Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18.
Tel., fax: 73/311-343, 73/312-114
Email: zmgsz.szigetvar@gmail.com
www.zrinyi-szigetvar.hu

ÉVES MUNKATERV
2018/2019. TANÉV
A tanév feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő jogszabályokból,
alapdokumentumokból indul ki:
 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 A Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai
programja, Házirendje
1. A tanév fő célkitűzései, feladatai
 Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni képességek fejlesztése
 Esélyegyenlőség biztosítása, roma tanulók támogatása
 A diákok integrálása, felzárkóztatása, a szociális helyzetből adódó
hátránykompenzáció
 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, a tanulói aktivitás növelése, a
differenciált tanulásszervezésben rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása 
 Kompetenciamérések eredményeinek javítása, az intézményi intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok beépítése a pedagógiai munkába 
 A tanulók tanuláshoz, tanórán kívüli tevékenységekhez, iskolai programokhoz fűződő
attitűdjének, motivációjának javítása 
 A szakma iránti elkötelezettség felkeltése, iskolán kívüli programok által
 Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások
szervezésével. 
 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése 
 Egészséges életmódra nevelés, szabadidő helyes eltöltésének ösztönzése
 Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása,
betartatása 
 Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 
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 Hagyományápolás 
 Nemzeti ünnepeinkről, iskolánk névadójáról való méltó megemlékezés 






















Környezetkultúra javítása (Tantermek, folyosók, egyéb helyiségek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) 
Szervezeti kultúra fejlesztése 
Tervszerű pedagógiai munka (Kerettanterv-helyi tanterv- tanmenet-óravázlat) 
Folyamatos belső ellenőrzés, felkészülés a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti
eljárásokra 
Pedagógus
módszertani
továbbképzések
igénybevétele,
mérés-értékelés
továbbképzés, többféle tantárgyhoz illeszkedő értékelési rendszerének alkalmazása
Aktív részvétel a városi rendezvényeken 
Részvétel a városi, regionális, megyei, országos versenyeken 
Együttműködés intézményünk általános iskoláival 
Szakmai együttműködés a helyi szervezetekkel
A gyakorlati képzőhely és az intézmény közötti kapcsolat elősegítése
Tudásmenedzsment tevékenység, jó gyakorlatok, a belső tudásmegosztás fokozása
Hatékony és széles körű pályaorientációs tevékenység, motiváció felkeltése, életpályaépítés
Külföldi cserekapcsolat ápolása, új lehetőségek keresése 
Korai iskolaelhagyás elleni stratégia követése
A tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében végzett tevékenység 
A családok és a szűkebb társadalmi környezet szélesebb körben való bevonása az
iskola életébe
Pályázati lehetőségek kihasználása
Részvétel a GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”projektben
Részvétel a GINOP -6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” projektben


2.Humán erőforrásaink
Osztályok:
Osztály
9.

A

9.

B

1/9

1

1/9

2

1/9

3

9

S

Osztályfőnök

Tagozat/szakma
emelt angol
emelt német
emelt testnevelés
emelt informatika
informatika
kereskedelem
cipőkészítő
gépi forgácsoló
kőműves
asztalos
eladó
pincér
pék
élelmiszer- és vegyiáru
eladó

Gaál Gabriella
Gáyerné Mihádák Ida
Konczné Ambrus Judit
Kiss János
Kálmánné Német Zsuzsanna
Magyar Gabriella
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9

E

10.

A

10.

B

2/10

1

2/10

2

2/10

3

11.

A

11.

B

3/11

1

3/11

2

3/11

3

12.

A

12.

B

2/

14

élelmiszer- és vegyiáru
eladó
emelt angol
emelt német
emelt testnevelés
emelt informatika
kereskedelem
kőműves
épület- és szerkezetlakatos
eladó
cipőkészítő
pincér
emelt angol
emelt német
emelt testnevelés
emelt informatika
kereskedelem
egészségügy
cipőkészítő
gépi forgácsoló
pék
asztalos
kőműves és hidegburkoló
pincér
eladó
emelt angol
emelt német
emelt testnevelés
emelt informatika
kereskedelem
egészségügy
informatikai
rendszerüzemeltető

Hódiné Beréthy Ágnes
Kovács Horváth Márta
Mándoki Zoltán
Holczinger Tamás Alajos
Novák Anita
Mozsgainé Cserveni Irén
Módos Csaba
Nagy Erzsébet Anikó
Pál Rita
Bogdány József
Wágner Csaba
Némethné Karácsony Beáta
Bódis Zsófia
Tóth Csilla

Pedagógusok:
39 főállású+ 13 óraadó látja el a nevelés- oktatás feladatát
Munkaközösségek, megbízatások:
Munkaközösség
Humán
Reál
Szakmai
Idegen nyelvi

Vezető
Illés Antal
Nagy Erzsébet
Bogdány József
Lutz Éva

DÖK-öt segító tanár: Gaál Gabriella
Szakszervezeti megbízott: Nagy Erzsébet Anikó
3. Támogatott tanulmányi versenyek
A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
9. § (1) 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős
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miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a
tanulókat.
(4) Ha az adott versenyt a munkaterv elfogadásakor még nem hirdették meg, akkor a felkészítést a
munkatervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, akkor a
fenntartó egyetértése

Iskolánk vállalja, hogy a következő versenyekre készíti fel tanulóit:










OKTV
Szakképzés tanulmányi versenyei
Diákolimpia sportversenyei
Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny
„Magyarország az én hazám”- SZAKE
„Örökségünk 48” ”- SZAKE
Angol nyelvi versmondó verseny (2018. október 10.) -Pécs
Egyéb járási, regionális, megyei tanulmányi versenyek, sportversenyek

4. Országos mérés, értékelés
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
A mérés napja: 2019. május 29. (Kompetenciamérés)
5. A tanév rendje
Szorgalmi idő






első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 



utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek) 



az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2019. május 2. (csütörtök) 



a szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig (péntek) tart 

Tanítási szünetek



Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő) 



Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)



Tavaszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda)
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Tanítás nélküli munkanapok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7..
8.

