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Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról.
A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatról
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai programja és
egyéb szabályozásai
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
27/2011. (VIII.27.) SZVK
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
az 1992. Évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról és a 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet
326/2013. (VIII: 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásról
2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyve
a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
106/2012. (VI.1.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzat módosításáról
a 26/1997. (IX.3.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról
a 277/1997. évi kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról,valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az
érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
14/2017. ( VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
120/ 2015. ( V. 21. ) Korm. rendelet az egyes intézmények fenntartóváltásáról
2016. évi LXXX. törvény
2017. évi LXX. törvény az oktatás szabályozásáról
317/2016. (X.25.) Korm. rendelet a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntésről és a 2017/2018.tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről
A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI
rendelet
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1. Helyzetelemzés
1.1 Jogszabályi változások:
• Módosításra került a Nkt. (2017. évi LXX. tv, Magyar Közlöny 87.szám)
- Az Nkt. 4.§-a következő 15. a ponttal egészült ki: külföldi iskolai kirándulás: azonos
ne-velési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, legalább hét tanuló
részvételével,

a

nevelési-oktatási

intézménnyel

foglalkoztatási

jogviszonyban

pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy felügyeletével megszervezett a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles
kirándulás.”
- Az Nkt. 59§-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „ A tanulmányi és külföldi
isko-lai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a
ártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.”
- Az Nkt. 32. alcíme a következő 59/A §-sal egészül ki: „ A többnapos tanulmányi és a
külföldi

iskolai

kirándulások

esetében-

külön

jogszabályban

meghatározott-

felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló.”
- Az Nkt. 41.§ (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (A köznevelési
intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván)” azt, hogy a tanuló hányadik
évfolyamon, mely országban vett részt a) § (4) bekezdése alapján szervezett
kiránduláson”
- Az Nkt. 97.§-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „Az a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyak, tantárgyrészekből az értékelés és
minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az
értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az e bekezdésben foglaltakra az 56§ (1) és (2)
bekezdésében foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.”

-

Az

1/2013.

(I.8)

NGM

rendelet

módosítása

értelmében

Szakképzésért

és

Felnőttképzésért Díj, valamint Weszely Ödön Díj adományozható Pedagógus Napon,
Miniszteri Elismerő Oklevél március 15-e, ill. október 23-a alkalmából
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-

A Kormány 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a tankerületi központok fenntartásában
működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről,
valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes
szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról" – Ennek
értelmében intézményünk hivatalos megnevezése: Miskolci Szakképzési Centrum
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

-

Az illetmény differenciált megállapítása köznevelési intézményekben
A módosítás lényege, hogy a 2016. szeptember 1-jei és a 2017. szeptember 1-jei
pedagógus illetményemelés fedezetének különbözetét az intézményvezető teljesítmény
alapon, az egyes pedagógusok között különbséget téve, eltérő mértékben is juttathatja a
pedagógusoknak 2017. szeptember 1-jét követően. Az illetmények, munkabérek eltérő
mértékben történő megállapítása egy kompetencia és teljesítményalapú értékelési
rendszer alapján történik majd. Ennek a kidolgozása a mi feladatunk lesz majd.

-

A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a felnőttoktatásban az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi
követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítésére
megszervezett osztályozó vizsgára vizsgabiztos kirendeléséért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének
szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit, továbbá a vizsgáztatással, a
szakértői és más szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos díjazás megállapításának
kérdéseit az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg
-

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1)
Első és második szakképesítés megszerzése ingyenes
1.2. Személyi feltételek:
-

Juhászné Megyesi Erika – tartós távollét, gyes

-

Lange Péter biológia- földrajz 15 óra

-

Bozsikné Molnár Andrea részmunkaidős

-

Tóthné Márton Gabriella részmunkaidős

-

Vascsákné Szkiba Zita áttanít ( Andrássy)

-

Takács-Szántó Noémi részmunkaidős
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Óraadók:
-

Demeterné Erdős Edit- angol

-

Gáspárné Ali Julianna- angol
Dr. Ongai Péter, Szabó Attila, Barta László, Dr. Kiss Nóra , Szeles Roland, Dr. Tóth
Zsófia, Gál Attila Gergely, Koroknai Péter,Molnár Zsolt

Óraadók közreműködésével sikerül minden órát megfelelően ellátnunk.
Kollégium dolgozói
Hegyiné Szél Zsuzsanna
Takács Éva
Tóth Tímea
Vajdovicsné Novák Piroska
Kertész Zoltán
Kis Balázs
Murányi István
Rajcsák Ferenc
Új rendszergazda kezdi meg munkáját iskolánkban: Bodó József Attila
1.3. Tárgyi feltételek alakulása:

A Gimnázium épületében a nyári szünetben sor került
4 tanterem festésére, 1 teremben a parketta csiszolására, a földszinti tanári mosdók

-

burkolására, bővítésére kb. 4,9 millió Ft értékben.
A karbantartók elvégezték a tisztasági festést a tanulói WC-kben, a testnevelés tanári

-

festése, a tanári kis konyhában a linóleum cseréje is megtörtént.
Motoros vetítővászon és a hozzá tartozó projektor bővíti még a rendelkezésre álló

-

informatikai eszközöket.

A kollégium épületében a nyári karbantartás során megvalósult
•

tisztasági festés a 4 vizesblokkban

•

10 szoba teljes festése, a szobák többségében sajnos csak javításra volt lehetőség

