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Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 18.  
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Email: zmgsz.szigetvar@gmail.com  
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Iktatószám: NSZFH/pszc-zrinyi/000245-1/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

A tanév feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő főbb 

jogszabályokból, alapdokumentumokból indul ki: 

 

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. 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 intézmé-

nyekben 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 meg-

őrzése, 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, életpálya-

építés

 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

 A 2019. évben lezajlott intézményi tanfelügyeleti eljárás során elkészített Intézkedési 

terv elemeinek beépítése a mindennapi pedagógiai munkába


 
2.Humán erőforrásaink 

 
Osztályok: 

Osztály Tagozat/szakma Osztályfőnök 

9. A 

emelt angol 
emelt német 

emelt testnevelés 
emelt informatika 

Bódis Zsófia 

9. B 
informatika 

kereskedelem 
Tóth Csilla 

1/9 1 pék Járnovics József 

1/9 2 
asztalos 

kőműves 
Bogdány József  

1/9 3 
eladó 

pincér 
Wágner Csaba 

9 E 
élelmiszer- és vegyiáru 

eladó 
Riszt Anita 
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9 S 
élelmiszer- és vegyiáru 

eladó 
Hódiné Beréthy Ágnes 

10. A 

emelt angol 
emelt német 

emelt testnevelés 
emelt informatika 

Gaál Gabeialla 

10. B 
kereskedelem 

informatika 
Gáyerné Mihádák Ida 

2/10 1 
cipőkészítő 

gépi forgácsoló 
kőműves 

Konczné Ambrus Judit 

2/10 2 
eladó 

asztalos 
Kiss János 

2/10 3 
pék 

pincér 
Kálmánné Német Zsuzsanna 

10 S 
élelmiszer- és vegyiáru 

eladó 
Magyar Gabriella 

11. A 

emelt angol 
emelt német 

emelt testnevelés 
emelt informatika 

Kovács- Horváth Márta 

11. B kereskedelem Mándoki Zoltán 

3/11 1 
cipőkészítő 
kőműves 

pincér 
Mozsgainé Cserveni Irén 

3/11 2 
épület- és szerkezetlakatos 

eladó 
Novák Anita 

12. A 

emelt angol 
emelt német 

emelt testnevelés 
emelt informatika 

Módos Csaba 

12. B 
kereskedelem 
egészségügy 

Nagy Erzsébet Anikó 

12. Kk 
szakma utáni érettségi  

felnőttoktatás 
nappali munkarend 

Illés Antal 

 

Pedagógusok:  

40 főállású+13 óraadó pedagógus látja el a nevelés- oktatás feladatát 

 

Munkaközösségek, megbízatások: 

Munkaközösség Vezető 

Humán Illés Antal 

Reál Nagy Erzsébet 

Szakmai Bogdány József 

Idegennyelvi Lutz Éva 

 
DÖK-öt segítő tanár: Gaál Gabriella 

Szakszervezeti megbízott: Nagy Erzsébet Anikó 

 

3. Tanulmányi versenyek 
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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- Pécs 

 Egyéb járási, regionális, megyei tanulmányi versenyek, sportversenyek  

 

4. Országos mérés, értékelés 

 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. 

május 27. napjára (kompetenciamérés). 

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés 

eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

 
5. A tanév rendje 
 
Szorgalmi idő 
 

 első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő) 


 utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő) 


 az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 30. (csütörtök) 


 a szorgalmi idő első féléve 2019. január 24-ig (péntek) tart 

 

Tanítási szünetek 
 

 Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő) 


 Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő) 

 

 Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda)  
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 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, szakközépiskolában, 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. ZrínyiÁsz 2019. 09.18. (szerda) 

2. Iskolai Zrínyi-napok utolsó napja 2019. 11.22. (péntek) 

3. Pályaorientációs nap 2019. 12.07. (szombat) 

4. Téli sportnap 2019.12.14. (szombat) 

5. Egészségnap 2019. 03.13. (péntek) (GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”) 

6. Tavaszi nevelési értekezlet 2020. április 15. (szerda) 

7. Pedagógusnap 2019.06.15. (hétfő) 

8. Szakgimnáziumban szakmai kirándulás 
 
 
6. Eseménynaptár 
 
 

