A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
MUNKATERVE
2018/2019-as tanév
Bevezető
A tantestület a 2017/2018-as tanévet a 2018. június 28-án megtartott tanévzáró értekezletén
értékelte, és Szakács Csilla igazgató előterjesztése alapján a lezárt tanév munkatervében foglaltakat
teljesítettnek tekintette.
Az intézmény hagyományai, és az infrastruktúra jobbítására tett folyamatos fenntartói
erőfeszítések megteremtik annak alapját, hogy a tantestület munkája révén az iskola oktató-nevelő
munkája fejlődhessen. A tantestület ezek alapján optimista és elkötelezett, hogy a tanulóinknak
modern nevelési módszerek támogatásával lehetőséget teremtsen a magasabb szintű tudás
megszerzésére.
A munkatervben összefoglalt egyes feladatok önmagukban nem jelentenek minden esetben
újat, illetve újszerű megoldásokat, de úgy véljük, hogy ezeket rendszerbe szervezve, belőlük koncepciót
alkotva, komoly fejlődést érhetünk el.
Előzmények
Az iskolafejlesztés középtávú koncepciója megkívánja, hogy az éves munkatervek egymás utáni
láncolata megjelenítse az intézmény középtávú fejlesztési stratégiáját. Az elmúlt évek munkatervei
alapján a csökkenő tanulólétszámot és az épület méretének adottságait (12 osztályterem, 4
csoportbontásra alkalmas terem, 2 informatika terem, 1 szintvizsga felkészítő terem) és az
eszközfejlesztéseket kihasználva arra törekedtünk, hogy családias légkört teremtsünk, lehetőséget
adva diákjainknak, hogy képességük és tudásuk maximális kiaknázásával érettségit illetve szakmai
bizonyítványt szerezzenek.
A tanév kiemelt feladata
A tanév kiemelt feladata az iskolafejlesztés középtávú koncepciójának tanévre megjelölt
legfontosabb eleme. Az elkövetkező tanévre az elmúlt tanévek oktató-nevelő munkájára építve tovább
szeretnénk erősíteni a tanulóközpontú, családbarát iskola megvalósítását.
Az élményszerű oktatás középpontba helyezésével, a jó iskolai közösség megteremtésével a
módszertanilag tökéletesen felkészült pedagógus a tanulók életkori sajátosságainak maximális
figyelembevétele mellett képes az ismeretátadásra. Az iskola elfogadása, megszeretése
kulcsfontosságú eleme az ötéves szakgimnáziumi modell sikerességének, azaz a technikus végzettség
megszerzése nélküli iskolaelhagyás mérséklésének. A tanulóközpontú iskola modellje csökkentheti a
duális rendszerben működő szakközépiskola tanulóinak végzettség nélküli iskolaelhagyását is.
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A „tanulóközpontú, családbarát iskola” koncepció fő feladatai

A koncepció legfontosabb elemeit a továbbiakban kifejtett fő feladatok jelentik.

Pedagógiai feladatok
Tanulóközpontú, családközpontú tanári szerep
Iskolánkban mozgalmas diákélet folyik, színvonalas rendezvényekkel, tanórán kívüli
tevékenységekkel, versenyekkel. Mindezeket kellemes, családias környezetben valósítjuk meg.
Iskolánk mérete és tanuló létszáma lehetővé teszi az egyéni bánásmódot.
A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat a tanulói igényeknek és szükségleteknek
megfelelően szervezzük. Ezen foglalkozásokat vezető pedagógus személyét is megválaszthatják,
amennyiben tantárgyfelosztás erre lehetőséget ad.
A mindenkori házirendünk megalkotásánál fontosnak tartjuk a kevés, átlátható a tanulói
biztonságot megteremtő, a diákok életkori sajátosságait figyelembe vevő szabályrendszert.
A tanár-diák konfliktus alapja leggyakrabban az, hogy a pedagógus szeretné, ha a diákja
maximálisan teljesítene az általa tanított tárgyból, a tanuló pedig minél kevesebb tanulással szeretné
az iskolai kötelezettségeit teljesíteni. Ezt az alaphelyzetet igyekeznénk feloldani a tanulóközpontú,
élményszerű oktatással.
A konfliktushelyzetek oldásánál, megoldásánál a cél mindig a nevelő szándék, valamint, hogy
egyik fél se érezze magát vesztesnek vagy győztesnek. Fontos hogy tanulóink ezeken a helyzeteken
keresztül megtanulják, hogy nem a konfliktus kerülésre, hanem azok korrekt konszenzusos
megoldására kell törekedni.
A tanulói ügyek intézésében minden esetben az önálló, felnőtt életre nevelés a cél, melyet a
kedves, segítőkész, tanulóközpontú pedagógusok, osztályfőnökök és titkársági dolgozók személyes
példamutatássukkal is segítenek.
Szülők bevonása az oktatási- nevelési folyamatokba
A 2018/2019-es tanévben 2018. 09. 22-én (szombaton) tervezzük megrendezni az iskolánkban
hagyományosnak mondható családi napot. Ezen a napon iskolánk osztálytermeinek, épületének és
környezetének szépítése mellett szülői akadémiát és nevelési kerekasztalt is tervezünk tartani a testilelki egészség és „jól lét” témakörében.
Tájékoztatást és kerekasztal beszélgetést tartunk a szülőknek/szülőkkel a tanulást segítő,
készségfejlesztő és közösségépítő programokról és foglalkozások lehetőségéről.
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E mellett felvettük a kapcsolatot a Magyar Dietetikusok Szövetségével és az iskolai védőnővel, hogy az
egészségre káros, de minden üzletben kapható élelmiszerek (pl. energiaitalok) emberi szervezetre
mért károkozásáról tartsanak előadást (szülői akadémiát).
A Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézete aznapra két különböző
időpontban tart az érdeklődő szülőknek és diákoknak kerekasztal beszélgetést drogok és drog
prevenció témakörben.
Módszertani megújulás
Centrum szintű elvárás, hogy a továbbiakban is a frontális tanórákat a tanulók aktivitását
megkövetelő, kooperatív munkaformák váltsák fel. Ennek legfontosabb feladatai:
1. A minimális követelményrendszer tantervi szabályozók szerinti áttekintése,
2. Tanári felkészülés a tanórákon folyó differenciált oktatásra,
3. Az eredmények kölcsönös megismerését támogató szabad óralátogatási időszak kijelölése
(min. 20 tanítási nap),
4. A tantermek alkalmassá tétele kooperatív órákra (pl. egyszerű átrendezés, új bútorzat
rendeltetésszerű használatba vétele),
5. A tanévben minden pedagógus a legsikeresebb módszertani újításaiból válogatva elkészít egy
2-3 tanórát felölelő, a tanulók motiválására alkalmas új, vagy újszerű módszer tanórai
leképezést tartalmazó tervet. Ennek határidejét a tanévi ütemtervben rögzítjük. Az iskolai
tananyagtári feltöltését követően következik a megvalósítás, mely egyéni döntés esetén a nyílt
hétre is eshet. A megvalósítást táblázatos formában azzal a céllal nyilvánosságra hozzuk, hogy
a kollégák egymást ekkor szabadon látogathassák.
6. BGSZC Pedagógiai Napok rendezvény
7. A megújuló tantervi elemek friss, piaci tudást adva, élményszerűen jelenjenek meg a
tanórákon
8. A fejlesztő értékelés iskolai adaptációja

Aktív és komplex szabadidőszervezés, iskolai ünnepek
Iskolai rendezvényeink szellemisége a tanulóközpontú iskola elképzelésére épül. A diákok építő
gondolatait keressük, használjuk fel a rendezvényeink megszervezéséhez. Nagy jelentőséget
tulajdonítunk az iskolai diákönkormányzatnak és munkájának. A diákok teljes körét akarjuk bevonni
abba a munkába, ami az ő szabadidejüket érinti. Hagyományos iskolai rendezvényeink közül a családi
nap és a kultúrjárőr délután is így a diákok kérésére szerveződött meg évekkel ezelőtt. A családi nap az
iskola takarításának, megújításának színes forgatagú eseménye, amely a szülők bevonásával történik.
Ez a rendezvény alkalmas arra, hogy a tényleges munkavégzés mellett a szülők és a tanárok közössége
jobban megismerje egymást, s a jövőben jó és bizalmi kapcsolat alakuljon ki közöttük. A kultúrjárőr
rendezvény megszervezésében tovább erősödik az átalakulás motívuma. Ebben a tanévben folytatni
szeretnénk a tanár vezette csapatok (esetleg osztályok) versengését. A tornatermet jó helyszínnek
találtuk tavaly, idén is ott lenne. Az iskolai rendezvények és szabadidős tevékenységek munkaközösség
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célja az iskolai ünnepélyek megtartásával az, hogy tudatosodjék a diákokban a makro közösséghez, a
magyarsághoz való tartozásuk, ugyanakkor a kisebb iskolai közösségben az összetartozástartozás
élményét erősítjük. Nemzeti ünnepeinket az iskola diákközössége előtt és jelenlétében tartjuk ünnepi
környezetben. Ünnepi hangulatban éljük meg a nemzet sorsproblémáit. Ilyen nagy jelentőségű
nemzeti ünnepünk az 1956-os és az 1848/49-es forradalmak és szabadságharcok megünneplése. Az
aradi vértanúk emléknapjának, a magyar kultúra - és a nemzeti összetartozás napjának a méltó
megünneplése szintén alkalmas a közösséghez való tartozás érzésének, tudatának kialakításához. A
nevelés, emberformálás fontos erkölcsi pillére lehet a holocaust és a bolsevizmus áldozataira történő
emlékezés. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet a kívánatos, mert ez jelzi, hogy kilépünk a
hétköznapokból, és hogy ezekre az alkalmakra ünneplőbe öltözik az emberi lélek is. A szalagavató nagy
körültekintést igénylő rendezvény. A végzős diákok felszalagozása történik meg ezen. A szalag a
felnőtté válás szimbóluma. Jelzi, hogy az iskola elvégezte a munkáját és hamarosan vizsgára bocsájt, s
kilép a tanuló az életbe. A szülői háznak ez nagy jelentőségű családi eseménye. A ballagás szimbolikus
jelentéssel is bír: a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen
egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után új élet vár rájuk. A ballagás egyben a gyermekkor
végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi. A munkaközösség szoros kapcsolatot alakít ki a
diákönkormányzattal, koordinálja, szervezi, segíti a munkáját. Mindenben, ami érintheti, kikéri a
véleményét. Számít arra, hogy alkotó és új ötletekkel segítsék az érdekes, figyelemre méltó
rendezvényeket, s így azokat sikerüljön tanulóink érdeklődésének megfelelő tartalommal megtölteni

Rendezvény neve
Évnyitó
Gólyaavatás
Családi nap
Aradi vértanúk emléknapja
1956 októberi forradalom –Megemlékezés
Helyesírási verseny
Kultúrjárőr – délutáni program
Szalagavató
Nyílt nap
II. Nyílt nap
AIDS világnap
Nyílt órák a nyolcadikosoknak
Iskolakarácsony
Magyar Kultúra Napja
III. Nyílt nap
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Március 15. ünnepség
Költészet napja – Szavalóverseny
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Ballagás
Sportnap
Nemzeti összetartozás napja
Tanévzáró és bizonyítványosztás

Várható időpont
2018. szeptember 3. - hétfő
2018. szeptember 21. - péntek
2018. szeptember 22. - szombat
2018. október 5. - péntek
2018. október 19. - péntek
2018. október 24. - szerda
2018. október 26. - péntek
2018. november 10.- szombat
2018. november 14. - szerda
2018. november 28. - szerda
2018. november 30. - péntek
2018. december 3. - hétfő
2018. december 21. - péntek
2019. január 21. - hétfő
2019. február 13. - szerda
2019. február 22. péntek
2019. március 14. - csütörtök
2019. április 11 . - csütörtök
2019. április 15. - hétfő
2019. május 3. - péntek
2019. május 8. - szerda
2019. június 4. - kedd
2019. június 20. - csütörtök
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ÖKOISKOLA
Az örökös ökoiskola cím megszerzése kötelez bennünket arra, hogy a tanulók környezettudatos
szemléletét kialakítsuk, formáljuk.
Alapvető célkitűzések:
* környezettudatosságra nevelés, fenntarthatóság elveinek érvényesítése
* újrahasznosítás
* érzékenység környezetünk állapota iránt
* zöld szemléletmód kialakítása
* felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása
* az iskola környezetének rendben tartása
* együttműködés keresése a „zöld szervezetekkel”
* törekvés az iskola környezettudatos működésére
* egészséges életmódra nevelés
* fenntartható fogyasztás elvére nevelés
* helyi szervezetek, üzemek megismerése, melyek a fenntarthatóság szellemében működnek
Tevékenységek:
Öko faliújság a nevezetes napokról
1. Az aktuálisan meghirdetett versenyek nyomon követese
2. Jeles napokhoz kötődő programokon részvétel, szorgalmi feladatok kiadása
3. Öko szakkör működése
4. Fővárosi környezetvédelem, újrahasznosítás megismerése
5. Fővárosi védett területek megismerése
6. Környezetvédelmi, természetvédelmi, egészségvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás,
programjaikon való részvétel
 Magyar Természetvédők Szövetsége
 Fővárosi Természetvédelmi Őrszolgálat
 Jane Goodall Intézet
 Orvostanhallgatók egyesülete
7. Egészségvédelmi napokon részvétel, elsősorban a 9. kerület által meghirdetett rendezvényekensportrendezvényeken való
8. Okos Tányér program ismertetése
9. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelése, írása
10. Adódó új környezetvédelmi, természetvédelmi és egészségvédelmi programokon való részvétel
11. Szülők nagyobb mértékű bevonása a fenntarthatósági programokba
12. Iskolai környezet ápolása, öko-díszítés
13. A természetismeret, a komplex természettudományos tantárgy és a földrajz keretében nagyobb
figyelmet kap a fenntarthatóságra való nevelés
14. A KEF programjain való részvétel
15. Fenntarthatósági Témahéten való részvétel
16. A témával kapcsolatos internetes oldalak folyamatos figyelése
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17. Az Erasmus program keretében hobbikert létrehozása és folyamatos gondozása az iskola
udvarán.
Programok havi bontásban
Szeptember
Részvétel a világ legnagyobb tanóráján a Fenntarthatósági témahét keretében
Te szedd!
Családi nap: kert rendezés, osztályok festése, öko-díszítése, egészség prevenciós program
Kirándulás a Budai-hegységben
Október:
Hobbikert kijelölése, talajelőkészítési munkálatok, növények ültetése
Spar futónapon részvétel
Kerti levelek összeszedés
Magyar Földrajzi Múzeum környezetvédő óráján való részvétel
Madáretetők kihelyezése
November
Szemléletformáló és újrahasznosító központ foglalkozásán való részvétel
Madarak etetése
Falevelek söprése
Bokrok ültetése a hobbikertbe
December
December 1. AIDS világnapja-kerületi rendezvényen való részvétel
Az Orvostörténeti Múzeum megtekintése
Ajándék készítés újrahasznosított anyagokból
Madarak etetése
Iskolai karácsonyi díszítése
Január
Madarak etetése
Jane Goodall Intézet előadásán való részvétel
Február
Madarak etetése
Idegenvezetők napján való részvétel
Hobbikert előkészítése
Március
Fenntarthatósági Témahét
Víz Világnapi programon való részvétel
Hobbikertben növények ültetése
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Április
Passzív ház megtekintése-Székesfehérvár
Tavaszi nagytakarítás az iskola udvarán
Hobbikert gondozása
Május
Kirándulás a Budai-hegységben
Május 10. Madarak és fák napja-Az iskola udvarán levő fák tanulmányozása
Hobbikert gondozása
Június:
Hobbikert gondozása
Az év lezárása, értékelése
Rendezvény neve/üzemlátogatás
Kirándulás a Budai-hegységben
Magyar Földrajzi Múzeum foglalkozásán való részvétel
Szemléletformáló és újrahasznosító központ foglalkozásán való
részvétel
Az Orvostörténeti Múzeum megtekintése
Jane Goodall Intézet előadásán való részvétel
Idegenvezetők napján való részvétel
Víz Világnapi programon való részvétel
Passzív ház megtekintése-Székesfehérvár

