA ÉVA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

SÁGHY ANTAL (TESTNEVELÉS) MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, 

 HAMMER PÉTER (HITTAN) VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, ZÁHONYI GYÖRGY 

TŐZSÉR ESZTER FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

 
2018. MÁRCIUS 

MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

(TÖRTÉNELEM) 

FEHÉR JÓZSEFNÉ, KISS GYÖRGY 

SERESNÉ JENEI SZILVIA VALAKOVICSNÉ LAKTOS MARIANNA, VASAS ÁGNES 

DILIGENS KÁROLY FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

FARKAS VANDA (FÖLDRAJZ) MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

  

 
2018. ÁPRILIS 

ÓRAADÓK LÁTOGATÁSA IGAZGATÓ, IGAZGATÓHELYETTESEK 
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ÓRALÁTOGATÁS 

 

 
Hónap Tanár ellenőrzést végző 

 

 

 

2017. SZEPTEMBER 

ECSEDI ÁDÁM MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

SZABÓ ZOLTÁN FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

VIDOVENYECZ DÓRA MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

ANTALNÉ TÓTH RITA MAJZIK ILDIKÓ, GULYÁS JÓZSEF 

BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA MAJZIK ILDIKÓ, TÓTH ÁGOTA 

CSORDÁS EDIT VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, VASAS ÁGNES 

MELYKÓ SZILVIA MAJZIK ILDIKÓ, BÁNNÉ BAKÓ MARGIT 

PATAKI LÁSZLÓ MAJZIK ILDIKÓ, TOLDI LEVENTE 

 

 

 

 

2017. OKTÓBER 

BOLLA GABRIELLA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

FARKAS VANDA (TESTNEVELÉS) VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, GULYÁS JÓZSEF 

 
HAMMER PÉTER (INFORMATIKA) 

MAJZIK ILDIKÓ, TOLDI LEVENTE 

  

KÓTYUK MÁRTON MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

TÓBI TÍMEA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

 
 

 

 

 

2017. NOVEMBER 

PETROVICS TÍMEA 
FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

SZABÓNÉ BOLLA IZABELLA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

DOBOSNYÉ REZSNYÁK TÍMEA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

TÓTH GIZELLA ILONA 

FEHÉR JÓZSEFNÉ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

 

 
2017. DECEMBER 

KATONÁNÉ KRENYÁCZ ILDIKÓ FEHÉR JÓZSEFNÉ, TOLDI LEVENTE 

BÁNNÉ BAKÓ MARGIT MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES FEHÉR JÓZSEFNÉ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

TOLDI LEVENTE FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

KISS ISTVÁN JÁNOS FEHÉR JÓZSEFNÉ, VASAS ÁGNES 

RÁCZNÉ BENDIÁK ANDREA MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

 

 

2017. JANUÁR 

 KOVÁCSNÉ VARGA LILLA VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, TÓTH ILONA 

TÓTH ÁGOTA FEHÉR JÓZSEFNÉ, MAJZIK ILDIKÓ 

TÓTH KATALIN VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, KISS GYÖRGY 

KISS GYÖRGY 
FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

 

2017. FEBRUÁR 

VARGÁNÉ LANGA ÉVA BIHARINÉ SZABALICS SZILVIA, TÓTH ÁGOTA 

SÁGHY ANTAL (TESTNEVELÉS) MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, 

 HAMMER PÉTER (HITTAN) VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA, ZÁHONYI GYÖRGY 

TŐZSÉR ESZTER FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

 

 
2017. MÁRCIUS 

MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

(TÖRTÉNELEM) 

FEHÉR JÓZSEFNÉ, KISS GYÖRGY 

SERESNÉ JENEI SZILVIA VALAKOVICSNÉ LAKTOS MARIANNA, VASAS ÁGNES 

DILIGENS KÁROLY FEHÉR JÓZSEFNÉ, MESTERNÉ SZÉLES ÁGNES 

FARKAS VANDA (FÖLDRAJZ) MAJZIK ILDIKÓ, VALAKOVICSNÉ LAKATOS MARIANNA 

  

 
2017. ÁPRILIS 

ÓRAADÓK LÁTOGATÁSA IGAZGATÓ, IGAZGATÓHELYETTESEK 
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Munkaközösségek munkaterve 

A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve 

a 2017/ 2017. tanévre 

 
Munkaközösségünk tagjai: 

 

Kiss György történelem szakos, 

Kovácsné Varga Lilla magyar szakos, 

Mesterné Széles Ágnes történelem szakos, 

Tóth Katalin történelem szakos, 

Tóth- Sebesné Guba Edina történelem szakos, 
Valakovicsné Lakatos Marianna magyar, könyvtár szakos és 

Tóth Gizella Ilona magyar szakos pedagógusok. 

Feladataink: 
A társadalomtudományi munkaközösség tagjai a magyar nyelv és irodalom, illetve a 

történelem tantárgyakat tanító pedagógusok, akik többéves tapasztalattal 

rendelkeznek, felkészültek, munkájukat lelkiismeretesen végzik. Célunk az, hogy a 

tudás értékét közvetítsük a tanulók felé, megismertessük velük nemzeti 

hagyományainkat, irodalmunkat, anyanyelvünket. Minden tanórán törekszünk a 

szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésére. Mivel intézményünk 2012. szeptember 

1- jétől római katolikus iskola lett, célkitűzéseinket kiegészíti a keresztény értékrend 

gyakorlására való nevelés is. 

 

Ebben a tanévben megújult tankönyvekből tanulhatnak diákjaink. Magyar nyelvet 

már minden évfolyam tanulói Antalné Szabó Ágnes és Raátz Judit Magyar nyelv és 

kommunikáció címŰűtankönyvének új kiadásából tanulhatnak. A színes illusztrációkat 

tartalmazó könyv a mindennapi életből vett példákkal vezet be a magyar nyelvtan 

világába. 

Jó képességű tanítványainkat motiváljuk, tanulmányi, szavaló- és prózamondó 

versenyekre készítjük fel Őket. Az előző tanév sikerein felbuzdulva történelemből újra 

szeretnének versenyekre jelentkezni tanulóink. Örülünk lelkesedésüknek, 

támogatjuk, segítjük részvételüket. Tervezzük intézményünkben helyesírási és vers- 

és prózamondó verseny szervezését. Az előbbit az első, az utóbbit a második félév 

során szeretnénk lebonyolítani. 

 

A tehetség kibontakozásának enged teret intézményünk énekkara. Tagjaik 

színvonalas előadásaira az iskolai megemlékezéseken ebben a tanévben is számítunk. 

Az előző tanév rendjéhez hasonlóan ugyanis osztályok készítik az egyes ünnepek 

alkalmával a megemlékezéseket. Munkaközösségünk tagjai a műsorok 

összeállításában készséggel segítenek. 
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Megtisztelő, ugyanakkor rendkívüli feladat vár ránk október 23- án. A városi 

megemlékezést iskolánk szervezi. Igyekszünk az előző években rendezett városi 

mŰsorok színvonalának megfelelni. Mindez sok munkát, kitartást és nem 

utolsósorban fegyelmezett szervezést követel meg. Mindenki segítségére számítunk. 

 

Igény szerint indítunk felkészítő órákat is mind magyarból, mind történelemből. Az 

előző tanévben a végzős tanulók érettségi felkészítő órákon is részt vehettek. 2017- 

ben változások következnek be az írásbeli érettségi feladatsorban magyar nyelv és 

irodalomból. A szövegértés mellett gyakorlati szöveg alkotása is feladatként szerepel 

majd. Minta feladatsorok segítenek a gyakorlásban. Változik a pontozás rendszere is, 

amely nemcsak a vizsga írásbeli összetevőjét érinti, hanem a szóbelit is. A 

változásokat nyomon követjük, tanulóinkat tájékoztatjuk, felkészítjük az érettségi 

vizsgákra. Örömmel olvastuk, hogy történelemből használható az évszámokat 

tartalmazó atlasz, ez segítséget jelent a diákoknak. 

 

Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhatnak tanítványaink az iskolán kívüli 

foglalkozások keretében is. A testvériskolai kapcsolat fenntartását, ápolását szolgálják 

azok a rendezvények, amelyeken egyre több diákunk vesz részt. Közéjük tartozik az 

ėszi Szavalóverseny, az október 23-ai és a március 15-ei eseményekre való 

megemlékezés, valamint a Gyergyószentmiklóson megrendezett Hagyományőrző 

Napok. Több éve működik intézményünkben a Rákóczi Szövetség Hatvani Helyi 

Szervezete. Tagjai ebben a tanévben is szerepelhetnek a Glória Victis és a Cultura 

Nostra országos történelmi vetélkedőkön. A történelem szakos pedagógusok 

szervezésének köszönhetően a 12. évfolyam diákjai minden tanévben megtekinthetik 

a Terror Háza Múzeum kiállításait. A látogatásra tavasszal kerülhet sor. 

A tanévben elvégzendő feladataink: 

Szeptember: 
- az éves munkaterv elkészítése, 

- a tanmenetek megbeszélése, elkészítése, 
- bemeneti  mérés  készítése  és  értékelése  a  9. évfolyamos  osztályokban 

(szövegértés, helyesírás). 

FelelŐsök: a szaktanárok. 

 

Október: 

- az érettségi témakörök megbeszélése, egyeztetése, 
- ünnepségek, megemlékezések összeállítása (október 6., október 23., szüreti 

bál), 

- felkészítés az erdélyi szavalóversenyre. 

