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Baranya Megyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium 

és Szakképző Iskola 
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18.  

Tel., fax: 73/311-343, 73/312-114  
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Iktatószám: NSZFH/pszc-zrínyi/000226-1/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jogszabályi háttér: 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 34. §  (2): A szakképző intézményben a 

tanév rendje megegyezik az oktatásért felelős miniszter által a köznevelési 

intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A szakképző intézmény ez 

alapján éves munkatervet készít. * 

 Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 1 1 0) EMMI rendelete a 

2020/2021. tanév rendjéről 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról: 

109. § (2): A tanév helyi rendjében kell meghatározni különösen 

a) a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

b) a szünetek időtartamát, 

c) a szakképző intézményben az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti 

Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepek, 

valamint a szakképző intézmény hagyományai ápolása érdekében meghonosított 

egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját, 

d) a szakképző intézményhez kapcsolódó sajátos ünnepek megünneplésének 

időpontját, 

e) az előre tervezhető oktatói testületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját, 

f) a szakképző intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontját, 

g) a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, 

h) minden egyéb, az oktatói testület által szükségesnek ítélt kérdést, 

i) a szakképző intézményi kórus időpontjait. 
 
A tanév rendje 
 

Szorgalmi idő 

 első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd) 

 utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd) 

 az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 30. (péntek) 

 a szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig (péntek) tart 

 

Tanítási szünetek 

ÉVES MUNKATERV 
2020/2021. TANÉV 
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Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. november 2. (hétfő). 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő). 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

 

Tanítás nélküli munkanapok 
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 

célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában 7, a szakgimnáziumban 8 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

– a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

1. Pályaorientációs nap 2020. november 12. csütörtök 

2. Iskolai Zrínyi-napok utolsó napja 2020. november 18. szerda 

3. Nevelési értekezlet 2020. december 12. szombat 

4. Tavaszi nevelési értekezlet 2021. április 7. szerda 

5. ZrínyiÁsz 2021. április 14. szerda 

6. Pedagógusnap 2021. június 11. péntek 

7. Sportnap 2021. június 15. kedd 

8. Technikumban/szakgimnáziumban szakmai kirándulás 

 
 
Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Felelős 

AUGUSZTUS 

24. hétfő Alakuló értekezlet Götzné Batta Mónika 

25. kedd 
Javító, osztályozó vizsgák 

gimnázium, szakgimnázium 
Götzné Batta Mónika 

26. szerda 
Javító, osztályozó vizsgák 

szakközépiskola, szakiskola 
Ódor László 

27. csütörtök 

Pótbeiratkozás (9.évfolyam) 
Beiratkozás: 10-13. 
évfolyam osztályai 
 
Gólyatábor 

Zomboriné Nagy Anikó 

Ódor László 

 

 

Novák Anita 

Hetesiné Rátkay Karina 

Gonda László 

31. hétfő 

Tanévnyitó értekezlet 

Munkaközösségi 

munkatervek leadásának 

határideje 

Götzné Batta Mónika 

Mk. vezetők 

SZEPTEMBER 

1. kedd 
Első tanítási nap 

Tanévnyitó ünnepély 

Kovács- Horváth Márta 

Gonda László 

7. hétfő 
Jelentkezési határidő az őszi 

érettségi vizsgákra 
Götzné Batta Mónika 

7-13 hétfő- vasárnap 
Részvétel a városi Zrínyi- 

emlékünnepségeken 
Gonda László 
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9. szerda 
Szülői értekezlet (9. 

osztályok) 

Osztályfőnökök 

Götzné Batta Mónika 

14. hétfő 

2018/19. tanévi törzslapok, 

bizonyítványok 

rendbetétele, leadása 

Fogadóórák időpontjainak 

leadása 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

Götzné Batta Mónika 

17. csütörtök 
Iskolai szülői szervezet 

alakuló értekezlete 
Gonda László 

21. hétfő 

Átdolgozott helyi tantervek, 

tanmenetek, tanév végi 

osztályozó vizsgák 

anyagának leadási határideje 

Götzné Batta Mónika 

29. kedd 
Emlékezés Biedermann 

Rezső báróra 
Gonda László 

30. szerda 

9. évfolyamos törzslapok 

kitöltésének határideje 

Érettségi témakörök 

kiadásának határideje 

Götzné Batta Mónika 

Szaktanárok 

OKTÓBER 

5. hétfő 

Tehetséggondozó, 

felzárkóztató foglalkozások, 

érettségi előkészítők,-

szakkörök, sportkörök 

indítása 
 

Götzné Batta Mónika 

6-8. kedd- csütörtök 
Szülői értekezlet (10-12. 

osztály) 
Götzné Batta Mónika 

6. kedd 
Az aradi vértanúk 

emléknapja 

Pál Rita 

Gonda László 

19. hétfő 

Zrínyi napokhoz kapcsolódó 

vetélkedők meghirdetésének 

határideje 

„Ki mit tud?”- produktumok 

feltérképezése az 

osztályokban 

Felzárkóztató, 

tehetséggondozó fog 

lalkozások tematikájának 

leadási határideje 

Gonda László 

Götzné Batta Mónika 

22. csütörtök 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

Őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Illés Antal 

Gonda László 

 NOVEMBER  

2. hétfő 
Őszi szünet utáni első 
tanítási nap 

 

