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1. Bevezető 
Iskolánkban technikumi és szakképző iskolai képzés folyik. Az oktatott szakmákhoz a tárgyi és 

személyi feltételek magas színvonalon rendelkezésre állnak. Az oktatás interaktív eszközökkel 

felszerelt tantermekben, szaktantermekben és az iskola tanműhelyeiben zajlik, ahol minden eszköz 

biztosított a tananyag elsajátításához.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra egyaránt. 

Könyvtárunk a mélyebb ismeretanyag megszerzését biztosítja, internethasználat lehetőségével, 

digitális tananyagokkal is. 

A diákok változatos szabadidős és sporttevékenységek közül választhatnak. 

Felnőttoktatás, felnőttképzés területén is igyekszünk megfelelni a munkaerőpiac aktuális igényeinek. 

Kommunikációs csatornák:  

 Telefon: 0694/594077 

 Honlap: http://razso.kormend.hu 

 e-mail: titkarsag@razso.hu  

 

2. Általános helyzetelemzés 
Képzési formák – nappali rendszerű szakképzés: 

Technikum  

9-10. évfolyamon szakmajegyzék szerint (5 év): 

- 19. Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

- 24. Vegyipar ágazat 

11-12. évfolyamon OKJ szerint (4+1 év): 

- XXII. Közlekedésgépész ágazat  

- XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat  

13. évfolyamon szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz (1 év):  

– vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 0411 09 02 (szakmajegyzék szerint) 

– autószerelő 54 525 02 (OKJ szerint) 

Szakképző iskola 

9-10. évfolyamon szakmajegyzék szerint (3 év): 

- 8. Fa- és bútoripar ágazat (asztalos) 

- 13. Kereskedelem ágazat (kereskedelmi értékesítő) 

- 17. Mezőgazdaság és erdészet ágazat (mezőgazdasági gépész) 

11. évfolyamon OKJ szerint (3+2 év): 

– Mezőgazdasági gépész – 34 521 08 

– Asztalos – 34 543 02 

– Eladó – 34 341 01 

Érettségi vizsgára felkészítő (2 év) 

 

Képzési formák – felnőttek szakmai oktatása (nem nappali tagozaton): 

– szoftverfejlesztő – 54 213 05 (OKJ szerint) 

– gépjármű mechatronikus - 4 0716 19 05 

– két évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő 

– asztalos – 4 0722 08 01 

– logisztikai technikus – 5 1041 15 06 

– hegesztő – 4 0715 10 08 

http://razso.kormend.hu/
mailto:titkarsag@razso.hu
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2.1. Tárgyi feltételek 
– Osztályterem: 18 

– Szaktanterem: 8 

– Könyvtár: 1 

– Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem: 2 

– Egyéb: 2 

– Tornaterem: 1 

– Konditerem /pingpongterem: 3  

– Sportpálya: 3 

– Iskolai gyakorlati képzés helyszínei: 16 

2.2. Személyi feltételek  
– oktatói testület létszáma 27 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) 

– óraadó tanár 4 fő (nappali képzésben) 

– iskolatitkár 1 fő 

– technikai dolgozó 11 fő 

 

  

Név 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség  

Az oktató 

szakképesítése 
Az oktatott tantárgyak neve Megbízások 

1. Varga Zoltánné egyetem 
matematika, 

kémia 
Matematika igazgató 

2. Bősze Zoltánné egyetem közgazdász tanár 
Dokumentumszerkesztés 

Szövegbevitel számítógépen 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

3. György László főiskola 

műszaki tanár,  

oktatási 

informatikus 

Gépjármű-szerkezettan 
általános 

igazgatóhelyettes 

4. Kozorics István egyetem 
mérnöktanár 

(gépész) 

Gépelemek-géptan 

Mezőgazdasági erőgépek 

Szakmai alapozás 

gyakorlati 

oktatásvezető, munka- 

és tűzvédelmi felelős 

5. Bánfi Margit egyetem 
történelem, 

népművelés 

Történelem 

Történelem és társadalomismeret 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

ifjúságvédelmi felelős 

6. Czetin Csaba középiskola gyakorlati oktató 

Fémmegmunkálás 

Gépüzemeltetés gyakorlat 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 

Mezőgazdasági munkagépek 

 

7. Csempesz Éva egyetem 
testnevelés, 

biológia 

Sportkör 

Természetismeret 

Testnevelés 

Testnevelés és sport 

1/9/1. osztályfőnök, 

iskolai sportkör 

vezetője 

8. Fabula Szilvia egyetem német, történelem 

Értékesítés idegen nyelven gyakorlat 

Foglalkoztatás I. 

Munkavállalói idegen nyelv (német) 

Német nyelv 

Szakmai idegen nyelv (német) 

13/1. osztályfőnök, 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

9. 

Fertőszegi Péter 

József 

(részmunkaidő) 

egyetem 
testnevelés, 

biológia 

Testnevelés 

Testnevelés és sport  
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Név 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség  

Az oktató 

szakképesítése 
Az oktatott tantárgyak neve Megbízások 

10. Győrfi Erzsébet egyetem 
faipari 

mérnöktanár 

Ábrázolási alapismeretek 

Anyagismeret 

Asztalos gépismeret 

Asztalosipari CAD- és CNC-

technológia 

BTMN rehabilitáció 

Foglalkoztatás II. 

Gépkezelési ismeretek 

Gyártáselőkészítési ismeretek 

Integratív ismeretek 

Mérési alapismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

Szerkezettan-szakrajz és technológia 

 

11. 
Klobetz Ákos 

István 
egyetem 

informatika, 

testnevelés 

Digitális alapismeretek 

Digitális kultúra 

Informatika 

Szakmai informatika 

Testnevelés és sport 

 

12/1. osztályfőnök, 

rendszergazda 

 

12. Kovács Marcell egyetem 

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem 

Kommunikáció - magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Történelem és társadalomismeret 

3/11/2. osztályfőnök 

13. 
Kovács Tamás 

András 
főiskola műszaki tanár 

Elektrotechnika 

Elektrotechnika-elektronika 

Gépjármű-diagnosztika 

Gépjármű-villamosság és -elektronika 

Gépjármű-villamosságtan 

Mérési gyakorlatok 

Szakmai alapozás 

Villamos alapismeretek 

2/10/1. osztályfőnök 

14. László Katalin egyetem 

gazdasági 

szakterület 

könnyűipari 

mérnöktanár 

Eladási gyakorlat 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

Gazdasági és pénzügyi kultúra 

Gazdasági ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 

Kommunikáció a titkári munkában 

Műszaki cikk áruismeret 

Szállítmányozás 

Termékismeret és forgalmazás 

2/10/2. osztályfőnök, 

szakmai 

munkaközösség-

vezető 
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Név 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség  

Az oktató 

szakképesítése 
Az oktatott tantárgyak neve Megbízások 

15. Lőrincz László egyetem földrajz, biológia 

Általános alapozás 

Földrajz 

Komplex természettudomány 

Közlekedés I. 

Közlekedés II. 

Közlekedés technikája 

Közlekedés technikája és üzemvitele 

Közlekedés üzemvitel 

Közlekedés üzemvitel gyakorlat 

Közlekedési alapok 

Természetismeret 

11.A osztályfőnök 

16. Maár József főiskola 

közgazdász 

gazdálkodási 

szakon 

Eladástan 

Kereskedelmi ismeretek 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 

Kommunikáció 

Raktározás 

Raktározás gyakorlat 

Üzlet működtetése 

Üzleti adminisztráció 

Üzleti kommunikáció 

Vállalkozások működtetése 

1/9/2. osztályfőnök 

17. Németh Eszter főiskola 

könyvtárostanár,  

magyar nyelv és 

irodalom 

Etika 

Kommunikáció - magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 

könyvtárostanár, 

DMSP 

18. Németh Lajos 
középfokú 

végzettség 
asztalosmester 

Asztalosipari szakmai gyakorlat 

Bútoripari termékek gyártása 

Épületasztalos-ipari termékek 

gyártása 

Fa- és bútoripari alapgyakorlat 

Felzárkóztatás 

 

19. 