Várható időpont
szeptember és május
október
november
december
január
február
március
április

Mentorálás
A tavalyi mentor programot folytatjuk, cél a bevont tanulók számának növelése, ennek alapjául az ESL
statisztikát vesszük. Tovább ösztönözzük a tanulópárok létrejöttét. Hisszük, hogy gyerek a gyerektől
bátrabban, őszintébben, nyitottabban mer kérdezni. Gyerek a gyereknek egyszerűbb szavakkal tud
magyarázni. A tanuló párok számára biztosítjuk hétfőn az első órát. A mentorálló tanulók ezt a
feladatot közösségi szolgálat terhére végzik, ezért is fontos a pontos adminisztráció.
Szülői kapcsolattartás
A szülői házzal való kapcsolattartást kiemelt feladatunknak tartjuk. Fontos, hogy a szülőket sikerüljön
megnyernünk a tanulmányi és nevelési feladataink megvalósításának céljából, így sokkal
eredményesebbek lehetünk az iskolai oktató-nevelő munkában. Ennek érdekében az alábbi
eseményeket tervezzük:
Esemény

Időpont

Esemény célja

SZMK értekezlet

2018. 09. 12. (16.00)
2018.02.06. (16.00)

Tájékoztatás, fórum.
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Iskolai szintű összevont szülői 2018. 08. 30. (17:00)
értekezlet
a 9. évfolyamon
2018. 09. 12. (17:00)
10. – 12. évfolyamokon
2018.02.06. (17.00)
9-12. évfolyamon

Iskolai fejlesztések és
eredmények megismertetése a
szülőkkel.

Osztályszintű szülői értekezlet

2018. 08. 30. (17.30)
a 9. évfolyamon
2018. 09. 12. (17:30)
10. – 12. évfolyamokon
2018.02.06. (17.30)
9-12. évfolyamon

Tájékoztatás, interaktív
beszélgetés, iskolai, családi és
osztályprogramok tervezése,
szervezése.

Családi nap

2018.09.22.

Diákok, szülők és az iskola
dolgozóinak közös jó hangulatú
csapatépítő programja. A szülői
akadémia elindítása. (nevelési
kerekasztal)

Tanári fogadóórák

Heti rendszerességgel, a
honlapon közzé téve.

Egyéni problémák, információk
rugalmas, korrekt és etikus
kezelése.

Szülők tájékoztatása az induló
OKJ-s nappali és esti, illetve
nyelvi képzéseinkről. Külön
kihangsúlyozva a szülők
bekapcsolódásának
lehetőségéről az esti
képzéseinkbe.

A táblázatban felsorolt fórumokon kívül is nyitva áll iskolánk ajtaja a szülők előtt, és legjobb tudásunk
szerint segítséget nyújtunk számukra.
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Oktatási feladatok
Érettségizők éjszakája
Idén második alkalommal rendezzük meg az Érettségizők Éjszakáját április 30-án. Célunk, hogy
tizenkettedikes tanulóinknak életük első nagy megmérettetése előtt még egyszer csak az érettségi
tárgyakra fókuszálva átfogó, kicsit újszerű ismétlést kínáljunk, ami a még sikeresebb érettségihez segíti
őket. Terveink szerint a rendkívüli időpontban tartott felkészítésbe bekapcsolódhatnak az esti
képzésben érettségiző hallgatóink is.
A tanórák tervezett beosztása:
Április 30. kedd
Kereskedelem ágazat

Közgazdasági ágazat

15:00-16:10

Magyar (KF)

16:20-17:30

Történelem (SPK)

17:40-18:50
19:00-20:10
20:20-21:30

Matematika (MLP)

Matematika (SZCS)

Angol / Német (BE, LM, ÖE)
Kereskedelem
ismeretek (HF)

Közgazdaság ismeretek
(BHE)

Házi feladatok
A tanárok folyamatos tapasztalatai és a minőségbiztosítási rendszer keretében végzett
vizsgálatok is azt mutatják, hogy a tanulók szinte alig foglalkoznak délutánonként iskolai feladatokkal.
Pedig a házi feladat önálló munkavégzésre nevel, mely a munka világában majd az egyik legértékesebb
képesség lehet.
Nagy szükség van az önálló tanulásra és az ebből adódó kalandokra és a felfedezés élményének
megtapasztalására.
A tanárok ezért minden tantárgy esetében tanévenként minimum két témazáró dolgozathoz
kapcsolódó, nagyobb lélegzetű házi feladatot, projekt munkát projektmunkát jelölnek meg a tanmenet
mellékleteként, melyek kötelező jellegűek és a témazárók értékelésének 30%-át adják. Ezeket
(tartalom és a kapcsolódó témazáró megjelölésével) szeptember 15-én az iskola honlapjának házi
feladatok menüjében tesszük közzé.

Versenystratégia
Az intézmény kiemelt hangsúlyt fektet a versenyeken való megmérettetés lehetőségére.
Minden tanár feladata, hogy a tanév során részvételi lehetőséget kínáló versenyen tanulókat indítson,
és törekedjen kiemelkedő eredmény elérésére. A tanév végére ennek a tevékenységnek az indikátora
a minden pedagógushoz hozzárendelhető részvétel. Természetesen bizonyos szakok esetében ez
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közreműködést is jelenthet, de a legtöbb tanárhoz minimálisan egy hozzárendelhető versenyeztetett
tanuló fogalmazódik meg elvárásként.
Kiemelten kezeljük az iskola profiljához tartozó szakmai versenyeket, ezeket az alábbi táblázat
foglalja össze:
A verseny megnevezése
Ágazati és ágazaton kívüli
Szakmai Érettségi tantárgyak
Versenye (ÁSZÉV)
Szakma Kiváló Tanulója
(Szakma Sztár) verseny iskolai
fordulója
Szakma Kiváló Tanulója
(Szakma Sztár)
PénzSztár
Harsányi gazdasági verseny
Szakmai verseny 7. osztályosok
részére

Várható időpontja
Elődöntő: 2019. március,
döntő: 2019. április

Érintett osztály / csoport
12/A, 12/B

2018. november

3/11/SZ

Elődöntő: 2019. január, döntő:
2019. április
2018. október
Online forduló elkészítésének
határideje: 2018. december
14., Döntő: 2019. január 30.
2019. március 20.

3/11/SZ
11/A, 11/B, 12/A, 12/B
A BGSZC 10-12. évfolyamos
tanulói
Az általános iskolák 7.
osztályos tanulói

Felzárkóztatási/tehetséggondozó stratégiai
SNI-s tanulóinknak órarendben kínálunk felzárkóztatást a 9. és a 10. osztályban
matematikából, a 11. és a 12. osztályban szakmai tárgyakból. Így az első két évben azok a tanulóink,
akiknek a matematika tantárggyal nehézségeik vannak, megtanulják a szakmai tantárgyakhoz
szükséges matematikai számítások alapjait majd az utolsó két évben annak alkalmazását a
feladatokban. A sikeres érettségi eléréséhez diákjaink választhatnak érettségi felkészítő
foglalkozásaink közül. A matematika érettségi felkészítést beépítettük az órarendjükbe. A
felzárkóztatási stratégia részeként kezeljük a kompetenciafejlesztést. Kilencedikes és tizedikes
tanulóinknak heti egy órában kínálunk az egyik félévben matematika a másik félévben magyar
kompetenciafejlesztést. Ezeken az órákon gyakorlati életből vett feladatokat oldunk meg, hogy az
országos kompetenciamérésen eredményeink javuljanak.
A minden évfolyamon a szaktanárok igény szerint korrepetálást tartanak. Az eredményeinket
folyamatos mérésekkel ellenőrizzük, melynek nem a tanuló stresszhelyzet elé állítása, hanem a
tájékozódás. Ennek keretében évfolyamszintű dolgozatokat iratunk, és félévenként egy centrum szintű
témazáró dolgozat megíratására kerül sor matematika tantárgyból a 10. évfolyamon januárban, a 11.
évfolyamon júniusban.
ÚJ európai programok, pályázatok
Iskolánk munkaközössége nagy figyelmet fordít az Európai Unió és az EMET által kiírt pályázatokra, mert
a tanulók európai kitekintése, versenyképessége és motivációja szempontjából fontos, hogy az iskola
rendelkezzen nemzetközi megméretést és tapasztalatokat nyújtó pályázatokkal.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk ebben a tanévben is nyertes Erasmus+ KA2-es pályázat részese
lehet. A török koordinátor iskola által benyújtott pályázat elnevezése „Stop dropout stop tear drops!”
(Legyen vége a korai iskolaelhagyásnak!)
Az új pályázatunk az induló 9. évfolyamos diákjaink számára kínál készségfejlesztő és közösségépítő
programokat, érdekes tevékenységeket, amelyek hozzásegíthetik a tanulókat, hogy minél
sikeresebbek lehessenek középiskolai tanulmányaik során. A külföldi diákcsere program jó
lehetőséget biztosít az angol nyelv gyakorlására és külföldi kapcsolatok létesítésére, utazásra.
A „Határtalanul!” Programra beadott pályázatunk várólistán van.
Három pályázat megírását tervezzük az új tanévben.





Erasmus+ KA1—es pályázat írását, melynek keretén belül meghatározott tematikán külföldi
tanár továbbképzésre pályázunk
Az E-Twinning felület felhasználásával partnereket keresünk új Erasmus+ KA2-es pályázat
beadásához. Ez a pályázati forma népszerű iskolánkban és motiválja a tanulókat a hatékonyabb
nyelvtanulásra.
Új Határtalanul! pályázat beadását tervezzük januárban.

Projekthét
Az iskola összes tanulójának bevonásával központi, szakmai téma köré projekthetet szervezünk
2018 október 15-től 19-ig.
Az idei Projekthéten változatos feladatokban vesznek részt diákjaink, melyek fő, egységes célja a tanult
szakma gyakorlatiasabb megismertetése, valamint a szakmai tudás megszerzésének elősegítése.
A 9. évfolyamon egyrészt „Értem a pénzem” címmel tartunk foglalkozásokat a pénzhez, családi
költségvetéshez kapcsolódóan, másrészt feladat lesz különböző kereskedelmi cégek
termékkínálatának, árainak összehasonlítása, ebből elemzés készítése.
A 10. évfolyamos tanulók valamilyen kutatási témát dolgoznak fel (pl. iskolánk tanulóinak
édességfogyasztási szokásai) kérdőív készítésével, kitöltetésével, kiértékelésével, ugyanakkor számukra
is feladat lesz kereskedelmi cégek termékkínálatának, árainak összehasonlítása, elemzés készítése.
A 11. évfolyamon „Etikus vállalkozói ismeretek” címmel tartunk foglalkozásokat, melynek keretében a
vállalkozás alapításával, etikus működtetésével kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk diákjainknak
(pl. marketing terv elkészítése).
A 12. évfolyamon érettségi feladatokkal segítjük diákjaink érettségi vizsgára történő felkészülését.
A projekthét keretében a 9. és 10. évfolyam terveink szerint egy napot az OTP Fáy alapítványnál, vagy
üzemlátogatással tölt el.
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Sportstratégia
A mindennapos testnevelés 2012/2013-as tanévben került bevezetésre. A 2016/2017-es tanévtől
már valamennyi évfolyamot érint. 2017-2018-as tanévtől a 9-12. évfolyam szakgimnáziumában, és a
9. évfolyam szakközépiskolában heti 5 testnevelés óra van. 10-11.szakközépiskolában 2 heti 5
testnevelés óra van. 9-12. évfolyam szakgimnáziumban és az
9. évfolyam szakközépiskolában heti 5 testnevelés óra kötelező, a következő bontásban: 3 óra
testnevelés és 2 óra sportkör.
A 2 óra sportkör kötetlenebb. A játékosságot tartjuk szem előtt. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk
az osztályközösség érdeklődésének megfelelő sportági választásra. Fontosnak tartjuk, hogy a
mindennapos testnevelés a tanulóknál a sportágak megismerésén túl, a számukra legmegfelelőbb,
nekik tetsző feladatokkal bővüljön. Az iskola adottságait figyelembe véve szervezzük az órákat. kosárlabda, röplabda, foci, floor-ball, tollaslabda, asztalitenisz, kondi.
A sportköri foglalkozások a 11-12. évfolyamon kiválthatók abban az esetben, ha legalább heti 2
órában rendszeres sporttevékenységet folytat a tanuló s ezt hivatalosan igazolni is tudja. A
testnevelők e lehetőséget maximálisan támogatják, mivel az eltelt két év során már megfelelő
alapismereteket, készségeket szereztek, további fejlődésüket egyesületben, szakember vezetésével
folytathatják.
A 2017/2018-as tanévben a tanulók fittségi állapotának felmérésében az ingafutás (20m-es) volt a
leggyengébb, az országos eredmények alatt voltunk, ezért fittségi állapot fejlesztésére a következő
tanévben fokozott hangsúlyt kell fektetni. További hangsúlyos fejlesztési feladat a gerinc és törzs
stabilitását biztosító izmok rendszeres, célzott erősítése és nyújtása a gerincvédelmi szempontok
figyelembevételével.
A mindennapos testnevelés célja: Az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres mozgásigény
kialakítása a középiskolás évek után is. A tanulók fizikai állapotának további fokozatos fejlesztése.
Iskolánk tehetséggondozásának célja: Az átlagosnál jobb képességű tanulókat a tehetségüknek
megfelelően egyesületbe, szakemberhez irányítjuk.