Felelősök: a szaktanárok. 

November, december: 
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- helyesírási verseny szervezése iskolánk tanulói számára, 

- felkészülés az adventi gyertyagyújtásokra, a karácsonyi műsor összeállítása, 

- felkészülés a vízkereszt alkalmából előadandó műsorra, 

- a szaktanárok folyamatosan készítik fel diákjaikat a tanulmányi, 

könyvtárhasználati, vers- és prózamondó versenyekre. 

Felelősök: a szaktanárok. 

 

Január: 

- értékeljük az első félév munkájának eredményeit, 

- a 8. osztályos tanulók felvételiztetése, 

- figyelemmel kísérjük az érettségi vizsgákra való jelentkezéseket. 

Felelősök: a szaktanárok, a 12.- es osztályok osztályfőnökei. 

 

Február, március: 

- megemlékezés a kommunizmus áldozatairól, 

- megemlékezés 1848. március 15. eseményeire, 

- a következő tanév tankönyvrendelésének megbeszélése, 

- felkészítés a vers- és prózamondó versenyekre. 

Felelősök: a szaktanárok. 

 

Április, május: 
- megemlékezés a Holokauszt áldozatairól, 

- megemlékezés a költészet napjáról, 

- a ballagási műsor összeállítása, 

- az írásbeli érettségi vizsgák felügyelete, a feladatsorok javítása. 
Felelősök: a 11. évfolyam osztályfőnökei és a szaktanárok. 

 

Június: 

- a pedagógusnapi műsor összeállítása, 

- a tanév lezárása, 

- a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása, 

- a tanévzáró ünnepség összeállítása. 

 

 

A 2017/ 2017. tanév feladatainak megvalósításához mindenkinek sikeres munkát 

kívánok! 

Hatvan, 2017. szeptember 8. 

 

Tóth Gizella Ilona 

munkaközösség- vezető 
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Készítette: 

Kovácsné vmunkaközösség vezetŐ 

OSZTÁLYFėNÖKI 
tantárgy 
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TERVEINK: 

A 2017-2017-os tanévben évfolyamonként diákjaink közös osztályfŐnöki óra 

keretében minden hónap harmadik és/vagy negyedik szerdáján szentmisén vesznek 

részt. 
Az iskolarádióban a 2017-2017-os tanévben is diákok segítségével szerdánként 

közösen végeznénk a reggeli áhítatot. 

Ez a közös idŐpont, emellett a diákok és tanárok számára is jó lehetŐséget teremt az 

iskola aktuális feladatainak megismeréséhez is az iskolarádió révén. 

A 2017-17-ös tanévben továbbra is színházlátogatásokat szerveznénk valamennyi 

diákunk számára. Egészségnap szervezése keretében felvilágosító,ismertetŐ 

elŐadások révén hívjuk fel a diákok figyelmét a káros szenvedélyek veszélyeire. 

Terveink között szerepel emellett Szentkúti zarándoklat szervezése . 

 

Bevezetés 
 

Az osztályfŐnöki tantárgy jelentŐsége 

Az iskola feladata nemcsak a mŰveltség átadása, hanem a gyermek személyiségének 

kibontakoztatása, valamint közösségi emberré formálása is önkéntes munka, mások 

önzetlen segítése révén is 

Életkori jellemzŐk a középiskolai években 

 

A 9-10. évfolyamon az osztályfŐnök segítse a tanulót a gyermek-én lebontásában és 

önmaga megtalálásában. Ebben a nagyon nehéz korszakban a cinizmus, a 

kifigurázás nagyon sokat árthat. A feszülő energiákat, világmegváltó vágyakat 
nem megölni kell, hanem mederbe kell terelni. A pedagógusok hallatlan 

felelŐssége, hogy a tanulók ezekben az években jóllehet formálisan elutasítják a 

felnŐtteket, a gyakorlatban sok mindent egy életre átvesznek az Ő életükbŐl. 

 

A 11-12. évfolyam tanulóin a korai ifjúkor jellemzŐit figyelhetjük meg. A serdüléssel 

megbomlott egyensúly lassan helyreáll. A nagy viták, tisztázások, összegzések 

korszaka ez. Hallatlanul meghatározóvá válik a kortárscsoport. A kialakuló 

világképben, világnézetben megrendül a gyermekkori naiv hit. Fontos, hogy e 

válságos helyzetben az ifjú a vallásban ne pusztán tanrendszert vagy ideológiát lásson, 

hanem segítséget találjon az Istennel való személyes kapcsolat kiépítéséhez, és 

helyesen lássa önállóságát, valamint a közösségek jelentőségét életében. 
 

Tantervünkben hangsúlyos feladat a személyes tanár-diák kapcsolat kialakítása. A 

diákok évekre egy osztályfŐnökhöz kötŐdnek, akitŐl nemcsak tudást, hanem életvitelt 

is elsajátítanak. Így személyes kötŐdések tudatosítására az "osztályfŐnök" szerepe 

fontos és az Ő munkájához fontos eszköz az osztályfŐnöki óra. 

Iskolánkban az osztályfőnök szinte minden reggel a tanítás megkezdése előtt 

negyed órányi időt az osztályával tölt /a heti osztályfőnöki órán kívül!/. 
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Az osztályfőnökök lelkiismeretbeli kötelessége, hogy az osztályfőnöki óra 

betölthesse a jellemnevelés és a közösségteremtés szerepét. 
 

 

Cél- és feladatrendszer 
 

A legfontosabb célok: 

- Valóságalapú és ugyanakkor egészen személyes világkép és világnézet 

kialakításának tapintatos segítése. 

- Az önismeret, önnevelés, a jellemformálás fontosságának bemutatása, 

segítségnyújtás ebben. 
- A helyes és eredményes tanulás módszereinek megismertetése. 

- A helyes önismeretre építő hivatás-keresés támogatása. 
- Tudatosan vállalt életvitel: munka, pihenés, ünneplés harmóniája. 

- Emberi kapcsolatteremtések motiválása, a másokért való felelősség tudatosítása. 

- A közösségben reális önismeretre építve keresse helyét. Tanuljon meg 

engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse, 

kerülje el a karrierizmus kísértéseit. 
- Tapasztalja meg és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe 

van személyisége formálódásában. 

- Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szŰkebb egy 

közösség, annál nagyobb a felelŐsség,  ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb 

közösségek irányában is (pl. osztály, iskola). 

- A média szerepének megismerése, értékelése. 

- A közös imádság, a közös szentmisék, lelkigyakorlatok által a vallás 

közösségformáló erejének tudatosítása. 

 

Az évi 36 (a 12. évfolyamon 32) óra tervezése: 

Minden évfolyamon a megfelelŐ helyre be lehet illeszteni a következŐ órákat: 

- a nyár értékelése, az elŐttünk álló tanév elŐkészítése, tisztségviselŐk megválasztása, 

balesetvédelem (1 óra) 

- adventi, karácsonyi készület (1 óra) 

- a félév értékelése (1 óra) 

- a nagyböjti készület (l óra) 

- az osztálykirándulás elŐkészítése és értékelése vagy szalagavató,ballagás 

szervezése(2-4óra) 

- a tanév értékelése, nyári tervek, balesetvédelem (1 óra) 
Az  iskola  éves  munkaterve  alapján  a  megfelelŐ  helyre  be  kell  illeszteni  az 

osztálykeretben tartandó ünnepeket. (2 óra) 

Minden félévben 1 órát szánjunk egy közös film- vagy színházélmény 

megbeszélésére vagy múzeumlátogatásra akár helyi szinten ! /1-2 óra/. 

Lelki gondolatok,vagy a plébános atya órai látogatásai (1-2 óra) 
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9-12. évfolyam 
 

Az osztályfőnöki órák az osztállyal való élő kapcsolatra épüljenek. A tanulók 

formálásában a legfontosabb tényezŐ az osztályfőnök hiteles személyisége. Súlyos 

hiba, ha olcsó népszerŰség miatt közmegegyezésekre, szavazásokra vezeti vissza azt, 

ami abszolút érték. Ugyanakkor el kell kerülnie a tekintély túlhangsúlyozását is. 

Az osztályfŐnök legyen tudatában annak, hogy az emberformálás az Isten 

legsajátosabb tevékenysége. Örüljön páratlan hivatásának, s munkájában az alázat, a 

felelŐsségtudat és a remény vezesse. 

 

9. évfolyam (15 évesek) 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

 

A./ 

1. témakör: Iskolakezdés /6 óra/ 

A házirend átismétlése, szervezés, felelŐsök választása 

Tanulási módszerek (jó idŐbeosztás, ismétlések fontossága, ...) 

Helyes életvitel, a kötelesség és a fakultatív lehetŐségek összhangja. Munka, 

pihenés, ünneplés 

Magatartási, viselkedési, udvariassági alapszabályok 

A beszélgetés, vitatkozás alapszabályai 

 

B ./ Alapkövetelmény: Ismételje át az iskola szabályait-házirend- és fogadja el azokat! 

Lássa be, hogy szabályok nélkül nem lehet nyugodtan, biztonságosan élni! Tervezze 

meg napirendjét, a tanév tennivalóit. 

 

2. témakör: Jellemnevelés /6 óra/ 

Általában a jellemrŐl 

A kamaszkor szépsége és gondjai 

Önismeret, indítékaim, akaratnevelés 

Példaképek, célok (osztálytársaimban észreveszem a jót és követem) 

Írásbeli: osztályomból ki miben példamutató számomra? 

