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NAGYKANIZSAI SZC
CSERHÁTI SÁNDOR TECHNIKUM ÉS
KOLLÉGIUM

MUNKATERV
2021/2022-ES TANÉV

Péterváriné Kiss Sarolta
igazgató

A nevelőtestület a munkatervet 2021. szeptember 13-án a tantestületi információs
értekezleten elfogadta.
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1. JOGSZAB ÁLYI HÁTTÉ R
-

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény - módosítás hatálybalépése 2021.07.01.
és 2021.09.01.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet módosítás hatálybalépése 2021.07.01. és 2021.09.01.
A 2021/2022 tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
A 14/2020. (V.13.) ITM rendelete a 2021. évi és a 23/2021. (VI.1.) ITM rendelete a 2022.
évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

OKTATÓK
Oktatói testület létszáma:
-

iskola: 49 fő
kollégium: 7 fő

Óraadó: 2 fő (a nagykanizsai képzésben)
Rendszergazda: 1 fő
Technikai dolgozók: 25 fő (ebből 3 fő gazdságis, 2 fő iskolatitkár, 1 fő laboráns, 1 fő ápoló)
Felelős személyek:
-

Igazgató:
Szakmai igazgatóhelyettes:
Általános igazgatóhelyettes:
Gyakorlati oktatásvezető:
Kollégiumi intézményegység-vezető:
Munkaközösség-vezetők:
o matematika, fizika
o humán
o idegen nyelvi
o távközlés-pedagógia
o gépész – közlekedésgépész
o villamosipar és elektronika
o testnevelés, biológia, kémia
o osztályfőnöki

Távozó kolléga: Balogh Ágota
Érkező kollégák:
o
o
o
o

Lenner Tamás
Léránt Zsolt
Miklós Csaba
Zsiga Brigitta 09.06-tól

Gyed-en lévő: Fullér-Kovács Krisztina

Péterváriné Kiss Sarolta
Marton László
Mártonné Szalai Katalin
Törökné Mihályfi Izabella
Balogh Zoltán
Egerváriné Papp Eleonóra
Dóber Valéria
Benczesné Markó Eszter Éva
Tanczenberger Szilvia
Nagy László
Török Miklós
Horváth Zsolt
Godena Ildikó
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TANULÓCSOPORTOK
Tanulói létszám: 464 fő (kollégisták nélkül 2021. szeptember 13-án)
Osztályok száma: 20
Kollégisták száma: 79 fő

Osztály

Ágazat

Létszám

Osztályfőnök

Terem

Pálmainé Bangó
Zsuzsanna

B4

Tanczenberger Szilvia

B2

Szabó-Thomka Hanna

B12

Horváth Beatrix

A6

Nagy László

A3

Benczesné Markó
Eszter

A8

Technikum
9.A

Gépészet

9.C

Specializált gép- és járműgyártás
/Elektronika és elektrotechnika

9.E

Informatika és távközlés / Sport

9.F

Pedagógia (szakgimnázium)
Gépészet/Elektronika és
elektrotechnika

10.A
10.B

Specializált gép- és járműgyártás

27
KG: 13 E:14
24
T:12 S:12
25
21
G: 12 E: 9
20

22
Kálovics József
A:9 T:13
10.E
23
Fónagy László
10.F
22
Farkas Zsuzsanna
24
11.A
Gépészet/Közlekedésgépész
Paksa Zsuzsanna
G: 10 KG: 14
19
11.B
Pedagógia/Sport
Horváth Zsolt
P: 13 S: 6
Villamosipar és elektronika/
26
11.C
Lakner Zsuzsanna
/Távközlés
E: 15 T: 11
12.A
Közlekedésgépész
16
Godena Ildikó
28
12.B
Pedagógia/Távközlés
Dóber Valéria
P: 20 T: 8
Gépészet/Villamosipar és
21
12.C
Szántó Gábor
elektronika
G: 10 E: 11
Technikus
Gépészet/Közlekedésgépész/Pedagó
23
13.BP
Faluhelyi Adrienn
gia
G: 8 A: 4 P: 11
Villamosipar és elektronika /
31
13CD
Kovács Attila
Távközlés
E: 17 T: 14
Szakképző
CNC-programozó/Gépi és CNC forg./
18
9.CEG
Dara István
Elektronikai műszerész
CNC:6 G:6 E:6
Gépi és CNC forgácsoló/
15
10.GE
Kondákor Attila
Elektronikai műszerész
G: 11 E: 4
16+3
11.GI Gépi forgácsoló/Ipari gépész
G: 9 I: 6
Kertész György
12/CNC Gépi és CNC forgácsoló 12.évf.
CNC: 4
10.C

Elektronika és elektrotechnika /
Informatika és távközlés
Sport
Pedagógia (szakgimnázium)

20

B11
B1
B9
B5
A2
A11
A7
A12
B10
T3
A9
A0
A4
A5

3. TÁRGYI FELTÉTELEK

Iskolánk fenntartója 2018. július 1-jétől az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az épület,
valamint a tárgyi eszközök a helyi önkormányzat tulajdonában vannak, és díjmentes
használatra átadja az intézménynek.
Intézményünk épületegyüttese három fő épületből (A épület 1324m2, B épület 840m2, C épület
360m2), valamint két műhelycsarnokból (melyek 2200m2 és 2800m2-esek) és egy
sportcsarnokból áll. Sportcsarnok küzdőtere 32mx15m-es, amely egy 350 ülőhelyes lelátó előtt
helyezkedik el. Mindegyik épület egy közös 3,97 hektáron elterülő udvaron áll. C épületben van
egy 80 fő befogadására alkalmas előadóterem, beépített projektorral és hangosító
berendezéssel. Összesen 23 tanteremmel rendelkezik az intézmény, melyekből 6 teremben
interaktív tábla, valamint további 10 teremben beépített kivetítő van. A tantermek 20-35 fő
befogadó kapacitásúak.
B épület emeletén található három informatika terem egyenként 16-17 db tanulói és egy tanári
számítógéppel, egyben interaktív tábla, kettőben beépített kivetítő van, valamint képernyő
felügyelő és megosztó szoftver.
2018-ban intézményünk két (A és B) tanügyi épülete és a kollégium energetikai felújításon esett
át, az A épületben a vizesblokkok is megújultak. Az északi műhelysor komplex rekonstrukciója is
megvalósult, így az itt található műhelyekben 21. századi körülmények között tanulhatnak
diákjaink.
Szükség lenne még az épületek tetőzetének, a sportcsarnok egészének, a C épület
energetikájának megújítására, illetve belső munkálatokra (padozat felújítása, festés).
Az oktatáshoz szükséges alapvető feltételeink adottak, nagy hiányt pótolna a
tornacsarnokban az öltözők elkészülése. A nagyobb értékű – például forgácsológépek –
eszközök beszerzéséhez szükség lenne pályázati forrásra, hiszen a költségvetésbe ez nem
építhető be. A gyors technikai fejlődést a kisebb értékű eszközök tekintetében igyekszünk
követni.
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4. A 2021/2022-ES TANÉV RENDJE