(korlátozta ezt a kapott festék mennyisége-a munkákat a karbantartó végezte)
•

ezen a nyáron semmiféle felújításra nem volt lehetőségünk
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1.3.1. A szakmai munka tárgyi feltételeit javító fejlesztésekre tett javaslatok:
Természettudományi előadóban laptop vagy számítógépcsere, sötétítő függöny, új projektor,
tábla
Angol nyelvi munkaközösség: magnók beszerzése
Német nyelvi szakterem: sötétítő függöny felszerelése
Fizika szakteremben a digitális eszközök korszerűsítése, polcrendszer a szakkönyvek
elhelyezésére
Fizika kísérleti eszközök
Matematikai eszközök (körzők), melyek a fém táblákon használhatók
Történelmi szakteremben új dekoráció kialakítása
Humán- művészeti mk. laptop a mozgókép és média tanításához, magnó, amelyhez pendrive
csatlakoztatható, hangfal, paravánok, 3 mobil festőállvány. A könyvtári állomány bővítése a
mai magyar irodalom témakörhöz kapcsolódó írók műveivel ( kerettantervnek megfelelően)
Testnevelés órára: a NETFIT méréshez magnó, hangfal, laptop, úszódeszkák
Informatika teremben székek cseréje, laptop a szaktanároknak, az internet sebességének
növelése
Logisztikai terembe számítógépek elhelyezése
Adminisztrációt segítő bizonyítványnyomtató beszerzése
Laptopok a tanárok számára
A kollégium épületében
A megnövekedett igény szükségessé tette a korábban lezárt, önkormányzat által használt
vendégszobák igénybe vételét .
A szobák és a közösségi terek berendezése is bővítésre szorul
( ágyak, szekrények, asztalok, hűtő beszerzése lenne szükséges.)
Szükséges lenne új eszközök vásárlása a szabadidős tevékenységekhez pl. sportszerek,
csocsó.
A mosási lehetőség jelenleg nem megoldott. Ágyneműhuzatot a diákok maguknak
biztosítanak, ennek tisztántartásáról a megállapodás alapján a szülők gondoskodnak,de ez
igen sok gondot okoz, hiszen a csonka családokban ezekről sok esetben a diáknak kell
gondoskodni, neki pedig gyakran hiányzik az erre való igénye.
Új számítógépek a tanulók, ill. pedagógusok munkájának megkönnyítésére.
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Ezek beszerzésére a költségvetés készítésekor, ill. pályázati források keresésével próbálunk
megoldást találni.
Tanulói létszám:
Osztály
7. B
8. B
9. A
9. B
9. C
9. D
9. E
10. A
10. B
10. C
10. D
10. E
11. A
11.B
11. C
11. D
11.E
12. A
12. C
12. D
5/13.
I/13
II/14
kkv
esti

Létszám (+ SNI)
34
29
30
25
29
35
21
24
25
35
27
31
23
27
31
22
23
27
26
33
18
22
22
29
9

Kollégiumi csoportok:
9-14. évf. leány
9. évf. fiúk
9-14. évf. fiúk
9-14. évf. fiúk
9-12. évf. fiúk

Osztályfőnök
Kolozsvári Jánosné
Dr. Kozmáné Gergelyffy Zsuzsanna
Rigó Attila
Sándor Dalma
Valkóné Fekete Krisztina
Vincze Péter
Tóth Katalin
Krajnyákné Barna Anikó
Pajtókné Póta Erzsébet
Dr. Radványi Tibor
Juhászné Guba Krisztina
Bozsikné Molnár Andrea
Barnóczky Lászlóné
Rigó Attiláné
Dr. Tóthné Hegyi Valéria
Panyi Loránd
Diményné Kiss Katalin
Reményi Gyuláné
Varga Ivánné
Gallik Gáborné
Tóth-Jacsó Renáta
Pázmándiné Bozsik Beáta
Dósa Annamária
Gombáné Ludvig H.Sz.
Fügedi Dóra

Vajdovicsné Novák Piroska
Takács Éva
Kis Balázs
Murányi István
Kertész Zoltán

19
21
22
22
19

Gimnáziumi tanulók: 365
Szakgimnáziumi tanulók:192
Szakképző évfolyam tanulói:62
Felnőttoktatásban résztvevők:38
Kollégiumi tanulók : 104
Összesen nappali rendszerű képzésben tanulók:619 fő
Összes létszám ( nappali+ esti képzés):657
SNI-s tanulók száma:13 fő
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BTM-s tanulók száma: 29fő
HH: 16 fő
HHH: 15 fő
A képzések jellemzői:
A gimnáziumi képzés négy és hat évfolyamon folyik.
A szakgimnáziumi képzés indult a 9. évfolyamon rendészeti, ügyviteli szakmacsoportban.
Felmenő rendszerben így a 9. és a 10. évfolyamon a szakgimnáziumban a 2016-ban
bevezetett tantervek szerint folyik az oktatás.
A 11. és a 12. évfolyamon az ágazati kerettantervnek megfelelően folytatódik a képzés.
Az érettségi utáni képzésben a 13. évfolyamon pénzügyi-számviteli (5/13) és közszolgálati
ügyintéző (1/13) képzés indítására került sor.
A felnőtt oktatásban –esti tagozaton- pénzügyi-számviteli ügyintéző, valamint kis-és
középvállalkozások ügyintézője keresztféléves képzés folyik.
Megbízatások:
Gyakorlati oktatásvezető: Fügedi Dóra
Munkaközösség-vezetők:
1. Humán-művészeti: Rigó Attiláné
2. Történelem: Rigó Attila
3. Matematika-fizika: Fehérvári Dénes
4. Természettudományi: Pál Ilona
5. Angol nyelvi: Reményi Gyuláné
6. Német nyelvi: Gattyán Éva
7. Testnevelés: Varga Ivánné
8. Szakmai-informatikai: Gallik Gáborné
9. Közgazdasági: Dósa Annamária
10. Osztályfőnöki: Dr. Kozmáné Gergelyffy Zsuzsanna
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2. A tanév rendje
Első tanítási nap

2017. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap

2018. június 15.

Tanítási napok száma:

gimnáziumban 179, szakgimnáziumban 178

Végzős évfolyamon utolsó tanítási nap:

2018. május 3. ( csütörtök)

Az első félév vége:

2018. január 26.

Értesítési kötelezettség.

2018. február 2.

A szünetek:

Őszi szünet:

2017. október 30.– november 3.
(utolsó tanítási nap 2017. október 27. /péntek/
első tanítási nap 2017. november 6 . /hétfő/)

Téli szünet:

2017. december 27 – 2018. január 2.
(utolsó tanítási nap 2017. december 22. /péntek/
első tanítási nap 2018. január 3. / szerda/

Tavaszi szünet:

2018. március 29.- április 3.
(utolsó tanítási nap 2018. március 28. /szerda/
első tanítási nap 2018.április 4. /szerda/)

Áthelyezett munkanapok
2018.március 10. munkanap (március 16. pihenőnap)
2018. április 21. munkanap
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( április 30. pihenőnap )

Értekezletek rendje


2017. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet



2017. november 20. Nevelési értekezlet:Mit mér a műszer? Tanulói
teljesítménymérések alkalmazhatóságáról- Ostorics László OH munkatárs
Felelős: Juhász Jánosné, Tállai Andrásné



2018. február 5. Félévzáró értekezlet



2018. február 19. Nevelési értekezlet: Hogyan akadályozható meg a pedagógusok
kiégése?
Felelős: Juhász Jánosné, munkaközösség-vezetők



2018. július 4. Tanévzáró értekezlet



Hétfői napokon 4. órában vezetői megbeszélés



Heti rendszerességgel (hétfői napon) aktuális feladatokkal kapcsolatos megbeszélés



A munkaközösségek a munkaterveikben határozták meg az értekezleteik témáját

3. Vizsgaidőszak:
Őszi érettségi vizsga:
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 5.
Kijelölt vizsgahelyszín: Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Szakközépiskolája
2017. október 13-27.