Németh 

Violetta 

(részmunkaidő) 

főiskola 
angol nyelv és 

irodalom  

Angol nyelv 

Második idegen nyelv (angol)  

20. Novák Melinda egyetem 
angol, közgazdász 

tanár 

Adózási ismeretek 

Angol nyelv 

Könyvvezetési alapismeretek 

Pénzforgalmi nyilvántartások 

9.A osztályfőnök 

21. Nyul Ferenc főiskola műszaki oktató 

Gépjárműgyártás 

Gépjármű-karbantartás 

Gépjármű-szerkezetek 

Gépjármű-szerkezetek gyakorlat 

Járművezetési gyakorlatok 

Járművezetési ismeretek 

Karbantartási gyakorlatok 

Mezőgazdasági erőgépek 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 

Felzárkóztatás 
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Név 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettség  

Az oktató 

szakképesítése 
Az oktatott tantárgyak neve Megbízások 

22. Oláh Miklós főiskola gépészmérnök 

Alternatív gépjárműhajtások 

Fizika 

Gépészeti alapismeretek 

Gépjármű-informatikai rendszerek 

Gépjármű-szerkezettan 

Járműdiagnosztika 

Járműkarbantartás 

Közlekedésgépészet 

Szakmai alapozás 

 

23. 
Pesti Ildikó 

Katalin 
főiskola kémia, biológia 

Kémia 

Vegyipari alapozó gyakorlat 
10.A osztályfőnök 

24. Pfneiszli József egyetem 
történelem, német, 

orosz 

Foglalkoztatás I. 

Második idegen nyelv (német) 

Német nyelv 

Történelem és társadalomismeret 

közösségi szolgálat 

koordinátora 

25. 

Svajdáné 

Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 

egyetem 

matematika, 

fizika, 

számítástechnika 

Matematika 12.A osztályfőnök, 

közismereti 

munkaközösség-

vezető, Vöröskeresztes 

tanárelnök, 

kompetenciamérés 

felelős 

26. Tabi Beáta egyetem közgazdász tanár 

Digitális alkalmazások 

Foglalkoztatás II. 

Gazdasági ismeretek 

Külkereskedelem 

Logisztikai alapok 

Marketing, vezetés, szervezés 

gyakorlat 

Munkaerő-gazdálkodás 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

gyakorlat 

Szállítmányozás 

Titkári ügyintézés 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti ismeretek 

5/13. és 1/13. 

osztályfőnök 

27. Zimits Róbert egyetem 
mérnöktanár 

(gépész) 

Mezőgazdasági és gazdálkodási 

ismeretek 

Mezőgazdasági munkagépek 

Mezőgazdasági munkagépek 

gyakorlat 

Műszaki és digitális alapok 

Szakmai alapozás 

Szakmai alapozó ismeretek 

Szakmai informatika 

3/11/1. osztályfőnök, 

munkavédelmi felelős 
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2.3. Létszámadatok (osztálylétszámok, szakképzések) 
Tanulói létszám nappali tagozaton (2021. szeptember 14-i adat): 207 fő 

 

Technikum 

Oszt. Szakma Létszám Összes Osztályfőnök 

9.A 

specializált gép- és 

járműgyártás ágazat 
8 

16 Novák Melinda 

vegyipar ágazat 8 

10.A 

specializált gép- és 

járműgyártás ágazat 
10 

17 Pesti Ildikó Katalin 

vegyipar ágazat 7 

11.A 

közlekedésgépész ágazat 11 

20 Lőrincz László közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika ágazat 
9 

12.A 

közlekedésgépész ágazat 8 

21 
Svajdáné Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 
közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika ágazat 
13 

5/13 autószerelő 5 

12 Tabi Beáta 
1/13 

vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 
7 

 Összesen:  86  

 

Szakképző iskola 

Oszt. Ágazat/Szakma Létszám Összes Osztályfőnök 

1/9/1 Mezőgazdaság és erdészet 16 16 Csempesz Éva 

1/9/2 
Fa- és bútoripar 4 

11 Maár József 
Kereskedelem 7 

2/10/1 Mezőgazdasági gépész 8 8 Kovács Tamás András 

2/10/2 
Asztalos 7 

15 László Katalin 
Kereskedelmi értékesítő 8 

3/11/1 Mezőgazdasági gépész 12 12 Zimits Róbert 

3/11/2 
Eladó 9 

19 Kovács Marcell 
Asztalos 10 

12/1 Érettségire felkészítő 25 25 Klobetz Ákos István 

13/1 Érettségire felkészítő 15 15 Fabula Szilvia 

 Összesen:  121  

 

Felnőttek szakmai oktatása 

Osztály Szakma Létszám 

2/14/SZ Szoftverfejlesztő (keresztfélév) 7 

Ksz/12/GM Gépjármű mechatronikus 18 

Ksz/11/A Asztalos (keresztfélév) 8 

1/13/L Logisztikai technikus (keresztfélév) 11 

13/E Érettségi vizsgára felkészítő 16 

 Összesen: 60 
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2.4. Iskolán belüli szervezetek  
Az iskolában három munkaközösség működik: közismereti, szakmai és osztályfőnöki. 

A járványügyi helyzet kezelésére, ellenőrzésére járványügyi munkacsoportot működtetünk, 

melynek tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető, gondnok. 

A tantermen kívüli oktatással összefüggő feladatok koordinálására digitális munkacsoportot 

alakítottunk, melynek tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető, rendszergazda. 

A Diákönkormányzat tevékenységét éves munkaterv szerint végzi. Vezetője: Vilics Bettina 12/1., 

helyettese Móricz Zsófia 12/1. osztályos tanulók, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

Németh Eszter. A diákéletet a DÖK Facebook oldalán népszerűsítik. 

 

3. A 2021/2022. tanév kiemelt feladatai 
3.1. Dokumentációs feladatok 

- Tanmenetek elkészítése 

- Törzslapok megfelelő kezelése 

- e-Kréta adminisztrációs rendszerének folyamatos karbantartása, adatainak ellenőrzése 

- Elektronikus napló (e-Kréta) használata 

- Statisztikák, adatszolgáltatások 

- Iskolai alapdokumentumok módosítása, szabályzatok aktualizálása 

 

3.2. Nevelési-oktatási feladatok 
- Aktuális járványügyi helyzet kezelése, intézkedési terv betartása 

- Az online oktatás során alkalmazott felület felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában 

- Megfelelés a szakképzési törvénynek, a programtanterveknek, képzési és kimeneti 

követelményeknek 

- Projektoktatás erősítése 

- Általános iskola – középiskola átmenet segítése 

- Pályaorientációs tevékenység 

- Pályázati programok, új pályázati lehetőségek kihasználása 

- Iskolai fegyelem javítása 

- Eredményes felzárkóztatás 

- Lemorzsolódás megelőzése, csökkentése 

- Beiskolázási program folyamatos megújítása 

- Tehetséggondozás- eredményes felkészítés a tanulmányi és sportversenyekre 

- Felnőttek szakmai oktatása, felnőttképzés bevezetése 

 

4. A 2021-2022. tanév helyi rendje 
4.1. Eseménynaptár 
Dátum Időpont Esemény Felelős 

2021.09.01.  Első tanítási nap /tanévnyitó 
Varga Zoltánné 

osztályfőnökök 

2021.09.10.  
Bábolnai Gazdanapok (mezőgazdasági 

gépész projektnap) 
Zimits Róbert 

2021.09.14-21.  GINOP kompetenciamérés 
Svajdáné Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 
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Dátum Időpont Esemény Felelős 

2021.09.23. 955 Iskolai diákközgyűlés Németh Eszter 

2021.09.24.  Magyar Diáksport Napja  testnevelők 

2021.09.30.  
Közlekedésbiztonsági verseny általános 

iskolásoknak 
Oláh Miklós 

2021.10.01.  
„Szakiskolai Nap” Kaposvár 

(mezőgazdasági gépész projektnap) 
Zimits Róbert 

2021.10.04-07.  Szülői értekezletek osztályfőnöki munkaközösség 

2021.október  Szakmai vizsgák Bősze Zoltánné 

2021.10.05.  
Oktatói testület kirándulása (1. tanítás 

nélküli munkanap) 
osztályfőnöki munkaközösség 

2021.10.06.  Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Fabula Szilvia 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 

Csempesz Éva 

2021.10.12. 1250 Kacsaavató Németh Eszter 

2021.10-13-14.  
Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 

(Szombathely)  
Kozorics István 

2021.10.22.  Iskolai ünnepély (október 23.) 

Németh Eszter  

Bánfi Margit 

Kovács Marcell 

2021.10.22. 1100 Csapatépítés (tanári) szakmai munkaközösség 

2021.10.25-

10.29. 
 

