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1. Nő a Siker Alapítvány Martin János Szakképző Iskola Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola egyéni arculatának bemutatása
Intézményi küldetésünk: Az adaptív oktatás alkalmazásával, részlegesen az inkluzív nevelés
keretein belül, egyaránt és együtt használva a duális szakképzési rendszer és a gyógypedagógiai nevelésoktatás módszereit, forrásait illetve eszközeit a sajátos nevelési igényű tanulók átvezetése a nyílt
munkaerőpiacra, hozzásegítve őket az állapotuknak és képességeiknek megfelelő, aktív társadalmigazdasági szerepvállaláshoz, egyéni érvényesülésükhöz. A duális szakképzés rendszerében megszerzett
tudásuk alapján a tanulók, ezáltal a munkaerőpiacon biztos megélhetést tudnak teremteni maguknak és
családjuknak. A küldetésünk közös cél egyben társadalmi felelősségünk is.
Iskolánk nyitott:
➢ az általános, szakképző iskolák felé a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs, fejlesztő és
szabadidős programjaival, szakmai, pedagógiai jellegű együttműködéssel,
➢ a város, a régió középiskolái felé szakmai, pedagógiai, szabadidős programokon keresztül
nyíltnapokon, pályaválasztási programokon való részvétellel,
➢ a szakmai és szolgáltató szervezetek felé a képzés folyamatos megújítása érdekében,
➢ a B-A-Z megyei Munkaügyi Központ felé a régió munkaerőpiaci igényeinek naprakész ismerete
érdekében.
➢ BOKIK a munkáltatók, civil szervezetek felé a nyílt munkaerőpiaci integráció, munkába állás
segítése, valamint a társadalmi esélyegyenlőség erősítése érdekében,
➢ Felsőfokú oktatás gyakorló iskolája – fogadja a növendékeket a jövőre való felkészítés
érdekében,
➢ civil szervezetek felé az együttműködés, a társadalmi felelősségvállalás érdekében
➢ A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága és járási tagintézményeik, valamint a
pályaválasztási tanácsadó munkacsoport felé.
➢ A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Országos hatáskörű Szakértői Bizottságai felé
A Nő a Siker Alapítvány Martin János Szakképző Iskola Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
felvállalta a sérült fiatalok szakképzését speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált nevelési
módszerekkel, fejlesztő és munkaerőpiaci, támogató programok működtetésével életesélyt tud adni a
sajátos nevelési igényű gyermekeknek is. Iskolánk elsődleges feladata, célja az integrált, inkluzív,
kompetenciaalapú, tevékenységközpontú, cselekedtető és élményszerű nevelés, oktatás, az egyéni
tanulási utak, az egyéni stratégiák kiépítése. A munkaerő-piaci munkavállalás támogatása, a
felzárkóztatás a tehetségkutatás és fejlesztés a minőségi életvitel a társadalmi esélyegyenlőség
támogatása.
Az új szakképzési rendszerben kiemelt feladatunk:
1. Pályaorientációs és pálya-tanácsadási tevékenység. melynek célja, hogy – főként a sajátos
nevelési igényű – diák megtalálja a számára leginkább megfelelő pályát, amellyel a nyílt
munkaerőpiacon sikeres lehet.
2. A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer
alkalmazása, munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák azonosítása, fejlesztési irányok
meghatározása. (GINOP-6.2.2-6.2.3 projekt keretében kidolgozott eszközök használata,
adaptációja)
3. Dobbantó Program a Műhelyiskola támogatása, alapozva hagyományainkra és
felkészültségünkre. A fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka
világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetősége biztosítása
érdekében.
4. Az új SZJ kapcsán a tanulóink által elsajátítható és egyben a munkaerő-piaci elvárásoknak is
megfelelő szakképesítések meghirdetése.
5. Ágazatközi kapcsolatok bővítése, az egyes szervezetek, szakterületek, programok közötti
szinergia megteremtése
6. Újabb digitális tartalmak, korszerű oktatási technológiák beépítése a képzésekbe, főként a
szakmai tárgyak vonatkozásában (pl.: digitális trendek a varrodában).
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. A Nő a Siker Alapítvány Martin János Szakképző Iskola Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola
A szakképző intézmény tárgyi és személyi feltételei
a.) Tárgyi (infrastrukturális) feltételek
Épületeinek állaga nem kielégítő, folyamatosan romlik, ezért folyamatos felújításra van szükség.
(tetőbeázások, elavult villamos hálózat, életveszélyes farámpa, stb.) Tantermeink jól felszereltek,
modern, a projekt tevékenységközpontú oktatást támogató bútorokkal vannak berendezve. A tantermek
többségében interaktív tábla, projektor, számítógép található, illetve minden tanteremben biztosított az
internet elérés, amely a tevékenységközpontú projekt-oktatást támogatja.
Tanműhelyeinkben megtalálhatóak az oktatott szakmák képzéséhez szükséges modern gépek és
eszközök új szakmai képzések, új szakmai tartalmak, követelmények megjelenítésével folyamatos
fejlesztést igényel (faipari, kárpitos, bőripari, textilipari, gépipari, nyomdaipari, élelmiszeripari, stb.)
Fejlesztő-rehabilitációs helyiségeink:(Mozgásfejlesztő, logopédiai, tiflo, szurdo, autista,
egészségnevelő „Dobbantó” pálya orientációs szoba, stb.)
A különböző funkciókat szolgáló helyiségek eszközellátottsága jónak mondható, további korszerű
speciális eszközök beszerzése folyamatosan szükséges.
Tárgyi feltételek javítására szolgáló feladatok, tervezett fejlesztések
Ütemezés

Helyszín

Tervezett beruházás

Indoklás

Tervezett
karbantartás,
szolgáltatás
folyamatos
karbantartás, festés,
javítási munkálatok

Indoklás

I.félév

Miskolc Áfonyás u.
16,18,18/a, 33.
épületekben

I.félév

Miskolc Áfonyás u. 16.
Centrum épület

csapadékvíz elvezetés, tetőszigetelés javítása a
tető beázás
folyamatos beázás miatt
megszüntetése

I.félév

Miskolc Áfonyás u. 16.
18. 18/a. 33 épületek

Tűzoltókészülékek
felülvizsgálata (éves)

I.félév

Miskolc Áfonyás u.
szakmai eszköz
16.18.18/a.33 épületben szabászasztal

a meglévő,
elhasználódott
szabászasztal cseréje

épületek, helyiségek
állagának megóvása

OTSZ előírás

előírás szerint
időszakos ellenőrzés
felülvizsgálatára
kötelezett eszközök
bevizsgálása
Tűzvédelmi
katasztrófavédelmi
feladatok

I.félév

Miskolc Áfonyás u.
18/a Főépület

II.félév

Miskolc Áfonyás u. 16.
18. 18/a. 33 épületek

Rovar és rágcsálóírtás
HACCP

előírás szerint

II.félév

Miskolc Áfonyás u. 18.
Távhő épület

Varrógépek éves
karbantartása

varrógépek átvizsgálása
a hatékony oktatás
érdekében

Tanév

Miskolc Áfonyás u. 18.
Távhő épület

nyílászáró csere

(korhadt, javíthatatlan,
fűtési időszakban
energiatakarékosság
szempontjából)
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előírás szerint

Tanév

Tanév

Tanév

Miskolc Áfonyás u.
18/A Főépület
Centrum épület
Áfonyás u. 16. sz
Betonyp épület
Áfonyás u. 33.sz
Miskolc Áfonyás u.
18/a és 18 sz. épület
közötti területen
Miskolc Áfonyás u. 33.
Betonyp épület

villamoshálózat
korszerűsítése

rámpa javítás

szakmai eszköz
motoros fűnyíró,
fűkasza,
gyepszellőztető

színvonalas szakmai
oktatás

villamos
kéziszerszámok hegesztő
berendezések
szabványossági
kötelező
felülvizsgálata

nagyobb kapacitás
felvételére alkalmas
hálózat átépítése,
tűzvédelmi és
biztonságtechnikai
okokból
mozgássérült tanulók
számára kialakított
akadálymentes
közlekedés biztosítása
épületek között,
valamennyi épületben
szükséges, előírás
szerint

b.) Személyi feltételek
Az éves tervet 76 fő alkalmazott valósítja meg. Ebből 76 főállásban foglalkoztatott megfelelő
szakképesítéssel rendelkező szakalkalmazott valósítja meg. Az intézményben, pedagógus
munkakörben 44 fő (ebből főállásban Igazgató 1 fő, Igazgatóhelyettes 3 fő, közismereti tanár 7 fő,
szakoktató 18 fő, gyógypedagógus 11 fő, testnevelő tanár 4 fő, idegen nyelv tanár 2 fő. Főállásban
nevelő-oktató munkát segítő: 18 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, 1 fő iskolatitkár
valamint 13 fő egyéb dolgozó /gazdasági, technikai/ van.
A gyógypedagógus ellátottág csak óraadó gyógypedagógusok alkalmazásával oldható meg. Az üres
álláshely hirdetésére egy gyógypedagógus sem jelentkezett illetve adta be a pályázatát. A szakemberek
nyitott, nagy munkabírású személyek, akik elkötelezetten dolgoznak. Az intézmény által kitűzött célok
eléréséhez szükséges magas minőséget képviselik. Iskolaorvosok: Dr. Kovács László üzemorvos, Dr
Némethy Ágnes iskolaorvos és 1 fő védőnő - Hankóczyné Domonkos Judit, látják el a tanulók és a
dolgozók egészségügyi vizsgálatát.
Munkaközösségek
Az intézményben SZMSZ alapján meghatározott munkaközösségek (4) működnek – közismereti –
gyógypedagógiai és habilitációs, mérés-értékelés, szakmai munkaközösség, osztályfőnöki, kulturális és
sport munkaközösség. Az intézményben működő csoportok, (teamek) műhelyek a munkaközösségek
között létrehozott szakmai közösségek. Az intézményben működő szakmai csoportok, műhelyek,
Tehetséggondozó, Fejlesztő, Öko műhely, MÉCS, MICS csoport. A munkaközösségek, műhelyek éves
munkájuk tervezéséhez munkatervet készítenek. Az intézményi munkaterv részét képezik a
munkaközösségek, szakmai teamek, műhelyek munkatervei. Az intézmény mérés-értékelés
rendszerének működtetése a munkaközösségek és MÉCS és a MICS csoport feladata, a munkatervben
meghatározottak szerint. A mérési értékelési rendszer ellenőrzése a tanév során 3 alkalommal kerül sor
vezetői értekezlet formájában.
Minőségi munkavégzés támogatása:
✓ Szaktanácsadók száma 3 fő
A szaktanácsadók intézményünkben támogatják a kezdő szakemberek, illetve az őket segítő mentorok
munkáját, illetve véleményezik a mentortervek módosítását.
Szakértők száma pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területen 4 fő
Szakvizsgázott pedagógusok száma: 6 fő / gyógypedagógiai, egyéni bánásmód fejlesztő pedagógiai és
vezetői szakterületen/
Mesterpedagógusok száma: 6 fő
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A 2021/2022-es tanév feladatai
a.) Helyzetelemzés
Tanulói létszámadatok 2021. 09. 01-én
Szakképző iskolai tagozat (3 év, nappali tagozat)
évfolyam
osztályok száma
tanulók száma (számított tanulói
létszám)

9
0

10
1

11
0

0

15

0

Szakiskolai tagozat ( 1+2 év, vagy 1+4 év nappali tagozat)
évfolyam
9/E előkészítő
osztályok száma
2
tanulók száma (számított tanulói
23 ( )
létszám)
Készségfejlesztő iskola (4 év, nappali tagozat)
évfolyam
osztályok száma
tanulók száma (számított tanulói
létszám)

9
5

10
3

11
1

12
1

64 ( )

32 ( )

9()

12 ()

9
3

10
1

11
4

12
3

32 (96)

5 (15)

38 (114)

27 (81)

Összes tanulólétszám: 257 fő (640)fő

1

1

1

BTMN

42

Középsúlyos értelmi fogyatékos +
mozgás +látás (Gyengénlátó)

7

Enyhe + autista

Enyhe ért.fogy + Hallás (Nagyothalló)

15

Enyhe + gyengénlátó

Autizmus spektrumzavarral küzdő

61

Enyhe + egyéb pszichés fejlődési zavar

Látásfogyatékos

5

Mozgásfogyatékos

1

Középsúlyos értelmi fogyatékos

85

Nagyot halló

Beszédfogyatékos

22

Enyhe értelmi fogyatékos

fő

Egyéb pszichés fejlődési zavar

Megnevezés

SNI összetétele:

1

3

5

Gyermekvédelmi adatok
Védelembe vétel alatt
álló tanuló száma

BTMN
HH
HHH

Szakképző iskola
-

Szakiskola
-

Készségfejlesztő iskola
-

2
4

1
12
16

4
4

Kiemelt partnereink:
Munkaerőpiac: PE & Mo Center Faudvar Kft
Favorit Food Kft.
Gála Kereskedemi Zrt.

