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 Iskolánk OM azonosítója: 203060 

 

A középfokú iskolába jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás 
szabályait meghatározó jogszabályok: 

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 
 2011. évi CLXXXVII.. tv. a szakképzésről 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 

 

Nyílt napok: 

2019.11.11-21.  

Pályaorientációs nap: 

2019.11.22 

 

2019/2020 tanév Beiskolázási akcióterv – 1.sz. melléklet 
Pályaorientációs napokat, nyílt napokat részletesen tartalmazza 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA (SZAKKÉPZŐ ISKOLA) 9-11. évfolyam 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazati besorolás száma és 
megnevezése  

Szakképesítés 
megnevezése 

Képzési 
idő  
(év) 

0130 XIX.  Nyomdaipar Nyomdász 3 

0131 XVII.  Könnyűipar Bőrtermékkészítő 3 

 

A felvétel feltétele: 

Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges 

Integrált felkészítés: A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallás 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-47. §-ai, továbbá a 
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: tanulmányi eredmény alapján 
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SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazati besorolás száma és 
megnevezése  

Szakképesítés 
megnevezése 

Képzési 
idő 

(év) 

0132 XVII. Könnyűipar Divatszabó (Női 
szabó szakmairány) st 1+4 

0133 XVIII. Faipar Asztalos st 1+4 

0134 V. Képző- és iparművészet 
Népi kézműves 
(Fazekas 

szakmairány) st 
1+4 

0135 XXXIV. Kertészet és parképítés Parkgondozó st 1+2 

0136 XXV. Ügyvitel Számítógépes 
adatrögzítő st 1+2 

0137 XXXVI. Élelmiszeripar 
Sütőipari és 
gyorspékségi munkás 
st 

1+2 

 

 

Előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés) 
 

A felvétel feltétele: 
Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges 

Integrált felkészítés: A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek.  

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottság véleménye alapján. 
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Előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (rész-szakképesítés) 
 

A felvétel feltétele: 
Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges 

 számítógépes adatrögzítő szakképesítésre jelentkezőknél 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2020. január 28. 9 

óra 

 Helyszíne: Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 
Integrált felkészítés: A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is 

jelentkezhetnek.  

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottság véleménye alapján. 

 

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Képzés típusa 
Szakképesítés 

megnevezése 

Képzési idő 

(év) 

0138 Készségfejlesztő iskola - 4 

0139 Készségfejlesztő iskola - 4 

 

A felvétel feltétele: 

Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: A felvétel kizárólag szakértői bizottság véleménye alapján. 
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A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai: Az általános iskolai nevelés-oktatás 
koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított 
életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült 
funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti 
motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, 
magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri 
a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és 
tevékenységek elsajátításának megkezdésére. 
 

Készségfejlesztő iskola 11-12. gyakorlati évfolyamai: az életkezdéshez való felkészülést, a 
munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó 
gyakorlati évfolyamok (mezőgazdaság, ügyvitel, népi kézműves, élelmiszeripar) területen. 
 

 

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

 

33. § 

(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a 
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság 
véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató 
döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök 
biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga 
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 
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Határidők Feladatok 

2019. szeptember 30. 

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 
meghatározási formáját. 

2019. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2019. október 31. 
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről. 

 
2020. február 18. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig 
a Felvételi Központnak. 

2020. március 18. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2020. március 21–22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában. 
(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.) 

2020. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak. 

2020. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 
befejezése a fenntartónál. 

2020. június 22-23-24. 

800-1200 

Beiratkozás az Miskolci SZC Martin János 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő 
Iskolájába 
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 A jelentkezés módja: 
 

A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak a 
Hivatal által megküldött jelentkezési lapon történik. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell : 

 a szakértői véleményt 
 a szakértői véleménnyel egybehangzó szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt 

szeretne igénybe venni) 

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni. 
 

 

A tanulókat, a hozott eredményeik alapján rangsoroljuk. 
Az azonos eredményt elért tanulók közül előnyben részesítjük: 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges 

helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 
 

 a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges), 
 a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges), 
 akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást 

szerzünk róla, sajátos helyzet), 
 abc sorrend. 

 

Iskolánkba történő beiratkozáskor (2020. 06. 20-21-22. 800-1200) 
le kell adni: 

 

 általános iskolai bizonyítvány
 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap
 TAJ kártyáról fénymásolat
 lakcímkártyáról fénymásolat
 szakértői vélemény (SNI, BTMN)
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló okirat másolata, 

illetve hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet tanúsító 
okirat másolata.
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Felnőttoktatás 

 

Jelentkezési korhatár: nincs életkorhoz kötve. 
 