Döntés, felelŐsség, kudarcok, sikerek 

Önállóság és alkalmazkodás 

BelsŐ  és  külsŐ  összhangja,  egymásra  hatása  (megjelenés,  beszéd,  közvetlen 

környezetem kialakítása, ...) 

 

B./ Alapkövetelmény: Ne olcsó népszerŰségre törekedjen. Nem mindig azt kell 

követni, aki a leghangosabb és a legtöbbet enged meg magának. Legyen „nyugtató” 

és ne felforgató tényezŐje osztályának. Próbáljon meg már most tudatosan küzdeni 

indulatai ellen. Tudjon bocsánatot kérni felelŐtlen tetteiért. Önállósága nem 

veszélyeztetheti sem maga, sem mások testi-lelki épségét. 
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3. témakör: Világkép, világnézet, vallás /4 óra/ 

Fogalomtisztázása 

(babona és hit, történelmi vallások és szekták) 
A hit nagykorú vállalása, a vallás személyes és közösségi jellege 

Vallásos mozgalmak hazánkban 

 

B./ Alapkövetelmény: Ismerjen meg más vallásokat is, és lássa be, hogy az embert 

legjobban tisztelŐ, az emberi szabadságot legmélyebben elfogadó vallás a 

kereszténység. Tudja, hogy a babona miért káros az ember személyiségére. 

 

4. témakör: Emberi kapcsolataim /4 óra/ 

Közösség, osztályközösség, a másik tisztelete 

ėszinteség, titoktartás, bizalom, becsület, hŰség 

A család 

A barátság, fiúk-lányok kapcsolata 

 

B:/ Alapkövetelmény: Legyen tisztában a barátság fogalmával. A barátság nem 

egyenlŐ a haversággal. Tisztelje a másik emberben a nŐt/férfit. Váljon egyre inkább 

Őszinte, igaz baráttá. Tudja, hogy a titok kibeszélése, a másik ember bizalmával való 

visszaélés az egyik legsúlyosabb bŰn az EMBER ellen. Gondoljon arra, milyen 

érzéseket válthat ki egy-egy meggondolatlan szava, tette a másikban. „Ami neked fáj, 

az fáj a másik embernek is.” 

 

5. témakör: A szabadidŐ jó felhasználása /4 óra/ 

Személyes kapcsolatok építése (Istennel, emberekkel) 

A kultúráról 

ÖnmŰvelés, zenehallgatás, mŰvészetek, tánc, kiállítások, múzeumok, hangverseny, 

film, színház 

Káros szenvedélyek 
 

B./ Alapkövetelmény: Érezze át nagyszerŰségét annak, hogy egészségesnek született, 

egészsége tudatos veszélyeztetése súlyos bŰn. 

Tudja, hogy a kultúra igazi értékeinek megismerése fejleszti személyiségét, míg a 

giccs, bóvli, ízléstelenség rombolja személyiségében az értéket. 

10. évfolyam (16 évesek) 

Heti 1 óra, évi 36 óra 
 

A./ 

1. témakör: Embernek lenni /4 óra/ 

Az ember biológiai, filozófiai, teológiai fogalma 

Gyermekkor, ifjúkor, felnŐttkor, öregkor 

Élet, halál, örök élet 
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Személyi méltóság és közösségre utaltság 

 

B./ Alapkövetelmény: Érezze át annak felelŐsségét, hogy embernek született (Isten 

képmása). Tudja, hogy Ő egyszeri és megismételhetetlen. Tudja, hogy életét 

ajándékba kapta. 

Érezzen felelŐsséget környezetéért, lássa be, hogy a környezet pusztulása az ember 

pusztulását is okozza. Tudjon a technikai civilizáció káros következményeirŐl 

(környezetszennyezés, zaj, elidegenedés, neurózis, stb.). 

 

2. témakör: Egészséges életmód /3 óra/ 

Testünknek is örök jövŐje van 

Testápolás, testedzés 

Sport, természetjárás 

Káros szenvedélyek 

 

B./ Alapkövetelmény: Tudja és fogadja el, hogy keresztény kötelessége óvni, 

védeni, megŐrizni az egészségét. Testét nem kell szégyellnie, még ha nem is olyan, 

amilyennek Ő szeretné, de nem is szabad ízléstelenül, szemérmetlenül, 

közönségesen viselkednie, öltözködnie. Az igazi értékek az emberen belül 

vannak! 
 

3. témakör: Hivatáskeresés /4 óra/ 

Házasság, család 

Papság, szerzetesség 

FelelŐs ismerkedés, barátkozás a másnemŰekkel 

Pályaválasztás 

 

B./ Alapkövetelmény: Már most tudatosan készüljön eljövendŐ hivatására és ezért 

tegyen meg minden tŐle telhetŐt (egészségvédelem, tanulás, testedzés, képességei 

reális számbavétele stb.). Választott hivatásának az árnyoldalait is igyekezzen 

megismerni, ne csak a pozitívumokat. 

 

4. témakör: Magyar vagyok /3 óra/ 

Patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus 

Anyanyelvem szépsége, megbecsülése 

A nemzeti múlt kötelez 

MŰvészeti kincseink 

Magyarság és kereszténység 

Személyes felelŐsségem a magyarság jövŐjéért 

 

B./ Alapkövetelmény: Értse meg, hogy Ő személy szerint is felelŐs a magyarság 

jövŐjéért, fejlŐdéséért. Nem lehet mindig másoktól várni a megoldást. A 

hazaszeretethez tartozik anyanyelvének helyes használata is. 
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6. témakör: Környezetvédelem /2 óra/ 

Az ember felelőssége a teremtett világért 
A technikai kultúra káros következményei 

Mit tehetek környezetemért? 

 

B./ Alapkövetelmény: LehetŐségei szerint óvja a természetet, figyelmeztesse a 

károkozókat. Érezze át annak a felelŐsségét, hogy Földünket megóvjuka jövŐ 

nemzedéke számára, akik a mi utódaink. 
 

 

 
A./ 

11. évfolyam (17 évesek) 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

1. témakör: Az igényes szellemi munkáról /3 óra/ 

Az értelem szerepe és korlátai 

Hosszútávú tervezés 
A szellemi munka optimális feltételei 

A tudás, mint érték 

 

B./ Alapkövetelmény: Lássa be, hogy értelmünk véges, nem tudunk vele mindent 

felfogni. „Boldogok akik nem látnak, és mégis hisznek”. Érezze annak súlyát, hogy 

döntenie kell további életérŐl, sorsáról. 

 

2. témakör: A megélt kereszténység /4 óra/ 

Vasárnapi kereszténység, a vallás mint pótcselekvés 

Egyéni és közösségi bŰntudat-bŰnbánat 

Tanúságtétel a hétköznapokban (tetteink által) 

 

B./ Alapkövetelmény: Legyen tisztában azzal, hogy a keresztény élet nem azt 

jelenti, hogy mindig az élet napos oldalán fog járni, és nem lesznek nehézségei, 

próbatételei. Soha ne feledje, hogy az Isten megpróbálja azokat, akiket szeret. 

 

3. témakör: Média /3 óra/ 

A tájékoztatás erkölcstana. Hirdetés és reklám. Információözön. A televízió, a videó 

és a számítógépes játékok lelki hatása. A velük való azonosulás veszélye. 

Elmélyült és felszínes ismeretszerzés 
A média manipulálhatósága, a média az én életemben 

 

B./ Alapkövetelmény: Tudja, hogy a média nem mindig az igazságot közvetíti, 

hanem az éppen akkor divatos eszméket. Legyen tisztában azzal, hogy nagyon 

erŐsen képes befolyásolni a közvéleményt. Keressen segítŐket ahhoz, hogy ki tudjon 

tartani saját véleménye mellett (szülŐ, idŐsebb barát, lelkivezetŐ). 
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4. témakör: Emberi kapcsolatok /4 óra/ 

Az én-te kapcsolatról - barátság, szerelem, házasság 

Mások szerepe a helyes önismeret kialakításában 

A keresztény alázatról 
Nehéz emberek az életemben 

 

B./ Alapkövetelmény: Tudjon elfogadni nehéz embereket is. Lássa be, hogy neki is 

vannak kevésbé jó tulajdonságai, és ezért ezt másokban is el kell tudni fogadni. 

Sokszor az életben a nehéz emberek többet segítenek nekünk, mint gondoljuk. 

Alakítsa felelŐsen baráti kapcsolatait, párkapcsolatát! 
 

 
Heti 1 óra, évi 32 óra 

12. évfolyam (18 évesek) 

 

A./ 

1. témakör: Értékrendi tisztázások / 6 óra/ 

A kívülrŐl és a belülrŐl vezérelt ember: 

- önállóság, függŐség, jog és erkölcs, a lelkiismeret mŰvelése 

Lényeglátás, önálló ítéletalkotás, eszmények: 

- érzelmi stabilitás, vágyak elfojtása, szublimálása 

- a véleménynyilvánítás kötelessége és felelŐssége 

- a helyes döntések megalapozása /az értékrend és a múlt tapasztalatai alapján/ 

- önértékelés, sikerek, kudarcok. 