Szakmai szervezetek:
MAGYE,
Speciális Szakiskolák Országos

Városgazda Nonprofit Kft

Egyesülete,

Autisták Országos Szövetsége /AOSZ/
Egyesület Dyslexiás Gyermekeinkért

BOKIK
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b.) A tanévhez kapcsolódó nevelési célkitűzések
Innovációs programok működtetése a szervezeti kultúrában
Tanulóink nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének biztosítása.
Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoportban (tanítók, tanárok, osztályfőnökök)
esetdokumentáció készítése.
Érzékenyítő program tartása az SNI-s tanulókat befogadó közösség felnőtt tagjai számára.
(munkáltatók)
- Családon belüli erőszak – emberkereskedelem tréning tartása – szociális segítők bevonásával.
- Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program működtetése
- Médiafelelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció megvalósítása – szociális segítők
bevonásával.
- Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elősegítő
intézményi innovációs program megvalósítása mintatervek alapján.
Személyközpontú
pedagógia
megvalósítása,
differenciált
tanulásszervezési
eljárások,
multidiszciplináris tanórák szervezése, teamtanítás /több tantárgy ismereteit integráló témákat
feldolgozó foglalkozások – közös tanítás/ alkalmazása, digitális technológiával támogatott oktatási
módszerek rendszeres alkalmazása. Tanulói kompetenciák fejlesztése /NAT-2020/ a tanulás
kompetenciái, kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi, digitális, matematikai
gondolkodási, személyes társas kapcsolati kompetenciák, kreativitás önkifejezés kulturális tudatosság,
munkavállalói, vállalkozói kompetenciák fejlesztése. Kulturált viselkedés és megjelenés a közösségi
együttműködés szabályait betartó toleráns magatartás kialakítása – szociális segítők bevonásával.
Egészséges életmódra nevelés, erőteljes prevenciós tevékenység a káros szenvedélyek (alkohol,
dohányzás, drogok, internetfüggőség) kialakulásának megelőzésére, folyamatos együttműködés az
iskolaorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal, szociális segítő bevonásával.
Művészeti tehetségek felfedezése, gondozása és fejlesztése, adottságaik kibontakoztatása.
Gyermekek tudatos nevelése érdekében kortárssegítők képzése, kortárssegítő attitűd kialakítása –
kortárssegítők beépítése a szervezeti kultúrába a tanulás folyamatába – szociális segítők bevonásával.
c.) A tanévhez kapcsolódó szakmai képzés célkitűzései és feladatai
• Duális szakképzés /eszköz – módszertana/ intézményi fejlesztése
• A szervezetfejlesztés, a belső fejlesztés során a GINOP 6.2.2, GINOP 6.2.3. módszertanának
beépítésével programcsomag és eszközrendszer kialakítása, működtetése, amely az intézmény
szervezeti struktúrájába illeszkedve a munkába állásra való egyéni felkészítést az új szakmai
képzések bevezetését fogja támogatni. Továbbá elősegíti a célcsoport oktatásában és munkába
állításában érdekelt szereplők közötti aktív együttműködés kialakítását.
• Az SNI és hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó szabályokat figyelembe véve új
szakmai képzések bevezetése, szakmastruktúrák kialakítása, a felnőttképzés bővítése,
fejlesztése. Új képzéseknek, szakmastruktúráknak megfelelő tanműhelyfejlesztés. A
szakképzésben tanulók arányának a képzés minőségének növelése érdekében.
• Pályaorientációs tevékenységek erősítése a sikeres beiskolázás érdekében. /beiskolázási akció
program – új elemekkel való bővítése/ (Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaorientációs
Munkacsoport)
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Rendszerszintű célok
A célok rendszere a Szakképzési 4.0- stratégiájával aGINOP-6.2.3 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázattal összhangban, Erasmus program
tapasztalatait figyelembe véve
Főbb szakmai célok indoklása

Főbb szakmai célok

1. Az intézményben a megvalósuló fejlesztések során olyan minőségi munka kialakítása, amely egy másfajta szemléletet
igényel, a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében szakmailag, módszertanilag az átlagosnál
felkészültebb, befogadóbb, nyitottabb, rugalmasabb pedagógusok, intézmény, intézményvezetés. Az intézményi
szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítása, a szakképző évfolyamon tanulók
végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeinek növelése. Az egész életen át tartó tanulásra való igény kialakítása.
Olyan intézmény megteremtése, amelynek minden szervezeti szintjén megjelenik a referencia.
2. Az egységek (nevelés-oktatás, iskola átmenet problémái, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális egység, külső
gyakorlóhely) és a munkacsoportok közötti horizontális és vertikális tanulás által minőségi munka valósuljon meg.
Az intézményben fellelhető „jó gyakorlatok” átadására, és az intézmény kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának
megerősítését, alapkészségek fejlesztését támogató jó gyakorlatok, módszertanok átvételére kerüljön sor, amelynek
tapasztalatai a mindennapi munkába épüljenek be.

Kitűzött főbb szakmai célok indoklással

Tervezett egységek céljai
Tartalomalapú fejlesztés – tartalmi
struktúra változtatása, gazdasági
társadalmi elvárásoknak való megfeleltetése (GINOP-6.2.3/, Erasmus program
tapasztalatait figyelembe véve
/”Módszertani fejlesztések és
együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés,
eszközbeszerzés”/ programjai,
módszertana a problémák megoldásában.
Tevékenységközpontú, cselekedtető és
élményszerű nevelés – oktatás, új
tanulási eljárások alkalmazása,
alapkészségek fejlesztése céljából
tanulócsoportok (4-6 fő) kialakítása és
működtetése, a tanulói készségek és
képességek fejlődését nyomon követő
mérési értékelési rendszer alkalmazása,
egyéni tanulási utak, tanulási stratégiák
kiépítése – illetve továbbfejlesztése a
duális szakképzés megvalósítására, a
munkaerő-piacra fókuszálva.
Végzettség nélküli iskolaelhagyás
hatékonyabb kezelése a munkaerőpiaci
sikerek érdekében.

Ágazatközi kapcsolatok bővítése,
az egyes szervezetek, szakterületek, programok közti sziner-gia
megteremtése (kiemelten az
NSZFH GINOP-6.2.2. és a
GINOP-6.2.3. munkatársai) a
lemorzsoló-dással veszélyeztetett
fiatalok sikeres szakképzettséghez
jutása érdekében, Erasmus program
tapasztalatait figyelembe véve.
Inkluzív iskola kialakítása, működésének bemutatása, kutatása,
társadalmi elfogadás előkészí-tése.
Tantervi rugalmasság, rugalmas
eljárásrendek, közösségépítés,
tanulási lehetőségek változatossága,
szülők aktív szerepvállalásának
motiválása. Partneri kapcsolatok
erősítése. Segítő szolgálatok
bevonása, prevenciós, intervenciós,
kompenzációs korai iskolaelhagyás
folyamataiba. Szakmai
szolgáltatások bevonása/ biztosítása
(mentor, tanodai, pályaorientációs
stb.)

A kompetencia alapú
szakképzési struktúraváltás „duális szakképzés” megalapozása –
munkaerő-piaci munkavállalás támogatása –
felzárkóztatás.
Versenyképes munkaerő, munkaerőpiaci igényekhez való igazodás
az 1040/2015. (II.10.)
Korm. határozat a
„Szakképzés a gazdaság
szolgálatában” című
koncepció, valamint a
Kormány által
elfogadott „Végzettség
nélküli iskolaelhagyás
elleni középtávú
stratégia”
figyelembevételével.

Ez a minőségi munka modern rendszerszemléletű iskolát jelent, amely az egyéni kezdeményezésekre, s állandó párbeszédekre támaszkodik. A
korszerű követelményeknek megfelelő képzést tudja nyújtani testre szabott bánásmóddal, harmonizált élettérben, szervezésében differenciáltan,
sokszínűen.
A pedagógiai szakmai együttműködések elméleti és gyakorlati kérdései, a szakképzés minőségének javítása, korszerűsítése, a horizontális tanulás
alkalmazása, jó gyakorlatok, módszerek szerepe és adaptációja – iskola átmenet problémái és megoldási lehetőségeire keresi a választ a program.
Horizontálisan megjelenik a diák ellátórendszer, munkaerő-piaci átvezetés, inklúziós index problémaköre.
Lehetőségként mérlegeli a jó gyakorlatot, módszertant (GINOP-6.2.3, Erasmus program tapasztalatait figyelembe véve), mint intézményfejlesztési
eszközt.
Fókuszban az adaptáció – Mit? Miért? Hogyan? Keresi a választ – hogyan fejleszthető a pedagógiai gyakorlat egymástól tanulva? Az egymástól
tanulás új lehetőségeit kutatja.

Tervezett egységek céljainak indoklása
Az egyének boldogsága – boldogulása nagymértékben múlik azon, hogy a gyerekek intézményes nevelése képes-e igazodni a gyorsan átalakuló feltétételekhez. Képes-e az iskola és a
benne dolgozó szakemberek munkájukat a
tanulás folyamata köré szervezni? Képesek-e
figyelembe venni, hogy a tanulás sajátosan az
egyénre jellemző folyamat? Tudnak-e olyan
feltételeket teremteni, melyek között minden
egyes gyerek saját ütemében, egyéni módon
tanul és fejlődik? A program során egy
tanulóból, a tanuló szük-ségleteiből kiinduló
fejlesztést kínálunk, amely fejlesztés azonban az
egész intézményre, illetve a kontextusba lévő
szakmai közösségre /pl. kamara, munkáltatók/
hat, érintve az egész iskola, szakmai közösség
működését. A program során kiépül egy
tanulóközpontú szemlélettel rendelkező
minőségfejlesztési rendszer, amely a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók
munkaerő-piaci integrációját segíti oly módon,
hogy a munkaerő-piacon hasznosítható
kompetenciák fejlesztését teszi lehetővé.

Kiemelt célok
1. Iskolafejlesztés csoportmunkában
2. Szakmaközi együttműködés megvalósítása szakmai közösséggel – szervezettel tudásmegosztásátadás, másoktól való tanulás.
3. Külső-belső szakmai kapcsolati formák fejlesztése.
4. A pedagógusok közötti csoportunka, aktív együttműködés erősítése – teamrendszer fejlesztése.
5. A konkrét módszerek, programok mentén az abban érdekeltek széleskörű konszenzusa, alapján a
minőségi mutatókban való javulás.
6. „Tanuljunk egymástól” – fejlesztések, lehetőségek és eredmények bemutatása.

A gazdaság, szakterületek
szakembereinek meg kell ismerni azokat
a változásokat, amik ma a közoktatásban,
szakképzésben, iskolákban, a
mindennapokban történik. Fontos, hogy
megtapasztalják, lássák, megéljék azon
folyamatokat, amelyek ma a köznevelést
– oktatást alakítják.
Intézményi terek – lehetőségek, a projekt
betekintést enged az intézményfejlesztés
folyamatába, tanulásközpontú tervezés –
lehetséges útvonal a versenyképesség
megtartása növeléséhez stb. NSZFH
GINOP-6.2.2. és a GINOP-6.2.3.
munkatársaival közös együttműködésben,
az új szakképzési tartalmak megismerése,
beépítése a tanítás, tanulás folyamatába, a
szervezeti kultúrába, módszertani
felkészülés – versenyképes munkaerő
biztosítása érdekében.

A szakképzés átalakulása során –
szükséges a pedagógiai – szakképzési
kultúra váltása.
A duális szakképzés módszer- és
eszközrendszerének adaptálása a
munkaerőpiac számára képzett korszerű
tudással rendelkező kínálat biztosítása, a
munkaerő-piaci igények kielégítéséhez
képzett munkaerő nagyobb számban fog
rendelkezésre állni, ezáltal a
versenyképesség javul.
Minőségi
szakképzést
Struktúra
Tartalom

Minőség

??
Hogyan?
??
Egyenlő hozzáférés esélye,
infrastruktúrafejlesztés
Tartalmi, módszertani
fejlesztés – GINOP-6.2.2,
innovációk elterjesztése
Szakmai fejlődés.
mérés – értékelés
objektív visszajelzés
reflektív szemlélet

Kiemelt célok indoklása
Megkeresni, és megmutatni azt a fejlődési utat, amelyet az intézmények, pedagógusok, iskolai szereplők is bejárnak, amikor a „másnak”,
„problémásnak” tekintett tanulókat az iskolai közösség egyenrangú tagjaként tanulják meg kezelni. A szakmai közösség szakmai fejlődésének
támogatása, ami a továbbképzésre, a szervezeten belüli tanulásra, reflektív önelemzésre és az intézmények, szervezetek közti tapasztalatcserére helyezi a hangsúlyt. Prioritást kap az iskola – szakképzésfejlesztés, amelynek a megközelítése nem elszigetelt, hanem mindig a helyi
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és szélesebb kontextusba,
illetve hálózatba ágyazva történik.

d.) A tanévhez kapcsolódó feladatok
Tanév rendjéhez kapcsolódó feladatok
A bemeneti kompetencia méréshez, értékeléshez kapcsolódó feladatok és intézkedések
I. félév
Tevékenység
A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok
Szakmai program oktatói testület által való elfogadása
Javítóvizsgák lebonyolítása
Új dolgozók felvétele
Csoportszervezés (osztályok)
Tanulóregisztráció (KIR)
Tanuló nyilvántartó – beírási napló naprakész vezetése
Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése
Alakuló- és tanévnyitó értekezletek
Munkaközösség vezetők felkérése,
megválasztása
Munkaközösségek kialakítása,
munkaközösségi értekezletek
Osztályfőnökök tájékoztatása
16 óráig tartó iskolában tartózkodás megszervezése
Hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése
Ügyeletek, felügyeletek megszervezése
Képzési Tanács kialakítása
A tanmenetek folyamatos elkészítésének megkezdése
Elektronikus napló feltöltése adatokkal /09.01./
A tehetséggondozás- oktatás művészeti oktatás megszervezése és elindítása
Felnőttoktatás szervezése
Felnőttoktatás – beírási napló, tanuló nyilvántartó napló naprakész vezetése
Különös bánásmódot igénylő tanulók speciális óráinak megszervezése: SNI,
BTMN, gyógytestnevelés, logopédia, habilitációs, rehabilitációs terápiás
Munkaközösségi és egyéb speciális (DÖK, ifjúságvédelem könyvtár, mérésértékelés team, csoport) munkatervek elkészítése
Erasmus program eredményeinek összegzése – beépülés a tanítási - tanulási
folyamatokba - szervezeti kultúrába
Éves munkaterv készítése/09.31/
Feladatok a KRÉTA-KIR rendszerében, új tanulók rögzítése – régi tanulók
adatainak ellenőrzése – tanulók osztályba sorolása – alkalmazotti adatok
rögzítése, felülvizsgálata /munkakör, munkaviszony, vezetői beállítások,
osztályfőnöki tevékenység, egyéb tevékenység/

Határidő

2021.09.17-ig

Felelős

Iskolavezetés
Iskolatitkár

Ellenőrzi

Igazgató

Osztályfőnökök
Könyvtáros
Rendszergazda
Iskolavezetés
Iskolatitkár
Gazdasági csoport
Munkaközösség vezetők
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők
MÉCS-csoport vezető
Munkaközösség vezetők
Osztályfőnökök
Iskolavezetés
Munkaközösség vezetők
Iskolavezetés
Munkaközösség vezetők
igazgatóhelyettesek,

Igazgató

2021.10.15.

Iskolavezetés
Iskolatitkár
Munkaközösség-vezetők
Ált. tagintézményvezetőhelyettes

Igazgató

A tanulók tájékoztatása a középiskolai felvételi eljárásrendről

2021. 10. 29.

Iskolavezetés

Ifjúságvédelmi munka megszervezése
Kapcsolatfelvétel az intézmény közvetett partnereivel – munkaerőpiaci
szereplőkkel
Védőnői tevékenység megkezdésének támogatása
SNI, BTMN tanulók ellátásának megszervezése
Gyógytestnevelés megszervezése
Logopédiai ellátás megszervezése
Rehabilitációs- habilitációs foglalkozások megszervezése

Ütemterv/ Órarend
szerint

igazgatóhelyettesek,
osztályfőnökök
Ifjúságvédelmi felelős
Fejlesztő pedagógusok
Védőnő
Gyógytestnevelő
Logopédus
Iskolavezetés
Gyógypedagógusok
igazgatóhelyettesek

2021.09.01.
(rendelet szerint)

GINOP-6.2.3 KIMENETI mérés
Intézményi bemeneti mérés
Bemeneti mérések lebonyolítása és értékelése a Szakmai Program szerint
illetve Mérés-értékelés tesztnaptár szerint
GINOP-6.2.3. Kimeneti mérések értékelése, eredményekről tájékoztatás

2021.09.30-ig

Honvédelmi intézkedési terv felülvizsgálata

2021.10.08-ig

Egységes mérési-értékelési rendszer fejlesztése

2021.09.30,
folyamatos
2021.09.30.