A tanítás-tanulás támogatása elektronikus tananyag fejlesztésével
Az idei tanévben az eddigi módszertani innovációkra építve centrum szintű digitális
tananyagfejlesztés kezdődik. A munkában minden innovatív pedagógus részt vehet. A fejlesztés
tartalmát egy belső, de akkreditált pedagógus továbbképzés formájában adjuk közre. A cél, hogy az
otthoni tanulás támogatásával módszertani előrelépés történjen, mely kapcsolódik a családbarát iskola
koncepciójához és frissíti a felnőttoktatás pedagógiai eszköztárát is. A fejlesztő és adaptáló pedagógus
számára a tanórákat és a tanítás-tanulás folyamatát frissítő eszköz készül, mely emellett hatékony és
gyors válasz a kerettantervben új, tananyaggal kevésbé támogatott tartalmi elemek megjelenésére.
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Üzemlátogatások
A tervezett üzemlátogatásaink célja diákjaink látókörének szélesítése, a kereskedelem különböző
ágainak, kapcsolódási pontjainak, valamint a közgazdaság gyakorlati hasznának, gyakorlatban való
alkalmazhatóságának megismertetése. Iskolánk az üzemlátogatásra fenntartott keretösszeget idén is
utaztatásra kívánja fordítani, lehetővé téve minél több diák több helyszínre való eljuttatását.
A következő cégeket/helyszíneket tervezzük meglátogatni:
Üzemlátogatás
ABT Treuhand csoport, Budapest
Mercedes gyár, Kecskemét
SPAR Logisztikai Központ (Bicske és/vagy Üllő)
Tesco (KÖKI) áruház
Auchan (Óbuda) áruház
CBA (Krupp és Tsa Kft – Érd)
Központi Vásárcsarnok
BIBUS Kft
KSH
NAV
OTP Fay alapítvány

Tervezett időpont
szeptember - október
június
május
március - április
projekthét
szeptember - október
május 29.
fenntarthatósági témahét
szeptember – október
szeptember - október
projekthét



ABT Treuhand csoport, Budapest – könyvelőcég – kb. 20 fő. Közgazdasági ágazaton tanuló
diákjaink betekintést nyerhetnek egy nemzetközi könyvelő és könyvvizsgáló cég
mindennapjaiba és reményeink szerint kedvet kapnak felsőfokú tanulmányok elvégzéshez.



Mercedes gyár, Kecskemét – kb.40 fő. Raktározási rendszer megtekintésével bővíteni tudjuk
diákjaink készletezéssel kapcsolatos ismereteit.



SPAR Logisztikai Központ (Bicske és/vagy Üllő) – kereskedelmi bolthálózat lévén meg tudják
erősíteni az általunk áruforgalomból és kereskedelmi ismeretek tantárgyakból tanítottakat.



Tesco (KÖKI) áruház – Az eladó /kereskedő diákok tájékoztatást kaphatnak az áruátvételről, a
raktározásról, az áru kihelyezéséről.



Auchan (Óbuda) áruház - Az eladó /kereskedő diákok tájékoztatást kaphatnak az áruátvételről,
a raktározásról, az áru kihelyezéséről.



CBA (Krupp és Tsa Kft – Érd) üzlet és logisztikai központ. Az üzletben minden folyamat
megtekinthető: elektronikus áruátvétel, raktározás, áru kihelyezés, eladás, elektronikus
polccímke rendszer; míg a raktárban: beérkeztetés, raktározás, komissiózás, számlázás,
kiszállítás kerül bemutatásra.



Központi Vásárcsarnok – Az eladó és a kereskedő diákok tanulmányozhatják a vásárcsarnokban
használt értékesítési és marketing eszközöket, valamint azok alkalmazásának lehetőségeit.



BIBUS Kft. naperőművei és zöld épülete – fenntarthatóság hete – kb. 20 fő. ÖKO iskola és
gazdasági szakgimnázium lévén érdekes felfedezést tehetünk a cégnél, mert napraforgó
rendszerű saját tervezésű naperőműveket építettek és működtetnek, így látva el saját
13
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energiaszükségletüket, valamint betekintést nyújtanak a beruházás előkészítése (beruházástervezés), megvalósítás és működtetés gazdasági kérdéseibe.


KSH – lehetővé teszi a közgazdasági ágazatban statisztikát tanulók kitekintését.



NAV - a közgazdasági ágazatban tanulók pontos képet kaphatnak az adózás gyakorlatáról és az
ügyfélkapu használatáról.



OTP Fay alapítvány – A projekthétbe illeszkedve az alapítvány segítségével is bővíteni
szándékozzuk diákjaink pénzügyi tudatosságát.

Szervezetfejlesztési feladatok
Családközpontú ügyintézés
Az ésszerűség kereteit betartva az iskola dolgozói lehetőséget biztosítanak - a hozzánk járó
diákok és családjuk számára - az időben rugalmas ügyintézésre, kapcsolattartásra a tanügyi
intézkedésektől a tanárokkal történő konzultációig.
Testvérek előnyben részesítése
Amennyiben a nálunk tanuló diák testvére is hozzánk jelentkezik, úgy a felvételi rangsorban
elért azonos pontszám esetén jelentkezését kedvezményesen bíráljuk el.
Családbarát munkahely megteremtése
A családbarát munkahely megteremtése kiemelt szervezetfejlesztési feladatunk. A munkáltató
és a munkavállalók közötti jó viszony kedvezően hat a dolgozók családi életére és szabadidős
tevékenységére, ami visszahat a munkavégzés minőségére. Ezt igyekszünk megteremteni a technikai
dolgozók rugalmas munkakezdésével, a kisgyermekes pedagógusok órarendi igényinek lehetőség
szerinti figyelembevételével, valamint az otthonról végezhető munkák támogatásával (adminisztráció,
tanórai felkészülés, stb.). A közös kirándulásokkal valamint a karácsonyi és tanévvégi közös éttermi
rendezvényekkel igyekszünk a munkahelyi összetartozás érzését erősíteni, a közösségi szellemet
javítani.
Ügyfélbarát iskola
Ügyfélbarát ügyintézésünket tovább kívánjuk fejleszteni, különösen az attitűd általánossá
tételével, ezzel is támogatva a pedagógiai munkát. Az eddiginél is rugalmasabb félfogadási időt
igyekszünk biztosítani, természetesen az aktuális napi munkák elvégzésének figyelembevételével.
Célunk a tanuló- és szülőbarát ún. „egyablakos” ügyintézés lehetőség megteremtése. A panasz- és
reklamációkezelésre irányuló ügyfélszolgálati tevékenységünket továbbfejlesztjük, a szülők számára
továbbra is segítséget nyújtunk az e-napló technikai hozzáférésében.
A tanuló-iskola, szülő-iskola konfliktusokat az intézmény helyben, békéltető jelleggel,
személyes meghallgatást is felajánlva kísérli meg rendezni.
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Elektronikus ügyintézés
Az iskola dolgozóit ösztönözzük és segítjük az elektronikus ügyintézés elérésében (pl. e-bérjegyzékhez
történő hozzáférés).
Az intézményi működés a készpénzmentes iskola irányába történő fejlesztése
A tagintézmények egységes terembérleti rendszer megteremtését tűzik ki célul. Az elképzelés központi
eleme egy olyan on-line szoftver, amely képes az iskolák szabad kapacitásait, bevételt termelve lekötni.
Az internetes kereskedelemben jól ismert megoldásokkal tervezett értékesíteni az oktatásban ki nem
használt erőforrásokat. A kiadás figyelembe veszi az iskolák órarendjét. A BGSZ a felhasználás részévé
kívánja tenni az on-line fizetési lehetőséget, valamint az igény szerinti szolgáltatások lekötését (pl.
takarítás, rendszergazdai felügyelet, eszközök használata, stb.).
A beiskolázási tevékenység folyamatos támogatása
1.

Beiskolázási stratégiánk legfontosabb célja, hogy a tanulólétszámot növelve minél több a
szakmája iránt elkötelezett motivált diák érkezzen iskolánkba, ahol az egyéni bánásmóddal a
családias légkör megteremtésével a legtöbbet hozhatjuk ki a diákokból.
Iskolákba a felvételi követelményeknek megfelelve lehet bekerülni:
- a hozott pontok 2x-esen,
- a központi írásbeli 1x-esen,
- a szóbeli beszélgetés 2x-esen
Számítanak a végső felvételi eredménybe.
Az adott év ponthatárát úgy határoznánk meg az eredmények ismeretében, hogy minden olyan
tanuló, aki nem bukott meg 8. félévkor, felvételt nyerhet, amennyiben belefér a keretszámunkba.

2.

Igazgatói egyeztetés alapján, a jelentősebb számú tanulót küldő általános iskolákba a marketinges
kollégák vezette felkészítést követően, kiscsoportban saját tanulóink népszerűsítik iskolánkat.
Ehhez ízléses, de az intézmény hagyományos megjelenését megőrző nyomdai anyagot, iskolai
logóval ellátott pólót, továbbá a rövid prezentációt segítő, olcsó, de modern, hordozható pultot,
molinót és aktualizált színes szórólapot szerzünk be a fenntartó anyagi támogatásával. Terveink
szerint a népszerűsítés e módjával talán közelebb kerülhetünk a célcsoportunkhoz, hitelesebbek
lehetünk. Az idei beiskolázási periódusban is min. 40 általános iskolát tervezünk meglátogatni.

3.

A hagyományos beiskolázási rendezvényeken (sulibörzék) továbbra is tervezzük a megjelenést
ahol látványos standdal és apró ajándékokkal hívnánk fel az érdeklődők figyelmét.

4.

Igyekszünk tovább ápolni az általános iskolákkal kialakított élő kapcsolatainkat, és ebben a
tanévben is meghirdetjük a hagyományossá vált többfordulós matematikai logikai versenyt
hetedik- nyolcadik osztályos tanulóknak.

5.

Három nyílt nappal és számos nyílt órával nyújtanánk lehetőséget arra, hogy az érdeklődő diákok
a helyszínen megismerkedhessenek meg iskolánkkal és a tanórák légkörével, így személyes
benyomást szerezhetnek velünk kapcsolatban.

6.

Igyekszünk bevonni a médiát is iskolánk népszerűsítésébe.
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7.

2014-15-ös tanévtől megújuló, naprakész és figyelemfelkeltő információkkal megjelenő
honlapunkkal igyekszünk elnyerni az internetes felületen iskolát keresők körét. Korábbi
tapasztalatain azt mutatják, hogy sokak tetszését elnyerte és érdeklődését felkeltette színes,
naprakész honlapunk. A nyolcadikos diákok mellett az évközi iskolaváltók közül is sokan
honlapunkra felfigyelve keresték fel iskolánkat

8.

Ebben a tanévben is készülünk a Szakmák éjszakája rendezvénybe való iskolai szintű
bekapcsolódásra.

Az intézmény innovációs céljaihoz illeszkedő munkaközösségek fenntartása
A 2018-2019-s tanévben továbbra is öt munkaközösség segíti az iskolai munkaterv megvalósítását.
Saját éves munkaterveik alapján végzik tevékenységeiket, kiemelt figyelmet fordítva a digitális
tananyagfejlesztés és a családbarát modell gondozására.






Iskolai rendezvények, szabadidős tevékenységek (humán) munkaközösség
Pályázatíró és gondozó munkaközösség
Szakmai munkaközösség
Tehetséggondozás, fejlesztés, kooperatív technikák, (reál) munkaközösség
Web2 alkalmazások, IKT kompetenciafejlesztő és merés, értékelés, önértékelés
munkaközösség

Kapcsolattartás, információáramlás a tantestületen belül
Centrum szinten minden hétfőn az első órában tantestületi értekezletet, ezt követően a második
órában kibővített vezetőségi értekezletet tartunk.
Iskolai szinten minden munkaközösség félévente legalább egyszer értekezletet tart a napi szintű
kapcsolattartás mellett.

Ezeken a kapcsolattartási formákon keresztül valósul meg az elmúlt évek pedagógiai és
infrastrukturális fejlesztéseinek év eleji tételes ismertetése, valamint az iskolai gazdálkodási keretek
rendszerének részletes ismertetése, a tanári igények figyelembevételére alkalmas iskolai rendszer
kidolgozása.
16
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának MUNKATERVE - 2018/2019

Minden pedagógus egy hivatalos iskolai e-mail címen elérhető, ami a kommunikációt,
információáramlást nagymértékben segíti.
Továbbra is folytatni szeretném, az év végi szakmai beszélgetést, amely lehetőséget ad arra, hogy
személyre szólóan átbeszéljük, mennyiben tudott a pedagógus azonosulni a kitűzött éves célokkal és
milyen részt vállalt ezek megvalósításában. A beszélgetés arányait a pozitív változások
kihangsúlyozásának, erősítésének, a fejlesztendő területek segítésének irányába kívánom növelni.

Budapest, 2018. augusztus 31.

Mellékletek:
2018/19 tanév ütemezése
Iskolai rendezvények, szabadidős tevékenységek (humán) munkaközösség munkaterve
Pályázatíró és gondozó munkaközösség munkaterve
Szakmai munkaközösség munkaterve
Tehetséggondozás, fejlesztés, kooperatív technikák (reál) munkaközösség munkaterve
Web2 alkalmazások, IKT kompetenciafejlesztő és mérés, értékelés, önértékelés munkaközösség
munkaterve
7. DÖK munkaterv
8. IKSZ munkaterv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Melléklet-1:
2018/19 tanév ütemezése
2018. aug.
27.

hétfő

8:00 Alakuló értekezlet: ESL,
NETFIT, Kompetenciamérés
eredményei
8:30 Kibővített vezetőségi
értekezlet

Felelősök: Vitézné
Németh Adrienn, Ritter
Katalin, Mezősiné Lesku
Piroska, Karsai Ferenc
Felelősök:
igazgató, ig. helyettesek

10:00 Javítóvizsga –
matematika
10:00 Osztályozó vizsga
Eredményhirdetés: 13:00 –
14:00 között

Felelősök: Szakács Csilla,
Vitézné Németh Adrienn,
Nagy Judit, Mezősiné
Lesku Piroska, Bodnár
Edina, Ötvös Erika,
Polányi Mária

Ofők: beszerzik
a foglalkozási
naplókat az
osztályuktól

10:00 Szakmai mk értekezlet
(tájékoztató jellegű időpont)
14:00 Rendezvényszervező és
Pályázatíró munkaközösségi
értekezletek
Törzslapok és bizonyítványok
záradékolása a nyári gyakorlat
teljesítéséről 16:00-ig

2018.
augusztus
28.

kedd

Tanmenetminták kiküldése
(11. – 12. évfolyamokon
szerepeljen a vizsgatárgyak
esetén a vizsgaszituációk
gyakoroltatása, valamint a
projekt házi feladatok
beszámítása)
8:00 Osztályozó vizsga
8:00 Javítóvizsga – a
fennmaradó tárgyakból
Eredményhirdetés: 13:00 –
14:00 között

Felelősök: osztályfőnökök
Felelősök:
igazgató, ig. helyettesek
Felelős Vomberg
Gabriella

Felelős: Vizkeletiné
Gulyás Anikó

Órarendkészíté
s

14:00 WEB2… mk. értekezlet
15:00 Tehetséggondozás (reál)
mk. értekezlet
18
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának MUNKATERVE - 2018/2019

2018.
augusztus
29.

2018.
augusztus
30.

2018.
augusztus
31.

szerda

csütörtök

péntek

Törzslapok és bizonyítványok
záradékolása a javítóvizsgák
eredményéről 16:00-ig
Tanmenetírás

Felelős: osztályfőnökök

Projekthét előkészítése

Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

8:00 Osztályozó vizsga
12:00 munkaközösségek éves
munkatervének leadása
(tervezett)
+ munka alkalmassági vizsga

Felelős: minden
pedagógus

Tanmenetírás

Felelősök: szaktanárok

Tankönyvosztás
8-16-ig 10/A, 10/B
8:00 Osztályozó vizsga

Felelős: Polányi Mária

Törzslapok és bizonyítványok
záradékolása az összefüggő
nyári gyakorlatról 16:00-ig
Tankönyvosztás 8-16-ig
11/A, 11/B

Felelős: osztályfőnökök

Projekthét előkészítése

Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Tanmenetírás

Felelős: szaktanárok

15:00 – 17:00 11/A, 11/B,
12/A és 12/B tankönyvosztás

Felelős: Polányi Mária

17:00 Szülői értekezlet a 9.
évfolyamon összevont szülői
IKSZ, pályázat
osztályszülői (e-krétás
hozzáférések átadása)
8:00 Osztályozó vizsga

Felelős: osztályfőnökök

Órarendkészíté
s

Órarendkészíté
s

Órarendkészíté
s
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8:30 Nevelőtestületi nyitó
értekezlet + kötelező tűz- és
munkavédelmi oktatás
OKJ vizsgára való
jelentkezésének végső
határideje
Tanmenetírás
2018.
szeptember
1.
2018.
szeptember
2.
2018.
szeptember
3.

Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: minden
pedagógus

szombat
vasárnap
hétfő

Első tanítási nap
Évkezdés külön kiírás szerint
10:00 Évnyitó
3 osztályfőnöki óra megtartva

Felelős mk. vezető:
Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

9. évfolyamos nyelvi
szintfelmérő és csoportba
sorolás (névsorok leadásának
határideje: 15:30)

Felelős: Bodnár Edina
Felelős ig.h: Vitézné
Németh Adrienn

SZMK-s szülők névsorának
aktualizálása

Felelős: Bodnár Edina,
Vitézné Németh
Adrienn

Tankönyvosztás:
9/A, 9/B, 9/SZ
10/SZ, 11/SZ
A végzős osztályok
szalagavatós terveinek
megbeszélése

Órarendkészíté
s

Felelős: Ludányi
Melinda
Felelős: osztályfőnökök,
Karsai Ferenc,
Vizkeletiné Gulyás Anikó

Az elektronikus naplóban az
osztály tanulóinak
sorszámozása

Felelős: osztályfőnökök
Felelős igh. Vitézné
Németh Adrienn

Tanmenetírás

Felelős: minden
pedagógus

Kedd – szerda ideiglenes
órarend
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2018.
szeptember
4.

kedd

Vizsgajelentés végső határideje
(október)

Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

2018.
szeptember
5.
2018.
szeptember
6.
2018.
szeptember
7.

szerda

Tanmenetírás

Felelős: minden
pedagógus

csütörtök

Tanmenetírás

Felelős: minden
pedagógus

péntek

Beiskolázások marketing
anyagának file-ban történő
leadása bemutatásra,
megbeszélésre

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

2018.
szeptember
8.
2018.
szeptember
9.
2018.
szeptember
10.

szombat

Tantestületi értekezlet: az
elektronikus naplóban
osztályfőnöki teendők (TAJ
szám, adószám, bankszlaszám,
szülő/gondviselő neve,
rokonsági foka, tel.szám/email cím, tanuló tel.szám/email cím)

Felelős: osztályfőnökök

2018.
szeptember
11.

Órarendkészíté
s
Vizsgajelentés
végső
határideje
(október)

Órarendkészíté
s

vasárnap
hétfő

kedd

16:00 SZMK értekezlet
17:00 Szülői értekezlet az
10. – 12. évfolyamokon
IKSZ diáknaplók beszedése

9. évfolyam adatlapjainak,
bizonyítványainak begyűjtése
és adatszolgáltatás (az
általános iskolai 8. év végi
tanulmányi átlag – magatartás,
szorgalom jegyek nélkül)
A projekt házi feladatok
honlapon való közzétételének
határideje

Felelős: Bodnár Edina,
Vitézné Németh Adrienn
Felelős: osztályfőnökök
Felelős: IKSZ
Koordinátor és
osztályfőnökök
Felelős: osztályfőnökök,
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Baranyai Ferenc
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
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Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Bodnár Edina,
Vitézné Németh Adrienn
Felelős: osztályfőnökök

2018.
szeptember
12.

szerda

16:00 SZMK értekezlet
17:00 Szülői értekezlet a
10. – 12. évfolyamokon

2018.
szeptember
13.

csütörtök

Törzslapok bizonyítványok
megnyitása

Felelős: Osztályfőnökök

2018.
szeptember
14.

péntek

Beiskolázások marketing
anyagának file-ban történő
végleges leadási határideje

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Te szedd! - parkok
megtisztítása a hulladéktól.

Felelős: IKSZ
koordinátor (Mezősiné
L. Piroska),
osztályfőnökök és ÖKO
szakkör

A kitöltött IKSZ éves
jelentkezési lapok beszedése

Felelős: IKSZ
koordinátor (Mezősiné
L. Piroska),
osztályfőnökök

Tanmenetek leadásának végső
határideje (a tanmenetek
készítésénél vegyék
figyelembe a próbavizsgák
íratását tanórán és a projekt
házi feladatokat – mely
tantárgy melyik tananyag
részészéből kerül értékelésre)

Felelős: minden
pedagógus
Felelős: Vitézné Németh
Adrienn és Vizkeletiné
Gulyás Anikó

A tanulóknak készített projekt
házi feladatok leadásának
határideje

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

2018.
szeptember
15.
2018.
szeptember
16.
2018.
szeptember
17.

Aktuális tanév
tantárgyai,
óraszámok

Te szedd?

szombat
vasárnap
hétfő

Nyilatkozat –
előzetes
jelentkezés
(SNI, BTM –
föci)

Tantestületi értekezlet
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Az előző tanév végi ESL
Statisztikában érintett
tanulóknak megbeszélés

Felelős: osztályfőnökök
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Bemeneti mérés szakmai
tantárgyakból

Felelős: szaktanárok
Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. h: Vizkeletiné
Gulyás Anikó
Felelős: szaktanárok
Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. h: Vizkeletiné
Gulyás Anikó
Felelős: szaktanárok
Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. h: Vizkeletiné
Gulyás Anikó
Felelős: szaktanárok
Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. h: Vizkeletiné
Gulyás Anikó

2018.
szeptember
18.

kedd

Bemeneti mérés szakmai
tantárgyakból

2018.
szeptember
19.

szerda

Bemeneti mérés szakmai
tantárgyakból

2018.
szeptember
20.

csütörtök

Bemeneti mérés szakmai
tantárgyakból

IFI FESZT 10.00 – 15:00

2018.
szeptember
21.
2018.
szeptember
22.

péntek

Gólyaavatás – egyedi
csengetési rend

szombat

2018.
szeptember
23.
2018.
szeptember
24.

vasárnap

Családi nap (eső nap – belső
munka) = Szülői akadémia =
Nevelési kerekasztal (Eatself,
védőnő)

hétfő

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős mk. vezető:
Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Október 13.
ledolgozva

Tantestületi értekezlet
A beiskolázások marketing
anyagának megvalósítása
(szórólapok hajtogatása, tollak
feliratozása)

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

12/A 12/B előzetes érettségi
jelentkezés

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
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2018.
szeptember
25.

kedd

2018.
szeptember
26.

szerda

2018.
szeptember
27.

csütörtök

A beiskolázások marketing
anyagának megvalósítása
(szórólapok hajtogatása, tollak
feliratozása)
A beiskolázások marketing
anyagának megvalósítása
(szórólapok hajtogatása, tollak
feliratozása)

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Euroskills – Hungexpo
(összesen 75 diák – 4 osztály)
13:00 – 16:00
Kísérő: Bakonyiné Hárs Edit,
Nagy Judit, Ötvös Erika
A beiskolázások marketing
anyagának megvalósítása
(szórólapok hajtogatása, tollak
feliratozása)

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Éves önértékelési terv
véglegesítése

Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

A honlap tartalmi frissítésének
támogatása

2018.
szeptember
28.

péntek

Törzslapok és bizonyítványok
megírása a 9. és a 13.
évfolyamokon
E-krétában lévő adatok
egyeztetése, pótlása (pl.
tanuló/gondviselő neve, tel
száma, stb.)
Kutatók éjszakája

2018.
szeptember
29.

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: osztályfőnökök
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: osztályfőnökök

Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

szombat
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2018.
szeptember
30.
2018.
október 1.

vasárnap

2018.
október 2.
2018.
október 3.

kedd

2018.
október 4.
2018.
október 5.

csütörtök

hétfő

szerda

péntek

Tantestületi értekezlet

OKT 1 STAT

9. és 13. évf. törzslapok és
bizonyítványok megírásának
ellenőrzése

Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Vizkeletiné
Gulyás Anikó

Ferencvárosi Pályaválasztási
Börze
10:00 – 15:00

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Aradi vértanúk emléknapja

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Intézményi tanfelügyelet
2018.
október 6.
2018.
október 7.
2018.
október 8.
2018.
október 9.
2018.
október 10.
2018.
október 11.
2018.
október 12.

szombat

péntek

12AB IKSZ értesítőlevél
kiküldése

2018.
október 13.
2018.
október 14.
2018.
október 15.

szombat

Áthelyezett munkanap (hétfő –
október 22.)

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

kedd
szerda
csütörtök

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Projekthét

Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Családi nappal
ledolgozva

Felelős: Ivády Endre
Péter
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2018.
október 16.

kedd

Centrumos pedagógiai napok
Projekthét

2018.
október 17.

szerda

Centrumos pedagógiai napok
Projekthét

2018.
október 18.

csütörtök

Centrumos pedagógiai napok
Projekthét

2018.
október 19.

péntek

1956 októberi forradalom –
Megemlékezés
Projekthét

2018.
október 20.
2018.
október 21.
2018.
október 22.
2018.
október 23.
2018.
október 24.

szombat

2018.
október 25.
2018.
október 26.

csütörtök

Felelős: Ivády Endre
Péter
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

vasárnap
hétfő

Áthelyezett pihenőnap

kedd

Munkaszüneti nap

szerda

Helyesírási verseny

péntek

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Szünet előtti utolsó
tanítási nap

Kultúrjárőr – délutáni program
Erasmus Multiplikációs nap
2018.
október 27.
2018.
október 28.
2018.
október 29.
2018.
október 30.

Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Péter
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Péter
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Péter
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

szombat
vasárnap
hétfő

Őszi szünet

kedd

Őszi szünet
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2018.
október 31.
2018.
november 1.
2018.
november 2.
2018.
november 3.
2018.
november 4.
2018.
november 5.
2018.
november 6.
2018.
november 7.
2018.
november 8.
2018.
november 9.
2018.
november
10.

szerda

Őszi szünet

csütörtök

Munkaszüneti nap

péntek

Áthelyezett pihenőnap

2018.
november
11.
2018.
november
12.

vasárnap

2018.
november
13.
2018.
november
14.

kedd

2018.
november
15.
2018.
november
16.

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

Szünet utáni első
tanítási nap

Centrumos ÖKOISKOLAI
találkozó

Felelős: Márta Erzsébet

Áthelyezett munkanap (péntek
– november 2.)
Szalagavató

Felelős mk. vezető:
Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

hétfő

szerda

Tantestületi értekezlet
E-hód online informatika
országos verseny
E-hód online informatika
országos verseny

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős: Vomberg
Gabriella

E-hód online informatika
országos verseny

Felelős: Vomberg
Gabriella

Rövidített tanítás (0 – 6 órák
megtartva)
14:00-tól Nyílt nap
csütörtök

E-hód online informatika
országos verseny

Felelős mk. vezető:
Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Vomberg
Gabriella

péntek

Negyedéves szaktanári
figyelmeztetők beírása a

Felelős: szaktanárok és
Vomberg Gabriella
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gyenge tanulmányi eredmény
miatt, nyilatkozat bekérése
2018.
november
17.
2018.
november
18.
2018.
november
19.

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
14:00-ig Óravázlatok
elektronikus elküldésének
határideje

A szabadon látogatható órák
beosztása, szervezése

Negyedéves szaktanári
figyelmeztetők beírásának
ellenőrzése

2018.
november
20.
2018.
november
21.
2018.
november
22.
2018.
november
23.
2018.
november
24.

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

kedd

Az óravázlatok honlapon való
közzététele

Felelős: szaktanárok
Gyűjtésért felelős:
Tóbiás Rita
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős:
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: osztályfőnökök
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Baranyai Ferenc

szerda
csütörtök
péntek

Kompetenciam
érés adatainak
megküldése

szombat
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2018.
november
25.
2018.
november
26.

vasárnap

2018.
november
27.

kedd

Szabadon látogatható órák

2018.
november
28.

szerda

Rövidített tanítás
II. Nyílt nap 14:00-tól

hétfő

Tantestületi értekezlet
Szabadon látogatható órák

Szabadon látogatható órák

2018.
november
29.

csütörtök

Szabadon látogatható órák

2018.
november
30.

péntek

Szabadon látogatható órák

AIDS Ellenes Küzdelem
Világnapi rendezvény
2018.
december 1.

szombat

2018.
december 2.
2018.
december 3.

vasárnap
hétfő

Áthelyezett munkanap (hétfő –
december 24.)

Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
TANÍTÁS NÉLKÜLI
MUNKANAP

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
(1.)

Tantestületi értekezlet
Szabadon látogatható órák

Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
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Vitézné Németh
Adrienn
Nyílt órák a nyolcadikosoknak
(3-6 órák)
Kódolás órája

2018.
december 4.

kedd

Szabadon látogatható órák

Kódolás órája

2018.
december 5.

szerda

Szabadon látogatható órák

7. – 8. osztályosok matematika
versenye
Kódolás órája

2018.
december 6.

csütörtök

Szabadon látogatható órák

Kódolás órája

2018.
december 7.

péntek

2018.
december 8.
2018.
december 9.
2018.
december
10.

szombat

Szabadon látogatható órák

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
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2018.
december
11.
2018.
december
12.

kedd

2018.
december
13.
2018.
december
14.

csütörtök

szerda

péntek

Jelenteni a
központi
felvételi
vizsgára
jelentkezők
számát

Félévi bukással veszélyeztetett
tanulók szüleinek értesítése enaplón keresztül

Osztályozóvizsgák és
magántanulói vizsgák előzetes
beosztása ÉS A TANULÓK
KIÉRTESÍTÉSE

IKSZ naplók beszedése
ellenőrzés céljából

2018.
december
15.
2018.
december
16.
2018.
december
17.
2018.
december
18.
2018.
december
19.

szombat

Áthelyezett munkanap (hétfő –
december 31.)

Felelős: szaktanárok
Felelős mk. v: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: érintett
osztályfőnökök
Felelős mk. v: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska és
Osztályfőnökök

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

kedd

szerda

Félévi bukással veszélyeztetett
tanulók szüleinek
értesítésének ellenőrzése,
nyilatkozatok bekérése

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn, Vizkeletiné
Gulyás Anikó
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2018.
december
20.

csütörtök

Hivatalos értesítés osztályozó
vizsgák időpontjáról (nappali,
mert estin beszámolóhét lesz)

2018.
december
21.

péntek

Osztálykarácsony (3 óra
rövidítve, megtartva)

2018.
december
22.
2018.
december
23.
2018.
december
24.
2018.
december
25.
2018.
december
26.
2018.
december
27.
2018.
december
28.
2018.
december
29.
2018.
december
30.
2018.
december
31.
2019. január
1.
2019. január
2.
2019. január
3.