Magyarországon az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és a 
második szakképesítésre történő felkészítés – függetlenül az oktatás munkarendjétől– 

ingyenes. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzés csak az első 
szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg, a tanuló párhuzamos képzésben 
nem vehet reszt. A második szakképesítés azonban kizárólag felnőttoktatás keretében 
szerezhető meg. Ez alól kivételt képeznek a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) es 
sajátos nevelési igenyű (SNI) tanulok, nekik nem kell a felnőttoktatás munkarendjében 
kezdeni a képzést második szakma tanulása esetén. 

 

Elérhetőségek: 

 Cím: 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A. 
 Telefon: 46/562-200 

 Email: titkarsag_martin@miskolci-szc.hu 

 

Miskolc, 2019. október 15. 
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Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

szeptembert 

1-december 

31. 

Partnerintézménye
kkel való 
kapcsolat 

kialakítása 

Proaktív kapcsolatépítés, 
adatbázis építés (Excel 
formátum)  

Külső, új ügyfelek: 
általános iskolákkal, 
intézményekkel, 
intézmény vezetőkkel, 
munkatársakkal 

Osztályfőnökök, 
munkaközösség vezetői 
által kijelölt emberek, 
szaktanárok. Birta Attila, 

Révész Julianna Rita 

Minden munkaközösség. 

Osztályfőnökök, 
munkaközösség vezetői 
által kijelölt emberek, 
szaktanárok. Birta Attila, 

Révész Julianna Rita 

Internet, 

telefon, 

személyes 
kapcsolatok 

kiaknázása. 

Adatbázis, megosztott Excel 
formátumban 

 

2019. 

október 10. 

Online anyagok 

készítése, 
szakmák 
bemutatása, PPT, 
szórólapkészítés: 
Erősségeink, 
lehetőségeink 
bemutatása, 
versenyfelhívások, 
brainstormingok. 

Iskolai műhelymunka, 
előkészületek, filmezés, 
média tartalmak 
szerkesztése 

Külső új ügyfelek: 
általános iskolák tanulói 
és családjuk; Belső, 
meglevő ügyfelek: 
tanulóink és családjuk 

Műszaki, gazdasági és 
szolgáltatási, nyomdaipari 
szakterület 
munkaközössége; 
osztályfőnöki 
munkaközösség; agrár-
munkaközösség; 
informatikaoktatók 

Minden munkaközösség 

 

Iskolavezetőség utazó 
tagjai, utazó pedagógusok. 

Miskolci 

Szakképzési 
Centrum 

Martin János 
Szakközépisko
lája, 
Szakiskolája és 
Készségfejlesz
tő Iskolája 
Tanműhelyek; 
Notebook, 

kamerák, 
nyomtató, 
papír 

PPT, szórólap, film; 
Intézményi honlap, intézményi 
facebook megjelenés; online 

küldhető információk, 
versenykiírások; Akcióterv 
kialakítása. 

2019. 

szeptember 

8. 

Esemény: szülői 
értekezlet. Az 
intézmény 
bázisiskolai 
rendezvényeire 
való 
figyelemfelhívás, 
szülők meghívása.  

Szülői értekezlet. Szülők, szülői 
szervezetek 

Rozinay Zoltán 

Rehabilitációs 
munkaközösség. 

készségfejlesztő 
osztályfőnökök, 
gyógypedagógusok 

Közös szülői 
értekezlet a 
készségfejleszt
ő osztályokban 
tanuló 
gyerekek 

szüleinek. 

Közös platform kialakítása, 
szülők figyelmének és 
érdeklődésének a felkeltése, 
amelynek eredményeképpen a 
szülők saját ismeretségi 
körükből hoznak hasonló 
problémával küzdő gyermekes 
családokat. 

2019. 

október 5. 

Esemény: Éltes 
Mátyás Általános 
Iskola autista 

tagozatával 
kapcsolat 

Kapcsolatfelvétel Külső új ügyfelek: 
autisták 

Rozinay Zoltán 

Rehabilitációs 
munkaközösség 

Tamkó Sarolta 

Rozinay Zoltán 

Éltes Mátyás 
Általános 
Iskola 

Meghívó elkészítés 
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Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

október 5. 