Állandó nyitottság: az igazra, szépre, jóra, szentre 

Értékrendi torzulások: 

- cinizmus, közöny, felelŐtlenség 

- a káros szenvedélyek belsŐ és külsŐ motiváltsága 

- a fogyasztói társadalom deformáló hatása, a reklámok 
- a lemondás jelentŐsége 

Pozitív, negatív érzelmek 

- félelem, szorongás, agresszió 

- vágyak és lehetŐségek 

Munka, pihenés /játék, turizmus/, ünneplés a felnŐttkorban 
- a felgyorsult élet veszedelmei 

 

B./ Alapkövetelmény: Érezze át annak súlyát, hogy lassan felnŐtté válik, és mások is 

e szerint fogják megítélni tetteit. Tudja, hogy a felnŐttség nemcsak jogokban, hanem 

elsŐsorban kötelességekben nyilvánul meg. Személy szerint Ő is felelŐs a világ 

alakulásáért. 

 

2. témakör: A felnŐtté válás útján /5 óra/ 

Az életszakaszok szépségérŐl, a növekedŐ felelŐsségrŐl 



35 

 

- jogok és kötelességek 
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- a nevelés helyébe az önnevelés lép, állandó önképzés 

- munkaszeretet, munkaerkölcs 
- optimizmus, életöröm, humor 

FelelŐs véleményalkotás 

- önmagamról (önjellemzés), és másokról (szempontok) 

- pozitív-negatív érzelmek, indulati élet 

- az önuralom fontossága, ennek eszközei 
- a pozitív-negatív fantázia 

Párválasztás, házasság, családtervezés 

- milyen házastárs, szülŐ szeretnék lenni 

FelelŐsségem egészségemért, idegrendszeremért, idŐmért, javaimért 

- lakáskultúra, étkezési kultúra 
- megjelenés, viselkedés, illem 

Társadalmi felelŐsség, politika 

- keresztény jelenlét a közéletben (személyes felelŐsségem) 
- a bŰnözés motívumai, mit tehetek ellene? 

 

B./ Alapkövetelmény: Mindaz amit eddig tanult, megélt, tapasztalt, vezesse el 

önálló véleményre, melyet nem ad fel divatok kedvéért vagy a könnyebb 

érvényesülésért. 

Ne mindenáron akarjon változtatni, soha ne feledje, hogy erŐszakkal a jót sem lehet 

elfogadtatni felnŐtt emberekkel. Személyes példájával hasson. MielŐtt bármit tesz, 

gondolja át tettének lehetséges következményeit. 

 

3. témakör: Egyén és közösség /4 óra/ 

A közösség pozitív-negatív hatásai az egyénre 

- alárendeltség, fölérendeltség, mellérendeltség 

- vezetŐi stílusok, vezetŐi tevékenység 

- jutalmazás, büntetés 

- az egyén felelŐssége a közösségért 

Közösségépítés 

- empátia, tisztelet, tapintat, bizalom, titoktartás alázat, engedelmesség 
- ajándékozás, hála, hŰség, megbocsátás, emlékezés, felejtés 

Önállóság, alkalmazkodás 

- kezdeményezés, türelem 
- a kritikagyakorlás kötelessége és helyes módja 

HagyományŐrzés szŰkebb, tágabb környezetemben 

- a magyar népmŰvészet, népszokások értékei 

 

B./ Alapkövetelmény: Legyen tisztában azzal, hogy az életben alá-fölérendeltségi 

viszonyok mŰködnek, és ezek az élet természetes velejárói. Ha jó mŰködnek, nem 

gátolják, hanem segítik az egyént. Az alkalmazkodás nem jelent szolgalelkŰséget, 

de ésszerŰ kompromisszumok elengedhetetlenek az életben. 
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„A fejjel a falnak menés” nem építi, nem visz elŐre sem az egyént, sem a 

közösséget. 

 

4. témakör: Útravaló /6 óra/ 

Az emberi élet értelme 

- érdeklŐdés, hajlam, képesség felismerése, félreismerése, formálása 
- értékek rangsora, helyes életterv és ebbŐl fakadó döntések 

Konfliktusok, veszteségek elfogadása 

- tanulok kudarcaimból, kritika elfogadása 
- szenvedés, betegség, orvos, kórház, természetgyógyászat, halál 

Magánélet, közélet harmóniája 

- beilleszkedés egy közösségbe 

- alkalmazkodás, megalkuvás 
- egyéni véleménynyilvánítás, közvélemény 

Nemzedékek egymásért 

- hála szüleimnek, nagyszüleimnek 

- felelŐsség az új nemzedékért 
- környezetvédelem 

Természeti értékeink (pl. nemzeti parkjaink, ...) „Európa védŐpajzsa” 
- hŰség Őseink örökségéhez, kultúrértékeink 

- nemzeti nagyjaink 

- hŰség az Alma Materhez 

 

B./ Alapkövetelmény: Tudja és élje meg, hogy az ember végsŐ célja nem a földi 

boldogság. Úgy próbáljon élni, hogy soha ne tévessze szem elŐl: egyszer mindenért, 

egész életéért számot kell adnia. 

Próbáljon meg "gyertyaként" élni a világban. 

 

Az osztályfŐnök ellenŐrzési és értékelési munkájába kapcsolja be osztályát is. Ez a 

leghatékonyabb eszköz arra, hogy a tanulókban kialakuljon a kollektív felelŐsség. Itt 

természetesen le kell építeni az árulkodást, meg kell küzdeni azzal, hogy a kamasz 

fehérnek-feketének látja a világot, s nagyon nehéz megtanítani Őt az árnyalásra és a 

méltányossági szempontokra. Az osztályfőnök tanítsa és gyakorolja is azt az 

elvet, hogy bárkinek a hibáját először négyszemközt vele közöljük, s a 

közösségnek csak azt, ami arra is tartozik. A kipellengérezés, megalázás életre 

szólóan megsebezheti a gyermeket. 
Természetes, hogy az osztályfŐnöknek is elemi igénye a sikerélmény, de soha ne 
feledje, hogy az ő munkája a vetés. 
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Szakképzés 

 

 

1. témakör: A világ és én 

 
13. évfolyam 

évi 36 óra 

A világ és é Értéktudat ; a felnŐtt élet értékei ; értékek átrendezŐdése 

Mit jelent a boldogság ? Hogyan éljünk boldogan ? 

2. témakör:Hiba - bŰn - bŰntudat 

Kapcsolatok a felnŐttek világában 

3. témakör: Alkalmazkodás és következetlenség 

Problémalátás és problémamegoldás 

Konfliktusok kezelése és megoldása 

4.témakör:Etikai kérdések 

Viselkedés a társadalmi kapcsolatokban 

- ünnep 

- betegség 

- halál 

5.témakör:Mi és a világ 

Közéletiség és demokrácia - államrendszer 

- állampolgári jogok 
- állampolgári kötelességek 

-keresztény jelenlét a közéletben 

-Magyarország helye a világban és Közép-Európában 

-Kapcsolatunk a szomszédos országokkal 
-Európai identitástudat , az európai hagyományok 

-Globális problémák - szegénység 

- civilicációs betegségek 

- regionális túlnépesedés 

- természeti környezet szennyezése 

 

 

14.évfolyam 

évi óraszám: 32 
1. témakör:A média társadalmi szerepe 

-a tömegkommunikáció veszélyei 

-a média intézményrendszere 
-a média közönsége 

Médiatechnológiák 

2. a vallás 

Szórakoztatni, tanítani, irányítani 

3.témakör: A kereszténység, ökomenizmus 

-a világvallások összehasonlítása 

4.témakör: Útravaló /6 óra/ 

Az emberi élet értelme 
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- érdeklŐdés, hajlam, képesség felismerése, félreismerése, formálása 

- értékek rangsora, helyes életterv és ebbŐl fakadó döntések 

Konfliktusok, veszteségek elfogadása 

- tanulok kudarcaimból, kritika elfogadása 
- szenvedés, betegség, orvos, kórház, természetgyógyászat, halál 

Magánélet, közélet harmóniája 

- beilleszkedés egy közösségbe 

- alkalmazkodás, megalkuvás 
- egyéni véleménynyilvánítás, közvélemény 

Nemzedékek egymásért 

- hála szüleimnek, nagyszüleimnek 

- felelŐsség az új nemzedékért 
- környezetvédelem 

 

MELLÉKLET 
 

Osztályfőnöki munkaközösség feladatai röviden 
 

 fegyelmi helyzet értékelése; a késések, mulasztások számbavétele; a 

magatartás és a szorgalom egységes értékelése; a tanulói önkormányzati 

tevékenység támogatása; egységes osztályfŐnöki adminisztráció, tanulmányi 

kirándulások tervezése 

 az osztályfŐnök személyiségének, egyéniségének tiszteletben tartásával 

betartatjuk a keresztény nevelés alapértékeit 

 személyes ráhatással javítjuk a tanulók tanulmányi fegyelmét, iskolai 

magatartását 

 a szülŐkkel való folyamatos kapcsolattartás révén törekszünk arra, hogy a 

családok és az iskola értékrendje mind közelebb kerüljön egymáshoz 

 2012/13-as tanévtŐl szervezzük a diákok önkéntes munkában való részvételét. 

 helyettes osztályfŐnökök segítik az osztályfŐnökök munkáját. 
 kötelezŐ elkészíteni az osztálytermek dekorációját a karácsonyi és húsvéti 

idŐszakra is; szempontok: katolikus és nemzeti jelképiség; a természet- és 

környezetvédelem; kulturális értékeink; az osztályközösségre utaló személyes 

vonatkozások stb.; 

 (lehetŐségként említhetjük, hogy minden osztály mutasson be egy-egy szentet 

tablót készítve, akinek élete példaértékŰ lehet számukra.) 

 az új tanévben is egységes a reggeli iskolakezdés:az elsŐ órát tartó tanárnak 

becsengetést követŐen kell az osztályterembe lépni (ekkorra már minden 

diáknak helyén kell lennie), a csoport számba vétele után az aznapi áhítatot 

tartják meg 2-3 percben közösen és a tanítási nap utolsó órájának végén egy 

közös imával zárják a napot. 

 minden hónap harmadik és negyedik szerdáján a diákok szentmisén vesznek 

részt . 
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 elŐadások szervezése a diákok egészségével, hitéletével és továbbtanulási 

terveikkel kapcsolatban 
 lelki nap szervezésére kerül sor a tanév során mind a tanulók, mind a tanárok 

számára. 