ZrínyiÁsz 2018. 09.19.
Nevelési értekezlet 2018.10.13. (szombat)
Pályaorientációs nap 2018. 11.10. (szombat)
Iskolai Zrínyi-napok utolsó napja 2018. 11.16.
Téli sportnap 2018.12.01. (szombat)
Esélynap 2018.12.15. (szombat) (GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”)
Esélyegyenlőségi és etnikai munkacsoport projektnapja
Pedagógusnap 2019.06.14.
Szakgimnáziumban szakmai kirándulás

6. Eseménynaptár
Időpont

Esemény
AUGUSZTUS
Alakuló értekezlet

22.
szerda

9.00

23.
csütörtök

8.0012.00

24.
péntek

8.0012.00

Javítóvizsgák (szakközépiskola)

27.
hétfő

8.0012.00

Pótbeiratkozás (9. osztályok,
szakmunkások szakközépiskolája)

Javítóvizsgák (gimnázium,
szakgimnázium)

Beiratkozás, tankönyvosztás
(10-12. gimnáziumi osztályok)

Felelős
Götzné Batta Mónika
Szaktanárok
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Szaktanárok
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Nagyné Takács Ivett, Molnár
Lászlóné, Venicz Henrietta,
Ódor László
Osztályfőnökök, Venicz
Henrietta

28.
kedd

Beiratkozás, tankönyvosztás
(10-12. szakgimnáziumi osztályok))

Osztályfőnökök, Venicz
Henrietta

29.
szerda

Beiratkozás, tankönyvosztás
(10-12. szakközépiskolai osztályok),
2/14

Osztályfőnökök, Venicz
Henrietta

Gólyatábor (9.A, 9.B)- Szigetvár

Götzné Batta Mónika Gaál
Gabriella, Gáyerné Mihádák
Ida, Wágner Csaba

27-28.
hétfő-kedd

8.0015.00

31.
csütörtök

9.00

Tanévnyitó értekezlet

A kialakított korai jelzőrendszer
megismertetése, bevezetése.
A 9.évf. tanulók szociális helyzetének
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Götzné Batta Mónika
9.00

felmérése a beiratkozáskor, az
Magyar Gabriella
eredmények kiértékelése.
(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”)
Munkaközösségi munkatervek
leadásának határideje
Mk. vezetők, Götzné Batta
Mónika

3.
hétfő

8.15

SZEPTEMBER
Tanévnyitó ünnepély
Első tanítási nap
Jelentkezési határidő az őszi érettségi
vizsgákra

5.
szerda

Kovács- Horváth Márta
Gonda László
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Pinczehelyi Józsefné
Götzné Batta Mónika

6-9.
csütörtök-vasárnap
7.
péntek
12.
szerda

Részvétel a városi Zrínyiemlékünnepségeken
2017/18. tanévi törzslapok, bizonyítványok rendbetétele, leadása
Fogadóórák időpontjainak leadása
14.30 Szülői értekezlet (9. osztály)

13-21.
csütörtök-péntek
14.
péntek

Eppingeni testvériskola fogadása
OKTV jelentkezési lapok leadási ha-

Osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Gonda László
Osztályfőnökök. szaktanárok
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál
Gabriella
Szaktanárok,
Götzné Batta Mónika

tárideje
Alapkompetenciák felmérése a 9.évf.
tanulóinál – kiértékelés, majd
munkacsoportok kialakítása
(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”)
19.
szerda
20.
csütörtök

21.

Magyar Gabriella
Gonda László
Gaál Gabriella

ZrínyiÁsz.
Elsősavatás
16.30

Iskolai szülői szervezet alakuló értekezlete

Götzné Batta Mónika
Gonda László

Átdolgozott helyi tantervek, tanmene-

Szaktanárok, mk. vezetők
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péntek

22.
szombat
28.
péntek

10.00

10.
szerda

17.
szerda
19.
péntek
24.
szerda
26.
péntek

Götzné Batta Mónika
Ódor László

Határfutás
Emlékezés Biedermann Rezső báróra
A 9. osztályos törzslapok kitöltésének
határideje

Wágner Csaba
Szaktanárok, osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Gonda László

Érettségi témakörök kiadásának
határideje

Götzné Batta Mónika

Iskolai kirándulás: Csodák Palotája
OKTÓBER
Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások, érettségi előkészítők,
szakkörök, sportkörök indítása

1.
hétfő

2-4.
kedd-csütörtök
5.
péntek

tek leadási határideje

14.30

Gáyerné Mihádák Ida
Szaktanárok
Götzné Batta Mónika
Ódor László

Tanulócsoportok működésének
Magyar Gabriella
kezdete a tanév végéig, Monitorozás a
megadott időközönként.
(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”)
Szülői értekezlet (10-14. osztály)
Götzné Batta Mónika
Gonda László
Az aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.) Müller Lászlóné
Zrínyi napokhoz kapcsolódó vetélkedők meghirdetésének határideje

Munkaközösség-vezetők
Gonda László

„Ki mit tud?”- produktumok feltérképezése az osztályokban

Osztályfőnökök
Gonda László

Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások tematikájának leadási határideje

Götzné Batta Mónika

Hetesiné Rátkay Karina,
Hetesi Sándor
Angol nyelvi versmondó verseny
Hetesiné Rátkay Karina,
Olvasási, szövegértési verseny
Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál
angol/német
Gabriella, Torma Ágnes
Az 1956-os forradalom és szabadság- Kovács- Horváth Márta
harc emléknapja (23.)
Gonda László
Halloween angol verseny
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
NOVEMBER
7

