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1. Bevezető  
 

 

 „A jó Isten különleges kegyelme és csudálatos rendelkezése következtében most egy 9 éves kis 

sárréti fiú állott be a magyar református alapítványozók és iskolaalapítók fényes sorába. 

Szigeti Endre. Akit szelídnek és kedvesnek teremtett az Isten tizenöt évvel ezelőtt, de 

visszarendelte magához 9 éves korában, hogy halálával sok-sok kis magyar testvérének 

legyen a jótevője.  

  Mert Szigeti Endre szülei, Szigeti István és K. Patay Margit, szeghalmi lakosok elhalt 

egyetlen gyermekük emlékének méltó megörökítésére a szeghalmi református egyháznak 

ajándékképpen átadtak 40 kat. hold földet, hogy annak a segítségével a Péter András 

gimnáziummal párhuzamosan Szeghalom és a Sárrét javára mezőgazdasági középiskolát 

létesítsen és tartson fenn. Ez a 40 hold föld már az egyház nevén áll, a mezőgazdasági 

középiskola első osztályának a megnyitására az előkészületek megtörténtek, s ha a jó Isten 

másként nem rendelkezik, 1942. szeptember 1-én megnyílik a szeghalmi református Szigeti 

Endre mezőgazdasági középiskola első osztálya. A nemes lelkű adományozók ígéretet tettek 

arra is, hogy ha ez az iskola megnyílik, haláluk esetére örökösödési szerződésben vagyonuk 

többi részét is átadják az egyháznak a létesülő mezőgazdasági középiskola javára. Ez a 

vagyon a mai érték szerint legkevesebb 200 000 azaz kettőszázezer P értékű. Jövedelme 

biztosan, szépen és örök időkre fenn fogja tartani nemcsak a Szigeti Endre nevét, hanem 

szüleiét is: a Szigeti Istvánét és a K Patay Margité.t” 

 

 

Megjelent a Szigeti Endre Emlékkönyvben. Szeghalom 1992. 93-94 p. 

Tervezte és szerkesztette: Udvari - Nagy István 
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2. Jogszabályi háttér 

 

Törvények: 

 2017. évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról (kiemelten: a kapcsolódások*) 

 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről* 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

módosításáról  

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról 

 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 

módosításáról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról*  

 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról* 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása 

Rendeletek: 
 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

 A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) 

NGM rendelet 

 29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet a nemzetgazadasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 

módosításáról 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosításáról 
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 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról  

 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről  

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról  

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról  

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  
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3. A tanév kiemelt feladatai 

 

 az intézményi dokumentumok jogszabályi megfelelés szerinti átdolgozása (Pedagógiai 

Program, Helyi Tanterv, Házirend, SzMSz) 

 belső ellenőrzési (önértékelési) rendszer folytatása a BECS munkaterve alapján 

 bemeneti - kimeneti mérések elvégzése 

 az iskola arculatának megtervezése 

 egységes tanári ügyelet minden épületre és udvarra kiterjedően 

 az elektronikus napló rendszer 8 napos adminisztrációjának megtartása (a kialakított 

szempontok alapján) az osztályfőnöki és szaktanári adminisztráció további javítása 

érdekében 

 a rend-fegyelem, a házirend betartása és betartatása 

 magatartási nehézségekkel küzdő, illetve hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 szorosabb kapcsolat a környék általános iskoláival a 2018/2019-es tanév eredményes 

beiskolázásának érdekében 

 a fémipari és könnyűipari tanműhely gyakorlati bemutatása a helyi általános iskola 

diákjainak a technika órák keretében  

 káros szenvedélyek elleni küzdelem (pl. dohányzás iskolai tilalmi rendszerének 

működtetése)  

 újraélesztés elsajátítása minden diák és dolgozó részéről 
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4. A tanév rendje 

4.1. A tanév, a szorgalmi idő 

  

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, 

gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma százhetvenkilenc 

nap 

Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül 

az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. 

 

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem 

akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt 

esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tanítási évben történő feldolgozásáról.  

 
 
A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 

egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program 

végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

  
 
A 2017–2018. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési 

programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017. 

szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.  

A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési 

A szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 01. (péntek) 

A szorgalmi idő utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek) 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó 

tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban 
2018. május 03. (csütörtök) 

A szorgalmi idő első félévének vége 2018. január 26. (péntek) 

Az iskolák értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú 

tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről 

2018. február 02. (péntek) 
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évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - 

közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első 

hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 

2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a rendeletben 

foglaltaknak megfeleljen. 

4.2. Tanítási szünet a szorgalmi időben 

Őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. október 27. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

Téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 22. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2018. 

január 3. (szerda). 

Tavaszi 

szünet 
2018. március 29-től 2018. április 3-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. március 28. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2018. április 

4. (szerda). 

A város intézményeihez történő 

igazodás miatt változhat! 

4.3. Tanítás nélküli munkanapok rendje 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a 

szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

1. nap Pályaorientációs nap – nyílt nap: 2017. október 25. 

2. nap 
Európai Szakképzési Hét keretében kiállítás: „A szeghalmi szakképzés 75 éve” 2017. 

november 20-24. között 

3. nap Diáknap (2018. február 23. /péntek/) 

4. nap Sportnap (2018. április közepe, az időjárás függvényében) 
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5. nap Írásbeli érettségi vizsga - Magyar nyelv és irodalom (2018. május 07. /hétfő/) 

6. nap Írásbeli érettségi vizsga - Matematika (2018. május 08. /kedd/) 

7. nap Írásbeli érettségi vizsga – Történelem (2018. május 09. /szerda/) 

8. nap Szakgimnáziumban: felhasználása később 

Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel. 

Az iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező 

napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint 

a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében 

meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges 

feltételeket megteremti. 

A rendeletben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - 

szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről 

több iskola közösen is gondoskodhat. 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. 

§ (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Munkaszüneti nap (2017)-2018 Munkanap áthelyezés (2017)-2018 

2018. március 16. (péntek) 2018. március 10. (szombat) 

2018. április 30. (hétfő) 2018. április 21. (szombat) 

4.4 A tanulmányokat záró vizsgák rendje 

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A 2017. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák  

    A B C 

  
1. 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

  2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2017. október 13., 8.00 

  
3. magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 
2017. október 16., 8.00 

  4. földrajz földrajz 2017. október 16., 14.00 

  5. matematika matematika 2017. október 17., 8.00 

  6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2017. október 17., 14.00 

  7. történelem történelem 2017. október 18., 8.00 
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  8. francia nyelv francia nyelv 2017. október 18., 14.00 

  9. angol nyelv angol nyelv 2017. október 19., 8.00 

  
10. 

kémia, gazdasági ismeretek, 

katonai alapismeretek 

kémia, katonai alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 
2017. október 19., 14.00 

  
11. 

ágazati és ágazaton kívüli szakmai 

vizsgatárgyak 

ágazati és ágazaton kívüli szakmai 

vizsgatárgyak, vizuális kultúra 
2017. október 20., 8.00 

  12. – filozófia 2017. október 20., 14.00 

  13. német nyelv német nyelv 2017. október 24., 8.00 

  
14. belügyi rendészeti ismeretek 

mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma, belügyi rendészeti ismeretek 
2017. október 24., 14.00 

  15. informatika informatika 2017. október 25., 8.00 

  
16. 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 
2017. október 25., 14.00 

  17. olasz nyelv olasz nyelv 2017. október 26., 8.00 

  18. biológia, társadalomismeret biológia 2017. október 26., 14.00 

  19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2017. október 27., 8.00 

  20. fizika fizika, ének-zene, művészettörténet 2017. október 27., 14.00 

 

A 2017. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák 

    A B C 

  
1. 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

  2. szóbeli vizsgák – 2017. november 9–13. 

  3. – szóbeli vizsgák 2017. november 20–24. 

 

A 2018. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

    A B C 

  
1. 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

  2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4., 8.00 

  
3. magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 
2018. május 7., 8.00 

  4. matematika matematika 2018. május 8., 8.00 

  5. történelem történelem 2018. május 9., 8.00 

  6. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00 

  7. német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00 

  8. informatika – 2018. május 14., 8.00 

  9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14., 14.00 

  10. biológia biológia 2018. május 15., 8.00 

  11. társadalomismeret – 2018. május 15., 14.00 

  
12. 