 Időpont  Esemény Felelős 

   AUGUSZTUS    

22. 8.00 Alakuló értekezlet Götzné Batta Mónika 

 csütörtök    

 9.00- Javítóvizsgák (gimnázium, 
szakgimnázium) 

Szaktanárok 
  12.00 Götzné Batta Mónika 

   Ódor László 

23. 8.00- Javítóvizsgák (szakközépiskola) Szaktanárok 
 péntek  12.00  Götzné Batta Mónika 

    Ódor László 

26. 
hétfő 

8.00-
12.00 

Pótbeiratkozás (9. osztályok, szakma 
utáni érettségi) 
 
 

Ódor László, Nagyné Takács 
Ivett, Molnár Lászlóné, 
Venicz Henrietta,  

 

27. 
kedd 

8.00 Beiratkozás, tankönyvosztás 
(10-12. évfolyam osztályai) 
 

Götzné Batta Mónika, Ódor 
László, Nagyné Takács Ivett, 
osztályfőnökök, Venicz 
Henrietta 

 

30.  

péntek 
9.00 

 

9.00 Tanévnyitó értekezlet 

 

 

 

A kialakított korai jelzőrendszer 

Götzné Batta Mónika 
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megismertetése, bevezetése. 

A 9.évf. tanulók szociális helyzetének 

felmérése a beiratkozáskor, az 

eredmények kiértékelése. 

(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó 

fejlesztése”) 

 

Munkaközösségi munkatervek 

leadásának határideje 

Magyar Gabriella 

 

 

 

Götzné Batta Mónika, mk. 

vezetők 

 
30-31. 
péntek-szombat 

 Gólyatábor (9.A, 9.B)- Orfű Götzné Batta Mónika, Bódis 
Zsófia, Tóth Csilla 

SZEPTEMBER  
2. 
hétfő  

8.15 Tanévnyitó ünnepély 
Első tanítási nap 

Götzné Batta Mónika 

Gonda László 

Kovács- Horváth Márta 

 

5.  Jelentkezési határidő az őszi érettségi 
vizsgákra 

Götzné Batta Mónika 
Pinczehelyi Józsefné 
 

csütörtök 

 

5-8.  Részvétel a városi Zrínyi- 
emlékünnepségeken 

Götzné Batta Mónika 

Gonda László 

Osztályfőnökök 

csütörtök-vasárnap  

  

13.  2018/19. tanévi törzslapok, bizonyít- 
ványok rendbetétele, leadása 

 

Fogadóórák időpontjainak leadása 

Götzné Batta Mónika 

Osztályfőnökök péntek  

   

Gonda László 

szaktanárok 

11. 14.30 Szülői értekezlet (9. évfolyam) Osztályfőnökök 

szerda   Götzné Batta Mónika 

   Gonda László 

12-20. 

csütörtök-péntek 

 Eppingeni testvériskola fogadása Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál 

Gabriella 

17. 

kedd 

 „Deutsche Bühne” szekszárdi 

színházlátogatás 

 

A PTE angol tanszék 

vendégelőadójának rendhagyó órája 

Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál 

Gabriella 

 

Hetesi Sándor 

18. 

szerda 

 ZrínyiÁsz.  

 

Gonda László 

 

20. 

péntek 

 OKTV jelentkezési lapok leadásának 

határideje 

 

 

Rendhagyó angol és német óra 

eppingeni diákokkal 

Götzné Batta Mónika 

Szaktanárok 

 

 

Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál 

Gabriella, Lutz Éva 

 

19.  
csütörtök 

16.30 Iskolai szülői szervezet alakuló érte- 
kezlete 

Götzné Batta Mónika 
Gonda László 
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21. 
szombat 

 Határfutás Wágner Csaba 

25. 
szerda 

13.00 Tantestületi továbbképzés: 
Konfliktuskezelés- külső 
szaktanácsadó 

Götzné Batta Mónika 

27.  
péntek 

 Átdolgozott helyi tantervek, tanmene- 
tek, tanév végi osztályozó vizsgák 

anyagának leadási határideje 

Götzné Batta Mónika 
Szaktanárok, mk. vezetők 

   