 Mátraverebély-Szentkútra szeptember hónapban zarándoklatot tervezünk több 

katolikus iskolával együtt. 

 Kétnapos gólyatábor immáron második alkalommal Parádon került 

megrendezésre. 

 Projektek,pályázatok révén az „Operekaland” kulturális programba veszünk 

részt. 
 Tanulmányi,évfolyamos és /vagy osztálykirándulások. 

 Színházlátogatások 

 Rendhagyó órák –vendégelŐadók és/vagy múzeumlátogatások keretében - 

tervezése. 
 

(Osztályfőnöki órán vagy történelem órán vagy) iskolai ünnepségen 

emlékezünk meg a kijelölt osztályok által készített emlékműsorok révén 
 

(nemzeti ünnepeink-lásd munkaterv): 
 

 az Aradi vértanúkról 

 1956-os forradalom és szabadságharcról 
 Kommunizmus áldozatairól 

 

 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

 Széchenyi haláláról 

 Holokauszt áldozatairól, stb… 
 

1-1 óra 
 

 a nyár értékelése, az elŐttünk álló tanév elŐkészítése, 

tisztségviselŐk megválasztása 

 tŰz- és balesetvédelem, házirend, statisztika 

 félévi és év végi értékelés 

 (lelkigyakorlat ill. a lelki vezetŐ által tartott órák elŐkészítése és értékelése) 

 tanulmányi kirándulás elŐkészítése, értékelése 

 Az osztályfŐnök gondolja át, hogy osztályában a következŐ tanévben milyen 

jeles események lesznek (pl.tücsökbál, szalagavató ballagás, stb.), s egy-egy 

ezt elŐkészítŐ órát illesszen be a megfelelŐ helyre! 

 Minden félévben 1 órát szánjunk egy közös múzeum-, film- vagy 

színházélmény megbeszélésére! 

 A fennmaradó órák témáját a KPSZTI kerettanterve alapján tervezzük. 
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Egyéb időpontok a tanév tervezéséhez: lásd iskola munkaterve 
 

1. Iskolai megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek: 
 

 szeptember-Városi diákigazgató választás és kampány, 

 Gólya/Gida-avató 

 Szentkúti zarándoklat 

 október –önkéntes munkába való bekapcsolódás 

 Gólyatábor a 9.-es évfolyamon 

 diákpolgármester választás 

 november –szalagavató 

 Advent kezdete ,adventi koszorú készítés évfolyamonként 

 Adventi gyertyagyújtások, karácsonyi műsor 
 december 6. – Mikulás napja-Szent Miklós ünnepe 

 Karácsony – Betlehemes játék , évzáró szentmise,Vízkereszt ünnepe 

 január .1. félév zárása 

 Húsvét – Passió 

 Ballagás,vidámballagás,tanárbúcsuztató – május 

 május  – érettségi szünet (magyar, matematika, 

történelem),osztálykirándulások lebonyolítása 

 június-Pünkösd,pedagógus nap 

 június . középszintŰ érettségi – 12. évf.-on 
 

2. DÖK munkájának támogatása, évi diákgyŰlések 
 

3. Tanulmányi kirándulások, projektkirándulások adott témákban szaktanár 

segítségével is 
 

 Az iskolavezetéssel elŐzetesen egyeztetett idŐpontban 
 

4. SzülŐi értekezletek, fogadóórák: 
 

 Őszi és a tavaszi félévben 
 

5. A tanítási szünetek idŐtartama:lásd. iskola munkaterve 
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43  

ÁltaláŶos szeŵpoŶtok a ŵuŶkaközösség vezetésére voŶatkozóaŶ 
 

A  munkaközösség  vezetŐje  -  a  pedagógiai  programmal  és  a  kidolgozott  éves 

munkatervvel összhangban - a következŐ általános feladatokat hajtja végre: 

 
 javítja, koordinálja az iskolában folyó oktató-nevelŐ munka színvonalát, minőségét, 

 fejleszti a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat, 

 végzi   a   tantárgycsoportjukkal   kapcsolatos   pályázatok   és   tanulmányi   versenyek   kiírását, 

lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

 kialakítja az egységes követelményrendszert, felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

 összeállítja az iskola részére a felvételi írásbeli- és az érettségi, valamint a szakmai képesítŐ vizsgák 

szóbeli tételsorait, 

 javaslatot tesz az iskola költségvetésében rendelkezésre álló szakmai elŐirányzatok felhasználására, 

 segíti a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejleszti a munkatársi közösséget, mentorál, 

 összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját 

és saját ellenŐrzési tervüket, 

 irányítja a munkaközösségük tevékenységét, felelŐs a munkaközösség szakmai munkájáért, a 

szaktárgyi oktatásért, pedagógiai munkájáért, 

 módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez, segíti a szakirodalom 

felhasználását, 

 elbírálja  és  jóváhagyásra  javasolja  a  munkaközösség  tagjainak  helyi  tanmeneteit,  felügyeli  a 

tanmenet szerinti előrehaladást és a követelmények betartását, 

 javaslatot  tesz  a  tantárgyfelosztásra,  szakmai  továbbképzésekre,  a  munkaközösségi  tagok 

jutalmazására, kitŰntetésére, közalkalmazotti átsorolására, 

 ellenőrzi a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, munkafegyelmét, havi értékelését, 

naplóba történő bevezetését, szükség esetén intézkedést kezdeményezhet az igazgató felé, 

 állásfoglalásaival   képviseli   munkaközösségét   az   iskolavezetŐségben   és   az   iskolán   kívüli 

tevékenységekben, 

 összefoglaló  elemzést,  értékelést,  beszámolót  készít  munkaközösségük  tevékenységéről  a 

nevelŐtestület, igény szerint az iskolavezetés részére, 

 javaslatot tesz a funkcionális taneszközök és egyéb oktatást segítŐ eszközök beszerzésére, 
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Éves ŵuŶkaterv havi ďoŶtásďaŶ 
Augusztus 

Feladatok Felelős 

 tantermek ellenŐrzése, a számítógépek 

tesztelése, használatos programok 

egyeztetése 

 
Rendszergazda 

 karbantartási munkák elvégzése, 

rendszergazdai feladatok meghatározása 
Rendszergazda – mk.vezetŐ 

 beszerzések ütemezése Rendszergazda – mk.vezetŐ 

 tantárgyfelosztás véglegesítése 
Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 tanmenetek tervezése Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 munkaközösségi megbeszélés Mk.vezetŐ 

 Moodle rendszer, tartalom feltöltés Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 weblappal kapcsolatos teendŐk 

feladatok megbeszélése 
Mk.vezetŐ - rendszergazda 

egyéb 

...................................................................... 

 

Szeptember 

Feladatok Felelős 

 Éves munkaterv elkészítése – 

megbeszélése az intézményi önértékelés 

szempontjainak figyelembevételével 

Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Tanmenetek elkészítése, leadása, 

ellenŐrzése. 

Szaktanárok - Mk.vezetŐ – 
szakmai ig.helyettes 

 Szakmai munkaközösségi megbeszélés 

az alábbi témák érintésével: 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

o órarend – terembeosztás, esetleges 
ütközések elkerülése, javaslattétel, 

Mk.vezetŐ - szaktanárok 

o a belépŐ informatikus évfolyam 
tanmeneteiben felmerülŐ kérdések 
megbeszélése 

Mk.vezetŐ - szakmai 

ig.helyettes - szaktanárok 

o fakultációk, vállalások, szakmai 
napok megszervezése 

Mk.vezetŐ - szakmai 

ig.helyettes - szaktanárok 

o módszertani kultúra megújítása, új 

online tananyagok alkalmazása, jó 
gyakorlatok 

 

Mk.vezetŐ - szaktanárok 

o zökkenŐmentes tantermi 

eszközellátottság – esetleges 
eszközpótlás, beszerzések, 

Mk.vezetŐ - 

szakmai ig.helyettes 
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o az új ágazati érettségi rendszer 
bevezetésével kapcsolatos kérdések 
összehangolása, 

 

Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 

egyéb 

...................................................................... 