ágazati és ágazaton kívüli szakmai 

vizsgatárgyak 

ágazati és ágazaton kívüli szakmai 

vizsgatárgyak 
2018. május 16., 8.00 

  13. – informatika 2018. május 17., 8.00 

  
14. belügyi rendészeti ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek 
2018. május 17., 14.00 

  15. kémia kémia 2018. május 18., 8.00 

  16. földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00 

  17. fizika fizika 2018. május 22., 8.00 

  18. – vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00 

  19. francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00 

  20. – filozófia 2018. május 23., 14.00 

  21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00 

  
22. – 

mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 
2018. május 24., 14.00 
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23. 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 
2018. május 25., 8.00 

  
24. 

gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek 

katonai alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 
2018. május 25., 14.00 

  25. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00 

 

A 2018. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

    A B C 

  1. Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

  2. szóbeli vizsgák – 2018. június 7–14. 

  3. – szóbeli vizsgák 2018. június 18–29. 

 

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 

1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák 

írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenységét a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban 

kell megszervezni: 

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2017. október 2-6., 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2017. október 

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2018. február 5-9., 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2018. február-március 

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2018 . május 14-15., május 17-18., május 23., 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június 

2. *** 

3. *** 

4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni 

a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét. 

5. Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának 

írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként 

meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a 

szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé. 

6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, 

interaktív vizsgatevékenysége 2018. május 31-én is megszervezhető (pótnap) abban az 

esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli 

vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai 
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nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a 

pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és 

tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a 

szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt. 

7. A szakiskolában, valamint a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető 

részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2018. június 14., a további 

vizsgatevékenységeket 2018. június 29-ig kell megszervezni. 

4.5. Országos mérés, értékelés 

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

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. 

május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a 

mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az 

érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek 

vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell 

bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség 

nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén 

bonyolítják le. 

(3) A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az 

intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján 

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős 

miniszternek, aki azt 2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató 

általános iskolában a Hivatal 2018. május 30-ára szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a 

hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 

szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az 

elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a 

Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 

nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 

módon teszi közzé 2018. június 15-ig. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével 

az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A 

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 
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mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján 

kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. 

november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 

15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett 

iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 

nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 

módon teszi közzé 2018. június 15-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító 

indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által 

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig 

kell elvégezniük. 

(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–

4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 

1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell 

megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi 

nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények 

által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő 

megfelelését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal 

látja el. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért 

felelős miniszter részére. 

 A 2015/2016. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott 

tanulói képességszint-határok 

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján 

(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a  
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magasabb képességszintbe kell sorolni.) 

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) 

 1. alatti szint: 1168-ig 

1. szint: 1168-1304 

2. szint: 1304-1440 

3. szint: 1440-1576 

4. szint: 1576-1712 

5. szint: 1712-1848 

6. szint: 1848-1984 

7. szint: 1984-től 

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) 

 1. alatti szint: 1071-ig 

1. szint: 1071-1211 

2. szint: 1211-1351 

3. szint: 1351-1491 

4. szint: 1491-1631 

5. szint: 1631-1771 

6. szint: 1771-1911 

7. szint: 1911-től 

 

 

4.6 Tanulmányi versenyek 

 

(1) A lista tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az 

oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás 

nélkül anyagilag és szakmailag támogat. 

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre 

felkészíti a tanulókat. 

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi 

tanulmányi diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az 

iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az 

intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért. 

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt 

szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként 

megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2017. november 17-ig 

gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről. 

 

I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

 Angol nyelv I. kategória 

Angol nyelv II. kategória 

Biológia I. kategória 
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Biológia II. kategória 

Dráma 

Filozófia 

Fizika I. kategória 

Fizika II. kategória 

Földrajz 

Francia nyelv I. kategória 

Francia nyelv II. kategória 

Horvát nyelv és irodalom 

Informatika I. kategória 

Informatika II. kategória 

Kémia I. kategória 

Kémia II. kategória 

Latin nyelv 

Magyar irodalom 

Magyar nyelv 

Matematika I. kategória 

Matematika II. kategória 

Matematika III. kategória 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Művészettörténet 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Német nyelv I. kategória 

Német nyelv II. kategória 

Olasz nyelv I. kategória 

Olasz nyelv II. kategória 

Orosz nyelv 

Román nyelv és irodalom 

Spanyol nyelv I. kategória 

Spanyol nyelv II. kategória 

Szerb nyelv és irodalom 

Szlovák nyelv és irodalom 

Szlovén nemzetiségi nyelv 

Történelem 

Vizuális kultúra 

II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi 

versenyek 

Diákolimpia® sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére 

III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi 

versenyek 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei 

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára 

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára 

„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny 

First LEGO League 

 World Robot Olympiad 

 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 
Hallássérültek XXXVI. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLIII. 

országos komplex tanulmányi versenye 

XXXIV. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, 

oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 
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5. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. 

tanévben 

1. Határidők Feladatok 

2. 2017. szeptember 11. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint 

az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő 

jelentkezésről. 

3. 2017. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

4. 2017. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében 

- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről. 

7. 2017. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 

számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

8. 2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó 

Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - 

intézménybe. 

9. 2017. december 12. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

10. 2017. december 13. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig 

jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket. 

11. 2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

12. 2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

13. 2018. január 20., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban.  

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

14. 2018. január 25., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 

továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni. 

15. 2018. január 26. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 

tanulókkal. 

16. 2018. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

17. 2018. február 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes 

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett 

törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

18. 2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
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iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül 

is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak.) 

19. 2018. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

20. 2018. február 22. 

- március 13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

21. 2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

22. 2018. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

23. 2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 

beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 

ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

24. 2018. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

25. 2018. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

26. 2018. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, 

és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 

27. 2018. április 10. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

28. 2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 

meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

29. 2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

30. 2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

31. 2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

32. 2018. május 7. 

- augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

33. 2018. május 18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

34. 2018. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

35. 2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a 

tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a 

tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

36. 2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési 

Hídprogramba. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a 

megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú 

intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének 

teljesítése érdekében. 

37. 2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 
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38. 2018. július 25. 

- augusztus 10. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a 

honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való 

felkészítést folytató szakképző iskolába. 

39. 2018. augusztus 1-31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

40. 2018. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

 

6. Ünnepek, megemlékezések  

Ünnepek:  

2017. október 06. Az aradi vértanúk emléknapja 

2017. október 23. Nemzeti ünnep 

2017. november 01. Mindenszentek 

2017. december 25-26. Karácsony 

2018. január 01. Újév 

2018. február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

2018. március 15. Nemzeti ünnep 

2018. március 30. 

2018. április 1-2. 

Nagypéntek 

Húsvét 

2018. április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja 

2018. május 01. Munka ünnepe 

2018. május 20-21. Pünkösd 

2018. június 04. Nemzeti összetartozás napja  

2018. június 03. Pedagógus nap 

2018. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe 

Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések: 

1927. május 26. Szigeti Endre születésnapja 

1936. szeptember 07. Szigeti Endre halála 
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Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje:  

Időpont Esemény Felelős 

2017. szeptember 01. Tanévnyitó ünnepség 

Hegyesi Sándor 

Közismereti 

munkaközösség 

2017. szeptember végéig  

"Diákká fogadom" - ünnepség Szigeti Endre 

síremlékénél 

Szigeti Endre halálának évfordulóján koszorúzás 

és megemlékezés az Epreskerti temetőben 

Hegyesi Sándor 

osztályfőnökök 

2017. október 2-6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 
Osztályfőnökök, 

történelem szaktanár 

2017. október 9-12. Határtalanul! program Erdélyben 
Szakmai 

munkaközösség 

2017. október 20. 

Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról, a köztársaság napjáról 

Gólyaavató rendezvény 

Közismereti 

munkaközösség 

Osztályfőnökök 

2017. október 23. 