28. 10.00 Emlékezés Biedermann Rezső báróra Gonda László 
péntek   

 
 

30. 

hétfő 

 9. és kezdő évfolyamos törzslapok 

kitöltésének határideje 

 

Érettségi témakörök kiadásának 

határideje 

Götzné Batta Mónika 

Osztályfőnökök 

 

Götzné Batta Mónika 

Szaktanárok 

  

      

  OKTÓBER    

1. 
kedd 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató fog-
lalkozások, érettségi 
előkészítők,szakkörök, sportkörök 
indítása 
 

Tanulócsoportok működésének 

kezdete a tanév végéig, Monitorozás a 

megadott időközönként. 

(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó 

fejlesztése”) 

Götzné Batta Mónika 
Szaktanárok 
 

   

 

Magyar Gabriella 

1-3. 14.30 Szülői értekezlet (10-12. osztály) Götzné Batta Mónika 
kedd-csütörtök   Gonda László 

4. 
péntek 

 Az aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.) dr. Csabai Zoltán 

7. 
hétfő 

 Olvasott szövegértési verseny- angol Hetesiné Rátkay Karina 

9.  Zrínyi napokhoz kapcsolódó vetélke-
dők meghirdetésének határideje 
„Ki mit tud?”- produktumok feltérké-

pezése az osztályokban 

 

Felzárkóztató, tehetséggondozó fog-

lalkozások tematikájának leadási ha-

tárideje 

 

Gonda László 
Munkaközösség-vezetők 
Osztályfőnökök 

szerda  

  

   

Götzné Batta Mónika   

     

     

      

16. 
szerda 

 Angol nyelvi versmondó verseny Hetesiné Rátkay Karina, Hetesi 

Sándor 

22. 
péntek 

 Az 1956-os forradalom és szabadság- 
harc emléknapja (23.) 

Bódis Zsófia 
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Sajtból van a Hold 

 

Magyar Gabriella 

Nagy Erzsébet Anikó 

  

25. 

péntek 

 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Iskolai futás 

   

  NOVEMBER    

4.  Szünet utáni első tanítási nap    

hétfő      

6. 
szerda 

14.30- 
16.00 

Kollektív fogadóóra Götzné Batta Mónika 
Gonda László 

7. 
csütörtök 

 Iskolai kirándulás Magyar Gabriella 
Nagy Erzsébet Anikó 

8. 
péntek  

 Pályaorientációs projektfoglalkozás 
TLS Ált. Isk. 

Götzné Batta Mónika 
Ódor László 
 

11.  
hétfő 

 Emlékezés a harctéren elesett katonákra Gonda László 

13. 
szerda 

 Nyílt nap- Gimnázium, Szakgim-
názium 

Götzné Batta Mónika 
Szaktanárok 

14. 
csütörtök 

 Nyílt nap- Szakközépiskola, szakiskola Ódor László 
Gonda László 
Zsigmond Csaba 
Szaktanárok 

18-22.  Iskolai Zrínyi-hét Gonda László 

hétfő-péntek   Illés Antal 

   Munkaközösségek 

20. 
szerda 
 

 „Mi a pálya?”- pályaválasztási kiállítás Ódor László 
Gonda László 
Zsigmond Csaba 

 
27. 
szerda 

13.00 Nevelőtestületi értekezlet (a 9. osztá- Szaktanárok, osztályfőnökök 
 lyos tanulók munkájának, a pedagó- Götzné Batta Mónika 

 giai munka komplex elemzése, érté-  

kelése) 

 

  DECEMBER    

10. 
kedd 

 Zrínyi Kupa- matematika verseny 
általános iskolásoknak 

Gáyerné Mihádák Ida 
Mándoki Zoltán 
Riszt Anita 

13. 
péntek 

 Korcsolyázás Magyar Gabriella 
Némethné Karácsony Beáta 

18. 
szerda 

 Adventszeit in Deutschland- 
projektnap 

Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál 
Gabriella 

20.  Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  
péntek  Karácsonyi ünnepély  Bódis Zsófia 

