
SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC 

DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Telefon: +36-56-450-005   +36-56-580-583   Fax: +36-56-450-005 

Honlap: www.dami.martfu.hu   E-mail: damjanich@szoszolg.hu 

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001301/2015  OM azonosító: 203057 
 

 

 

2018/2019-es 

TANÉVÉNEK RENDJE, KERET MUNKATERVE 

 

A 2018/2019. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) 

pontja,  
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb 

belső szabályozások is, így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja, 

 az intézmény szakmai programja 
 az intézmény önértékelési programja, 

 az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

 

Tantestületi alakuló értekezlet 2018. augusztus 21. 11:00 óra 

Gólya délelőtt 2018. augusztus 31. 

Tantestületi nyitó értekezlet 2018. augusztus 22. 8.00 óra 

Ünnepélyes tanévnyitó 2018. szeptember 3. 8.00 óra 

Első tanítási nap 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Gólyaavató 2018. szeptember 27. (csütörtök) 

Damjanich-évforduló – az aradi vértanúk napja okt. 6. 2018. október 5. (péntek) 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom tiszteletére 2018. október 19. (péntek) 

Városi ünnepség 2018. október 23. (kedd) 

Őszi szünet 2018. október 29- nov. 2. 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek) 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 2018. november 4. (hétfő) 

1. félévi szülői értekezlet és fogadóóra  2018. november 8. (csütörtök) 

Damjanich emléknap, december 8. 2018. december 10. (hétfő) 

Szalagavató bál 2018. december 7. (péntek) 

Karácsonyi ünnepség    2018. december 19. (szerda) 

Igazgatói szünet     2018. december 20-21. (csütörtök-péntek) 
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Téli szünet 2018. dec. 27 - 2019. január 2. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 19. (szerda) 

A téli szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök) 

Írásbeli „kis érettségi” 2018. december 17-18. 

Szóbeli „kis érettségi” 

12.A osztály 2019. január 7-8-(9.) 

Szé 12/2 osztály 2019. január (9)-10-11. 

Végzős szakképző osztályok „kis szakmai vizsgái” 

11.B és 11.C osztály 2019. január 

14.A irodai titkár, informatikai rendszerüzemeltető 2019. január 

Félévi osztályozó értekezlet 2019. január 25. (csütörtök) 

Az első félév utolsó tanítási napja 2019. január 25.(péntek) 

A szülők értesítése az első félévi tanulmányi eredményekről 2019. február 1. (péntek) 

A z első félévet értékelő nevelési tantestületi értekezlet 2019. február 6. (kedd) 

Tavaszi érettségi vizsgákra való jelentkezés határideje 2019. február 15. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2019. február 25. 

2. félévi szülői értekezlet 2019. február 2. (csütörtök) 

Pénzügyi és vállalkozási témahét 2019. február 25-március 1. 

Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom tiszteletére 2019. március 14. (csütörtök) 

Városi ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom tiszteletére 2019. március 15. (péntek) 

Fenntarthatósági témahét 2019. március 18-22. 

Damjanich-túra 2019. március 23. 

Digitális témahét 2019. április 8-12. 

Diáknap 2019. április 17. (szerda) 

Tavaszi szünet 2019. április 18 – 23. 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda) 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda) 
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Szakmák éjszakája 2019. április 26. (péntek) 

Országos szakmai tanulmányi versenyek 2019. április –május 

A holokauszt áldozatainak emléknapja 2019. április 20. (péntek) 

Év végi osztályozóértekezlet végzős osztályokban 2019. május 2. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap a végzős osztályokban 2019. május 2. (csütörtök) 

Ballagás 2019. május 3. (péntek) 15:00 

Az érettségi írásbelik kezdőnapja 2019. május 6. (hétfő) 

Szakmai írásbelik kezdőnapja 2019. május 13. (hétfő) 

Végzős Híd programosok utolsó tanítási napja 2019. május 31. (péntek) 

Nemzeti összetartozás napja  2019. június 4. (kedd) 

Országos kompetenciamérés (10. évfolyam) 2019. május 29. (szerda) 

Szakmai gyakorlati képesítő vizsgák 2019. május-június 

Utolsó tanítási nap 2019. június 13. (csütörtök) 

Év végi osztályozó értekezlet alsóbb osztályokban 2019. június 13. (csütörtök) 

Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák 2019. június 6 - június 13. 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2019. június 17 - június 28. 

5/13.A osztály + 5/13.E esti tagozat 2019. június 24-26. 

12.A osztály 2019. június 17-19. 

Szakmai szóbeli képesítő vizsgák 2019. június 

Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre 9. évfolyamra 2019. utolsó hetében 

Tanévzáró ünnepély 2019. június 21. (péntek) 

Tantestületi záró értekezlet 2019. június 29. (péntek) 

  



SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC 

DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Telefon: +36-56-450-005   +36-56-580-583   Fax: +36-56-450-005 

Honlap: www.dami.martfu.hu   E-mail: damjanich@szoszolg.hu 

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001301/2015  OM azonosító: 203057 
 

Tanítással le nem kötött munkanapok felhasználása: 

 Tantestületi kirándulás 

 Diáknap 

 további 2 nap felhasználása a tanév során a tantestület jóváhagyásával, igazgatói szünet a téli szünet 

előtt 

 egyéb más eseményre 2 nap felhasználható a 179 tanítási nap megtartásával (értekezlet, kirándulás, 

munkanap áthelyezés) 
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ÉRTEKEZLETEK RENDJE 
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 szept. 5.  szept 17.  szept. 18.  szept. 13.  szept.13.  szept. 13. 

 okt. 3.  okt. 15.  okt. 16.  okt. 11.  okt. 11.  okt. 11. 

 nov. 7.  nov. 19.  nov. 20.  nov. 15.  nov. 15.  nov. 15. 

 dec. 5.  dec. 17.  dec. 18.  dec. 13.  dec. 13.  dec. 13. 

 jan. 9.  jan. 21.  jan. 22.  jan. 17.  jan. 17.  jan. 17. 

 febr. 6.  febr. 18.  febr. 19.  febr. 14.  febr. 14.  febr. 14. 

 márc. 6.  márc. 18.  márc. 19.  márc. 13.  márc. 13.  márc. 13. 

 ápr. 3.  ápr. 15.  ápr. 16.  ápr. 11.  ápr. 11.  ápr. 11. 

 máj. 15.  máj. 27.  máj. 28.  máj. 23.  máj. 23.  máj. 23. 

 jún. 13. 
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 KIEMELT FELADATAINK 

 Az iskolai pedagógiai programjának (HPP), Házirendjének és Szervezeti Működési Szabályzatának a 

felülvizsgálata a változó jogszabályok értelmében.  

 Szakképzés erősítése, felnőttoktatás, felnőttképzés indítása újabb szakmákban 

 A köznevelési törvény és végrehajtási rendelete hatályba léptető rendelkezéseinek vizsgálata, 

alkalmazása az iskolai eljárásrendjében  

 Az elektronikus napló működésének és működtetésének ellenőrzése, a technikai feltételek 

felülvizsgálata. KRÉTA-rendszer bevezetése, gyakorlati alkalmazása. Az előző évek hiányosságainak 

javítása. 

 A tanügyi igazgatási dokumentumok vezetésének rendszeres végzése, vezetői ellenőrzése 

 A tanítási órák közötti szünetekben a pedagógusok ügyeleti munkájának végzése, ellenőrzése 

 Az iskolaépület belső felújítási programjának felülvizsgálata, a sürgős beavatkozást igénylő javítások 

soron kívüli elvégzése, felújítási munkálatok koordinálása 

 A pedagógus minősítési rendszer elvárásainak megismerése, felkészülés, szakmai tájékozódás, 

minősítő eljárások lebonyolítása, várhatóan 2+5 fő 

 Intézmény Belső Értékelési Csoport működtetése, önértékelési tevékenység végzése, 

tanfelügyeletekre való felkészülés 

 Belső képzések a portfólió készítésről, minősítési eljárásról, tanfelügyeletről 

 Az iskolában oktatott szakmák új típusú szakmai vizsgáinak előkészítése, helyi tantervek 

felülvizsgálata, a komplex vizsga témaköreinek, tételeinek felülvizsgálata, mellékszakképesítés 

tanításának előkészítése, vizsgák előkészítése 

 Kapcsolatrendszer kialakítása a határon túli magyar iskolákkal, Rákóczi Szövetséghez csatlakozás, 

kirándulások 

 Az iskola munkájának népszerűsítése, az alapfokú intézmények által biztosított beiskolázási alkalmak 

kihasználása a középiskolai beiskolázás segítése érdekében. Beiskolázási tevékenységünk újra 

gondolása. Országos beiskolázási kör kialakítása a cipőkészítő képzésben. 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának tudatos, tervszerű fejlesztése a változó tanulói 

összetételnek megfelelően, belső és külső képzések szervezése, fejlesztő pedagógusok módszertani 

ismereteinek megismerése, átvétele. 

 A szülőkkel történő párbeszéd erősítése. 

 Az SNI integráció hatékonyságainak további javítása, a fejlesztőmunka megerősítése 
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 A HHH/HH tanulók – a jogszabályi környezet miatt az e kategóriából kieső, de kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók tanulásának segítése 

 A kollégák tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezése, heti 1 alkalommal személyenként 

 A HÍD program szakmai tevékenységének kidolgozása és gyakorlati megvalósulása, hatékonyság 

növelése 

 A HÍD programban tanuló gyerekek bevezetése a szakképzésbe 

 A szakszolgálat átszervezése következtében kialakult hiányok pótlása (döntően pszichológiai ellátás, 

illetve gyógytorna területén konduktori ellátás) 

 Munkára nevelés a tanulás-tanítás minél több színterén, gyakorlati képzőhelyekkel való kapcsolat 

mélyítése, új kapcsolatok kiépítése 

 A hozzáadott értékelvű mérés-oktatás gyakorlatának megalapozása pedagógusok munkájához, az 

egyéni fejlesztés hatékonysága érdekében 

 A mindennapos testnevelés megvalósításainak elősegítése, az úszásoktatás folytatása 

 Az uszodai testnevelés lehetőségéhez anyagi források keresése, pályázatok nyomon követése 

 A tehetséggondozás fejlesztése, kiteljesítése (tehetségpontként, szakkörökben, érdeklődési körökben, 

kollégiumban, stb.) az általános iskola és a középiskola közötti átmenet pedagógiai segítését támogató 

programok fejlesztése, működtetése /képzés/ 

 Az iskolánkban folyó informatikai oktatás színvonalának javítása, az eszközpark megújítása 

 Gyermekeink környezet- és egészségvédelmi nevelésének tágabb körű fejlesztése az ÖKO-iskolai 

rendszer keretében.  

 Iskolánk arculatára vonatkozó tervezési feladatok elindítása: ünnepi öltözék, logó, nyakkendő 

 A média, az internet és az audiovizuális eszközök felhasználási lehetőségének bővítése az nevelési-

oktatási folyamatokban  

 A partnerlista frissítése, partneri kapcsolatok erősítése 

 Különös közzétételi lista felülvizsgálata, módosítása 

 A 2018-as kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása, az eredményekből adódó feladatok 

megfogalmazása, az eredmények közzététele 

 2019-es kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása 

 Honlap-készítés, frissítés  

 Iskolaújság készítése  

 Kapcsolattartás a meglévő partnereinkkel 

 Pályázatfigyelés, pályázatírás 
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Ellenőrzési terv 

Ellenőrzés témája területe Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzést végzők 

Az osztályok, tanulócsoportok, 
iskolán belüli gyakorlati képzés 

iskolai csoportjainak létszám-

ellenőrzése 

2018. szeptember 15. 

2018. október 1. 

Folyamatosan 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

SNI tanulók nyilvántartása, 

dokumentumok ellenőrzése 
2018. szeptember 30. 

fejlesztőpedagógus, 

adminisztrátor, osztályfőnökök, 

tagintézményvezető helyettes 

Tanmenetek ellenőrzése  2018. szeptember 30. 
munkaközösség-vezetők, 

tagintézményvezető-helyettesek 

1. félévi anyagrendelés 
összeállításának mennyiségi és 

minőségi ellenőrzése 

2018. szeptember 30. 
munkaközösség-vezetők, 

tagintézményvezető-helyettesek 

Beírási naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, osztály- és 

csoportnaplók ellenőrzése 

2018. szeptember 30. 

2019. január 30. 