Hetesiné Rátkay Karina

Szünet utáni első tanítási nap

5.
hétfő
6.
kedd

Iskolai kirándulás: Múmia kiállítás
Nyílt nap- Gimnázium, Szakgimnázium

8.
csütörtök
9.
péntek
12-16.
hétfő-péntek
21.
szerda
28.
szerda

11.
kedd
12.
szerda
14.
péntek
20.
csütörtök
21.
péntek
3.
csütörtök
4.
péntek
8.
kedd
15-17.
kedd- csütörtök
16.
szerda
22.
kedd
24.
csütörtök
25.
péntek

Magyar Gabriella
Nagy Erzsébet
Götzné Batta Mónika

Gonda László
Nyílt nap- Szakközépiskola
Ódor László
Gonda László
Emlékezés a harctéren elesett katonákra Gonda László
Iskolai Zrínyi Napok
Gonda László
Bódis Zsófia
Munkaközösségek
14.30- Kollektív fogadóóra
Götzné Batta Mónika
16.00
13.00 Nevelőtestületi értekezlet (a 9. osztá- Szaktanárok, osztályfőnökök
lyos tanulók munkájának, a pedagóGötzné Batta Mónika
giai munka komplex elemzése, értéÓdor László
kelése)
Szakiskolások nyelvhelyességi
Hetesiné Rátkay Karina, Gaál
versenye angol, német
Gabriella, Torma Ágnes
DECEMBER
Gáyerné Mihádák Ida
Zrínyi Kupa- matematika verseny
Mándoki Zoltán
általános iskolásoknak
Riszt Anita
Nyelvhelyességi verseny
Novák Anita, Hódiné Beréthy
érettségizőknek, angol/német
Ágnes, Gaál Gabriella
Magyar Gabriella
Korcsolyázás
Némethné Karácsony Beáta
A PTE angol tanszékének
vendégelőadójának rendhagyó órája
Hetesi Sándor
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Bódis Zsófia
Karácsonyi ünnepély
Gonda László
JANUÁR
Szünet utáni első tanítási nap
A szalagavató bál meghívóigényeinek
leadása
Informatika verseny általános iskolásoknak (7-8. osztály)
Magántanulók osztályozóvizsgái

14.30

Végzős osztályfőnökök
Gonda László
Gonda László

Szaktanárok, osztályfőnökök
Ódor László
Nyelvi verseny általános iskolásoknak Lutz Éva, Hódiné Beréthy
angol/német
Ágnes, Gaál Gabriella
Illés Antal
A magyar kultúra napja (22.)
Gonda László
Osztályozó értekezlet
Götzné Batta Mónika
I. félév utolsó tanítási napja
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Félévi focibajnokság
1.
péntek
4.
hétfő
6.
szerda
10-14.
vasárnap-csütörtök
13.
szerda
15.
péntek

13.00

FEBRUÁR
A félévi értesítők kiadásának határideje
Nevelőtestületi értekezlet (az I. féléves pedagógiai munka elemzése,
értékeléseSzülői értekezletek
Sítábor
Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának emléknapja (12.)
Jelentkezés határideje:
érettségi vizsgákra
szakmai vizsgákra
felsőoktatásba

18.
hétfő

Prezentációs verseny általános és
középiskolásoknak angol/német

22.
péntek
25.
hétfő

Szalagtűző ünnepély és szalagavató
bál
A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja (25.)
MÁRCIUS
Ballagási meghívóigények leadása

8.
péntek
14.
csütörtök

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja (15.)
Sajtból van a Hold

18-22.
hétfő-péntek
20.
szerda
27.
szerda

11.
csütörtök
16.
kedd
17.
szerda

Fenntarthatósági témahét
Tavaszköszöntő a Zrínyi téren
14.30- Kollektív fogadóóra
16.00
ÁPRILIS

Némethné Karácsony Beáta
Wágner Csaba
Götzné Batta Mónika
Osztályfőnökök
Munkaközösség- vezetők
Götzné Batta Mónika
DÖK segítő tanár
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Némethné Karácsony Beáta
Wágner Csaba
Szaktanárok
Gonda László
Végzős osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Nagyné Takács Ivett
Pinczehelyi Józsefné
Lutz Éva, Hódiné Beréthy
Ágnes, Gaál Gabriella
Kovács- Horváth Márta
Gonda László
Végzős osztályfőnökök
Pál Rita
Végzős osztályfőnökök
Gonda László
Illés Antal
Gonda László
Nagy Erzsébet, Magyar
Gabriella, Wágner Csaba
Nagy Erzsébet, Magyar
Gabriella
Gonda László
Szaktanárok, osztályfőnökök
Ódor László

Költészet Napja

Kovács-Horváth Márta

A holocaust áldozatainak emléknapja

Müller Lászlóné

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap
9

24.
szerda
24-25.
szerda-csütörtök
26.
péntek
2.
csütörtök
3.
péntek

A szünet utáni első tanítási nap

13.00

Végzős magántanulók
osztályozóvizsgái
Osztályozó értekezlet (végzős osztályok
MÁJUS
Végzősök utolsó tanítási napja
Zöldnap
Ballagás

15.00

6-28.
hétfő- hétfő

Írásbeli érettségi vizsgák

15-16., 17-18., 23.
hétfő-hétfő

Szakmai írásbeli, interaktív vizsgák

23.
csütörtök
29.
szerda

Városi futóverseny
Országos kompetenciamérés
(10. évfolyam)

Götzné Batta Mónika, Ódor
László
Osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Végzős osztályfőnökök
Gonda László, Gaál Gabriella
Illés Antal
Osztályfőnökök
Gonda László
Szaktanárok
Götzné Batta Mónika
Szaktanárok
Ódor László
Járnovics József, Módos
Csaba, Némethné Karácsony
Beáta, Wágner Csaba
Götzné Batta Mónika

JÚNIUS
04.
kedd
4-6.
kedd-csütörtök
10.
hétfő
13.
csütörtök
14.
péntek
14.
péntek

Nemzeti Összetartozás Napja
Magántanulók osztályozóvizsgái

Projectverseny angol/német
14.30 Osztályozó értekezlet
Pedagógusnap
Utolsó tanítási nap
Szóbeli érettségi vizsgák

17-28.
hétfő-péntek
21.
péntek

8.15

Tanévzáró ünnepély

24-26.
hétfő-szerda

8.0012.00

Beiratkozás a 2019/2020-as tanév 9.
osztályaiba

28.