Őszi szünet. Utolsó tanítási nap: október 

22. – első tanítási nap: november 2. 
 

2021.11.02.  Hallooween (diákprogram) Németh Eszter 

2021.11.09. 800 „Útkereső” információs nap (nyílt nap) Varga Zoltánné 

2021.11.22. 1400-1600 Fogadóóra oktatók 

2021. december  
Szakképzési tájékoztató - az általános 

iskolai tanárok részére 
Bősze Zoltánné 

2021. december  
Ágazati alapvizsga (hegesztő – felnőttek 

szakmai oktatása) 
 

2021.12.04.  Szülők-oktatók bálja  

2021.12.06.  Mikulás (diákprogram) Németh Eszter 

2021.12.11.  

Nevelési értekezlet (2. tanítás nélküli 

munkanap) 

munkanap áthelyezés 12. 24. (péntek) 

helyett 

Varga Zoltánné 

2021.12.17. 1200 Karácsonyváró közismereti munkaközösség 

2021.12.21.  Karácsonyi diákprogramok  Németh Eszter 

2021.12.22-

2021.12.31. 
 

Téli szünet: Utolsó tanítási nap: december 

21.- első tanítási nap: január 3. 
 

2021.12.21.  
Keresztféléves képzés –végzős évfolyam, 

utolsó tanítási nap 
 

2022. január  Szakmai vizsga  Bősze Zoltánné 

2022. 

január/február 
 Szalagavató ünnepély György László 

2022.01.19.  Különbözeti és osztályozó vizsgák György László 

2022.01.20. 1400 Osztályozó értekezlet György László 
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Dátum Időpont Esemény Felelős 

2022.01.21.  
Első félév vége (keresztféléves képzésben 

tanév vége) 
 

2022.01.21.  Magyar Kultúra Napja  Németh Eszter 

2022.01.24-27. 1600 Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2022.01.28.  Tanulók értesítése a félévi eredményekről osztályfőnökök 

2022.02.03. 1100 Félévi nevelési értekezlet Varga Zoltánné 

2022.02.14.  Valentin nap (diákprogram) Németh Eszter 

2022.02.25.  
Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól 
Fertőszegi Péter József 

2022.03.07.-

03.11. 
 Pénz7 - Pénzügyi és vállalkozói témahét Tabi Beáta 

2022.03.08. 955 Nőnapi köszöntés Németh Eszter 

2022.03.08.  Nőnapi köszöntés  György László 

2022.03.11.  Iskolai ünnepély (március 15.) 

Kovács Marcell  

Németh Eszter  

Bánfi Margit 

2022.03.26.  

Pályaorientációs nap (3. tanítás nélküli 

munkanap) 

munkanap áthelyezés 03.14. (hétfő) 

helyett 

Bősze Zoltánné 

2022.03.28. 1400-1600 Fogadóóra oktatók 

2022.04.04-08.  Digitális Témahét 
közismereti munkaközösség 

Klobetz Ákos István 

2022. április  Szakmák éjszakája szakmai munkaközösség 

2022.04.12. 1100 Tavaszi nevelési értekezlet Varga Zoltánné 

2022.04.13.  Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Németh Violetta 

2022.04.13.  
Diáknap (4. tanítás nélküli munkanap) - 

témanap 
Németh Eszter 

2022.04.14-

04.19. 
 

Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: április 

13. – első tanítási nap: április 20. 
 

2022.04.25-29.  Fenntarthatósági Témahét osztályfőnöki munkaközösség 

2022.04.25.  Osztályozó vizsga a végzős évfolyamon György László 

2022.04.27. 1400 Osztályozó értekezlet  Varga Zoltánné 

2022.04.29.  Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja  

2022.04.29. 1100 Ballagás Varga Zoltánné 

2022.05.02-04.  
Érettségi szünet (5-7. tanítás nélküli 

munkanap) 
 

2022.05.02-13.  Írásbeli érettségi vizsgák György László 

2022. május-

június 
 Szakmai vizsgák Bősze Zoltánné 

2022.05.18. 955 Iskolai diákközgyűlés Németh Eszter 

2022.04.20 -

05.03. 
 Országos kompetenciamérés 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 

2022. június  Ágazati alapvizsgák Kozorics István 

2022.06.03.  Nemzeti Összetartozás Napja Pfneiszli József 

2022.06.07.  Osztályozó vizsgák György László 

2022.06.10. 1100 Osztályozó értekezlet Varga Zoltánné 
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Dátum Időpont Esemény Felelős 

2022.06.14.  
Szakképzési témanap (8. tanítás nélküli 

munkanap) 
osztályfőnöki munkaközösség 

2022.06.15.  Utolsó tanítási nap  

2022.06.15. 1000 Tanévzáró György László 

2022.06.16-

08.31. 
 Nyári egybefüggő szakmai gyakorlat Kozorics István 

2022. június  Kisinas tábor szakmai munkaközösség 

2022.06.16-17.  13/1 szóbeli érettségi vizsga György László 

2022.06.20-22.  12.A szóbeli érettségi vizsga György László 

2022.06.23-24.  13/E szóbeli érettségi vizsga György László 

2022.06.23. 800-1200 Beiratkozás Varga Zoltánné 

2022.07.01. 800 Tanévzáró értekezlet 
Varga Zoltánné 

szakmai munkaközösség 

2022.08.25.  Javítóvizsga György László 

2022.08.30.  Pótbeiratkozás Varga Zoltánné 

2022.08.31.  A 2021/2022. tanév záró napja  

 

4.2. Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok  
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. január 3. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. Szombati munkanap:  

2021. december 11. (december 24. péntek helyett) 

2022. március 26. (március 14. hétfő helyett) 

Tanítás nélküli munkanapok rendje: 

- 2021.10.05.   oktatói testület kirándulása 

- 2021.12.11.   őszi nevelési értekezlet 

- 2022.03.26.  pályaorientációs nap 

- 2022.04.13.   diáknap 

- 2022.05.02-04.  érettségi szünet 

- 2022. 06.14.   szakképzési témanap 

 

4.3. Nemzeti ünnepeink 
- 2021.10.06. – megemlékezés az aradi vértanúkról 

- 2021.10.22. – október 23. 

- 2022.02.25. – megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

- 2022.03.11. – március 15. 

- 2022.04.13. – megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

- 2022.06.03. – nemzeti összetartozás napja 

Ünnepek méltó megünneplése az aktuális járványügyi szabályok megtartásával történik, a 

közismereti munkaközösség szervezésében. 



13 

 

4.4. Iskolai élethez kapcsolódó ünnepek 
- 2021.09.01. – tanévnyitó  

- 2021.12.06. - Mikulás 

- 2021.12.17. – karácsonyváró 

- 2022. január/február – szalagavató 

- 2022.03.08. – nőnap 

- 2022.04.29. – ballagás 

- 2022.06.15. – tanévzáró 

 

4.5. Oktatói testület értekezletei 
- 2021.12.11.   őszi nevelési értekezlet 

- 2022.01.20.   félévi osztályozó értekezlet 

- 2022.02.03.   félévi nevelési értekezlet 

- 2022.04.12.   tavaszi nevelési értekezlet 

- 2022.04.27.   osztályozó értekezlet (végzős évfolyamokon) 

- 2022.06.10.   év végi osztályozó értekezlet 

- 2022.07.01.   tanévzáró értekezlet 

 

4.6. Kapcsolattartás szülőkkel, diákokkal 
4.6.1. Szülői értekezletek 

- 2021.10.04 - 07. és 2022.01.24 - 27. 

4.6.2. Fogadóórák 

- 2021.11.22. és 2022.03.28. 

4.6.3. Nyílt nap 

- 2021.11.09.  

 

5. Érettségi- és szakmai vizsgák, felmérések a 2021-2022. 

tanévben 
5.1. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 
2022. május-júniusi vizsgaidőszak: jelentkezési határidő: február 15. 