Felelős: Tóbiás Rita,
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős mk. v: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Szünet előtti utolsó
tanítási nap

Iskolakarácsony

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

hétfő

Áthelyezett pihenőnap –
Téli szünet

kedd

Munkaszüneti nap

december 1-re
áthelyezve: TANÍTÁS
NÉLKÜLI MUNKANAP

szerda

Munkaszüneti nap

csütörtök

Téli szünet

péntek

Téli szünet

szombat
vasárnap

szombat
vasárnap
hétfő

Áthelyezett pihenőnap –
Téli szünet

kedd

Munkaszüneti nap

szerda

Téli szünet

csütörtök

Szünet utáni első
tanítási nap
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2019. január
4.
2019. január
5.
2019. január
6.
2019. január
7.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

2019. január
8.

kedd

2019. január
9.

szerda

2019. január
10.

csütörtök

2019. január
11.

péntek

2019. január
12.
2019. január
13.
2019. január
14.

szombat

Tantestületi értekezlet
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
NETFIT mérés kezdete
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. január
15.

kedd

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. január
16.

szerda

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
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Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
2019. január
17.

csütörtök

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. január
18.

péntek

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. január
19.

szombat

8. osztályos tanulók felvételi
vizsgája 10:00

2019. január
20.
2019. január
21.

vasárnap

2019. január
22.
2019. január
23.
2019. január
24.
2019. január
25.

2019. január
26.
2019. január
27.
2019. január
28.

hétfő

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős ig. helyettes:
Terembeosztás
Vitézné Németh
Adrienn

Tantestületi értekezlet
Magyar Kultúra Napja

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

14:00 8. osztályos tanulók PÓT
felvételi vizsgája

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

kedd
szerda
csütörtök

péntek

Jegyek lezárása 16:00 -ig
I. félév vége
(3 rövidített óra)
10:00 Osztályozó értekezlet
18:00-ig MagatartásSzorgalom jegyek rögzítése az
e-naplóban

Felelős: osztályfőnökök

Terembeosztás

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
ESL Statisztika

Felelős: Vitézné Németh
Adrienn, Bornemisszáné
Kiss Ildikó
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Félévi értesítők nyomtatása
2019. január
29.
2019. január
30.

kedd

I. félévi értesítők kiosztása

szerda

I. félévi értesítők kiosztása
Harsányi szakmai verseny
(Centrum szintű)

2019. január
31.

csütörtök

9:00 – 17:00 Központi felvételi
dolgozatok megtekintése

2019.
február 1.

péntek

Nevelőtestületi értekezlet
(0 – 3 tanóra
rövidíve megtartva)

2019.
február 2.
2019.
február 3.
2019.
február 4.

szombat

Felelős: Bornemisszáné
Kiss Ildikó

Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. h: Vizkeletiné
Gulyás Anikó
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Bornemisszáné
Kiss Ildikó

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
ESL Statisztika alapján
szaktanári stratégiák és
osztályfőnöki tervek
elkészítése
14:00-ig Óravázlatok
elektronikus elküldésének
határideje
A szabadon látogatható órák
beosztása, szervezése

2019.
február 5.

kedd

2019.
február 6.

szerda

2019.
február 7.

csütörtök

ESL Statisztika alapján
szaktanári stratégiák és
osztályfőnöki tervek
elkészítése
16:00 SZMK értekezlet
17:00 Cégbemutatkozás
17:30 Szülői értekezlet a
9. – 12. évfolyamokon

Felelős: osztályfőnökök,
szaktanárok
Felelős: szaktanárok
Gyűjtésért felelős:
Tóbiás Rita
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: osztályfőnökök,
szaktanárok
Felelős: Bodnár Edina,
Vitézné Németh
Adrienn, Vizkeletiné
Gulyás Anikó
Felelős: osztályfőnökök

Értesítés a
felvételi
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2019.
február 8.
2019.
február 9.
2019.
február 10.
2019.
február 11.

péntek

ESL Statisztika lezárása

Felelős: Vitézné Németh
Adrienn

A tanulóknak készített projekt
házi feladatok leadásának
határideje

Felelős:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

eredményről
(Tanulókat)

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Szabadon látogatható órák

2019.
február 12.

kedd

Szabadon látogatható órák

2019.
február 13.

szerda

Rövidített tanítás
III. Nyílt nap
14:00 foglalkozások
Szabadon látogatható órák

2019.
február 14.

csütörtök

Projekt házi feladatok
közzététele a honlapon
Szabadon látogatható órák

2019.
február 15.

péntek

Szabadon látogatható órák

Érettségi jelentkezések
lezárása

Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Baranyai Ferenc
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vitézné Németh
Adrienn
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2019.
február 16.
2019.
február 17.
2019.
február 18.

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Szabadon látogatható órák

2019.
február 19.

kedd

Szabadon látogatható órák

2019.
február 20.

szerda

Szabadon látogatható órák

2019.
február 21.

csütörtök

Szabadon látogatható órák

2019.
február 22.

péntek

A kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja
Szabadon látogatható órák

2019.
február 23.
2019.
február 24.
2019.
február 25.

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős mk. vezető:
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

Pénzügyi és vállalkozói
témahét

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
(2.)
Szóbeli
elbeszélgetés a
nyolcadikosok
nak
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2019.
február 26.

kedd

Pénzügyi és vállalkozói
témahét

2019.
február 27.

szerda

Pénzügyi és vállalkozói
témahét

2019.
február 28.

csütörtök

Pénzügyi és vállalkozói
témahét

2019.
március 1.

péntek

Pénzügyi és vállalkozói
témahét

2019.
március 2.
2019.
március 3.
2019.
március 4.
2019.
március 5.
2019.
március 6.
2019.
március 7.

szombat

csütörtök

Szóbeli elbeszélgetések

2019.
március 8.

péntek

Szóbeli elbeszélgetések

2019.
március 9.
2019.
március 10.
2019.
március 11.
2019.
március 12.
2019.
március 13.
2019.
március 14.

szombat

2019.
március 15.

Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Vizsgajelentés
végső
határideje
(május) VBÜ,
KER

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

kedd
szerda
TANÍTÁS
NÉLÉKÜLI
MUNKANAP
(3.)
TANÍTÁS
NÉLÉKÜLI
MUNKANAP
(4.)

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

kedd

csütörtök

OKJ-s képzések plakátok
kihelyezése gimnáziumokban
12/AB IKSZ értesítőlevél
kiküldése
Március 15. ünnepség

péntek

Munkaszüneti nap

szerda

Felelős: Murvai Tímea
Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
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2019.
március 16.
2019.
március 17.
2019.
március 18.

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Erasmus Partnertalálkozó
Horvátország
Fenntarthatósági témahét

2019.
március 19.

kedd

Fenntarthatósági témahét

2019.
március 20.

szerda

Fenntarthatósági témahét

2019.
március 21.

csütörtök

14:00 Vetélkedő a pénzhét
tananyagából 7.
osztályosoknak.
0-6 órák megtartva
Fenntarthatósági témahét

2019.
március 22.

péntek

Fenntarthatósági témahét

Végzős magántanulók
osztályozóvizsgáinak beosztása

Szaktanári figyelmeztetők
beírása a gyenge tanulmányi
eredmény miatt a végzős
évfolyamon

2019.
március 23.
2019.
március 24.
2019.
március 25.

Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Ivády Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. h: Vitézné
Németh Adrienn
Felelős: szaktanárok és
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
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2019.
március 26.

kedd

2019.
március 27.
2019.
március 28.
2019.
március 29.

szerda

2019.
március 30.
2019.
március 31.
2019. április
1.
2019. április
2.
2019. április
3.
2019. április
4.

szombat

2019. április
5.
2019. április
6.
2019. április
7.
2019. április
8.

péntek

Végzős magántanulók
osztályozóvizsga időpontjáról
levél kiküldése

Felelős: Bornemisszáné
Kis Ildikó, érintett
osztályfőnökök

Negyedéves szaktanári
figyelmeztetők beírásának
ellenőrzése a végzős
évfolyamon

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

A 12/AB IKSZ igazolásainak,
dokumentációjának
bemutatása

Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska, Polányi Mária
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

csütörtök
péntek

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Digitális témahét

2019. április
9.

kedd

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Digitális témahét

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
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2019. április
10.

szerda

Költészet napja
házi szavalóverseny

Digitális témahét

2019. április
11.

2019. április
12.

csütörtök

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Digitális témahét

péntek

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Digitális témahét

Szakmák éjszakája és Harsányi
nap
12/AB IKSZ értesítőlevél
kiküldése

2019. április
13.
2019. április
14.
2019. április
15.

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet
Holokauszt áldozatainak
emléknapja

2019. április
16.

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó

kedd

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Érettségi borítékok,
irodaszerek átvétele a szóbeli
tételek előkészítéséhez

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Felelős: érettségiztető
kollégák
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
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Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
2019. április
17.
2019. április
18.
2019. április
19.
2019. április
20.
2019. április
21.
2019. április
22.
2019. április
23.
2019. április
24.
2019. április
25.

csütörtök

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Tavaszi szünet

péntek

Munkaszüneti nap

szerda

Felelős: szaktanárok
Szünet előtti utolsó
tanítási nap

szombat
vasárnap
hétfő

Munkaszüneti nap

kedd

Tavaszi szünet

KIFIR adatok

szerda

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete
Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete

Szünet utáni első
tanítási nap

Sportpróbáló
10:00 – 14:00

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
NETFIT mérés vége

csütörtök

2019. április
26.
2019. április
27.
2019. április
28.
2019. április
29.

péntek

Végzős magántanulók, OKJ-sek
és SZEF-esek beszámolóhete

2019. április
30.
2019. május
1.
2019. május
2.

kedd

„Fogadjunk örökbe egy parkot”
Haller parki környezetvédelmi
nap 14:30
Érettségizők éjszakája

szerda

Munkaszüneti nap

csütörtök

2019. május
3.

péntek

Rövidített tanítás 0-6 órák
megtartva
Osztályozó értekezlet a
végzősöknek
12/AB és 3/11/SZ
Tanítás az estiseknek 14:00-től
Ballagás: 3 normál óra beírva,
díszítés (osztályfőnöki + kötött
munkaidő)
11:00 Ballagás

szombat
vasárnap
hétfő

Felelős: Nagy Judit
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

Végzősök utolsó tanítási
napja

Érettségizők
éjszakája?
Fáklyás
ballagás (IX.
kerület)?

Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
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12:30 osztályozó értekezlet
13SZÉF, 2/14/V/E, 2/14/K/E
Háromnegyedéves szaktanári
figyelmeztetők beírása a
gyenge tanulmányi eredmény
miatt (9. – 11. évfolyamokon)
Magántanulók
osztályozóvizsgáinak beosztása

2019. május
4.
2019. május
5.
2019. május
6.

Felelős: szaktanárok és
Vomberg Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: érintett
osztályfőnökök,
Vomberg Gabriella
Felelős ig. h: Vitézné
Németh Adrienn

szombat
vasárnap
hétfő

Magyar nyelv és irodalom
(írásbeli érettségi) 8:00

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Délután tanítás: 3 rövidített
óra

Háromnegyedéves szaktanári
figyelmeztetők beírásának
ellenőrzése
2019. május
7.

kedd

Matematika
(Írásbeli érettségi) 8:00

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Délután tanítás: 3 rövidített
óra

2019. május
8.

szerda

estis tanítás: Projektfeladat beadandó
Történelem
(Írásbeli érettségi) 8:00
11:30-tól Sportnap (9. – 11.
évfolyamnak)

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Ritter Katalin
Felelős: Karsai Ferenc
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Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
A kompetencia mérésről enaplós tájékoztatás a
szülőknek
2019. május
9.

csütörtök

Angol nyelv (Írásbeli érettségi)
8:00

Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska, Vomberg
Gabriella, Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Délután tanítás: 3 rövidített
óra
estis tanítás: Projektfeladat beadandó
2019. május
10.

2019. május
11.
2019. május
12.
2019. május
13.
2019. május
14.
2019. május
15.

2019. május
16.

péntek

Német nyelv (Írásbeli
érettségi)
8:00 Kabinet
normál tanítás mellett

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Érettségi segédanyagok
leadása
Érettségi szóbeli húzótételek
elkészítése

Felelős: szaktanárok
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh Adrien

Magántanulók
osztályozóvizsga időpontjáról
levél kiküldése

Felelős: érintett
osztályfőnökök

szombat
vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

kedd
szerda

csütörtök

Szakmai (közép+emelt)
(Írásbeli érettségi) 8:00
Délután tanítás: 3 rövidített
óra
Informatika (középszintű
érettségi) 8:00
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP:
VBÜ vizsga

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
(5.): VBÜ
vizsga
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2019. május
17.

péntek

estis tanítás VAN
Földrajz (Írásbeli érettségi)
14:00 Kabinet
normál tanítás mellett

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

Kereskedő vizsga 10:00
Kabinet
2019. május
18.
2019. május
19.
2019. május
20.

szombat

hétfő

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
21.

kedd

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
22.

szerda

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
23.

csütörtök

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
24.

péntek

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
25.
2019. május
26.
2019. május
27.

szombat

vasárnap
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó

vasárnap
hétfő

Tantestületi értekezlet

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
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Kimeneti mérés szakmai
tárgyakból

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
2019. május
28.

kedd

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

2019. május
29.

szerda

Kompetencia mérés

Fővárosi vásárcsarnokok
látogatása marketing eszközök
tanulmányozása céljából
(9. és 11. évfolyam)

2019. május
30.

csütörtök

2019. május
31.

péntek

2019. június
1.
2019. június
2.

szombat

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en
Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák
Beszámolóhét az OKJ-n és
SZÉF-en

Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó

(6.) Gyakorlati
vizsgarész?
Kereskedő
vizsga

Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó
Felelős mk. vez: Ivády
Endre
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó
Felelős: Vomberg
Gabriella
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn Felelős:
Bornemisszáné Kis Ildikó

vasárnap
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2019. június
3.

hétfő

Tantestületi értekezlet

2019. június
4.

kedd

Centrum matematika dolgozat
11. évfolyamon
Nemzeti összetartozás napja

2019. június
5.

szerda

2019. június
6.
2019. június
7.
2019. június
8.
2019. június
9.
2019. június
10.
2019. június
11.

csütörtök

FERI FESZT Prevenciós nap és
Diákmunka Börze

Felelős: Mezősiné Lesku
Piroska
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó
Felelős: Karsai Ferenc
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné G. Anikó

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Munkaszüneti nap

kedd

Rövidített tanítási nap (1-3
órák)
10:00 Osztályozó értekezlet
Esti tanítás előző szerdákon
megtartva

2019. június
12.
2019. június
13.

szerda

2019. június
14.

péntek

2019. június
15.
2019. június
16.
2019. június
17.

szombat

csütörtök

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP:
Pályaorientáció 9:00 – 11:00
11:30 Osztályozó értekezlet
Bizonyítványírás
Esti tanítás előző szerdákon
megtartva
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP:
DÖK nap
Tanulmányi kirándulás (9. – 11.
évfolyamnak)

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
(7.)
Utolsó tanítási nap

TANÍTÁS
NÉLKÜLI
MUNKANAP
(8.)

vasárnap
hétfő

A javítóvizsga feladatsorok és
javítókulcsok összegyűjtése
tanulónként és tantárgyanként
Munkaközösségi értekezletek

Felelős mk. v: Vomberg
Gabriella
Felelős: mk vezetők
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2019. június
18.

kedd

16:00-ig Bizonyítványok /
törzslapok leadása
Az előző évi kompetencia
mérés kiértékelés,
tapasztalatok
(Határidő: 2019. 06. 21.)