2019. június 30. 

osztályfőnökök, 

tagintézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezető 

Tanulói pályakövetés ellenőrzése 2018. szeptember 15. tagintézmény-vezető 

Helyettesítések, elszámolások 
dokumentációjának ellenőrzése  

2019. január 31. 
2019. június 30. 

tagintézményvezető-helyettesek, 

pénzügyes munkatárs 

Osztálynaplók vezetése, 

hiányzások adminisztrációja 
ellenőrzése 

2018. november 30. 

2018. december 15. 
2019. június 30. 

tagintézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség-vezetők 

Tagintézményi tanórán kívüli 
foglalkozások látogatottsága, 

dokumentálása 

2018. november 30. 

osztályfőnökök, 

munkaközösség-vezetők 

tagintézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezető 

Iskolai leltár, eszközök 

meglétének leltárkörzeti helyének 

ellenőrzése 

2018. november-
december 

gazdasági munkatárs 

személyügyi munkatárs 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 
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Az SNI-s tanulók szakmai 

dokumentálása, az ellátás 
szervezettsége 

2019. január 

fejlesztőpedagógus, 

tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes 

Gyakorlatok- tanműhely, iskolán 

kívüli gyakorlóhelyek- ellenőrzése 

Folyamatosan 
2018. november 30. 

2019. január 30. 

2019. június 30. 

gyakorlati oktatás-vezető 

Szintvizsgák előkészítésének és 
lebonyolításának ellenőrzése 

2019. február gyakorlati oktatás-vezető 

Tanulószerződések, 

Együttműködési Megállapodások 
dokumentációjának ellenőrzése 

2018. szeptember 30. 

2019. január 30. 
2019. június 30. 

gyakorlati oktatás-vezető, 

titkárság, tagintézmény-vezető 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat 
időarányos teljesítésének és 

dokumentálásának ellenőrzése 

2018. december 15. 

IKSZ koordinátor, 

osztályfőnökök, 

tagintézményvezető-helyettesek 

Tanórai szünetek tanári 

ügyeletének ellenőrzése 

Havonta, 

véletlenszerűen 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Pontos órakezdés és befejezés 
ellenőrzése 

Havonta, 
véletlenszerűen 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Beléptetőrendszer használatának 

ellenőrzése 

Havonta, 

véletlenszerűen 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Hiányszakmás ösztöndíj tanulói 

hátterének ellenőrzése 
Havonta 

osztályfőnök 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Óraadó szaktanárok munkaidő-

nyilvántartásának ellenőrzése 
Havonta 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

Iskolai és munkaközösségi 
munkatervek megvalósulásának 

ellenőrzése 

2019. január 30. 

2019. június 30. 

munkaközösség-vezetők 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Lemorzsolódási mutatók 

ellenőrzése 

2019. január 30. 

2019. június 30. 

munkaközösség-vezetők 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 
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Szülőkkel való kapcsolattartás 
ellenőrzése 

2019. január 30. 
2019. június 30. 

munkaközösség-vezetők 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-helyettesek 

gyakorlati oktatásvezető 

Iskolai munkatervünk mellékleteit képezik a munkaközösségeink munkatervei és a kollégiumi munkaterv. 

 

 

Martfű, 2018. augusztus 21. Molnár Aranka 
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HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2018-2019-es tanév 

A munkaközösség tagjai: 

- Bányász Beáta - német nyelv, történelem, irodai szakmai idegen nyelv 

- Csomorné Fülöp Mária - német nyelv, magyar nyelv, irodalom, magyar-kommunikáció 

- Dobrókáné Kun Irén – angol nyelv, foglalkoztatás I, eladási gyakorlat 

- Halász Kornélia - angol nyelv, irodai szakmai idegen nyelv, IT szakmai angol nyelv 

- Hegedűs-Kovács Szilvia – kommunikáció és anyanyelv 

- Holló Sándor- társadalom- és jelenkor ismeret 

- Jancsó Zoltánné- német nyelv, foglalkoztatás I, társadalomismeret, irodai szakmai idegen nyelv 

- Kovács Zita -angol nyelv, foglalkoztatás I  

- Lepuschán Éva - német nyelv, foglalkoztatás I, magyar nyelv, irodalom, magyar-kommunikáció, eladási 

gyakorlat 

- Molnár Aranka – történelem, társadalomismeret 

- Széll Anikó – ének-zene 

- Tamási Gabriella – angol nyelv 

- Tamási Katalin - angol nyelv, foglalkoztatás I, irodai szakmai idegen nyelv 

- Urbán-Szabó Hedvig – magyar nyelv, irodalom, kommunikáció és anyanyelv, magyar-kommunikáció, 

tanulásmódszertan 

 

Kiemelt feladataink: 

 Kompetenciafejlesztés (pl. témahetek, anyanyelvi- és idegennyelvi, digitális, szociális, logikai 

kompetencia fejlesztése) 
 A szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése 

 IKT- eszközök innovációs alkalmazása az oktatásban 

 A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, egymás óráinak látogatása, egymás 
munkájának segítése 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 kiemelten kezeljük a szakképzési programokat (Európai Szakképzési Hét, Szakma-szerda, Szakmák 
éjszakája, pályaválasztási programok) 

 75 éves a Dami – jubileumi műsorok és programok folyamatos előkészítése 2019. szeptemberig 

Feladataink havi bontásban 

HÓNAP 
FELADAT IDŐPONT FELELŐS 

augusztus 

 

- mk vezető választása 

- az éves munkaterv elkészítése 

- az egységes követelményrendszer 

áttekintése 

- tantermek elosztása és előkészítése 

 

2018.08.22. 

 

tagintézményvezető - helyettes 

a munkaközösség tagjai 

a munkaközösség tagjai 

 

iskolavezetés, szaktanárok 



SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC 

DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Telefon: +36-56-450-005   +36-56-580-583   Fax: +36-56-450-005 

Honlap: www.dami.martfu.hu   E-mail: damjanich@szoszolg.hu 

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001301/2015  OM azonosító: 203057 
 

- a tankönyvek átvétele és csomagolása 

- a tanévnyitó ünnepség megszervezése 

 

tankönyvfelelős, osztályfőnökök 

SzA, DKI 

szeptember 

 

-a tanévnyitó ünnepség megszervezése 

-a Bata emléktábla koszorúzása 

 

-a tankönyvek kiosztása, - a pótrendelés és 

tanári példányok ellenőrzése 

- az új kerettantervnek megfelelő helyi 

tantervek elkészítése 

- az új szakmai követelménynek és helyi 

tantervnek megfelelő tanmenetek 

kidolgozása 

- az eszközigény leadása 

- a bemeneti kompetenciamérés 

megírattatása és értékelése 

- szövegértés és helyesírás felmérés 

(felsőbb évesek) 

- felkészülés a bejövő osztályok szülői 

értekezletére 

- a gólyaavató támogatása 

-együttműködés a gyógy- és 

fejlesztőpedagógusokkal 

-óralátogatások időpontjának 

megtervezése (lásd mellékletben) 

 

2018.09.03. 

2018.09.03. 

 

2018.09.03. 

 

2018.09.15. 

 

2018.09.15. 

 

 

2018.09.15. 

 

 

első tantárgyi 

óra 

2018.09.10. 

 

2018.09.27. 

 

 

2018.09.22. 

 

 

iskolavezetés, DKI, SzA 

iskolavezetés, 11.C, kilencedikes 

diákok, osztályfőnökök 

tankönyvfelelős, osztályfőnökök, 

szaktanárok 

munkaközösségi tagok 

 

munkaközösségi tagok 

munkaközösségi tagok 

 

illetékes munkatársak 

szaktanárok 

 

munkaközösségi tagok,  

szaktanárok 

osztályfőnökök 

 

végzős osztályok, IDB, „gólyák” 

osztályfőnökök, szaktanárok 
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október 

 

- az érettségi témakörök kihirdetése 

-ünnepi műsor az aradi vértanúk emlékére 

- Ünnepi megemlékezés az 1956-os 

forradalom tiszteletére 

- óralátogatások és a portfólió 

készítésével kapcsolatos tapasztalatok-  

-Damjanich szavalóverseny –

előkészületek, meghirdetése a környező 

iskolákban 

 

2018.10.05. 

 

2018.10.19. 

 

 

 

2018.10.30. 

 

érettségiztető szaktanárok 

 9/Ny.A, énekkar, USzH,  HK 

az iskola minden tanulója és 

dolgozója 

munkaközösségi tagok 

 

munkaközösség vezető 

november 
 

 

- előkészületek a szalagavató ünnepségre 

- beiskolázási feladatok és nyílt napok 

szervezése 

-szülői értekezlet 

-óralátogatások 

szavalóverseny  

 

 

 

 

2018.11.08. 

 

2018.11.27. 

 

ballagó, ballagtató osztályfőnök 

 munkaközösségi tagok,  

 

osztályfőnökök, kollégák 

munkaközösségi tagok 

érintett kollégák, szavalók 

december 

 

- Damjanich János születésnapjának 

megünneplése 

- a szalagavató ünnepség lebonyolítása 

- a kisérettségi írásbeli részének 

megszervezése 

- a karácsonyi műsor lebonyolítása 

 

2018.12.10. 

 

2018.12.07. 

2018.12.17-18. 

 

2018.12.19. 

 

9.B SzA, UszH 

 

ballagók és ballagtatók  

iskolavezetés, szaktanárok 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök, tehetséges 

tanulók 
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január 

 

- a szóbeli kisérettségi megszervezése 

- félévzárás 

- a megyei versenyek iskolai fordulója-

Kazinczy verseny 

- a magyar kultúra napja 

-óralátogatások 

 

2019.01.07-11. 

2019.01.26. 

 

 

2019.01.22. 

 

iskolavezetés, szaktanárok 

 szaktanárok 

magyartanárok 

 

CSnéFM 

február 

 

- megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozataira 

- felkészülés a szülői értekezletre  

-Pénzügyi és vállalkozási témahét  

 

-óralátogatások 

-előkészületek az ünnepségre 

 

2019.02.25. 

 

2019.02.22. 

2019.02.25.-

2019.03.01. 

 

Bányász Beáta 

 

iskolavezetés, osztályfőnökök 

szaktanárok, osztályfőnökök 

 

 

9.A, énekkar, DKI, USzH, SzA 

március 

 

- iskolai és városi megemlékezés 

- kirándulás a Terror-házába 

- a Damjanich túra lebonyolítása 

- a megyei versenyek – Kazinczy verseny 

-a tankönyvrendelés előkészítése 

 

-Fenntarthatósági témahét 

 

2019.03.14 -15. 

2019.03. 

 

2019.03 

 

 

2019.03.18-22. 

 

9.A, énekkar, DKI, USzH, SzA 

végzős osztályfőnökök, BB 

DSE, szaktanárok 

érintett szaktanárok 

munkaközösségi tagok, 

tankönyvfelelős 

szaktanárok, osztályfőnökök 
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április 

-  

- levelezőverseny - költészet napja 

- részvétel a városi szavalóversenyen 

- Szakmák éjszakája 

 

- a diáknapi rendezvény támogatása 

- felkészítés a Szakmasztár versenyre-ha 

van 

-Digitális témahét megszervezése- 

workshop 

-megemlékezés a holokauszt áldozataira 

-tankönyvrendelés 

- ballagás előkészítése 

 

 

2019.04.11. 

? 

2019.04.12. 

 

2019.04.17. 

 

 

2019.04.08-13. 

 

2019.04.20. 

2019.04.30. 

 

 

 

LÉ 

érintett szaktanárok, tanulók 

iskolavezetés, szaktanárok, 

tanulók 

IDB, felelős tanárok 

szakmai munkaközösség, angol-. 

némettanárok 

vendégek: Nagy S. Sipos R. 

Matus N. Szombat S. 

Bányász Beáta 

könyvtáros, szaktanárok 

ballagó és ballagtató 

osztályfőnökök  

május 

 

-a végzős tanulók zárása 

- ballagás 

- írásbeli érettségi és szakmai vizsgák 

- konzultációk 

- kompetenciamérés 

- kimeneti központi kompetenciamérés 

 

2019.05.02. 

2019.05.03. 

 

 

2019.05.29. 

2019.05.29. 

 

szaktanárok 

érintettek 

szaktanárok 

szaktanárok 

DDE, 10-es osztályfőnökök 

szaktanárok 

június 

- a Nemzeti Összetartozás Napja 

- szóbeli vizsgák lebonyolítása 

-segítség a beíratásnál 

- a tanév zárása, az éves munka értékelése 

2019.06.04. 

2019.06.17-28. 

2019.utolsó hét 

2019.06.13. 

Kk12.A, LÉ 

szaktanárok, iskolavezetés 

munkaközösségi tagok 

munkaközösségi tagok 
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AZ ÓRALÁTOGATÁSOK TERVEZETT IDŐPONTJAI 

 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK TERVEZETT IDŐPONTJA 

 

2018.08.22. 