Írásbelik 2022. május 2-án kezdődnek, középszintű szóbeli vizsgák 2022. június 13-24. 

Írásbeli: 

magyar nyelv és irodalom 2022. május 2. 9.00 

matematika 2022. május 3. 9.00 

történelem 2022. május 4. 9.00 

angol nyelv 2022. május 5. 9.00 

német nyelv 2022. május 6. 9.00 

kémia 2022. május 10. 8.00 

földrajz 2022. május 10. 14.00 

ágazati szakmai vizsgatárgyak 2022. május 11. 8.00 

informatika 2022. május 13. 8.00 
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Szóbeli: 

- 13/1 – 2022. 06. 16-17. 

- 12.A – 2022. 06. 20-22. 

- 13/E – 2022. 06. 23-24. 

 

5.2. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 
Vizsgaidőszakok: október-november, február-március, május-június 

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter, a 

projektfeladat vizsgaidőpontját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg. 

 

5.3. Országos mérések, ágazati alapvizsgák 
Országos kompetenciamérés: 2022. április 20. – május 3. között kell lebonyolítani. A mérésben a 10. 

évfolyamos tanulók két mérési napon vesznek részt (szövegértés és matematika, illetve 

természettudományi mérés), digitális mérőeszközök alkalmazásával. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021/22. tanév során folyamatosan kell 

megszervezni. A mérés eredményeit 2022. június 15-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe.  

Ágazati alapvizsgák: 

• felnőttek szakmai oktatásában – a képzések indításának függvényében  

• szakképző iskola 9. évfolyamán, technikum 10. évfolyamán: 2022. június  

 

5.4. Témahetek, témanap 
a) "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között 

b) Digitális Témahét 2022. április 04-08. között 

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között 

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én lesz 

 

6. Középfokú felvételi eljárás rendje 
Határidők Feladatok 

2021. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 

- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 

tájékoztatójukat. 

2021. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről. 

2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2022. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

2022. március 21-

22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
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Határidők Feladatok 

2022. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 

megküldeni a Hivatalnak. 

2022. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2022. április 07. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2022. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

2022. április 22. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2022. május 09-20. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében 

a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2022. május 09-

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2022. május 20. A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2022. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2022. június 22-

24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba.  

 

7. Beiskolázási akcióterv (pályaorientációs tevékenységek) 
Téma Várható időpont Felelősök 

Marketingtevékenység (hirdetések, 

rádióinterjú, megjelenés a helyi médiában, 

honlap, közösségi oldalak stb.) 

folyamatos Varga Zoltánné 

Németh Eszter 

Klobetz Ákos István 

Kapcsolattartás cégekkel, vállalkozásokkal, 

kereskedelmi egységekkel (szponzorok és 

leendő munkáltatók) 

folyamatos Kozorics István 

Szülői értekezletek 8. osztályosoknak szeptember, január Varga Zoltánné 

Fabula Szilvia 

Közlekedésbiztonsági Verseny általános 

iskolásoknak 

szeptember 30. Oláh Miklós 

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás október 13-14. Kozorics István 

Osztályfőnöki órák 8. osztályosoknak november, január Varga Zoltánné 

Fabula Szilvia 

„Útkereső” információs nap (nyílt nap) november 9.  Varga Zoltánné 

Szakmai munkaközösség  

Szakképzési tájékoztató - az általános iskolai 

tanárok részére 

december Bősze Zoltánné 

Szakmák éjszakája április Szakmai munkaközösség  

Kisinas tábor 7. osztályosoknak június Szakmai munkaközösség 
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8. Tervezett versenyek  
Közismereti MK versenynaptár 

Verseny megnevezése Szervező Felelős Típus 

Diákolimpia asztalitenisz 

(okt. 14.) 

MDSZ Csempesz Éva országos 

SZEMA Szerethető 

Matematika verseny 

(okt. 20.) 

Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató 

Központ, iskolánk 

közreműködésével 

Svajdáné Bakóczai-

Ihrig Zsuzsanna 

dr. Halmágyiné 

Czapáry Katalin 

Andrea (óraadó) 

megyei 

Tinódi Kupa, atlétika 

(okt. 7. vagy 21.) 

Vas Megyei SZC Sárvári 

Tinódi Gimnázium; 

Vas Megyei SZC Sárvári 

Turisztikai Technikum 

Csempesz Éva megyei 

Diákolimpia Futsal 

(nov. 4.) 

MDSZ Fertőszegi Péter 

József 

megyei 

Fair-Play Kupa, lány MLSZ Csempesz Éva megyei 

Diákolimpia kézilabda 

fiú és lány (febr. 20-25.) 

MDSZ Csempesz Éva országos 

Diákolimpia amatőr 

kosárlabda (febr. 24.) 

MDSZ Fertőszegi Péter 

József 

megyei 

Országos 

Szakközépiskolai 

Közismereti Tanulmányi 

Versenyek 

Suliszervíz Pedagógiai 

Intézet, Debrecen 

 

munkaközösség 

tagjai 

országos 

Szavalóverseny Városi Könyvtár Körmend Németh Eszter 

Kovács Marcell 

városi 

Beszédművelés: Olvasni 

öröm! 

munkaközösség Németh Eszter 

Kovács Marcell 

iskolai 

OKTV  

Német nyelv 

EMMI Fabula Szilvia országos 

OKTV 

Angol nyelv 

EMMI Novák Melinda 

Németh Violetta 

országos 

Kispályás labdarúgás 

fiú és lány 

MLSZ Csempesz Éva megyei 

Diákolimpia B33 MDSZ Fertőszegi Péter 

József 

megyei 

Csecsemőgondozási 

verseny 

Vöröskereszt Városi 

Alapszervezete 

Svajdáné Bakóczai-

Ihrig Zsuzsanna 

városi, megyei 

Elsősegély nyújtási 

Verseny 

Vöröskereszt Városi 

Alapszervezete 

Svajdáné Bakóczai-

Ihrig Zsuzsanna 

területi, 

megyei 

Diákolimpia atlétika 

(április) 

MDSZ Csempesz Éva 

Fertőszegi Péter 

József 

megyei 
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Szakmai munkaközösség versenynaptár 

Verseny megnevezése Szervező Felelős Típus 

Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny 

(Mezőgazdasági gépész, 

eladó, asztalos, 

autószerelő, vállalkozási 

ügyviteli ügyintéző) 

Nemzeti 

Agrárgazdasági 

Kamara, NSZFH 

Kozorics István 

 
országos 

ÁSZÉV Ágazati versenyek 

(közlekedésgépész; 

közlekedés, 

szállítmányozás és 

logisztika ágazat) 

NSZFH Bősze Zoltánné országos 

Pénziránytű online 

versenyek, egyéb 

gazdasági online 

versenyek 

Pénziránytű 

Alapítvány 
Tabi Beáta országos 

Zsebpénzügyes 

„Életügyek” verseny 
INTRUM Zrt. 

Tabi Beáta, Bősze 

Zoltánné 
országos 

Fogyasztói tudatosságra 

nevelő pályázat keretében 

iskolai versenyek 

munkaközösség Bősze Zoltánné iskolai 

 

A fenti táblázatok azokat a versenyeket tartalmazzák, melyekre már megtörtént a kiírás, illetve 

melyek minden évben hagyományosan megrendezésre kerülnek. 

Ezen kívül támogatjuk a tanév során meghirdetésre kerülő – előre nem tervezhető – versenyeken való 

részvételt is, melyekre az oktatók vállalják a diákok felkészítését. 

 

9. Gyermek- és ifjúságvédelem 
A szociális hátrányok enyhítését segítő szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására 

törekszünk, a befogadó, elfogadó pedagógiai módszerek és kultúra megvalósításával.  

Az ifjúságvédelem törvényileg szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el 

a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. Köteles jelzéssel élni a 

tanuló veszélyeztetése esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményeknél. Figyelemmel 

kíséri az alapellátásba, illetve a védelembe vett tanulók mulasztásait. 