Tanulmányi területek közzététele
A tanév első negyedévében esedékes feladatok
Éves munkaterv lebontása a tárgyévi speciális feladatokra
Tartalmi szabályzók- dokumentumok felülvizsgálata- módosítása /GINOP, tvi törvényi változások figyelembevételével/
Ellenőrzési terv készítése
A különös közzétételi lista aktualizálása
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2021. október 1-jéig
2021.10.15-ig

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Iskolavezetés
Igazgató
Igazgató
Igazgató

Igazgató

Következő évi beiskolázási program, akcióterv indítása
pályaorientációs nap szervezése egy tanítás nélküli munkanapon
Általános iskolákkal, középiskolákkal
PR anyagok elkészítése
Délutáni iskolai programok szervezése az általános iskolákkal
Közös programok szervezése – az iskolában
Nyílt napok szervezése
Pályázatok kiírása és a hozzákapcsolódó programok lebonyolítása
Szülői értekezleten, fórumokon való részvétel
Iskolai programok szervezése
Témanapok elindítása

folyamatosan

Idegennyelvi témanap

2021.10.01.

Egészségnap – Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport napja) /tanítás nélküli
munkanap/
Diagnosztikus vizsgálat

2021.09.24.

Mi a pálya? – Műszaki pályaválasztó fesztivál
Pályaorientációs karrier nap
Kutatók éjszakája

2021. október 5

Múzeumok megismerése más oldalról

Múzeumpedagógiai
beosztás
Témahét
Projektterv
Ütemterv szerint

2021. október 15-ig

2021.09. 21-24.

Témahét – napok, projektek elindítása illetve folytatása
Öko –program szervezése
Tevékenység
A tanév második negyedévében esedékes feladatok
A munkaidő nyilvántartásának ellenőrzése (jelenléti ív)
Beiskolázási program folytatása
Európai Szakképzési Hét rendezvényeihez való kapcsolódás
Európai Szakképzési hét – központi facebook oldal által
szolgáltatott információk megosztása a tagintézmény facebook
oldalán „Találj rá a benned rejlő tehetségre”
Erasmus program összegzése, beszámoló készítése

Határidő

Igazgató
Igazgatóhelyettesek
Iskolavezetés

Felelős

Ellenőrzi

Iskolavezetés

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Iskolavezetés
Iskolavezetés

Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség vezetők
Osztályfőnökök

Igazgató

2021. október

Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség vezetők
Osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség-vezetők
Osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség – vezetők

Igazgató

Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség-vezetők
Osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség-vezetők
Osztályfőnökök
Iskolavezetés

Igazgató

Munkaközösség-vezetők
Igazgatóhelyettesek

Igazgató

Osztályfőnökök

Igazgató

Osztályfőnökök

Iskolavezetés

Kiírás szerint

Osztályfőnökök

Iskolavezetés

2021. december
2021.december 21
2022. 01.08-ig

Tehetségfejlesztés pedagógusai
DÖK tanárelnök, diákelnök
Iskolavezetés

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Igazgató

Nyílt napok
Pályaorientációs nap /tanítás nélküli munkanap/

2021.11.26.

Szakképzési oktatás kapacitásának felülvizsgálata
Új KJ és a kerettanterv, új szakmai program

2021.novemberdecember
Versenynaptár
(Közlöny, Tanév
rendje) szerint
SZMSZ, SZP,
Házirend, Kréta
napló
Folyamatos

Karácsonyi koncert megszervezése
DÖK nap /tanítás nélküli munkanap/
Osztályozó és különbözeti vizsgák szervezése
Félévben (I. félév 2021. január 22-ig tart.)

Munkaközösség-vezetők
Gyógypedagógusok
MÉCS csoport vezető
Munkaközösség –
vezetők
Munkaközösség –
vezetők
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Lévayné Hankóczi Mária
Munkaközösség –
vezetők
Programvezető

Iskolavezetés

Programterv szerint
2021. november

Beiskolázási
akcióterv
szerint
/melléklet/
2021.11.09-től
2021.11.26-ig

Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása
Kréta napló lehetőségei
Ösztöndíj programban való részvétel – Ösztöndíj
jogosultságban való részvétel

Iskolavezetés

Igazgató
Igazgató

2021. november

Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről

Munkaközösség –
vezetők
Team vezetők
Hortobágyi Orsolya,
Takács Veronika
Fülöp-Pető Eszter

Iskolavezetés
Igazgatóhelyettesek

Szabad a pálya

Versenyek előkészítése, házi versenyek lebonyolítása
Versenyfelkészítés megszervezése

Igazgató

2021. 10. 30.
Ütemterv szerint

Építsd a jövőt

Iskolai rendezvények szervezése /nyílt napok/

Munkaközösség-vezetők
igazgatóhelyettesek
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Igazgató
Igazgató

Igazgató
Igazgató

A tanulók munkájának értékelése

Ütemterv
szerint
2022 február

Osztályozó konferencia tagjai és
osztályfőnökök
Igazgató helyettesek

Iskolavezetés

Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése
Félévi értesítők kiadása
Az első félév értékelése
Beszámolók elkészítése
Statisztikai elemzés
Pedagógiai - nevelési elemzés és beszámoló
Oktató testületi értekezlet
Az első félév pedagógiai munkájának elemzése, értékelése,
hatékonyságának vizsgálata
Szülői értekezletek, fogadóórák

Tanév rendje szerint
2022. január 28.
2022.02.06.

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők
Iskolavezetés

Iskolavezetés
Iskolavezetés

2022.02.03.

Igazgatóhelyettesek

Igazgató

2022. február

Osztályfőnökök

Igazgató

Tavaszi termék bemutató

2022. februármárcius
2022.02.19.

Szakképző évfolyamok

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

Igazgató

Az általános felvételi eljárás kezdete

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

Iskolavezetés

Igazgató

II. félév
Tevékenység
A tanév harmadik negyedévében esedékes feladatok
Beiskolázási munkavállalási /EÁT/ program folytatása, lezárása
Pályakövetési program folytatása, lezárása
Versenyek lebonyolítása
Beiskolázási terv készítése a következő tanévre
Szabadon választható kötelező és nem kötelező tanórák választása
felmérése a következő tanévre
Motivációs nap
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
Ideiglenes rangsor megküldése a Hivatalnak
Fittség vizsgálata /NETFIT/

Határidő

Felelős

Ellenőrzi

Ütemterv szerint
Ütemterv szerint
Versenynaptár szerint
/melléklet/
2022.03.01.
2022. 03. 01.

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Munkaközösségvezetők
Iskolavezetés
Igazgatóhelyettes

Igazgató
Igazgató
Iskolavezetés

2022.02.24-03.02
2022.03.16.
2022.04.14.
2022. január 11. és április 23.
között
Feltöltés a Nemzeti Egységes
Tanulói Fittség informatikai
rendszerébe 2021.05.28.

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Iskolavezetés
Sport munkaközösség

Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató

Tevékenység
A tanév negyedik negyedévében esedékes feladatok
A beiskolázási program befejezése Beiratkozás a 9. évfolyamra
Osztályfőnökök kiválasztása, felkérése a következő tanévre
Szakmák éjszakája
Szülői tájékoztatás a tanulók előmeneteléről
Miskolc Város Napja
6. tanítás nélküli munkanap
Családi nap – családi közös Kirándulás „Természeti, kulturális örökségek
csodák” címen Miskolc város kultúrájának értékeinek - örökségének
megismerése, emlékhelyek felkeresése
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Folyamatos készülés az országos kompetenciamérésre a 10. évfolyamon

Határidő

Országos kompetenciamérés 10. évfolyam szakképző
iskola/szakközépiskolaTanév végi mérések és értékelésük a Szakmai Program szerint
/Mérési tesztnaptár szerint/ GINOP- kimeneti mérések
Mérési eredmények a tanulók munkájának értékelése /végzős osztályok/
Középfokú iskola
Szakiskola,
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Ellenőrzi

Ütemterv szerint
2022.április 30.
2022. április
2022.04.16.
2022. május 11.

Iskolavezetés
Iskolavezetés
Iskolavezetés
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök

Igazgató
Igazgató
Igazgató
Iskolavezetés
Iskolavezetés

2022.04.30.

Iskolavezetés

Igazgató

folyamatosan a tanév
során (tantárgyfelosztásban jelölt órákon)
2022.május.

Magyar és
matematikatanárok

Iskolavezetés

Koordinátorok

Iskolavezetés

2021. május-június

Munkaközösségvezetők
Osztályfőnökök
Oktatói testület

Iskolavezetés

Munkaközösségi:
2022. március-május

Munkaközösségvezetők
Tankönyvfelelős

Iskolavezetés

2022. május-június
202. június 22-ig

Igazgatóhelyettes
Osztályfőnökök
Tanárok
Gyógypedagógusok

Igazgató
Iskolavezetés

2022.04.30.
2022.05.31.

Tankönyvrendelés előkészítése
Előzetes osztályszervezés, létszámelemzés
Tankönyvek munkaközösségi meghatározása
Tankönyvlista összeállítása és szülők tájékoztatása
Szakképzési vizsgák
Az értékelési adminisztráció végrehajtása, ellenőrzése

Felelős

Igazgató
Igazgató

Iskolavezetés

A tanév végén esedékes feladatok A tanítási napok száma a tanévben 178 nap, tanítás nélküli munkanapok száma 7.
Következő tanév tervezése, tantárgyfelosztás
2022. május-június
Iskolavezetés
Tanév utolsó, befejező évfolyamán - középiskola az utolsó tanítási nap
2022. 04.30.
Iskolavezetés
Szakiskolában az utolsó tanítási nap
2022. 05.31.
Iskolavezetés
Felmenő évfolyamokon /szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző
2022. 06.15.
Iskolavezetés
iskola/ az utolsó tanítási nap
Tanévzáró, bizonyítványosztás
2022. június 17.
Osztályfőnöki
Ballagási ünnepség
2022. 04.29.
Tantestület
Oktató testületi értekezlet
2022. június vége
MunkaközösségBeszámolók elkészítése
/tanítási év utolsó
vezetők
Statisztikai elemzés
napját követő 15
Iskolavezetés
Pedagógiai - nevelési elemzés és beszámolók
napon belül/
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola Igazgatója által
2022. 06.22-24
8. osztályos tanulók
meghatározott időben.
Javítóvizsgák előkészítése-javítóvizsgák megszervezése
2022.08.31-ig
Iskolavezetés

Fenntartó
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Iskolavezetés
Iskolavezetés
Igazgató

Iskolavezetés
Igazgató

Ifjúságvédelmi munkaerőpiaci tevékenység
Tevékenység
Határidő
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése, gondozása
Helyzetfelmérés
2021. szeptember
Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sajátos nevelési igényű
2021. 10. 05.
tanulók regisztrálása, statisztikai adatszolgáltatás
Munkaerőpiaci programok elindítása
Esetmegbeszélések, esetmegbeszélő lapok, gondozási terv,
egyéni fejlesztés – átvezetési terv elkészítése, a rászoruló
tanulók gondozása.
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a szakszolgálatokkal,
munkaerőpiaci szereplőkkel
Közreműködés az intézményi pályaválasztási orientációban
pályakövetési rendszerben
Közreműködés az intézményi rendezvények szervezésében

folyamatos
folyamatos

Közreműködés karitatív tevékenységek önkéntes munka
megvalósításában
Közreműködés pályázati tevékenységben

folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos

folyamatos

Felelős
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök Szociális team
Fejlesztő pedagógusok
Gyógypedagógusok
Pályakövetési felelős
Pályakövetési felelős Szociális team
Osztályfőnökök
Pályakövetési felelős Szociális team
osztályfőnökök
Szociális team Pályakövetési felelős
Osztályfőnökök
Szociális team Pályakövetési felelős
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Szociális team Osztályfőnök
Pályakövetési felelős

Prevenció
Fogadóórák

Ellenőrzi

Iskolavezetés

Igazgató
Igazgató

Hetente kiírás,
Szociális team Védőnő
megbeszélés
Osztályfőnökök
szerint
Szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, felvilágosító órák, foglalkozások
9-12. évfolyam
kiírás szerint
Védőnő
Osztályfőnöki órák
Drog prevenció
kiírás szerint
Szociális team
Védőnő

Iskolavezetés

Bűnmegelőzési program

kiírás szerint

Igazgató

Önismereti tréningek, klubfoglalkozások indítása

kiírás szerint

Szociális team
Védőnő
Szociális team

Pedagógiai szakszolgálat órái

kiírás szerint

Pedagógiai szakszolgálat
Szociális team

Igazgató

Igazgató
Igazgató

Igazgató

Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása
A diákönkormányzat 2021-2022-es tanévre tervezett programjai
Tevékenység
Az iskolai diákönkormányzat ülései
Iskolagyűlés
Diákönkormányzati képviselő választása
Kapcsolattartás a városi diákönkormányzattal
A diákönkormányzat arculatának kialakítása épületenként
Aktuális események, hírek, megemlékezések, információk közzététele
Diákelnök kampány bejelentése

Határidő
Havonta 1 alkalommal
kiírás szerint
Évenként legalább 3
alkalommal
2021.09.18..
folyamatos
folyamatos
folyamatos
2021.10.08.
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Felelős

Ellenőrzi

A Diákönkormányzat
munkáját segítő tanárok

Iskolavezetés

DÖK programjai
Ökoprogramok megvalósítása
Kapcsolódás a téma- hetek-napokhoz, projekt hetekhez
Kapcsolódás a városi rendezvényekhez és programsorozatokhoz.
Kapcsolódás az iskolai program eseménynaptárban meghatározott emlékvilágnapokhoz, ünnepekhez.
Gyermeknap-Pedagógusnap megrendezése
Diáknap

Munkaterv szerint
havi lebontásban

2022. június 15.

Az intézményi értékelés /MIR-MÉCS/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés szükségessé teszi, hogy mérés-értékelés /MÉCS/ és a MIR csoport
újragondolja a feladatot, hogy az új kihívásoknak az intézmény meg tudjon felelni.
Határidő

Feladat
Mérés-értékelés MÉCS csoport működtetése
MICS csoport működtetése
Partneri igény- és elégedettségmérés
•
A mérés előkészítése
•
A mérés elvégzése
•
A mérés értékelése
Intézményi mérések egységesítése

Felelős

2021. szeptember 01.
2021.szeptember 01-től
2021. szeptember 01 –től
ütemterv szerint
2021szeptember
2022. április
2022. február 28
2022. április 10.