2018.09.18. 

2018.10.16. 

2018.11.20. 

2018.12.18. 

2019.01.22. 

2019.02.19. 

2019.03.19. 

2019.04.16. 

2019.05.18. 

2019.06.13. 

Martfű, 2018. augusztus 31.     Halász Kornélia 

        munkaközösségvezető  

 

A tájékoztatást láttam:         
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EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

1. A TANÍTÁS CÉLJA, RENDELTETÉSE 

 alapozás 

 kompetenciák elsajátítása 

 szóbeli és írásbeli készségek kialakítása, továbbfejlesztés 

 meglévő képességek fejlesztése 

 érettségire, nyelvvizsgára és szakmai záróvizsgára felkészítés készítés 

 

2. ÉRVÉNYESSÉGE 

 évenkénti felülvizsgálattal, jóváhagyással 

 érettségi és szakmai követelményekhez igazítandó 

 

3. SZAKMAI TARTALMA 

 az iskola pedagógiai programja alapján készül 

 

4. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 a követelmények,  

 a számonkérések formája,  

 az osztályozás szempontjainak ismertetése 

 

 a diákok felé – a tanév első óráiban (legkésőbb október 1-ig) 

 a szülők felé – a tanév 1. szülői értekezletén 

 az iskola honlapján közzétesszük a munkaterv részeként 

 

5. SZÁMONKÉRÉS 

 a gyakoriság és a forma minden tárgyra érvényes 

 az alábbi 4 közös szempont szerint történik: 

 

 időarányosság elve 

- félévkor az 1. félév jegyei, tanév végén az egész tanév eredménye alapján történő 

osztályzást 

- a tananyag mennyiségének megfelelően az egész tanévre elosztott számonkérést, 

értékelést 

 fokozatosság elve 

- a tanulmányokat befejező évfolyamig fokozatosan kell az érettségi és a szakmai vizsga 

követelményeinek megfelelő osztályzást kialakítani 

 

 képesség- és tudásfelmérés 

- a 9 évfolyam első óráinak egyikén szintfelmérő szóban és/vagy írásban 
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 a számonkérés módjai 

- dolgozat (a tananyag kisebb egységeit összefoglaló írásbeli ellenőrzés, előre 

bejelentjük, két héten belül ki kell javítani) 

- témazáró dolgozat (vizsgatémánként, egy héttel előbb be kell jelenteni az írás 

időpontját, a jegyeket piros számokkal írjuk be és kétszeres súllyal számít, két héten 

belül ki kell javítani) 

- röpdolgozat (1-2 óra anyagából, nem kötelező bejelenteni, az érdemjegy a szóbeli 

feleletével azonos súlyú. 

- szóbeli felelet (az önállóságot, a szépen felépített feleletet szorgalmazzuk) 

- kiselőadás készítése (a szaktanár által kijelölt témákból, előzetes egyeztetés alapján) 

- házi feladatok értékelése (írásbeli kompetencia) 

- gyűjtőmunka (az adott tantárgyhoz kapcsolódó események, hírek, stb. tanításon kívüli 

időben történő összegyűjtése) 

- füzethasználat és füzetvezetés  

- csoportmunka  

Tanári szabadság kérdése:  

- a kötelező számonkérési módokon túl a hiányzó jegyek megszerzésének módja egyéni döntés is  

 

Az értékeléskor alkalmazott %-os értékhatárok: 

-   0 – 39 % = elégtelen (1) 

- 40 – 55 % = elégséges (2) 

- 56 – 74 % = közepes (3) 

- 75 – 89 % = jó (4) 

- 90 –100% = jeles (5) 

Az érettségi típusú feladatok értékelése az érettségi értékelési skálája szerint történik: 

- 0 - 24%= elégtelen  

- 25 – 39%= elégséges 

- 40 - 59%= közepes 

- 60 – 79%= jó 

- 80 – 100%= jeles 

 

 

A szódolgozatok %-os értékhatára 

 

-   0- 50% = elégtelen 

- 51 - 60% = elégséges 

- 61 - 70% = közepes 

- 71 - 80% = jó 

- 81 -100%= jeles 
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6. AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZEMPONTOK 

 

 közös megegyezés alapján, félévente a heti óraszámnak megfelelő osztályzatot kell adni (min.3) 

 

tantárgy és óraszám osztályzatok 

száma 

félévenként 

megjegyzések 

 

 

 
 

heti 1 óra  

heti 2 óra  
heti 3 óra  

heti 4 óra 

heti 5 óra 

    heti 6 óra  
heti 7 óra 

 

 

 
       

- min. 3 

- min. 4 
- min. 6 

- min. 8 

- min. 10 

- min. 10 

- min. 10 

 

- a felsorolt osztályzatokból félévenként 

kötelezően egyet-egyet témazáróból 

(írásbeli kompetencia) és szóbeli 

feleletből (szóbeli kompetencia) kell 

megszerezni; 

 

- az értékelést a szakgimnáziumi és a 
szakközépiskolai osztályokban a 11. 

évfolyamtól az érettségi 

követelményeinek megfelelően kell 
alkalmazni; 

 

- szakmai idegen nyelvből témakörönként 

(árucsoportonként) javasolt az 
osztályzás. 

 

 

Tanári szabadság kérdése:  

- az tanév végi osztályzat megítélésekor a megszerzett jegyekben megfigyelhető romló vagy javuló 

tendencia figyelembe vétele 

 

DICSÉRETEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

A Pedagógiai Programnak és Házirendnek megfelelően 

 

EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

7. A TANÍTÁS CÉLJA, RENDELTETÉSE 

 alapozás 

 kompetenciák elsajátítása 

 szóbeli és írásbeli készségek kialakítása, továbbfejlesztés 

 meglévő képességek fejlesztése 

 érettségire, nyelvvizsgára és szakmai záróvizsgára felkészítés készítés 

 

8. ÉRVÉNYESSÉGE 

 évenkénti felülvizsgálattal, jóváhagyással 

 érettségi és szakmai követelményekhez igazítandó 
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9. SZAKMAI TARTALMA 

 az iskola pedagógiai programja alapján készül 

 

10. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

 a követelmények,  

 a számonkérések formája,  

 az osztályozás szempontjainak ismertetése 

 

 a diákok felé – a tanév első óráiban (legkésőbb október 1-ig) 

 a szülők felé – a tanév 1. szülői értekezletén 

 az iskola honlapján közzétesszük a munkaterv részeként 

 

11. SZÁMONKÉRÉS 

 a gyakoriság és a forma minden tárgyra érvényes 

 az alábbi 4 közös szempont szerint történik: 

 

 időarányosság elve 

- félévkor az 1. félév jegyei, tanév végén az egész tanév eredménye alapján történő 

osztályzást 

- a tananyag mennyiségének megfelelően az egész tanévre elosztott számonkérést, 

értékelést 

 

 fokozatosság elve 

- a tanulmányokat befejező évfolyamig fokozatosan kell az érettségi és a szakmai vizsga 

követelményeinek megfelelő osztályzást kialakítani 

 

 képesség- és tudásfelmérés 

- a 9 évfolyam első óráinak egyikén szintfelmérő szóban és/vagy írásban 

 

 a számonkérés módjai 

- dolgozat (a tananyag kisebb egységeit összefoglaló írásbeli ellenőrzés, előre 

bejelentjük, két héten belül ki kell javítani) 

- témazáró dolgozat (vizsgatémánként, egy héttel előbb be kell jelenteni az írás 

időpontját, a jegyeket piros számokkal írjuk be és kétszeres súllyal számít, két héten 

belül ki kell javítani) 

- röpdolgozat (1-2 óra anyagából, nem kötelező bejelenteni, az érdemjegy a szóbeli 

feleletével azonos súlyú. 

- szóbeli felelet (az önállóságot, a szépen felépített feleletet szorgalmazzuk) 

- kiselőadás készítése (a szaktanár által kijelölt témákból, előzetes egyeztetés alapján) 

- házi feladatok értékelése (írásbeli kompetencia) 

- gyűjtőmunka (az adott tantárgyhoz kapcsolódó események, hírek, stb. tanításon kívüli 

időben történő összegyűjtése) 
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- füzethasználat és füzetvezetés  

- csoportmunka  

Tanári szabadság kérdése:  

- a kötelező számonkérési módokon túl a hiányzó jegyek megszerzésének módja egyéni döntés is  

 

Az értékeléskor alkalmazott %-os értékhatárok: 

-   0 – 39 % = elégtelen (1) 

- 40 – 55 % = elégséges (2) 

- 56 – 74 % = közepes (3) 

- 75 – 89 % = jó (4) 

- 90 –100% = jeles (5) 

Az érettségi típusú feladatok értékelése az érettségi értékelési skálája szerint történik: 

- 0 - 24%= elégtelen  

- 25 – 39%= elégséges 

- 40 - 59%= közepes 

- 60 – 79%= jó 

- 80 – 100%= jeles 

 

 

A szódolgozatok %-os értékhatára 

 

-   0- 50% = elégtelen 

- 51 - 60% = elégséges 

- 61 - 70% = közepes 

- 71 - 80% = jó 

- 81 -100%= jeles 

 

 

12. AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZEMPONTOK 

 

 közös megegyezés alapján, félévente a heti óraszámnak megfelelő osztályzatot kell adni (min.3) 

 

tantárgy és óraszám osztályzatok 

száma 

félévenként 

megjegyzések 

 

 

 
 

heti 1 óra  

heti 2 óra  

 

 

 
       

- min. 3 

- min. 4 

 

- a felsorolt osztályzatokból félévenként 

kötelezően egyet-egyet témazáróból 

(írásbeli kompetencia) és szóbeli 

feleletből (szóbeli kompetencia) kell 

megszerezni; 
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heti 3 óra  
heti 4 óra 

heti 5 óra 

    heti 6 óra  
heti 7 óra 

- min. 6 
- min. 8 

- min. 10 

- min. 10 

- min. 10 

 

- az értékelést a szakgimnáziumi és a 
szakközépiskolai osztályokban a 11. 

évfolyamtól az érettségi 

követelményeinek megfelelően kell 
alkalmazni; 

 

- szakmai idegen nyelvből témakörönként 

(árucsoportonként) javasolt az 
osztályzás. 

 

 

Tanári szabadság kérdése:  

- az tanév végi osztályzat megítélésekor a megszerzett jegyekben megfigyelhető romló vagy javuló 

tendencia figyelembe vétele 

 

DICSÉRETEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

A Pedagógiai Programnak és Házirendnek megfelelően 
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A Reál munkaközösség munkaterve 

a 2018/2019-as tanévre 

 

A munkaközösség tagjai 

Informatika 

 Borbély István - szakmai informatika (óraadó) 

 Borza Andrea - matematika/földrajz/informatika 

 Ferencz Norbert - szakmai informatika - munkaközösségvezető 

 Markó Mária -  ...................... szakmai informatika 

 Pankucsi Szabó Boglárka -  ... szakmai informatika 

 Pankucsi Szilárd -  ................. szakmai informatika 

TTK 

 Borbély Istvánné - matematika/fizika 

 Demecs Mária - testnevelés/biológia 

 Döbreiné Deli Erzsébet - matematika/fizika 

 Szécsényi Zoltán - testnevelés 

 Trencsényi Tamás - testnevelés 

 

A munkaközösség általános feladatai 

 Tantermek, szaktantermek, szertárak rendben tartása: teremrend betartása és betartatása 
 Új módszerek és az IKT eszközök gyakoribb alkalmazása 

 A szövegértési és matematika kompetenciák fejlesztése tanítási óráinkon, folyamatosan 

 Egymás óráinak rendszeres látogatása, egymás munkájának megismerése, segítése.  
 A kísérleti és szemléltető eszközök és anyagok karbantartása,  

 Igény szerint korrepetálást, tehetséggondozást, szakkört biztosítunk tantárgyainkból, ezáltal is 

csökkentve a lemorzsolódást 
 iskolai ünnepségek informatikai infrastruktúrával való támogatása 

 tanmenetek, helyi tantervek közös elveken alapuló elkészítése és frissítése 

 a próbaérettségi feltételeinek előkészítése és lebonyolítása 

 az érettségi tételek egységesítése és a rendelkezéseknek megfelelő frissítése 
 szakmai vizsgák feltételeinek előkészítése és lebonyolítása 

 az egységes követelményrendszer évenkénti felülvizsgálása és betartása 

 Tanexpón, szakképzési héten és nyílt napokon való részvétel 
 A fenntarthatósági és digitális témahét megszervezése. 