őszi érettségi írásbeli

2017. november 19-13.

emelt szintű szóbeli

2017. november 20-24.

középszintű szóbeli

Május-júniusi vizsgaidőszak:
Jelentkezési határidő: 2018. február 15.
2018. május 7-28..

az írásbeli érettségi

2018. június 7-14.

emelt szintű szóbeli

2018. június 18-29.

középszintű szóbeli
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Szakmai vizsganapok:
2017. október 2-6. 8:00 írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
2017. október szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
2018. május 14-15., 17-18., 23. írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
2018. május-június szóbeli és gyakorlati vizsgarész
2018. május- június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:
1 nap Diák önkormányzati nap –2018. március
1 nap kirándulás – javasolt időpont: 2018. május 25.
2 nap írásbeli érettségi napja – 2018. május 7-8.
1 nap Pályaorientációs nap 2018. február 5.
1 nap Megyei matemetika verseny 2018. április 6.
1 nap EGÉSZSÉG NAP

2018. június 15.

1 nap a szakgimnáziumi tanulók számára 2018. március OTP Fáy alapítvány projektjén
keresztül(témahéthez kapcsolódik) valósul meg

3. Országos mérések:
2018. május 23.

kompetenciamérés 8. és 10. évfolyam

2018. május 16.

8. oszt. angol-német

2018. január 9 – április 27.

FITT mérés

Ellenőrzés: 2017. november 2 – 2018. február 28. a köznevelési információs rendszer ( KIR)
intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP- jelentésben a
köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai
jelző-és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek
történő megfelelését
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Az iskola pedagógiai programjában meghatározott mérések:
Szintfelmérők – angol, matematika, magyar
Kisérettségi: angol, német 10. évf.
matematika 11. évf.
történelem 11. évf.
magyar 10. évf.
Próbaérettségi – biológia, földrajz. angol, német, matematika, fizika, történelem, magyar,
informatika, szakmai tárgyak
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4. Középfokú felvételi eljárás:
2017.10.20.

a felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala

NYÍLT NAPOK: 2017.11.07-08., 23. 12. 05.
2017.12.08.

tanulók jelentkezése a központi írásbelire,
közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe

2018.01.20.

általános felvételi eljárás kezdete

2018.01.20. 10 oo

6 és 8 évf. gimn. központi írásbeli

2018.01.20. 10 oo

gimnázium 9.évf. központi írásbeli

2018.01.25. 14 oo

pótló írásbeli ( 6, 8, 9. évf. )

2018.02.08.

a tanulók értesítése az írásbeli eredményről

2018.02.19.

az ált. isk. továbbítja a jelentkezési lapokat

2018.02.22. - 03.13. szóbeli meghallgatások az általános
felvételi eljárás keretében
2018.03.14.

ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra
hozatala

2018.03.21 - 22.

tanulói adatlapok módosítási lehetősége

2018.04.27.

tanulók értesítése

2018. 06. 21-23.

Beiratkozás a középiskolába (javasolt: 2018. június 21.)
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5.

Beiskolázással kapcsolatos intézményi teendők, beiskolázási stratégia

Időtartam/
határidő

Marketing
tevékenység

A tevékenység
típusa

Tájékoztató
elkészítése,
honlapon való
megjelentetés
Szent László hét

2017.
november
7.,8.,
december 5.

intézményvezet
és, informatika
tanár

Eszközök,
módszerek,
erőforrások
online
tájékoztatás,
nyomtatvány

Eredmény
(pl.dokumentáció)
tájékoztató

valamennyi
kolléga

bemutató,
verseny

sikeres
vetélkedő
magas
részvétel-

szaktermek
felelős tanárai,
mikrotanítást
vállaló kollégák

tájékoztató
ppt-vel,
bemutató órák

magas
részvétel

szakmai mk.
tagjai,
közreműködő
diákjaink

interaktív
tevékenységek

Barnóczky
Lászlóné,
Dr. Tóthné
Hegyi
Valéria,
Pajtókné
Póta
Erzsébet,
Pál Ilona
Juhász
Jánosné,
Barnóczky
Lászlóné,
Tállai
Andrásné

felkészítő
tanárok, diákok

kötetlen
beszélgetés,
tájékoztatás

érdeklődők
magas
száma,
újságcikk,
honlapon
való
megjelenítés
a volt
iskolák
fogadókészsége

int. vezetés

tájékoztató,
ppt,
iskolavideó

szülők
részvétele

Tállai
Andrásné,
Fügedi
Dóra,
szakmai
mk.
Barnóczky
Lászlóné,
német mk.

érintett
kollégák,
felsőoktatási
intézmények,
cégek
képviselői
német mk.
tagjai

előadás,
bemutató,
beszélgetés

magas
részvételi
arány, sajtómegjelenés

vizsgaszimuláció

magas
részvétel

Fügedi
Dóra,
szakmai
mk.

szaktanárok,
bemutatóban
közreműködő
diákok

tájékoztató,
interaktív
bemutató

érdeklődés,
magas
részvételi
arány.
média
megjelenés

Célcsoport

Felelős

tájékoztatás,
figyelemfelkeltés

általános iskolai
tanulók, szüleik

Vetélkedő,
bemutató
szervezése az
általános iskolai
tanulóknak

általános iskolai
felső tagozatos
tanulók, szüleik,
a város lakói

Nyílt nap

Az iskola
bemutatása,
tanulók részvétele
a nyílt órákon

ált. isk.
pályaválasztás
előtt álló
tanulói, szülők

2017.
november 23.

Az Európai
Szakképzési
Hét (2017.
november 2024.) keretében
nyílt nap

Bemutatók az
iskolában folyó
szakképzési
tevékenységekről

ált. isk.
pályaválasztás
előtt álló
tanulói, szülők

Juhász
Jánosné.
Fügedi
Dóra
Juhász
Jánosné.
intézményvezetőhelyettesek,
munkaközösségvezetők
Intézményvezető,
munkaközö
sségvezetők
Fügedi
Dóra, Tállai
Andrásné,
szakmai
mk.

2017
novemberdecember

„Vissza az
iskolába

Tanítványaink
egykori iskolájuk
végzős
osztályaiban
osztályfőnöki
órán vesznek részt

ált. isk.
pályaválasztás
előtt álló
tanulói,

2017
novemberdecember

Pályaválasztási

szülők

2018.
február 5.