Az országos kompetenciamérés értékelése
•
Az Oktatási Hivatal elkészíti az elemzést
•
Intézményi értékelés elkészítése, megjelenítése a honlapon
Minőségügyi rendszer MIR bevezetése

folyamatos

Mérésértékelés
önértékelés
csoport
vezetője
/MÉCS–
MIR csoport/

Ellenőrzi

Igazgató

Iskolavezetés
MIR csop

Igazgató

● Iskola – egészségügy
Tevékenység
Kapcsolatfelvétel, adminisztráció, szervezési feladatok
Munkaterv elkészítése
Védőnői fogadóóra időpontjának kialakítása
Védőoltások beadásának megszervezése
Orvosi és védőnői szűrések szervezése
Egészségnapon / Egészséghéten való részvétel
Fejtetvesség vizsgálata
Környezet higiéné és biztonságos környezet ellenőrzése
Egészségfejlesztési órák tartása
Gyógytestnevelési csoportbesorolás
Beszámoló elkészítése, adminisztráció

Határidő
2021. szeptember

Felelős

Ellenőrzi

2021. szeptember
ütemterv szerint
ütemterv szerint
programnaptár szerint
folyamatosan
folyamatosan
ütemterv szerint
ütemterv szerint
2022. július

Iskolaorvos
Védőnő

Iskolavezetés

Tanügyi dokumentáció
A tanügyi dokumentumok kezelése, az iskolavezetés irányítása alatt, az iskolatitkár, ügyviteli dolgozó,
az osztályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör különböző szintekre
osztható:
Az iskolavezetés felel valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetéséért, meglétéért és a
statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkájukat az iskolatitkár, tanügyigazgatási
ügyintéző, osztályfőnökök támogatják.
A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, tananyagbeosztás, projekt
– témahét tervek, óravázlat, dolgozatok stb.) elkészítéséért, valamint az e-napló /KRÉTA/ vezetéséért,
és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásáért) felelősek.
A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok e-törzskönyv és e-napló – vezetése, valamint a
tanulók és szülők KRÉTA rendszerben való tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök feladata, aki ebben
a minőségében ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját és figyelmezteti
őket az esetleges elmaradásokra.
Az osztályfőnökök feladata az e-napló adatokkal való feltöltése, illetve kötelesek ellenőrizni, hogy a
szaktanárok megfelelő módon és rendszeresen vezetik az elektronikus értékelést. A rendszergazda
köteles segíteni a munkájukat és a technikai feltételeket megteremteni.
Munkaközösségvezetők rendszeresen /ütemterv szerint/ ellenőrzik a szakterületükhöz tartozó tanügyi
dokumentációk/ elektronikus, papíralapú/ KRÉTA-napló vezetését napra készséget.
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Osztályfőnökök feladata
Határidő

Feladat

Javítóvizsgát tett tanulók bizonyítványainak és
anyakönyveinek záradékolása
Bizonyítványok összegyűjtése
E-napló, KRÉTA kitöltése
Tanulói névsor és csoportbeosztások (nyelvi stb.)
rögzítése
Anyakönyvek kitöltése
E-napló ellenőrzése – haladási rész
E-napló ellenőrzése – osztályozó rész
Tanulói hiányzások elbírálása
Tanulói hiányzások összesítése, regisztrálása
Félévi és év végi osztályzatok lezárása
Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése
Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése
Bizonyítványok és anyakönyvek kitöltése

Felelős

Ellenőrzi

2021. 08. 31.
Osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek

2021. 09. 03.
2021. 09. 03.
2021. 09. 01.

Iskolavezetés

2021. 09. 01.
hetente
havonta
hetente
havonta
osztályozó konferencia előtt 2
nappal
osztályozó konferencia napja
2022.02.06., 2022.07.03.
külön kiírás szerint

Az osztályfőnökök gondoskodnak a legfontosabb partnerei – tanulók, szülők – között a folyamatos
információáramlás biztosításáról.
Tevékenység

Osztályfőnök tájékoztatása
Helyes tanulási módszerek kialakítása az 9. évfolyamtól
A tanulók magánéletre, a családban betöltendő szerepre
történő felkészítése
A fiatalok kultúra iránti igényének felkeltése
A házirend megismerése, betartása
Erkölcsiség és erkölcsi tudat kialakítása a tanulókban
Együttműködés a diákönkormányzattal
Szükség esetén esetmegbeszéléseken való részvétel
Egészséges életmódra nevelés, környezettudatosságra
nevelés
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal,
munkáltatokkal, civil szervezetekkel, középiskolákkal közös programok szervezése
Ad hoc megbeszélések
Szülői értekezletek, fórumok
Egy osztályban tanítók értekezlete, megbeszélései
Osztályozó értekezlet minden évfolyamon
Tanévzáró, bizonyítványosztás

Határidő

értekezleteken kiírás szerint
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
szükség szerint
folyamatos

Felelős

Ellenőrzi

Igazgatóhelyettesek
Osztályfőnökök
Iskolavezetés
Szaktanárok
Osztályfőnöki
munkaközösségvezetője

folyamatos
Feladattól függően
2021. szeptember és
2022. február szükség
szerint
havonta
2022. január 2022. június
2022. június 18.

Igazgatóhelyettesek
Osztályfőnök
Munkaközösségvezető

Igazgató

Osztályfőnökök

Iskolavezetés

A tanulók munkájának értékelése
A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének elveit, rendszerét, módszereit és visszacsatolási
eljárásait a Szakmai Program rögzíti.
Határidő

Feladat

Felelős

Ellenőrzi

A szaktanár ismerteti:
a tantárgy éves követelményeit
az ellenőrzés-értékelés szempontjait, formáit
pótlás, javítás lehetőségeit
az e- naplóba kerülő osztályzatok kritériumait
projekt produktumok értékelését
portfólió, értékelési követelményeit
Érdemjegyek beírása az e- naplóba
nyilvános tétele a szülő – tanuló számára

a tanév első órája
első szülői értekezlete

szaktanár

munkaközösségvezető

folyamatos

szaktanár

Érdemjegyek beírása a tanulók ellenőrző könyvébe.
A félévi és év végi osztályzatok megállapítása a KRÉTA
naplójegyek számtani átlaga alapján.

folyamatos
1 nappal az osztályozó
konferencia előtt

szaktanár
szaktanár

Munkaközösségvezető
Iskolavezetés
Osztályfőnök
Oktató testületi konf.
Igazgató
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KRÉTA – ESL alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában
Monitoring értékelés
•
Tanulmányi eredmények
szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak
közismereti tárgyak
eredmények időrendi megjelenítése
változások, kiugró értékek
•
Tantárgyi átlagok
leggyengébb-legjobb átlagok
tanuló-osztály-tantárgy átlagok
változások, kiugró értékek

•
•

Tanulói munka értékelése
értékelési módok
tanári visszajelzések gyakorisága
Mulasztások kimutatása
mulasztási adatok
orvosi igazolások gyakorisága
igazolatlan mulasztások gyakorisága

Feladat:
•
Integrált együttműködés a KRÉTA elektronikus adminisztrációs
rendszerrel
e-naplójával
e-ellenőrző
•
Naprakész, objektív információk előállítása
riportok előállítása
diagramok előállítása
•
Jelzés küldése
riasztás
tanuló, szülő, osztályfőnök, intézményvezetés

Cél:
•

Azonnali beavatkozás a
tanulás-tanítás folyamatában
intézkedési terv
fejlesztési terv
egyéni fejlesztés

Az osztályfőnök, a szaktanárok és a szakmai munkaközösségek közös felelőssége, együttműködésük
legfelső formája a tanulói munka értékelésének pontos és előírásszerű végrehajtása.
Járványügyi protokoll bevezetéséhez kapcsolódó feladatok
Tevékenység
1 A járványügyi intézkedési terv aktualizálása a 2021.08.25-én érkezett
Miniszteri tájékoztatás alapján.
2. Járványügyi készültséget kezelő és irányító – vezető kijelölése
3. Járványügyi csoport kialakítása, tagjainak megbízása a járványügyi
készültséget kezelő intézményi intézkedési terv elkészítésével.
4. Járványügyi készültséget intézményi intézkedési terv készítésének
elrendelése – elkészítése – elfogadása, folyamatos aktualizálása, elfogadás
után kommunikálása a honlap valamint a KRÉTA rendszeren keresztül.
Felkészülés az oktatásra, tanévkezdésre:
3 munkacsoport kialakítása /digitális, oktatásszervezési,
egészségügyi/
Mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás végzése /Járványügyi
intézkedési terv melléklete szerint/
Virucid tartalmú tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használata –
takarítók tájékoztatása alkalmazásuk szabályairól, annak
betartásának fontosságáról.
Járványügyi szabályoknak /intézményi intéskedési tervben/
foglaltaknak megfelelő tájékoztató iránymutató jelzések
kihelyezése, fertőtlenítő pontok kialakítása.
Felkészülés a digitális munkarend szerinti oktatásra képzésre:
Virtuális tantermi megoldások összegyűjtése /IKK oldal, OH hivatalok
portálja/ KRÉTA – tudásbázis alkalmazása – funkciók az online oktatás
támogatására.
Egységes platform alkalmazás intézményi szinten / DKT-KRÉTA – Digitális
Kollabrációs Tér
Útmutató készítése pedagógus, tanuló – szülő számára.
Digitális eszközök, digitális oktatási környezet felülvizsgálata – Informatikai
biztonság kialakítása.
Digitális adattár – digitális tananyagok, tanulást támogató további hasznos
anyagok összegyűjtése – adatbázis létrehozása.
On-line tesztek, feladatsorok készítése
Digitális projektek készítése – megvalósítása
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Határidő

Felelős

Ellenőrzi

2021.08.252021.08.31.
folyamatos

iskolavezetés

igazgató

2021.09.01.
folyamatos

iskolavezetés

igazgató

2021.09.01.
folyamatos

iskolavezetés

igazgató

-

-

Team tanítás erősítése /több tantárgy ismereteit integráló témákat
feldolgozó a közös tanítást lehetővé tevő /foglalkozási tervek
kidolgozása együttműködést támogató módszerek meghatározása.
Belső szakmai képzések – jógyakorlatok átadása átvétele
Online nyomonkövetés – értékelés – online feladatok, online
beszámolás
Digitális online tanítási napok és tanítás nélküli munkanapok
megvalósítása – létrehozása
Digitális munkarendet támogató csoport létrehozása, mentorok
kijelölése.

Pályaorientációs (beiskolázási) feladatok
A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola beiskolázási tervét részleteiben
(havi lebontásban, konkrét programokkal, felelősökkel) a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.
Megvalósításukért felelős személyek munkaközösség-vezetők, tagintézményvezető-helyettesek és az
iskolavezetés.
Részletes beiskolázási akcióterv az éves terv melléklete, melybe beépítésre került a honlapon való
megjelentetés új formák és online felületek megismertetése a pedagógusokkal. Új elérhetőségek
alkalmazása a 8. évfolyamos diákok hagyományostól eltérő lehetőségeinek használatára.
Továbbképzési, pedagógus beiskolázási feladatok ütemezése, állapotbemutatás
3

4

Demeter Erika

Petró Ildikó

Tagintézményi sorrend

1.

2.

Pedagógus neve

Gál Krisztina

Krajnyákné
Greutter Zsófia
Anna

Végzettsége

pedagógia szakos
nevelő

fejlesztődifferenciáló
szakpedagógus

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató
Gyógypedagógia
BA
4.évfolyam
Eszterházy Károly
Egyetem
Pedagógiai Kar
Államilag
finanszírozott

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató
Gyógypedagógia
BA
3.évfolyam
Eszterházy
Károly Egyetem
Pedagógiai Kar
Államilag
finanszírozott

oktató

oktató

Gyógypedagógia
BA
1.évfolyam
Miskolci
Egyetem
BTK
Államilag
finanszírozott

Gyógypedagógia
BA
1.évfolyam
Eszterházy
Károly Egyetem
Pedagógiai Kar

Felmerült költségigények
megnevezése (tandíj, útiköltség,
szállás, stb..)

-

-

-

Képzés időtartama

2018. szeptember2022.június

2019.
szeptember2023.június

2021.
szeptember2025. június

Munkaköre
Tanulmányi / továbbképzési
terület illetve szakirány
Továbbképzést biztosító
intézmény neve
Felmerült költségigények teljes
összege / Ft /félév

gyógypedagógiai szociálpedagógus
asszisztes,
, okleveles
gyógytornászpedagógia tanár
fizioterapeuta
● Belső továbbképzések szakmai
területeinek meghatározása,
ütemezése, témája munkaközösségi
tervekben került meghatározásra.

Részletes állapotbemutatás mellékletként csatolva.
Belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok
Kiemelt a KRÉTA-rendszer naprakész állapotának folyamatos ellenőrzése. /adatok helyessége,
hiányosságok, vezetése stb./
A KRÉTÁ-nak mindig frissnek, aktuálisnak, validnak kell lennie.
A minőségi munka megvalósításának egyik eszköze az oktató-nevelő munkafolyamatos ellenőrzése és
szükséges mértékű változtatása, befolyásolása. Az iskolavezetés előre elkészített ellenőrzési terv szerint
végzi ellenőrző munkáját, amelynek alapját az iskolai szakmai programban rögzített ellenőrzési és
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értékelési elvek adják. Az ellenőrzés tapasztalatairól az iskolavezetőség a nevelőtestületi értekezleten
számol be. Az iskolavezetés tagjai a 2021/2022-es tanévben fokozottan vizsgálják (általánosan):
o a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést, tanári ügyelet, felügyelet ellátását;
o a teremrend pontos betartását, az óra, és teremcserék bejelentését, különös tekintettel a
járványügyi szabályokra
o a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (elektronikus naplóvezetés, osztályzatok, beírása,
törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző vezetés, a tanulói mulasztások igazolását, a fegyelmi
büntetések fokozatok szerinti betartását és alkalmazását) /KRÉTA rendszer naprakész vezetése/
o Járványügyi intézményi intézkedési terv betartása
o az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál;
o a munkaetikai normák és szabályok betartását.
A fentieken túl külön ellenőrzési terv szerint vizsgáljuk:
o a tanulás, tanítás eredményességét;
o (az órákra való felkészülés minőségét
o mérések eredményeit;/ESL-monitoring
és az ennek dokumentációját);
értékelés/
o a tanítási folyamat komplexitását;
o a módszertani felkészültséget;
o a
differenciált
foglalkozás
o a pedagógiai folyamat tervezését
megvalósítását.
/teamtanítás/
Téma: Nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus – továbbképzési kötelezettség teljesítése ás
dokumentálása.
Különleges bánásmódhoz, eltérő nevelési igényekhez kapcsolódó feladatok
Sajátos nevelési igényű gyermekek BTMN-es tanulók ellátása – tantárgyfelosztás szerint
Tevékenység
Az SNI tanulók nyilvántartása
A szakértői vélemények értelmezése
SNI tanulók fejlesztésének megvalósítása
habilitációs, rehabilitációs órák, terápiás
foglalkozások tartása egyénileg és/vagy kéttanáros
modellel
Egyéni fejlesztési tervek készítése és vezetése
Fejlesztő szoba és felszereltségének rendben tartásafejlesztése
Egyéni átvezetés tervek készítése

Határidő
folyamatos
folyamatos
folyamatos

Kapcsolattartás gyógypedagógusokkal munkaerőpiaci
szakemberekkel egyéb kompetenciájú
szakemberekkel osztályfőnökökkel szaktanárokkal
Országos, Megyei, Járási Pedagógiai
Szakszolgálatokkal, szülőkkel
Intézménykijelölések kérése
Felülvizsgálati kérelmek figyelemmel kísérése
Felülvizsgálati kérelmek megküldése
SNI-BTMN-es tanulók nyilvántartása
Munkaerőpiaci programok működtetése

folyamatos

Felelős

Ellenőrzi

Tagintézményvezető helyettesek
Gyógypedagógusok
Iskolatitkár
Osztályfőnökök

folyamatos
folyamatos
folyamatos

szeptember 15-ig
folyamatos
szeptember 30
folyamatos
folyamatos

Pályakövető pedagógusok,
osztályfőnökök

Igazgató

Tagintézményvezető helyettesek
Munkaközösség-vezetők
Gyógypedagógusok
Osztályfőnökök