 Szakmák éjszakája rendezvényen való részvétel 

 Aktívan csatlakozunk a hulladékok szelektív gyűjtéséhez 

 A mindennapos testnevelés szervezése minden évfolyamon, uszodai foglalkozások feltételeinek 
kialakítása 

 A gyógytestnevelési csoportok kialakítása, működtetése, eszközök pótlása 

 Sportrendezvények, gyalog és kerékpár túrák, valamint uszodalátogatások szervezése 
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A munkaközösség egységes követelményrendszere 

 Érvényessége: határozatlan idejű, évenként felülvizsgálati kötelezettséggel. A felülvizsgálat az 

aktuális tanév előkészítésekor ejtendő meg 

 Szakmai tartalma: az iskola pedagógiai programja alapján 

 Nyilvánosságra hozatala: a diákokkal a tanév első óráján ismertetjük, A szülőkkel a szülői 
értekezleteken ismertetjük. A munkaterv részeként az iskola honlapján elérhetővé tesszük. 

 A számonkérés a tantárgyi sajátságokat figyelembe véve, de közös szempontok szerint a következők: 

▫ az időarányosság elve: az anyaggal való haladásnak megfelelően egész évben arányosan 
elosztva kérünk számon és értékelünk. 

▫ fokozatosság elve: az évfolyamokon az érettségi, valamint a szakmai vizsgák 

követelményeinek fokozatos bevezetése és alkalmazása. 

A számonkérés módja és a súlyozás 

▫ TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT(2x): egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összegző írásbeli dolgozat. 

A témazárót is bejelentjük előre a tanulóknak.  Javítási határidő maximum két hét. 
▫ RÖPDOLGOZAT(1x): egy-két leckét számon kérő írásbeli ellenőrzés, amit nem vagyunk kötelesek 

bejelenteni. 

▫ SZÓBELI FELELET(1x): értékeléskor figyelembe vesszük, hogy a tanuló mennyire önállóan, 
mennyire szakszerűen fejti ki az adott témát. Törekedni kell, hogy minden tanulónak félévente 

legalább egy szóbeli felelete legyen. 

▫ PROJEKTMUNKA(1x): Több órán, akár több hétig tartó projekt, amin a tanulók dolgoznak. Ezeket 

valamely iskolai eseményünkön való megjelenés zár. 
▫ Egyéb: BESZÁMOLÓ, GYAKORALTI FELADAT, KISÉRETTSÉGI, HÁZI FELADAT, HÁZI 

DOLGOZAT, PROJEKTMUNKA, ÓRAI MUNKA  

A dolgozatok értékelése 

▫ 0%-29% -  ................................................. elégtelen 

▫ 30%-49% -  ............................................... elégséges 

▫ 50%-69% -  ............................................... közepes 

▫ 70-89% -  .................................................. jó 

▫ 90% -  ....................................................... jeles 

A munkaértekezletek várható ideje a tanév során: 

 szeptember 13. 

 október 11. 

 november 15. 

 december 13. 

 január 17. 

 február 14. 

 március 13. 

 április 11. 

 május 15. 

 egyéni rendre szervezve 

Marfű, 2018.08.31.   

Ferencz Norbert 

munkaközösség-vezető 
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Kereskedelmi-ügyviteli szakmai munkaközösség munkaterve 

2018/2019-as tanév 

 

A munkaközösség tagjai és a tanított tárgyak 

 

név szakmacsoport tantárgy 

Balogh Mariann ügyvitel gépírás és levelezés gyakorlat, titkári 
ügyintézés, titkári ügyintézés gyakorlata, 

irodai alkalmazások gyakorlata, 

ügyfélszolgálati gyakorlat, levelezési 
gyakorlat az ügyfélszolgálatban,  

Bencsikné Kocsis Eszter kereskedelmi marketing-, 

üzleti adminisztráció 

áruforgalom gyakorlat, áruforgalom, 

kereskedelmi ismeretek,  

Csányi Edit ügyvitel gyorsírás gyakorlata, gépírás és levelezés  

gyakorlat, irodai alkalmazások gyakorlata,  

Dobrókáné Kun Irén ügyvitel, 

kereskedelmi marketing-, 
üzleti adminisztráció 

kommunikáció a titkári munkában, 

rendezvény és programszervezés gyakoralata, 
eladási gyakorlat 

Fajkáné Szollár Mónika kereskedelmi marketing-, 

üzleti adminisztráció 

kereskedelmi ismeretek,  

Katonáné Erdei Valéria kereskedelmi marketing-, 
üzleti adminisztráció 

kereskedelmi gyakorlat, élelmiszer- és 
vegyiáru áruismeret, 

Lászlóné Fodor Csilla kereskedelmi marketing-, 

üzleti adminisztráció 

kereskedelmi ismeretek, ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret,  

Péterné Kakó Anna kereskedelmi marketing- 
üzleti adminisztráció 

ruházati és vegyes iparcikk áruismeret 

Szabófi Ilona ügyvitel gépírás, gépírás és levelezés gyakorlat, 

rendezvény és programszervezés 

Széll Anikó kereskedelmi marketing-, 
üzleti adminisztráció 

eladástan, eladási gyakorlat, műszaki 
áruismeret 

 

 

Munkaközösségünk óraadó kollégái, és tanított tárgyaik: 

 

 

név szakmacsoport tantárgy 

Dr. Földi Kata ügyvitel jogi ismeretek, gazdasági és 

vállalkozási ismeretek 

Tóthné Kovács Marianna ügyvitel gazdasági és vállalkozási ismeretek 

Sindely Anikó ügyvitel a marketing alapjai, marketing a 
gyakorlatban, az üzleti tevékenység 

tervezése- elemzése, üzleti 

tevékenység a gyakorlatban, vezetési 
ismeretek 
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Szakmai munkaközösségünk célkitűzései: 

 Az órák ellátása, az alapfeladatok mellett az iskolai életben való részvétel. A tanulók szakmai 

kompetenciáinak-, szakmai nyelvezetüknek és szakkifejezések használatának fejlesztése. 

 Szeretnénk elérni, hogy a diákjainkban kialakuljon a szakmai szemlélet és elhivatottság, a 

felelősségérzet egymás, valamint a környezet iránt, a társakkal és a tanáraikkal való együttműködési képesség, 

a közösség és az egyén érdekeinek összeegyeztetésének képessége. 

 

Legfontosabb feladataink: 

 a tantárgy felosztás elkészítése 

 a tanév beindítása 

 aktuális munkaközösségi értekezletek megtartása 

 az iskolai munkaterv oktatási és nevelési célkitűzéseinek megvalósítása 

 folyamatos értékelő, osztályozó tevékenység és egységes követelményrendszer alapján 

 az oktatási dokumentumok, nyilvántartások előírásoknak megfelelő vezetése 

 az aktuális továbbképzéseken való részvétel 

 óralátogatások megszervezése 

 beiskolázás segítsége, pályaválasztási börzén való részvétel 

 a tanulmányi versenyre való felkészítés 

 tehetséggondozás 

 a szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása a végzős osztályokban 

 az összefüggő nyári szakmai gyakorlat megszervezése, lebonyolítása 

 folyamatos kapcsolattartás a gyakorlati képzőhelyekkel 

 bolt látogatások szervezése 

 részvétel pályázatokban 

 

A munkaközösség feladati, programjai a tanév folyamán havi bontásban 

 

Szeptember: 

 tantermek rendezése, díszítése, taneszközök állapotának felmérése 

 eszköz-, és anyagigény felmérése 

 első féléves anyagigény leadása 

 tanmenetek elkészítése 

 dokumentációk elkészítése 

 Szakmák Éjszakája Program összeállítása 

 munkaközösségi értekezlet tartása szeptember 13. 

Október: 

 pályaválasztási kiállításra kereskedelmi szóró anyag elkészítése, kiállításra szánt tárgyak összeállítása 

 kereskedelmi kiállítás frissítése 

 Európai Szakképzési Hét előkészítése 

 munkaközösségi értekezlet tartása október 11. 

November: 

 aktív részvétel az iskola beiskolázási programjában 

 Európai Szakmai Hét lebonyolítása 

 nyílt órák tartása 

 kisvizsgák előkészítése 



SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC 

DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Telefon: +36-56-450-005   +36-56-580-583   Fax: +36-56-450-005 

Honlap: www.dami.martfu.hu   E-mail: damjanich@szoszolg.hu 

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001301/2015  OM azonosító: 203057 
 

 nov. 30 – dec. 01. felnőtt eladóképzés kisvizsga 

 munkaközösségi értekezlet tartása november 15. 

December: 

 szalagavatón való részvétel, dekoráció készítése 

 a kis érettségi-, irodai titkár írásbeli részének lebonyolítása (dec. 18.) 

 karácsonyi előkészületekben való részvétel 

 munkaközösségi értekezlet tartása december 13. 

Január:  

 az irodai titkár szakmai kisvizsga írásbeli és gyakorlati részének lebonyolítása, és 

 a kisvizsgák gyakorlati és szóbeli részének lebonyolítása eladó és irodai titkár szakmában, (jan. 08. 

irodai titkár gyakorlati kisvizsga, jan. 15-16. eladó kisvizsga, jan. 22. 9. évfolyam eladó próba 

szintvizsga, jan. 23. irodai titkár szóbeli kisvizsga) 

 szóbeli kisérettségi 

 félév zárása 

 munkaközösségi értekezlet tartása január 17. 

Február: 

 a félév értékelése 

 Pénzügyi és vállalkozási témahét lebonyolítása  

 eladó szintvizsga lebonyolítása (febr. 12. 

 a szakmai vizsgák jegyzői munkáinak elkezdése megbízás szerint 

 munkaközösségi értekezlet tartása február 14. 

Március: 

 tanulók kísérése a Szakma Sztár Fesztiválra 

 Szakmák Éjszakája rendezvény szervezése 

 Fenntarthatósági témahét lebonyolítása március 18-22. 

 munkaközösségi értekezlet tartása március 13. 

Április: 

 Szakmák Éjszakája rendezvény lebonyolítása április 12. 

 Digitális témahét lebonyolítása április 08-12 

 munkaközösségi értekezlet tartása április 11. 

Május: 

 ballagás  

 írásbeli érettségi megkezdése 

 irodai titkár írásbeli vizsga május 17.  

 szakmai vizsgák lebonyolítása (eladó: május 22-23, irodai titkár: május 21. -  gyakorlati vizsga; 

május 28. - szóbeli vizsga) 

 a következő tanév szakmai gyakorlatainak anyagigényének elkészítése 

 munkaközösségi értekezlet tartása május 23. 

 

Június: 

 érettségi lebonyolítása 

 tanév zárása, értékelése 

 az összefüggő szakmai gyakorlatok előkészítése, megkezdése 
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Szakmai munkaközösség által alkalmazott egységes értékelés és követelményrendszer 

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során 

a hagyományos osztályozás mellett használjuk a szóbeli értékelést és a gyakorlati tudás számonkérését is. 

A tananyag számonkérésének formái: 

 Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések 

formájában vagy egy-egy részfeladat megoldása kapcsán. 

 Írásbeli dolgozat egy-egy résztémából. A feladatok ne legyenek se túl szokatlanok, se túl 

bonyolultak, az órai munkához igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a 
tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Írásbeli munka lehet fogalmakat, ismereteket 

ellenőrző dolgozat vagy elméleti feladatlap is.  

 Témazáró dolgozat. Minden nagyobb témakör illetve modul lezárásaként megírandó 45 perces 

dolgozat, amely a témakört lefedő feladatsorból áll.  

 Szóbeli felelet (tartalma lehet részismeret pl. egy órai tananyag, lehet nagyobb témaismeret, 
illetve összefoglaló jellegű, tételszerű felelet): A szóbeli számonkérés a tanulásra szoktatja a 

diákokat, javítja beszédkészségüket, és a tantárgyi szaknyelv elsajátítását is szolgálja. 

 A gyakorlati tudás számonkérése (tartalma lehet részismeret pl. egy órai tananyag, lehet 

nagyobb témaismeret, illetve összefoglaló jellegű gyakorlati tevékenység). 

 Továbbá érdemjegyet kaphat a tanuló: 
o Tárgyi tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésre. 

o Gyűjtőmunkára. 

o Egyéni kutatómunkára. 

o Házi dolgozatra. 
 

A tanulók teljesítményét minden félévben legalább három érdemjeggyel értékeljük. Az év végi és 

félévi osztályzatok megállapítása során az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró dolgozatok 
érdemjegyei a félévi és a tanév végi jegyek alakításában kétszeres szerepet játszanak, és ezek alapján számtani 

közepet számolunk. Az elégséges osztályzatot 1,8-től kapja meg a tanuló. Egyéb osztályzatok esetében 6 

tizedtől adható meg a jobb jegy. A végső jegynek a tantárgy illetve a modul tudásszintjét kell tükröznie. 