Az ifjúságvédelmi felelős – a gyermekeket figyelő, észlelő és jelzőszolgálat tagjaként - a helyileg 

illetékes szervekkel tartja a kapcsolatot: Szociális és Információs Központok, Kormányhivatalok –

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Pedagógiai Szakszolgálatok, Körmendi Rendőrkapitányság – 

Vizsgálati osztály. 

Az ifjúságvédelmi felelősi teendőket Bánfi Margit látja el, hetente 3 órában fogadóórát tart. 

A bűnmegelőzési tanácsadó: Molnár Norbert rendőr százados. 

Az iskolai védőnői feladatokat Sekulic-Kazi Blanka látja el, iskolaorvosunk jelenleg nincs. 

 

10. Az oktatói munka belső ellenőrzési terve 
Az intézmény vezetője a helyettesek és a munkaközösség-vezetők bevonásával az év folyamán 

ellenőrzést végez, mely az ügyeletek ellátására és a tanórák ellenőrzésére terjed ki. A tanítási órák 

ellenőrzése óralátogatások formájában kerül lebonyolításra, minden oktató esetében évente két 
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alkalommal. Az ügyeletesi munka ellenőrzése heti rendszerességgel történik. Az eKréta ellenőrzése 

folyamatos, melyet az általános igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője végez. 

A műhelyekben folyó oktatási tevékenységen belül a munkarend ellenőrzése hetente több alkalommal 

munkakezdéskor, munka közben vagy a munka befejezésekor történik, az oktatók által vezetendő 

dokumentumok ellenőrzése folyamatos. 

A külső gyakorlóhelyeken lévő tanulók ellenőrzését az osztályfőnökök legalább havonta egy 

alkalommal a gyakorlóhely megkeresése alapján végzik.  

 

10.1. Óralátogatások 
 NÉV X. XI. XII. I. II. III. 

1. Bánfi Margit x   x   

2. Czetin Csaba  x   x  

3. Csempesz Éva x   x   

4. Fabula Szilvia   x   x 

5. Fertőszegi Péter József  x   x  

6. Győrfi Erzsébet x   x   

7. Klobetz Ákos István  x   x  

8. Kovács Marcell   x   x 

9. Kovács Tamás András   x   x 

10. László Katalin   x   x 

11. Lőrincz László  x   x  

12. Maár József x   x   

13. Németh Eszter  x   x  

14. Németh Lajos  x   x  

15. Németh Violetta x   x   

16. Novák Melinda   x   x 

17. Nyul Ferenc  x   x  

18. Oláh Miklós x   x   

19. Pesti Ildikó Katalin   x   x 

20. Pfneiszli József x   x   

21. 
Svajdáné Bakóczai-Ihrig 

Zsuzsanna 

 x   x  

22. Tabi Beáta   x   x 

23. Zimits Róbert x   x   
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10.2. Az oktatók munkájának értékelése 
A szakképző intézményeknek 2022. év augusztus 31-ig kell elkészíteni a jogszabályoknak megfelelő 

intézményi minőségirányítási rendszerüket (MIR). 

A tervek szerint 2021. év novemberig jelenik meg a jogszabályban meghatározott tartalommal az 

alapdokumentumok - önértékelési, külső értékelési kézikönyv, oktatói értékelés - módszertani 

javaslata. Ezt követően várhatóak online fórumok, továbbképzések, workshopok az adott témában. 

Szakképzésben alkalmazott oktatók értékelési rendszere: 

Munkakör értékelése: 

• Képzettség-szakképzettség 

• Szakmai tapasztalat 

• Munkaerőpiaci érték 

Szakmai kompetenciák: 

• Szakmai felkészültség 

• A szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazása 

• Pedagógiai tervezés 

• Pedagógiai értékelés 

• Együttműködés más oktatókkal, a szülőkkel és a gyakorlati oktatási partnerekkel 

• Személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenység 

• Innovációs tevékenység és szakmai elkötelezettség 
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Mellékletek:  
1. sz. melléklet Belső ellenőrzési terv 

Hónap Feladat Felelős 

augusztus 
Intézményi tűzvédelmi- balesetvédelmi oktatás 

Munkavédelmi, biztonságtechnikai szemle 
Kozorics István 

szeptember 

Osztályfőnökök adminisztrációs tevékenységének 

ellenőrzése /eKréta, törzslap, bizonyítványok / 

György László 

 

Tanmenetek ellenőrzése munkaközösség-vezetők 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

október 

Iskolai munkarend ellenőrzése /munkaidő betartása/, 

ügyeleti rend, technikai dolgozók ellenőrzése 

Varga Zoltánné 

György László 

Bősze Zoltánné 

Felnőttek szakmai oktatásának ellenőrzése György László 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

november 

Tanulói mulasztások felülvizsgálata 
György László 

Fabula Szilvia 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

december 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szemle jegyzőkönyvben 

foglaltak megvalósításának ellenőrzése 
Kozorics István 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

január 

A közismereti munkaközösség munkatervi feladatai 

megvalósításának értékelése   
Varga Zoltánné 

Rehabilitációs, felzárkóztató foglalkozások ellenőrzése György László 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

február 

A szakmai munkaközösség munkatervi feladatai 

megvalósításának értékelése   
Varga Zoltánné 

Tanműhelyek ellenőrzése Kozorics István 

Az osztálytermek állapotának ellenőrzése György László 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

március 

Iskola környezetének, udvari rendjének ellenőrzése György László 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

április 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkatervi feladatai 

megvalósításának értékelése  
Varga Zoltánné 

Tanterületi munkálatok ellenőrzése Kozorics István 

április- 

május 

Szakmai – és érettségi vizsgák előkészítése, 

dokumentációk ellenőrzése 

György László 

Bősze Zoltánné 

Kozorics István 

jegyzők 

Járványügyi intézkedési terv megvalósítás 
Varga Zoltánné 

György László 

június-július 
Érettségi és szakmai vizsgák dokumentumainak 

ellenőrzése, rendezése 

Varga Zoltánné 

jegyzők 

június-

augusztus 
Egybefüggő nyári gyakorlatok ellenőrzése 

Kozorics István 

osztályfőnökök 
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2. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve (készítette: Németh 

Eszter) 
 

1. A DÖK tagjai 

Elnök: Vilics Bettina 12/1. 

Helyettesek: Móricz Zsófia 12/1.  

Titkár és médiafelelős: Fehér Zalán 12.A 

Tagok: 

9.A - Gyöngyösi Zia, Nagy Petra, Faragó Noé Gábor, Vaspöri Levente 

10.A - Páti Linda Viktória, Réczeg Regina, Orbán Milán 

11. A - Kovács Krisztina, Virág, Lampért Anna Nóra, Németh Johanna 

12.. A – Horváth Boglárka, Major Beáta, Musits Elizabet, Ulrich Virág 

12/1. – Darázs Alexandra, Horváth Bettina, Sólyom Réka  

13/1. – Cziráki Emília, Maticskó Veronika 

1/9/1. – Kovács Márk, Köszörűs Alexandra, Németh Mátyás Valentin 

1/9/2 – Bohár Boglárka Ninetta, Hanyu Martina, Horváth Evelin, Plack Fanni 

2/10/1. Felföldi Mihály, Kollárits Ádám 

2/10/2.- Varga Alexandra, Lombfalvi Vivien, Horváth Evelin 

3/11/1 – Kutrovácz Ádám, Ujj Kristóf 

3/11/2 - Molnár Tibor Zoltán, Tóth Virág, Szabó Adrienn Virág 

1/13. - Móricz Kitti, Sárközi Gréta, Szakács Viktória 

 

2. Célok és feladatok a tanév során 

A tanév elején a diákönkormányzat közössége megtervezi feladatait, megfogalmazza céljait, 

lehetőségeket keres a megújulásra. Az elképzelések megvalósíthatóságánál figyelembe veszi a 

járványhelyzet, illetve az esetleges online oktatás előírásait, a szabályok betartására törekedve 

szervezi programjait. Az alakuló ülésen a tagok megválasztják a vezetőket. A feltételek 

tekintetbevételével aktív, innovatív, az intézményt népszerűsítő, praktikus célokat tűz ki. A DÖK 

továbbra is az iskola vezetésével és oktatóival egyetértésben kíván működni. Az eddig elért kedvező 

eredmények megtartásával továbbra is színvonalas munkára törekszik. Közkedvelt Facebook-oldalán 

közzéteszi az időszerű információkat, megosztja az iskola közösségéről szóló híreket, módot adva 

minden tanuló számára egyénisége és tehetsége megmutatására.   