Lemorzsolódási mutatók megtartásához kapcsolódó feladatok:
Az intézmény fontosnak tartja a prevenciót. Ennek érdekében fejleszteni kívánjuk a szülőkkel való
kapcsolatrendszert, több iskola a családlátogatás, szülői programok szervezése útján kerül majd
kapcsolatba az inaktív szülőkkel. A prevenciót támogatják a tervezett osztályértekezletek is, ahol az egy
osztályban tanító pedagógusok rendszeresen megosztják tapasztalataikat. Kapcsolati rendszert építenek
ki a korai jelzőrendszer szakembereivel.
A hiányzás csökkentése érdekében kapcsolatot építünk ki az iskola területén működő házi orvosi
szolgálattal. Egyeztető beszélgetéseket kezdeményezünk az igazolások ügyében. Együttműködést
alakítunk ki a gyámügy, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, más iskolákkal. A
korai gyerekvállalás kérdésköre és az egészségre nevelés a hátrányos helyzetű tanulók esetén rendkívüli
fontosságú. Ennek érdekében prevenciós céllal előadások tartását tervezzük a magas lemorzsolódási
mutatóval rendelkező osztályokban a lemorzsolódás csökkentése érdekében, a szociális segítőkkel való
kapcsolattartás bővítését tervezzük.
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Az intervenció eszközei a következők:
Az iskolában uralkodó légkör, a tanár-diák viszony központi jelentőségű a tanulók motiváltsága és az
iskolában maradása szempontjából. Ennek érdekében tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket
tervezünk.
A lemorzsolódásban kiemelten veszélyeztetett, komplex egyéni megsegítést igénylő tanulók
azonosítására módszereket, eljárásrendszert dolgozunk ki, mentori tevékenységgel segítjük őket.
Az intézmény osztályfőnöki, közismereti munkaközössége javaslatokat fogalmazott meg a
tagintézmény számára, a korai jelzőrendszer bevezetésére, alkalmazásának eljárásaira, módszereire, a
támogató rendszer ütemezésére, mely a /Javaslat a korai jelző támogató rendszer intézményi szintű
bevezetésére, működtetésére, alkalmazásának eljárásaira, módszereire mellékletben található./
Tehetséggondozás:
Tanév elején felmérés végzése az iskola valamennyi tanulójánál a különböző kompetenciaterületeknek
megfelelően tesztnaptár alapján. Ezek a mérések adják alapját a további egyéni fejlesztési tervnek.
A tehetségdiagnosztikai mérés a Gardneri képességterületeknek megfeleltetve kerülnek elvégzésre, így
az iskolánkba járó legtehetségesebb tanulók kerülnek be a tehetséggondozó programokba. Ezzel
egyidőben véleménygyűjtés végzése (pedagógus, szaktanári, szülői körben) a tanulókról, valamint
informális adatokat nyerése a tanulói portfóliók áttekintésével, a tanulók által elért jutalmak, díjakból.
A kiértékelés során erősségek, gyengeségek kerülnek meghatározása, majd a tehetségküszöb felállítása
után rangsor alapján kerülnek be a programokba a tanulók. A kiválasztásnál szem előtt tartjuk az
esélyegyenlőséget, lehetséges esélyeket.
Tanórai tevékenységek

Tanórai differenciálás

Projektoktatás -

Tehetséggondozás színterei
Tanórán kívüli tevékenységek
Tehetséggondozó, versenyre felkészítő szakkörök működtetése:
•
Hon és népismeret/Sólyom Ferenc
•
Egészséges életmód/Szegedi Attila
•
Sportkör/Tóth Csaba, Lénárt György
•
Környezetvédelmi/ Szegedi Attila
•
Selyemfestés/Hollóné Kalász Mónika
•
Idegennyelv /Takács Veronika
Tehetségnapok tartása
Tehetségpályázatokban való részvétel

Versenyfelkészítés tervezett formái és területei, valamint a meghirdetett közismereti illetve szakmai
versenyeken történő részvétel ütemezése és a kapcsolódó feladatok bemutatása
Versenyre való felkészítés formái, területei:

Kulturális /Közismereti/ versenyek
Verseny megnevezése
Szépírás verseny az
írástudatlanság elleni
küzdelem világnapján
Mit olvastál ma? –
szövegértési verseny
Rajz verseny: Kedvenc
versem –– felkészülés a
költészet napjára

Verseny
típusa

Helyszín

Időpont

A versenyen
induló várható
tanulói létszám

Felkészítő tanár

iskolai

iskola

09.12.

95

magyartanárok

iskolai

iskola

11. hó

55

magyartanárok

iskolai

iskola

03-04. hó

130

osztályfőnökök

70

magyartanárok

Feladatok
Formatartó másolás

Hozz egy verset! –
Költészet
iskolai
iskola
04. 11.
napja(tehetséggondozás)
Közismereti versenyt eddig az OH nem hirdetett középiskolás SNI tanulók számára.
A versenykiírásokat tanév közben is folyamatosan figyelemmel kísérjük.
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Szöveg elolvasása,
feldolgozása
versillusztráció
készítése szabadon
választott
technikával
Szabadon választott
vers előadása

Szakmai versenyek

Verseny
típusa

Szakma
megnevezése

SZKTV

Pék

SZKTV

Konyhai kisegítő
mézeskalács
készítő

SZKTV

SZKTV

Kisegítő
Állatgondozó,
Irodatechnika
Szövött
tárgykészítő
Papírtermék
készítő

A versenyen induló
várható létszám

Időpont
Megyei elődöntő:
2022: február
Országos döntő:
2022:április

2-3 fő

Megjelenő kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

Megjelenő kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

Megjelenő kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

SZKTV

Számítógépes
adatrögzítő

Megjelenő kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

SZKTV

Lakástextilkészítő

Megjelenő kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

Felkészítő tanár

Feladatok

Pocsainé
Gyöngyösi
Erzsébet
Gyöngyi
Krajnyákné
Greutter Zsófia
Vasvenszki
Józsefné
Tóth Kornél
Bulla Gábor
György
Sólyom Noémi
Kincső,
Szabóné Béres
Brigitta
Korbély Szilárd
Vasvenszki
Györgyi
Kissné Veres
Erika

Felkészítő
foglalkozások
óratervbe illesztése
Tanórai differenciálás
Felkészítő
foglalkozások
szakkörök szervezése
Versenyekre történő
utaztatás

Sportversenyek
Verseny
megnevezése
TEK
TANAK B-A-Z
Megyei
Diákolimpia
Labdarúgás
FODISZ országos
úszó OB
TANAK B-A-Z
Megyei
Diákolimpia
Asztalitenisz
Fodisz Mikulás
kupa
TANAK mezei
futóverseny
TANAK B-A-Z
Megyei
Diákolimpia
Labdarúgás
FODISZ megyei
úszóbajnokság

Verseny
típusa

Helyszín

Időpont

A versenyen
induló várható
tanulói létszám

Felkészítő tanár

Megyei

Sajókápolna

2022
szeptember

5

Tóth Csaba

megyei

Alsózsolca

2022. október

10

Gyöngyösi Dániel

Országos

Debrecen

2022.október

5

Lénárt György

megyei

Alsózsolca

2022.
november

5

Baumann Gábor

országos

Miskolc

2022.
december

5

Lénárt György

megyei

Kurittyán

2022. április

5

Gyöngyösi Dániel

megyei

Alsózsolca

2022. április

10

Gyöngyösi Dániel

megyei

Miskolc

2022.május

5

Lénárt György

Feladatok

Felkészítések
megszervezése
Edzések tartása
Versenyekre történő
utaztatás
Szülőkkel való
kapcsolattartás

Intézményi szintű versenyek területei, feladatai a munkaközösségi tervekben kerültek meghatározásra.
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M é r f ö l d k ö v e k

Stratégiai tervhez kapcsolódó operatív, intézményi feladat (ok) ütemezése
Fejlesztések a Szakképzési 4.0- stratégiájával GINOP-6.2.3 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázattal összhangban, Erasmus program
tapasztalatait figyelembe véve
Intézményi szintű intézkedések szervezetben való megjelenésének vizsgálata –
önértékelés, kis létszámú tanulócsoportok kialakítása

Gantt-diagram

Komplex módszertani fejlesztés, Mérés – értékelés fejlesztése,
Alapkészségek, kompetenciák fejlesztése

2021. május

Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, Magas hiányzás –
lemorzsolódás problémakörének kezelése, Partnerkapcsolatok erősítése – szülők
aktív szerepvállalásának motiválása, Partneri elégedettségmérés, Szabadidő
hasznos eltöltése
Tanulói életpálya építést szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése,
a pályaorientációs eszközök felhasználásával, Vállalkozói készségek fejlesztése
(kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés, kockázatvállalás,
egyéni célok, tervek)

Minőségbiztosítási
rendszer bevezetése

2019

A fejlesztések rendszerszintű beavatkozások
eredményességének vizsgálata - önértékelés.

2020

2021

2022. május

2022

k

Alapkészségek-kompetenciák hiánya (melléklet 1. tábla), Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések – kortárssegítő párok együttműködése (melléklet 1.1 tábla),
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések – Jó gyakorlatok átadásának-átvételének hiánya (melléklet 1.2. tábla)
Mérés-értékelés (melléklet 2. tábla), Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések - STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése (melléklet 2.1. tábla)
Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer működtetése, Magas hiányzás – lemorzsolódás problémakörének kezelése (melléklet 3. tábla),
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedések - Roma tanulók bevonása (melléklet 3.1 tábla)
Partnerkapcsolatok erősítése – szülők aktív szerepvállalásának motiválása (melléklet 4. tábla), Partneri elégedettségmérés (melléklet 5. tábla), Szabadidő hasznos eltöltése,
közösségi terek építése (melléklet 6. tábla)
Pályaorientáció – pályakövetés (melléklet 7. tábla), Vállalkozói készségek fejlesztése (kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés, kockázatvállalás, egyéni
célok, tervek) (melléklet 8. tábla) „Egy nap a munkahelyen” „Példakép program”, Honlap megújítása
A jelölt mellékletek, táblák az éves munkatervben és mellékleteiben, PDCA logika mentén fejlesztési- feladata és intézkedési tervek formájában kerültek beépítésre.

18

A 2020/2021. tanév beszámolója alapján értékelt áthúzódó illetve elmaradt feladatok
megvalósításának ütemezése
Fejlesztési javaslatok fogalmazódtak meg a 2021/2022-es tanévre.
- A pedagógiai folyamatok megtervezésekor a szakmai munkaközösségek, a feladatainak mind
egyenletesebb megosztása a nevelőtestületben, GINOP 6.2.2, GINOP 6.2.3 egységes mérés- értélési
rendszer tovább folytatása, egységes minőség irányítási rendszer MIR bevezetése.
- Rugalmas tanulási utak fejlesztése a szakképzésben – rugalmas tanulási utat képviselő programok
indítása, teamtanítás erősítése, szakmai projektek megvalósítása.
- A oktatói testület teljes elköteleződésének fejlesztése a közösségi szolgálathoz kapcsolódó feladatok
vállalásában ( nem csak osztályfőnöki feladatként); az órai (fegyelmezési) problémákkal küzdő
pedagógusok számára jó gyakorlatok megosztása, módszertani nap keretében.
- A tanulás tanítása; a differenciálás, az adaptív módszerek alkalmazása, jó gyakorlatainak megosztása
amit nevelőtestületen belül /szakmai és módszertani napok tartásával, a súlyos kompetencia
hiányokkal küzdő tanulók eredményes fejlesztése érdekében/ egyéni tanulási utak, differenciát
tanóra, teamtanítás, tanulói kompetenciák fejlesztése /NAT-2020/
- Belső kommunikáció továbbfejlesztése a korszerű, differenciáló, adaptív tanulásszervezési eljárások
alkalmazási gyakorlatának átadására, átvevésére. Hatékonyabb belső kommunikációval a tanulók
viselkedéskultúrájának fejlesztése, egyirányba- mozdulás.
Minden partner számára egyértelmű kommunikáció- honlap fejlesztése.
- Beszámolókhoz egységes alaptáblák bevezetése /legfontosabb 5-6 adattal/
- Pályaorientációs tevékenységek újragondolása. Új formák és felületek megismerése az oktatói
testület tagjainak, a 8. évfolyamos diákok elérésére, hagyományoktól eltérő elérhetőségek
használata.
- Felelős igazgatóhelyettesek irányába elvárások megfogalmazása /elektronikus napló
fontossága, külső képzőhelyek, munkájának fokozott figyelemmel kísérése stb./
- Jó gyakorlatok terjesztése
- Szociális segítők munkájának figyelemmel kísérése, értékelése.
A fejlesztési javaslatok beépülésre kerültek az éves operatív tervekbe.
A szakképző intézmény egyéni jellegéből adódó feladatok:
Referenciaintézményi működés
Az iskola „Minősített referenciaintézmény”
Szakmai tartalmak:
1. az átadó és átvevő intézmények igényeinek és elvárásainak feltérképezése, teljesítésük
lehetőségeinek áttekintése /pl. feladatok azonosítása, kapcsolódó dokumentáció típusai, a jó
gyakorlat adaptációjának folyamatához, a mentoráláshoz, a hospitáláshoz kapcsolódó szakmai
– tartalmi elvárások, átadandó szakmai anyagok/
2. hálózati tevékenység (szerepek, erőforrások, kompetenciák; szakmai támogató rendszer /civil
kapcsolatok//
3. pr – tevékenység /a szolgáltatói szerep többlettudásának menedzselése/
4. bemutató foglalkozások megtartása
5. műhelymunka - Workshop
Módszertani modellek:
1. „A siker titkai”
A heterogén csoportok magas színvonalú oktatásához neveléséhez nyújt segítséget a modell.
Módszertani segítséget nyújt az esélyteremtő környezet kialakításához.
2. „HÍD”: Az általános iskolából a középiskolába, középiskolából a munkaerő – piacra.
A módszertani modell a pályakövetési rendszer működtetését teszi lehetővé, az adaptáló
intézmények számára egy utógondozói program kiépítését segíti, amely beépíthető az
intézményi dokumentumokba /Szakmai program, házirend, munkaközösségi tervek, tanórák
stb./
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3. „Ilyenek vagyunk” A program az érzékenyítés minden SNI típust /látás, hallás, beszéd, - értelmi
fogyatékosság, mozgássérültség autizmus/ bemutat. Az érzékenyítésen résztvevők lehetnek
diákok, szülők, pedagógusok, az intézmények egyéb dolgozói. A program hatására a résztvevők
toleranciája nő nyitottabbak a befogadásra elfogadásra. A program megerősíti az oktatásban
résztvevőket.
Munkaerőpiaci piaci programok működtetése a sikeres munkavállalás, esélyegyenlősség, társadalmi
beilleszkedés érdekében.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek bemutatása
Környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek
támogatása (ökoiskola - ökotáborok) programok működtetése, témahét tartása.
Idegen nyelvek tanításának fejlesztése (témahetek-napok) tartása.
Egészségnap (félévente) tartása – témanap módszerével. Mindennapos testnevelés részét képező
mozgásprogramok fejlesztése, tartása.
Nemzetiségi, népismereti programok témanapok tartása- város rendezvényein való részvétel.
Tehetséggondozás: megyei térségi, országos esetleg nemzetközi versenyekre való felkészítés.
Szabad öntevékeny műhelyhasználat.
Múzeumpedagógia – múzeumok megismerése más oldalról.
Cél: - a múzeumok megtekintése más oldalról betekintés a múzeumok kulisszatitkaiba, mi mindenre
használható egy múzeum a hagyományos múzeumlátogatáson kívül.
mellékletben található a pedagógusok osztályok beosztása a fogadó múzeumokba (éves, havi, heti
ütemterv) az órarend figyelembevételével, a múzeum pedagógiai foglalkozások falitábla a téma
jelölésével amely illeszkedik a projektek feldolgozásához.
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A szakképző intézmény működésével kapcsolatos feladatok
Intézményi feladatok a GINOP pályázat tükrében
Felzárkóztatás
Tevékenység
Kimeneti mérés
Kimeneti mérés
Mérés- módszertan és alkalmazás
/nyomonkövetés/
Pályaorientációs rendezvények
Minőségbiztosítási rendszer bevezetése
Digitális napló adatain alapuló beavatkozási
terv/ értékelési rendszer működtetése
Tehetséggondozás

Feladatok
Mérések időpontja: 2021.09.07-11
Eredmények elemzése, összegzése.
Mérés-értékelési rendszer koordinálását, nyomonkövetést végző 1 fő pedagógus biztosítása
2021. Mi a pálya: 40 fő
2021. Európai Szakképzési hét
2022. Kutatók éjszakája: 40 fő
2022. Példakép program: 40 fő
2021.április Szakmák éjszakája: 120 fő
MICS – csoport kialakítása, MIR – rendszer bevezetése
Pedagógus kijelölése a feladatok elvégzésére 09. hó
/KRÉTA-ESL alkalmazás/
Pedagógusok motiválása versenyeztetés kapcsán.