SZORGALMI IDŐ, SZÜNETEK:
Tanítási napok száma: 179 nap
Szorgalmi idő:
- A tanítási év első napja: 2021.09.01. (szerda)
- A tanítási év utolsó napja: 2022.06.15. (szerda)
o

Az iskola befejező évfolyamain: 2022.04.29. (péntek)

A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a
diákokat, illetve a szülőket az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek:
-

-

-

Az őszi szünet
o

előtti utolsó tanítási nap:

2021. október 22 (péntek)

o

utáni első tanítási nap:

2021. november 02. (kedd)

A téli szünet
o

előtti utolsó tanítási nap:

2021. december 21.

o

utáni első tanítási nap:

2022. január 03. (hétfő)

A tavaszi szünet
o

előtti utolsó tanítási nap:

2022. április 13.

o

utáni első tanítási nap:

2022. április 20.

MÉRÉSEK
Országos kompetenciamérés
-

Időpont: 2022. április 21.-22.

-

Mérés előkészítéséhez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére:
2022. március 11.

Szakképzési kompetenciamérés
-

Bemeneti és kimeneti mérés időpontja: 2021. szeptember 13 – 17.

-

Pótmérés: 2021. szeptember 20 – 21.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

-

2021/2022. tanév időszaka alatt folyamatos

-

A mérés eredményeit 2022.06.15-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe

Magyar próbaérettségi 11. évfolyamon (helyi mérés):


2022. április 22.

VIZSGÁK
Érettségi vizsgák 2022. tavasz:
-

Írásbeli: 2022. május 2-23.

-

Emelt szintű szóbeli: 2022. június 1-9.

-

Középszintű szóbeli: 2022. június 13-24.

Szakmai vizsgaidőszakok:
-

2021. ősz: október-november: javító és pótló vizsgák

-

2022. tavasz:
o

február-március: javító-, pótló és mellékszakképesítés vizsgák

o

május-június

Ágazati alapvizsga:



2022. június 10. – 9. évfolyam szakiskola és 10. évfolyam technikum

TÉMAHETEK ÉS TÉMANAP:

-

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 7 - 11.

-

Digitális Témahét: 2022. április 4 - 8.

-

Fenntarthatósági Témahét: 2022. április 25 - 29.

-

Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24.

ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK:

-

Aradi vértanúkról:

október 6.

-

Kommunista diktatúrák áldozatairól

február 25.

-

Nemzeti ünnepek

október 23. és március 15.

-

Holokauszt áldozatairól:

április 16.

-

Nemzeti összetartozás napja:

június 4.

Előre tervezhető NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK :
-

heti értekezlet: minden hétfő 11.35-kor az „A” épületi tanáriban

-

félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 21.

-

félévi záróértekezlet: 2022.február 01.

-

osztályozó értekezlet végzős évfolyam: 2022. április 29.

-

év végi osztályozó értekezlet: 2022. június 15.

-

tanévzáró értekezlet: 2022. június 30.

5. TARTALMI MUNKA SZERVEZÉSE

KIEMELT CÉLOK A 2021/2022-ES TANÉVBEN:

-

Kedvező beiskolázás, a tanulói létszám növelése, pályaválasztási feladatok erősítése

-

Felnőttek bevonása az oktatásba: egyéni tanulási utak lehetőségének biztosítása az
előképzettség alapján

-

Tanulói motiváltság emelése

-

Versenyekre való felkészülés erősítése

KIEMELT FELADATOK A 2021/2022-ES TANÉVBEN:

-

Beiskolázás előkészítése, nyílt napok szervezése, lebonyolítása.

-

Lemorzsolódás megelőzése, csökkentése – alternatív tanulási utak.

-

A BTMN-es és SNI-s tanulókkal való törődés megerősítése, a határozatokban foglaltak
betartása.

-

A KRÉTA-rendszer naprakész adminisztrációja.

-

Digitális oktatás pozitívumainak használata a mindennapokban; felkészülés az
esetleges online oktatásra.

-

Gyakorlati képzőhelyekkel való napi kapcsolattartás, a duális oktatás feltételeinek
megteremtése: közös képzési programok elkészítése.

-

Tanulóink segítése „Út …” pályázatokkal.

-

A diákönkormányzat működésének segítése.

-

GINOP-6.1.3-17-2018-00028 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Nagykanizsai
Szakképzési Centrumban” projekt befejezésének, zárásának előkészítése.

-

GINOP-6.2.3-17-2017-00019 „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE”
projekt utógondozása.

-

Hagyományaink ápolása.

6. PARTNEREKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
Szülőkkel való kapcsolattartás:
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről
rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ezen tájékoztatás hivatalos, egyben
kiemelt felülete a KRÉTA program, azon belül is az e-ellenőrző. Ezzel párhuzamosan az iskola
honlapja és hivatalos facebook-oldala nyújt információkat.
A személyes találkozásokra szülői értekezletek, fogadónapok, illetve az oktatók fogadóórái
vagy ettől eltérő, ám előre egyeztetett időpontok adnak lehetőséget.
A 2021/2022-es tanévben tervezett szülői értekezletek és fogadónapok:
-

2021. szeptember 21. szülői értekezlet a 9. és a végzős évfolyamokon

-

2021. október 12. szülői értekezlet a 10. és a 11. (nem végzős) évfolyamokon

-

2021. november 09. szülői fogadónap

-

2022. február 01. szülői értekezlet

-

2022. március 22. szülői fogadónap

Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás:
A kapcsolattartás folyamatos, felelőse: Törökné Mihályfi Izabella (gyakorlati oktatásvezető) és
Marton László (szakmai igazgatóhelyettes).
Egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás:
A kapcsolattartás folyamatos, felelősök: Törökné Mihályfi Izabella (gyakorlati oktatásvezető),
Marton László és Mártonné Szalai Katalin (igazgatóhelyettesek) és Balogh Zoltán (kollégiumi
intézményegység-vezető).

7. ELLENŐRZÉS

AZ ISKOLAVEZETÉS ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE

-

óralátogatások

-

dokumentumok ellenőrzése – Felelősök: Marton László, Mártonné Szalai Katalin, Balogh
Zoltán
o

tanév eleji dokumentumok szeptember folyamán

o

naplók minden hónapban

TANÓRÁKHOZ ÉS SZABADIDŐ TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSEK

-

programok és tevékenységek

-

dokumentumok ellenőrzése

-

rendezvények, ünnepségek

-

beiratkozás

-

szakkör, korrepetálás, versenyek

AZ INTÉZMÉNY ELLENŐRZÉSI TERVE

Vizsgált tevékenység
Tanmenetek, munkatervek
KRÉTA napló, adminisztráció
Szakköri naplók, adminisztráció
Oktatók munkavégzése

Ellenőrző személy
munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettesek
Igazgató,
igazgatóhelyettesek
Igazgató,
igazgatóhelyettesek
Igazgató,
igazgatóhelyettesek

Ellenőrzés ideje,
rendszeressége
szeptember 15.
havonta
havonta
folyamatos

Tankönyvrendelés

igazgató

folyamatos

Bizonyítványok, anyakönyvek

osztályfőnökök,
igazgatóhelyettesek

október, június

Diákönkormányzat munkája

DÖK munkát segítő tanár

folyamatos

Munkaközösségek munkájának
értékelése

munkaközösség-vezetők

félévente

Oktató-nevelő munka értékelése
Óralátogatás

igazgató,
igazgatóhelyettesek
igazgatóhelyettesek,
munkaközösség-vezető

félévente
folyamatos

Iskolai beiratkozás

igazgatóhelyettesek

június

Szakmai program, intézményi
dokumentumok

igazgatóhelyettesek,
munkaközösség-vezetők

évente

Kompetenciamérés

általános igazgatóhelyettes

május

Iskolai rendezvények, ünnepségek

munkaközösség-vezetők

folyamatos

Tanulók munkájának ellenőrzése

oktatók

folyamatos
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8. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

-

Pedagógus minősítések lebonyolítása

-

A felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási program

-

Az érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával
kapcsolatos feladatok tervezése, ellenőrzése.

9. A MUNKATERV MELLÉKLETE AZ ÉVES ÜTEMTERV (TANÉV HELYI MUNKAR ENDJE), A
KOLLÉGIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG MUNKATERVE, A PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS
BEISKOLÁZÁSI TERV ÉS A FEJLESZTÉSI TERV

Nagykanizsa, 2021. szeptember 15.

Péterváriné Kiss Sarolta
igazgató
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2021

A kollégiumi intézményegység
munkaterve
NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

A kollégiumi intézményegység munkaterve
2021/2022. tanév

(A kollégium oktatótestülete 2021. augusztus 30-án elfogadta)

Bevezető

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Technikum és Kollégium intézménye Kollégiumának éves
munkaterve a stratégiai tervezés egyik fontos dokumentuma.
A Munkaterv kiemelt szerepe az operatív feladatok megtervezése, a napi működés támogatása.
A jelen dokumentum összefoglalja a kollégium teljes tevékenységét, eszköz a célok eléréséhez szükséges
folyamatok, feladatok meghatározására, az egymáshoz rendelések rögzítésére és az időbeni ütemezésre.
Az intézményi feladatellátás kiemelkedő szakmai dokumentuma, mely tartalmazza a nevelő-oktató munka
tartalmát, irányítási, ellenőrzési folyamatait, a nevelőtestület szervezeti szintű és a pedagógusok (vezető)
feladatait, valamint a nevelési és oktatási év helyi rendjét.
Tartalmazza a jogszabályi előírásokat, a fenntartói, nevelőtestületi, szülői, tanulói elvárásokat minden
szempontot a saját súlyán kezel.
Épít az intézmény eddigi eredményeire, mérési adataira, a megelőző tanév tapasztalatait, tanulságait
felhasználja, a problémák egy részét kezeli.
Alapelv az egyenletes terhelés, az áttekinthetőség, a közérthetőség és ismertség
(elérhetőség), a lényegre törő tervezés.
Az intézményi szintű feladatok és események rögzítését személyek hozzárendelésével és határidők
szabályozásával tartalmazza.
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I. NEVELÉSI – OKTATÁSI FELADATOK

1.

A tanév munkaterv készítésének meghatározó dokumentumai



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete



A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet



a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelete



Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről



A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Technikum és Kollégiumának Szakmai Programja
és éves munkaterve



Hagyományaink



Beszámoló – a 2020/2021. tanév munkájáról



A Kollégium Házirendje



Batthyány Lajos Gimnázium éves munkaterve



Dr. Mező Ferenc Gimnázium éves munkaterve



Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Technikum Iskolájának éves munkaterve



Nagykanizsai Szakképző Centrum Zsigmondy Vilmos Technikum Iskolájának éves munkaterve



Az Arany János Kollégiumi Programok országos munkaterve

2. A 2021/2022. tanév legfontosabb időpontjai, dátumai

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről



A szorgalmi idő első tanítási napja: 2020. szeptember 1.(szerda)



A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2021. június 15.(szerda)



A TANÍTÁSI NAPOK SZÁMA - HA E RENDELET MÁSKÉPP NEM
RENDELKEZIK – SZÁZNYOLCVANEGY NAP. A nappali oktatás munkarendje
szerint

működő

szakgimnáziumban

százhetvenkilenc,

gimnáziumban

és

szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.