Pályaorientációs nap

Az iskolavezetés tagja az
általános
iskolákban részt
vesznek a pályaválasztási szülői
értekezleteken
Bemutató és
tájékoztató a
pályaválasztás
lehetőségeiről

2018.
február 6-7.

Mini
nyelvvizsga
az általános
iskolai
tanulóknak
Szakmák
éjszakája

Vizsgahelyzet
megtapasztalására
lehetőség

német nyelvet
tanuló ált. isk.
diákok

Iskolánk
szakképzési
kínálatának
bemutatása

ált. isk . tanulók,
szülők, minden
érdeklődő

2017.
szeptember

2017.
október 9-13.

2018. április

szülői
értekezletek

ált. isk. tanulók,
iskolánk végzős
diákjai
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Intézményi
résztvevők

6. Versenyek:
Felelős: Barnóczky Lászlóné, érintett munkaközösségek/ szaktanárok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek:
OKTV: angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar irodalom, magyar nyelvtan,
matematika, német nyelv, történelem, informatika
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek:
Szép magyar beszéd verseny
Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny
Diákolimpiai versenyek: kézilabda V-VI. kcs.
OSZTV-SZÉTV versenyeken való részvétel
A munkaközösségek javaslatai alapján a tanév során meghirdetésre kerülő tanulmányi-művészeti
versenyek, amelyhez a fenntartó engedélyét kérjük:
Természettudományi munkaközösség:
Curie Kémia Verseny 8.-9. osztályosoknak ( nevezési díj 3000Ft/fő)- Kelemen Beáta
Bolyai Természettudományi Csapatverseny 8. oszt ( nevezési díj 4000Ft/ csapat= 4 fő)Kelemen Beáta
Angol nyelvi munkaközösség
Jedlik Ányos TIT dr Gárdus János Megyei Középiskolai Idegennyelvi Verseny
EKE által meghirdetett angol nyelvi verseny
Online angol nyelvi verseny a meghirdetés függvényében
Mozaik Kiadó által meghirdetett angol nyelvi tanulmányi verseny
Jankay Tibor országos verseny általános iskolások számára
Német nyelvi munkaközösség
Löwenzahn német nyelvi levelezőverseny 8. és nyelvi előkészítősök számára (
költségvonzata van)
TIT-TELC szervezésű idegen nyelvű verseny- Diósgyőri Gimnázium ( nevezési díj kb.
4000Ft/fő,+ útiköltség)
TIT-TELC szervezésű idegen nyelvű szavalóverseny- Zrínyi Gimnázium (nevezési díj kb.
4000Ft/fő,+ útiköltség)
Idegen nyelvi szépkiejtési verseny- német nyelv (nevezési díj kb. 4000Ft/fő,+ útiköltség
16

Matematika-fizika munkaközösség
Hancsók Kálmán megyei matematika verseny megszervezése, Kézdivásárhely középisolái is
részt vesznek, valamint a 8. osztályosoknak is
Arany Dániel Matematika Verseny
Kocka Kobak
Zrínyi Matematika Verseny
Apáczai Matematika Verseny
Varga Tamás Matematika Verseny
Medve Matek Verseny
Mikola Sándor Tehetségkutató Verseny
Bródi Imre Kísérleti Verseny
Öveges József Fizika Verseny
Mindenki Fizikája Verseny
OTTDK Verseny
Varázstorony Fizika Verseny
Humán- művészeti munkaközösség
MASZK prózamondó versenye
Megyei Szavalóverseny ( Szikszó, Putnok, Miskolc, Encs, Eger)- amennyiben meghirdetésre
kerül
Implom József középiskolai helyesírási verseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
Szavalóverseny a Költészet napja alkalmából ( Mezőkövesd Városi Könyvtár, Eger Forrás
Oktatási Központ)
ME. EKE tehetséggondozó projektjeiben való részvétel
Testnevelés munkaközösség
Futsal, úszás, atlétika, labdarúgás, mezei futás - városi, egyéb területi versenyek
Házi versenyek: „ Gólya atlétika”, labdarúgás, asztalitenisz
Szakmai-informatika munkaközösség
Nemes Tihamér informatika verseny
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Országos Haditorna Verseny
Katasztrófavédelmi Verseny
II. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny
Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny

7. Megemlékezések, kiemelt iskolai rendezvények
•

2017.okt. 6. megemlékezés az aradi vértanúkról
felelős: Rigó Attila


•

2017. okt.9-14.Szent László hét
Felelős: intézményvezető
2017.okt. 14. Jótékonysági bál
felelős: intézményvezető

•

2017.okt. 20. Ünnepi műsor október 23.
felelős: Gulyásné Papp Márta, Jacsó Balázs

•

2017.dec. 8. Szalagavató
felelős: végzős osztályfőnökök

•

2017.dec. 22.Karácsonyi műsor
felelős: Dr. Tóthné H.V.

•

2018. jan. 22. Magyar kultúra napja
felelős: Gattyán É

•

2018. február 23. megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25.) felelős:
Reményi Gyuláné

•

2018.márc. 14. Ünnepi megemlékezés (március 15.)
felelős: Csigerné F.Cs.

•

2018.április 16. megemlékezés a holocaust áldozatairól
felelős: Dr. Tóthné Hegyi Valéria

•

2018.május 4. 16:00 Ballagás
felelős: 11. évf. osztályfőnökei

•

2018. május 24. megemlékezés a hősök napjáról ( KIRÁNDULÁS
felelős: Rigó Attila

•

2018. jún. 4. Nemzeti összetartozás napja
felelős: Tóth Katalin


2018. 06.15.EGÉSZSÉGNAP
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A DÖK által szervezett, kiemelt események:


2017 . augusztus 23-25.Gólyatábor Bogácson
Felelős: Gallik Gáborné



Nemzetek kultúrája- a 10. évfolyam tanulói számára
Felelős: 10. évf. osztályfőnökei
Diák Önkormányzati Nap – a 11. évfolyam tanulói közreműködésével
Felelős: 11. évfolyam osztályfőnökei



Témahetek


Pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5-9.
Témája: Okosan a hitelekről
Felelős: Diményné Kiss Katalin
A Pénz7 program kínálata alapján szervezzük meg



Digitális témahét 2018. április 9-13.
Hangsúlyos: Tudatos médiahasználatA 9. c osztályban Valkóné Fekete Krisztina a felelős. Egy motívum köré építve a tanórákat (
Pegazus)
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A tanév fontosabb eseményei
2017/2018.
2017.

Szeptember

Esemény
1.
1-15.
29.
1-10.
16-19.
22.

október

30-nov . 3.
27.
16-27.
20.
9-14.
14.
szombat
4.
1-7.
6.
6.
6-10.
7-8.
9-13.
20-24.