Tagintézményi dokumentumok módosítása, jogszabályváltozásból és a GINOP projekthez
kapcsolódóan, az előző tanévben megfogalmazott javaslatok felülvizsgálata beépítése a szabályzó
dokumentumokba, javaslatok megfogalmazása, az intézményi szabályozó dokumentumokban a
minőségfejlesztéssel összhangban. Mellékletben található.
Honlap megújítása
Új honlap struktúra kialakítása, új tartalmak folyamatos feltöltése.
Hatékony PR tevékenység folytatása, az iskolát bemutató tájékoztató szóróanyag szerkesztése, honlapon
naprakész információk működtetése az intézmény sokoldalú bemutatása céljából.
- Honlap működtetésének tartalmi témáinak felülvizsgálata, folyamatos ellenőrzése
- Hiányzó adatok feltöltése a következő alcímek esetében /különös tekintettel: akikre büszkék
vagyunk, diákjaink, dokumentumok, galéria stb./
- Biztonsági mentés a régi oldalról
- Új honlap készítése, tartalmi összhangba hozása a facebookkal /összhangban működő weboldal
és közösségi médiafelület fontossága/
- Szülők, tanulók rendszeres tájékoztatása
- Pályaorientációs tevékenységeink, rendezvényeink hirdetése
A képzési struktúra átalakításához és fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok
Az alapkészség-fejlesztés intézményi szintű megoldási terv
A projekt legfontosabb célkitűzése a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony kezelése, a
középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési mutatóinak csökkentése, valamint az e cél
elérését segítő pedagógiai-szakmai munka módszertani megújítása. A projekt kötelező vállalásainak,
indikátorainak teljesítéséhez kapcsolódó egységes pedagógiai-szakmai munka megvalósítása.
Szakképzési Stratégiában megfogalmazott- új szakképzési struktúra / rugalmas tanulási utak,
átjárhatóság biztosítása. Pályaorientáció minden fiatal számára képességeihez leginkább illeszkedő
pálya. Dobbantó- alapkompetencia fejlesztő- orientációs kompetencia fejlesztő év/ kialakítása,
folyamatos beépítése a szervezeti kultúrába.
Az intézmény vezetése megoldási terv javaslatot dolgozott ki, mely támogatja a tagintézmény ez irányú
munkáját. /melléklet/
A melléklet táblájában (alapkészségek-kompetenciák hiánya) leírtak szerint történnek meg a
tagintézményben a tanulócsoportokban a fejlesztések. Ezekben a csoportokban integráltan folyik majd
a fejlesztés, a kooperatív szemlélet kialakításának céljával valamennyi, az osztályban tanító pedagógus
közreműködésével. A kölcsönös segítés és az együttműködés kialakulását közösségépítő programok
tartásával fogják segíteni. Ilyen módon heterogén csoportban való tanulás a tanulmányi eredmények
emelkedését kell, hogy eredményezze. Ennek feltétele, hogy minden pedagógus kompetens legyen a
lemorzsolódásban érintett tanulók megsegítő oktatása terén, amely a folyamatos továbbképzésekkel és
belső tudásmegosztással kívánjuk elérni.
Az egyéni mentorálás a cselekvési terv. 19. táblája (Magas hiányzás – lemorzsolódás) szerint történik
majd külső szakértői támogatással /POK/.
Tevékenységközpontú tanulás szervezés, innovatív új módszerek alkalmazása.
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Tevékenységközpontú tanulásszervezés, innovatív új módszerek alkalmazása
Megvalósítandó projekthetek, témahetek, témanapok 2021/2022 év

9. osztály
9/E1
9/E2

szakképző/
szakközépiskola
10/1

Tantárgy
csoport

I. PROJEKT CÍM
PRODUKTUM
2021.11.04-2021.12.17.

III.
TÉMANAP
2021.
12.21.

Időmérleg
Családi költségvetés

Osztályfőnöki

Gazdálkodj okosan

Matematika természetismeret

Gazdálkodj
Családi költségvetés
(gazdagodj) okosan témafüzet digitálisan is
ökosan

Magyar nyelv –
idegen nyelv

Milyen vagyok?
Mit akarok? Mit
tudok?

Önkritikusan önkép,
jövőkép témafüzet
digitálisan is

Erkölcstan,
állampolgári
ismeretek

Legendák,
mítoszok, vallások,
világképek

Digitális gyűjtemény
világvallások és különböző
kultúrák találkozásáról a
Föld különböző térségeiben
témafüzet digitálisan is

Pályaorientáció,
szakmai alapozó,
műszaki rajz,
művészetek

Tehetségesek
vagyunk

Kiállítás saját alkotásokból
témafüzet digitálisan

Természetismeret

Tükröm, tükröm
(Életünk és az
energia)

plakát témafüzet digitálisan
is

Osztály
közösség építő
program

Gazdálkodj okosan

Időmérleg
Családi költségvetés
témafüzet digitálisan is

Matematika

Problémázunk,
logikázunk,
modellezünk

Időtervek – beosztások,
témafüzet digitálisan is

Kommunikációmagyar

Osztálytükör

Online felületen
bemutatkozás témafüzet
digitálisan is

Történelemtársadalomismeret

Osztálytükör
(Honnan jöttem?)

témafüzet digitálisan is
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IV.
TÉMANAP
2022.06.13.

Tehetségnap. Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása
Produktum: Kiállítás saját alkotásokból
Felelős: Hollóné Kalász Mónika, Sólyom Ferenc. osztályfőnökök, szaktanárok, Erasmus projectkoordinátorok

9-12 osztályig

Cím: Diákönkormányzati nap - Népek és vallások (többségi érzékenyítés)
Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása
Felelős: Révész Julianna Rita, Vasvenszki Györgyi, osztályfőnökök, szaktanárok

Cím: Fenntarthatósági témahét- A világ legnagyobb tanórája /programhéttel/
Produktum: „e-produktumok” bemutatása
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Farkas Erzsébet, osztályfőnökök, szaktanárok

I..
I. TÉMAHÉT
TÉMANAP
2021.10.04
2021.09.24.
2021.10.08

Cím: Egészségnap-Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
Erasmus – portugál receptúrák bemutatása, termékek kóstolása
Felelős: Fülöp-Pető Eszter, Kassai Balázs osztályfőnökök, szaktanárok, ökoteam,

Cím: Idegennyelvi témanap Erasmus program tapasztalatainak feldolgozásával
Felelős: Takács Veronika, Hortobágyi Orsolya, osztályfőnökök, szaktanárok, Erasmus projektkoordinátor

II.
TÉMANAP
2021.
10.04.

II. PROJEKT CÍM
2022.01.052022.02.18.

PRODUKTUM

PROJEKT
MENEDZSER

A barát a haver
és a span

Szituációs játékok
művészeti alkotások
értelmezése, elemzése
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Problémázunk,
logikázunk,
modellezünk

Időtervek – beosztások,
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás,
kapcsolatzárás
/barát, munkaerőpiac, munkahely/
Szeretlek
Miskolc

Jellemzések barátról,
kiválasztott személyről,
foglalkozásról,
munkahelyről témafüzet
digitálisan is
Térképek gyűjtése,
helytörténeti adatok
elemzése, egyházi
épületek – illemszabályok
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Piacképes leszek

Munkába állási csomag
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Savasság,
lúgosság

témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

A barát a haver
és a span

Szituációs játékok
művészeti alkotások
értelmezése, elemzése
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Szeretlek
Miskolc!

témafüzet digitálisan is
/Miskolc méretei/

Osztályfőnök

Szeretlek
Miskolc!

riportok témafüzet
digitálisan is

Osztályfőnök

Szeretlek
Miskolc!

Térképek gyűjtése,
helytörténeti adatok
elemzése, témafüzet
digitálisan is

Osztályfőnök

9-12 osztályig

9/sz-fz
fazekas

9/sz-a
asztalos

9/sz-gyp,
sütőip. és
gyorsp.
munkás
10/sz-p, pék
11/sz-p pék
9/sz-szn női
szabó
10/sz-lkt
lakástextil
készítő
11/sz-n női
szabó
9/sz-sza,
10/sz-sza,
szgp.es
adatrögzítő

Tantárgy
csoport

I. PROJEKT CÍM
PRODUKTUM
2021.11.04-2021.12.17.

Szakmai elmélet –
gyakorlat

Kísérletezzünk!
Magyar – Portugál
technikák

Színes mázminták
készítése témafüzet
digitálisan is

Szakmai elmélet –
gyakorlat

Természetes bútorok trendje tömörfából, fakérgek,
fatörzsek, parafa
felhasználásával,
őshonos fák

kiállítás az elkészült
termékekből

Szakmai elmélet –
gyakorlat

Új receptúrák a
pék műhelyben

egészségnap szervezése

Valamennyi
tantárgy esetében

Digitális rendszer
beüzemelése a
varrodában

digitális tervek

Valamennyi
tantárgy esetében

„Alapítsunk
céget!"

cég alapításának
dokumentációja témafüzet
digitálisan is

9/k1, 9/k2,
9/k3, 10/k1
készségfejlesz
tő iskola

Valamennyi
tantárgy esetében

Nemzeti
évfordulóink –
értékteremtő
tehetségek

témafüzet digitálisan is

12/kk
12/ksz
12/km

Valamennyi
tantárgy esetében

11/kk , 11/ka,
11/kp, 11/ki

Valamennyi
tantárgy esetében

10/1
Szakképző
iskola

Helyünk és
szerepünk a
munkahelyen
Helyünk és
szerepünk a
munkahelyen

Munkahelyi piktogramok
gyűjteménye - témafüzet
digitálisan is

Nyomdász
szakmai tárgyak

Leporelló készítés

Projektfüzet, dokumentáció

Bőripari szakmai
tárgyak

xxxxxx

xxxxxxx

Munkahelyi piktogramok
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III.
TÉMANAP
2021.
12.21.

IV.
TÉMANAP
2022.06.13.

II. PROJEKT CÍM
2022.01.052022.02.18.

Cím: Diákönkormányzati nap - Népek és
Cím: Diákönkormányzati nap - Népek és vallások (többségi érzékenyítés)
vallások (többségi érzékenyítés)
Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása
Erasmus programok feldolgozása, projekt Felelős: Révész Julianna Rita, Vasvenszki Györgyi, osztályfőnökök, szaktanárok
prezentációk bemutatása
Felelős: Révész Julianna Rita, Vasvenszki
Tehetségnap. Erasmus programok
Tehetségnap. Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása
Györgyi, osztályfőnökök, szaktanárok
feldolgozása, projekt prezentációk
Produktum: Kiállítás saját alkotásokból
bemutatása Produktum: Kiállítás saját
Felelős: Hollóné Kalász Mónika, Sólyom Ferenc. osztályfőnökök, szaktanárok,
alkotásokból
Erasmus projectkoordinátorok
Felelős: Hollóné Kalász Mónika,
Sólyom Ferenc. osztályfőnökök,
szaktanárok, Erasmus
projectkoordinátorok

Cím: Fenntarthatósági témahét- A világ legnagyobb tanórája /programhéttel/
Produktum: „e-produktumok” bemutatása
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Farkas Erzsébet, osztályfőnökök, szaktanárok

Cím: Egészségnap-Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
Erasmus – portugál receptúrák bemutatása, termékek kóstolása
Felelős: Fülöp-Pető Eszter, Kassai Balázs osztályfőnökök, szaktanárok, ökoteam,,

I..
I. TÉMAHÉT
TÉMANAP
2021.10.04
2021.09.24.
2021.10.08

Cím: Idegennyelvi témanap Erasmus
program tapasztalatainak feldolgozásával
Felelős: Takács Veronika, Hortobágyi
Orsolya, osztályfőnökök, szaktanárok,
Erasmus projektkoordinátor
Cím: Egészségnap-Egészségtudatos
gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek
Erasmus – portugál receptúrák
bemutatása, termékek kóstolása
KassaiABalázs
Fülöp-Pető Eszter,
Felelős:
témahétvilág
Cím: Fenntarthatósági
ökoteam
szaktanárok,
osztályfőnökök,
/programhéttel/
legnagyobb tanórája
Produktum: „e-produktumok”
bemutatása
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Farkas
Erzsébet, osztályfőnökök, szaktanárok

Cím: Idegennyelvi témanap Erasmus program tapasztalatainak feldolgozásával
Felelős: Takács Veronika, Hortobágyi Orsolya, osztályfőnökök, szaktanárok,
Erasmus projektkoordinátor

II.
TÉMANAP
2021.
10.04.

PRODUKTUM

PROJEKT
MENEDZSER

Dolgos hétköznapok itthon és
Portogáliában

Lap edények témafüzet
digitálisan is

Osztályfőnök

Színes ötletek,
különleges
megoldások –
„parafadugó”
készítése

makettek készítése

Osztályfőnök

Pék termékkoncepciók fejlesz-tése
a portugál és az
aktuális trendeket
aktualizálva

Terméklista,
tananyagfejlesztés, új
kifejlesztett tanmenet

Osztályfőnök

High-tech textilek,
digitális trendek a
varrásban
Produktum: Mit
tud a high-tech
textilből készült
ruha? –
textilgyűjtemény

high-tech textil
gyűjtemény

Osztályfőnök

Környezetbarát
munkahely

Környezetbarát osztály
kialakítása témafüzet
digitálisan is

Globalizációkörnyezettudatos
ság, kreatív
újrahasznosítás
Mennyi energia
van bennünk
Mennyi energia
van bennünk
xxxxx

Nem felejtem
otthon az
erszényem

Alkotások készítése
újrahasznosítható
anyagokból témafüzet
digitálisan is
Témafüzet az energia
felhasználásról
témafüzet digitálisan is
Témafüzet az energia
felhasználásról
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Osztályfőnök
Osztályfőnök
Osztályfőnök

xxxxxxxx

Osztályfőnök

Erszény

Osztályfőnök

Járőrök

Magyar nyelv –
idegen nyelv

Beszélgetés,
megbeszélés, érvelés,
vita, előadás,
hozzászólás, felszólalás

Erkölcstan,
állampolgári
ismeretek
Pályaorientáció,
szakmai
alapozó,
műszaki rajz,
művészetek

szakképző
iskola/
szakközépiskola
10/1

Civilizáció

Ökológiai lábnyom
témafüzet digitálisan
is
Megoldási
módszerek,
modellalkotás
témafüzet digitálisan
is
5 perces kiselőadás
különböző témakörökben prezentáció témafüzet
digitálisan is
Fejlődési útvonal
témafüzet digitálisan
is

Közlekedj okosan

Útvonaltérkép –
prezentáció
készítése témafüzet
digitálisan is

Természetismer
et

Ne söpörd a szőnyeg
alá! Az egészséges
környezet

Ökofal készítése
[tantermek, iskolai
folyosók] témafüzet
digitálisan is

Osztály
közösség építő
program

Gondolkodj globálisan
– cselekedj lokálisan

Ökológiai lábnyom
témafüzet digitálisan
is

Járőrök

Megoldási
módszerek,
modellalkotás
témafüzet digitálisan
is

Matematika

2022.03.07.
2022.03.11.