A tanítási év első féléve: 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.



Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap: 2022. április 29. (péntek)



2022. május 2. (hétfő): május-júniusi érettségi vizsgák első napja



Összefüggő nyári gyakorlat várható időpontja: 2022. június 16-tól (4 hét)



Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell
küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

Foglalkozás nélküli napok



Mivel a kollégiumban több iskola diákjai laknak és az iskolák különböző időpontokban szerveznek tanítás
nélküli munkanapokat, ezért a kollégium rendszerszerűen nem tudja előre tervezni, ezen programjait .

Tanítási szünetek

Őszi szünet:

2021. október 25-29.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2021. november 1.(hétfő)
A szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd)

Téli szünet:

2021.december 22-31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd).
Visszaérkezés a kollégiumba: 2022. január 2.(vasárnap).
A szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

Tavaszi szünet:

2022. április 14-19.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda).
Visszaérkezés a kollégiumba: 2022. április 19. (kedd).

A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Témahetek

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11.
b) Digitális Témahét 2022. április 4–8.
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29.
d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

Munkaszüneti napok, munkanap áthelyezés a 2021/2022. tanévben

december 11. (szombat) – munkanap
december 24. (péntek) - pihenőnap

2.

A 2021/2022. tanév legfontosabb célkitűzései, feladatai



az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének az elősegítése



folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel



csoportok, alapközösségek kialakítása



közösségi értékek megbecsülésének elérése



hátrányos helyzetűek felzárkóztatása



közösségi élet fejlesztése



esélyegyenlőség biztosítása



szakkörök, önképzőkörök beindítása



másság elfogadása és a tolerancia kialakítása



a házirend betartása, betartatása



egyéni tanulás segítése



szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése, biztosítása



drog prevenció



egészséges életmódra nevelés



állagmegóvás



a biztonságos intézmény működésére vonatkozó előírások betartása, betartatása



a kollégiumi oktató-nevelői alaptevékenységek következetes és folyamatos végrehajtás



az Arany János Kollégiumi Program folytatása



a kollégiumi beiskolázási stratégia felülvizsgálata, átalakítása



A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése és naplók vezetése.
1.
2.

Csoportfoglalkozás tervek
Egyéni munkaterv

3.
4.

Ügyeleti naplók vezetése
Foglalkozási naplók:
- Szilenciumi foglalkozás és jelenlét
- Szabadidős-szakköri foglalkozások
- Korrepetálás
- Közösségi foglalkozások nyilvántartása

5. AJKP feladattervező a 2021/2022. tanévre



a munkaidő, munkabeosztás pontos dokumentálása, munkaidőkeret nyilvántartása



a gyermek és ifjúságvédelmi nyilvántartások, kimutatások vezetése,



kapcsolattartás a tantestületekkel, részvétel igény szerint az iskolai szülői értekezleteken és fogadó
órákon.



általános iskolák beiskolázási szülői értekezletein való részvétel.



a kollégium folyamatos népszerűsítése, a tanulói létszám növelése



önálló kollégiumi hivatalos Facebook-profil létrehozása, működtetése



önálló kollégiumi „Szakmai Műhely” létrehozása, működtetése



a kollégiumi oktatók közötti egyenletes munkaterhelés megvalósítása,



a kollégiumi oktatói közösség tagjai közötti munkakapcsolat erősítése, fejlesztése, az
információáramlás hatékonyságának növelése



a számítógépterem eszközeinek korszerűsítése, a folyamatos működés biztosítása



színvonalas szakköri programok megvalósítása



a kollégium könyvtár működésében rejlő további lehetőségek kihasználása



a kulturális és szabadidős programok vonzóvá és érdekessé tétele a diákok számára



olyan légkör kialakítása a kollégiumban, amelyben oktató és diák is egyaránt jól érzi magát

3. Eszközfejlesztési és átalakítási feladatok


Tanulószobák kialakítása az emeleteken az új közösségek részére
Felelős: csoportvezetők,
Határidő: 2020. szeptember 1.



Az aula dekorálása, a paravánok és a faliújság tartalmának aktualizálása,
Felelős: Erhetics Endre oktató
Határidő: folyamatos

4. Folyamatos feladatok



reszortfeladatok teljesítése



a kollégiumi Házirend betartatása



kollégiumi programok és rendezvények tervének megvalósítása



részvétel a város kulturális életében (lehetőség szerint)



kapcsolattartás: a nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel, és szakmai szervezetekkel



munkamegbeszélések tartása heti rendszerességgel (órarend szerint)

5. Ellenőrzés – értékelés


Naplók vezetésének ellenőrzése:
Nevelői feljegyzések, Ügyeleti napló – folyamatosan
Foglalkoztatási naplók – folyamatosan
Törzskönyv vezetésének ellenőrzése – folyamatosan
Szakköri naplók - folyamatosan

6. kollégiumi nevelőtanárok foglalkoztatása, feladatai







A nevelőtanárok heti munkaideje 40 óra.
A Nkt. 62.§ (5) bekezdése szerint:” A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben
pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a
továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott
feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy
felhasználását maga jogosult meghatározni”.
A Nkt. 62.§ (6) bekezdése szerint: „A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban:
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el,
amelybe bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki,
kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti
egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes
pedagógus munkakörök esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő
egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus
a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lát el”.
A kollégiumban a neveléssel – oktatással lekötött idő 30 óra/hét (ebből az órából 24 órát közvetlenül a
gyerekkel történő foglalkozással kell eltölteni!!)

7. Foglalkozási terv

A tanulási foglalkozások tartalmát és időkertét meghatározza: a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet, valamint a kollégiumunk pedagógiai programja.