  JANUÁR    

6.  Szünet utáni első tanítási nap    

hétfő      
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10. 
péntek 

 A szalagavató bál meghívóigényeinek 
leadása 

Gonda László 
Végzős osztályfőnökök 

14. 
kedd 

 Informatika verseny általános iskolá-
soknak (7-8. osztály) 

Götzné Batta Mónika 
Gonda László 

14-16. 
kedd- csütörtök 

 Magántanulók osztályozóvizsgái Götzné Batta Mónika 
Gonda László 
Szaktanárok 
Osztályfőnökök 
 

16. 
szerda 

 Nyelvi verseny általános iskolásoknak 
angol/német 

Lutz Éva, Novák Anita, 
Hódiné Beréthy Ágnes, Gaál 
Gabriella 

22.  A magyar kultúra napja (22.) Illés Antal 
szerda    

23. 14.30 Osztályozó értekezlet Götzné Batta Mónika 
csütörtök       

24.  I. félév utolsó tanítási napja   

péntek 

 

31.  
péntek 

 A félévi értesítők kiadásának határ- 
ideje 

Götzné Batta Mónika 
Osztályfőnökök 

   

  FEBRUÁR    

3. 
hétfő 

 

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

Götzné Batta Mónika  
Munkaközösség- vezetők 
DÖK segítő tanár 

Osztályfőnökök 

5.  Szülői értekezletek Götzné Batta Mónika 

Osztályfőnökök 

szerda   

12. 
szerda 

 JESZ társulat (GINOP 6.2.3-17-2017-
00020 „A szakképzési 
intézményrendszer átfogó fejlesztése”) 

 

13.  Szigetvár török uralom alóli felsza-
badulásának emléknapja (12.) 

Szaktanárok 
csütörtök   Gonda László 

17. 
hétfő 

 Jelentkezés határideje:  
érettségi vizsgákra 
szakmai vizsgákra 
felsőoktatásba 

Götzné Batta Mónika 

Ódor László 

Nagyné Takács Ivett 

Pinczehelyi Józsefné 

Végzős osztályfőnökök 

 

18. 
kedd 

 Prezentációs verseny általános és 
középiskolásoknak angol/német 

Lutz Éva, Hódiné Beréthy 

Ágnes, Gaál Gabriella 

21. 
péntek 

 Szalagtűző ünnepély és szalagavató bál Gonda László 

Kovács- Horváth Márta 

 Végzős osztályfőnökök 

25.   A kommunista diktatúra áldozatainak dr. Csabai Zoltán 
kedd  emléknapja    

  MÁRCIUS    

2-6  „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói Ragoncsáné Pap Ágnes 
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(hétfő- péntek) témahét 
6.  Ballagási meghívóigények leadása Gonda László 

Végzős osztályfőnökök péntek   

13.  Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emléknapja (15.) 
 

Bódis Zsófia 
Gonda László péntek  

  
Egészségnap 

(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó 

fejlesztése”) 
 

 
Götzné Batta Mónika 
Magyar Gabriella 
Meláth Andrea 
 

20-24. 
(hétfő- péntek) 
 

 Digitális témahét Fáth Zoltán 
Tóth Csilla 
Götzné Batta Mónika 

19. 
csütörtök 

 Tavaszköszöntő a Zrínyi téren Gonda László 

25. 14.30- Kollektív fogadóóra Szaktanárok, osztályfőnökök 
szerda 16.00  Ódor László 

  ÁPRILIS    

8. 
szerda 

 Érzékenyítő foglalkozás a tantestület 

számára: Veszélyeztetettség, belső 

jelzőrendszer működtetése, 

segítségnyújtás 

(GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A 

szakképzési intézményrendszer átfogó 

fejlesztése”) 
 

Magyar Gabriella 

    

8. 

szerda 

 Költészet Napja (11.) Kovács- Horváth Márta 

8. 

szerda 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

Lutz Éva, Hódiné Beréthy 
Ágnes, Gaál Gabriella 

   

15.  A szünet utáni első tanítási nap    

szerda      

16. 
hétfő 

 A holocaust áldozatainak emléknapja  dr. Csabai Zoltán   

      