2022.04.04.
2022.04.08.

4. TÉMAHÉT
2021.11.02.
2021.11.13.
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IV. PROJEKT
CÍM
2022.04.25.
2021.06.03.

Ünnepek
szerepek az
egyén és család
életében
Nevezetességek,
világörökségek
szögek
országában,
Alakzatok

IV. TÉMANAP
PRODUKTUM
2022.06.13.

Életútelemzés orsz.
eseményekkel
kapcsolódó helyi
történet vizsgálat
témafüzet digitálisan is
Világörökségek gyűjteménye csoportosítva
alakzatok, formák
szerint témafüzet
digitálisan is

Szakmát tanulok,
munkába állok

Továbbtanulási –
munkavállalási
csomag témafüzet
digitálisan is

Törekvés a minél
jobb pozíció
megszerzésére

Példák gyűjteménye
témafüzet digitálisan is

Ünnepek
szerepek az
egyén és család
életében

Szabály-, elvárás
gyűjtemény, etikai
kódex –
prezentációkészítés
témafüzet digitálisan is
Életek, irányzatok,
kultúrák, szokások:
kalóriatáblázat
készítése témafüzet
digitálisan is
Életútelemzés orsz.
eseményekkel kapcs.
helyi történet vizsgálat
témafüzet digitálisan is

Nevezetességek
háromszög
országban,
Alakzatok

Matematikai alakzatok
nevezetességek az
ünnepekben témafüzet
digitálisan is

Dolgozz
biztonságosan

Reggelizz, mint
egy király… - az
egészséges
életmód

Cím: Tehetségnap
Produktum: Kiállítás saját alkotásokból
Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása
Felelős: Hollóné Kalász Mónika, Herpai László osztályfőnökök, szaktanárok, Erasmus projektkoordinátor

Matematika –
természetismeret

PRODUKTUM

3. TÉMAHÉT

Európai Szakképzési Hét

9. osztály
9/E1
9/E2

Gondolkodj globálisan
– cselekedj lokálisan

2. TÉMAHÉT

digitális témahét (DTH)– digitális pedagógia elterjesztése, új
pedagógiai módszerek kipróbálása, médiatudatosság
Produktum: DTH flashmob és verseny, nyereményjáték,
Lányok napjaFelelős: Birta Attila, Vasvenszki Györgyi,
Vasvenszki Józsefné, Korbély Szilárd, osztályfőnökök,
szaktanárok

Osztályfőnöki

III. PROJEKT CÍM
(témahetek miatt bontva)
2022.02.21-03.04.
2022.03.14.-04.01.
2022.04.11-04.15.

pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete – Pénz7 „Okosan a
hitelekről” gazdasági nevelés és pénzügyi kompetenciák
fejlesztéseProduktum: interaktív események, vetélkedők,
versenyekFelelős: Németh Judit, Révész Julianna Rita, Sólyom
Ferenc, osztályfőnökök, szaktanárok

Tantárgy
csoport

pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
hete – Pénz7 „Okosan a hitelekről
gazdasági nevelés és pénzügyi
kompetenciák fejlesztése
Produktum: interaktív események,
vetélkedők, versenyekFelelős:
Németh Judit, Révész Julianna Rita
témahét (DTH)–
digitális
digitális
szaktanárok
osztályfőnökök,
pedagógia elterjesztése, új
pedagógiai módszerek kipróbálása,
médiatudatosság Produktum: DTH
flashmob és verseny,
nyereményjáték, Lányok napja
Felelős: Vasvenszki Györgyi,
Vasvenszki Józsefné, Korbély
Szilárd, osztályfőnökök, szaktanárok

9-12
osztályig

PROJEKT
MENEDZSER

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

9/sz-fz
fazekas
9/sz-a
asztalos
9/sz-gyp,
sütőip. és
gyorsp.
munkás
10/sz-p,
pék 12/sz-p
pék
9/sz-szn női
szabó
10/sz-lkt
lakástextil
készítő
11/sz-n női
szabó

9/sz-sza,
10/sz-sza,
szgp.es
adatrögzítő

Történelemtársadalomismer
et
Szakmai
elmélet –
gyakorlat
Szakmai
elmélet –
gyakorlat

4. TÉMAHÉT

IV. PROJEKT
CÍM

2022.03.07.
2022.03.11.

2022.04.04.
2022.04.08.

2021.11.02.
2021.11.13.

2022.04.25.
2021.06.03.

IV. TÉMANAP
PRODUKTUM
2022.06.13.

PROJEKT
MENEDZSER

Történet írása

Történet (műfaji
jell., helyszín,
szereplők, cselekm.)
témafüzet digitálisan
is

Képregény
alkotása

Képregény
(korlátozott online
publikálás) témafüzet
digitálisan is

Civilizáció

Fejlődési útvonal

Legendák,
mítoszok

Legendák mítoszok
gyűjteménye
témafüzet digitálisan is

Környezetünk
díszítése

Más formák, igények
ERAMUS+

Osztályfőnök

Anyagok árak
kombinációk

Fafajták tablók
témafüzet digitálisan is

Osztályfőnök

Egy malomban
őrlünk

malomipari anyagok
gyűjteménye témafüzet
digitálisan is

Osztályfőnök

Ruha teszi az
embert

Viselettörténeti
összeállítás, témafüzet

Osztályfőnök

Információkommunikáció
régen és ma

Prezentáció

Őselemek találkozása
Kössünk üzletet

Elkészült edények
égetése témafüzet
digitálisan is
Anyagok árak kombinációk, témafüzet
digitálisan is

Szakmai
elmélet –
gyakorlat

Öko-pékség

témafüzet digitálisan
is

Valamennyi
tantárgy
esetében

Elemi száltól a
SZIRakatig

Tabló ruhakészítés
feladata - témafüzet
digitálisan is

Valamennyi
tantárgy
esetében

Európai kulturális
útvonalak „Közös
örökség” „Szabad egy
táncra” címmel közös
interaktív projektek
megvalósítása,
Dediktívek a kulturális
örökség nyomában
ERASMUS+ program
keretében

Új kapcsolatok,
barátok

25

Európai Szakképzési Hét

Kommunikációmagyar

PRODUKTUM

3. TÉMAHÉT

digitális témahét (DTH)– digitális pedagógia elterjesztése, új pedagógiai módszerek kipróbálása,
médiatudatosság
Produktum: DTH flashmob és verseny, nyereményjáték, Lányok napja
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Vasvenszki Józsefné, Korbély Szilárd, osztályfőnökök, szaktanárok

Tantárgy
csoport

2. TÉMAHÉT

pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete – Pénz7 „Okosan a hitelekről”
gazdasági nevelés és pénzügyi kompetenciák fejlesztése
Produktum: interaktív események, vetélkedők, versenyek
Felelős: Németh Judit, Révész Julianna Rita osztályfőnökök, szaktanárok

9-12
osztályig

III. PROJEKT CÍM
(témahetek miatt bontva)
2022.02.21-03.04.
2022.03.14.-04.01.
2022.04.11-04.15.

Osztályfőnök

Osztályfőnök

Osztályfőnök

9/k1, 9/k2,
9/k3, 10/k1
készségfejl
esztő iskola

Valamennyi
tantárgy
esetében

Régmúlt idők
hagyományai

témafüzet

11/kk ,
11/ka,
11/kp, 11/ki

Valamennyi
tantárgy
esetében

Gazdálkodás
évszázadokon át és ma

témafüzet digitálisan
is

Valamennyi
tantárgy
esetében

Magyarok a világban

kiállítás a magyar
sikerekből,
témafüzet digitálisan
is

Valamennyi
tantárgy
esetében

Csinosítjuk az
otthonunk

Falvédő, párna,
terítő témafüzet
digitálisan is

Valamennyi
tantárgy
esetében

Az ízek kultúrája

receptgyűjtemény
témafüzet digitálisan
is

12/kk
kisegítő
állatgondozó,
irodatechnika

12/ksz
szövött
tárgy
készítő
12/km
konyhai
kisegítő
mézeskalács

4. TÉMAHÉT

IV. PROJEKT
CÍM

2022.03.07.
2022.03.11.

2022.04.04.
2022.04.08.

2021.11.02.
2021.11.13.

2022.04.25.
2021.06.03.

26

Európai Szakképzési Hét

PRODUKTUM

3. TÉMAHÉT

digitális témahét (DTH)– digitális pedagógia elterjesztése, új
pedagógiai módszerek kipróbálása, médiatudatosság
Produktum: DTH flashmob és verseny, nyereményjáték,
Lányok napja
Felelős: Vasvenszki Györgyi, Vasvenszki Józsefné, Korbély
Szilárd, osztályfőnökök, szaktanárok

Tantárgy
csoport

2. TÉMAHÉT

gazdasági nevelés és pénzügyi kompetenciák fejlesztése
Produktum: interaktív események, vetélkedők, versenyek
Felelős: Németh Judit, Révész Julianna Rita osztályfőnökök,
szaktanárok

9-12
osztályig

III. PROJEKT CÍM
(témahetek miatt bontva)
2022.02.21-03.04.
2022.03.14.-04.01.
2022.04.11-04.15.

IV. TÉMANAP
PRODUKTUM
2022.06.13.

Színes
alkotóműhely sokszínű
egyediség

Én ezt készítettem,
hogy jól érezzem
magam (alkotások)
témafüzet digitálisan is

Legyen zöldebb a
világ

Zölddé teszem
környezetem,
témafüzet digitálisan
is

PROJEKT
MENEDZSER

Osztályfőnök

Osztályfőnök

végzős osztály

Osztályfőnök

végzős osztály

Osztályfőnök

végzős osztály

Osztályfőnök

A projektek megvalósításához kapcsolódó feladatok
Tervezett egység (2021/2022 tanév)
1. Első tervezett fejlesztési egység
A, Komplex módszertani fejlesztés
• Befogadó – elfogadó inkluzív és az egyéni tanulási utat fejlődést biztosító oktatás – nevelés
eljárásait érvényesítő tanulásszervezés pedagógiai módszereket alkalmazó szervezeti kultúra
fejlesztése.
• Munkacsoport működés erősítése, fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékonyabb
kezelése /iskolaelhagyás számának (5% alá) csökkentése/ a munkaerő-piaci sikerek érdekében
• Erasmus program tapasztalatait figyelembe véve, és a GINOP-6.2.2-6.2.3 eszköz és
módszertanának beépülése a tanítás – tanulás folyamatába, tanulói csoportok létrehozása
alapkészség fejlesztése céljából:
Tartalmi alapú fejlesztés – tartalmi struktúra változtatása
I.
lépés
II. lépés
III. lépés
Alapszükségletek
Változások
Változások az
a tanításban
értékelésben
A diákok
alapszükségleteinek
figyelembevétele
• Személyre
szabott
pedagógia alkalmazása
• Egyéni tanulási út
biztosítása
• Problémamegoldó
készségek,
kritikus
gondolkodás
képességének
fejlesztése
• Kapcsolategyüttműködési
készség fejlesztése
• Kompetencia
fejlesztése
• Autonómia,
felelősségvállalás
kialakítása
• Osztálytermi környezet
megteremtése
• GINOP-6.2.2-6.2.3
módszertanát
alapul
véve/

•

•
•

•
•

Adaptív, inkluzív
tanulásszervezés
megvalósítása
Alternatív
tanulási
utak,
pedagógiai
módszerek
a
kialakított
tanulócsoportok
számára,
alapkészségek,
kulcskompetenciák
fejlesztése érdekében
GINOP
6.2.3-6.2.2
módszertana
–
tananyagok,
taneszközök, oktatási
segédanyagok
alkalmazásával,
Tevékenységközpontú
pedagógiák
Sokszínű módszerek
/öndifferenciáló,
kooperatív/

Fejlesztő,
befogadó
értékelés
• Önértékelés
• Társak értékelése
• Megfigyelés
• Reflexió
• Portfólió
• GINOP 6.2.2-6.2.3 által
kialakított
tanulói
készségek
és
képességek fejlődését
nyomonkövető mérésiértékelési keretrendszer

IV.
lépés
Fenntarthatóság

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Elterjesztés
és fenntartás
Tervezés
Egyéni
utak
nyomon követése
Együttműködés
Társadalmi
elkötelezettség
Reflexió
Intézményi
minőségirányítási
rendszer
Új
szakképzési
struktúra szervezeti
kultúrába
való
beépítése
Intézményesülés,
Intézményesítés

Intézményi szintű intézkedések
Alapkészségek-kompetenciák hiánya, kis létszámú tanulócsoportok /4-6fős/ csoportok kialakítása
(melléklet 1. tábla)
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés – kortárssegítő párok együttműködése (melléklet
1.1. tábla)
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés – Jó gyakorlatok átadásának-átvételének hiánya
(melléklet 1.2. tábla)
Mérés-értékelés (melléklet 2. tábla)
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés - STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése
(melléklet 2.1. tábla)
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Indoklás: A helyzetfelmérésen alapuló esélyteremtés gondolata és az iránymutatás elkötelezett
vállalása. Az intézményi minőségi mutatók javítása.
A szervezet inspirálása a következők végig gondolására:
• Milyen az iskola ma?
• Milyen lesz az iskola 10 év múlva?
2.Második tervezett fejlesztési egység
Tervezett megvalósítandó tevékenységek – Erasmus, GINOP programban tapasztalt tevékenységek
beépítésével
• Ágazatközi hálózatokhoz való kapcsolódás, az egyes szervezetek közti szinergia megteremtése
– programok közötti szinergia megvalósulása
• Kapcsolatok kiépítése a segítő szolgálatokkal a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok sikeres
szakképzettséghez jutása érdekében.
• Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer működtetése.
• Szülői kapcsolatok erősítése.
• Rugalmas eljárásrendek alkalmazása a tanítás- tanulás folyamatában.
• Határontúli, testvériskolai kapcsolatok erősítése.
Az inkluzív, befogadó, esélyteremtő intézményfejlesztés
TANTERVI RUGALMASSÁG
/pedagógus támogató/