 

Októďer 

 

Feladatok Felelős 

 Naplók ellenŐrzése, tanmenet szerinti 

haladás 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Óralátogatások idŐpontjainak 

egyeztetése 

Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Új kolléga, óraadó pedagógusok 

munkájának segítése 
Mk.vezetŐ 

 Továbbképzési lehetŐségek 
Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Munkatársi közösség fejlesztése Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Módszertani és szaktárgyi értekezlet 

megtartása 
Mk.vezetŐ 

 Bemutató órák, szakmai napok, 

foglalkozások megszervezése a 8. os 

diákok részére (október 10-17 és 

november 7-11 közötti idŐszakban) 

 
Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Óralátogatások – tapasztalatok – 

megbeszélések 

Mk.vezetŐ - 

szakmai ig.helyettes 

egyéb 

...................................................................... 

 

November 

 

Feladatok Felelős 

 Esedékes versenyek megszervezése, 

nevezések kitŰzése, diákok értesítése 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Óralátogatások, értékelések 
Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Más munkaközösségek munkájának 

segítése, koordinálása, összehangolása 

Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 
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 Továbbképzések tapasztalatai Mk.vezetŐ 

 A szakmai munka, munkafegyelem 
ellenŐrzése 

Mk.vezetŐ 

 Fakultatív szakmai megbeszélések, 

aktualitások 
Mk.vezetŐ 

 A következŐ év. CISCO 

képzések tervezése. 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

egyéb 

...................................................................... 

 

December 

Feladatok Felelős 

 Félév végi összesítések, témazárók, 

egyéb dolgozatok összehangolása 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Beadandó félévi témák meghatározása Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Osztályzatok ellenŐrzése, havi zárás Mk.vezetŐ 

 MegfelelŐ haladás ellenŐrzése, az 

esetleges lemaradások pótlásának 

lehetŐsége 

 
Mk.vezetŐ 

 Érettségi feladatok összehangolása, 

érettségi szóbeli témakörök kiadása, 

közzététele 

 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

o Félévi zárások megbeszélése, 

o Érettségi felkészítés, 

o Szóbeli tételsorok, 

o Óralátogatások tapasztalatai 
o Esetleges technikai problémák, 

megoldási javaslatok 

o Egyéb aktualitások. 

 
 
 

Mk.vezetŐ - szaktanárok 

egyéb 
...................................................................... 

 

JaŶuár 

Feladatok Felelős 

 Jegyek – osztályzatok (pótlás a 

hiányzók esetében) 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 MegfelelŐ számú osztályzat ellenŐrzése Mk.vezetŐ - szaktanárok 
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 Osztályzatok lezárása a megfelelŐ 

számú osztályzat alapján 
Mk.vezetŐ 

 Eredmények értékelése, esetleges 

problémák megoldása a második félévre 

vonatkozóan 

 
Mk.vezetŐ 

 Érettségire való felkészítés 

eredményessége 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Próba érettségi feladatok megbeszélése, 

idŐpontok egyeztetése 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Félévzárással kapcsolatos teendŐk Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Szakmai évfolyam meghirdetése a 

következŐ tanévre (plakátok, szórólapok 

elkészítése) 

Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

egyéb 

...................................................................... 

 

Feďruár 

Feladatok Felelős 

 Az elsŐ félév tapasztalatai – 

munkaközösségi megbeszélés 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Érettségire való felkészítés 

folytonossága Szóbeli érettségi 

témakörök nyomatékosítása 

 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 ÖsszefüggŐ nyári szakmai gyakorlati 

helyek egyeztetése – cégek megkeresése 

Igazgató – szakmai 

igazgatóhelyettes - 

mk.vezetŐ 

 Próba érettségi feladatok megíratása Szaktanárok 

 Naplók ellenŐrzése, tanmenet szerinti 

haladás, 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Más munkaközösségek munkájának 

segítése, a plusz feladatok koordinálása 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 a szakmai munka, munkafegyelem 
ellenŐrzése 

Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Szakmai évfolyamra 

történŐ jelentkezések 

propagálása 

Mk.vezetŐ – 

szakmai ig.helyettes 

 Fakultatív szakmai megbeszélések, 

aktualitások 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 MegfelelŐ haladás ellenŐrzése, az 

esetleges lemaradások pótlásának 

lehetŐsége 

 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 
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MárĐius 

Feladatok Felelős 

 Tankönyvrendeléssel kapcsolatos 

teendŐk egyeztetése, tankönyvrendelés 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Szóbeli érettségi témakörök 

nyomatékosítása 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Fakultatív szakmai megbeszélések, 

aktualitások 
Mk.vezetŐ 

 A próba érettségi feladatok kiértékelése, 

tapasztalatok megosztása a diákokkal, 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 9.-11. évfolyamok haladásának 

ellenŐrzése, 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Digitális hét témájának, feladatainak 

elŐkészítése, 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

egyéb 
...................................................................... 

 

 

Április 

Feladatok Felelős 

 Digitális hét megrendezése Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 A szaktantermek érettségire való 

elŐzetes felkészítése, szoftverek 

ellenŐrzése 

 
Mk.vezetŐ - rendszergazda 

 Érettségi feladatok tesztelése, 

folyamatos ellenŐrzése, értékelése 
Mk.vezetŐ - rendszergazda 

 Évfolyamonkénti dolgozatírások 

összehangolása 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Haladás ellenŐrzése, esetleges 

korrekciók 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 MegfelelŐ számú osztályzat 

ellenŐrzése, havi zárások 
Mk.vezetŐ - szaktanárok 

 Fakultatív szakmai megbeszélések, 

aktualitások 
Mk.vezetŐ 

egyéb 

...................................................................... 

 

egyéb 

...................................................................... 
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Május - júŶius 

 Érettségi (ágazati – közismereti) elŐkészítése, szakmai megbeszélés a 

rendszergazda és szaktanárok bevonásával: 

o Az érettségi termek kialakítása, terembeosztás elkészítése, 

o Szoftverek végleges telepítése, tesztelése, ellenŐrzése, 

o Az informatika érettségi teljes elŐkészítése a minisztérium által kiadott 

útmutató figyelembevételével. 

 Érettségi szóbeli tételek, értékelési szempontok véglegesítése, borítékolása - 

szaktanárok 

 A középszintŰ dolgozatok kijavítása, véleményeztetése – érettségiztetŐ 

szaktanárok 

 Szaktanári jelentések megírása - érettségiztetŐ szaktanárok 

 Értékelési táblázatok elkészítése - érettségiztetŐ szaktanárok 

 A  szóbeli  érettségi  megszervezése,  lebonyolítása  –  laptop  biztosítása  az 

érettségi tantermében - rendszergazda 

 Év végi záró megbeszélés (megvalósult célok, tapasztalatok, hiányosságok, 

tervek, elképzelések a jövŐ tanévre vonatkozóan. 
 
 

Hatvan, 2017-09-01 

 

…….. 

 

 

A munkatervet megismerte, és elfogadta: 

 
…………………………… 

 

Toldi Levente 

informatikai mk.vezetŐ 

 

................................ .............................. ............................... 
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MUNKATERV 2017/2017. tanév 

Közgazdaság ágazat 
 

Feladatok Határidő 

Munkaközösségi megbeszélések (pl. módszertan, egyéni sikerek, 

kudarcok stb.) 
Folyamatos 

Minőségi és teljesítményre ösztönző oktatás biztosítása a 

munkaközösség minden tagja által 
Folyamatos 

12. évfolyamon a közgazdasági ágazati képzés bevezetése, szakmai 

tantárgyak tekintetében módszertani megújulás, tekintettel a 

szakmai kerettantervek és a kötelező szakmai érettségi vizsga 

követelményeire 

 
Felelős: munkaközösség szaktanárai 

 

 

Folyamatos 

SZÉTV versenyre való felkészítés Folyamatos 

OKJ komplex szakmai vizsgára felkészítés – pénzügyi-számviteli 

ügyintéző szakképesítés 

 

OSZTV versenyre való felkészítés 

 

Folyamatos 

9-14. évfolyamon a munkaközösség által oktatott szakmai 

tantárgyaknál kiemelt figyelem a szakmai szövegértési és 

szakszókincs fejlesztési feladatokra 

Felelős: munkaközösség szaktanárai 

Folyamatos 

OKJ szakmai bizonyítvány kiegészítése angol/német nyelven – 
EUROPASS 

Folyamatos 

Kapcsolattartás a térség szakgimnáziumaival, felsőoktatási 

intézményeivel – szakmai versenyeken, rendezvényeken való 

részvétel 

 

Folyamatos 

Rendhagyó órák tartása az általános iskolák 7-8. 

osztályosai számára igény szerint, az iskolavezetés 

előzetes egyeztetése alapján 
Felelős: munkaközösség szaktanárai 

 
 

Folyamatos 

NAV Észak-magyarországi Régió Egri Kirendeltsége által 

szervezett előadások megtartása iskolánkban, kihelyezett 

ügyfélszolgálat biztosítása 

 

Folyamatos 

Kapcsolattartás a Heves Megyei Kereskedelmi Kamara Hatvan 

városi képviseletvezetőjével –Turiné Szanyi Kinga 
Folyamatos 
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Feladatok Határidő 

Szakmai kirándulások szervezése LehetŐség szerint 

13. évfolyamon modulzáró vizsga szervezése és 

lebonyolítása, melynek célja eredményes részvételünk az 

OSZTV-n, valamint a komplex vizsgára való felkészítés 
Felelős: munkaközösség szaktanárai 

Folyamatos 

9-14. évfolyamon IKT eszközök hatékonyabb használata a 

szakmai órákon 
Felelős: munkaközösség szaktanárai 

 
Folyamatos 

Tankönyvek rendelése a 13-14. szakképzési évfolyamon 2017. szeptember 16. 