Városi ünnepség- Megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról, a köztársaság 

napjáról 

Közismereti 

munkaközösség 

2017. november 6. Halottak napi megemlékezés 
Az emlékezők 

közössége 

2017. november 20-24. Európai Szakképzési Hét 
Az iskola dolgozói, 

diákjai 

2017. december 16. Szalagavató ünnepség 

Ballagó és ballagtató 

osztályok 

osztályfőnökei 

1942. január 29. 
A Szigeti házaspár ajándékozási szerződése mezőgazdasági középiskola 

létrehozására 

1942. június 02. 
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi 

mezőgazdasági középiskola indítását 

1942. szeptember 10. 
Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági 

Középiskolában 

1946. május 19. 
Az első „sárgulás” ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági 

Középiskolában 
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2017. december 22. Karácsonyi ünnepség 
Hrivnák Hajnalka 

osztályfőnökök 

2018. február 9-17. 
Sítábor (hóviszony és időjárás függvényében 3-4 

nap tervezett hosszban) 
Testnevelők 

2018. február 23. Sportnap 
Közismereti 

munkaközösség 

2018. február 19-23. 
Megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól 

Osztályfőnökök, 

történelem szaktanár 

 

2018. március 14. 
Megemlékezés az 1848 – 1849-es forradalomról 

és szabadságharcról 

Közismereti 

munkaközösség 

2018. április 16-21. Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

Osztályfőnökök, 

történelem szaktanár 

 

2018. május 04. Ballagás 

Ballagó és ballagtató 

osztályok 

osztályfőnökei 

2018. június 4-8. Megemlékezés a nemzeti emlékezet napjáról 
Osztályfőnökök, 

történelem szaktanár 

2018. június 15 Tanévzáró ünnepi iskolagyűlés 
Humán 

munkaközösség 

Beiskolázási nyílt nap:   2016. október 25. (szerda) 8 óra Tanítási szünet  

Szakmák éjszakája (nyílt nap): 2018. április hó. 

A témahetek megszervezése: 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri 

rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben 

az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.  
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7. Értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek 

 Nevelőtestületi értekezletek 

 A nevelőtestületi értekezleteket az esetek többségében és a kialakult rendszernek megfelelően keddi 

napokon kerülnek megtartásra, a kollégák az érintett délutánokra ne tervezzenek rendszeres 

elfoglaltságot. Indokolt esetben (hirdetőtáblán tájékoztatás) más időpont is lehetséges.  

Értekezletek rendje:  

 

2017. augusztus 31. 09 
00 

(csütörtök) Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

2017. szeptember 12. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2017. október 03. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2017. november 07. 14 
30

 (kedd) Őszi nevelési értekezlet 

2017. december 05. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2018. január 9. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2018. január 26 . 12
15

 (péntek) Első féléves osztályozó értekezlet 

2018. február 06. 12 
15

 (kedd) Félévi tantestületi (és információs) értekezlet  

2018. március 06. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2018. április 10. 14 
30

 (kedd) Tavaszi nevelési értekezlet 

2018. május 03. 14 
30

 (csütörtök) Osztályozó (és információs) értekezlet (végzős) 

2018. június 05. 14 
30

 (kedd) Információs értekezlet 

2018. június 15. 14
00

 (péntek) Osztályozó értekezlet 

2018. június 29. 9 
00

 (péntek) Év végi tantestületi értekezlet 

 Vezetői értekezlet: Hétfő 9
00 

(heti rendszerességgel) (Helye: Igazgatói iroda) 

 Vezetőtestületi értekezlet: Kedd 8 óra
 
(minden hónap első keddje) (az iskola vezetősége, 

munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár, szakszervezeti titkár, 

IKSZ tanár. (Helye: Igazgatóhelyettesi iroda) 
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 Iskolagyűlés: Minden hónap első szerdája, nagyszünet (aula) ill. igény szerint vagy aktuális 

tájékoztatás az iskolarádión keresztül 

 

Szülői értekezletek:  

 

  Tanári fogadóórák fogadóórák: egyéni beosztás alapján /megtalálható az iskola tanári 

hirdetőtábláin illetve az iskola elektronikus oldalán/ Az érdeklődő szülő egy nappal korábban jelezze 

a kolléga irányába a megkeresést.  

6. Megbízások  

Munkaközösségek Vezetők 

Közismereti munkaközösség Nagyné Dénes Mária 

Osztályfőnöki munkaközösség Hegyesiné Fekete Borbála 

Szakmai munkaközösség Kardos József 

 

  A munkaközösségek önálló munkaterv szerint működnek, munkatervük az iskolai munkaterv 

mellékleteit képezik. A munkaközösség-vezetők középszintű vezetői feladatokat látnak el. Az iskola 

vezetőtestületének tagjai szakmai tanácsadó testületeként működnek részt vesznek a szakmai 

irányításban, ellenőrzésben, beszámoltatási jogkörrel felruházott vezetők. 

 

Időpont Érintettek 

2017. szeptember 20. 16 
00

 ill. 17 
00 

Kezdő ill. Végzős osztályok szülői értekezlete 

2017. október 16. 16 
00 

(szerda) Összevont iskolai szülői értekezlet 

2017. október 16. 17 
00

 (szerda) Osztályok szülői értekezlete I. félévi 

2018. február 14. 17
00

 (szerda) Osztályok szülői értekezlete II. félévi 

2018. március-április Végzős osztályok szülői értekezlete 
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Osztályok és osztályfőnökeik a 2017/2018-es tanévben 

9.A Kovács Sándorné 

9.B Bacsa Zsolt 

9.C Sáfián György 

10.A Hegyesiné Fekete Borbála 

10.B Vas Gábor 

10.C Kardos József 

11.A Pál Csaba 

11.B Bányai Ottó 

12.A Szalókiné Nagy Katalin 

KSZ11 (megszűnt) - 13.A Nagyné Dénes Mária 

KSZ12 - 14.A Barta László 

További felelősök: 

Terület Név 

Szakszervezeti titkár Kardos József 

Tankönyvfelelős - Iskolatitkár Nagy Edit 

Könyvtár  

Gyermek és ifjúságvédelem Osztályfőnökök 

Versenyfelelős Szijjártóné Sándor Ágota 

Felnőttképzés Barta László 

Diákönkormányzatot segítő tanár Kovács Sándorné 

Iskolai honlap karbantartása Pál Csaba 

Iskolapszichológus Berkéné dr. Sajti Ilona 

Beiskolázási felelős Szijjártóné Sándor Ágota 
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A tanulói fegyelmi bizottság elnöke A tanuló(k) osztályfőnöke(i) 

Iskolai események dokumentálása Bányai Ottó 

Iskolai Közösségi Szolgálat Szalókiné Nagy Katalin 

 

9. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje  

Állandó ügyelet tartása (7
00

 – 16
00

) 

Hegyesi Sándor személyes Igazgatói iroda Hétfő 

Szijjártóné Sándor Ágota személyes Igazgatóhelyettesi iroda Kedd 

Hegyesi Sándor személyes Igazgatói iroda Szerda 

Szijjártóné Sándor Ágota személyes Igazgatóhelyettesi iroda Csütörtök 

Adminisztráció és telefonos vezetői Gazdasági iroda Péntek 

 

 

10. Vizsgaterv 2017. október, 2018. május – június 

Érettségi vizsga:  
 

Hrivnák Hajnalka magyar nyelv és irodalom 

Aziz Suhair  angol nyelv 

Hrivnák Hajnalka történelem 

Hegyesiné Fekete Borbála testnevelés 

Kardos József   gépészeti alapismeretek 

Kati Imre  biológia, kémia 

Kovács Sándorné német nyelv 

Nagyné Dénes Mária matematika 

Lengyel József  földrajz 

Hegyesi Sándor  informatika 

Bányai Ottó  informatikai alapismeretek 

Nagy Edit  jegyző  

 

Szakmai vizsgák:  
 

Ipari gépész (komplex szakmai vizsga tervezett közreműködői) 
 

Kardos József  kérdező tanár 

Fehér Gábor  kérdező tanár 

Jámbor Lajos  kérdező tanár 

Csüllög László  segítő tanár 

Vas Gábor  kérdező tanár 

Incze József  segítő tanár 

Pál Csaba  kérdező tanár 

Nagy Edit  jegyző 
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Női szabó (komplex szakmai vizsga tervezett közreműködői) 
 

Patai Gyuláné  segítő tanár  

Komócsin Julianna  kérdező tanár  

Szijjártóné Sándor Ágota  kérdező tanár 

Víghné Szigeti Zsuzsanna segítő tanár 

Máténé Székely Erika segítő tanár 

Nagy Edit   jegyző 

 

Hegesztő: (komplex szakmai vizsga tervezett közreműködői) 
 

Fehér Gábor  kérdező tanár  

Vas Gábor  kérdező tanár 

Incze József  segítő tanár 

Nagy Edit  jegyző 

 

Informatikai rendszerüzemeltető (komplex szakmai vizsga tervezett közreműködői) 

 Bacsa Zsolt kérdező tanár 

 Bányai Ottó kérdező tanár 

 Hraskó Péter segítő tanár 

 Szalókiné Nagy Katalin segítő tanár 

 Nagy Edit jegyző 

 

Szeghalom, 2017. augusztus 31. 