November
20-24
21.
22.
23.
20.
20.

Felelős

első tanítási nap
Adminisztrációs feladatok ( napló, tanmenet stb.)
Kutatók ékszakája- EKE , ME
Szintfelmérők ( magyar, matematika, idegen nyelv)
Széchenyi labdarúgó torna
Határtalanul- Felvidék
Szülői értekezlet
Őszi szünet ( Utolsó tanítási nap okt. 27.péntek - első tanítási nap nov .6.
hétfő
utolsó nap
Őszi írásbeli vizsgák
Okt. 23.- ünnepi műsor
Szent László-hét
Jótékonysági bál
Less Nándor Emléktúra
Állatok világnapja
Bad Salzungen testvériskolai tanulók fogadása
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Rajz-és képzőművészeti verseny meghirdetése az általános iskoláknak
első nap
Erasmus+ magyarországi találkozó
Nyílt nap- tájékoztató az ált. iskolai tanulók számára, Nyílt órák
megtekintése 7-én 10-től, 8-án 14 órától
Őszi emelt szintű szóbeli
Őszi középszintű szóbeli
Guy Fawkes Day- kreatív verseny az iskola diákjainak
Implom helyesírási verseny iskolai forduló
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
Iskolai szavalóverseny
Európai Szakképzési hét szakmai beszámolók
Szakképzési hét keretében- Szakmai nap- Erasmus+ tájékoztató
Szakképzési hét keretében tájékoztató
Nyílt nap a szakképzési hét keretében,
Fogadó óra
Nevelési értekezlet
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Pál Ilona, matematika mk.
testnevelés mk.
Dr. Kozmáné G.Zs., Pál I. Tóth K., Juhász Jánosné

Gulyásné Papp Márta, Jacsó Balázs

Vincze Péter
Pál Ilona
Kötelesné Sebe Éva, Gálné Miklovics Anikó
Rigó Attila
humán mk.
Nagyné Sz. I., int. vez., szakmai mk.
Int. vez., mk.

angol mk.
Rigó Attiláné
Rigó Attiláné
Dr. Tóthné Hegyi V.
Közgazd mk, Fügedi D.
Dósa A, Fügedi D.
Fügedi Dóra
Tállai Andrásné, Fügedi D., szakmai mk.
Juhász Jánosné

27- jan. 2.
22.
1.
December

8.
22.
5.

Esemény
Téli szünet- utolsó nap dec.22. péntek- első nap jan.3. szerda
utolsó nap
AIDS világnap
Advent Bécsben- önköltséges kirándulás
Szalagavató
Karácsonyi műsor
Szép magyar beszéd verseny iskolai forduló
Nyílt nap- tájékoztató az ált. iskolai tanulók számára

Felelős
Pál Ilona
Gombáné L.H.S., Fügedi D.
végzős of.
Dr. Tóthné H. V.
Csigerné F.Cs.
Int. vez.

2018.

Január

Február

Március

Április

5.
26.
3.
9- április
27
22.
2.
5.
6-7.
9.
19.
25.

05-09.
22-24.
23-24.
29-ápr.3.
5-9.
10.
szombat
14.

11-15.
4.
9-13.
10.
21.

KKV keresztféléves képzés utolsó napja
Az I. félév vége
első nap
testnevelés mk.
FIT mérés
A magyar kultúra napja- megemlékezés
Félévi értesítők kiadása
Pályaorientációs nap
Mini nyelvvizsga az általános iskolás tanulók számára- szóbeli
Szülői értekezlet
Nevelési értekezlet
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
Látogatás a paksi erőműben
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny iskolai forduló
Erasmus+ - spanyolországi találkozó
Határtalanul- Kézdivásárhely- érkezés
Hancsók megyei matematikaverseny+ ea. a tanároknak
Tavaszi szünet- utolsó nap 28. szerda- első nap ápr.4. szerda
Pénzügyi és vállalkozói témahét
Munkanap március 16. helyett
Ünnepi műsor- márc. 15.
Próba nyelvvizsga angolból
OTP Fáy alapítvány

Gattyán Éva
Fügedi D., Tállai Andrásné
Krajnyákné Barna Anikó
Juhász Jánosné
Reményi Gyuláné
matematika mk.
Rigóné
Nagyné Szalmási Ildikó
Tállainé
matematika mk., Radványi Tibor
Diményné Kiss Katalin
Csigerné F.Cs.
angol mk.
Diményné

Feldbachból érkező diákok fogadása- sporttalálkozó
Határtalanul- Kézdivásárhely kiutazás
első nap
Digitális témahét
Digitális témanap
Munkanap április 30. helyett

Fügedi D., Gattyán É., Varga Ivánné
Tállainé

Valkóné Fekete K.

21

szombat
16.

Május

Június

14-18.
24-26.
3. csüt.
4. 16 óra
23.
16.
7- 28.
10.
25.
03-05.
15.
7-14.
18-29.
21.

4.

Országos Rendőr- és Tűzoltónap
Megemlékezés a holocaust áldozatairól
Szavalóverseny a költészet napja alkalmából
Erasmus+ Olaszország
Határtalanul- Felvidék- Rimaszombat kiutazás
Végzősök utolsó napja
Ballagás
Kompetenciamérés
idegen nyelvi mérés
Írásbeli érettségi vizsgák
Madarak és Fák napja
Megemlékezés a hősök napjáról
Határtalanul- Felvidék- Rimaszombat fogadás
Utolsó tanítási nap
Emelt szintű szóbeli
Középszintű szóbeli
Beiratkozás
Egészségnap
Látogatás Bad Salzungenbe- 10. A tanulói
Nemzeti összetartozás napja
Rajz és képzőművészeti kiállítás

Szakmai-informatikai mk.
Dr. Tóthné Hegyi Valéria
Nagyné Szalmási Ildikó
Diményné Kiss K.

Kelemen Beáta
Rigó Attila
Diményné Kiss K.

Természettudományi és a testnevelés mk.
Gálné Miklovics Anikó, Krajnyákné B.A.
Diményné
Jacsó Balázs
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A munkaközösségek által tervezett, időben még nem ütemezett tevékenységek:
Ter. tud. mk:
 Látványos kémiai kísérletek az EKF oktatói bevonásával iskolánkban- Kelemen Beáta
(költségvonzata van)
 OTTDK versenyen való szereplés (költségvonzata van) Molnár János
 Biológia kísérlet, boncoláson való észvétel (költségvonzata van)- Molnár János
Angol mk:
 angol nyelvi verseny az általános iskolásoknak
Matematika mk
 Látogatás a Mátrai Erőmű Bükkábrányi Bányaüzemében
Közgazdasági mk.



a szakmai képzéshez kapcsolódó üzemlátogatások szervezése

8. Szülőkkel való kapcsolattartás:
Szülői értekezlet:

2017. szeptember 22.
2017. február 9.