A) Kollégiumi foglalkozások

A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat
szervez.
A Nkt. 28.§ (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglakozás lehet
a) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy
csoportos foglalkozás,
b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás,
c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül
ca) szakkör,
cb) érdeklődési kör,
cc) önképzőkör,
cd) énekkar,
ce) művészeti csoport,
cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság,
diáknap,
d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás.
(3) A kollégiumban az Nkt. 28. § (3) bekezdése alapján: „A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai
felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában vagy nem vesznek részt kollégiumi
foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint
rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét is - valamint
a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra - a rendkívüli eseteket kivéve - nem kötelezhető.
A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet
a) kötelező vagy
b) szabadon választható.
A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális
ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson, továbbá heti egy órában a közösségi
fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson, valamint a tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek
közül további heti egy órában, szabadon választott foglalkozáson köteles részt venni.
A tanuló az Nkt 28.§ (1) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól - a kollégium házirendjében
meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus
csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat.

A.) Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos
foglalkozások
A speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások (szilenciumok) közösségenkénti tanulószobában folynak
állandó pedagógusi segítséggel.
Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató ismereteket adó foglalkozásokra van lehetőség: matematika, fizika,
történelem, földrajz, biológia, kémia, műszaki rajz tárgyakból, mely kiegészül az AJKP-ban részt vevő tanulók
számára biztosított órákkal: magyar, német, angol, és fejlesztő (gyógy) pedagógusi foglalkozások megtartására
biztosítunk lehetőséget kollégistáink számára.
A szilencium kivételével bármikor lehetősége van a tanulónak és a tanárnak egyéni beszélgetést kezdeményezni.
A foglalkozások célja a segítségnyújtás, a tanácsadás, magánéleti, közösségi, tanulási, stb. problémák
megbeszélése.

B) Közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás

A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a kötelezően
feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet. A csoportfoglalkozások száma heti 1 óra. A
csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell tartani. A részletes
csoportfoglalkozás-terveket a csoportvezető nevelők készítik el.

C.) Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások, kollégiumi szakkörök
A) Rendszeres foglalkozások








Könyvtárhasználati foglalkozás
Sportfoglalkozások (foci, kosárlabda, asztalitenisz, konditerem)
Fitnesz-jóga szakkör
Filmklub
Környezettudatos életmód szakkör
Helytörténeti szakkör
Rejtvényfejtés, társasjáték

B) Nem rendszeres foglalkozások


a kollégium hagyományos rendezvényei (gólyaavató,
karácsonyi ünnepség, farsang, ballagás, kirándulások )






mozi és színházlátogatás
versenyekre való felkészítés és azokon való részvétel
DÖK programok
vetélkedők, előadások, megemlékezések

II. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI FELADATOK
1. Heti munkaértekezlet

Határidő: alkalomszerűen
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

2. Kollégiumi ünnepségek, megemlékezések

I. Aradi vértanúk napja Határidő: 10.06.(szerda)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi oktató

II. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója.
Határidő: 10.21.(csütörtök)
Felelős: Sánta Alíz kollégiumi oktató

III. A kommunista diktatúra áldozatai emléknapja.
Határidő: 02.24.(csütörtök)
Felelős: Bálint Zsuzsa kollégiumi oktató

IV. Az 1848/1849. forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére.
Határidő: 03.10.(csütörtök)
Felelős: Tóth Rita kollégiumi oktató

V. A Holokauszt áldozatainak emléknapja.
Határidő: 04.11.(csütörtök)
Felelős: Sánta Alíz kollégiumi oktató

VI. A nemzeti összetartozás napja
Határidő: 06.02.(csütörtök)
Felelős: Olasz Attila kollégiumi oktató

Mindegyik ünnepség és megemlékezés szervezésében és lebonyolításában segít Erhetics Endre DÖK segítő
oktató.

3. Félévi értekezlet
Határidő: 02.03. (csütörtök)
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

4. Tanévzáró értekezlet
Határidő: 06.30.(csütörtök)
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

5. Szülői értekezletek, fogadó órák
Határidő: Iskolákkal közösen (folyamatos) ,
beköltözés alkalmával, igény szerint
Felelős: csoportvezetők

A 2021/2022. tanév feladattervének havi ütemezése

AUGUSZTUS

1. Alakuló értekezlet

Határidő: 08.23.
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

2. Tanévnyitó tantestületi értekezlet:
(kollégium)

3. Kollégiumi munkaterv elkészítése
és elfogadása

Határidő: 08.30.
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

Határidő: 08.30.
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

4. Kollégiumi lakószobák átvétele

Határidő: 08. 30.
Felelős: csoportvezetők

5. Beköltözés a kollégiumba, a
tanulók fogadása, elhelyezése

Határidő: 08.31.
Felelős: csoportvezetők, kollégiumi oktatók

SZEPTEMBER

1. Házirend, napirend ismertetése

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

2. A tanulók munka-, tűz- és balesetvédelmi
oktatásának a megszervezése

3. Egészségügyi tájékoztató

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: Molnárné Veres Mária védőnő

4. Emeleti diákügyelet megszervezése

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

5. Tűzriadó begyakorlása:

Határidő: szeptember-október
Felelős: kollégiumi oktatók

6. DÖK munkájának beindítása, segítése
Diákközgyűlés

Határidő: szeptember hónap
Felelős: Erhetics Endre oktató

7. Adminisztrációs munkák beindítása
kimenő könyv, törzskönyv,naplók

8. A kötelező foglalkozási tervek elkészítése
írásban

9. Tanulók szabadidős foglalkozás
igényének felmérése

11. Szabadon választható kollégiumi
foglalkozások – szakkörök beindítása,

Határidő: 09.01 –tól folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

Határidő: 09.15.
Felelős: csoportvezetők , kollégiumi oktatók

Határidő: 09.15.
Felelős: Erhetics Endre oktató

Határidő: 09.30.
Felelős: foglalkozások vezetői,

foglalkozási tervek írásban történő leadása

12. „Gólyaavató” DÖK közgyűlés:
DÖK munkaterv elkészítése

Határidő: szeptember vége – október eleje
Felelős: Erhetics Endre oktató

OKTÓBER

1. KIR (októberi statisztika) elkészítése

Határidő: 10.01.
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

2. Megemlékezés az aradi vértanuk évfordulójáról,
Határidő: 10.06. (csütörtök)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi oktató
3. Kollégiumi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából:
Határidő: 10.21. (csütörtök)
Felelős: Sánta Alíz kollégiumi oktató

4. Őszi szünet

2021. október 25-29.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. november 1.(hétfő)
A szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd)

NOVEMBER

1. Versenyek meghirdetése, megszervezése, végrehajtása:
- sportversenyek: futball (fiú), asztalitenisz (fiú, lány), egyéb sportág igény szerint

Határidő: november hónapban
Felelős: Nagy Gábor oktató

DECEMBER

1. Mikulás est (csoportszinten)

Határidő: 12.06. (hétfő)
Felelős: csoportvezetők

2. Karácsony est

Határidő: 12.20. (hétfő)
Felelős: Bálint Zsuzsa, Nagy Gábor kollégiumi
oktatók

3. Téli szünet

2021.december 22-31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2022. január 2.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

JANUÁR

1.Magyar Kultúra Napja.