        Hegyesi Sándor intézményvezető 

 

 

12. Legitimációs záradék 

A Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolája nevelőtestülete az éves 

munkatervet 2017. augusztus 31-én elfogadta. 

 

Mellékletek: a munkaközösségek munkatervei 

 Közismereti munkaközösség 

 Osztályfőnöki munkaközösség 

 Szakmai munkaközösség 

 Diákönkormányzat 

 Iskolapszichológus 
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MUNKATERV 

 

 

 

 

Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 

Közismereti Munkaközösség Munkaterve 

 

2017-2018 tanévre 

 

 

 

 

      Összeállította:        Jóváhagyta: 

  

Nagyné Dénes Mária     Hegyesi Sándor 

Munkaközösség vezető            Igazgató 

 

 

 

Szeghalom 2017.08.31. 
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Munkaközösség tagjai: 

           Természettudományok                                   Humán tudományok 

Nagyné Dénes Mária (matematika, fizika)          Hrivnák Hajnalka (történelem, magyar nyelv  

Barnáné Lakatos Ilona (matematika, fizika)                                       és irodalom) 

Hegyesiné Fekete Borbála (testnevelés)              Kovács Sándorné (német nyelv) 

Barta László (testnevelés, informatika)                Aziz Suhair (angol nyelv) 

Csarkó János (természetismeret)                          Mariann (angol nyelv) 

Kati Imre (biológia, kémia)                                  Sáfián György (angol nyelv) 

Berkéné Dr. Sajti Ilona (pszichológus)                 Kaszanyi Lajosné (történelem)  

                                                                               Vasvári Krisztina (történelem) 

 
  

A munkaközösség céljai: 
- Természettudományos műveltség kialakítása, a természettudományt kedvelő, értő ismerő és 

használni tudó fiatalok nevelése. 

- Környezetvédelemre való tudatos nevelés. 

- Egészséges életmódra való nevelés. 

- Tantárgyak közti (kapcsolat) koncentráció megvalósítása. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Természettudományos gondolkodás fejlesztése. 

- Helyi kiállítások megtekintése. 

- Jeles napok, hagyományok megismertetése a diákokkal. 

 

Feladatok: 

- Alapkészségek folyamatos fejlesztése minden évfolyamom, minden tantárgyból. 

- Differenciált képesség fejlesztése (egyéni képességeknek megfelelő oktatás). 

- Viselkedés kultúra, viselkedési szabályok hangsúlyozása, 

-  Kommunikációs kultúra fejlesztése, társas viselkedés szabályainak betartása. 

- Fejlesztő foglalkozások tartása (tanulmányi eredmény javítása). 

- Házi versenyek szervezése (megfelelő számú jelentkező esetén). 

- Tovább tanulásra való felkészítés (sikeres beiskolázás). 

- Kompetenciamérés előkészítése, lebonyolítása, a 10. évfolyamon. 

- Eszközállomány további bővítése. 

 

     Mivel kis létszámú tantestület vagyunk, programjainkat összehangoljuk az informatika és 

osztályfőnöki munkaközösségekkel. Megbeszéléseinket negyedévente tartjuk vagy szükség 

szerint. 

Témája: versenyek előkészítése, aktuális problémák megbeszélése. 

 

 Házi versenyek szervezése: 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Kihívás napi programba városi rendezés esetén bekapcsolódunk.  

Minden olyan további versenyen és rendezvényen részt kívánunk venni, amelyről évközben 

szerzünk tudomást és azt gondoljuk, a gyerekek érdeklődését felkeltheti, tudását gyarapítja és 

az iskola hírnevét növeli.  
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Tanulmányi versenyek: 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek: OKTV. 

Nyelvi versenyek: Fox és Hebe országos levelező verseny. 

Implom József helyesírási verseny. 

 

 

 

Ellenőrzések az év folyamán: 

- Tanmenetek, szakköri tervek elkészítése. 

- Óralátogatások. 

     - Írásos dokumentumok tanulói füzetek ellenőrzése. 

 

 

 

Általános feladatok: 

- Szakirodalom, dokumentumok tanulmányozása 

- Munkaközösség tagjainak folyamatos kapcsolat tartása (új infók ötletek tapasztalatok) 

- Pályázatfigyelés. 

- Tananyaghoz kapcsolódó városi programokon való részvétel. 

- Iskolai honlapon való megjelenés. 

- Nagy Miklós Városi Könyvtár osztály szintű látogatása. 

- Mundérba bújt történelem című kiállítás megtekintése, Városi séta programon való részvétel  

 

Megemlékezések, ünnepek: 

 

Tanévnyitó ünnepség (szeptember 1.) 

Szigeti Endre halálának 81. évfordulója (szeptember 7.) 

Emlékezés az aradi vértanúkra (október 6.) 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (október 23.) 

Megemlékezés tanárainkról (november 1.) 

Szalagavató ünnepség (december 16.) 

Karácsonyi ünnepség az iskolában (december 23.) 

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (február 25) 

Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról (március 15.) 

Húsvéti szokások (március 30.) 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól (április 16.)  

Ballagás (május 4.) 

Szigeti Endre születésének 91. évfordulója (május 26.) 

Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

Pedagógus nap (június 3.) 

Tanévzáró ünnepség (június 15.) 
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Diákolimpia, sportversenyek: 

 

 

1. Decathlon B33 Diákolimpia B Korcsoport V-VI. Kcs. (október) 

2. Székely Kupa. Centrum iskolái közötti bajnokság.(október) 

3. Minden hónapban edzőmérkőzés a Diákolimpiára való felkészüléshez. 

(Gyula-, Szarvas-, Mezőberény-, Sarkad-, PAG csapatai ellen) 

4. „Szigeti Endre Kosárlabda Kupa”  a Gyulai SZC középiskolásai részére (november) 

5. „Szakmák éjszakája” Játszhatsz csapatunkban, vagy ellenünk.  

6. Diákolimpia Kosárlabda ” B” kategória Zsíros Tibor emlékverseny V-VI. Kcs. 

(Elődöntő, Döntő. (február) 

7. Sreetball Békéscsaba  Nemzetközi csapatok részvételével (június) 

8. A versenyekre és rendezvényekre való felkészüléshez heti 2 edzés. 

 

 

 

 

Idő Feladat Felelős 

Szeptember - Előző tanév munkájának értékelése, lezárása. 

- Előttünk álló tanév feladatainak megbeszélése. 

- Tanmenetek elkészítése, leadása, ellenőrzése. 

- Szint felmérések elő készítése, lebonyolítása. 

- Igény szerint szakkörök, felzárkóztató 

foglalkozások beindítása. 

- Versenykiírások figyelemmel kísérése. 

- Aktuális jelentések elkészítése. 

- Diákká fogadom, gólyaavatás. 

(akadályversennyel összekapcsolva) 

- Szövegértés háziverseny. 

- Házi fordítóverseny az európai nyelvek 

napján. 

 

Munkaközösség 

 

 

Nagyné Dénes Mária 

 

 

 

 

Munkaközösség 

 

Berkéné Dr. Sajti Ilona 

Nyelvszakos pedagógusok 

Október - Házi tanulmányi versenyek beindítása igény 

szerint 

- Megemlékezések, ünnepek. 

- Közlekedési ismeretek verseny, tanulói 

érdeklődés esetén. 

- Fotó kiállítás előkészítése, megszervezése. 

- Beiskolázás segítése.  

- Érettségire való felkészítő beindítása 

- Történelem háziverseny 

- Terror veszély napjainkban. (előadás) 

- Csillagászati megfigyelések. 