Fogadó órák:

2017. november 20.
2018. március 1 9.

A szaktanárok heti munkaidejében kijelölt óra a szülőkkel való kapcsolattartásra, fogadóórára
A szülök e-mail címét, telefonszámát –hozzájárulásukkal- az osztályfőnökök jegyezzék fel.
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9. Pedagógiai feladatok
 a szakgimnáziumi képzés bevezetéséhez kapcsolódóan a helyi tanterv,
tanmenetek elkészítése, alkalmazása
 2017. január 1-től megváltozik az érettségi- az új érettségi a kötelező szakmai
vizsgatárgyak bevezetését jelenti, ill. a közismereti tárgyak tekintetében is hoz
változást. A tanulók felkészítését szolgálják a próba érettségik lebonyolítása.
 A nyelvi előkészítő osztályokban a nyelvvizsgák alakulását is fokozott
figyelemmel kell kísérni, hiszen további működésük feltétele, hogy a tanulók
75%-a KER B2 nyelvvizsgát tegyenek. Biztosítani kell azt az óraszámot is,
hogy a második idegen nyelvből is fel tudjanak készülni az emelt szintű
érettségire.
 a kompetenciamérés eredményességét növelni kell
A kompetenciamérés alapján készült intézkedési terv feladatai:
szintfelmérők megíratása- felelős: humán-művészeti, matematika
munkaközösség
szükség esetén vizsgálat kezdeményezése az eddig fel nem tárt tanulási
problémák tekintetében- felelős: érintett osztályfőnök
felzárkóztató csoportok elindítása- felelős: érintett szaktanárok
 Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás területén
felzárkóztató foglalkozás a szintfelmérő alapján matematikából
tehetséggondozó szakkör: kémia, angol, német, matematika
tehetséggondozó versenyek szervezése/ részvétel
Humán- művészeti mk. együttműködése a ME és az EKF tehetséggondozó
programjaival- Rigó Attiláné, Csigerné F. Cs.
 az érettségi vizsga eredményességét a közép és emelt szintű vizsgák
tekintetében is javítani kell. A tudatosabb szintválasztás, a próba érettségi
eredményeinek felhasználása,előkészítő/ felkészítő foglalkozások
megszervezése lehet az eszközünk.
 A pedagógiai-módszertani megújulás lehetőségeinek kihasználása/ keresése.
ezt a célt szolgálják a továbbképzések, szaktanácsadói látogatások, egymás
munkájának megismerése a munkaközösségi megbeszéléseken,
óralátogatásokon.








Szaktanácsadói látogatásra ebben a tanévben is sor kerül, ezek szervezése
folyamatos.

a tantestületi egység erősítése az értékelés, a következetesség, pontosság területén
az állampolgári nevelést, a bűnmegelőzést szolgáló programok szervezése –
együttműködés a rendőrséggel, bűnmegelőzési tájékoztatók szervezése,;
bekapcsolódás a Nyitott bíróságok programba; a Járási Kormányhivatallal való
együttműködés
A pályaválasztási tájékoztatók további szervezése diákjainknak
Pályakövetés, a végzett tanulókról az osztályfőnökeik gyűjtik be az információt.
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a sportklubbal való együttműködés az itt tanuló diákok esetében is megkívánja a
kiemelt figyelmet, az egyéni fejlesztési lehetőségek minél jobb kiaknázását
a közösségi szolgálat szervezése, lebonyolítása, tapasztalatok megosztása
az egészséges életmód érdekében az iskola orvossal, védőnőkkel való együttműködésa védőnők osztályfőnöki órára való meghívása
Egészségnap rendezvény lebonyolítása a sport, közösségi élet lehetőségeit bővíti
Osztályok közötti tisztasági verseny meghirdetése a környezeti nevelést is szolgáló
tevékenység
A Házi rend áttekintése a rongálások, lopások megelőzésére, a tanórai fegyelem
erősítésére
együttműködés erősítése a szülőkkel, minél több iskolai programba vonjuk be őket (
jótékonysági bál, DÖK-programok)
a dohányzás megakadályozására a felszerelni kívánt kamera-rendszeren túl az ügyeleti
munka pontos ellátása is fontos

10. A kollégiumi tevékenységrendszer, munkaterv
Hagyományőrző, kollégiumszintű rendezvények
A hagyományőrző - a diákok többségét érintő - kollégiumi rendezvényeken minden
kollégiumi nevelőtanárnak részt kell venni. Program összeállításunkban kiemelt szerepet
kapott az egészségnevelés, a rendszeres testmozgás népszerűsítése nemcsak sportolók
számára, a környezeti nevelés, illetve Bayer Róbert hagyatékának ápolása..
Iskolai emléknapok, nemzeti ünnepek: okt. 6., október 23.,febr. 25., március 15., ápr. 16.,
jún. 4.
Szeptember
1) Az új kollégisták beilleszkedésének előmozdítása
Felelős: intézményvezető-helyettes, csoportvezetők, DT
2) Belső lakókörnyezet kialakítása
Felelős: csoportvezető tanár
3) Tűz-balesetvédelmi oktatás, szobaátvételi dokumentum elkészítése
Felelős: csoportvezető tanár, intézményvezető
4) Tudásszint felmérése a 9. évfolyamon
felelős: Takács Éva
5) Tanévnyitó pizzasütés – intézményvezető
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6) sport-kézműves foglalkozások megszervezése
felelősök: Kis Balázs, Murányi István, Hegyiné Szél Zsuzsanna, Tóth Tímea
7) Kirándulás
felelős Takács Éva, Vajdovicsné Novák Piroska
8) Mezőkövesd, hagyományok megismerése (októberre is áthúzódik)
felelős: csoportvezetők
Október
1) Kollégiumi túra
felelős: Kis Balázs
2) Megemlékezések okt. 6. és 23. tiszteletére
Felelős: Tóth Tímea , Murányi István
3) Méhecske-avató
Felelősök: Vajdovicsné, Takács Éva, Kertész Zoltán
4) Iskolai nyílt napok programjához való csatlakozás
felelős : intézményvezető

November
1) A tanulmányi helyzet elemzése
Felelős: csoportvezető tanár, intézményvezető
2) házi bajnokság szervezése asztalitenisz, csocsó,foci, darts
felelős: Kertész Zoltán
3) Városismereti vetélkedő
felelős: Rajcsák Ferenc
4) Egészségügyi prevenciós előadás
felelős: Tóthné Kis Mária