ISKOLAIGAZGATÁS
/vezetői támogató/

TÁJÉKOZTATÁS

A gyermekek igényeihez igazított

Rugalmas eljárásrend

Jó gyakorlatok terjesztése

Mindenki számára közös tanterv Kulcskompetenciák
fejlesztésére fókuszál, használati tudás átadása

Tanulási lehetőségek változatosságának
bemutatása, elsajátítása

Tapasztalatok összegyűjtése,
rendszerezése

Figyelembe veszi a fiatalok saját tapasztalatait,
gyakorlati érdeklődését

Hatékony együttműködés kialakítása a tanárok
és a segítő munkatársak között

A tanítás-tanulás, fejlesztési folyamatok
támogatása, motiválás
Tanárok, egyéb kompetenciájú
szakemberek aktív részvétele

Fejlesztő értékelés dominanciája

Az iskola, felelős közösséggé tétele

SNI és hátrányos helyzetű tanulók folyamatos
osztályon belüli támogatása

A szülők aktív szerepvállalásának motiválása

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, kapcsolódó
tevékenységek: rendezvényszervezés

Tanárok, segítők, tanulók, szülők, illetve
valamennyi közvetlen és közvetett partner
bevonása

Megfelelő technikai segédeszközök, tanulmányi
segédletek

Személyre szabott gyakorlatok, támogató
környezet biztosítása
- tárgyi feltételek

Tagintézményi szintű intézkedés
Magas hiányzás – lemorzsolódás csökkentése (melléklet 3. tábla)
Problématerülethez tartozó tagintézményi intézkedés - Roma tanulók bevonása (melléklet 3.1 tábla)
Partner kapcsolatok erősítése - szülők aktív szerepvállalásának motiválása (melléklet 4. tábla)
Partneri elégedettségmérés (melléklet 5. tábla)
Szabadidő hasznos eltöltése, közösségi terek építése (melléklet 6. tábla)
Indoklás: Elkötelezettség – olyan hálózat intézményrendszer létrejöttéért, amely a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előre haladásának segítése érdekében nyújt pedagógiai –
szakmai szolgáltatásokat (pedagógiai támogatás, mentor támogatás, integrációs felkészítés, inkluzív
együttnevelés, képesség-kibontakoztató felkészítés stb).
• Együttműködés a helyi és országos szakmai szervezetekkel, szociális segítő szolgálatokkal a
korai jelző-támogató rendszer működtetése érdekében,
• Programok közti szinergia megvalósulása /GINOP-6.2.2 és a GINOP 6.2.3. munkatársai/,
• Helyi szintű ágazatközi hálózatokhoz való csatlakozás, szervezetek közti szinergia,
• Szociális segítő szolgálatok bevonása, prevenciós, intervenciós, kompenzációs korai
iskolaelhagyás folyamataiba, a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok sikeres
szakképzettséghez jutása érdekében
• Korai jelzőrendszer bevezetése, működtetése.
A tanulók sikerélményei, képzettségi szintjük emelkedése javítja a felnőttek tanulási kedvét,
motiváltságát is, az egyéni és családi élethelyzet, életminőség javul.
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•
•

Tanulási lehetőségek változatossága – szabadidő hasznos eltöltése érdekében mentor-tanoda
típusú foglalkozások szervezése.
Tehetséggondozás-hátránykompenzációs tevékenységek.

3. Harmadik tervezett fejlesztési egység
Tervezett megvalósítandó tevékenységek /Erasmus GINOP program tapasztalatok figyelembevételével/
• Duális szakképzés /eszköz – módszertana/ intézményi bevezetése,
A fejlesztésekkel érintett területek
• szervezetfejlesztés, az intézmény kulcskompetencia fejlesztő kapacitásának megerősítése, és az
ehhez kapcsolódó felkészítő képzések,
• szakmai, munkaerőpiaci partnerkapcsolatok erősítése – társadalmi hatás növelése,
• oktatás, képzés, munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának, rendszerének javítása,
• versenyképes munkaerő biztosítása,
• a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése,
• továbbképzési tevékenység,
• közösségi funkciók/programok szervezése,
• átvezető program a középiskolából a munkaerő-piacra,
• az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel – Az iskolai sikerélmények – iskolai
eredmények javulása – középfokú végzettség elérése – továbbtanulási kedv növelése,
• szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése – alternatív pedagógiai
módszerek alkalmazása – csapatmunka erősítése – kulcskompetenciák fejlesztése,
• tehetségfejlesztés a választott szakmában.
A fejlesztések kiemelt területei
Tagintézményi szintű intézkedések
tanulói életpálya építést szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése, a pályaorientációs
eszközök felhasználásával (melléklet 7. tábla),
vállalkozói készségek fejlesztése (kezdeményező képesség, kreativitás, újításra való törekvés,
kockázatvállalás, egyéni célok, tervek) (melléklet 8. tábla)
Szakterületi együttműködések bővítése a hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében
A projektbe bevont tanulók főbb problématerületei
A diákok az alább felsorolt területeken néznek szembe nehézségekkel:
• Oktatás: tanulási, tanulástechnikai problémák, más iskolából lemorzsolódtak vagy korai elhagyók, eltérő
kulturális, nyelvi háttérrel rendelkeznek, ismeret- és tudáshiánnyal küzdenek stb.
• Munkaerőpiac: kevés információval rendelkeznek a munkaerőpiacról, a betölthető állásokról,
munkakörökről, alacsony szintű a pályaismeretük, munkatapasztalattal, szakmai tapasztalattal nem
rendelkeznek, nincsenek álláskeresési és állásmegtartási kompetenciáik, gyakran másodgenerációs
munkanélküli szülők gyermekei, motivációjuk gyenge stb.
• Szociális: nemi, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális beállítottságuk, fogyatékosságuk miatt gyakran
diszkrimináltak, alacsony szociális készségekkel bírnak vagy antiszociális magatartásúak, egyedülálló
szülők nevelik őket vagy csonka családból származók, gyermekvédelmi gondoskodás, pártfogói
felügyelet alatt állók, gyakran alacsony életszínvonalon élnek stb.
• Egészségi állapot: testi vagy érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élők, pszichiátriai kezelésre
szorulnak, káros szenvedéllyel rendelkeznek (drog, alkohol, dohányzás), alacsony az egészségtudatuk stb.
• Ezek a problémák nem egyenként fordulnak elő, hanem gyakran halmozottan, így egymás hatásait
erősítik.
A külső kapcsolatépítés
Külső kapcsolatépítés
• a munkahelyekkel való kapcsolatfelvétel /kommunikációs terv készítése/
• a szülőkkel való kapcsolattartás új formáinak bővítése
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3. A 2021/2022. tanév helyi rendje
Hónap

Tanítási
napok
száma

Tanítási
szünet
/nap/

Tanítás nélküli
munkanapok
tevékenysége,
felhasználása

Tanítás nélküli
napok
száma/időpontja

szeptember

Jogszabályban
meghatározott
időszak
munkanapjainak
napok száma
22

21

-

1 /09.24/

-

október
november
december

21
21
22

16
21
14

5
1
8

Egészségnap
témanap
Pályaorientációs nap
Diákönkormányzati nap
/5 sz.-10 sz. melléklet/

2 /11.26/
3 /12.21/

december 11.
/szombat/

január
február
március

21
20
23

21
20
21

1

4 /03.04/

április
május

21
22

17
20

4
2

június

22

11

11

Oktatói értekezletMódszertani nap
Szakmai nap
Miskolc Város napja
Szakmai nap
-

december
24.
/pihenőnap/
március 14
/pihenőnap/
-

-

5 /04.25/
6 /05.11
7 /05.27/
-

Munkanap áthelyezés
Eredeti
munkanap

Áthelyezett
munkanap/
program
-

március 26
/szombat/
-

Szakmai vizsgák 2022. május-júniusi vizsgaidőszak
Szakiskola

Szakiskola - számítógépes adatrögzítő

2021. szeptember végén teszik
közzé

Gyakorlati vizsga,
Gyakorlati
vizsgatevékenység
2021. szeptember végén teszik
közzé

Szakiskola – lakástextil-készítő

2021. szeptember végén teszik
közzé

2021. szeptember végén teszik
közzé

2021. szeptember végén teszik
közzé

Szakiskola - pék

2021. szeptember végén teszik
közzé

2021. szeptember végén teszik
közzé

2021. szeptember végén teszik
közzé

Írásbeli
vizsgatevékenység

Gyakorlati - Elméleti
vizsgatevékenység

Készségfejlesztő iskola- szövött tárgy készítő+papírtermék készítő

2022. június 21-től

2022. június 21-től

Készségfejlesztő iskola- kisegítő állatgondozó-irodatechnika

2022. június 21-től

2022. június 21-től

Készségfejlesztő iskola- konyhai kisegítő+mézeskalács készítő

2022. június 21-től

2022. június 21-től

Írásbeli vizsgatevékenység

Szakma

Szóbeli vizsgatevékenység
2021. szeptember végén teszik
közzé

Készségfejlesztő iskola
Szakma

Értekezletek, vezetői, nevelőtestületi szülői
Oktatói testületi értekezletek
Nevelőtestületi értekezlet
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Félévzáró értekezlet
Tanévzáró értekezlet

Időpont
2021. augusztus 24.
2021. augusztus 31.
2022. február 03.
2022. június 29.

Oktatói testületi értekezlet összehívható egyéb esetekben is, amennyiben az indokolt.
Vezetői értekezlet
o
Hétfő 14 óra, heti rendszerességgel – helye: Igazgatói iroda
Munkaközösségi értekezletek
o
Munkatervek szerint évente min. 5 alkalommal illetve szükség esetén havonta
Havi értékelés a diákoknak
o
Havonta az első csütörtökön
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Munkaértekezlet
o
Havi rendszerességgel /szerdai napokon/
Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai- szülőkkel való kapcsolattartás. /melléklet/

Ünnepek, emléknapok, jeles napok, megemlékezések, rendezvények
Ünnepek
Tanévnyitó
ENSZ nemzetközi békenap
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Magyar Diáksport napja
Nyelvek európai napja

Időpont
2021. szeptember 1. 800 /kedd/
2021. szeptember 21.
2021. szeptember 23.
2021. szeptember 24.
2021. szeptember 26.

Formái
Iskolai közösség szintjén

Zene világnapja
Állatok világnapja
Aradi Vértanúk napja, megemlékezés
Nemzeti ünnep
1956-os
forradalom és szabadságharc ünnepe
Október utolsó munkanapja
takarékossági világnap
Magyar tudomány napja
Füstmentes nap
Szalagavató
Fogyatékos emberek világnapja
Télapó ünnepély
Karácsonyi ünnepkör
projektek bemutatása
Béke világnapja
Magyar kultúra napja
Holokauszt nemzetközi emléknapja
Vizes élőhelyek napja
Biztonságos internet napja
A kommunista diktatúrák áldozatainak
emlékéről
Energiatakarékossági világnap
Nemzetközi nőnap
Az 1848-49-es szabadságharc
megünneplése
Költészet napja
Down szindróma világnapja
Víz világnapja
Bartók Béla születésnapja
Autizmus világnapja
Húsvét
Egészség világnapja
A cigányság világnapja
A holokauszt áldozatainak emlékéről
Föld napja
Ballagás
Madarak és fák napja
Miskolc Város napja
Internet világnapja
Gyermeknap
Pünkösd
Nemzeti Összefogás Napja

2021. október 1.
2021. október 4.
2021. október 6. /kedd/
2021. október 22. /csütörtök/

Megemlékezés Iskolarádión keresztül

Pedagógusnap
Környezetvédelmi világnap
Tanévzáró ünnepély

2022. június 4. /péntek/
2022. június 5.
2022. június 18. /péntek/

Iskolai ünnepség, megemlékezés
Csatlakozás Miskolc város ünnepi
köréhez

2021október 31.
2021. november 03.
2021. november 17.
2021. november 27. /péntek/
2021. december 02.
2021. december 4. /péntek/
2021. december 18. /péntek/

Iskolai közösség szintjén
Iskolai rendezvény
osztálykeretben
Diákönkormányzati nap
/Népek és vallások, karácsonyok/

2022. január 01.
2022. január 22.
2022. január 27.
2022. február 02.
2022. február 05.
2022. február 25. /csütörtök/

Osztálykeretben, iskolai közösség szintjén

2022. március 06.
2022. március 08.
2022. március 12. /péntek/

Csatlakozás Miskolc város ünnepi köréhez

2022. március 21.
2022. március 21.
2022. március 22.
2022. március 24. /szerda/
2022. április 02.
2022. április 04.
2022. április 07.
2022. április 08.
2022április 15. /csütörtök/
2022. április 22.
2022. április 30. /péntek/
2022május 10.
2022május 11. /kedd/
2022. május 18.
május u2olsó vasárnapja
2021. május 23.
2022. június 3. /csütörtök/

Iskolai közösség szintjén

Iskolai ünnepség, megemlékezés
Tehetségnap
Iskolai közösség szintjén

Osztálykeretben, iskolaközösség szintjén
Iskolai rendezvény
Csatlakozás Miskolc város ünnepi köréhez
Iskolai rendezvény
Csatlakozás Miskolc város ünnepi köréhez, iskolai
közösség szintjén partnerek számára is nyilvános
ünnepség
DÖK szervezésében
Iskolai közösség szintjén

Felelősök emlék-világnapok egyéb események időpontjai mellékletben a program-esemény naptárban találhatók.
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Szünetek időtartama

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021.
november 02. (hétfő).
Őszi szünet: 2021.10.22-2021.11.02-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 3. (hétfő).
Téli szünet: 2021.12.22-2022.01.02-ig
A tavaszi szünet 2022. április 13-tól 2021. április 20-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022.
április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Tavaszi szünet: 2022.04.014-2022.04.21ig
A szakképző intézmények bemutatkozását szolgáló nyílt nap tervezett időpontja
2021. november 09-26-ig
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
2022. június 15-ig, feltöltés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittség informatikai rendszerébe 2022. június 15.

Záró rész
A munkatervben figyelembe vettük az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb
belső szabályozásokat is, így különösen:
• - az intézmény Szakmai Programját,
• - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
• - az intézmény Házirendjét
• -A Szakképzési stratégiát
• A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.)
• A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Korm.rendelet (Szkr.)
• SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai
stratégiája 1168/2019.(III.28.) Korm.határozat
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
• A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.)
• A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: Fkr.)
• A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: Szht.)
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
A munkatervvel kapcsolatban a szükséges véleményeztetés megtörtént.

Az éves tervet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.

Miskolc, 2021. 08. 31.
Lénárt György Lászlóné
Igazgató
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