- Zene világnapja 

- Kajak túra a Berettyón 

Munkaközösség 

 

Humán szakos pedagógusok 

 

 

Nagyné Dénes Mária 

 

 

Kaszanyi Lajosné 

Aziz Suhair 

Nagyné D Mária 

 

Testnevelő szakos 

pedagógusok 

November - Fizika, kémia, sporteszközök beszerzése. 

- Diákolimpia nevezés, folyamatos (kosár, foci) 

- Pályázat figyelés, 

- Testnevelés felmérése eredményeinek 

értékelése (őszi, tavaszi) 

- egészségnap szervezése. 

Nagyné Dénes Mária 

Bartha László 

 

Hegyesiné Fekete Borbála 
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- Idegen nyelvi teszt-verseny. 

- Szép magyar beszéd iskolai fordulója. 

- Haloween parti szervezése. 

Nyelvszakos pedagógusok 

Magyar szakos pedagógusok 

December - Nyíltnap, pályaválasztási nap programjának         

  összehangolása a többi munkaközösséggel.         

- Véradáson részvételre mozgósítás. 

- Szalagavató. 

Munkaközösség 

Január - Félévi munka értékelése. 

- Korrepetálások, fejlesztések hatékonyságának 

vizsgálata. 

- Fejlesztési terv készítése a lemorzsolódás 

elkerülése érdekében. 

- Természettudományos vetélkedő szervezése. 

- Üzemlátogatás. 

- Sí tábor szervezése. 

 

Munkaközösség 

 

 

Nagyné Dénes Mária 

 

 

 

Jámbor Lajos 

Február - Helyi kiállítás megtekintése. 

- Bálint napi versmondó verseny 

- Próba nyelvvizsga 

Nagyné Dénes Mária 

Magyar szakos pedagógusok 

Aziz Suhair 

Március - Kerékpár túra a Körösladányi duzzasztóhoz. 

   (kapcsolattartás Hideg Róbert) 

 

Hegyesiné Fekete Borbála 

Április - Részvétel a SZESZI napokon. 

- Föld napja alkalmából filmvetítés. 

- Próba érettségi lebonyolítása matematikából. 

- Érettségi vizsgák előkészítése. 

- Felkészítés a kompetenciamérésre. 

- Szakmák éjszakája 

- Történelmi tanulmányi kirándulás. 

- Költészet napja. 

Munkaközösség 

 

Nagyné Dénes Mária 

 

 

Munkaközösség 

Humánszakos pedagógusok 

Május - Országos kompetenciamérés 10. osztály 

előkészítése, lebonyolítása. 

- Érettségi vizsgák. 

Munkaközösség 

Június - Madarak fák napja (Szeghalom határa) 

- Vakációváró akadályverseny. 

- Éves munka eredményeinek értékelése 

- Következő tanév feladatainak előkészítése 

Hegyesiné Fekete Borbála 

Munkaközösség 

 

 

 

Szeghalom, 2017. 08. 31.   

 

Nagyné Dénes Mária 

Munkaközösség vezető                                                             
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve  

a 2017/2018-as tanévre 

A munkaközösség tagjai: minden osztályfőnök 

 9.A Kovács Sándorné 

 9.B Bacsa Zsolt 

 9.C Sáfián György 

 10.A Hegyesiné Fekete Borbála 

 10.B Vas Gábor 

 10.C Kardos József 

 11.A Pál Csaba 

 11.B Bányai Ottó 

 12.A Szalókiné Nagy Katalin 

 13.A Nagyné Dénes Mária 

 14.A-KSZ/12 Barta László 

A munkaközösségi értekezletek időpontja: Aktualitásnak megfelelően havonta egyszer a tantestületi 

értekezletet megelőzően 

A munkaközösség célkitűzései:  

- a szülők iskolai életünkbe történő bevonása, szülői értekezleten való megjelenés    aktivizálása 

- kezdő osztályfőnökök segítése 

- együttműködés a DÖK-kel  

- a diákok iskolai rendezvényeken való aktív megjelenésének ösztönzése 

- iskolai hagyományaink ápolása 

- egységes iskolapóló a kezdő évfolyamokon 

- káros szenvedélyek elleni küzdelem (pl. dohányzás, alkohol, drog) 
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- magatartási nehézségekkel küzdő, illetve hátrányos helyzetű tanulók segítése 

- a házirend betartása, betartatása 

- együttműködés a fegyelmi bizottsággal 

- a diákok közösségfejlesztő ötleteinek összegyűjtése, megvalósításuk segítése 

- együttműködés a különböző munkaközösségekkel 

Általános javaslatok: 

- iskolavédőnő bevonása az osztályfőnöki órák szervezésébe, alakításába. 

- aktuális kiállítások, múzeumok, egyházak, könyvtárak, tűzoltóság, hivatal, éttermek 

látogatása az osztályfőnöki órák keretein belül. (fakultatív programok) 

- üzemlátogatások 

- biztonságos közlekedés és balesetvédelmi tájékoztatás az osztályfőnöki órákon, valamint 

kapcsolattartás a rendőrséggel. 

- jutalmazási lehetőségek kidolgozása 

- további információk beszerzésének lehetőségei: 

www.osztalyfonok.hu 

Osztályfőnöki kézikönyv /Szabó Kálmán-Bp. : Nemzeti  Tankönyvkiadó, 1997. 

Felkészítés a családi életre/ Dr. Czeizel Endre. – Bp. : Corvina, 1998. 

Vitaanyagok osztályfőnöki órára - 7-12. osztály 

Feladatok Felelős(ök) Határidők 

Szeptember 

- évkezdésből adódó osztályfőnöki feladatok 

elvégzése 

- osztályok tisztségviselőinek meg- illetve 

újraválasztása 

-tűz-és balesetvédelmi oktatás 

- ügyeleti beosztás elkészítése 

 

 

 

- osztályfőnökök 

- osztályfőnökök 

 

-osztályfőnökök 

- nevelőtestület, 

 

 

- szeptember 10. 

- szeptember 10. 

 

-szeptember 1. 

- szeptember 15.  

http://www.osztalyfonok.hu/
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- osztályfőnöki ütemterv elkészítése 

 

- az e-napló adatainak pótlása, ellenőrzése 

 

- a szalagavató ünnepség előkészítése 

 

 

-szülő értekezletek a 9. évfolyamokon és a 

végzős 12.A osztályban                

  

 

 

- igazgatóhelyettesek 

 

- osztályfőnökök, 

munkaközösség-vezető 

- osztályfőnökök, e-, 

iskolatitkár, osztályfőnökök 

- 11-12. évfolyamok 

osztályfőnökei 

- osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

- szeptember10. 

 

 

- szeptembertől 

folyamatosan 

 

-szeptember 20. 

Október 

- október 6-ai megemlékezés az aradi 

vértanúkról osztályfőnöki órán 

 

-hulladékgyűjtés 

 

-gólyaavató 

 

- október 23-i iskolai megemlékezés az 1956-os 

forradalom és köztársaság kikiáltásáról 

- szülői értekezletek előkészítése 

 

 -osztályfőnökök 

-történelem szakos  

kollégák 

-szülői munkaközösség 

 

-diákönkormányzat, 

tizedikes osztályfőnökök 

-történelem szakos 

kollégák 

- osztályfőnökök 

munkaközösség- vezető 

 

 

- október 5-9. 

 

-október 11. 

 

-október 20. 

 

 október eleje 

 

-október 16. 
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November 

- szalagavatói próbák megszervezése 

 

- a bukásra álló tanulók szüleinek  kiértesítése 

-egészségnevelési programok, vetélkedők, 

elsősegélynyújtás előadás szervezées 

 

 

-10.-11. évfolyamok 

osztályfőnökei 

-osztályfőnökök 

 

-munkaközösségvezető 

 

- nov.vége 

 

 

 

- nov. 30. 

December 

- szalagavató ünnepség 

 

- beszélgetések a karácsonyi ünnepekről, termek 

díszítése 

-iskolai karácsonyi műsor megtekintése 

 

-11-12. évfolyamok 

osztályfőnökei 

-osztályfőnökök, 

nevelőtestület 

-magyar szakos kolléga 

 

- dec. 16. 

 

 

- december 18. 

Január 

- a félévzárásból adódó feladatok megbeszélése 

 

- munkaközösség, 

igazgatóhelyettesek 

 

- januárban 

folyamatosan 

Február 

-sítábor 

 

- felkészítés a munkavállalói szerepre a végzős 

osztályokban, és kapcsolatteremtés a Munkaügyi 

Központtal. 