8.00

Tanévzáró értekezlet
10

Pál Rita
Gonda László
Szaktanárok, osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Lutz Éva, Hódiné Beréthy
Ágnes, Gaál Gabriella
Götzné Batta Mónika
Götzné Batta Mónika
Gonda László
Szaktanárok. osztályfőnökök
Pinczehelyi Józsefné
Götzné Batta Mónika
Kovács- Horváth Márta
Osztályfőnökök
Gonda László
Leendő osztályfőnökök
Götzné Batta Mónika
Ódor László
Götzné Batta Mónika

péntek
Egészségnap (GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”)- időpont egyeztetés alatt
7. Pályaorientációs terv
Helyzetkép: Iskolánk fő beiskolázási körzete a Szigetvári Járás (egyetlen város
Szigetvár+45 település), az ország leghátrányosabb régiói közé tartozik.
Cél és feladat:
 Személyes kapcsolat kialakítása az általános iskolai tanulókkal, szüleikkel,
pedagógusokkal
 Megfelelő időben, helyen, módon történő információ- és értékközvetítés
 A pályaorientációval kapcsolatos „Jó gyakorlataink” folytatása, új lehetőségek
feltérképezése
Előkészítő munka:
 Pályaorientációs munkacsoport létrehozása
 Egyeztetés az általános iskolákkal a megjelenési lehetőségek és időpontok
tekintetében:
o Szülői értekezletek
o Osztályfőnöki órák,
o Pályaválasztási projektnapok
 Szóróanyagok, tájékoztató kiadványok elkészítése
 Iskolát, oktatott szakmákat bemutató videofilm elkészítése
 Reklámajándékok megtervezése készíttetése
Pályaorientációs események, rendezvények:
1. Közös rendezvények a szigetvári és szigetvár környéki általános iskolák
tanulóival, tanáraival:
o „Tűzgyűrű
o „Együtt szaval a nemzet”
o „Tavaszköszöntő”
o Városi futóverseny
o „Ki mit tud” produkciók bemutatása az általános iskolákban, roadshow
jelleggel
2. Szakmai kapcsolat szigetvári és környéki általános iskolák pedagógusaival:
o Egymás nyílt napjainak látogatása
3. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak szervezett versenyek, vetélkedők:
o Zrínyi Kupa matematika verseny
o Informatika vetélkedő
o Nyelvi verseny (angol-német)
4. Egyéb pályaorientációs rendezvények:
 Pályaorientációs nyílt nap- gimnázium, szakgimnázium
o Interaktív foglalkozások keretében ismerkedhetnek a 8. osztályos tanulók a
11

gimnáziumi „tagozatokkal”, a szakgimnáziumi ágazatokkal, iskolánk
közösségi életével


Pályaorientációs nyílt nap- szakközépiskola, szakiskola
o Szakmacsoportok közös projekttel várják a diákokat, melynek végeredménye
az iskolát szimbolizáló kis ajándék.
o Üzemlátogatások






Részvétel a „Mi a pálya” pályaválasztási rendezvényen
Részvétel az általános iskolák pályaorientációs projektnapjain
Csatlakozás a „Szakmák éjszakája” országos programsorozathoz
A 6-7-8. osztályos szülői értekezleteken a szülők, tanulók, kollégák informálása

Nevelőtestület elfogadta: 2018.09.13.
Határozat száma: II-151/2018

Szülői Munkaközösség elfogadta: 2018.09.12.
Határozat száma: II-151-3/2018

Diákönkormányzat elfogadta: 2018.09.12.
Határozat száma: II-151-2/2018

Szigetvár, 2018. szeptember 13.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Humán munkaközösség munkaterve
2. sz. mellélet: Idegennyelvi munkaközösség munkaterve
3. sz. mellélet: Reál munkaközösség munkaterve
4. sz. melléklet: Műszaki munkaközösség munkaterve
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1. sz melléklet
Humán munkaközösség munkaterve
2018/2019.
A munkaközösség tagjai:
Bódis Zsófia – magyar nyelv és irodalom, könyvtár
Kovács Horváth Márta – magyar nyelv és irodalom, latin
Müller Lászlóné – történelem, társadalomismeret
Pál Rita – történelem, latin, társadalomismeret
Venicz Henrietta – fejlesztő pedagógus, tankönyvfelelős
Illés Antal – magyar nyelv és irodalom, könyvtár
Kiss János – ének, rajz és vizuális kultúra
Zsigmond Csaba – magyar nyelv és irodalom
A tanév fő célkitűzései, feladatai:
- felzárkóztatás a kilencedik évfolyamon
- tehetséggondozás
- érettségi felkészítés
- tanulói aktivitás növelése
- diákok tanulásmódszertanának fejlesztése
- folyamatos felkészülés a kompetenciamérésekre
- tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezése
- iskolai tankönyvellátás lebonyolítása
- humán értékek tiszteletére nevelés
- tanulói igényszint fejlesztése
- intézményi hagyományok ápolása
- iskolai ünnepségek megszervezése, műsorok megtartása
- méltó megemlékezés iskolánk névadójáról
- környezeti kultúra javítása esztétikai neveléssel
- aktív részvétel a városi rendezvényeken
- városi, regionális, megyei tantárgyi versenyeken való részvétel
- színház-, mozilátogatás
Eseménynaptár:
augusztus:
 aug. 23-24. Javítóvizsgák (gimnázium, szakközépiskola) - szaktanárok
 aug. 27. Munkaközösség alakuló értekezlete – mk. vez.
 aug. 23-29. Tankönyvosztás - Venicz Henrietta
 aug. 24-25. Zrínyi maraton
 aug. 31. Mk. munkaterv leadása – mk. vez.
szeptember:
 szept. 3. Tanévnyitó ünnepély – Kovács-Horváth Márta
 szept. 14. OKTV jelentkezés – szaktanárok
 szept. 21. Tanmenetek leadása – szaktanárok, mk. vez.
 szept. 28. Az érettségi vizsgatárgyak témaköreinek kiadása – szaktanárok
13