Esemény: szülői 
klub, foglalkozás. 
Az intézmény 
bázisiskolai 
rendezvényeire 
való 
figyelemfelhívás, 
szülők meghívása.  

Fogadó óra 
Szülők, szülői 
szervezetek 

Hollóné Kalász Mónika 
osztályfőnökök, 
pedagógusok 

Osztályok és 
pedagógusok 
szervezett 

fogadó órája. 

Szülők figyelmének és 
érdeklődésének a felkeltése, 
amelynek eredményeképpen a 
szülők saját ismeretségi 
körükből hoznak hasonló 
problémával küzdő gyermekes 
családokat. 

2019. 

október 1-31. 

Felvesszük a 
kapcsolatot a 

miskolci Éltes 
Mátyás Óvoda, 
Általános Iskola 
és EGYMI végzős 
osztályaival. A 
Szeles úti tagozat, 
a Tüskevár 
tagozat és a 
készségfejlesztő 
tagozat 

osztályaival 
testvérosztályi 
kapcsolatot 

alakítunk ki. 

Tanulók bemutatkozása, 
ismerkedése; Felület: 
Linoit, Padlet, 

eTwinning, hangouts 

lehetőségei 

Külső új ügyfelek: 
készségfejlesztős 
csoportok 

Közismereti 
munkaközösség. 

Gyógypedagógusok. Online 

kapcsolatépítés 

Együttműködési megállapodás. 
Fényképek, honlap 
publikációk, facebook event 
alkalmak kijelölése, közös 
platform kialakítása. 
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Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

október 12-

13. 

Őszi pedagógiai 
napok. 

Szemléletformálás
, társadalmi 
érzékenyítés, 
társadalmi 
együttélés 
javítása. 
Kapcsolódás a 

Bázisintézményi 
munkatervhez 

(Szülői nap) 

Egész napos saját 
élményen alapuló 
esélyegyenlőségi nyílt 
nap. 

POK szervezés 

Külső, új ügyfelek: 
Megyei és városi 
intézmények 
pedagógusai, tanulói 

intézményi koordinátor 

Fülöp-Pető Eszter, Lénárt 
György, Kassai Balázs, 
Bulla Gábor, Bulla 
Gáborné, Hollóné Kalász 
Mónika 

MSZC Martin 

János 
főépülete 

Program közzététel az 
intézményi honlapon. 

2019. 

október 24-

27 

Informatika 

verseny 

előkészítése, 
meghirdetése 
kapcsolódva az 
Arany János 
témahéthez 

Verseny lebonyolítása 

Külső új ügyfelek: BAZ 
Megyei Általános 
iskolák 7-8. osztályosai 

Korbély Szilárd 

Közismereti 
munkaközösség. 

Birta Attila 

versenyfeladat

ok 

összeállítása, 
eszközök 
leltárba vétele, 
intézményen 
belül 

versenykiírás, verseny 
feladatsor, verseny 

jutalmazásához eszközök,  

2019. 

október 17. 

Nyílt óra tartása 
az uszodában. Az 
úszás 
egészségnevelő 
hatása az SNI 
gyerekek 

viselkedésére, 
mentális és testi 
fejlődésére, 
mozgáskoordináci
ójára.  

Uszodai fejlesztő 
testnevelő óra. 

Pedagógusok, 
testnevelők, szülők. 

Lénárt György 

Kulturális és sport 
munkaközösség 

testnevelők 
Uszoda, 

bemutató óra 

Kép, film a honlapra, facebook 
event. 



4 

Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

November 1-

30. 

Pályaválasztási 
kiállításra – 

kiállítási tárgyak 
készítése – 

szakmák 
bemutatása 

Nyílt napon, tanulók 
bevonása – interaktív 

foglalkozások (díszek 
készítése – fából, 
lemezből, textilből – 

festve) 

Családok, látogatók 

Szakoktatók 

Agrár szakterület 
munkaközösség, Humán 
szakterület 
munkaközösség 

Műszaki, gazdasági és 
szolgáltatási, 
nyomdaipari szakterület 
munkaközösség 

Iskola diákjai, oktatói 

Nyílt nap, 
látványos 
bemutatók, 
interaktív 
foglalkozások 

késztermékek, képi 
dokumentációk a honlapon 

2019. 

november 8. 

Közös focimeccs 
szervezése az 
egészségnap 
programjába 

kapcsolatfelvétel az 
iskolák testnevelőivel 

Külső, új ügyfelek: 
Éltes Mátyás Általános 
Iskola (Szeles u. és 
Tüskevár) 

Gyöngyösi Dániel 
Kulturális és sport mun-

kaközösség 

Testvériskolák osztályai 

Személyes 
kapcsolat 

kialakítása, 
gyerekek 

barátságos 
mérkőzésének 
megszervezése
. 