2019. június
19.

szerda

16:00-ig E-napló zárása és
záradékolás

2019. június
20.

csütörtök

9:00 Tanévzáró és
bizonyítványosztás

2019. június
21.

péntek

Munkaközösségi beszámolók
készítése
9. évfolyam beírása
15:00 – 17:00
9. évfolyam beírása
9:00 – 11:00
Határidős feladatok leadása:
NETFIT, kompetenciamérés
kiértékelése, adatok elemzése
(MK 2018. 85. szám 4§(3))
Az összegyűjtött javítóvizsga
feladatsorok és javítókulcsok
leadása

2019. június
22.
2019. június
23.
2019. június
24.

szombat

hétfő

12/AB, 13/SZÉF szóbeli
érettségi vizsga

2019. június
25.

kedd

12/AB, 13/SZÉF szóbeli
érettségi vizsga

2019. június
26.

szerda

12/AB, 13/SZÉF szóbeli
érettségi vizsga

2019. június
27.

csütörtök

12/AB, 13/SZÉF szóbeli
érettségi vizsga

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős: Karsai Ferenc,
Mezősiné Lesku Piroska,
Felelős mk. vez:
Vomberg Gabriella
Felelős igh.: Vizkeletiné
Gulyás Anikó, Vitézné
Németh Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó
Felelős ig. helyettes:
Vizkeletiné Gulyás Anikó
Felelős: Ritter Katalin,
Karsai Ferenc, Vomberg
Gabriella, Mezősiné
Lesku Piroska
Felelős mk. v: Vomberg
Gabriella

vasárnap
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn
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2019. június
28.

péntek

2019. június
29.
2019. június
30.
2019. július
1.

szombat

12/AB, 13/SZÉF szóbeli
érettségi vizsga

Felelős ig. helyettes:
Vitézné Németh
Adrienn

vasárnap
hétfő

8:00 Tantestületi záró
értekezlet
Érettségi jelentés véglegesítése Felelős: Vitézné Németh
Adrienn
és küldése a Centrumba

2019. július
2.
2019. július
3.
2019. július
4.
2019. július
5.
2019. július
6.
2019. július
7.
2019.
augusztus
21-24

Dolgozói kirándulás
ESL Statisztika zárása

Felelős: Vitézné Németh
Adrienn, Bornemisszáné
Kiss Ildikó

Gólyatábor

Felelős: Nagy Judit

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
szerda szombat
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Melléklet-2
Iskolai rendezvények, szabadidős tevékenységek (humán) munkaközösség
éves munkaterve
Munkaközösségünk célja és feladata, hogy szakgimnáziumunk, szakközépiskolánk kulturális
rendezvényeit az iskola elvárásainak megfelelően megrendezzük, nemzetünk nagy és kisebb
ünnepségeit megtervezzük, ünneplésüket megszervezzük. Feladatunk, hogy kialakítsuk diákjainkban
azt a közösségi tudatot, hogy mit jelent a Harsányi diákjának lenni.
Iskolai rendezvényeink szellemisége a tanulóközpontú iskola elképzelésére épül. A diákok építő
gondolatait keressük, használjuk fel a rendezvényeink megszervezéséhez. Nagy jelentőséget
tulajdonítunk az iskolai diákönkormányzatnak és munkájának. A diákok teljes körét akarjuk bevonni
abba a munkába, ami az ő szabadidejüket érinti. Hagyományos iskolai rendezvényeink közül a családi
nap és a kultúrjárőr délután is így a diákok kérésére szerveződött meg évekkel ezelőtt. A családi nap az
iskola takarításának, megújításának színes forgatagú eseménye, amely a szülők bevonásával történik.
Ez a rendezvény alkalmas arra, hogy a tényleges munkavégzés mellett a szülők és a tanárok közössége
jobban megismerje egymást, s a jövőben jó és bizalmi kapcsolat alakuljon ki közöttük. A kultúrjárőr
rendezvény megszervezésében tovább erősödik az átalakulás motívuma. Ebben a tanévben folytatni
szeretnénk a tanár vezette csapatok (esetleg osztályok) versengését. A tornatermet jó helyszínnek
találtuk tavaly, idén is ott lenne. Az iskolai rendezvények és szabadidős tevékenységek munkaközösség
célja az iskolai ünnepélyek megtartásával az, hogy tudatosodjék a diákokban a makro közösséghez, a
magyarsághoz való tartozásuk, ugyanakkor a kisebb iskolai közösségben az összetartozástartozás
élményét erősítjük. Nemzeti ünnepeinket az iskola diákközössége előtt és jelenlétében tartjuk ünnepi
környezetben. Ünnepi hangulatban éljük meg a nemzet sorsproblémáit. Ilyen nagy jelentőségű
nemzeti ünnepünk az 1956-os és az 1848/49-es forradalmak és szabadságharcok megünneplése. Az
aradi vértanúk emléknapjának, a magyar kultúra - és a nemzeti összetartozás napjának a méltó
megünneplése szintén alkalmas a közösséghez való tartozás érzésének, tudatának kialakításához. A
nevelés, emberformálás fontos erkölcsi pillére lehet a holocaust és a bolsevizmus áldozataira történő
emlékezés. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet a kívánatos, mert ez jelzi, hogy kilépünk a
hétköznapokból, és hogy ezekre az alkalmakra ünneplőbe öltözik az emberi lélek is. A szalagavató nagy
körültekintést igénylő rendezvény. A végzős diákok felszalagozása történik meg ezen. A szalag a
felnőtté válás szimbóluma. Jelzi, hogy az iskola elvégezte a munkáját és hamarosan vizsgára bocsájt, s
kilép a tanuló az életbe. A szülői háznak ez nagy jelentőségű családi eseménye. A ballagás szimbolikus
jelentéssel is bír: a végzősök nemcsak az iskolájuktól, hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen
egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után új élet vár rájuk. A ballagás egyben a gyermekkor
végét és a felnőtté válás kezdetét is jelképezi. A munkaközösség szoros kapcsolatot alakít ki a
diákönkormányzattal, koordinálja, szervezi, segíti a munkáját. Mindenben, ami érintheti, kikéri a
véleményét. Számít arra, hogy alkotó és új ötletekkel segítsék az érdekes, figyelemre méltó
rendezvényeket, s így azokat sikerüljön tanulóink érdeklődésének megfelelő tartalommal megtölteni
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Rendezvény neve
Évnyitó
Gólyaavatás
Családi nap
Aradi vértanúk emléknapja
1956 októberi forradalom –Megemlékezés
Helyesírási verseny
Kultúrjárőr – délutáni program
Szalagavató
Nyílt nap
II. Nyílt nap
AIDS világnap
Nyílt órák a nyolcadikosoknak
Iskolakarácsony
Magyar Kultúra Napja
III. Nyílt nap
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Március 15. ünnepség
Költészet napja – Szavalóverseny
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Ballagás
Sportnap
Nemzeti összetartozás napja
Tanévzáró és bizonyítványosztás

Várható időpont
2018. szeptember 3. - hétfő
2018. szeptember 21. - péntek
2018. szeptember 22. - szombat
2018. október 5. - péntek
2018. október 19. - péntek
2018. október 24. - szerda
2018. október 26. - péntek
2018. november 10.- szombat
2018. november 14. - szerda
2018. november 28. - szerda
2018. november 30. - péntek
2018. december 3. - hétfő
2018. december 21. - péntek
2019. január 21. - hétfő
2019. február 13. - szerda
2019. február 22. péntek
2019. március 14. - csütörtök
2019. április 11 . - csütörtök
2019. április 15. - hétfő
2019. május 3. - péntek
2019. május 8. - szerda
2019. június 4. - kedd
2019. június 20. - csütörtök
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Melléklet-3
Pályázatíró-és gondozó munkaközösség munkaterve
a 2018/19-es tanévre

1. A munkaközösség általános céljai, feladatai

-

Pályázatírás, pályázatfigyelés

-

Futó és fenntartás alatt álló pályázatok gondozása, adminisztrációja, a pályázati beszámoló
elkészítése

-

Pályázattal összefüggő rendezvények (mobilitások) lebonyolítása

-

Pályázatokhoz kapcsolódó tanulói aktivitások szervezése

-

E-Twinning felület figyelemmel kísérése, új pályázati lehetőségek felkutatása

-

A pályázatokba bevonni kívánt tanulók kiválasztása

-

A kiválasztás munkamódszerének kidolgozása

-

Futó pályázatok multiplikálása, témanapok, tájékoztató, népszerűsítő rendezvények
szervezése, a tantestület tájékoztatása

-

2.

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (BGSZC) iskoláival való kapcsolat építése

A feladatok lebonyolítása

3.1 Új pályázatok írása
Három pályázat megírását tervezzük az új tanévben.


Erasmus+ KA1—es pályázat írását, melynek keretén belül meghatározott tematikán külföldi
tanár továbbképzésre pályázunk



Az E-Twinning felület felhasználásával partnereket keresünk új Erasmus+ KA2-es pályázat
beadásához. Ez a pályázati forma népszerű iskolánkban és motiválja a tanulókat a hatékonyabb
nyelvtanulásra.



Új Határtalanul! pályázat beadását tervezzük januárban.
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3.2. Futó nyertes pályázataink gondozása, a kiutazások, programok megszervezése a tantestület
tagjaival együtt:

- ERASMUS KA2 - BookPals@schools.eu

(Könyvbarátok az európai országok iskoláiban)

megvalósítása 2016. október és 2018. április között zajlott. Iskolánk 6 ország együttműködésével
(Horvátország, Portugália, Lengyelország, Ciprus, Törökország és Magyarország) megvalósuló
partnerségben valósította meg az Európai Unió által kiírt ERASMUS+KA2-es pályázatot. A pályázat
2018. szeptember 15-én zárul le. 60 nap áll rendelkezésünkre a pályázat lezárására, a pályázati
beszámoló elkészítésére, a pályázat során készült anyagok feltöltésére.
Továbbra is hangsúlyt kell fektetni a program multiplikálására, minden lehetséges fórumon való
bemutatására.

-

ERASMUS KA2 - „Stop dropout, stop tear drops! (Legyen vége a korai iskolaelhagyásnak!)

Új Erasmus+ KA229-es pályázatot nyert iskolánk 2018. októberi kezdéssel. A török partneriskola által
benyújtott pályázat tanulást segítő, készségfejlesztő és közösségépítő programok és foglalkozások
sorozatát kínálja a kiválasztott (9.-es) évfolyam diákjainak. A részletes követelményekről és programról
az őszi egyeztetésen történik megállapodás.

-

ERASMUS KA1 új pályázat írása

Ebben a tanévben tanártovábbképzésre pályázunk a módszertani megújulás érdekében. A jelentkező
vállalkozó szellemű, megfelelő angol nyelvtudással rendelkező kollégák nemzetközi kínálatból
választanak tanfolyami jellegű képzést és pályázati témaként a tanulást segítő eszközök és módszerek
megismerését választottuk a korai iskolaelhagyás minimalizálása, a lemorzsolódás csökkentése, a
hatékony és korszerű módszerek, jó gyakorlatok megismerése érdekében
A pályázat megírása munkaközösségi együttműködést igényel. A pályázat összeállítását és megírását
Ludányi Melinda és Sándorné Peleskei Katalin végzi, Bodnár Edina nyelvtanulási segédanyagot állít
össze a pályázathoz.
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- ERASMUS KA2 - új pályázatba való bekapcsolódás előkészítő folyamata
Nagy gondot fordítunk az új Erasmus+ KA2-es pályázatba való bekapcsolódás előkészítő munkálataira.
Az E-Twinning felületen való intenzív levelezéssel, illetve az ez évi potenciális partnerekkel való
kapcsolattartással szeretnénk partnerként becsatlakozni nemzetközi diákcsere programba. Az elmúlt
tanévben már közreműködtünk egy cseh koordinációjú pályázat előkészítő munkálataiban, amely
végül nem lett nyertes, de ígéretet tettünk arra, hogy tovább folytatjuk az együttműködést.
Ezzel a pályázati típussal kapcsolatban tovább kell csiszolni a tanulói részvétellel kapcsolatos
feltételeket, illetve megerősíteni az angol nyelvi felkészítést.

- Határtalanul! - HAT 18-02 számú pályázat, melynek keretében a nyárádszeredai (Románia)
középiskola közgazdaságtani osztályával dolgozunk együtt egy öko-szemléletű gazdaságikörnyezetvédelmi projekten.
A pályázatnak még nincs eredményhirdetése, de ígéretet kaptunk, hogy megvalósul a projekt.
Tervezés szempontjából célszerű a második félévre időzíteni az utazásokat. Az előző évek tapasztalatai
alapján kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók kiválasztására, illetve a tanulók befektetett munkájának
megszervezésére.

3.3

Egyéb

országosan

kiírt

pályázatok

rendszeresen

figyelemmel

kísérése,

(oktatas.hu,

környezetvédelem, modern iskola.hu, pafi.hu, stb.) ezek ismertetése a nevelőtestülettel, a tanulókkal.
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4 . A munkaterv havi bontásban
Hónap

2018.

augusztus-

szeptember

Tevékenység

Felelősök

Munkaterv elkészítése

szaktanárok, mk. vezető

Feladatok aktualizálása, megosztása.

A futó projekt

(BookPals) lezárásával kapcsolatos feladatok
A

2017/18-ess

pályázatunk

tanévben

beadott

értékelésének

mk.

vezető,

mk.

tagok,

iskolavezetés

ERASMUS+KA1

mk. tagok, mk. vez.

áttanulmányozása,

önreflexiók, tanulságok levonása
BGSZC értekezlet a futó pályázatok aktuális kérdéseiről

igazgató, mk vez. gazdasági
ügyintéző

2018. október

Pályázatfigyelés

mk. vez.

Projekt-csoport megalakulása az új KA2-es pályázat
feladataira. Új web-oldal létesítése
2018. november

Iskolai felmérés 9. évfolyamon az iskolai kudarcok

mk. tagok, mk vez.

lehetséges okairól
Logó-pályázat meghirdetése
Nemzetközi partnertalálkozó Isztambulban az új KA2-es

mk. vezető, koordinátor

követelményeinek és programjainak egyeztetése
2018. december

Új digitális tanulást segítő eszközökkel való ismerkedés a
KA2-es

pályázathoz

kapcsolódva

(Kahoot,

Volki,

mk.

vezető,

Vomberg

Gabriella, tantestület

Mindmeister, Socrative, Myhistro, Glogsters)

2019. január

Az új KA1-es pályázatok kiválasztása, előkészítése

mk. tagok, mk vezető

Pályázatfigyelés

mk. tagok, mk vezető

Pályázatba való bekapcsolódás előkészítő levelezése

mk.

(Erasmus+ KA2) - folyamatos

projektbe bevont tagjai

tagok,

tantestület
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KA2-es

pályázatban

résztvevő

tanulócsoport

mk. vez, koordinátor

előrehaladásának feltérképezése
Szülői

egyeztető,

problémafeltáró

találkozók,

esetmegbeszélések segítő szakemberek bevonásával
Partnertalálkozó előkészületei
Félévi értekezlet, önreflexiók az összes pályázattal

mk. tagok, mk. vezető

kapcsolatban
2019. február

Határtalanul!