október:
 okt. 1. Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások, érettségi előkészítők,
szakkörök indulása – szaktanárok
 Előkészületek a Zrínyi napokra (előzetes feladatok; „Ki mit tud? – felmérni az
indulókat) – Kiss János, szaktanárok
 okt. 5. Az aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.) - Müller Lászlóné
 okt. 10. Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások tematikájának leadási
határideje
 okt. 19. Megemlékezés: Az 1956-os forradalom és szabadságharcról (okt. 23.) –
Kovács-Horváth Márta
 Szépíró verseny házi fordulója – Venicz Henrietta
november:
 nov. 8-9. Nyílt nap: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola - szaktanárok
 nov. 12-16. Iskolai Zrínyi-napok (műsor) – Bódis Zsófia; vetélkedők, rajzpályázat –
szaktanárok; Ki? Mit? Tud – Kiss János
 nov. 17. – II. Zrínyi-bál
december:
 Parlamenti különóra - Müller Lászlóné
 „Karácsonyváró” program – Kovács Horváth Márta
 dec. 21. Karácsonyi ünnepély – Bódis Zsófia
január:
 jan. 15-17. Magántanulók osztályozóvizsgái - szaktanárok
 jan. 22. A magyar kultúra napja – Illés Antal
 jan. 24. osztályozó értekezlet - szaktanárok
 Tantestületi színházlátogatás – Illés Antal
február:
 febr. 13. Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának emléknapja – szaktanárok
 febr. 22. Szalagtűző ünnepély – Kovács-Horváth Márta
 febr. 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – Pál Rita
március:
 Vetélkedősorozat (irodalmi – történelmi), plakátverseny 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére. - szaktanárok
 márc. 14. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja (márc. 15.) – Illés
Antal
április:
 ápr. 11. Költészet Napja – Kovács-Horváth Márta
 ápr. 16. A holocaust áldozatainak emléknapja – Müller Lászlóné
 ápr. 24-25. Végzős magántanulók osztályozóvizsgái – szaktanárok
 ápr. 26. Osztályozó értekezlet (végzős osztályok) – szaktanárok
 Kirándulás: Terror Háza – Pál Rita
május:
 máj. 3. Ballagási ünnepség – Illés Antal
14




máj. 6-8. Írásbeli érettségi vizsgák - szaktanárok
máj. 29. Országos kompetenciamérés szövegértésből a 10. évfolyamon - szaktanárok

június:
 jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja – Pál Rita
 jún. 4-6. Magántanulók osztályozóvizsgái - szaktanárok
 jún. 13. Osztályozó értekezlet – szaktanárok
 jún. 17-28. Szóbeli érettségi vizsgák – szaktanárok
 jún. 21. Tanévzáró ünnepély – Kovács-Horváth Márta
Folyamatos programok:







Munkaközösségi megbeszélések: alkalomszerűen, feladatok szerint
„Örökségünk 48.” – többfordulós országos verseny – Müller Lászlóné
Színházlátogatás (3-4 alkalom) – Illés Antal, Bódis Zsófia
Faliújság (aktuális történelmi események, évfordulók, érdekességek) – diákok,
szaktanárok
Anyanyelvi, irodalmi többfordulós versenysorozat - szaktanárok
Alkalom szerinti mozilátogatások - szaktanárok

Felzárkóztatás, tehetséggondozás











Minden bejövő osztálynál felmérést végzünk (szövegértés, szövegalkotás,
olvasáskészség, helyesírás). - szaktanárok
A fejlesztő pedagógussal átnézzük a tanulók szakértői véleményét, és egyeztetjük a
fejlesztések menetét, a differenciálás lehetőségeit. – fejlesztő pedagógus,
szaktanárok
Szakértői vélemény alapján mentesítjük bizonyos részterület (pl. helyesírás)
értékelése alól a tanulót, vagy csak szóban kérjük számon a tananyagot. szaktanárok
Felzárkóztató foglalkozásokat tartunk, egyéni fejlesztést (szükség- és igény szerint).
Az egyéni fejlesztést a fejlesztőpedagógus végzi, értékeli a tanuló munkáját, a
szaktanárok pedig beszámítják ezt a félévi, év végi osztályzatba. - fejlesztő
pedagógus, szaktanárok
A tanulók információszerzési műveltségét, könyvtárhasználati eszköztudását és
kreativitását próbáljuk fejleszteni - szaktanárok
A 9. évfolyamon felderítjük azokat a tanulókat, akiknek a részképességei jóval
meghaladják az átlagost, és a részképességek alapján megkeressük azt a területet,
ahol a tehetségfejlesztő foglalkozásokat érdemes megszervezni számukra. –
szaktanárok
Drámacsoport létrehozása. – szaktanárok
Emelt szintű érettségi előkészítőt tervezünk magyar nyelv és irodalom valamint
történelem tantárgyakból. - Bódis Zsófia, Müller Lászlóné

Szigetvár, 2018. augusztus 27.
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2. sz melléklet
Az idegennyelvi munkaközösség munkaterve
2018/2019.
A munkaközösség tagjai:
Név
1.
Géczy Petra
2.
Gaál Gabriella
3.
Hetesiné Rátkay Karina

szak
olasz
német
angol

4.