11. szerda 
Emlékezés a harctéren 
elesett katonákra 

Dr. Csabai Zoltán 

Gonda László 

12. csütörtök 
Nyílt nap- Gimnázium, 
Technikum 

Götzné Batta Mónika 
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Nyílt nap- Szakképző 
iskola, Szakiskola 

Ódor László 
Gonda László 

19. csütörtök Kollektív fogadóóra 
Götzné Batta Mónika 
Gonda László 

16-20. hétfő- péntek Iskolai Zrínyi-hét 
Illés Antal 

Gonda László 

 DECEMBER  

12. szombat 

Nevelőtestületi értekezlet: a 
9. osztályos tanulók 
munkájának, a pedagógiai 
munka komplex elemzése, 
értékelése- 

Szaktanárok, 
osztályfőnökök 
Götzné Batta Mónika 

18. péntek 
Téli szünet előtti utolsó 
tanítási nap 
Karácsonyi ünnepély 

Kovács- Horváth Márta 
Gonda László 

 JANUÁR  

4. hétfő 
Szünet utáni első tanítási 
nap 

 

11. hétfő 
A tanulók fizikai állapotát 
felmérő vizsgálat kezdő 
időpontja 

Szaktanárok 
Götzné Batta Mónika 

18. hétfő 
A szalagavató bál 
meghívóigényeinek leadása 

Végzős osztályfőnökök, 
Gonda László 

12-14. kedd- csütörtök 
Magántanulók félévi 
osztályozóvizsgái 

Szaktanárok, 
Götzné Batta Mónika 

22. péntek 
A magyar kultúra napja 
I. félév utolsó tanítási napja 

Kovács- Horváth Márta 
Gonda László 

25. hétfő Osztályozó értekezlet Götzné Batta Mónika 

29. péntek 
A félévi értesítők 
kiadásának határideje 

Osztályfőnökök 
Götzné Batta Mónika 

   

 FEBRUÁR  

1. hétfő. 

Nevelőtestületi értekezlet 
(az I. fél éves pedagógiai 
munka elemzése, 
értékelése)- 

Munkaközösség- vezetők 
Götzné Batta Mónika  
DÖK segítő tanár 
Osztályfőnökök 

2-4. kedd-csütörtök I. félévi osztályozó vizsgák 
Szaktanárok,  

Götzné Batta Mónika 

9-11. kedd- csütörtök Szülői értekezletek 
Osztályfőnökök 

Götzné Batta Mónika 

12. péntek 
Szigetvár török uralom 
alóli felszabadulásának 
emléknapja (12.)- 

Gonda László 

15. hétfő 

Jelentkezés határideje:  
érettségi vizsgákra 
szakmai vizsgákra 
felsőoktatásba 

Végzős osztályfőnökök 

Götzné Batta Mónika 

Ódor László 

Pinczehelyi Józsefné 

19. péntek 
Szalagtűző ünnepély és 
szalagavató bál 

Végzős osztályfőnökök 

Bódis Zsófia 

Gonda László 

25. csütörtök  
A kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja 

Dr. Csabai Zoltán 
Gonda László 

 MÁRCIUS  
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1-5 hétfő- péntek 
„Pénz7” pénzügyi és 
vállalkozói témahét 

Götzné Batta Mónika 

12. péntek 
Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 
emléknapja (15.) 

Illés Antal 
Gonda László 

19. péntek 
Ballagási meghívóigények 
leadása 

Végzős osztályfőnökök 
Gonda László 

22-26. hétfő- péntek Digitális témahét 
Tóth Csilla 
Fáth Zoltán 

22. hétfő 
Tavaszköszöntő a Zrínyi 
téren 

Gonda László 

24. szerda Kollektív fogadóóra 
Szaktanárok, 
osztályfőnökök 
Ódor László 

31. szerda 
A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási 

nap 

 

 ÁPRILIS  

7. szerda 
A tavaszi szünet utáni első 
tanítási nap 
Tavaszi nevelési értekezlet 

Götzné Batta Mónika 

9. péntek Költészet Napja (11.) 
Kovács- Horváth Márta 
Bódis Zsófia 
Gonda László 

14. szerda ZrínyiÁsz Gonda László 

16. péntek 
A holocaust áldozatainak 
emléknapja 

Pál Rita 
Gonda László 

19-23. 
hétfő-péntek 

Fenntarthatósági témahét 
Magyar Gabriella Nagy 
Erzsébet,  

21-22. 

szerda-csütörtök 
Végzős magántanulók 
osztályozóvizsgái 

Götzné Batta Mónika 
Ódor László 

23. péntek 
A tanulók fizikai állapotát 
felmérő vizsgálat záró 
időpontja 

Szaktanárok 
Götzné Batta Mónika 

27. 

kedd 
Osztályozó értekezlet 
(végzős osztályok) 