 Írásbeli felelet (röpdolgozat) értékelése és ponthatárainak megállapítása a szaktanár mérlegelése 

alapján, egyéni skála szerint történik. 

Témazáró dolgozatok értékelése: 

 

Százalékos eredmény érdemjegy 

0 – 50 % 1 

51 – 60 % 2 

61 – 70 % 3 

71 – 80% 4 

81 – 100% 5 

 

VII. Tanulmányok alatti vizsgák: 

 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. 

Tanulmányok alatti vizsga lehet: osztályozó vizsga, javítóvizsga. 
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Javítóvizsga: 

 Írásbeli: van, időtartama 45 perc 

Szóbeli: van 

A vizsga egy tanév tananyagát kéri számon. A feladatsor lefedi az adott tanév minden témakörét. A 

feladatsor 50%-a egyértelmű utasításokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására.  

Százalékos eredmény érdemjegy 

0 – 50 % 1 

51 – 60 % 2 

61 – 70 % 3 

71 – 80% 4 

81 – 100% 5 

 

A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, 20 perces felkészülési idővel valamint 10 perces feleletből 

áll, amely a vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó ismereteit tárja fel. A szóbeli tételsor témaköreit a 

vizsgáztató tanár jelöli ki az adott év témaköreiből, melyet a vizsgázó rendelkezésére bocsát a vizsga előtt 

legalább 1 hónappal. 

 

Osztályozó vizsga: 

 Írásbeli: van, időtartama 45 perc 

Szóbeli: van 

A vizsga egy tanév tananyagát kéri számon. A feladatsor lefedi az adott tanév minden témakörét. A 

feladatsor 50%-a egyértelmű utasításokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására 

Százalékos eredmény érdemjegy 

0 – 50 % 1 

51 – 60 % 2 

61 – 70 % 3 

71 – 80% 4 

81 – 100% 5 

 

A szóbeli vizsga egyetlen tétel kifejtéséből, 20 perces felkészülési idővel valamint 10 perces feleletből 

áll, amely a vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó ismereteit tárja fel. A szóbeli tételsor témaköreit a 

vizsgáztató tanár jelöli ki az adott év témaköreiből, melyet a vizsgázó rendelkezésére bocsát a vizsga előtt 

legalább 1 hónappal. 

Az évközi és év végi értékelésnél irányadónak tekintjük a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő 

értékelési gyakorlatot az alábbiak szerint. 
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Szakgimnáziumi-, szakközepes-, és szakiskolai szakmai tárgyak osztályozási rendszere: 

 90-100% jeles (5) 

 70-89%  jó (4) 

 50-69%  közepes (3) 

 30-49%  elégséges (2) 

 0-29%  elégtelen (1) 

 

Szakmai munkaközösség határozata a szint- és kisvizsgák érdemjegyének beszámításáról: 

 A szintvizsgán szerzett érdemjegyet témazáró jegyként vesszük figyelembe a tanuló értékelésekor. 

 A kisvizsgán kapott osztályzat egy jegynek számít, a másik jegy a tanuló félévi teljesítményéből 

adódik, e kettő átlaga adja a diák félévi érdemjegyét. 

Óralátogatási terv 

2018/2019-es tanév 

I. félév 

 

név osztály-tantárgy időpont 

Balogh Mariann 2/14.A – titkári ügyintézés 

gyakorlat 

 okt. 16. kedd 4. óra 

Csányi Edit 11. A – gyorsírás gyakorlata 

13. A – gépírás és levelezés 

gyakorlat 
14. A – irodai alkalmazások 

gyakorlata 

okt. 15. hétfő 5. óra 

nov. 23. péntek 2. óra 

 
nov. 7. szerda 2. óra 

Péterné Kakó Anna 9. B – ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret 

október 17. szerda 5. óra 

Széll Anikó 1/9. B – eladási gyakorlat október 16. kedd 2. óra 

 

II. félév 

 

név tantárgy időpont 

Bencsikné Kocsis Eszter 12.A – áruforgalom márc. 28. csütörtök 7. óra 

Dobrókáné Kun Irén 13. A – kommunikáció a titkári 

munkában 

márc. 18. hétfő 7. óra 

Katonáné Erdei Valéria 9. B – kereskedelmi gyakorlat 
10.B – élelmiszer és vegyi áru 

áruismeret 

11. B – élelmiszer és vegyi áru 

áruismeret 

március 19. kedd 2. óra 
március 4. hétfő 7. óra 

 

március 26. kedd 7. óra 

Szabófi Ilona 11. A – rendezvény és 

programszervezés 

március 20. szerda 5. óra 

 

Martfű, 2018. augusztus 31.   
 

 

        …………………………………… 
              Csányi Edit 

                  munkaközösség vezető 
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Könnyűipari szakmai munkaközösség  

munkaterve 

2018/2019-es tanév 

 

 
 

A munkaközösség tagjai és tanított tantárgyai 

 
Célkitűzéseink ebben a tanévben is hasonlóan az előzőekhez, az órák ellátása, az alapfeladatok megvalósítása, 

a szakmai igényesség. 

 

A munkaközösség fontos feladatának tartja, hogy fejlessze és formálja tanulóink szakmai nyelvezetét, a 
szakkifejezések használatának módját. Az oktatás során szeretnénk elérni, hogy diákjainkban kialakuljon a 

szakmai szeretete és elhivatottsága, a felelősségérzet egymás, valamint a környezet iránt, a társakkal és 

tanáraikkal való együttműködési képesség, a közösség és az egyén érdekeinek összeegyeztetésének képessége.  
 

 

A szakmai munkaközösség legfontosabb feladatai 

 

 A tantárgyfelosztás elkészítése.  

 A tanév beindítása.  

 Tanmenetek elkészítése. 
 Egymás munkájának segítése, tapasztalatok átadása. 

 Tanmenet és tananyag bank létrehozása.  

 Aktuális munkaközösségi értekezletek megtartása melléklet szerint. 
 Az iskolai munkaterv oktatási és nevelés célkitűzéseinek megvalósítása.  

 Folyamatos értékelő, osztályozó tevékenység egységes követelményrendszer alapján.  

 Az oktatási dokumentumok, nyilvántartások előírásoknak megfelelő vezetése.  

név szakma tantárgy 

Bencsikné Kocsis Eszter 
bőrtárgy készítő, 

cipőkészítő 
bőrtárgy készítés elmélet, cipőfelsőrész készítési ismeretek 

Holló Sándor 
bőrdíszműves, bőrtárgy 

készítő, cipőkészítő 

tanulás módszertan, szabás előkészítés, bőripari anyag- és 

áruismeret, gyártmánytervezés, cipőfelsőrész előkészítési 
ismeretek, cipőfelsőrész készítési ismeretek, cipő 

összeállítási ismeretek, cipőjavítási ismeretek, társadalom 

és jelenkorismeret, alapvető munkavállalói és életpálya 

építési modul 

Fajkáné Szollár Mónika 
bőrtárgy készítő, 

cipőkészítő 

szabás-előkészítés gyakorlat, cipőfelsőrész előkészítő 

gyakorlat, cipőfelsőrész készítő gyakorlat, bőrtárgy 
készítés gyakorlat, természetismeret, tanulás módszertan 

Móczár Ferenc cipőkészítő cipő összeállítása gyakorlat, cipő javítása gyakorlat 

Lászlóné Fodor Csilla 
bőrdíszműves, bőrtárgy 

készítő 
szabás előkészítés (elmélet-gyakorlat), bőrtárgy készítés 
(elmélet-gyakorlat) 

Gecse Zoltán cipőkészítő 
bőripari anyag- és áruismeret, foglalkoztatás II. 
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 Az aktuális továbbképzéseken való részvétel.  

 Óralátogatások megszervezése. 

 Beiskolázás segítése, pályaválasztási börzén való részvétel.  
 Tehetséggondozás. 

 Felzárkóztatás. 

 Részvétel a cipőkészítő felnőttképzésben 

 Szakmai kisvizsga megszervezése a 11.c és a Híd II. osztályokban. 
 Szintvizsgák előkészítése, lebonyolítása a 9.C bőrdíszműves csoportban. 

 A szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása a 11.c osztályban, vizsgaremek készítésének 

koordinálása. 
 Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat megszervezése, lebonyolítása. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Lorenz Shoe Group és a Gyógycipő Kft. tanulófelelősével. 

 Üzemlátogatások szervezése. 
 Részvétel pályázatírásban és megvalósításban lehetőség szerint. 

Munkaközösségi értekezletek időpontjai: 

I. félév II. félév 

2018. szeptember 13. 2019. február 14. 

2018. október 11. 2019. március 13. 

2018. november 15. 2019. április 11. 

2018. december 13. 2019. május 23. 

2019. január 17.  

A munkaközösség feladatai, programjai 

Szeptember: 

 tanmenetek elkészítése 

 tantermek rendezése, díszítése (tanműhely, 17-es, 19-es termek) 
 gólyaavatón való részvétel 

 helyettesítés megszervezése szeptember hónapban (Fajkáné Szollár Mónika helyett) 

 

Október: 

 részvétel a szakmai hét programjaiban 

 részvétel a szolnoki pályaválasztási kiállításon (Tanexpo) 

 

November: 

 aktív részvétel az iskola beiskolázási programjában, 

 Európai Szakképzési Hét-1 program 

 

December: 

 szalagavatón való részvétel, dekorációkészítés 

 a karácsonyi előkészületekben való részvétel 
 a második féléves anyagigények leadása 

 félévi kisvizsgák előkészítése 

 

Január: 

 a félév zárása 

 kisvizsga lebonyolítása a 11.C és Híd II. osztályokban, gyakorlat-szóbeli, 1-2 nap 

 

Február: 

 a félév értékelése 

 a szakmai vizsgák jegyzői munkáinak elkezdése megbízás szerint 
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 Pénzügyi és vállalkozási témahét – 2019. február 25-március 01. 

Március: 

 bőrdíszműves szintvizsga szervezése, előkészítése. lebonyolítása 

 Fenntarthatósági témahét – 2019. március 18-március 22. 

 

Április: 
 Digitális témahét – 2019. április 08-12. 
 szakmai vizsgák szervezése, előkészítése 

 Szakmák Éjszakája szervezése, lebonyolítása 

Május: 
 a szóbeli és gyakorlati szakmai vizsga előkészítése 

  cipőkészítő szakmai vizsga lebonyolítása a 11.c osztályban 

 a következő tanév szakmai gyakorlatainak anyagigényének elkészítése 

 tanulószerződés-kötések előkészítése 
 ballagás 

 

Június: 
 bőrtárgy készítő szakmai vizsga lebonyolítása a Híd II./2. osztályban 

 a tanév zárása, értékelése 

 az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok előkészítése, megkezdése  

 

Július: 

 az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok befejezése 

 
A tanév során folyamatos szervezése és előkészítése történik az iskola 75 éves fennállását ünneplő 

rendezvénysorozatnak. 

 

Egységes követelményrendszer 

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók számonkérése során 
a hagyományos osztályozás mellett használjuk a szóbeli értékelést és a gyakorlati tudás számonkérését is. 

A tananyag számonkérésének formái: 

 Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések 

formájában vagy egy-egy részfeladat megoldása kapcsán. 

 Írásbeli dolgozat egy-egy résztémából. A feladatok ne legyenek se túl szokatlanok, se túl 
bonyolultak, az órai munkához igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a 

tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Írásbeli munka lehet fogalmakat, ismereteket 

ellenőrző dolgozat vagy elméleti feladatlap is.  

 Témazáró dolgozat. Minden nagyobb témakör illetve modul lezárásaként megírandó 45 perces 
dolgozat, amely a témakört lefedő feladatsorból áll.  

 Szóbeli felelet (tartalma lehet részismeret pl. egy órai tananyag, lehet nagyobb témaismeret, 

illetve összefoglaló jellegű, tételszerű felelet): A szóbeli számonkérés a tanulásra szoktatja a 

diákokat, javítja beszédkészségüket, és a tantárgyi szaknyelv elsajátítását is szolgálja. 

 A gyakorlati tudás számonkérése (tartalma lehet részismeret pl. egy órai tananyag, lehet 

nagyobb témaismeret, illetve összefoglaló jellegű gyakorlati tevékenység). 