 

3. Megbeszélések 

Két alapgyűlést ütemez a közösség a tanévre. Egyik a kezdő, másik pedig a záró, évértékelő 

megbeszélés lesz. Ezen kívül minden egyes, a diákönkormányzat által szervezett program előtt, 

illetve vis major feladat esetén rendkívüli összejövetelt tart. A helyszín és a kommunikációs csatorna 

megválasztásánál a járványügyi helyzetre koncentrálva dönt a közösség. 

 

4. Konkrét feladatok: 

időpont téma megjegyzés 

2021 09.01. Tanévnyitó  műsor  

2021.09.23. Iskolai diákközgyűlés vezetőség megválasztása, 

programtervezet elfogadása 

2021.10.12. Kacsaavató végzősök közreműködésével 

2021.11.02. Halloween online fotóverseny 
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időpont téma megjegyzés 

2021.12.06. Mikulás a diákoknak, illetve az iskola 

dolgozóinak gyermekei 

számára   

2021.12.21. Karácsony   osztályok – saját műsor és 

karácsonyfa díszítése - verseny 

2022. 

január/február 

Szalagavató  szervezés és lebonyolítás 

(közreműködés) 

2022.01.21. A magyar kultúra napja  osztályonként (termekben) 

2022.02.14. Valentin- nap online versíró- és fotóverseny  

2022.03.08. Nőnap köszöntő 

2022.04.11.  Diáknap túra 

2022.04.30.  Ballagás műsor 

2022.05.18.  Iskolai diákközgyűlés zárás, értékelés 

2022.06.15.  Tanévzáró műsor 

 

3. sz. melléklet Munkaközösségek munkatervei  
3.1. számú melléklet: Közismereti Munkaközösség munkaterve (készítette: Svajdáné 

Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna) 

1. A munkaközösség tagjai és szakterületei: 

Név  Szakterület 

Bánfi Margit történelem, népművelés  

Csempesz Éva testnevelés, biológia 

Fabula Szilvia német nyelv, történelem 

Fertőszegi Péter József testnevelés, biológia 

Klobetz Ákos István informatika, testnevelés 

Kovács Marcell magyar nyelv és irodalom, történelem 

Németh Eszter magyar nyelv és irodalom, könyvtáros 

Németh Violetta angol nyelv 

Pfneiszli József német nyelv, történelem 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna matematika, fizika, számítástechnika 

Varga Zoltánné matematika, kémia 

 

2. Célok és feladatok a tanév során 

• A tanév elején a tanmenetek elkészítése a helyi tantervnek megfelelően, ezután leellenőrzésük 

az adott tantárgy előírt óraszámának, illetve a tananyagszerkezetnek megfelelően.  

• A munkaközösség tagjai biztosítják a hagyományos iskolai rendezvényeken való sikeres 

szereplést és az ünnepségek, megemlékezések színvonalát.        

• Megbeszéléseket tartunk havonta, ahol a felmerülő problémákat és a következő programok 

megvalósítási tervét megbeszéljük, illetve a sürgős feladatokat közösen megoldjuk. 

• Eredményes versenyfelkészítés, tehetséggondozás. 

• Aktív részvétel a helyi, megyei, esetleg országosan meghirdetett témahetekben, projektekben. 

• Kiemelt feladat a lemorzsolódások és a tantárgyi bukások csökkentése. 

• Fontos feladatunk a tanulói kompetenciák, készségek fejlesztése és az eredményes 

kompetenciamérés megalapozása. Differenciált tanulói csoportok működtetése. 

• Széleskörű általános műveltség nyújtása a tanulók számára, természettudományos és 

környezettudatos szemléletük fejlesztése, egészséges életmódra nevelés. 
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• A tanulók tantárgyi készségeinek fejlesztése, a szakmai tantárgyak tanulásának 

megalapozása. 

• Eredményes felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára. 

• Hatékony együttműködés az iskola vezetésével és a többi munkaközösséggel. 

• Részvétel az iskola beiskolázási tevékenységében. 

• Digitális kompetenciák fejlesztése tanórán a diákok körében. A munkaközösségi 

megbeszéléseken pedig a tagok digitális kompetenciáinak bővítése, új interaktív anyagok 

használatának elsajátítása. 

• Részvétel a szakmai továbbképzéseken, azok tapasztalatainak beépítése mindennapi 

munkánkba. 

• Segítő szándékkal tanórák látogatása a munkaközösség-vezető részéről, illetve egymás 

óráinak látogatása. Jó gyakorlatok elsajátítása. 

• Az oktatás-nevelés során jelentkező változások nyomon követése. 

 

3. Megbeszélések várható ütemezése 

Munkaközösségi megbeszélés havonta 1-2 alkalommal a megoldandó feladatok függvényében, 

bármikor összehívható. 

Ajánlott időpont: 1430 (kedd vagy csütörtök). 

 

4. Feladatok havi bontásban 

  Időpont Program Felelős 

Szeptember   

 Munkaközösség munkatervének 

összeállítása, versenynaptár 

elkészítése.  

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

 Kréta e-naplóban tanulócsoportok 

tagjainak ellenőrzése 

Munkaközösség tagjai 

szeptember 14-21. GINOP projekt 

9. évfolyamosok bemeneti 

szintmérése és a 10. évfolyamosok 

tavalyi kimeneti szintmérése. 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

Klobetz Ákos István 

Határidő: okt. 1. Tanmenetek elkészítése Munkaközösség tagjai 

 NETFIT mérések elkezdése Csempesz Éva 

Fertőszegi Péter József 

Klobetz Ákos István 

szeptember 24. Magyar Diáksport Napja  Csempesz Éva 

Fertőszegi Péter József 

 

Október   

Határidő: okt. 8. Tanmenetek ellenőrzése. Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

október 6. Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról. 

Fabula Szilvia 

Csempesz Éva 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

okt. 13-14. Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 

– Szombathely 

Munkaközösségi tagok segítő 

részvétele 

október 22. Ünnepség az 1956-os forradalom és 

szabadságharc tiszteletére. 

Németh Eszter 

Bánfi Margit 

Kovács Marcell 
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  Időpont Program Felelős 

November   

nov. 9. „Útkereső” információs nap (nyílt 

nap, segítség a program 

lebonyolításához) 

Munkaközösség tagjai 

 A 2021 májusi Országos 

Kompetenciaméréshez adatok 

felvitele 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

December   

dec. 4. Szülők-oktatók bálja Munkaközösség tagjai 

dec. 17. Karácsonyi műsor és összejövetel 

szervezése 

Munkaközösség tagjai 

Január   

 A félév zárásához szükséges jegyek 

ellenőrzése, szükség esetén 

felkészítés az osztályozóvizsgára 

munkaközösség tagjai 

 OSZKTV Tanulmányi versenyek 

iskolai fordulóinak előkészítése, 

tanulók tudatos kiválasztása 

felkészítése. 

A munkaközösség érintett tagjai 

jan. 21. Magyar Kultúra Napja Németh Eszter 

Február   

febr. 3. Munkaközösség félévi munkájának 

értékelése a munkaterv alapján  

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

 Véradás szervezése Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 

 Tankönyvrendelés előkészítése Munkaközösség tagjai 

febr. 25. Megemlékezés a Kommunista 

diktatúra áldozatairól. 

Fertőszegi Péter József 

Március   

Megrendezés: 

március 11. 

Ünnepség az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 

tiszteletére. 

(március 15.) 

Kovács Marcell 

Németh Eszter 

Bánfi Margit 

Április   

ápr. 4-8. Digitális Témahét programjainak 

összeállítása, lebonyolítása 

Klobetz Ákos István 

április 13. Megemlékezés a Holokausztról Németh Violetta 

 Szóbeli tételsorok felülvizsgálata, 

összeállítása 

Munkaközösség tagjai 

Május   

ápr. 20. – május 3. Országos Kompetenciamérés  Svajdáné Bakóczai Ihrig Zsuzsanna 

 NETFIT eredmények rögzítése 

határidőre 

Csempesz Éva 

Fertőszegi Péter 

Klobetz Ákos István 

Június   

június 3. A Nemzeti összetartozás napja.  Pneiszli József 

 Tanév zárásához szükséges jegyek 

ellenőrzése 

 

 Esetlegesen felkészítés az 

osztályozóvizsgákra. 