December
1) Mikulás mulatság, vetélkedő
Felelős: Kis Balázs Dt
2) Karácsonyest
Felelős: Takács Éva
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Január
1) Az első félév értékelése, nevelési értekezlet
Felelős: intézményvezető, csoportvezetők
2) Egészségügyi prevenciós előadás
felelős : Takács Éva
3) sport vetélkedő
felelős Kertész Zoltán
4) Honfoglaló házibajnokság
felelős Rajcsák Ferenc

Február
1) Farsangi mulatság
Felelős: DT, Kis Balázs
2) Mozi látogatás
felelős: Kertész Zoltán
3) Megemlékezés február 26-ról
felelős: Kis Balázs
Március
1) Március 15-i megemlékezés
Felelős: Kertész Zoltán
2) Megemlékezés a kollégiumalapítóról
Felelős Takács Éva
3) Törd a fejed vetélkedő
felelős Tóth Tímea
Április
1) A DT napja
Felelős: Kis Balázs
2) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Felelős: Hegyiné Szél Zsuzsanna
3) A 12. évfolyam búcsúztatása – április
4) A 12. évfolyam tevékenységének értékelése
Felelős: csoportvezetők
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5) Kirándulás az egri érseki palotába
felelős Rajcsák Ferenc
6) Tavaszi kirándulás
felelős: Kis Balázs
Május
1) Kollégiumi beiratkozás
Felelős: csoportvezető tanár
2 ) Egészségvédelem előadás
felelős : Takács Éva

Június
1) A 2017/2018-ös tanév értékelése
Felelős: csoportvezetők, intézményvezető
2) Emléknap :június 4
felelős Kis Balázs

A könyvtárkuckó felelősei : Vajdovicsné Novák Piroska,
Sportfoglalkozások felelőse Kis Balázs. Murányi István, Hegyiné Szél Zsuzsanna
Stúdió felelőse Murányi István
A Diáktanács munkáját segíti Kis Balázs
A számítógépes terem felelőse: Kertész Zoltán
faliújság: Vajdovicsné Novák Piroska
Bayer filmklub: Takács Éva
Kézműves foglalkozások: Hegyiné Szél Zsuzsanna
Egészségnevelés: Takács Éva,
Környezeti nevelés: Vajdovicsné Novák Piroska
Kvíz-klub: Tóth Tímea
Sakk-Rajcsák Ferenc
Ezeken felül igyekszünk megragadni minden olyan lehetőséget , amelyet a kisváros nyújt
az itt élők számára, akár a kulturális élet, akár egyéb területeken.
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Tanulmányi munka
Általános követelmény, hogy a tanuló érjen el képességeinek megfelelő tanulmányi
eredményt. Minden esetben mérlegelni kell azt hogy honnan indult s hová ért el a tanuló.
Célunk a tanulási teljesítmény fejlesztése különböző eszközökkel.
-

Mindenki számára biztosítjuk a nyugodt tanulási lehetőséget, a szaktanári segítséget.

A kollégiumban 16 óra és 1845 között "csendrendelet" van érvényben. A kötelező tanulási
idő (stúdium) után a fennmaradó időben lehetőség van a tanultak számonkérésére,
tanulásra, valamint más csendben lebonyolítható foglakozásra is.
-

Lehetőség szerint teljesítjük az egyéni, iskolai igényeket. A tanuló kérésére 20 óra és

24 óra között illetve vasárnap is biztosítjuk a nyugodt tanulás lehetőségét.
-

A tanulók teljesítményeinek, igényeinek megfelelő differenciált foglalkozásokat

biztosítunk. A korrepetálást, felzárkóztatást igény és szükség szerint a kollégiumi
nevelőtestület végzi naponta 14-16 ill. 18-20 óra között, esetenként 2130-ig is
foglalkozunk a diákokkal, ha szükséges pótstúdiumra kötelezzük a rosszul tanulókat,
illetve eltérő időpontban stúdiumot szervezünk a sportolóknak. Egyéni és kiscsoportos
korrepetálásokat tartunk.
-

Hátránykompenzációs foglalkozásokat szervezünk a 9. évfolyamosok számára.
A kollégium számára kötelezően előírt, a kollégisták számára kötelezően választandó

foglalkozások témakörei és éves óraszámai, szabadidő szervezése
A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.)
EMMI rendeletében megfogalmazottak alapján készül a kollégiumok pedagógiai
programja. Így a csoportfoglalkozások kerettervének és éves óraszámának a
vonatkozásában a 2. számú mellékletet, a csoportfoglalkozások szervezéséhez,
tartalmának meghatározásához a 3. sz. mellékletként kiadott, a kollégiumi foglalkozások
keretprogram tervét vesszük alapul, mely témaköröket ír elő a foglalkozásokra, amelyek
átszövik mindennapi nevelő tevékenységünket is.
A foglalkozások kiemelt célja a kollégista személyiségének, jellemének etikai és esztétikai
ismeretének, identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi
szellemiségének megalapozása és fejlesztése.
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A témakörök foglalkozásait a csoportvezetők és a kollégiumi nevelőtanárok tartják. 1-2
alkalomra szakembert hívhatunk előadónak.
A témakörök és a felelős tanárok:
1. A tanulás tanítása - Murányi István
2. Az erkölcsi nevelés - Takács Éva
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Kis Balázs
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Kis Balázs
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - Tóth Tímea
6. A családi életre nevelés - Tóth Tímea
7. Testi és lelki egészségre nevelés - Hegyiné Szél Zsuzsanna
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - Takács Éva
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság - Vajdovicsné Novák Piroska
10. Pályaorientáció – Rajcsák Ferenc
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés - Kertész Zoltán
12. Médiatudatosságra nevelés - Kertész Zoltán
A kollégisták által szabadon választható foglalkozások közül az alábbiak megszervezését
tervezzük sportfoglalkozás, zumba, úszás, Honfoglaló bajnokság, sakkszakkör,
dartsbajnokság kézműves foglalkozás, sütés-főzés, filmklub, számítógép terem használata
A több ezer kötetes könyvtárkuckó is működik.
Kirándulást, színház mozi látogatást is szervezünk, alapítványi támogatás igénybe
vételével.
11. Ellenőrzési tevékenység
Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenység kiterjed a szakmai
pedagógiai munkára, a hozzá kapcsolódó tanügyigazgatási munkára is.