20-24. 
hétfő-péntek 

 Fenntarthatósági témahét 
Kirándulás a Paksi Atomerőműbe 

Nagy Erzsébet, Magyar 
Gabriella 

  

22-23. 

szerda-csütörtök 

 Végzős magántanulók 

osztályozóvizsgái 
Götzné Batta Mónika, Gonda 

László 

28. 

kedd 

13.00 Osztályozó értekezlet (végzős osztá-
lyok 

Götzné Batta Mónika 
Osztályfőnökök  
 

29. 

csütörtök 

 Zöldnap Gonda László, Gaál Gabriella 

30. 
péntek 

 
15.00 

Végzősök utolsó tanítási napja 
Ballagás 

 
Gonda László 
Bódis Zsófia 
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  MÁJUS    

4-25. 
hétfő- hétfő 

 Írásbeli érettségi vizsgák Götzné Batta Mónika 
Szaktanárok 
 

 

 

11-13., 15., 20.  Szakmai írásbeli, interaktív vizsgák Ódor László 
Szaktanárok 
 

27. 
szerda 

 Országos kompetenciamérés 
(10. évfolyam) 

Götzné  Batta Mónika 

28. 

csütörtök 

 Városi futóverseny Járnovics József, Módos 

Csaba, Némethné Karácsony 

Beáta, Wágner Csaba 

  JÚNIUS    

04. 
csütörtök 

 Nemzeti Összetartozás Napja Gonda László 

Kostyák Józsefné 

2-4.  Magántanulók osztályozóvizsgái Götzné Batta Mónika 

Szaktanárok 

Osztályfőnökök 

kedd-csütörtök   

   

12. 
péntek 

13.00 Osztályozó értekezlet Götzné Batta Mónika 

15.  Utolsó tanítási nap   

hétfő  Pedagógusnap Gonda László   

16-26. 
kedd-péntek 

 Szóbeli érettségi vizsgák Götzné Batta Mónika 
Szaktanárok. osztályfőnökök 
Pinczehelyi Józsefné 
 

19. 
péntek 

8.15 Tanévzáró ünnepély Osztályfőnökök 
Illés Antal 
Gonda László 

22-24.. 8.00- Beiratkozás a 2020/2021-es tanév 9. Götzné Batta Mónika 

Ódor László 
Leendő osztályfőnökök 
 

hétfő-szerda 12.00 osztályaiba 

   

30. 8.00 Tanévzáró értekezlet Götzné Batta Mónika 
kedd    

 

 

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: 
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 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 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 

 

 

8. GINOP 6.2.3-17-2017-00020 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” 

projekt 
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Tagintézményi koordinátor: Magyar Gabriella 

 

A GINOP-6.2.3-17-2017-00020 számú projekt keretében működő "Drogprevenciós, 

egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek", a "Tanulói 

életpálya-építést szolgáló intézkedések", valamint "A szabadidő hasznos eltöltését támogató, 

iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezése" munkacsoportok tanulóit 

támogató tevékenységek összesítése: 

 

Rendezvény megnevezése   

Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, 

továbbá az intézményi szintű pályaorientációs 

tevékenység bevezetését és működtetését támogató 

tevékenység./időszak 

PSZC Zrínyi 

Pályaválasztást, pályamódosítást segítő rendezvényekre 

keretében szakemberek biztosítása 2019/20 tanévben 

pályaorientációs nyílt napokra 

2 fő, napi 3 órában, 10.000 

Ft./fő/óra 

Tanulmányi kirándulások, üzem- és gyárlátogatások, 

cégbemutatók szervezése és lebonyolítása 

Sümeg / 390 km (2 sofőr)  3 fő 

pedagógus, kísérő - 30.000 Ft / fő 

50 fő részvétele az általános iskolák igazgatóinak, 

pályaválasztással és karriertervezéssel foglalkozó 

pedagógusainak meghívásával a Szakképzési Centrum 

intézményeit, szakmaszerkezetét bemutató, tájékoztató 

fórummal kapcsolatban.  