 Továbbá érdemjegyet kaphat a tanuló: 
o Tárgyi tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésre. 

o Gyűjtőmunkára. 

o Egyéni kutatómunkára. 
o Házi dolgozatra. 
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A tanulók teljesítményét minden félévben legalább három érdemjeggyel értékeljük. Az év végi és 

félévi osztályzatok megállapítása során az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró dolgozatok 
érdemjegyei a félévi és a tanév végi jegyek alakításában kétszeres szerepet játszanak, és ezek alapján számtani 

közepet számolunk. Az elégséges osztályzatot 1,8-től kapja meg a tanuló. Egyéb osztályzatok esetében 6 

tizedtől adható meg a jobb jegy.  

A végső jegynek a tantárgy illetve a modul tudásszintjét kell tükröznie. 

 

Írásbeli felelet (röpdolgozat) értékelése és ponthatárainak megállapítása a szaktanár mérlegelése alapján, 

egyéni skála szerint történik. 

Témazáró dolgozatok értékelése: 

 

Százalékos eredmény érdemjegy 

0 – 50 % 1 

51 – 60 % 2 

61 – 70 % 3 

71 – 80% 4 

81 – 100% 5 

 
 

A munkaközösség határozata a szint- és kisvizsga érdemjegyének beszámításáról 

 
 A szintvizsgán szerzett érdemjegyet témazáró jegyként vesszük figyelembe a tanuló értékelésekor.  

 

 A kisvizsgán kapott osztályzat egy jegynek számít, a másik jegy a tanuló félévi teljesítményéből 
adódik, e kettő átlaga adja a diák félévi érdemjegyét. 

 

Óralátogatási terv 

 

Első félév: 

 

név tantárgy időpont 

Móczár Ferenc szakmai gyakorlat 10.C/11.C cipőkészítő gyakorlat 

Lászlóné Fodor Csilla szakmai gyakorlat 9.C bőrtárgy készítés gyakorlat 

Gecse Zoltán szakmai elmélet 10.C bőripar anyag- és áruismeret 

 

Második félév: 

 

név tantárgy időpont 

Holló Sándor szakmai elmélet 11.C cipő összeállítási ismeret 

Bencsikné Kocsis Eszter szakmai elmélet SZH/1. bőrtárgy készítés 

Fajkáné Szollár Mónika szakmai gyakorlat SZH/2. bőrtárgy készítés gyakorlata 

Martfű, 2018. szeptember 1. 

 

 
        ……………………………………………. 

         Fajkáné Szollár Mónika 

         munkaközösség-vezető 
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OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2018/2019 

I. Tagok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A munkaközösség céljai 

A munkaközösségünk egyik legfontosabb feladata a nevelő munka hatékonyságának növelése, az iskolai 

zaklatások megelőzése, az iskolai fegyelem megszilárdítása. 

 Az iskola és a szülők kapcsolatának erősítése. Fontos az egységes nevelési elvek megfogalmazása és 

megvalósításukra való törekvés. 

Kiemelt fontosságú feladatunk az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a tanulmányi eredmények javítása, a 

kompetenciafejlesztés. Ezért tevékenyen részt veszünk a GINOP 6.2.3-17-2017-00013 pályázatban 

Fontos, hogy minden osztály vállaljon részt az iskolai életben, a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységekben. Ezért munkaközösségünk szorosan együtt működik a diák önkormányzatot segítő 

kollégával Urbán-Szabó Hedviggel, a kollégiummal, valamint az iskolai közösségi szolgálatot koordináló 

pedagógussal, Széll Anikóval. A közösségi szolgálatba az idei tanévben már 6 osztály kapcsolódik be, így 

lehetőségeink szerint bővíteni kell a feladatokat. Ezek szervezéséhez szükséges az osztályfőnökök és a 

koordinátor pontos együttműködése. 

Fontos az adminisztrációs feladatok pontos elvégzése, az elektronikus napló rendszeres vezetése.  

Név Osztálya 

Balogh Mariann 2/14.A  

Bányász Beáta 12.A 

Borbély Istvánné 10.B 

Demecs Mária Kk13.A 

Dobrókáné Kun Irén 10.A 

Fajkáné Szollár Mónika 9.C 

Halász Kornélia NYEK 9.A 

Holló Sándor SZH/I.A 

Lepuschán Éva 11.C 

Lászlóné Fodor Csilla 11.B 

Síposné Csányi Edit 1/13.A 

Szécsényi Zoltán Kk12.A 

Széll Anikó 9.B 

Tamási Katalin 11.A 

Tercsényi Tamás 10.C 

Urbán-Szabó Hedvig SZH/II.A 
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3. Kiemelt feladataink a 2018/2019-os tanévben 

 A tanítási órák közötti szünetekben az ügyeleti munka hatékonyságának javítása. 

 Részt veszünk a GINOP 6.2.3-17-2017-00013 pályázatban. A pályázat keretében mentorálások kirándulások, 

programok, továbbképzések szervezése 

 

 Az igazolt és igazolatlan hiányzások számának csökkentése. Egységes elvek betartása. 

 Az iskolai lemorzsolódás csökkentése. 

 Az iskolai zaklatások megelőzése, bűn megelőzés, drog prevenció. 

 Segítségnyújtás a beiskolázásban, az iskola munkájának népszerűsítése.  

 A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, egymás óráinak látogatása, a tapasztalatok 

megbeszélése. 

 A szülőkkel történő párbeszéd erősítése. 

 Pontos adminisztráció. 

  Az iskola tanulóinak környezet- és egészségvédelmi nevelésének fejlesztése. 

 A kompetencia mérések előkészítése, pozitív hozzáállás erősítése 

 

4. Feladataink időrendben: 

Szeptember: 

- a tanév indítása, tűz és balesetvédelmi oktatások, a házirend ismertetése a tanulókkal 

- az osztályfőnöki tanmenetek összeállítása 

- a munkaközösség munkatervének összeállítása 

- törzslapok, bizonyítványok adminisztrációja 

- munkaközösségi foglalkozás 

- szülői értekezlet szervezése a 9. és a végzős évfolyamon (2018.09.12.) 

- gólyaavató szervezése: Felelős Urbán-Szabó Hedvig, a végzős évfolyam és az IDB. A gólyaavató 

időpontja: 2018.09.27. 

Október: 

- Október 6. a nemzeti gyásznap megemlékező műsorának előkészítése és lebonyolítása. Felelős: a 

NYEK 9.A Urbán-Szabó Hedvig és Halász Kornélia 

- Október 23-i megemlékezés-iskolai és városi ünnepség 

- A GINOP6.2.3-17-2017-00013 aktuális feladatainak végrehajtása 

- a novemberi szülői értekezlet előkészítése 

- óralátogatások 

November: 

- Munkaközösségi foglalkozás 

- Szülői értekezlet lebonyolítása. A szülői értekezletet november 08-án 16 órától tartjuk. 

- fogadó órák: 15-16 óráig 

- A szalagavató előkészítése. Felelősök: A végzős osztályfőnökök és a ballagtató osztályok 

osztályfőnökei. 

December: 

- Szalagavató: 2018.december 07.  

Felelősök: Bányász Beáta, Lászlóné Fodor Csilla, Lepuschán Éva, Demecs Mária 

Tamási Katalin, Borbély Istvánné, Trencsényi Tamás, Szécsényi Zoltán 
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- Damjanich emléknap. 2018. december 10.  

Felelős: 9.B osztály és Széll Anikó  

Írásbeli kisérettségik előkészítése, lebonyolítása 

- Munkaközösségi foglalkozás 

- Karácsonyi műsor: együttműködés a humán munkaközösséggel 

- Tanulmányi helyzet áttekintése. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése. 

Január: 

- A szóbeli kisérettségik és szakmai kisvizsgák lebonyolítása. 

- Az első féléves magatartás és szorgalom jegyek megállapítása a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint. 

- Az első félév zárása 2019.01.25. A félévi értesítők kiosztása 2019. február 01-ig. 

- Munkaközösségi foglalkozás 

- Az első félévet záró tantestületi értekezlet: 2019.február 06. 

Február: 

- A második féléves szülői értekezlet előkészítése. A szülői értekezletet 2018. február 21-én tartjuk. 

- Jelentkezés érettségi vizsgákra és felsőoktatási intézményekbe. Felelősök végzősosztályfőnökök. 

- Bálint- nap- Együttműködés a humán munkaközösséggel. 

- A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében. 

Prezentációt készít: Bányász Beáta 

Március: 

- Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére: Felelős 10.A osztály, 

Dobrókáné Kun Irén, Urbán-Szabó Hedvig, Széll Anikó 

- Városi ünnepség. 2019.március 15. 

- Damjanich-túra előkészítése, lebonyolítása, együttműködés a testnevelő tanárokkal. A túra időpontja 

2019.március 23. 

- Végzősök kirándulása a Terrorháza múzeumba. Felelős Bányász Beáta 

- Munkaközösségi foglalkozás 

- Fenntarthatósági-témahét 

Április:  

- Munkaközösségi foglalkozás. 

- Digitális téma-hét-2018. ápr. 8-12 

- A diáknap április 17.   Felelős: az IDB, Urbán-Szabó Hedvig és az osztályfőnökök 

- Szakmák éjszakája – 2019. április 12. 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órákon. 

- Környezet tudatosság téma hete- 2018. ápr.23-27 

- A ballagási ünnepség előkészítése. Felelősök: a végzős és a ballagtató osztályfőnökök 

- A végzős osztályokban a magatartás és szorgalom jegyek megállapítása a pedagógiai program 

alapján. 

- Végzős osztályokban osztályozó értekezlet 

Május: 

- Ballagás 2019.május 03. 

- Írásbeli érettségi vizsgák 

- Kompetencia mérések előkészítése: Felelősök a 10. évfolyam osztályfőnökei 

- Munkaközösségi foglalkozás 

- Tanulmányi kirándulások 
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Június: 

- Nemzeti összetartozás napja 2019. 06.04.- megemlékezés Felelős Kk 12 A. Demecs Mária és 

Lepuschán Éva 

- A tanévzárás előkészítése-magatartás és szorgalom jegyek lezárása 

- Év végi adminisztrációs feladatok 

- A tanévzáró előkészítése 

- A tanév értékelése. 

 

Egységes követelmény rendszer 

1. Magatartás és szorgalom értékelése: az iskola pedagógiai programjában meghatározottak alapján. 

Magatartáson értjük a tanuló 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát,  

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát,  

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban,  

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását,  

 a közösség érdekében végzett tevékenységét,  

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét.  

 A magatartás értékelése 

Példás Jó Változó Rossz 

Aki magatartásával 

példát mutat. 

Közösségben tevékeny, 

kezdeményező, 

társaival szemben 

segítőkész. 

Akinek magatartásával 

szemben kifogás nincs. 

Kötelességtudó, tiszteli 

nevelőit és társait. 

Akinek magatartásával 

szemben kifogás nincs. 

Közösségének hasznos 

tagja, de nem feltétlen 

kezdeményező. 

Kötelesség- és 

tisztelettudó. A házirend 

szabályai ellen általában 

nem vét, osztályfőnöki 

figyelmeztetésnél 

súlyosabb büntetése 

nincs, maximum 3 órát 

mulaszthat igazolatlanul. 

Akinek a magatartása ellen 

kifogás merült fel, de 

szándékos rendbontás nem 

jellemzi. Nem megbízható, 

rendszeretete labilis. A 

házirend szabályait több 

alkalommal figyelmen 

kívül hagyta. 

Osztályfőnöki intése van, 

legfeljebb 7 órát 

mulasztott igazolatlanul. 

Durva, romboló, 

durván közönséges 

Negatív ártó, 

megfélemlítő. 

Az iskola házirendjét 

súlyosan megszegi, 7 

óránál többet 

mulasztott 

igazolatlanul. A tanuló 

fegyelmi eljárás során 

büntetésben részesült 
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Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát,  

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát,  

 önálló feladatai elvégzésének minőségét,  

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását,  

  aktivitását.  

5.4. A szorgalom értékelése 

Példás Jó Változó Hanyag 

Akinek kötelességtudata 

kifogástalan, 

felszerelésében 

hiányosság nincs. 

Feladatát mindig a 

legjobb tudása, 

képessége szerint 

igyekszik elvégezni. 

Képes önálló munka 

végzésére, tanítási 

órákon aktív. Füzetei, 

munkái rendesek, 

tiszták. Kötelességtudó. 

Aki iskolai és otthoni 

munkáját jól teljesíti. 

Felkészülése 

folyamatos, órákon 

többnyire aktív, 

felszerelése, munkája 

rendes. Eredményei 

megfelelnek 

képességeinek. 

Kötelességtudó, de 

képességeit nem 

használja ki 

maradéktalanul.  

Akinek az iskolai és 

otthoni munkájában 

ingadozik a szorgalma, 

feladatvégzésben 

figyelmetlen, pontatlan, 

önállótlan. Felszerelése 

és házi feladata sokszor 

hiányos. Írásbeli 

munkája kifogásolható. 