 

-Kardos József, Pál Csaba 

-végzős osztályfőnökök 

 

 

- osztályfőnökök 

 

.februér 9. vagy 

február 17. 

- február 12-ig 

 

 



Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

35 

 

- továbbtanulással kapcsolatos feladatok 

-diáknap 

 

- Február 25. Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól osztályfőnöki órán. 

- szülői értekezlet előkészítése 

-diákönkormányzat, végzős 

osztályfőnökök 

- osztályfőnökök 

 

- munkaközösség vezető 

- február  

- adott határidőig 

 

- februárban 

Március 

- március 8. nőnapi köszöntés megszervezése 

- március 15. Iskolai megemlékezés szervezése az 

1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. 

- a bukásra álló végzős tanulók szüleinek 

értesítése 

 

 

- diákönkormányzat 

- magyar szakos kolléga, 

osztályfőnökök 

 

- végzős osztályfőnökök 

 

- március 8. 

-március 14. 

 

 

- március 30. 

Április 

- április 16. Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól osztályfőnöki órán. 

 

- a bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése 

 

- a ballagási ünnepség szervezése, jutalmazottak 

kiválasztása 

- szerenád 

 

- bolondballagás 

-sportnap 

 

 

- osztályfőnökök 

 

 

- osztályfőnökök 

 

- ballagó és ballagtató 

osztályok osztályfőnökei 

- ballagó osztályok 

osztályfőnökei 

- ballagó osztályok  

osztályfőnökei 

testnevelést tanító kollégák 

 

- április 11-22. 

 

 

 

 

- április 30-ig 

Május 

 

 

- ballagó és ballagtató 
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- ballagási ünnepség lebonyolítása 

 

-osztálykirándulások 

- a kirándulásokhoz szállások, programok 

összegyűjtése 

osztályok osztályfőnökei 

 

- osztályfőnökök 

 

 

- április 30. 

 

-május-június 

- az év során 

Június 

- pedagógusnap 

- osztályok jutalmazottainak kiválasztása 

 

 

- osztályfőnökök 

- osztályfőnökök 

- igazgató 

 

 

 

 

 

- június 3. 

- június 15. 

- tanévzáró 

 

 

 

 

Szeghalom, 2017. augusztus 31.   

 

 

        Hegyesiné Fekete Borbála 

          munkaközösség-vezető 
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MUNKATERV 
 

Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Szakmai munkaközösség éves munkaterve 

/2017-18. tanév/ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017 /2018 

 

 
 
 
 
 

Készítette:   Kardos József 

 
 

 A munkaközösség havi / 2 havi rendszerességgel tartja értekezleteit, megbeszéléseit 

minden páros hónap második keddjén, 13.45 órakor. 
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*Ez a tantestületi értekezletek időpontjainak függvényében változhat! 

 

Az értekezletek helye: Szigeti Endre Szakképző, Fsz 09, Bihari L. tanterem. 

 

 

 

 

 

 

 

Általános célok: 

 

1) Elméleti és gyakorlati képzés közötti összhang javítása, törekedjünk a gyakorlati 

képzőhelyekkel történő lehető legjobb, kapcsolat kialakítására. 

 

2) Cél tanműhelyeink megfelelő szintű kiépítése, gépeinek eszközállományának bővítése, 

folyamatos fejlesztése, azok állagának óvása.  

A hegesztő szakma elméleti és gyakorlati oktatási feltételeinek javítása, a forgácsoló 

szakma oktatási feltételeinek előkészítése. 

 

3) Központilag szervezett tanulmányi versenyeken törtnő részvétel, arra történő 

motiválás, tanulói felkészítés. 

Központi verseny kiírásának elmaradása esetén házi tanulmányi verseny 

megszervezése. 

 

4) Az iskola beiskolázási programjának támogatása, munkaközösségi tagok különböző 

beiskolázási fórumokon történő (fokozott!) részvétele. 

Pl. project-nap, szakmai nap, Békéscsaba Csaba_Park fórum, Szakmák Éjszakája, 

környékbeli általános iskolák látogatása, személyes találkozás általános iskolai 

tanulókkal. 

 

5) Szakmai kapcsolatok kiépítése a Gyulai Szakképző Centrummal, annak 

tagintézményeivel. 

 

6) Felnőtt képzésben történő részvétel, a lehetőségekhez képest, mind fémipari, mind a 

ruhaipari szakmákban. 
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Szeptember: 

 

1) Munkaközösségi megbeszélés a szakmai igazgató helyettes  részvételével. Tárgy a 

tanév aktuális feladatai, szakképzés problémái. 

Felelős: Kardos József 

Résztvevők: Szíjjártóné Sándor Ágota ig.h.; a munkaközösség tagjai. 

 

Időpont: szeptember 15-ig. 

Felelős: Kardos József 

 

2) látogatás a Csaba Metal Zrt.nél.  

Iskolai szaktanárok és a vállalat szakoktatója közötti egyeztetések, képzés és a tanév 

feladatainak összehangolása. Az új gyakorlati rend tapasztalati. Tájékozódás a kint 

lévő osztályok képzéséről, a tanulók teljesítményéről. 

 

Résztvevők: a munkaközösség tagjai, igazgató helyettes, továbbá a Csaba Metál Rt. 

képviselői. 

Időpont: szeptember 30-ig. 

Felelős: Vas Gábor 

 

3)  Ruhaipari szaktanárok és a Felina Hungária Rt. közötti megbeszélés létrehozása, a 

közös képzési feladat áttekintése, új alapokra helyezése, feladatok egyeztetése, 

kapcsolat erősítése.  

Az új gyakorlati rend tapasztalati. Tájékozódás a kint lévő osztályok képzéséről, a 

tanulók teljesítményéről. 

A Felina szakoktatójával a tavalyi tanév tanulságainak kiértékelése. 

Résztvevők: a munkaközösség tagjai, továbbá a Felina Hungária Rt. szakoktatója és 

képviselői. 

 

Legyen jelen a szakmai igazgató helyettes is. 

 

Felelős: Komócsin Julianna 

Időpont: október 15-ig. 

 

Október: 

  

1) Kiutazás Kézdivásárhelyre a HATÁRTALANUL project keretében. 

Szabó és gépész szakos hallgatók részére. 

Kiutazás: 30 fő diák, 3 fő pedagógus. Partner intézmény: Gábor Áron Líceum, 

Kézdivásárhely. 

Felelős: Kardos József,  

Időpont: október 9-12.. 

 

 

2) Részvétel a békéscsabai vagy megyei   Pályaválasztási fórumon, a Szakképzési 

Centrum színeiben, annak irányításával. 

Helyszín: CSABA PARK, Békéscsaba 

Felelős: Kardos József, Szijjártóné Sándor Ágota 

Időpont: október 20-ig. 
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3) Szakmák bemutatása az októberi nyílt napon, az iskolánkba látogató 8-os diákok 

részére.  

Bemutatók vállalása és betekintési lehetőség biztosítása a tanműhelyi munkákba, 

ruhaipari és fémipari tanműhelyekben egyaránt. 

Beszélgetés a szülőkkel, szülők tájékoztatása. 

Felelős: Kardos József, Szijjártóné Sándor Ágota 

Időpont: október 25. 

 

 

4) Szakmai üzemlátogatások megszervezése a gépészet szakma csoportban, a 10. 

évfolyamos tanulóink részére, lehetőség szerint az alábbi vállalatoknál: 

Hollósi Forgácsolási vállalkozás, Szeghalom és 

 K.U.K.A. Robotics, Füzesgyarmat. 

Felelősök: Kardos József, Csüllög László 

 

Időpont: október31-ig. 

 

November: 

 

1) Munkaközösségi megbeszélés, a külső gyakorlati képzőhelyek szakoktatóinak 

meghívásával. Továbbá meghívjuk a szakképzős osztályfőnököket is. 

 

Helyszín: Bihari L. emlékterem,  

tárgy: aktuális ügyek, hiányzás és fegyelem a gyakorlati képzőhelyeken. 

 

Felelős: Kardos József 

Időpont: november 30-ig. 

 

December: 

 

1) Tájékozódás az idei év országos szakmai versenyeiről, az igazgató helyettes 

koordinálásával. 

Országos tanulmányi versenyek kiírásának ismertetése, helyzetfelmérés. 