  

Esetfeldolgozások, ifjúsági előadások, kihelyezett 

előadás a személyiség formálása témakörben, 
2020 február - március  

Pályáválasztási, Tájékoztató kiadvány készítése, a 

rendelkezésre bocsájtott információk és képi anyagok 

felhasználásával.  

  

"Szakmák éjszakája" Általános iskolák, tanulók, szülők 

mozgósítása, szervezés. Vetélkedők megszervezése.   
2 fő pedagógus, 30.000 Ft / fő 

Pályaválasztási szoftver fejlesztés 

vásárlása(Applikáció) 
  

Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, 

szexuális felvilágosító program kialakítása, 

működtetése. 

PSZC Zrínyi 
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drogprevenciós foglalkozás 2019/2020  tantév 2x3x45 

perc 

2 nap 3x45 perc foglalkozás, 6 

csoport részére 

Iskolai – egészségfejlesztő nap   

Tantestületi értekezleten 1 óra időtartamban 

érzékenyítő foglalkozás, tájékoztatás, ismeretátadás, 

érzékenyítés, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismertetése a pedagógusok számára, 

tagintézményenként egy-egy alkalom 

  

"Egészségfejlesztési-vetélkedő" a centrum iskolái 

között, on-line rendszerben 

  

  

Havi 8 órában  , iskolapszichológus  foglalkoztatása   

Szóróanyagok, tájékoztatók készítése, a munkacsoport 

irányításával tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek 
  

A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai 

kötődést motiváló, tanulást támogató programok 

szervezése és megvalósítása (közművelődési, ill. 

„tanoda” típusú foglalkozások a kollégiumokban, ill. 

tanórán túl. 

PSZC Zrínyi 

Úszásoktatás,  felszerelés, utaztatás biztosítása , havi 1 

alkalom  / 2019 szeptember - 2020 június                

20 diák,          1 fő kísérő tanár / 

5.000 ft /fő  

Színházlátogatás 

15 diák + 1 pedagógus, Szigetvár-

Pécs-Szigetvár,  kísérési díj 7.000 

Ft/ alkalaom 

SZC szintű versenynap/bajnokság,felkészítés,  

szervezés, helyszín, utaztatás biztosítása - 

sportáganként 10 fő; sportágak: tollaslabda fiú/lány 

vegyescsapat, asztalitenisz fiú/lány vegyescsapat, 

10 diák,          1 fő kísérő tanár / 

5000.-Ft/ó x 6 óra   Gyűjtőjárat 

SZC szintű versenynap/bajnokság, szervezés, helyszín, 

utaztatás biztosítása - 10 fő, sportág:  Labdarúgás 

fiú/lány vegyescsapat, 

10 diák,            1 fő kísérő tanár / 

5000.-Ft/ó x 6 óra, Szigetvár-Pécs-

Szigetvár 

Kollégiumi kirándulások 3 kollégiumban  Mecsek 

extrém park;  
  

Kollégiumi kirándulások 3 kollégiumban Keszthely,   

Kollégiumi kirándulások 3 kollégiumban  Pécsi 

Állatkert 
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Mozgásterápia Havi 1 alkalom 

Kollégiumok közötti főzőverseny megszervezése, 

eszközök, alapanyag biztosítása, utazással 
  

 

9. GINOP -6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” projektben 

 

Tagintézményi koordinátor: Gaál Gabriella 

 

Indítható csoportok:  

 angol nyelvből A1, A2, B1 és B2 szinten 

 német nyelvből A1, A2, B1 és B2 szinten 

 

Tevékenységek: 

 szeptember1- től csoportok szervezése 

 szeptember 23- tól szintfelmérők  

 október 7-tól kurzusok indulása heti 2x3 órában 

 

Az Éves munkatervet 

 Nevelőtestület elfogadta:2019.09.11. 

 Határozat száma: NSZFH/pszc-zrinyi/000245-1/2019 

 

 Szülői Munkaközösség elfogadta: 2019.09.09. 

 Határozat száma: NSZFH/pszc-zrinyi/000245-3/2019 

 

 Diákönkormányzat elfogadta: 2019.09.10. 

 Határozat száma: NSZFH/pszc-zrinyi/000245-2/2019 

 

Szigetvár, 2019.09.11. 

 

 

 