HAT-02

pályázat

keretében

a

nyárádszeredai diákok fogadása és a program előkészítése

mk.

tagok,

tantestület

projektbe bevont tagjai

a tantestülettel együtt
Határtalanul! projekt keretében az erdélyi látogatás

mk.

tagok,

tantestület

előkészítése, tanulók felkészítése

projektbe bevont tagjai

Nemzetközi partnertalálkozó előkészületei, tanulók nyelvi

koordinátor, mk vezető

felkészítése, szükséges anyagok, prezentációk elkészítése
„Értékes vagy!” program alapján
2019. március

Pályázatfigyelés, pályázatok adminisztrációja

mk. tagok, mk vezető

Nemzetközi partnertalálkozó előkészületei, a szükséges

mk.

anyagok elkészítése, tanulók kiválasztása és felkészítése

projektbe bevont tagjai

KA2-es pályázathoz kapcsolódó hobby-kert létesítése az

mk. tagok, mk vezető, Márta

iskola udvarán

Erzsébet

Nemzetközi partnertalálkozó a KA2-es pályázathoz

mk. vezető, koordinátor

tagok,

tantestület

kapcsolódóan Horvátországban
Hazaérkezés után a partnertalálkozó tapasztalatainak

mk. vezető, koordinátor

megosztása a különböző fórumokon
2019. április

Határtalanul!

projekt

keretében

pályázati

utazás

mk. vez. bevont kollégák

Nyárádszeredára, tervek szerint április elején
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KA2-es programhoz kapcsolódva projekt-sarok létesítése

mk. vez, koordinátor

az iskolában, a horvátországi találkozó tapasztalatmegosztása

2019. május

KA2-es pályázat hobby-kert munkálatai

koordinátor, Márta Erzsébet

KA2-es pályázathoz kapcsolódó „karrier-program” indítása

koordinátor, bevont segítők,
mk. vez

Disszeminációs rendezvény a BGSZC iskolái számára az
Erasmus programok jó gyakorlatairól

KA2-es pályázathoz kapcsolódó „Értékes vagy!” program

BGSZC pályázati koordinátor,
mk. vez, koordinátor
mk. vez, koordinátor,

és a hobby-kert program folytatása
2019. június

Év végi beszámoló összeállítása

mk. vez.

Pályázatok lezárása, tartalmi és pénzügyi beszámolók

mk. vez

elkészítése, interim report (KA2)
Év végi értekezlet, az éves munka értékelése

mk. vez.

(A pályázatok megírásának ideje a pályázat kiírásának függvényében változhat.)
Megjegyzés: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat. A lehetőségekhez mérten több
pályázatot fogunk benyújtani.
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Melléklet-4
Munkaterv
Szakmai munkaközösség
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2018/19-es tanév
Hónap

Havi szintű feladatok

Szeptember

Heti szintű feladatok

Napi szintű feladatok

2018. szeptember 3-6.:
Megbeszélés a
beiskolázások marketing
anyagának elkészítéséről,
felelős: mk. vezető,
szaktanárok

2018. szeptember 1. eladó
vizsga gyakorlati tételsorai
aktualizálásának határideje,
felelős: szaktanárok, mk.
vezető

2018. szeptember 17-20.:
Bemeneti mérések a 9-12.
évfolyamon, felelős:
szaktanárok

2018. szeptember 7.
Beiskolázások marketing
anyagának file-ban történő
leadása, felelős: mk. vezető

2018. szeptember 24-28.:
Harsányi gazdasági
vetélkedő témájának,
feladatainak megbeszélése,
felelős: szaktanárok, mk.
vezető

2018. szeptember 14.
Beiskolázások marketing
anyagának leadása, felelős:
mk. vezető

2018. október 8-12.:
Kereskedő gyakorlati
tételsorainak aktualizálása,
felelős: szaktanárok

2018. október 5. Szakmai
érettségi tantárgyak szóbeli
tételei véglegesítésének
határideje, felelős:
szaktanárok

2018. szeptember 26.
Euroskills Hungexpo,
2018. szeptember 24-28.: A résztvevő: Bakonyiné Hárs
Edit
beiskolázások marketing
anyagának megvalósítása
2018. szeptember 27.
(szórólapok hajtogatása,
bemeneti mérések
tollak feliratozása), felelős: kiértékelésének határideje
szaktanárok, mk. vezető
Október

Részvétel a PénzSztár
versenyen

2018. október 15-19.
Projekthét, felelős: mk.
vezető

2018. október 5. Harsányi
gazdasági verseny
meghirdetésének
határideje, felelős: mk.
vezető
2018. október 8. PénzSztár
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versenyre való jelentkezés
határideje, felelős: mk.
vezető
2018. október 26. Harsányi
gazdasági verseny
feladatainak megküldése a
jelentkező csapatok részére,
felelős: mk. vezető
November

A Szakma Kiváló Tanulója
Verseny (Szakma Sztár) házi
fordulója, felelős:
szaktanárok

2018. november 26november 30. Egymás
óráinak meglátogatása, órák
megbeszélése

December

Az SZKTV verseny
résztvevők lejelentésének
határideje, felelős:
Horváth Ferenc, mk.
vezető

2018. december 3-7.:
Egymás óráinak
meglátogatása, órák
megbeszélése

Január

Az SZKTV kamarai
fordulója, felelős: mk.
vezető, szaktanárok

2019. január 7-18.:
Beszámolóhetek az OKJ-s
képzésekben

Az ÁSZÉV verseny
nevezési határidejének
figyelése, résztvevők
lejelentése, felelős: mk.
vezető

2019. január 21-25.:
Pénzügyi és vállalkozási
témahét előkészítése,
felelős: mk. vezető

Február

Március

Szintvizsga előkészítése,
felelős: szaktanárok,
osztályfőnök

Szintvizsga előkészítése,
lebonyolítása, felelős:
osztályfőnök
Szakmák Éjszakája
programjainak
előkészítése, felelős:
szaktanárok, mk. vezető

2019. január 28-február
1. félévértékelő
munkaközösségi
értekezlet
2019. február 26-március
1. Pénzügyi és vállalkozási
témahét lebonyolítása,
felelős: mk. vezető,
szaktanárok
Egymás óráinak
látogatása: 2019. február
11-22.
2019. március 11-14.: A 7.
osztályosok szakmai
versenyének, feladatainak
elkészítése

2018. december 14.
Harsányi gazdasági
verseny online forduló
feladatainak
visszaérkezése, a javítási
feladatok kiosztása,
felelős: mk. vezető
2019. január 30. Harsányi
gazdasági verseny
döntője, felelős: mk.
vezető

2019. február 22. szakmai
verseny meghirdetése a
7. osztályosok részére,
felelős: mk. vezető

2019. március 4. 7.
osztályosok szakmai
versenyre való
jelentkezésének
határideje
2019. március 20.
Vetélkedő a 7.
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ÁSZÉV versenyek
elődöntője

Április

ÁSZÉV versenyek döntője
Szakmák Éjszakája
program lebonyolítása,
felelős: mk. vezető

2019. április 8-26.:
Beszámolóhetek a végzős
OKJ képzésekben

osztályosok részére a
Pénzügyi és vállalkozási
témahéthez
kapcsolódóan, felelős:
mk. vezető, szaktanárok

Eladó vizsga
megbeszélése a 11.
évfolyam részére

Május

Az eladó képzésben
résztvevők felkészítése
csomagolási versenyre
Részvétel a csomagolási
versenyen

2019. május 20-31.:
Beszámolóhetek az OKJ
képzésekben
2019. május 27-31.:
Kimeneti mérés szakmai
tantárgyakból (a szakmai
vizsgakövetelmények
figyelembe vételével)

Június

2019. május 10. Érettségi
szóbeli tételek leadása az
igazgatóhelyettes részére,
felelős: szaktanárok
2019. május 23. Fővárosi
vásárcsarnokok
látogatása marketing
eszközök tanulmányozása
céljából
(9. és 11. évfolyam)
felelős: mk. vezető
2019. június 7. Kimeneti
mérések kiértékelésének
határideje
2019. június 17. A
javítóvizsga feladatsorok
és javítókulcsok
összegyűjtése
tanulónként és
tantárgyanként, záró
munkaközösségi
értekezlet

60
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának MUNKATERVE - 2018/2019

Melléklet-5
Tehetséggondozás, fejlesztés, kooperatív technikák felelős munkaközösség
munkaterve a 2018/19-es tanévre
A tehetséggondozásért felelős munkaközösség fontos célja a tehetséges tanulók felismerése,
tehetségük kibontakozásának segítése, tanulmányi versenyekre felkészítés, tanórán kívüli szociális,
kulturális, művészeti, sport tevékenység segítése, patronálása, a veszélyeztetett tanulók
felzárkóztatásának megszervezése, korrepetálások szervezése a tanulók igényei alapján, az SNI-s
tanulók fejlesztése. Az Ökoiskola gondozása.
Idén is nagy hangsúlyt fektetünk a versenyeken való megmérettetés lehetőségére. Célunk, hogy olyan
versenyeket kínáljunk tanulóinknak, amelyben a tudásukat bővíthetik, érdekesek (hogy kedvet
kapjanak hozzá). Szeretnénk elérni, hogy ne csak a jó tanulóink, hanem a gyengébb képességű tanulók
is részt vegyenek versenyeken és megtapasztalják ennek izgalmait, örömeit. Ennek érdekében olyan
versenyekre is felhívjuk a tanulók figyelmét, amelyekben nem csak a tudásra, hanem a kreativitásra, a
kutatásra, az ügyességre vagy a kitartásra is szükség lehet. Hisszük, hogy minden tanuló jó, tehetséges
valamiben csak meg kell találni miben.
SNI-s tanulóinknak órarendben kínálunk felzárkóztatást a 9. és a 10. osztályban matematikából, a 11.
és a 12. osztályban szakmai tárgyakból. Így az első két évben azok a tanulóink, akiknek a matematika
tantárggyal nehézségeik vannak, megtanulják a szakmai tantárgyakhoz szükséges matematikai
számítások alapjait majd az utolsó két évben annak alkalmazását a feladatokban. A kötelező érettségi
tárgy osztályzása alól felmentett tanulóink ezt a tárgyat más tantárggyal kiválthatják, és ebből az iskola
felkészítést biztosít. Felkészítést a mindenkori természettudományos tantárgyakból vagy
informatikából tud az iskola biztosítani megfelelő számú jelentkező esetén. A kötelező érettségi
tárgyakból igény szerint, megfelelő számú jelentkező esetén közép és emelt szintű érettségi felkészítő
órákat szervezünk. A matematika érettségi felkészítést az órarendjükbe beépítettük. A felzárkóztatási
stratégia részeként kezeljük a kompetenciafejlesztést. Kilencedikes és tizedikes tanulóinknak heti egy
órában kínálunk az egyik félévben matematika, a másik félévben magyar kompetenciafejlesztést.
Ezeken az órákon gyakorlati életből vett feladatokat oldunk meg, hogy az országos
kompetenciamérésen eredményeink javuljanak. A szaktanárok minden évfolyamon igény szerint
korrepetálást tartanak.
A tantestület a kompetenciamérés eredményeit megismeri, kiértékeli, ugyanúgy, ahogy a NETFIT
rendszer szerinti fizikai fittségi mérések adatait is.
Tanórákon igyekszünk a frontális oktatás mellett egyre többször kooperatív munkamódszereket
alkalmazni. Ennek érdekében két kollégánk elvégezte a 30 órás fordított osztályterem tanfolyamot.
Saját tapasztalataikat a PAM (Pedagógiai Alkotó Műhely) foglalkozásain megosztják az érdeklődő
kollégákkal. A fejlesztő szemléletű értékelést elindítjuk egy kis csoportban. Minden pedagógus kolléga
tanévente két IKT-eszközöket felhasználó, kooperatív munkára épülő óravázlatot készít.
Az eredményeinket folyamatos mérésekkel ellenőrizzük, melyeknek nem a tanuló stresszhelyzet elé
állítása, hanem a tájékozódás a célja. A kilencedik évfolyamon bemeneti mérést iratunk
matematikából, szakmai tantárgyból és idegen nyelv tantárgyból. Emellett évfolyamszintű felmérést
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végzünk, és félévenként egy centrum szintű témazáró dolgozat megíratására kerül sor matematika
tantárgyból a 10. évfolyamon januárban, a 11. évfolyamon júniusban.
Az ESL statisztika alapján mentorálást szervezünk. Ösztönözzük tanuló párok létrejöttét. Hisszük, hogy
gyerek a gyerektől bátrabban, őszintébben, nyitottabban mer kérdezni. Gyerek a gyereknek
egyszerűbb szavakkal tud magyarázni. A tanuló párok számára hétfőn az első órát biztosítjuk. A
mentoráló tanulók ezt a feladatot közösségi szolgálat terhére végzik, ezért pontosan adminisztráljuk.
Idén is részt kívánunk venni a Kutatók Éjszakáján, melyen a tanulók érdekes kísérleteket láthatnak és
kedvet kaphatnak az otthoni kísérletezésre. Igyekszünk tanulóinknak kreatív megújuló házifeladatot
adni, hogy érdeklődésüket felkeltsük és ösztönözzük őket tudásuk bővítésére. A megújuló házi feladat
színvonalas elkészítésének jutalma az, hogy félévente egy témazáró dolgozat érdemjegyébe 30%-ig
beszámítjuk.
Az örökös ökoiskola cím megszerzése kötelez bennünket arra, hogy a tanulók környezettudatos
szemléletét kialakítsuk, formáljuk. Bejövő kilencedikes tanulóinknak az első osztályfőnöki órák egyikén
megmutatjuk szelektív kukáinkat és felhívjuk a figyelmüket a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Részt veszünk, a Te Szedd! Programban. Tanóra keretében, a fenntarthatóság hetében nagy hangsúlyt
fektetünk a globális problémák ismertetésére, lehetséges megoldásokat mutatunk. A projekthetet
érdekes, figyelemfelkeltő programokkal töltjük ki. Látogatást tervezünk a székesfehérvári
passzívházba. Felhívjuk a tanulók figyelmét a környezettudatos gondolkodásra. Kirándulást szervezünk
a budai hegyekbe. Az Erasmus program keretében hobby kertet hozunk létre az iskola udvarán és
folyamatosan gondozzuk. Részt veszünk a Föld Napja illetve a Víz Napja által szervezett programokon.
Ellátogatunk a Vadasparkba. Keressük a kapcsolatot a Magyar Természetvédők Szövetségével, Jane
Goodall Intézet előadásán való részvétel.
Tanulmányi versenyeket szervezünk saját tanulóinknak illetve a BGSZ összes tagintézményének
(szakmai verseny, természettudományi verseny) és tanulóinkat a versenyekre felkészítjük.
Tervezett versenyeink:
A verseny megnevezése
Helyesírási Verseny
Harsányi
gazdasági
verseny
meghirdetésé, az első forduló
feladatainak kiküldése
Háromfordulós
természettudományi
verseny
meghirdetésé, az első forduló
feladatainak kiküldése
33. Spar Budapest Maraton
Fesztivál
Pézsztár verseny
Kultúrjárőr verseny
Október
23-i
ünnepség
lebonyolítása versenyszerűen
Élelmiszer vegyiáru áruismeret
HÓDitsd meg a biteket informatika
verseny
Kereskedelmi ismeretek verseny
Angol nyelvi szövegértési verseny