Határidő: 01.20. (csütörtök)

Irodalmi est

Felelős: Tóth Rita kollégiumi oktató

FEBRUÁR

1. Félévi munka értékelése

Határidő: 02.04. (péntek)
Felelős: csoportvezetők, kollégiumi oktatók

2. Diákközgyűlés

Határidő: február hónap
Felelős: Erhetics Endre kollégiumi oktató

3. Kollégiumi farsang

Határidő: 02.17. (csütörtök)
Felelős: Tóth Rita, Erhetics Endre kollégiumi oktatók

4. A kommunista diktatúra áldozatainak

Határidő: 02. 24. (csütörtök)

emléknapja

Felelős: Bálint Zsuzsa kollégiumi oktató
MÁRCIUS

1. Kollégiumi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
Határidő: 03. 10. (csütörtök)
Felelős: Tóth Rita kollégiumi oktató
ÁPRILIS

1. AJKP Művészeti Gála, Vásárosnamény
Részvétel lehetőség szerint

04.08-10.
Felelős: Sánta Alíz, Olasz Attila kollégiumi oktatók

2. A Holokauszt áldozatainak emléknapja.

Határidő: 04.11. (hétfő)

Felelős: Sánta Alíz kollégiumi oktató

3. Tavaszi szünet

2022. április 14-19.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda),
Visszaérkezés a kollégiumba: 2022. április 19. (kedd)
A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

4. A 2021/2022. tanév kollégiumi igény
felmérése

5. Kollégiumi napok

Határidő: 04.29. (péntek)
Felelős: csoportvezetők

Határidő: április hónap
Felelős: kollégiumi oktatók,
Balogh Zoltán intézményegység-vezető

6. Kollégiumi ballagás

Határidő: április 28. (csütörtök)
Felelős: Olasz Attila, Sánta Alíz
kollégiumi oktatók

MÁJUS

1.Ki Tud Többet az Európai Unióról
Játékos vetélkedő

Határidő: május hónap
Felelős: Erhetics Endre kollégiumi oktató

JÚNIUS

1. A nemzeti összetartozás napja

Határidő: 06.02. (csütörtök)

Felelős: Olasz Attila kollégiumi oktató

2. Záró csoportfoglalkozások

Határidő: 06. 06-09. (hétfő – csütörtök)
Felelős: csoportvezetők

2. AJKP Kolimpia, Kiskunfélegyháza
Részvétel lehetőség szerint, pontos
időpont még nincs.
Felelős: Bálint Zsuzsa kollégiumi oktató,
Balogh Zoltán intézményegység-vezető

4. Nyári gyakorlatok

Határidő: 06.16-tól folyamatosan

5. AJKP családlátogatás, igény szerint

Határidő: Június hónap
Felelős: AJKP csoportvezetők

6. Iskolai beiratkozásokon való részvétel,
kollégiumi beiratkozás igény szerint

Határidő: 06. 20-23. (hétfő– csütörtök)
Felelős: kollégiumi oktatók,
Balogh Zoltán intézményegység-vezető

7. Éves munka értékelése,
tanév végi értekezlet

Határidő: 06.30. (csütörtök)
Felelős: csoportvezetők, kollégiumi oktatók,
Balogh Zoltán intézményegység-vezető

8. Kollégiumi lakószobák átvétele

Határidő: kiköltözéskor
Felelős: csoportvezetők, kollégiumi oktatók

9. Karbantartási feladatok, nyári
felújítások,javítások

Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

JÚLIUS

1.Szülő(k), tanulók értesítése a kollégiumi
Felvétel ügyében

Határidő: 07.01-tól folyamatos
Felelős: Balogh Zoltán intézményegység-vezető

Nagykanizsa, 2021. augusztus 30.

Balogh Zoltán
Kollégiumi intézményegység-vezető

A TANÉV HELYI
MUNKARENDJE

hónap

nap

esemény, felelős

23.

9.00 h Tájékoztató tantestületi megbeszélés
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta ig.

augusztus

24-25.

9.00 h Írásbeli, ill. szóbeli javítóvizsgák, osztályozó vizsgák
Felelős: Mártonné Szalai Katalin ig.h.

31.

10.00 Tanévnyitó értekezlet
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta ig.

01.

8.05 h Tanévnyitó ünnepély (2. óra)
Felelős: 10. évf. osztályfőnökei
Első tanítási nap, 3-5. óra osztályfőnökkel szervezési feladatokra
Felelős: osztályfőnökök

03.

Szakmai vizsgákra jelentkezés határideje (helyben)
Felelős: Marton László

05.

Az őszi érettségi vizsgákra jelentkezés határideje (Nagykanizsai SZC
Zsigmondy Vilmos Technikum

15.

Munkatervek, tanmenetek leadásának határideje
Felelős: munkaközösség-vezetők

szeptember

E-naplóban elvégzendő évkezdő osztályfőnöki adminisztrációs feladatok
elvégzésének határideje
Felelős: osztályfőnökök, Mártonné Szalai Katalin ig.helyettes
17.

OKTV jelentkezési határidő helyben
Felelős: szaktanárok
Törzslapok, beírási naplók leadásának határideje
Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
Felelős: szaktanárok

22.

Tour de Cseri (Európai autómentes nap - szept. 22.) legalább 30 fő
jelentkezés esetén (esőnap: szept. 29.)
Felelős: Horváth Zsolt

21.