Játékos focimeccs, erről film és 
fotó dokumentáció a honlapon.  

2019. 

november 8. 

Egészségnapi 
gyógyvarázs - 
meghívás szülői 
klubnak, általános 
iskoláknak 

Gyógynövények 
bemutatása, tea délelőtt 

Külső új ügyfelek: 
általános iskolák tanulói 
és családjuk; Belső, 
meglevő ügyfelek: 
tanulóink és családjuk, 
honlapon, facebook-on, 

és egyéb internetes 
megjelenítés (Média) 
megjelenítés 

Kristóf Anikó 

Agrár szakterület 
munkaközösség 

Agrár munkaközösség 

Teasátor a 
távhő 
épületénél. 

Gyógynövény tasakok 
készítése, fotódokumentáció 

2019. 

November 

13-17. 

Nyílt nap 
promótálás 

Szóróanyagok készítése, 
széthordása iskolákban, 
az Avasi lakótelepen 

Környéken lakó 
iskolások, családok 

Osztályfőnökök, 
munkaközösség vezetői 
által kijelölt emberek, 
szaktanárok 

Osztályfőnöki 
munkaközösség 

Az iskola diákjai 
Plakátok 
készítése, 
kiragasztása. 

Fotódokumentáció, facebook 
event 



5 

Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

november 

05-09. 

Esemény: Európai 
szakképzési hét; 
Szakmabemutatók 
szervezése minden 
szakma 

bemutatkozása 
látványos 
elemekkel;  

A szakmák 
népszerűsítése, 
figyelemfelkeltés, 
tanulói 
élménybeszámolók, 
népszerűsítő filmek 
bemutatása, közös 
munka, bevonás a 
munkafolyamatokba, a 

munka 

élményszerűségének 
érzékeltetése. 
POK szervezés 

Általános iskolások 
(szakmák iránt 
érdekődő fiatalok 
célcsoportja, SNI-s 

gyerekek) 

Hollóné Kalász Mónika 
Munkaközösség vezetők, 
szakoktatók, tanulók. 

Szaktantermi 

műhelyek. 

Látogatók részére 
kézzelfogható tárgyak, 
megkóstolható sütemények, 
élmények. 

2019. 

november 

10-20. 

Nyílt nap 
programjainak 

összehangolása 

Technikai és humán 
erőforrás menedzselése 

Az intézmény dolgozói 
és tanulói 

Lakatos Szilárd, Hollóné 
Kalász Mónika 

Az intézmény dolgozói és 
tanulói 

Belső 
szervezések. 

Munkaértekezlet, 
teamfeladatok dokumentálása 
forgatókönyv készítése. 

2019. 

november 

23. 

Autizmussal élő 
tanulók fogadása 
teadélutánon 

Beszélgetés, játékos 
feladatmegoldások, 
szituációs játékok. 

Autista gyerekek az 

Éltesből 

Rozinay Zoltán 

Rehabilitációs 
munkaközösség. 

Tamkó Sarolta, Vaszilné 
Kanizsai Kata 

MSZC Martin 

János 
főépülete 101-

es terem 

Fotódokumentáció. 

2019. 

November 

21-december 

2. 

Nyílt napon sport 
bemutatók 

Iskolai testnevelési 
lehetőségek, fejlesztések 

Családok, látogatók 

Testnevelők 

Kulturális és sport mun-

kaközösség 

Iskola diákjai, testnevelők. 

Nyílt nap, 
látványos 
bemutatók 
(kerékpáros 
ügyességi, 
aerobic, 

konditerem) 

Kép, film a honlapra 

2019. 

November 

21-december 

2. 

Nyílt nap Agrár 
szakma 

bemutatása 

Agrár szakterület 
lehetőségeinek 
bemutatása. 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Agrár szakterület 
munkaközösség  

tanulók, pedagógusok 

Intézmény 
tantermei, 

műhelyek 

Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény, 
kézzelfogható ajándéktárgyak, 
kóstolók 
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Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

November 

21-december 

2. 