Hetesi Sándor

angol

5.

Hódiné Beréthy Ágnes

német

6.

Kostyák Józsefné

olasz

7.

Lutz Éva

angol

8.

Novák Anita

angol

9.

Torma Ágnes

német

végzettség
olasz szakos nyelvtanár, BDF, 2001
német nyelvtanár, JPTE, 1999
angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár, PTE, 2000
mesterfokozat és okleveles angol
tanár, PTE, 2010
mesterfokozat és okleveles
némettanár, PTE, 2012
olasz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, JPTE, 1996
angol nyelv és irodalom szakos
tanár, JPTE, 1997
angol nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár, PE, 2009
mesterfokozat és okleveles
némettanár, PTE, 2012

Célkitűzések:
Az intézményi munkatervben megfogalmazottakon túl:
 Célnyelvi kultúrák, szokások, ünnepek megismerése, hagyományaik ápolása
 A tanulók motiválása emelt szintű érettségi letételére, nyelvvizsga megszerzésére
 A kulturális diverzitás elfogadására nevelés, nyitottság más emberek kultúrák iránt
Az iskolai munkaterv nyelvi munkaközösségi programjai
Szeptember
10 –ig Szintfelmérés 9. évfolyamon.
F.: Minden érintett nyelvtanár.
15-ig A nyelvi programok meghirdetése
F.: Minden nyelvtanár. Folyamatosan
15-ig A tanórán kívüli nyelvi foglalkozások
F.: Minden nyelvtanár.
meghirdetése
13-21. Eppingeni diákok látogatása
F.: Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál Gabriella
15-ig Versenyek, tanórán kívüli foglalkozások
F.: Minden nyelvtanár folyamatos
meghirdetése
15-ig Dokumentációk leadása
F.: Minden nyelvtanár
Érettségi témakörök ismertetése végzős
F.: Minden érintett nyelvtanár.
évfolyamokon és előrehozott érettségizőknek
5-ig Faliújság - ősz
F.: Novák Anita, T
Október
15-ig Ki mit tud produkciók feltérképezése
F.: Hetesi Sándor
10. Angol nyelvi versmondó verseny - Pécs
F.: Hetesi Sándor, Hetesiné Rátkay Karina
11. Filmklub
F.: Lutz Éva
17. Olvasási, szövegértési verseny angol/német
F.: Hetesiné Rátkay Karina, Hódiné Beréthy
Ágnes, Gaál Gabriella, Torma Ágnes
16

24. Halloween angol verseny
November
9-10. Részvétel az iskolai nyílt napon
11. Martinstag (Márton nap, német)
13. Iskolai Zrínyi napi nyelvi vetélkedő angol,
német
15. Thanksgiving (Hálaadás, angol)

F.: Hetesiné Rátkay Karina

28. Szakiskolások nyelvhelyességi versenye
angol, német
December
5-ig Faliújság Tél

F.: Hetesiné Rátkay Karina, Gaál Gabriella,
Torma Ágnes

F.: Minden érintett nyelvtanár
F.: Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál Gabriella
F.: Minden érintett nyelvtanár.
F.: Lutz Éva

12. Nyelvhelyességi verseny érettségizőknek,
angol/német
18. Filmklub
20 A PTE angol tanszékének vendégelőadójának
rendhagyó órája
Január
16. Nyelvi verseny általános iskolásoknak angol
16. Nyelvi verseny általános iskolásoknak német
Február
9. Hallott szövegértési verseny érettségizőknek és
szakiskolásoknak, angol/német
18. Prezentációs verseny általános és
középiskolásoknak angol/német
Március
5-ig Faliújság tavasz
11. Filmklub
Április
25. Plakátverseny és kiállítás angol
Május
Írásbeli érettségi vizsgák előkészítése – angol
Írásbeli érettségi vizsgák előkészítése - német
Filmklub
Június
5-ig. Faliújság nyár
10. Projectverseny angol/német


F.: Novák Anita, Hódiné Beréthy Ágnes,
Gaál Gabriella
F.: Novák Anita, Hódiné Beréthy Ágnes,
Gaál Gabriella
F.: Lutz Éva
F.: Hetesi Sándor
F.: Lutz Éva
F.: Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál Gabriella
F.: Hetesiné Rátkay Karina, Hódiné Beréthy
Ágnes, Gaál Gabriella, Torma Ágnes
F.: Lutz Éva, Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál
Gabriella
F.: Novák Anita, Hódiné Beréthy Ágnes,
Gaál Gabriella
F.: Lutz Éva
F.: Lutz Éva
F.: Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál Gabriella
Lutz Éva
F.: Novák Anita
F.: Lutz Éva, Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál
Gabriella

Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások:
o Hetesi Sándor: 2 hetente 1 óra tehetséggondozás és felzárkóztatás
o Hetesiné Rátkay Karina: 2 hetente 1 óra felzárkóztatás
o Lutz Éva: heti 2 óra konzultáció
o Torma Ágnes: Heti 2 óra érettségi felkészítő
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3. sz melléklet
Reál munkaközösségének munkaterve
2018/2019.
TANTÁRGYI KÖR:
Biológia
Fizika
Földrajz
Kémia
Matematika
Testnevelés
Természetismeret
MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:
Cséplő Mihály kémia
Gáyerné Mihádák Ida matek-fizika
Járnovics József testnevelés
Magyar Gabriella földrajz- gyógypedagógus
Mándoki Zoltán matek- fizika
Módos Csaba testnevelés
Mozsgainé Cserveni Irén matek-fizika
Nagy Erzsébet Anikó földrajz- biológia
Némethné Karácsony Beáta testnevelés
Riszt Anita Matematika
Wágner Csaba testnevelés
A MUNKAKÖZÖSSÉG FŐ CÉLKITŰZÉSEI:










A természettudományos műveltség kialakítása, alkalmazásra képes, a
természettudományokat kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok
nevelése.
Környezetvédelemre való tudatos nevelés.
Tehetséggondozás, a lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.
Az egészséges életmód és rendszeres testmozgás fontosságának kihangsúlyozása.
A tanulók tudják használni a megszerzett tudást és az élet különböző területein.
A tanulók korszerű természettudományi világképet, gondolkodás- és szemléletmódot
építsenek fel magukban.
Ismerkedjenek meg az anyagok tulajdonságaival, a természet változásaival,
kölcsönhatásaival, jelenségeivel, törvényszerűségeivel.
Növekedjen a tanulók motiváltsága, tanulmányi eredményessége.
Minőségi oktatási környezet megvalósítása.
Az oktató munka segítése.

Egyéb feladatok:
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Folyamatos szakmai, módszertani konzultáció, együttműködés, tapasztalatcsere a
munkaközösségen belül és a másik munkaközösségekkel
A tanulás hatékonyságának növelése, a tanulók motivációjának emelése, a
szakszókincs elsajátíttatása
A tanulók képességeinek fejlesztése, kiemelt tekintettel a szövegértés és számolási
készség növelésére
Kapcsolattartás,
feladatok
egyeztetése
egyéb
munkaközösségekkel,
iskolavezetéssel
Egészséges életmódra, rendszerességre, kiegyensúlyozott életvitelre nevelés
Tantárgyak közti koncentráció lehetőségeinek kihasználása

Megbeszélések ütemezése:
A kapcsolattartás, feladatok megbeszélése a kollégákkal, egyéb munkaközösségekkel
folyamatos, a munkaközösség szükség esetén bármikor összehívható.
A tanév fő célkitűzései, feladatai
1. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni képességek fejlesztése
Érettségi előkészítő foglalkozást középszinten minden az érettségiben érintett tanár
tervez. Emeltszintű előkészítőre matematika és biológia tantárgyakból van igény.
Felzárkóztató korrepetálások igény, vagy szükség esetén lesznek a 9. évfolyamon
matematika tantárgyból. Az összes évfolyamon fontos lenne matematikából a
felzárkóztatás, korrepetálás, de a tanulók, tanárok mindennapi 7-8 órája ezt
megnehezíti.
2. Esélyegyenlőség biztosítása
3. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, a tanulói aktivitás növelése,
a differenciált tanulásszervezésben rejlő lehetőségek nagyobb mértékű
alkalmazása
A digitális táblák által nyújtott technikai lehetőségek segítségével modernebb pergőbb
oktatási technikák révén a tanulók aktivitása növelhető. A differenciált oktatásban
nagy segítséget jelent a csoportbontások megvalósítása.
4. Kompetenciamérések eredményeinek javítása, az intézményi intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok beépítése a pedagógiai munkába
Kompetenciamérés előtt minden 10. osztályban 5-10 gyakorló órát igyekszünk
beiktatni, korábbi kompetenciamérések füzeteinek megoldásával gyakorlunk, de
folyamatosan oldunk meg a matematika tananyaghoz illeszkedő, a
kompetenciamérésen gyakran előforduló feladatokat is a matekórákon.
5. A tanulók tanuláshoz, tanórán kívüli tevékenységhez, iskolai programokhoz
fűződő attitűdjének, motivációjának javítása
6. Közösségformálás tanórán kívüli programok, versenyek, kirándulások
szervezésével.
Színes érdekes programok szervezése.
7. A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése
8. Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes
betartása, betartatása
9. Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése
Ez főként az osztályfőnöki órák keretében történik. Az ügyeletes tanár feladata
részben a házirend betartatása a szünetekben
10. Hagyományápolás
11. Nemzeti ünnepeinkről, iskolánk névadójáról való méltó megemlékezés
12. Környezetkultúra javítása
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A reálos tantermek nagy részében a szaktanárok a tantermek dekorációját
megoldották, néhány teremben a padok és székek cseréje már szükségszerű lenne.
13. Szervezeti kultúra fejlesztése
14. Tervszerű pedagógiai munka
Ezeket a dokumentumokat mindenki elkészíti és lehetőség szerint az oktató- nevelő
munkát e szerint végzi el.
15. Folyamatos belső ellenőrzés, felkészülés a pedagógusminősítő eljárásokra
16. Továbbképzések igénybevétele
Szakmai továbbképzéseken, tankönyvismertetőkön szívesen részt vesz a
munkaközösség
17. Aktív részvétel a városi rendezvényeken
A testnevelő kollégák több városi programban is vállalnak részvételt és szervezést is.
18. Részvétel a városi, regionális, megyei és országos versenyeken
Magyarország az én hazám országos verseny, fiú lány foci, lány kosárlabda
19. Együttműködés az általános iskolákkal
Zrínyi Kupa matematikai verseny a általános iskola 7 és 8. évfolyamainak számára.
Zrínyi napon foci kupa az általános iskolásokkal.
20. Hatékony és széles körű pályaorientációs tevékenység
Nyílt napokon és a pályaválasztási találkozókon bemutatók, bemutatóórák tartása.
21. Külföldi cserekapcsolatot ápolása, új lehetőségek keresése
Eszéki iskolával partnerkapcsolat építésé
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4. sz melléklet
Műszaki munkaközösségi munkaterve
2018-2019 tanév
A munkaközösség célja:
Az intézmény tevékenységhez kapcsolódó feladatok támogatása.
Együttműködés más munkaközösségekkel, diákokkal, kollegákkal.
A jó gyakorlatok intézményen belüli alkalmazásának támogatása.
A munkaközösség tagjai:
Bogdány József
Ódor László
Gonda László
Kálmánné Németh Zsuzsanna
Fáth Zoltán
Tóth Csilla
Hargitai Károly
Gali Beatrix
Holczniger Tamás
Konczné Ambrus Judit
Ragoncsa Zoltán
Feladataink a 2018-2019 tanévben:
Tanmenetek, Kerettantervek áttanulmányozása, szükséges módosítások elvégzése
Pályaválasztási nyíltnap megszervezése, lebonyolítása
Szakmai kirándulások szervezése
Szakmai projektek lebonyolítása (Asztalos, kőműves és hidegburkoló, esztergályos)
Elméletigényes gyakorlati órák megszervezése
Tanműhely álagának megőrzése, javítások elvégzése
Együttműködés gyakorlati képzőkkel.
Gali Beatrix
1. Tanórákhoz szorosan kapcsolható:
Az "Áruismeret bolti eladóknak" tankönyv második része, nagyrészt jól használható "
Munkafüzet " részt tartalmaz..
Használata nehézkes, ill. megoldhatatlan- bár hasznos lenne-, mert a gyakorlaton lévő
diákoknak a jelen rendszer alapján nem lehet megoldásra kiadni. Munkahelyi beosztás szerint
dolgoznak a tanulók.
A többi tantárgyhoz, (tankönyvhöz) is kaphatnának ugyanezen, rendszer alapján feladatokat.
2. A 9.-es évfolyam számára több alkalommal biztosítani kellene az "üzletlátogatást",
kiemelten néhány területet- Non-Food, gyógynövények......, főként a második félévben.
Tanteremben: falra szerelt parafa tábla, aktuális feladatok, információk közlésére és
dekorációs tábla készítéséhez (mobilizálható).
Szakos tanár, vagy meghívott előadó- környezetvédelmi tudatosságra nevelés, más
szemszögből, legújabb kutatás- fejlesztési eredmények...
Végzősök számára, a munkába állás, álláskeresés, kezdő dolgozók - friss információk,
pénzügyi kérdések, - folyamatos kérdezés lehetőségével.
Lehetőség, gyakorlati versenyekre, szakma népszerűsítésére való felkészülési idő, eszköz
biztosítására.
Összefogottabb, szakmák együttes megjelenése " Nyílt Napokon"- előszervezés.
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Lehetőség, a tanulók által felmerülő ötletek, igények megvalósítására év közben.