Jelentkezések elbírálása, a megfelelő tanulók kiválogatása, felmérés, „házi verseny” 

lebonyolítása. Jelentkezések véglegesítése. 

 

Felkészítések megkezdése, azok ütemezése a kollégák bevonásával. 

/ szakmai tantárgyi versenyek, szakma kiváló tanulója verseny/ 

 

Szakmánként irányítanak: Kardos József, Komócsin Julianna, Vas Gábor 

Felelős: Kardos József 

Határidő: december 20. 

 

2018.  Január: 

 

1) Tantárgyi versenyek felkészítésének munkáinak folytatása, korrepetálások, tanulóink 

versenyfelkészítése január és február hónapokban. 

 

Felelős: Kardos József, Komócsin Julianna, Vas Gábor 

Határidő: január 15. 
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2) Szakmánkénti részvétel az SZKTV_2018 tanulmányi verseny megyei válogatóin, 

beutazás Békéscsabára. 

 

            Költsége: 10000Ft/fő utazási költség  autóbusz jegyek) 

           6 diák+ 1 kísérő 

           Várható költség összesen: 10000Ft 

Vagy kisbusz biztosítása a fenntartó részéről! 

 

Felelős: Kardos József 

Határidő: január 15. 

 

3) Munkaközösségi értékelő értekezlet, az első félév tapasztalatai, tanulmányi 

munkafegyelem, a külső képzőhelyeken folyó munka értékelése, a gyakorlati oktatók 

meghívásával.  

Időpont: január közepe, a félévzárás függvényében 

 

Felelős: Kardos József 

Időpont: január 30-ig. 

 

Február: 

 

1) Szakmai program a női szabó szakmát tanuló diákjaink részére: 

Méter-, és rövidáru boltok látogatása, ahol megismerkedhetnek a tanulók a 

különféle alapanyagú, szövésű, mintázatú textíliákkal, valamint a forgalomban lévő 

kellékekkel. 

 

 Felelős:  Komócsin Julianna, Víghné szigeti Zsuzsanna 

Időpont: februárár 28-ig. 

 

2) Résztvétel a SZÉTV 2017-es tantárgyi versenyen: 

Gépészeti alapozó Feladatok ágazati érettségi tantárgyi versenye. 

Tanulók kiválogatása és felkészítése, nevezések véglegesítése a 12A osztályból. 

 

Felelős: Kardos József 

Várható időpont: március 25. 

 

Március: 

 

1) Székelyek beutazása Kézdivásárhelyről a HATÁRTALANUL project keretében. 

A tanulók és kísérőik fogadása, szakmai project lebonyolítása az iskolában, 

kirándulások és szabad idős programok megszervezése. 

Ezt a feladatot lehetőleg a teljes tantestület bevonásával hajtsuk végre, a megfelelő 

partner kapcsolat kialakítása céljából! 

Partner intézmény: Gábor Áron Líceum, Kézdivásárhely. 

Felelős: Kardos József,  

Időpont: március 5-8. 

 

1) Szakmai versenyekre elődöntőinek kiértékelése. 

Az esetlegesen országos döntőbe jutott tanulók utaztatásának megszervezése, ezzel 

kapcsolatos megbeszélések a külső gyakorlati képzőhelyek szakoktatóival.  

Továbbá az elődöntők eredményeinek kiértékelése. 
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Felelősök: Kardos József, Vas Gábor, Komócsin Julianna 

Várható időpont: március 20-25. 

 

2) Szakmai tanulmányi üzemlátogatás, helyben Szeghalmon. 

CNC forgácsolási gyakorlat és bemutató a 11/ 12-es gépész tanulók számára.  

Helyszín: Feed-M Bt. Szeghalmi telephelye. 

Kapcsolat felvétele: Mester Csaba szeghalmi vállakózóval.. 

 

Felelősök: Kardos József, Vas Gábor 

Időpont: április15-ig. 

 

 

Április: 

 

1) A 9. évfolyam szintvizsgáinak megszervezése és a szintvizsgák lebonyolítása. 

Érintett szakmák: szabó-, hegesztő-, gépi forgácsoló / 9. évf. 

2) Felelősök: Kardos József, Szné sándor Ágota, 

Időpont: április 9-ig. 

 

3) Egyéb szakmai üzemlátogatások megszervezése a 10-11. évfolyamos tanulóink 

részére, lehetőség szerint az alábbi vállalatoknál: 

Felina Hungária KFt. 

Környezetvédelmi szakmai kirándulás (Vízmű-telep Szeghalom) 

 

Felelősök: Kardos József, Fehér Gábor,  Komócsin Júlia, 

Időpont: április 30-ig. 

 

4) Részvétel a „Szakmák Éjszakája” programon, a szakmai programok 

megszervezése. 

Bemutató órák és gyakorlati foglalkozások, a látogatók és érdeklődők bevonásával! 

 

Felelősök: Kardos József és a munkaközösség valamennyi tagja. 

Időpont: április 30-ig. 

 

Május: 

 

1) Szakmunkás vizsgák megszervezése: a 11. évfolyam ipari gépész, -hegesztő és szabó 

tanulók részére. 

Felkészítő korrepetálások biztosítása, azok megkezdése, végzős tanulók tájékoztatása, 

segítségnyújtás a ballagás utáni vizsgaidőszak hatékony eltöltéséhez. 

Gyakorlati vizsgák anyag-, és eszközigényének áttekintése, az anyag-, és 

eszközrendelési feladatok koordinálása, az anyag és eszközigény átadása az iskola 

gazdasági ügyintézőjének vagy a műszaki igazgató helyettesnek. 

 

A végzős szakközépiskolás gépész tanulók érettségi felkészítésének megkezdése, 

korrepetálások, felkészülés a gépészeti  írásbeli érettségire. 

 

Részt vesznek: szakmai tanárok, szakoktatók és a szakmai igazgató helyettes 

Felelős: Kardos József,  Komócsin Julianna, Vas Gábor 

Időpont: május 10-ig 
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2) Nyári gyakorlatok ütemezése, egyeztetés a gyakorlati képzőhelyekkel. Megfelelő 

mennyiségű anyag biztosításának megszervezése az iskolai tanműhelyekben tervezett 

gyakorlatokhoz. Egyeztetés az iskolai tanműhelyek kapacitásáról, az ottani nyári 

gyakorlat lefolytatásáról. 

Az iskola tanulóinak kellő időben történő tájékoztatása a nyári gyakorlatok 

lefolyásáról, az osztályfőnökök bevonásával. 

 

Felelős: Szijjártóné Sándor Ágota 

Időpont: június 10-ig 

 

Június: 

 

1) A 11. évfolyam komplex szakmunkásvizsgáinak megszervezése és lebonyolítása, 

külső gyakorlati helyek bevonásával vagy iskolai tanműhelyben. 

Részt vesznek: szakmai tanárok, szakoktatók és a szakmai igazgató helyettes. 

Felelős: Kardos József, Szijjártóné Sándor Ágota 

Időpont: június 10-ig 

 

2) Munkaközösségi megbeszélés, a tanév értékelése. 

Osztályozó és a szakmunkásvizsgák, komplex vizsgák értékelése. 

A megbeszélésen vegyenek részt a külső vállalatok (Csaba Metál Zrt, és Felina 

Hungária Kft.) szakoktatói is, továbbá meghívjuk a szakképzős osztályok 

osztályfőnökeit is. 

 

Felelős: Kardos József 

Időpont: június 20-ig 

 

3)   Szakmai érettségi vizsgáztatás lefolytatása a végzős 12A osztály gépész tanulóinál. 

 Eredmények értékelés, összehasonlítás az előző évek érettségi eredményeivel. 

 A tantestület tájékoztatása az évvégi tantestületi értekezleten. 

 

Felelős: Kardos József 

Időpont: június 20-ig 

 

Szeghalom, 2017-08-31.        Kardos József 
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Szakmai munkaközösség munkaterve II. 

(informatika) 

 

2017-2018 

Készítette: Kardos József 
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A munkaközösség tagjai: 

 

 Barta László 

 Bányai Ottó  

 Bacsa Zsolt 

 Szalókiné Nagy Katalin 

 Pál Csaba 

 Hraskó Péter 

 Hegyesi Sándor 
 

Általános célkitűzéseink, feladataink: 

 

A munkaközösség célja, hogy segítse, koordinálja és összehangolja az informatika tantárgyat 

tanító kollégák munkáját. 