Nyílt nap Műszaki 
szakma 

bemutatása 

Asztalos, kárpitos, 
nőiruhakszítő, 
vendéglátás, 
bőrtárgykészítő 
szakterület 
lehetőségeinek 
bemutatása. 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Műszaki, gazdasági és 
szolgáltatási, 
nyomdaipari szakterület 
munkaközösség  

tanulók, pedagógusok 

Intézmény 
tantermei, 

műhelyek 

Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény, 
kézzelfogható ajándéktárgyak, 
kóstolók 

2019. 

November 

21-december 

2. 

Nyílt nap Humán 
szakterület 
bemutatása 

Fazekas, szövő szakma 
bemutatkozása 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Humán szakterület 
munkaközösség. tanulók, pedagógusok 

Intézmény 
tantermei, 

műhelyek 

Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény, 
kézzelfogható ajándéktárgyak, 
kóstolók 

2019. 

November 

21-december 

2. 

Nyílt nap 
Készségfejlesztő 
szakmák közös 
bemutatása 

Kisegítő állatgondozó, 
mézeskalács, kertépítő, 
irodai kisegítő szakmák 
bemutatkozása 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Gyógypedagógusok 

Rehabilitációs 
munkaközösség. 

tanulók, pedagógusok 

Intézmény 
tantermei, 

műhelyek 

Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény, 
kézzelfogható ajándéktárgyak, 
kóstolók 

2019. 

november 

30. 

Esemény: 
Pályaorientációs 
nap 

Nyílt napok 
rendezvényeinek 
összefoglalása 

TESZ-VESZ nap 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Lakatos Szilárd, Hollóné 
Kalász Mónika 

Pedagógusok 
MSZC Martin 

János területe 

Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény, 
kézzelfogható ajándéktárgyak, 
kóstolók 

2019. 

december 1-

22. 

Pályaválasztási 
hónap 

A novemberi nyílt napok 
dokumentációinak 
közzététele. 

BAZ Megyei szülők, 
szülői szervezetek, 
általános iskolás 
gyerekek  

Lakatos Szilárd, Hollóné 
Kalász Mónika 

Munkaközösség vezetők, 
szakoktatók, tanulók. 
Helyettesek 

Háttérmunka 
Fotódokumentáció, filmek 
honlapra, facebook esemény. 

2019. 

december 7. 

Szülő program 
sorozat folytatása;  

Sérült gyerek a 
családban - Törvények 
és jogszabályok 

Külső-belső ügyfelek: 
SNI gyerekek szülei 

Rozinay Zoltán 

Rehabilitációs 
munkaközösség. 

készségfejlesztő 
osztályfőnökök, 
gyógypedagógusok 

Vendégelőadó 
meghívása, 
101-es terem 

Fotódokumentáció, facebook 
event 
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Időtartam, 
határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: Intézményi résztvevők: 

Módszer, 
eszköz, 

erőforrás, 
helyszín: 

Eredmény (dokumentum, 
stb.) 

2019. 

december 7. 

Szülői értekezlet: 
Bázisintézményi 
rendezvényekhez 
kapcsolódóan 
látogatók 
szervezése 

Pályaválasztási 
szülői értekezlet 

Szülői értekezletek 
Szülők, szülői 
szervezetek 

Krajnyákné Greutter 
Zsófia 

Osztályfőnöki 
munkaközösség 

osztályfőnökök, 
pedagógusok 

Osztályok és 
pedagógusok 
szervezett 

szülői 
értekezlete 

Szülők figyelmének és 
érdeklődésének a felkeltése, 
amelynek eredményeképpen a 
szülők saját ismeretségi 
körükből hoznak hasonló 
problémával küzdő gyermekes 
családokat. 

2019. 

december 20. 

Szülő program 
folytatása 

Értelmileg sérült 
gyermek a családban, 
felnőtté válás, 
viselkedésproblémák 

Külső-belső ügyfelek: 
SNI gyerekek szülei 

Rozinay Zoltán 

Rehabilitációs 
munkaközösség. 

készségfejlesztő 
osztályfőnökök, 
gyógypedagógusok 

Vendégelőadó 
meghívása, 
101-es terem 

Fotódokumentáció, facebook 
event 

2019. 

december 21. 

DÖK Napra: 
Családi napok 
szervezése, 
testvérek 
bevonása (kinek 
van kisebb 

testvére, akik ide 
tudnak jönni) 

Adventi készülődés, 
nagy testvér 
szakmájának bemutatása 

Belső ügyfelek: 
tanulóink családja 

osztályfőnökök 
Pedagógiai asszisztensek, 
szakoktatók. 

Műhelymunká
kba betekintés 

Fotódokumentáció, facebook 

event 

 

 

 