Munkaközösség tagjai 

 Munkaközösség munkájának 

megbeszélése, értékelése 

Svajdáné Bakóczai-Ihrig Zsuzsanna 
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3.2. számú melléklet: Szakmai Munkaközösség munkaterve (készítette: László Katalin) 

 

1. A munkaközösség tagjai és szakterületei: 

Név Jellemző szakterület 

Bősze Zoltánné kereskedelem-marketing 

Czetin Csaba gépészet 

Győrfi Erzsébet faipar 

György László gépészet 

Kovács Tamás András gépészet 

Kozorics István gépészet 

László Katalin kereskedelem-marketing 

Lőrincz László közlekedésföldrajz 

Maár József kereskedelem-marketing 

Németh Lajos faipar 

Novák Melinda kereskedelem-marketing, pénzügy 

Nyul Ferenc gépészet 

Oláh Miklós gépészet 

Pesti Ildikó Katalin vegyipar 

Tabi Beáta kereskedelem-marketing, ügyvitel 

Zimits Róbert  gépészet 

 

2. Célok és feladatok: 

Fő céljaink: 

• az új szakképzési törvény és végrehajtási rendeletének mélyebb ismerete, a jogszabályi 

változások nyomon követése  

• helyi szakmai programok áttekintése a nappali kifutó és ágazati alapoktatás,- szakmai 

oktatáshoz kapcsolódóan, felnőttoktatás óraterveinek, helyi programjainak elkészítése  

• egységes követelmények a tanulók dokumentációjában pl. munkanapló, projekt 

dokumentáció 

• az alkalmazott taneszközök, tankönyvek felülvizsgálata, módosítása a PTT-nek megfelelően 

• a szakmai képzésben részt vevő oktatók munkájának összefogása, a kollégák segítése  

• az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása  

• a munkaközösségi tagok továbbképzésének segítése 

• a szakmai képzéshez kapcsolódó pályázatok figyelemmel kísérése 

• multimédiás és IKT-eszközök alkalmazása, elektronikus tananyag tartalmak készítése  

• a képzésben érintett szervezetekkel (pl. kamarákkal, gazdálkodó szervezetekkel) való 

együttműködés erősítése  

• szorosabb együttműködés a munkaközösségen belül az ágazatokhoz kapcsolódóan. 

 Fő feladataink a tanév során: 

• a tanévindítás előkészítése, munkaterv elkészítése 

• tanmenetek elkészítése, ellenőrzése 

• aktuális munkaközösségi értekezletek megtartása 

• folyamatos értékelő, osztályozó tevékenység 

• az oktatási dokumentációknak, nyilvántartásoknak az előírásoknak megfelelő vezetése 

• az aktuális továbbképzéseken való részvétel 

• óralátogatások megszervezése  

• beiskolázás segítése, pályaválasztási programokon való részvétel.  
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• tehetséggondozás, tanulmányi versenyekre való felkészítés (pl. SZKTV, ÁSZÉV, online 

versenyek) 

• a szakmai képzés bővítési lehetőségeinek megvizsgálása – az új szakmajegyzék alapján 

• a szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása  

• ágazati alapvizsgák előkészítése, lebonyolítása  

• a projektoktatás erősítése, projekttapasztalatok megosztása az ágazatok között 

• portfólió kezelőrendszer működtetése, kezelés, fejlesztése 

• feladatbank létrehozása 

• szakmai gyakorlatok szervezése és ellenőrzése a vállalatoknál 

• részvétel a gyakorlóhelyek minősítésében (folyamatos) 

• kapcsolattartás a külső gyakorlati helyekkel (folyamatos) 

• műhelyek eszközeinek szinten tartása, esetleges eszközfejlesztések, foglalkozások 

anyagszükségletének folyamatos biztosítása 

• felnőttek szakmai oktatásának népszerűsítése 

• tanterülethez kapcsolódó feladatok 

 

3. Megbeszélések várható ütemezése: 

A havi bontásban szereplő program alapján a szakmai munkaközösségre háruló feladatok előtt 1-2 

héttel, a feladatok függvényében bármikor összehívható a munkaközösségi megbeszélés.  

Megbeszélések tervezett időpontjai: 

 

Alkalom Téma 

Szeptember Év elejei teendők áttekintése, helyi programok átnézése, 

tanmenetek, versenyek áttekintése 

Október  Projektfeladatok, határidők, nyíltnap szervezése, ötletek az iskola 

népszerűsítésére, Képzési vásár, Őszi csapatépítő megszervezése, 

lebonyolítása 

November Nyíltnap lebonyolítása 

December  Tapasztalatok, változások az ágazati projektekkel kapcsolatban 

Január Feladatbankkal kapcsolatos felvetések, megoldások, a 

keresztféléves szakmai vizsgák, gyakorlatok szervezése 

Február - március  Ágazati alapvizsga előkészítése, szakmai vizsgák előkészítése, 

pályaorientációs nap előkészítése, lebonyolítása 

Április Vizsgaszervezési feladatok, gyakorlati feladatok készítése, 

szakmák éjszakája szervezése, lebonyolítása 

Május - június  Vizsgák lebonyolítása, kisinas tábor, tanév végi rendezvény 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok. 

 

4. Feladatok havi bontásban: 

Időpont Program Felelősök 

Szeptember   

szeptember 1. Tűz- és munkavédelmi oktatás a gyakorlati 

műhelyekben 
Zimits Róbert 

 Munkaruha igények felmérése, megrendelése Kozorics István 

 Duális képzésben a helyi programok módosításainak 

elvégzése 
munkaközösség tagjai 
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Időpont Program Felelősök 

 Külső gyakorlóhelyek képzési programjainak 

áttekintése  
munkaközösség tagjai 

 Gyakorlati helyek, képzési felelősök elérhetőségeinek 

összeállítása – segédlet az osztályfőnököknek  
Kozorics István 

szeptember 

10. 

Bábolnai Gazdanapok (mezőgazdasági gépész 

projektnap) 
Zimits Róbert 

 Szakmai munkaközösség munkatervének elkészítése munkaközösség tagjai 

szeptember 

30. 

Közlekedésbiztonsági verseny általános iskolásoknak 
Oláh Miklós 

Október   

október 1. „Szakiskolai Nap” Kaposvár (mezőgazdasági gépész 

projektnap) 
Zimits Róbert 

október 1.  Tanmenetek elkészítésének, leadásának határideje  munkaközösség tagjai 

október 04- 

07. 

Szakmai vizsgák lebonyolítása (mezőgazdasági 

gépész, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) 
Bősze Zoltánné 

október 13-

14. 

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás (Szombathely) 
Kozorics István 

október 15. Tanmenetek ellenőrzése László Katalin 

 „Útkereső” információs nap (nyílt nap) előkészítési 

feladatai 
munkaközösség tagjai 

október 

közepe, vége 

Betakarítási munkálatok  

Vetést előkészítő talajmunkák 

Kozorics István, Czetin Csaba, 

Zimits Róbert 

október vége  Projekt feladatok megvalósítása (folyamatos) munkaközösség tagjai 

október 22.  Őszi csapatépítés munkaközösség tagjai 

November   

november 

eleje 

Projektek értékelése, tapasztalatok megosztása 

(folyamatos) 
munkaközösség tagjai 

november 09. „Útkereső” információs nap (nyílt nap)  Kozorics István 

 Munkaközösség tagjainak óralátogatása László Katalin 

December   

 Szakképzési tájékoztató - az általános iskolai tanárok 

részére 
Bősze Zoltánné 

 Ágazati alapvizsga (hegesztő- felnőttek szakmai 

oktatása) 

Nyul Ferenc, Czetin Csaba, 

Oláh Miklós 

Január   

 SZKTV versenyek iskolai, területi fordulói 

szakmai, ágazati tanulmányi verseny 

munkaközösség tagjai 

 Duális képzésben a projekt feladatok ellenőrzése munkaközösség tagjai 

 Félévi munka értékelése, munkaterv teljesülése László Katalin 

Február   

február-április Ágazatai alapvizsgák előkészítése 9. szakképző és a 

10. technikumi évfolyamokon 

munkaközösség tagjai 

folyamatos Szakmai vizsgákra jelentkezés és vizsgaszervezés 

operatív feladatai (tavaszi vizsgaidőszakra)   