Végzős osztályfőnökök, 
szaktanárok  
Götzné Batta Mónika 

29. csütörtök Zöldnap 
Végzős osztályfőnökök 
Gonda László 

30. péntek 
Végzősök utolsó tanítási 
napja 
Ballagás 

Végzős osztályfőnökök 

Bódis Zsófia 

Gonda László 

 MÁJUS  

3-25. hétfő-kedd 
Írásbeli középszintű 
érettségi vizsgák 

Szaktanárok 
Götzné Batta Mónika 

12. szerda Városi futóverseny Gonda László 

26. szerda 
Országos 
kompetenciamérés 
(10. évfolyam) 

Götzné  Batta Mónika 

 JÚNIUS  

4. péntek 
Nemzeti Összetartozás 
Napja 

Dr. Csabai Zoltán 
Gonda László 

1-3. kedd-csütörtök Magántanulók Szaktanárok, 
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osztályozóvizsgái osztályfőnökök, 
Götzné Batta Mónika 

11. péntek Pedagógusnap Gonda László 
14. hétfő Osztályozó értekezlet Götzné Batta Mónika 
15. kedd Utolsó tanítási nap  

14-25. hétfő-péntek 
Szóbeli középszintű 
érettségi vizsgák 

Szaktanárok. 
osztályfőnökök 
Pinczehelyi Józsefné 
Götzné Batta Mónika 

18. péntek Tanévzáró ünnepély 
Osztályfőnökök 
Bódis Zsófia 
Gonda László 

22-24.kedd- csütörtök 
Beiratkozás a 2020/2021-es 
tanév 9. osztályaiba 

Leendő osztályfőnökök 
Ódor László 

30. szerda Tanévzáró értekezlet Götzné Batta Mónika 

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS TERV- „hagyományos” változat 

 

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: 
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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 versenyek (angol-német)  

 

4. Egyéb pályaorientációs rendezvények: 

 Pályaorientációs nyílt nap- gimnázium, szakgimnázium 

o Interaktív foglalkozások keretében ismerkedhetnek a 8. osztályos tanulók a 

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 

 

 „Mi a pálya?” pályaválasztási rendezvény megszervezése 

 Részvétel az általános iskolák pályaorientációs projektnapjain 

 Csatlakozás a „Szakmák éjszakája” országos programsorozathoz 

 A 6-7-8. osztályos szülői értekezleteken a szülők, tanulók, kollégák informálása 

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS TERV- „alternatív” változat (a tervezetteket a COVID-19 járványügyi 

helyzetet kezelő aktuális jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően valósítjuk meg) 

 

Cél és feladat: 

 A jogszabályi előírásokat betartva a jelenléti kommunikáció mellőzve megfelelő 

időben, helyen, módon történő információ- és értékközvetítés 

 A pályaorientációval kapcsolatos „Jó gyakorlataink” folytatása, új digitális 

lehetőségek feltérképezése 

 

Előkészítő munka: 

 Pályaorientációs munkacsoport létrehozása 

 Egyeztetés az általános iskolákkal a megjelenési lehetőségek (bemutatkozó 

kisfilmmel, tájékoztató anyagok) és időpontok tekintetében  

 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, elmaradnak. 

 

2. Szakmai kapcsolat szigetvári és környéki általános iskolák pedagógusaival, 

telefon, e-mail, egyéb digitális platformokat kihasználva. 

 

3. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak szervezett versenyek, vetélkedők: 
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o Zrínyi Kupa matematika verseny (online verseny) 

o Informatika vetélkedő (levelezős verseny) 

o Nyelvi versenyek (angol-német) (online verseny) 

 

4. Egyéb pályaorientációs rendezvények: 

 Pályaorientációs nyílt nap- gimnázium, technikum, szakképző iskola, szakiskola 

o Interaktív foglalkozások keretében ismerkedhetnek a 8. osztályos tanulók a 

gimnáziumi „tagozatokkal”, a technikumi ágazatokkal, iskolánk közösségi 

életével 

o Szakképző iskolai, szakiskolai ágazatok közös projekttel várják a diákokat, 

melynek végeredménye az iskolát szimbolizáló kis ajándék. 

o Üzemlátogatások elmaradnak 

 

Pályaorientációs nyílt napunk november 12. tanítás nélküli munkanap. Ezen a napon 

előzetesen egyeztetve az általános iskolák igazgatóival, időben eltolva, térben elkülönítve 

fogadjuk az előzetesen regisztrált tanulókat, biztosítva, hogy az egyes iskolák tanulói, és 

iskolán belüli tanulócsoportok sem keveredjenek. 

 

Nevelőtestület elfogadta: 2020. 09. 11. 

Határozat száma: NSZFH/pszc-zrínyi/000226-1/2020. 

Szülői Munkaközösség elfogadta: 2020. 09. 09. 

Határozat száma: : NSZFH/pszc-zrínyi/000226-2/2020. 

Diákönkormányzat elfogadta: 2020. 09. 10. 

Határozat száma: NSZFH/pszc-zrínyi/000226-3/2020. 

 

 

Szigetvár, 2020. 09. 11. 

 

 
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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