Szülői értekezlet - 17 óra (9. és 12. évfolyam)
Felelős: iskolavezetés

24.

OKTV jelentkezés továbbküldése
Felelős: Mártonné Szalai Katalin ig.h.

Európai nyelvek napja – GINOP- projekt
Felelős: Tanczenberger Szilvia
Gólyaavató
Felelős: Lenner Tamás
28.

Magyar diáksport napja
Felelős: testnevelés munkaközösség

06.

Megemlékezés az aradi vértanuk napjáról
Felelős: történelem munkaközösség

07.

Szakmai vizsga - írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
Felelős: Marton László

14.

Szakmai vizsga – szóbeli, gyakorlati

október

Felelős: Marton László
15- 28.

Őszi érettségi írásbeli vizsgák (Zsigmondy, BLG)

12.

Nevelőtestületi értekezlet. Szülői értekezlet (10. és 11. évfolyam)
Felelős: Mártonné Szalai Katalin ig.h., osztályfőnökök

22.

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
Felelős: történelem munkaközösség, osztályfőnökök

22.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

25-29.

Őszi szünet

02.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

02.-től

OKTV első fordulók

6.

Nyílt nap I.
Felelős: iskolavezetés

9.

16.00-18.00 Szülői fogadónap
Felelős: szaktanárok és iskolavezetés

november

10-12.

„Cserháti napok”
Felelős: iskolavezetés, mk.vezetők

12.

Pályaorientációs nap – 1. tanítás nélküli munkanap

15.

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten (BLG)

22-26.

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten (Zsigmondy, BLG)

20.

Nyílt nap II.
Felelős: iskolavezetés

26.

Szalagavató

Felelős: 11. évf. osztályfőnökei
2.

Agycsavaró vetélkedő
Felelős: természettudományi munkaközösség

december

11.

Munkanap – december 24. (csütörtök) ledolgozása

21.

Karácsonyi ünnepély, téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Felelős: DÖK, DÖK-tanár, osztályfőnökök

22–31.

Téli szünet

03.

Téli szünet utáni első tanítási nap

12.

3. nyílt nap (szerda) – délelőtt
Felelős: iskolavezetés

Január

21.

12.00 A félévi érdemjegyek lezárásának határideje,
14.00 osztályozó értekezlet
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, iskolavezetés

28.

Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről
Felelős: osztályfőnökök

1.

13.00 óra Félévzáró értekezlet
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta igazgató
17.00 óra Szülői értekezlet
Felelős: iskolavezetés

4.

Szakmai vizsgákra jelentkezés határideje (helyben)
Írásbeli szakmai vizsga (keresztféléves)
Felelős: Marton László

február

Szóbeli szakmai vizsga (keresztféléves)
Felelős: Marton László
11.

2. Tanítás nélküli munkanap

15.

Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje
Felelős: osztályfőnök

16.

A középfokú iskolák március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők
felvételi jegyzékét.

19.

Cserháti Alapítványi bál

25.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
Felelős: történelem munkaközösség

cius
már

3.

XXXII. Cserháti Borverseny

Felelős: Nagy László, iskolavezetés
11.

Március 15-ei ünnepély
Felelős: humán munkaközösség

22.

Szülői fogadónap 16.00-18.00
Felelős: szaktanárok

26.

Munkanap – március 14. (hétfő) ledolgozása

04-08.

Digitális témahét

13.

3. Tanítás nélküli munkanap – DÖK NAP
Felelős: DÖK, DÖK-tanár, osztályfőnökök

14-19.

Tavaszi szünet

20.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Város napja

április

22.

Magatartás, szorgalom jegyek zárása a végzős évfolyamokon

21-22.

Országos mérés a 10. évfolyamon – 2 nap
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta igazgató
Magyar próbaérettségi a 11. évfolyamon
Felelős: humán munkaközösség

29.

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon, befejező szakképzési évfolyamon
14.00 óra 12. évf., végzős évf. osztályozó konferencia
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, iskolavezetés

30.

Ballagás
Felelős: 11. évf. osztályfőnökök

02.

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta igazgató

02-03.

Írásbeli érettségi – 4. – 5. Tanítás nélküli munkanap

11.

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi (Írásbeli) – 6. Tanítás nélküli
munkanap

május

Szakmai írásbeli/írásbeli és interaktív vizsgák - 7. Tanítás nélküli munkanap
Felelős: Marton László ig.h.
26.

Tour de Cseri II. (Esőnap: június 02.)
Felelős: Horváth Zsolt

28. - tól

Szakmai szóbeli vizsgák
Felelős: Marton László ig.h.
Érettségi dolgozatok megtekintése

Felelős: érettségi vizsga jegyzői
3.

Tanári kirándulás - 8. tanításnélküli munkanap

4.

Nemzeti összetartozás emléknapja (június 4.)
Felelős: osztályfőnökök

1.

- 9.
10.

Emelt szintű szóbeli vizsgák
Ágazati alapvizsga
Felelős: gyakorlati oktatásvezető, munkaközösségvezetők

15.

Utolsó tanítási nap
10.45 óra Osztályozó értekezlet
Felelős: iskolavezetés

június

18.00 óra Tanévzáró ünnepély
Felelős: 10. évf. osztályfőnökei, iskolavezetés
Mellék-szakképesítés vizsgák kezdete
20-tól

Összefüggő szakmai gyakorlat
Felelős: Törökné Mihályfi Izabella gyakokt.vez.

13.-24.

Szóbeli érettségi vizsgák
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta igazgató

22- 24.

Beiratkozás
Felelős: Mártonné Szalai Katalin igh.

30.

Tanévzáró értekezlet
Felelős: Péterváriné Kiss Sarolta igazgató

július

Egybefüggő szakmai gyakorlat
Felelős: Törökné Mihályfi Izabella gyakokt.vez.

PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS
BEISKOLÁZÁSI TERV

Intézményünk elsősorban műszaki jellegű szakképzést folytat. Ezen terület
folyamatos, rendkívül gyors változása tőlünk is megköveteli a folyamatos
ismeretszerzést, majd innovációt. A pályaorientáció kapcsán minden területen kiemelt
feladatnak tekintjük diákjaink megtartását a megkezdett ágazatban elsősorban a
választott szakmacsoport, s ezen belül a specialitások minél szélesebb körű
megismertetésével. Azt tapasztaljuk, hogy tanulóink egy része nem igazán van
tisztában azzal, hogy az iskolától kapott végzettséggel milyen munkaköröket tölthet
be, illetve mit kell tennie munkavállalóként. Hogy megkönnyítsük számukra a
versenyszférában való elhelyezkedést, kínálati palettát mutassunk egy – esetleges –
második végzettség megszerzésére, illetve az arra alkalmasak számára segítsük a
felsőoktatásban való szakirányú továbbtanulást az idei tanévben az alábbi
programokat, lehetőségeket kínáljuk.
TERVEINK A 2021/ 202 2. TANÉVBEN:


A CSERHÁTI NAPOK KERETEIN BELÜL:
o

szakmájában elismert, sikeres, vezetői vagy vállalkozói karriert elért volt
diákjainkkal való találkozás, beszélgetés

o

szakmai partnereink bemutatkozása, elhelyezkedési lehetőségek

o

üzemlátogatás az iskola profiljába illő vállalatoknál, vállalkozásoknál

o

tanulóink tájékoztatása a saját ágazatukon kívül nyújtott iskolánkon
belüli lehetőségekről



FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÉPVISELŐIVEL VALÓ TALÁLKOZÁS, ESZMECSERE



TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA

a szakirányú felsőoktatási intézmények nyílt napjairól,

a jelentkezéssel, felvételivel kapcsolatos tudnivalókról


SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

a lehetőségekről szülői értekezlet keretében



INFORMÁCIÓS ANYAGOK

folyamatos frissítése



az iskola honlapján és az iskola hivatalos facebook-oldalán az INFORMÁCIÓK,
ESEMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE

Oldal |1



a Nagykanizsai SZC intézményeiben elérhető KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS

PÁLYAORIENTÁCIÓ/BEIS KOLÁZÁS ÁLTALÁNOS IS KOLÁSOKNAK

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a pályaorientációs munkát más az általános
iskolások körében célszerű elkezdeni az életkori sajátosságaiknak megfelelő
pályaválasztási

rendezvények

szervezésével.

Az

idei

tanévben

az

alábbi

tevékenységeket, rendezvények lebonyolítását, illetve rendezvényeken való részvételt
tervezzük:


online pályaorientációs/pályaválasztási felületeken való MEGJELENÉS



saját működtetésű felületeken való TÁJÉKOZTATÁS



BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOK



papír alapú és digitális ISMERTETŐK, SZÓRÓANYAGOK KÉSZÍTÉSE (iskolai és

szervezése (az időpontokat a munkaterv tartalmazza)

kollégiumi egyaránt)


a nálunk oktatott ágazatokhoz kapcsolódó FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE általános
iskolásoknak



AKTÍV RÉSZVÉTEL

a helyi/megyei/területi beiskolázási rendezvényeken, online

fórumokon, egyéb a pályaorientációval és a pályaválasztással kapcsolatos
tapasztalatcseréken, megjelenést biztosító rendezvényeken


Az általános iskolai osztályfőnökök és pedagógus kollégák tájékoztatása az
intézmény sajátosságairól, képzési szerkezetéről.



AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA

intézményünk nyílt napjairól, a

jelentkezéssel, felvételivel kapcsolatos tudnivalókról; vidéki tanulók esetében a
kollégiumi elhelyezés lehetőségéről, valamint a kollégium által nyújtott
szolgáltatásokról


SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA

az intézményünkben folyó munkáról, lehetőségekről

szülői értekezlet keretében

FEJLESZTÉSI TERV

Intézményünk többcélú, mivel egyidőben folytatunk technikumi, szakképző iskolai,
szakgimnáziumi képzést, valamint kollégiumi intézményegységünkben fogadjuk mindazon
diákokat, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel. Bármelyiket vizsgáljuk ezek közül,
mindegyik esetben szükség van mind tehetséggondozásra, mind fejlesztésre, felzárköztatásra,
melyeket az alábbiak szerint kívánunk megvalósítani:

FEJLESZTÉS, FELZÁRKÓZTATÁS:
1. A technikum 9. és a szakgimnázium 9-10. évfolyamán kompetenciafejlesztő
foglalkozásokat szervezünk szövegértés és matematika kompetenciaterületen heti 1
órában.
2. A Szabóky ösztöndíj szabályzatának megfelelően megszervezésre kerülnek a fejlesztő
foglalkozások.
3. A magyar nyelv tantárgyat a 9. évfolyamon, míg a matematikát minden évfolyamon
csoportbontásban oktatjuk.
4. Idegen nyelvből a csoportok kialakítása az előzetes tudás felmérése után, lehetőség
szerint tudásszint szerint történik.
5. Matematika tantárgyból egy online program – AKRIEL – segíti a tanulók felzárkózását,
fejlesztését, hiányosságainak pótlását az algebra területén.
6. Kollégista tanulóink számára egyéni és csoportos felkészítő foglalkozásokat szervezünk
lehetőség szerint minden olyan tantárgyból, mely esetében igény merül fel, valamint
matematikából és történelemből érettségi felkészítést is indítunk.
TEHETSÉGGONDOZÁS
1. Igény esetén emelt érettségire való felkészítést szervezünk:
a. matematikából 11-12. évfolyamon,
b. történelemből 12. évfolyamon,
c. szakmai érettségi tárgyakból elektronika, elektrotechnika valamint gépészet
ágazaton a 12. évfolyamon,
2. Versenyfelkészítést szervezünk gépészet, specializált gép- és járműgyártás és
elektronika, elektrotechnika ágazatokon; ahol lehetséges mindkét oktatási szinten.
3. A pedagógia ágazaton végzős tanulóink (12.-13. évfolyam) számára zenei felkészítő
foglalkozást szervezünk, melyre a felsőoktatába való bejutáshoz van szükségük.
4. A tehetséges diákok számára szakköri foglalkozásokat indítunk.