Tankönyvlistán nem szereplő, ill. szeptemberben megjelenő új 

szakmai tankönyvek megrendelése az ágazati képzéshez 

2017. szeptember- 

október 

Tanmenetek elkészítése- 9-14. évfolyam 2017. szeptember 15. 

A szülők tájékoztatása az ágazati szakképzés 

sajátosságairól 

9. évf. – 4+1 év, követelmények, értékelési rendszer 
10. évf. – modulzáró vizsga 

11. évf. – kötelezŐ szakmai érettségi vizsga, modulzáró 

vizsga 
12. évf. – pénzügyi-számviteli ügyintézŐ szakképesítés 

megszerzésének lehetŐsége iskolánkban 
Felelős: Bihariné Szabalics Szilvia 

 
2017. szeptember- 

október (9-11. évf.) 
 

2017. január-február 

(12. évf.) 

9. évfolyamon gazdasági  és jogi alapismeretek 

(közgazdaság ágazat) és gazdasági alapismeretek 

(ügyvitel ágazat) órákon tanulás módszertani felkészítés, 

gazdasági számítások, szövegértési feladatok megoldása 
Felelős: Tóbi Tímea 

 
 

2017. szeptember 

1/13. PSZÜ módszertani felkészítése a szakképző 

évfolyamon való hatékonyabb tanulásra 
Felelős: Vargáné Langa Éva 

2017. szeptember- 

november 

Szakmai versenyeken való részvétel: 

PénzSztár verseny 

KSH verseny 

EU vetélkedő 

 

2017. szeptember- 

december 

2/14. PSZÜ A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

meghatározott esettanulmány címének leadása 
2017. október 6. 

KRF Tőzsdeiroda látogatása lehetŐség szerint 

2/14. PSZÜ A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

meghatározott esettanulmány szerkezeti vázlatának bemutatása 
2017. november 17. 
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Feladatok Határidő 

Nyílt nap (közgazdaság ágazat bemutatkozása) 2017. november 15-16. 

2/14. PSZÜ A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

meghatározott esettanulmány végleges szerkezeti vázlatának 

leadása 

 
2017. december 15. 

SZÉTV- közgazdasági alapismeretek - jelentkezés 2017. január 

SZÉTV elődöntő megszervezése, lebonyolítása 2017. február - március 

Bekapcsolódás a Pénz7 rendezvényeibe 2017. március 

2/14. PSZÜ A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

meghatározott esettanulmány beadása szaktanári véleményezésre 
2017. március 30. 

12. évfolyam próba érettségi Közgazdasági alapismeretek 

tantárgyból 
2017. április 

2/14. PSZÜ A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

meghatározott esettanulmány végleges változatának leadása 
2017. április 27. 

10-11. évfolyamon modulzáró vizsga szervezése és 

lebonyolítása a szakmai tantárgyakból 
Felelős: munkaközösség szaktanárai 

2017. május-június 

Részvétel a jubileumi tanév eseményeiben 2017. február-április 
 

Hatvan 2017. szeptember 8.  
Bihariné Szabalics Szilvia 

mk. vez. 
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Ügyvitel ágazat 
MUNKATERV 

ϮϬϭϲ/ϮϬϭϳ. taŶév 
 

Feladatok Határidő 
Szakmacsoport tagjainak 

ŵegďeszélései a taŶŵeŶetek 
készítésével, új ŵódszerek 
alkalŵazásával kapĐsolatosaŶ 
Új taŶköŶyvek ďevezetésével 
kapcsolatos tapasztalatok – 
óralátogatások, új ŵódszerek 
ŵegisŵerésére 

2017. szeptember 10. 
folyamatos 

MiŶőségi-, esztétikus ŵuŶkavégzés 
követelŵéŶyeiŶek következetes 
ďetartatása ŵiŶd a közgazdasági, 
ŵiŶd az ügyvitel ágazatoŶ 

folyamatos 

9. évfolyaŵ szakgiŵŶáziuŵi 
kerettaŶtervek változásai 

 
ϭϮ. évfolyaŵoŶ a kerettaŶterv szeriŶti 
MuŶkahelyi koŵŵuŶikáĐió 
taŶaŶyagstruktúrája Ŷehézségei 
MódszertaŶi ŵegďeszélések, 
felzárkóztatás lehetőségei 

folyamatos 

ϭϮ. évfolyaŵoŶ az eŵelt sziŶtű 
Ügyvitel isŵeretek ágazati szakŵai 
érettségi vizsga részletes 
vizsgakövetelŵéŶyeiŶek 
ŵegisŵerése, az egyes téŵaköröket 
taŶító szaktaŶárokkal folyaŵatos 
egyeztetés,  koŶzultáĐió, 
iŶforŵáĐióĐsere 

folyamatos 

PéŶzügyi és száŵviteli ügyiŶtéző ϭϯ. 
osztály ügyviteli feladatok ellátása 
modulzáró vizsgára való felkészítése 

folyamatos 
ϮϬϭϳ. április 
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KapĐsolattartás a Heves Megyei 
Kereskedelŵi Kaŵara HatvaŶ városi 
képviselőjével – TúriŶé SzaŶyi KiŶga 
Összefüggő Ŷyári szakŵai gyakorlatok 
tapasztalatai 

 

10-ϭϭ. évfolyaŵ ügyvitel 
szakŵaĐsoportos taŶulóiŶak Ŷyári 
szakŵai gyakorlata szervezésével 
kapcsolatos feladatok 

folyamatos 
ϮϬϭϳ. júŶius 

TehetséggoŶdozás – szakkör 
szervezése, iŶdítása ;igéŶy szeriŶtͿ 
9-ϭϮ. évfolyaŵoŶ 

2017. szeptember-októďer 
folyamatos 

SZÉTV verseŶyre felkészítés az 
ügyvitel szakŵaĐsoport ϭϮ. 
évfolyaŵáŶ 

folyamatos 
ϮϬϭϳ. ŵárĐius 

Nyílt Ŷap szervezésével kapĐsolatos 
feladatok ;ügyvitel ágazat 
ďeŵutatásaͿ 

2017. november 

Ügyvitel eŵelt érettségi vizsgára 
jeleŶtkeztetés, felkészítés 
ϭϮ. Ügyviteli osztály 

folyamatos 
ϮϬϭϳ. feďruár 

Iskolai verseŶy szervezése ügyviteli 
isŵeretekďől 

2017 tavasza 

11-ϭϮ. osztály látogatása az ügyviteli 
ŵuŶkafolyaŵatok gyakorlatďaŶ való 
megismertetésére ;Polgárŵesteri 
Hivatal) 

ϮϬϭϳ. ŵárĐius 

Szakŵai Ŷyílt Ŷap szervezése az 
érettségit követő szakŵai képzésekről 

ϮϬϭϲ. ŵárĐius 

Ügyviteli isŵeretek eŵelt érettségi 
vizsga szervezésével kapĐsolatos 
feladatok 

folyaŵatos ϮϬϭϲ. ŵájus-júŶius 

 

Hatvan, 2017. szeptember 7. 

BáŶŶé Bakó Margit 

szakŵaĐsoport vezető 
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Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

2017-2017. tanév 

1. A tanév eleji feladatok megbeszélése, tanmenetek elkészítése, a 9. 

évfolyam szintfelmérése, az angol és a német nyelvi csoportok 

kialakítása. 

IdŐpont: szeptember 

FelelŐs: szaktanárok 

2. Az intézményi önértékelés intézményi elvárás rendszerének 

átgondolása, javaslattétel. 

IdŐpont: szeptember végéig 

FelelŐs: szaktanárok 

 

3. A német és angol nyelvi versenyekre való jelentkezés támogatása, 

felkészítés a versenyekre. (on-lion, Langwest stb.) 

IdŐpont: folyamatos 

FelelŐs: szaktanárok 

4. Az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói számára Pannon 

alapfokú nyelvvizsga-típusú verseny szervezése. 

IdŐpont:  október-december 

FelelŐsök:  szervezés:  munkaközösség-vezetŐ 

lebonyolítás: szaktanárok (megbeszélt beosztás szerint) 

 

5. Általános iskolások számára versenyre elŐkészítŐ foglalkozások 

tartása. 

IdŐpont:  október-november 

FelelŐs: szaktanárok 

 

6. Középfokú Pannon próbanyelvvizsga szervezése általános iskolák 

8. osztályos tanulói, valamint a város középiskolásai és a közeli 

katolikus középiskolák tanulói számára. 

 

Szervezés felelŐse:  munkaközösség-vezetŐ 

Lebonyolítás: szaktanárok 

HatáridŐ:  október-november 

 

7. Tehetséggondozó szakkör szervezése a 11. évfolyamos tanulóknak. 
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FelelŐs: angol nyelv: TŐzsér Eszter 

HatáridŐ: októbertŐl hetente 1 óra 

8. A kommunikációs készség fejlesztésének lehetŐségei a tanítási 

órákon, ötletbörze. 

 

IdŐpont: folyamatos 

FelelŐs: szaktanárok 

 

9. Angol és német szövegfordító verseny a városi és a környékbéli 

katolikus középiskolák tanulói számára. 

IdŐpont: 2017 április 

FelelŐs: Mesterné Széles Ágnes 

 

10. Angol és német nyelvi szépkiejtési verseny középiskolások 

számára. 