Eredményei elmaradnak 

a képességeitől. 

Kötelességtudata labilis. 

Munkája hanyag, 

akadályozó, ellenálló, 

sok az el nem végzett 

feladata, a tanuló egy 

vagy több tantárgyból 

bukott, mélyen 

képességei alatt teljesít. 

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít. vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében jelentős közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az 

iskolán kívüli tanulmányi, sport kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon eredményesen 

vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesítheti. 

 Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, 

osztályfőnöki dicséret, tagintézmény-vezető helyettesi dicséret, tagintézmény-vezetői dicséret, 

nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő tanulmányi munkát végzett tanulók a tanév végén 

szaktárgyi dicséretben részesülhetnek. A dicséretet a tanuló bizonyítványába is beírjuk. Az iskolai szintű 
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versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola vagy az osztály 

közössége előtt vehet át. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, késik az órákról, fegyelmező intézkedésben, súlyosabb esetben 

fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: szaktanári 

figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, 

tagintézmény-vezető helyettesi figyelmeztetés,tagintézmény-vezető helyettesi intés, tagintézmény-

vezetői helyettesi megrovás, tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, tagintézmény-vezetői intés, 

tagintézmény-vezetői megrovás. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az 

osztálynaplóba is be kell írni. Öt szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetést (vagy a 

következő fokozatot) kap a tanuló. 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet: megrovás; szigorú megrovás; 

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától; (nem tanköteles tanuló estén) kizárás az iskolából (nem tanköteles tanuló estén). 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyától függően el lehet térni. 

Egységes követelmények az igazolatlan hiányzások kezelésére: 

-2 óra igazolatlan hiányzás után kiskorú tanuló esetében értesítjük a szülőt írásban. Martfűi tanulóknál a 

Martfűi Gyermek és Ifjúságvédelmi Szolgálatot is. 

- 3 óra igazolatlan hiányzásnál a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

- 5 óra igazolatlan hiányzás után a tanuló osztályfőnöki intést kap. 

- 7 óra igazolatlan hiányzás esetén a tanuló már osztályfőnöki megrovást kap. 

- 10 óra igazolatlan hiányzásnál értesítjük írásban a szülőt valamint a tanuló lakóhelyének megfelelő 

kormányhivatalt. 

-20 óra igazolatlan hiányzás után a tanköteles és kiskorú tanuló esetén ismét értesítjük írásban a szülőt 

valamint a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt 

Ha a tanuló igazolatlan hiányzásai tovább nőnek minden esetben jelzéssel kell élni a szülő és a hatóság felé.  

Nagykorú tanuló esetén 

- 10 óra igazolatlan mulasztás esetén értesítjük a tanulót és a szülőt írásban. 
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- 20 óra igazolatlan hiányzás esetén értesítjük a tanulót és a szülőt írásban. 

- 30 óra igazolatlan esetén megszűnik a tanulói jogviszony. 

 

A munkaközösségi értekezletek tervezett időpontjai: 

2018. 09.17.- 15. óra 

2018. 10.15.- 15 óra 

2018.11.19 - 15 óra 

2019. 01.21.- 15 óra 

2019.02.18.- 15 óra 

2019.03.18.- 15 óra 

2019.04.15.- 15 óra 

2019.05.27.-15 óra 

Az értekezletek helyszíne várhatóan az 1-es terem. 

Ellenőrzési terv: 

Szeptember:  

- tanmenetek, munkatervek, és a bizonyítványok ellenőrzése. 

Október:  

Osztályfőnöki órák látogatása a 9. évfolyamon. 

November: 

Osztályfőnöki órák látogatása a 10. évfolyamon. 

Február: 

Osztályfőnöki órák látogatása a végzős évfolyamokon. 

Március: 

Osztályfőnöki órák látogatása a 11. évfolyamon 

Óralátogatások: 

Elsősorban a minősítésben résztvevő kollégáknál, valamint a kezdő osztályfőnököknél.  

Martfű, 2018. augusztus 29.  

 Készítette:  

 Bányász Beáta 

 mkv. 
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GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM MUNKATERVE 

- 2018 / 2019-es tanév - 

 
 

A tanév során folyamatos feladatok: 

  Igazolatlan hiányzások ellenőrzése, dokumentálása, visszaszorítása 

 Együttműködés az osztályfőnökökkel 

 Kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal 

 Kapcsolattartás az iskola-pszichológussal 

 Diákok problémáinak megbeszélése igény szerint 

 Aktuális kiállítások látogatása  

 Filmvetítések – drogprevenció, higénia, szexuális felvilágosítás 

 Iskolai szűrővizsgálatok szervezése 

 Együttműködés és jelzési kötelezettség a gyermekvédelmi jelzőrendszer felé 

 A hátrányos –és halmozottan hátrányos gyermekek helyzetének nyomon követése 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 

 

Augusztus 

 
 Hatályos jogszabályok, törvények tanulmányozása, áttekintése 

 Tájékoztató elkészítése az osztályfőnökök részére a jogszabályokról, illetve a hátrányos, halmozottan 

hátrányos, veszélyeztetett tanuló fogalmáról, igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos teendőkről 
 Határozatok áttekintése 

 A szocioökonómiai státuszt felmérő adatlap kérdőív sokszorosítása 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

 

Szeptember 

 

 A 9. évfolyamos diákok szülők tájékoztatása az Iskolában folyó gyermek-és ifjúságvédelmi 
munkáról 

 A szociális kérdőív kiosztása, kitöltése az osztályfőnökök segítségével 

 Osztályfőnökök tájékoztatása a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett tanulók létszámáról 

 Egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálatokkal 
 Bűnmegelőzési Konzultációs Fórum a martfűi Polgármesteri Hivatalban 

 Év eleji statisztika elkészítése, leadása 

 Munkaterv elkészítése, leadása 
 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

 

Október 

 

 A kérdőívek feldolgozása, kiértékelése az osztályfőnökökkel lehetőség szerint 

 Adategyeztetések, statisztikához adatszolgáltatás 

 9. évfolyamon prevenciós előadások szervezése  
 Bűnmegelőzési előadások 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 
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November 

 
 Szakmaközi értekezlet a jelzőrendszeri tagokkal 

 Az egészség értékének felismertetése, tudatosítása szervezett előadásokon 

 Beszámoló a negyedéves ifjúságvédelmi tevékenységről vezetőségi értekezleten 

 Szülők tájékoztatása szülői értekezleten az első negyedéves munkáról 
 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

 

 

December, január 

 

 Félévi beszámoló elkészítése, értékelése 
 Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival 

 Iskolai levelezési nyilvántartás ellenőrzése 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

 

 

Február 

 
 Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Martfű Város Jegyzőjének 

 Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, osztályfőnökökkel 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 
 

Március - Április 

 

 Részvétel és beszámolási kötelezettség a Gyermekjóléti Centrum éves gyermekvédelmi 
tanácskozásán 

 Tájékoztató filmek – egészségvédelem és bűnmegelőzés témákban 

 Diáknap – rendőrségi programok, előadások szervezése 

 Témahetek segítése 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

 

 

Május 

 

 Az éves munka értékelése, beszámoló elkészítése 
 Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival 

 Ifjúsági őrjárat a martfűi rendőrséggel és polgárőrséggel 

  
 Széll Anikó 

 Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős:  

 

 

  



SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZC 

DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Telefon: +36-56-450-005   +36-56-580-583   Fax: +36-56-450-005 

Honlap: www.dami.martfu.hu   E-mail: damjanich@szoszolg.hu 

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001301/2015  OM azonosító: 203057 
 

Testnevelés munkaterv 

2018/2019-as tanév 

Személyi feltételek: 

A tanév során három testnevelő látja el a testnevelési órákat: Demecs Mária, Trencsényi Tamás és Szécsényi 

Zoltán. 

 Házibajnokságot, verseny felkészítést, tömegsportot mindhárom testnevelő tarthat. A gyógy testnevelési 

foglalkozásokat az iskolavezetés Demecs Mária segítségével valósítja meg. Remélhetően a tanév során 

jelentős változásra nem kerül sor. 

Az iskola sportéletét a tömegsport felé igyekszünk tolni.  Ebből a tömegsport életből kell kiválasztanunk azokat 

a tanulókat, akik segítségünkkel eredményesen képviselhetik iskolánkat. Egyéni teljesítményt követelő 

sportágakban lehetünk sikeresebbek 

Tárgyi feltételek:  

Az eszközök és szerek felújítása, cseréje változatlanul fontos feladatunk baleset megelőzési szempontból is. 

Az előző tanévben komoly eszköz felújítási, karbantartási munkák történtek. További gyógy-testnevelési 

eszközökre is szükség lehet, bár a jelenlegi állapot nem akadályozza munkánkat. A sportudvar pályáinak 

felújítása aligha halogatható sokáig, mert balesetveszélyessé válnak. A labdák pótlása, testnevelési eszközök, 

szerek pótlása, javíttatása mindig feladat, hiszen a folyamatos szinten tartás sokkal kevesebbe kerül, mintha 

hagynánk leromlani az állapotokat, és óriási pénzért állítanánk helyre a kiindulási szintet. Figyeljük a pályázati 

lehetőségeket, hogy ne csak a költségvetésre hagyatkozzunk. Az uszodai belépők biztosítása fenntartói 

támogatást igényelne. 

Az elmúlt tanévben még az előző fenntartó, a Diáksport egyesület és az iskolai alapítvány segítségével oldottuk 

meg. 

Kerékpár túrák szervezése. A kerékpárok karbantartásuk szintén fenntartói támogatást igényelne. 

Apróbb napi karbantartásra két fiút keresünk aki közmunkaként végezné a karbantartást. 

Feladataink: Az általános testnevelési és gyógy-testnevelési követelmények teljesítésén túlmenőn, az önálló 

mindennapos testedzés lehetőségének megteremtése. Reményeink szerint a bent lévő tanulócsoportokból 

eltűntek, vagy megjavultak a rendbontók és a testnevelés órán mindenki jókedvvel, eredményesen tud részt 

venni. A bejövő osztályok létszáma viszonylag optimális, talán lerövidül a ki nem mondott, de azért létező 

szoktatási időszak.   

Fontos a sportban tehetséges tanulók felfedezése, versenyekre való felkészülésük biztosítása, felkészítése, 

versenyeztetése, a város sportszervezeteibe irányítása, ottani tevékenységének figyelemmel kísérése szintén 

fontos feladatunk. Az iskola szükség szerint a helyi sport- egyesületekkel és a Damjanich DSE-vel 

együttműködési megállapodást köt. Így is biztosítva a legügyesebb, legrátermettebb tanulók sportolását, 

versenyzését. 

 Feladatunk továbbá az érettségizni szándékozó tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése, vizsgáztatása.  

Ebben a tanévben is feladatot adhat. Megjelent a Szakmunkásokat érettségire készítő osztályban a szándék és 

a szükség, hogy testnevelést választanának érettségi tárgynak többen is. A tantárgystruktúrájuk miatt ha 

felmentett valamelyik kötelező tárgy alól, két választása van és ebből az egyik a testnevelés. 

 Szándék esetén sí-tábor, korcsolyázás, szervezése és lebonyolítása január, február hónapban, csúszdapark 

kirándulás, nyári tábor szervezése, lebonyolítása május, június hónapban. 
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Rendszeres délutáni úszás lehetőségének megteremtése a gyógytesis, de az egészséges tanulók számára is. 

Kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, a megyei sportintézettel, diáksport bizottsággal. A városi 

sportegyesületben edző tanulók munkájának, versenyzésének ellenőrzése, a szövetségi és iskolai verseny-

naptárak összehangolása. Nagy létszámú részvétel a városi rendezvényeken (mezeifutás, városi futóverseny, 

COOP futás, túrák, diáksport nap, Szakma népszerűsítő rendezvények).                                     

Kondicionáló terem használat: A diákok tanítási idő után hétfőtől péntekig 14 órától 16 óráig használhatják az 

eszközöket. A használatra általános engedélyt az igazgató adja, a napi használatot pedig a testnevelők 

engedélyezik. A tanulók a teremben egy füzetbe beírják a nevüket és hogy, mettől meddig tartózkodtak ott. 

Feladatok évszakos bontásban: 

Ősz: 

Nevezés a diákolimpiai és egyéb szervezésű versenyekre.  

Városi mezei futóverseny szeptemberben. 

Világ gyaloglónap 

Tehetséges sportolók felderítése, felkészülésük, versenyzésük biztosítása. 

Diákolimpia és egyéb versenyek mérkőzései, erőpróbái.  