Szakmai ellenőrzés keretében az értékelési csoport óralátogatások és a szakmai
dokumentáció ellenőrzését hajtja végre. Az érintett pedagógusok az első félévben:
Derdáné Póta Henrietta, Fülöp Gabriella, Kiss Zoltán, Molnár János, Dósa A.



Az intézmény vezetése ellenőrzi valamennyi osztálynaplót ( a tanév során min.3
alkalommal), törzslapot ( minimum 2 alkalommal) .
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Törvényességi ellenőrzés keretében a közösségi szolgálat végzését, dokumentációját
ellenőrizték az elmúlt tanévben.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Nemzeti Pedagógus Karral közösen
meghatározta a szempontokat.
Az ellenőrzés eredményeként az alábbi ajánlást fogalmazták meg:
„Az iskolában valóban fontos a közösségi szolgálat. A fókusz a munka világával való
megismertetésen van. A diákok visszajelzései ugyanakkor mélyebb tapasztalatokra, a
személyiségük alapvető rétegeiben történő változásra is mutatnak. A megszerzett
élmények akár pozitívak, akár negatívak jelentősek lesznek. Az iskola a saját maga
által irányított és megtartott programokban inkább tudja a személyes kísérést, a
személyes odafigyelést biztosítani, de erre a fogadóintézményeknél már nincs
lehetőség. Lehet, hogy érdemes lenne azoknál az intézményeknél, ahol folyamatos
negatív tapasztalatok vannak, felülvizsgálni az együttműködést.
Ez egy kényelmetlen feladat, de a diákok negatív tapasztalata – a személyes kudarc
nem kívánt élményén túl – visszahat az iskolára is. Csökkenti a motivációt, negatív
előítéleteket szül, stb.
A magas számú partnerintézményi együttműködés nem ad lehetőséget arra, hogy az
iskola a kezében tartsa a folyamatokat, és az intézményben folyó tevékenységet tudja
kontrollálni, befolyásolni. Természetesen erősen kapacitásfüggő, de minél több
intézményt szervez be az iskola, annál inkább lehetősége lesz a folyamatirányításra.
Az sem baj, ha csökken a diákok felelőssége a munkaszervezést illetően. Látható
ugyanis, hogy jórészt, valóban a szülők szervezik a közösségi szolgálati helyszíneket,
bár az kérdés, hogy egy 14 éves diáktól mennyire elvárható, hogy leszervezze
magának a szolgálatot. Ebben is szükséges mentorálni őt.
A kistelepüléseknek fontos, hogy bizonyos programjaikon számíthatnak a diákokra.
Ez nagyon jó. Ugyanakkor mindig fontos szem előtt tartani, hogy nem ez az
elsődleges cél. Nem a munkaerőkölcsönzés. A fókusz a diákokon van, a diákok
személyiségváltozásán, és mindezt az iskolának kell képviselni. Ez egy nagyon nehéz
feladat. Teljesen más attitűdöket kíván, mint a tradicionális tanári tevékenység.
Előtérbe kerül a mentorálás, a segítő kapcsolat. Az iskola nagyon jó szemlélettel
közelít a közösségi szolgálat felé. Fontos lenne, hogy ez a szemlélet hatással legyen
minden együttműködő intézményre is.”
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A tanulók különböző mentességeit folyamatosan figyelemmel kell kísérni ( rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, tanulással összefüggő mentesítések) Felelős:



A munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása



munkaköri leírások aktualizálása Felelős: Juhász Jánosné



A kollégiumi ellenőrzési feladatok:
-Pedagógusok foglalkoztatása, munkaidő nyilvántartása
felelős: intézményvezető, határidő: folyamatos
-foglalkozások megtartása, szakmaisága -2-2 foglalkozás pedagógusonként
felelős: intézményvezető határidő: félévenként 1-1
-intézményi szintű-munkatervben megjelölt programok szakmaisága, eredményessége
felelős: intézményvezető-helyettes határidő: folyamatos
-tanulói lakókörnyezet ellenőrzése
felelős: csoportvezetők határidő: folyamatos
-egyéni törődés folyamata eredményessége
felelős: intézményvezető- helyettes határidő: folyamatos
-diák önkormányzati munka
felelős: Kis Balázs határidő: folyamatos
-Nyilvántartási feladatok
-nevelői feljegyzések, naplók pontos vezetése, különös tekintettel a kötelezően
nyilvántartandó adatokra
felelős: intézményvezető- helyettes határidő: folyamatos
-kollégiumi napló vezetés- ügyeletes pedagógus rendszeres bejegyzései
felelős: intézményvezető határidő: folyamatos
-Vagyontárgyak használata, károkozás
felelős: csoportvezetők határidő: folyamatos

12. Intézményi marketing, online kapcsolattartás


az iskolai honlap aktualizálása, friss információk megjelentetése. Az adott
rendezvény szervezője az eseményt követő 3 napon belül rövid összefoglalót
készít néhány képpel kiegészítve az iskolai honlapra. Felelős: Fügedi Dóra,
Kiss Zoltán, érintett munkaközösségek



a tanulókkal való kapcsolattartás érdekében e-mail címeiket, facebook csoport
alakítását javasoljuk
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13. Tehetséggondozás


A tanórai differenciált fejlesztésen túl



Tanórán kívüli tevékenységek ( szakkör, versenyek, stb)



tutori tevékenységbe bekapcsolódó diákokhoz mentori támogatás

14. Pályázatok:


Határtalanul – „ Percre se feledd, hogy magyar vagy!”7.-8. oszt. Felvidék
Felelős: Dr Kozmáné G.Zs.



Határtalanul- Vegyetek példát hazánk nagyjairól
A kézdivásárhelyi középiskolákkal együttműködve
Felelős: Tállai Andrásné



Határtalanul- „ Láss erdőt, zöldellő réteket!”- szakképzésben résztvevők
együttműködése 10. E oszt.
Felelős: Diményné Kiss Katalin



ERASMUS- portugál iskola a pályázat beadója
Felelős: Nagyné Szalmási Ildikó

15. Testvériskolai kapcsolatok


Neuerburg- Gattyán Éva mk. vezető a kapcsolat felelőse, ebben a tanévben
diákcsere lebonyolítása



Bad Salzungen- Mezőkövesd testvérvárosa középiskolájával kialakított jó
kapcsolat további folytatása a következő tanév elején a német diákok
látogatásával folytatódik.

16. Az iskolai adminisztrációs rendszer
Kötelezően használandó elektronikus napló ebben a tanévben sincs. A KRÉTA
elektronikus napló fejlesztése folyamatos, ennek bevezetésére kerül sor ebben a
tanévben. Ingyenesen elérhető akkreditált továbbképzésre van lehetőség:
https://www.elektra.hu/oktatas oldalon.
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