Kálmánné Német Zsuzsanna
2019. február 21-24. Utazáskiállítás (pincér, kereskedő szakma a legérintettebb, de lehetnek
mások is)
Contruma április 3-7. Főként a Szakmalandia rész lenne fontos a végzősök számára
Baranya megyei borászatok látogatása október, november hónapban (tematikát később
összeállítom)- pincér szakma
2019. április 12. : Szakmák Éjszakája rendezvénysorozaton részvétel, iskolát kell
népszerűsíteni
Ipar Napjai 2019: május 14-17., Hungexpo
Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállítás: felsőoktatásban továbbtanuló diákoknak (kereskedő
szakma)
Időpont: 2019. január 10-12.
Nyitvatartás: 10-17 óra
Helyszín: HUNGEXPO
Szőlészeti és Borászati Szakkiállítás, 2019. január (pontos dátum nincs)
Vendéglátó egységek látogatása, pincér szakma milyen a valóságban ( 2019. tavasz)
Ragoncsa Zoltán
1. Kálmánné Németh Zsuzsanna tanárnővel közösen az alábbi rendezvényre szeretnénk a
pincér tanulókat elvinni gyakorlati oktatásra:
Borkultúra Szabadegyetem 2018/19-es rendezvényei kb.: 4 alkalommal ( az első szeptember
közepén várható).
honlap:http://borkultura.pte.hu/
2. Eladó szakirányos tanulóknak: Élelmiszer-gazdasági, minőségbiztosítási, nyomon
követhetőséggel kapcsolatos konferenciákon való részvétel. Előreláthatólag 2 alkalom a tanév
ideje alatt.
Bogdány József – Holczinger Tamás
Szeptember 26. euro Skills verseny látogatása Budapest
Szeptember hónap üzemlátogatás betonkeverő telep Szigetvár, építkezés meglátogatása
Horváth Márk tér
Október Pécs belvárosának épület stílusainak bemutatása
November nyílt napok szervezése
December- Január előadók meghívása, pl mapei leier stb belső képzés
Április Construma meglátogatása Budapest Hung expo
Május- Június tanulmányi kirándulás Zala kerámia Zalaegerszeg
Iskola területének szépítése (könyvtár előtti padló helyreállítása, kemence előtt padok ,
asztalok készítése, iskola előtti tér kialakítása)
Tóth Csilla
Asztalos, kőműves tanulok megismertetése tervező programmal, mely segítség a szakmai
záró vizsgához, ill a tanulók térlátásának fejlesztéséhez.
Nyíltnap megszervezése
Általános iskolás diákok számára szervezett programok, melynek keretén belül
megismerkednek az intézményünkben található képzésekről.
Asztalos
Kőműves és hidegburkoló
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Pincér
Gépi forgácsoló
Cipész
Kereskedő, eladó
Pék
Szakmacsoportok közös projekttel várják a diákokat, melynek végeredménye az iskolát
szimbolizáló kis ajándék.
Időpont: Éves munkatervben van meghatározva
Intézményünk diák létszámának növelése érdekében munkaközösségünk szakmáinkat
bemutató videofilmet készít, melyet Általános Iskolákban osztályfőnöki órák keretében
vetítenénk le, ezzel is ösztönözve a pályaválasztást.
Munkaközösségünk tagjai havi rendszerességgel ül össze, melyen az aktuális programok
lebonyolítását megbeszéli.
Szigetvár 2018. 08. 30
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