Kozorics István, Bősze 

Zoltánné 

 Gyakorlati feladatsorok összeállítása  

 Leendő 13. évfolyam évközi külső gyakorlati helyek 

felkutatása, nyári gyakorlati helyek alsóbb 

évfolyamokon, 10. szakképző évfolyamok gyakorlati 

helyeinek felkutatása 

Kozorics István 

február eleje Feladatbank, használata, bővítése 
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Időpont Program Felelősök 

Március   

március 07-

11. 
Pénz7 - Pénzügyi és vállalkozói témahét Tabi Beáta 

március 26.  Pályaorientációs nap (3. tanítás nélküli munkanap) 

munkanap áthelyezés 03.14. (hétfő) helyett 
Bősze Zoltánné  

 Végzős tanulók tájékoztatása – vizsgák rendje, iskolán 

belüli továbbtanulás lehetőségei  

Kozorics István, Bősze 

Zoltánné 

folyamatos Mezőgazdasági munkákhoz árajánlatok begyűjtése, 

költségek tervezése, engedélyeztetése 

Kozorics István 

Április   

 „Szakmák éjszakája” munkaközösség tagjai 

 SZKTV, OSZTV versenyek (országos döntők)  

 Külső gyakorlóhelyek képzési programjainak 

összeállítása, áttekintése a nyári gyakorlatra   

érintett szaktanárok 

április közepe 

– május eleje 

Vetést előkészítő talajmunkák, tavaszi vetés Kozorics István, Czetin Csaba, 

Zimits Róbert 

Május   

május Szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása  Kozorics István, Bősze 

Zoltánné 

Június   

 Ágazati alapvizsgák a 9. szakképző évfolyamoknak, 

10. technikumi évfolyamon 

 

 Tantárgyfelosztási javaslat elkészítése a következő 

tanévre 

Bősze Zoltánné 

 Éves munka értékelése, munkaterv teljesülése László Katalin 

június 20-21.  Kisinas tábor általános iskola leendő 7-8. osztályainak munkaközösség tagjai 

június 16 – 

augusztus 31. 

Összefüggő nyári szakmai gyakorlatok (iskolai belső 

gyakorlat + külső gyakorlóhelyek) 

Kozorics István 

Július   

Július 1. Tanév végi záró rendezvény lebonyolítása munkaközösség tagjai 

Augusztus   

 Munkavédelmi szemle Kozorics István 

  

3.3. számú melléklet: Osztályfőnöki Munkaközösség munkaterve (készítette: Fabula 

Szilvia) 

1. A munkaközösség tagjai és szakterületei  

Osztály Osztályfőnök neve Szakterülete 

9.A Novák Melinda angol nyelv és gazdasági szakterület 

10.A Pesti Ildikó Katalin biológia - kémia 

11.A Lőrincz László biológia - földrajz 

12.A Svajdáné Bakóczai- Ihrig Zsuzsanna matematika-fizika-számítástechnika 

12/1 Klobetz Ákos István informatika – testnevelés, 

13/1 Fabula Szilvia német-történelem 

5/13,1/13 Tabi Beáta közgazdász tanár 

1/9/1 Csempesz Éva biológia - testnevelés 

1/9/2 Maár József biológia – kémia, közgazdász 

2/10/1 Kovács Tamás műszaki tanár 

2/10/2 László Katalin gazdasági szakterület 

3/11/1 Zimits Róbert műszaki szakoktató 

3/11/2 Kovács Marcell magyar - történelem 
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2. Célok és feladatok a tanév során 

- tanév eleji teendők: az új házirend ismertetése a tanulókkal, munkavédelmi illetve tűz-és 

balesetvédelmi oktatása a diákoknak 

- adategyeztetés, az e-krétába a hiányzó adatok feltöltése, illetve a megváltozott adatok átírása 

- az e-kréta naprakész adminisztrációja 

- a hiányzások nyomon követése, külön figyelni a betegségekből adódó hiányzásokra 

- fel kell hívni a diákok figyelmét a hiányzásokból eredő problémákra  

- a hiányzások számának megfelelően a különböző hatóságokat időben kell értesíteni  

- folyamatos kapcsolattartás a diákokkal, a szülőkkel, az osztályban tanító kollégákkal és a 

külső gyakorlóhelyekkel 

- fontos a közösség fejlesztése 

- kiemelten kell figyelni az esélyegyenlőségre 

- tanórán kívüli programok szervezése: csapatépítés, kirándulások, túrák szervezése 

- tantermek rendjének megtartása: fel kell hívni a diákok figyelmét a rongálások elkerülésére, 

illetve az abból adódó következményekre 

- nagy hangsúlyt kell fektetni a termek kiürítésére, hogy a fertőtlenítés akadálymentesen 

történhessen 

- a gyerekek megfelelő felkészítése az ünnepélyekre (megfelelő öltözet, viselkedés) 

- szülői értekezletek megszervezése 

- meghívott szakemberek segítségével a diákok felvilágosítása az őket körülvevő veszélyekről 

(védőnő, rendőrség, szociálpedagógusok, pszichológus, bűnmegelőzési tanácsadó) 

- fel kell hívni a figyelmet a házirendben leírtak betartására 

- munkaközösségi megbeszéléseket igény szerint tartunk 

 

3. Megbeszélések várható ütemezése 

Időpont  Megbeszélés témája 

2021 augusztus a munkaközösség éves programjának a megbeszélése 

2021 szeptember eleje első napok tapasztalatai (a nem megjelent tanulók, 

hiányzó adatok, bizonyítványok) 

2021 szeptember közepe adatvédelmi nyilatkozatok 

2021 szeptember vége oktatói testület kirándulása 

e-kréta 

2021 október szülői értekezletre ajánlás 

2021 december szalagavató 

2022 január félév előtti aktuális problémák megbeszélése 

2022 március Fenntarthatósági témahét 

2022 április tanév vége előtti aktuális feladatok (érettségi, szakmai 

vizsga, ballagás) 

 

4. Feladatok havi bontásban  

Időpont Program Felelősök 

2021.09.01. Első tanítási nap: órarend, Házirend 

ismertetése, baleset -és tűzvédelem, 

munkavédelem, adategyeztetés 

osztályfőnökök 

2021 szeptember Osztályfőnöki munkaközösség éves 

munkatervének elkészítése 

munkaközösség-vezető 
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Időpont Program Felelősök 

2021. 09.23. Diákközgyűlésre képviselők 

választása, küldése 

osztályfőnökök 

2021.10.04. 
10.A, 11.A, 12.A, 2/10/1 és a 3/11/2 

osztályok szülői értekezlete 
érintett osztályfőnökök 

2021.10.06. 
9.A. 1/9/2 és 13/1 osztályok szülői 

értekezlete 
érintett osztályfőnökök 

2021.10.07. 
12/1, 1/13, 5/13, 1/9/1, 2/10/2 és 

3/11/1 osztályok szülői értekezlete 
érintett osztályfőnökök 

2021.10.05. Oktatói testület kirándulása  osztályfőnöki munkaközösség 

2021. október 
Szalagavatóra készülés, osztályok 

műsorainak megszervezése 
végzős osztályfőnökök 

2022. 

január/február 

Szalagavató ünnepélyre előkészületek a 11.A és a 12/1. osztályok 

osztályfőnökei 

2022.01.24-27. Szülői értekezlet 

 

osztályfőnökök 

2022.01.28. Tanulók és szülők értesítése a félévi 

eredményekről  

osztályfőnökök 

2022.04.25-29. Fenntarthatósági Témahét osztályfőnöki munkaközösség 

2022.04.29. Ballagás megrendezése a 11.A és a 12/1. osztályok 

osztályfőnökei 

2022.06.14. Szakképzési témanap (8. tanítás 

nélküli munkanap) 

osztályfőnöki munkaközösség 

2022.06.15.  Bizonyítványok és törzslapok 

megírása, nyomtatása 

osztályfőnökök 
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