IdŐpont: 2017 április 

FelelŐs: szaktanárok 

 

11. Rendszeres munkaközösségi megbeszélések. 

IdŐpont: minden hónap elsŐ szerdája, illetve szükség esetén 

gyakrabban 

FelelŐs:  munkaközösség-vezetŐ 

12. Az elsŐ félév munkájának értékelése. 

 

IdŐpont: január 

FelelŐs: szaktanárok 

 

13. A szóbeli angol és német nyelvi tételsor áttekintése, esetleges 

módosítások, a szükséges frissítések elvégzése. 

 

IdŐpont:  február-március 

FelelŐs: szaktanárok 

 

14. Angol és német nyelvi szépkiejtési verseny szervezése a város 

és a váci egyházmegye által fenntartott középiskolák számára- 

elŐkészületek, feladatok kiosztása. 
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IdŐpont: február 

FelelŐs:  munkaközösség-vezetŐ 

15. A szépkiejtési verseny lebonyolítása. 

IdŐpont: április 

FelelŐs: szaktanárok 

16. A tanév munkájának értékelése. 

IdŐpont: június 

FelelŐs:  munkaközösség-vezetŐ 

10. Tervezett óralátogatások: félévente 1-1 óra minden szaktanárnál. 

 

FelelŐs: Mesterné Széles Ágnes 

IdŐpont:  október-november 

február-március 

 

11. Tanulóink nyelvvizsgára készülésének segítése. 

FelelŐs: szaktanárok 

IdŐpont: folyamatos 

 

………………………………….. 

Mesterné Széles Ágnes 

 

munkaközösség-vezetŐ 

 

 

2017. szeptember 8. 
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Az oktatásra vonatkozó elképzelések szerint a szakgimnáziumokban sajnálatos 

módon egyre kisebb hangsúlyt kap a természettudományi tantárgyak oktatása, pedig 

véleményünk szerint a XXI. században a természettudományok ismerete kiemelt 

fontosságú, és iskolánkban oktatott minden szakmai tárgy elsajátításához is 

szükségesek . 

 

A matematika oktatásának kiemelt feladatai 
 

Legfontosabb feladatunk a problémamegoldó készség fejlesztése, logikus 

gondolkodásra nevelés. Ez mindkét szakmacsoportos oktatásnak szükséges 

alapozása. Ebben a tanévben heti 4 órában taníthatjuk a 10. 11. és a 12. évfolyamon 

valamint a gimnáziumi 9.osztályban a matematikát, így ott elegendŐ idŐ jut a 

gyakorlásra és a hiányosságok pótlására is. A szakgimnáziumi  9. évfolyamon csak 

heti 3 órára csökkent az óraszámunk. 

 

Augusztusban : a tantárgyfelosztás elkészítése 
a javítóvizsgák lebonyolítása 

Szeptemberben: a tanmenetek megírása 

az OKTV-re jelentkezŐk számbavétele. 

 

9. osztályosok mérése 

 

Október elsŐ hetében az Arany Dániel Matematika Versenyre jelentkezŐk 

összeírása. 

 

 

Márciusban a Kertész Andor Megyei Matematika Versenyre jelentkezŐk 

nevezésével és 

kíséretével kapcsolatos teendŐk 

Januárban : osztályozóvizsgák lebonyolítása. 

középszintŰ szóbeli érettségi vizsga elméleti témaköreinek meghirdetése 

a félév zárása 

Májusban: osztályozóvizsgák lebonyolítása. 

érettségi dolgozatok javítása 
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Folyamatos tennivalóink: 
 

A követelményrendszer további egységesítése 

Versenyekre, érettségire való felkészítés 

Új kiadványok, új módszerek figyelemmel kísérése. 

Sajátos nevelési igényŰ tanulók fejlesztése. 

AlapvetŐ hiányossággal érkezett tanulóink felzárkóztatása (Szöveges feladatok 

elemzése, alapmŰveletek gyakorlása, fogalmak pontos ismerete…) 

 

ÉvfolyamszintŰ felzárkóztatások, korrepetálások tartása igény és lehetŐség szerint 

Rendszeres tanulásra szoktatás. 

Jó képességŰ, szorgalmas tanulók képességfejlesztése emelt szintŰ órákon, 

differenciált foglalkozásokkal 

 

Érettségire felkészítés 

Továbbképzések lehetŐség szerint. 

 
Földrajz, biológia munkaterv 

 

 

A 2017-2017-es tanév újabb változásokat hozott. 

 

A 9. évfolyamban megszŰnŐ földrajz oktatás érthetetlen. A helyette bevezetett 

komplex természettudományos tantárgy nem helyettesíti a kiesŐ ismereteket, hiszen 

egy év alatt heti 3 órában 4 tantárgy összeollózott anyagát nem lehet eredményesen 

megtanítani. A komplex természettudományos tantárgyak több éven keresztül tartó 

tanítására lenne szükség, hiszen az alapkoncepció jó, miszerint egy-egy folyamatot 

több tudományterület oldaláról egyszerre lássa a tanuló s alakuljon ki benne egy 

teljesebb kép. A jelenlegi elképzelés ezt semmilyen szinten nem teszi lehetŐvé. 

 

A 2017-es érettségi követelmények változtatása miatt újra kell gondolni az eddigi 

tananyag mennyiséget is. 

 

A szŰkös tankönyv választás lehetŐsége, munkafüzetek hiánya, meg nem érkezett 

tankönyv rendelések megnehezítik a felkészítŐ munkát. Mindemellett az ingoványos 
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talaj a természettudományos tantárgyak körül tovább nehezíti a szakmai munka 

megfelelŐ elvégzését. 

 

Mindezek ellenére mindent megteszünk, hogy a tanulók a legkevésbé érezzék a 

kialakult helyzet buktatóit. 

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tartjuk 

nyitottabb szemmel figyeljék környezetüket a tanulóink 

egészséges életmódra nevelést 

a kreatív gondolkodás fejlesztését, 

a beszédkésség és írott szöveg értésének fejlesztését. 
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A testnevelés és sport területén a feladataink a 2017/2017. tanévben 
 

A testkultúra az egyetemes kultúrarésze, az egészségvédelem (a megŐrzés és a 

rekreáció) fontos eszköze. A testnevelés és a sport jelentŐs szerepet tölt be az ifjúság 

erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. 

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelés bevezetésével, Hatvan Város 

Sportfejlesztési Koncepciójával egyetértésben a következŐ feladatokat látjuk a 

legfontosabbnak 

 

EgészségmegŐrzés, betegség megelŐzés 

Az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelése 

A tanulók szabadidejének kulturált, hasznos eltöltése 

Iskolai közösségek együttmŰködése 

Az intézmény hírnevének öregbítése 
A gyógytestnevelésben részesülŐknek gyógyúszás biztosítása 

A sport és a sportolás megszerettetése 

Tehetséges tanulók versenyeztetése 

Versenynaptár 2017/2017. tanévben 

Szeptember: 
Megyei duatlon bajnokság 

Labdarúgás Telkiben 

 

Október: 

Tömegsport versenyek 

Atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda tehetségkutató versenyek 
 

November: 

Kézilabda bajnokság DSB 

Kosárlabda bajnokság 

 

Január: 
Labdarúgó bajnokság 

Kézilabda bajnokság 

 

Február: 

Tömegsport (Téli túra) 

 

Március: 
Atlétikaverseny 

Selypen Március 15-e kupa 
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Labdarúgó bajnokság 

Kosárlabda bajnokság  DSB 

Kézilabda bajnokság 

 

Április: 

Tehetségkutató versenyek 

Megyei atlétikai bajnokság 

Mezei futó megyei verseny 

 

További céljaink között szerepel: 

 

Tanulóink iskolai keretek között történŐ úszásoktatása, illetve az úszni 

tudóknak 

rendszeres úszáslehetŐség biztosítása 

 

Az iskola dolgozóinak úszás és más rendszeres szabadidŐs tevékenység 

(aerobic, 
zumba, kondícionáló testnevelés, centifaragó gimnasztika kor-és súlyhatár 

nélkül 

 

 

Hatvan, 2017. szeptember 4, 

Összeállította a természettudományi munkaközösség. 

Antalné Tóth Rita 

Csordás Edit  

Farkas Vanda  

Gulyás József 

Kiss István János  

Seresné Jenei Szilvia 

Vasas Ágnes 

Kótyuk Márton 
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Diákönkormányzat 2015-2017-es tanév munkaterve 

Szeptember 
A diákprogramok közül a tanév a szokásos városi diáknapi rendezvénnyel kezdŐdik 

szeptemberben. Az egy napos rendezvényen a kincskeresésé a fŐszerep. 

 

Október 
Októberben megrendezésre kerül a 9. évfolyam gólyaavató ünnepsége. A 

kiválasztott témával kapcsolatos feladatokat, próbákat kell teljesíteniük az 

osztályoknak. A rendezvény lebonyolításában minden évfolyam részt vesz. 

 

November 

Novemberben az osztályok elkészítik adventi koszorúikat, s kezdetét veszi a már 

hagyománnyá vált adventi ünnepség sorozat, melynek keretein belül 

nagyszüneteiben meggyújtják a koszorúk gyertyáit s lélekben készülünk Karácsony 

ünnepére. 

A második félévben az iskolai diáknap elŐkészítése folyik. 

Idén beindul az iskola rádió és a suli újság, valamint elindulnak a hétvégi 

kirándulások és beszélgetéssel összekötött délutáni filmvetítések. 