Várható időpontja
október
október

Érintett osztály/ csoport
iskola tanulói
a BGSZC 10-12. évfolyamos tanulói

október

a BGSZC összes tagintézményének
tanulói

október

iskola tanulói

október
október
október

11, 12 évfolyam
iskola tanulói
iskola tanulói

november
november

3/11/SZ
iskola tanulói

december
december

3/11/SZ
iskola tanulói
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Műszakicikkek áruismeret
Természettudományi
verseny
második fordulója
Magasugró verseny Centrum
szervezésében
8. osztályosok matematika-logika
versenye
Harsányi gazdasági verseny döntő
Szakma Kiváló Tanulója
(Szakma Sztár)
Német nyelvi szövegértési verseny
Matematika házi verseny
Természettudományi
verseny
harmadik fordulója
Szakmai verseny 7. osztályosok
részére
Ágazati és ágazaton kívüli
Szakmai Érettségi tantárgyak
Versenye (ÁSZÉV)

december
december
december

3/11/SZ
a BGSZC összes tagintézményének
tanulói
iskola tanulói

december

általános iskolák tanulói

január
január

a BGSZC 10-12. évfolyamos tanulói
3/11 SZ

február
február
március
március

iskola tanulói
10. évfolyam
a BGSZC összes tagintézményének
tanulói
általános iskolák tanulói

március

12/AB

Költészet napja szavalóverseny
T-Home városvédő futás
24. Női Futógála
Ágazati és ágazaton kívüli
Szakmai Érettségi tantárgyak
Versenye (ÁSZÉV)

április
április
április
április

iskola tanulói
iskola tanulói
iskola tanulói
12/AB

Természet
Fotópályázat
Diákolimpia Atlétika
Iskolai Sportnap
Csomagolási verseny

május

iskola tanulói

május
május
május

iskola tanulói
iskola tanulói
2/10 SZ, 3/11 SZ

változásai-

Részt veszünk a ferencvárosi önkormányzat által szervezett programokon úgymint AIDS Ellenes
Küzdelem Világnapi rendezvényén, „Fogadjunk örökbe egy parkot” környezetvédelmi napon, FERI
FESZT Prevenciós Napon stb.
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Melléklet-6
Web2 alkalmazások, IKT kompetencia fejlesztő és mérés-értékelés önértékelés
munkaközösség munkaterve a 2018/2019-as tanévre

Munkaközösségünk feladatai:
A tanulók és tanárok IKT kompetenciájának fejlesztése. Tanulást segítő IKT eszközök alkalmazása (pl.:
fénymásolás helyett online tesztek készítése, mobiltelefon, tablet bevonása az oktatási-tanulási
folyamatokba.)

Online-offline

kooperatív

technikák

előtérbe

helyezése,

algoritmikus-

problémamegoldó adaptív gondolkodás fejlesztése az idei kiemelt feladunk.
Digitális témahét szervezése, bonyolítása. Tananyagtár gondozása. Bemutató órák, belső
továbbképzések szervezése az IKT eszközök használatára havonta egyszer. Az iskola honlapjának
tartalmi gondozása, együttműködés a honlapot gondozó rendszergazdával, Baranyai Ferenccel.
Szabadon látogatható órák szervezése és digitális formában való közzététele. Óravázlatok
összegyűjtése, digitális formában közzététele. Projekt házi feladtatok begyűjtése a kollégáktól és a
honlapon való közzététele. Nyílt napok szervezése.
Kompetenciamérés előkészítése: tájékoztatás, ráhangolás. (CORE2 mérés estén is.) Netfit mérés
adatfeltöltése. Kompetenciamérés elemzés, kompetencia stratégia megvalósulásának koordinálása.
Önértékelés (intézményi, vezetői, pedagógusi) szervezése jogszabályi előírások szerint.
Tanmenetek elektronikus begyűjtésének támogatása. E-napló értékelési formáinak megnevezésének,
súlyozásának figyelemmel való kísérése.
A belépő 9.-es évfolyamok adatlapjainak begyűjtése és a törzslapok és bizonyítványok megírásának
ellenőrzése.
Magán tanulók (féléves és év végi) beszámoló vizsgáinak beosztása, szervezése. Gyenge tanulmányi
előmenetel miatt szaktanári figyelmeztetők beírásának ellenőrzése, jelzés a vezetőségnek.
Együttműködés az iskolatitkárral Bornemisszáné Kis Ildikóval.
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Feladataink beosztása a tanévre:
Dátum
Határidő

Feladat

Felelős

2018. aug. 27.

Tanmenetek begyűjtésének előkészítése: minták, tájékoztató
készítése, e-mail-ben kiküldeni

Vomberg G.

2018. aug. 28.

Munkaközösségi értekezlet

Vomberg G.

2018. aug. 31.

Nevelőtestületi értekezlet – Nevelőtestület tájékoztatása a

Vomberg G.

munkaközösség munkájáról, elvárásairól, határidőkről,
belsőtovábbképzésekről
2018. aug. -szept.

E-napló értékelési formáinak megnevezésének, súlyozásának

Mezősiné L. P.

figyelemmel való kísérése.
2018. szept. 10.

A tanulóknak készített projekt házi feladatok leadásának
határideje.

Vomberg G.

2018. szept. 11.

A projekt házi feladatok honlapon való közzétételének végső
határideje

Baranyai F.

2018. szept. 11.

9. évfolyam adatlapjainak összegyűjtése

Mezősiné L. P

2018. szept. 15.

Projekt házi feladatok publikálásának tételes ellenőrzése

Gilyánné Szabó Júlia

2018. szept. 27.

Éves önértékelési terv véglegesítése.

Vomberg G.

2018. szept. 28.

Honlap tartalmi frissítésének támogatása

Vomberg G.

2018. okt. 1.

9. és a belépő évfolyamok törzslapjainak és bizonyítványainak
ellenőrzése

Mezősiné L. P.

2018. okt. 15-19.

Belső továbbképzés (MS Excel az adatszolgáltatásban)

Vomberg. G.

2018. nov. 12-16.

E-hód online országos informatikai verseny

Vomberg. G.

2018. nov. 16.

Negyedéves szaktanári figyelmeztetők beírása a gyenge
tanulmányi eredmény miatt

Vomberg G.

2018. nov. 19.

Negyedéves szaktanári figyelmeztetők beírásának ellenőrzése

Osztályfőnökök

2018. nov. 19.

A szabadon látogatható órák beosztása, szervezése, óravázlatok
begyűjtése, továbbítása a rendszergazdának

Tóbiás R.
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2018. nov. 20.

Az óravázlatok honlapon való közzététele

Baranyai F.

2018. nov. 21.

A publikált óravázlatok tételes ellenőrzése

Gilyánné Sz. J.

2018. nov. 26.dec. 7.

Szabadon látogatható órák

Vomberg G.

2018. dec. 3.-7.

Kódolás órája

Vomberg G.

2018. dec. 14.

Félévi bukással veszélyeztetett tanulók szüleinek értesítése enaplón keresztül.

Tóbiás Rita.

2018. dec. 14.

Osztályozóvizsgák és magántanulói vizsgák előzetes beosztása és Tóbiás R.
a tanulók kiértesítése

2018. dec. 20.

Hivatalos értesítés osztályozó vizsgák időpontjáról.

Tóbiás R
Bornemisszáné K. I.

2019. jan. 7.

NETFIT mérés kezdete

Ritter Katalin

2019. jan. 8. - 18.

Osztályozó vizsgák
Magántanulói vizsgák, Beszámolóhét az OKJ-n és a SZÉF-en

Vitézné Németh
Adrienn

2019. febr. 4.

Óravázlatok elektronikus elküldésének határideje 14:00-ig

Tóbiás R.

2019. febr. 4.

A szabadon látogatható órák beosztása, szervezése

Tóbiás R.

2019. febr. 5.

Óravázlatok közzététele a honlapon

Baranyai F.

2019. febr. 6.

A publikált óravázlatok tételes ellenőrzése

Gilyánné Sz. J.

2019. febr. 11. 2019. febr. 22.

Szabadon látogatható órák

Vomberg G.

2019. febr. 11.

A tanulóknak készített projekt házi feladatok leadásának
határideje.

Vomberg G.

2019. febr. 13.

Projekt házi feladatok közzététele a honlapon

Baranyai F.

2019. febr. 15.

A publikált projekt házi feladatok tételes ellenőrzése

Gilyánné Sz. J.

2019. márc. 22.

Végzős magántanulók osztályozóvizsgáinak beosztása

Tóbiás R.

2019. márc. 29.

Negyedéves szaktanári figyelmeztetők beírása a gyenge
tanulmányi eredmény miatt a végzős évfolyamon

Tóbiás R.

2019. ápr. 8.-12.

Digitális témahét

Vomberg G.

2019. ápr. 8-26.

Végzős magántanulók, OKJ-sek és SZEF-esek vizsgahete

Tóbiás R.

2019. máj. 3.

Magántanulók osztályozóvizsgáinak beosztása

Tóbiás R.

2019. máj. 3

Negyedéves szaktanári figyelmeztetők beírása a gyenge
tanulmányi eredmények miatt

Osztályfőnökök

2019. máj 6.

Negyedéves szaktanári figyelmeztetők beírásának ellenőrzése

Tóbiás R.

66
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának MUNKATERVE - 2018/2019

2019. máj. 10.

A kompetenciamérésről e-naplós tájékoztatás a szülőknek

Mezősiné L. P.
Karsai F.
Vomberg G.

2019. máj. 11.

Magántanulók osztályozóvizsga időpontjáról levél kiküldése

Érintett osztályfőnökök

2019. máj. 27-28.

Kompetenciamérés ráhangolás.

Mezősiné L. P.
Karsai F.
Vomberg G.

2019. máj. 29.

Kompetenciamérés

Felelős ig.h. Vizkeletiné
Gulyás Anikó

2019. máj. 27.-31. Magántanulók osztályozóvizsgája

Tóbiás R.

2019. jún. 19.

A javítóvizsga feladatsorok és javítókulcsok összegyűjtése
tanulónként és tantárgyanként

Vomberg G.

2019. jún. 21.

Az előző évi kompetenciamérés, NETFIT kiértékelés,
tapasztalatok

Mezősiné L. P.
Karsai F.
Vomberg G.
Riiter Katalin
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Melléklet-7
DÖK munkaterv a 2018/2019-es tanévre
A DÖK már szeptember első napjaiban alakuló ülést tart. Mivel szeptember 3-án kezdődik a tanév, a
három óra utáni időben tartjuk meg az alakuló ülést. A többi DÖK-gyűlés időpontja a minden hónap
első hétfőjének első órája. A munkatervet a következőképpen bontottam fel: iskolai rendezvények,
beiskolázás, versenyek. A DÖK ugyanis mindhárom feladatkörben aktívan részt vesz iskolánk életében.
Az iskolai versenyek pontnál nem írtam pontos dátumokat, hiszen amelyik megrendezésére sor kerül,
ott a DÖK segítségére automatikusan számíthatnak a szervező tanárok.
Munkaterv
I.Iskolai rendezvények:
Szeptember 21. Gólyaavatás lebonyolítása
Október 26. Kultúrjárőr megszervezése és lebonyolítása
November 10. Szalagavató megszervezése és lebonyolítása az FMK-ban
December 21. Az iskolai karácsony megszervezése és lebonyolítása
Május 3. Ballagás (műsorban való részvétel)
Június 14. DÖK nap
II. Beiskolázás
Szeptember-október-november-december-február:
1. A DÖK a beiskolázási feladatokban is segít, úgymint tanulók visszamennek volt általános
iskolájukba osztályfőnöki órákra a 8. osztályokba.
2. A DÖK a nyílt napok megszervezésében és lebonyolításában is segédkezik november 14. és 28.
február 13.
3. A nyílt órák megszervezésében: fogadja a diákokat, szünetekben koordinálja, hogy mely órákat
akarják látogatni a diákok, a csengetéskor bekísérik a kiválasztott óra helyszínének
tantermébe.
4. Technikai segítség: tollak felcímkézése, szórólapok hajtogatása
III. Iskolai versenyek
A DÖK szinte minden tanévben segített az iskolánkban tanulmányi versenyeket és vetélkedőket
szervező tanároknak, s ezt a jó szokását megtartja ebben a tanévben is. Szívesen vállalják a következő
feladatokat: tanulók fogadása, kísérése (hostess feladatok), feladatlapok javítása stb.
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Melléklet-8
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MUNKATERVE
2018/19

Szeptember:
-

A szülők tájékoztatása a tanév első szülői értekezletén. 2018.aug.30. 17 óra
Diákok tájékoztatása a tanév elején osztályfőnöki óra keretében.
9.-es tanulóktól a közösségi szolgálati napló vételárának beszedése.
Kapcsolatfelvétel és együttműködési megállapodások megkötése a fogadóintézményekkel.
A közösségi szolgálati napló beszedése a nyári teljesítések ellenőrzése céljából. Határidő. szept.
11.
Jelentkezési lapok kitöltése. Határidő: szept. 14.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor,
Osztályfőnökök
Fogadó intézmények képviselői

Október:
-

A közösségi szolgálati naplók kiosztása a tanulók részére.
A felkínált lehetőségek hirdetése az iskola faliújságján, honlapon.
A tanulók beosztása a jelentkezések alapján, lehetőség szerint úgy, hogy a tanulók párban,
vagy kisebb csoportokban vegyenek részt a szolgálati tevékenységben.
Felszólító levél ajánlott levél formájában azoknak a végzős diákok szüleinek, akik még nem
teljesítették az 50 órát a 12. évfolyam október hónapjáig. Határidő: okt.12.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök

November:
-

Folyamatos kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel.
Az esetleges problémák, nehézségek kezelése.
A közösségi szolgálat teljesítésének nyomon követése.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök

December:

69
BGSZC Harsányi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának MUNKATERVE - 2018/2019

-

A közösségi szolgálat teljesítésének nyomon követése.
Az iskola és a fogadó szervezetek közötti koordinációs feladatok ellátása.
A közösségi szolgálati naplók ellenőrzése. Határidő. dec.14.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor

Január:
-

Folyamatos kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel.
Osztályfőnöki órán az érintett tanulók szóbeli beszámolója a tapasztalatokról, élményekről.
A közösségi szolgálat teljesítésének nyomon követése.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök

Február:
-

A közösségi szolgálat teljesítésének nyomon követése.
Tanulói tapasztalatok megbeszélése.
Az iskola és a fogadó szervezetek közötti koordinációs feladatok ellátása.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor

Március:
-

A közösségi szolgálat teljesítésének nyomon követése.
Folyamatos kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel.
Felszólító levél az 50 órát nem teljesítő végzős diákok szüleinek. Határidő: márc. 13.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök

Április:
-

Harmadik felszólító levél végzős diákok szüleinek. Határidő: ápr. 12.
Az érettségi megkezdése előtt a teljesítés dokumentálása törzslapban és a bizonyítványban.
Érettségi elnöknek dokumentáció összekészítése.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök
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Május:
-

Osztályfőnöki órán az érintett tanulók szóbeli beszámolója a tapasztalatokról, élményekről.
A közösségi szolgálati naplók ellenőrzése.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök

Június:
-

Tanév végi összegzés, fejlesztési lehetőségek átgondolása.
A teljesített közösségi szolgálat dokumentálása a tanulók törzslapján és a bizonyítványaikban.
Szükség esetén igazolás kiállítása a közösségi szolgálat teljesítéséről.

Felelősök:

Mezősiné Lesku Piroska koordinátor
Osztályfőnökök
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