Úszás 

Kerékpározás 

Házibajnokságok szervezése igény szerint. 

Táborok előkészítése, szervezése igény szerint. 

Európai diáksport nap. 

 

Tél:  

Házibajnokságok szervezése igény szerint. 

Diákolimpiai és egyéb terem rendezvények: 

Korcsolyázás 

Mezei futás február március hónapban. 

Felkészülés a tavaszi versenyekre, rendezvényekre. 

Úszás 

Sikeres szervezés esetén a sí tábor lebonyolítás 

  

Tavasz, nyár: 

Diákolimpiai versenyek megyei területi, országos döntői és egyéb szervezésű versenyeken való részvétel. 

Úszás 

Kerékpározás 

Damjanich túra rendezése 

Házibajnokságok igény szerint.  

Sikeres szervezés esetén a nyári tábor lebonyolítása.  

Coop futás 

Utcai futóverseny. 

Martfű 2018. 08. 25.                                              Demecs Mária 

                                                                             Trencsényi Tamás 

                                                                              Szécsényi Zoltán 
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KÖNYVTÁRI MUNKATERV 

2018/2019. TANÉV 

„A lelke mélyén minden ember szeret olvasni.   

Csak van, aki még nem találta meg a kedvenc könyvét.” 

Az iskola könyvtárának általános feladatai, céljai: 

 az Alapdokumentumokban leírtak szerint az iskolai könyvtár hozzá járul az iskola céljainak, 

feladatainak eléréséhez működésével, állományának szervezésével; 

 az iskola szereplőinek (pedagógusok, tanulók, technikai dolgozók) igényeit igyekszik teljesíteni, 
az oktató-nevelő munkát mindenkor segíteni; 

 részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában igény szerint és a könyvtár 

maga is szervez különböző kulturális programokat; 

 biztosítja az ismeretszerzés feltételeit lehetőségek szerint a nyitvatartási időben a tanulóknak, 

pedagógusoknak egyaránt; 

 önálló könyvtárhasználóvá nevelés és olvasóvá nevelés érdekében rendezvényeket szervez; 

 kapcsolatot tart a Szolnoki Szolgáltatási SzC másik négy tagintézményének könyvtárával és 

Martfű város könyvtárával; 

 a meglévő állomány megóvása, gondozása érdekében időszakonként felülvizsgálja a 
dokumentumok szükségszerűségét, állapotát, indokolt esetben selejtez; 

 lehetőséghez mérten igyekszik gyarapítani az állományt különböző módon; 

 szakszerű módon adminisztrál a Szirén programban a könyvtár adott állapota szerint.  

 

A tanév kiemelt feladatai: 

1. Az olvasóvá nevelés fejlesztése. 

2. A könyvtárhasználatra nevelés.   

3. A könyvtár kiemelt szerepének tudatosítása az iskola életében. 

4. A kölcsönző tanulók számának növelése különböző módon (kiállítás, ajánlás, rendezvény). 

5. A bejövő tanulóknak a könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák tartása.  

6. Kollégiummal szorosabb kapcsolat kialakítása.  

7. Együttműködés a munkaközösségekkel az iskolai programok megvalósításában. 

8. Az állomány valamennyi részének számítógépes feldolgozása, naprakész információ szolgáltatása.  

9. Azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése /olvasás, szövegértés, információkeresés, 
jegyzetelési technikák/, amelyek az információs társadalomban is szükségesek. 

Augusztus 

 Tankönyvek átvétele, osztályonkénti, tanulónkénti szétszedése. 

 Szeptember 

 Tankönyvek kiosztása.  

 Tankönyvek bevételezése, nyilvántartásba vétele.  

 Pótrendelés leadása. 

 Ingyenes tankönyvhöz való igazolások nyilvántartásba vétele. 

 Pedagógusok, tanulók tankönyvi igényeinek kielégítése a könyvtárból. 

 A könyvtári nyitva tartás elkészítése.  

 Magyar Népmese Napja (szeptember 30.): plakát készítése; együttműködés a Humán 

Munkaközösséggel a népmese népszerűsítésében.  

 Könyvtár őszi dekorációjának elkészítése.  

Október 

 Statisztika készítése.  

 Országos Könyvtári napok megyei programjának figyelemmel kísérése, ajánlása.  

 Október 6-i ünnepséghez segítségnyújtás, plakát, dekoráció készítés.  
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 Október 23-i megemlékezéshez faliújság készítése.  

 Iskolai Könyvtári Világnapról való megemlékezés (hónap negyedik hétfője): plakát készítése, 
könyvajánlás.  

 Könyvtárhasználati órák beindítása.  

 Könyvtári rend kialakítása; könyvtári arculat kialakítása.  

 Őszi szünetre könyvajánló készítése.  

 November 

 Márton-napi szokások felelevenítése könyvajánlóval.  

 Kapcsolatfelvétel a városi könyvtárral. Könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének beindítása.  

 Szalagavatói előkészületek, műsorhoz való segítségnyújtás, dekoráció készítés. 

December 

 Könyvtár téli dekorációjának elkészítése.  

 Damjanich emléknaphoz dekoráció készítése.  

 Mikulás napi dekoráció készítése. 

 Karácsonyi képeslapok készítése.  

 Adventi készülődés, kézműves foglalkozás, díszítés,  

 Karácsonyi műsor készítéséhez segítségnyújtás. Dekoráció.  

 Karácsonyi szokások felelevenítése könyvajánlóval.  

 Téli szünetre könyvajánló készítése.  

 Január 

 Magyar Kultúra Napja – megemlékezés  

 A könyvtár féléves beszámolójának elkészítése.  

Február 

 Farsangi szokások felelevenítése könyvajánlóval. Farsangi dekoráció készítése.  

 Valentin-napi dekoráció készítése. Könyvajánló.  

 Következő tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok áttekintése, előkészületek. 

 Pénzügyi és vállalkozási témahét: segítségnyújtás, könyvajánló.  

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: plakát készítés.  

Március 

 Tankönyvrendeléssel kapcsolatos munkaközösségi igények összegyűjtése, egyeztetése. Normatív 
támogatáshoz szükséges igénylőlapok kiosztása, összegyűjtése. Érvényes igazolások áttekintése.  

 Március 15-i városi ünnepség előkészítése, segítségnyújtás, dekoráció, plakát készítése.  

 Tavaszi dekoráció elkészítése.  

 Víz Világnapja alkalmából plakát készítés. 

 Fenntarthatósági témahét: plakát készítés.  

Április  

 Magyar Költészet Napja: Humán Munkaközösségnek segítségnyújtás. Költészet napi teaház, vers 

olvasás a könyvtárban.  

 Föld Napja alkalmából kiállítás szervezés.  

 Könyv napja alkalmából könyvajánló készítés. Selejtezett, de jó állapotban lévő könyvek árusítása.     

 Szakmák Éjszakája rendezvényhez dekoráció készítése, kreatív ötletek.  

 Húsvéti szokások felelevenítése könyvajánlóval. Húsvéti készülődés. Kézműves foglalkozás.   

 Digitális témahét: plakát készítés.  

 Ballagási műsorhoz segítségnyújtás, dekoráció készítés.  

Május 

 Madarak és fák napja: irodalmi művek keresése a témában.  
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 Ciki a cigi! elnevezéssel plakátkészítési verseny Dohányzásmentes Világnap alkalmából. 

 Pünkösdi ünnep hagyományainak, szokásainak megismertetése könyvajánlóval.  

Június 

 Környezetvédelmi világnap kapcsán újrahasznosítható eszközök, tárgyakból kézműves ház 

szervezése, lebonyolítása Hogyan védhetem a környezetem? címmel. 

 Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából segítségnyújtás a műsor készítőinek.  

 Könyvajánló a szünidőre, igényfelmérések elvégzése. 

 Kikölcsönzött dokumentumok visszavételezése. 

 Ingyenes tankönyvek visszavételezése. 

 Selejtezésre, törlésre váró dokumentumok előkészítése, adminisztrációja. 

 Éves könyvtári munkáról részletes beszámoló készítése. 

 
 Készítette:  

 

     
 Urbán-Szabó Hedvig,  

 Szabófi Ilona 

 

A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Diákönkormányzatának Munkaterve 

Az iskolai Diákönkormányzat a 2018-2019. tanévben is az SZMSZ-ben foglaltak szerint folytatja működését, 

az iskolai életet és a Diákönkormányzat tevékenységét szabályzó dokumentumok figyelembe vételével. A 

feladatok folyamatos ellátását a rendszeresen megtartandó diákönkormányzati ülések és az osztályok által 

választott DÖK-képviselők közreműködése biztosítja. Szükség esetén a DÖK vezetése rendkívüli gyűlés 

összehívását is kezdeményezheti. 

A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztály együttműködésével végzi 

tevékenységét, így a szakgimnazista diákok részvétele mellett a szakközépiskolások, az OKJ-s képzésben és a 

Híd programban részt vevő diákok véleményét is módjában áll figyelembe venni. A DÖK az osztályonként 

választott 1-2 fős képviseletből áll össze, amely gyűléseit a diákönkormányzat munkáját segítő tanár, Urbán-

Szabó Hedvig jelenlétében, a DÖK szeptemberi tisztújító közgyűlésén választandó titkárának (igazolt távolléte 

esetén titkárhelyettesének) levezetése mellett tartja meg, lehetőség szerint havonta, keddi napokon a 8. tanítási 

óra után (rendkívüli esetben a tanítási órák közötti nagyszünetben), rövid feljegyzésben rögzítve az ott 

elhangzottakat. 

Az iskolavezetéssel való közvetlen kapcsolattartásról a tagintézmény vezetője, Molnár Aranka gondoskodik, 

aki szükség esetén személyesen is részt vesz az üléseken, akadályoztatása esetén képviseletét az általános 

igazgató helyettes látja el. 

A DÖK Munkaterve a korábbi évek gyakorlatát követi, kiegészítve azokkal az elemekkel, melyek a folyamatos 

megújulást, a feladatkörök bővítését jelentik. A cél továbbra is a tanulók és a pedagógus közösség hatékony 

együttműködésének biztosítása, összhangban az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a 

diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével.  
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A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – általános, mind pedig az esetenként 

adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az iskolai élet gördülékeny szervezése érdekében. A DÖK 

képviselői a fentieknek megfelelően az érdeklődési körükkel egybecsengő feladatokért vállalnak alkalmi, ill. 

az egész tanévre szóló felelősséget (pl. DÖK hirdető tábla karbantartása, pályázatok, versenyek, jogszabályi 

változások figyelemmel kísérése, közösségi programok szervezése, részvétel segélyakciókban, stb.). 

Feladataink és elképzeléseink a 2018-2019-es tanévre nézve az alábbiakban foglalhatók össze: 

 az iskola alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog gyakorlása; 

 segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez (gólyaavató, iskolai 

ünnepségek, szalagavató, ballagás); 

 közreműködés iskolánk népszerűsítésében (pályaválasztási napok, nyílt napok) 

 fegyelmi eljárás lefolytatásában való részvétel; 

 a korosztályi és iskolai problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése a diákság 

bevonásával (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, agresszió, deviáns magatartás elleni 

küzdelem; környezettudatos életmód kialakítása; tehetségek támogatása; integrációs folyamatok 

elősegítése, külföldi közösségi szolgálat); 

 a diákönkormányzatok működéséhez kapcsolódó fórumokon való részvétel (diákközgyűlés, 

diákparlament, képzések, tájékoztatók, sportnapok); 

 az elmúlt években megteremtett hagyományok folytatása  

o tökfaragó verseny  

o Mikulás-nap 

o filmklub 

o karácsonyi teremdekorációs verseny 

o karácsonyi segélyakciókban való részvétel 

o karácsonyi ünnepség 

o Valentin-napi vetélkedő, „szív küldi” szervezése 

o papír- és kupakgyűjtés 

o diáknap szervezése 

o virágültetés a ballagásra 

 iskolai és városi megemlékezéseken való részvétel 

 városi vetélkedőn való részvétel. 

Diákönkormányzatunk lényege a közösségformáló erejében rejlik, melynek jól érzékelhető hatása, hogy a 

diákok többsége érdeklődéssel követi nyomon a diákönkormányzat tevékenységét, szívesen segíti elő annak 

hatékony működését. Iskolánkban a pedagógusok segítő hozzáállása mellett lehetőség van a javaslattétel és a 

szabad véleménynyilvánítás jogának kulturált gyakorlására, ami meglátásunk szerint elengedhetetlen a sikeres 

együttműködéshez. 

Martfű, 2018.09.11. 

A DÖK részéről elfogadta: 

A nevelőtestület részéről elfogadta: 