A munkaközösség a diákok bevonásával aktívan részt vesz az iskola weblapjának, facebook 

oldalának folyamatos frissítésében, karbantartásában (szeszi.net). 

 

Fontosnak tartjuk kompetenciafejlesztő (különös tekintettel a digitális kommunikációs 

kompetenciákra) feladatok beépítését a tanulás-tanítás folyamatába. Feladatunk egységes 

ellenőrzési és javítási rendszer kialakítása, működtetése. Félévi és év végi számonkérés, 

összehasonlítás. 

Kiemelten fontos, hogy fejlesszük és formáljuk tanulóink műszaki nyelvezetét, műszaki kifejezések 

használatának elsajátítását, műszaki szemléletét, műszaki műveltségét, kreativitását.  

Az előzetesen felsoroltakon túl feladatunk a diákjaink felkészítése az év során megrendezett 

tanulmányi versenyekre és vizsgákra. Ezeket a feladatokat a munkaközösség tagjai, már az órai anyag 

összeállítása során figyelembe veszik, valamint korrepetálások, konzultációk keretében segítik.  

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása során figyelembe vesszük, hogy ezeknek a 

tanulóknak az oktatása, nevelése mindenkor az egyéni fejlődésük függvénye. Ennek megfelelően az 

érintett tanulók számára olyan feladatokkal készülünk, hogy azok mindenképp sikerélményt 

nyújtsanak.  

 

Munkaközösségünk rendkívüli esetektől eltekintve 2 havi rendszerességgel tart majd 

munkaközösségi értekezletet. 
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Feladataink a tanév folyamán: 

 

Szeptember  

 

 Alakuló megbeszélés 

 A tanév végi munkaközösségi beszámoló áttekintése, ennek alapján idei feladataink 
meghatározása 

 A tanórai munka hatékonyságának javítása érdekében meg kell teremteni a tanulók 
internethez és más programokhoz való hozzáférésének szabályozását. 

 Szoftver jogtisztaság betartása és ellenőrzése 

 Vírusvédelmi rendszer biztosítása, megújítása 

 Javaslattétel a hardver és szoftverfejlesztésre 

 Belépő évfolyamok szintfelmérői 

 Tanmenetkészítés, egyeztetések az új tantervek figyelembe vételével 

 Számonkérési rend egyeztetése, összehasonlítása  

 Felkészülés az új típusú informatika érettségire. 
 

Október  

 Szakkörök, tanfolyamok kezdése  

 Tanulmányi kirándulás megszervezése Kecskemétre, cél: GAMF és Mercedes, 
Felelős: Szalókiné Nagy Katalin 

 Jelentkezés versenyekre 

 Beiskolázás, nyílt napok - bemutató órák 

 Békéscsabai pályaválasztási börze feladatainak ellátása  

 Feladattár létrehozása 

 Eszközigény felmérése  
 

Január  

 Félévzárás 

 Iskolai háziversenyek kiírása, lebonyolítása 

 Tájékozódás országos szakmai versenyekről 

 Versenyfelkészítés  
 

Április  

 Tanulói csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Tanulmányi kirándulás  

 Érettségi, szakmai vizsga megszervezése, lebonyolítása 
o „Az év informatikusa” 

Május  

 Nyári gyakorlatok ütemezése, 11. évfolyam infós tanulói részére 

 Tanulmányi kirándulás helyben 
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 Érettségi, szakmai vizsga megszervezése, lebonyolítása 
o „Az év informatikusa” cím kijelölése, tanuló jutalmazásának megszervezése, 

 

Június 

 Szakmai érettségi vizsga lefolytatása 

 Tanévzáró munkaközösségi értekezlet 

 Nyári gyakorlat 
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Gyulai Szakképzési Centrum 
Szigeti Endre Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 
 

 
 
 
 
 

Diákönkormányzat munkaterve 
 
 
 
 
 

2017/ 2018 tanév 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Kovács Sándorné 
Diákönkormányzatot segítő tanár 
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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi 
funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. 
Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá 
teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. 
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. 
Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és 
tudják alkalmazni a tanulói, a diák önkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni 
azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. 
A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és 
programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a 
diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket. 
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá 
tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, 

sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. 
Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk. Minden hónap első csütörtöki napján diákgyűlést 
tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk diákönkormányzati képviselőit a Diákönkormányzat aktuális 
feladatairól, beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk álló feladatokról. 
 

Célunk: 
 
A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük 
sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új 
elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat. 
 
Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók 
közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget. 
 

 
Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában, akár önálló programokkal is.  
 
 

A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 
 
1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 
iskolaközösségben 
 
2. 
A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belsőkommunikációs csatornái:  
- az iskolafolyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK versenyek stb./  
- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai 
eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával  
- rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a helyi újságokban az aktualitásoknak megfelelően: 
diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók  
- osztályok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba  
 
3.A társadalmilag hasznos munkák irányítása:  
- papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal 
- hasznos elem gyűjtése folyamatosan  
- hulladékgyűjtés akciószerűen 
 
4. Kulturális rendezvények segítése:  
- iskolai ünnepélyek  
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- rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése  
- Diáknap  
- Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel  
- Iskolai Közösségi Szolgálatban való aktív részvétel 
 
5. Sportrendezvények, kirándulások lebonyolítása 
 
7. Egyéb tevékenységeink: 
- versenyek (tanulmányi, sport) lebonyolításában való részvétel 
- közös programok iskolán kívüli szervezőkkel 
- kapcsolat kialakítása a helyi és környező médiával 
 
 

 
Szervezeti felépítés 

 
Diákönkormányzatot segítő tanár 
 
Feladata:  
 

- a havi és/ vagy rendkívüli diákönkormányzati gyűlések megszervezése, előkészítése, 
dokumentálása 

- a programokon való segítség, részvétel, felügyelet 
- diákoknak a programok előkészítésében és lebonyolításában segítség nyújtása 
- iskolai rendezvények segítése 
- tanácsadás diákoknak 

 
Diákönkormányzat elnöke: a diákok által megválasztott tanuló 
 
Feladata: 
 

- iskolai gyűléseken, programokon való részvétel 
- iskolai, városi és egyéb hivatalos programokon való részvétel 

 
Diákönkormányzati képviselők: osztályonként két-két fő 
 
Feladatuk: 
 

- A Diákönkormányzat információnak közvetítése az osztály számára 
- Az osztály véleményének, ötleteinek tolmácsolása a Diákönkormányzat felé 
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Éves munkaterv 

 
 
SZEPTEMBER 
 
 
Alakuló ülés: 
 
Diákönkormányzat megalakulása 
 
- házirend 

- Diákönkormányzat vezetői pályázatok benyújtásának feltételei és formája  
- éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok 
 
Szeptemberi programok megbeszélése: 
 
- Iskolaalapító sírjának megkoszorúzása 
- „Diákká fogadom”- kilencedikesek diákká fogadása, avatása 
- iskolaudvar szépítése: rózsatövek ültetése, sövény-, bokormetszés 
- „Legszebb osztályterem” verseny kihirdetése 
- őszi dekoráció a termekben 
 
 
 

OKTÓBER 
 

- diák önkormányzati gyűlés 
- gólyaavatás, vetélkedő, kilencedikesek bemutatkozása 
- hulladékgyűjtés 
- iskolarádió beüzemelése 
- fotópályázat kiírása 

 
NOVEMBER 
 

- diák önkormányzati gyűlés 
- halottak napi megemlékezés 
-  játékos informatikai verseny 
- szalagavató szervezése 

 
 
DECEMBER 
 

- diákönkormányzati gyűlés 
- téli dekoráció a termekben 
- szalagavató ünnepség 
- fenyőfa állítása és díszítése az aulában 
- karácsonyi ünnepség, ajándékozás 
- karácsonyi karitatív tevékenység: „Mert adni jó…” 

 
 
JANUÁR 
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- diákönkormányzati gyűlés 
- Fekvenyomó bajnokság 
- iskolai sítábor / kirándulás tervezése 
- A Diákönkormányzat féléves munkájának értékelése 

 
 
 
FEBRUÁR 
 

- diákönkormányzati gyűlés 
- Diáknap, diákigazgató választása, diákprogramok 
- Valentin nap az iskolában 

 
 
MÁRCIUS 
 

- diákönkormányzati gyűlés 
- húsvéti készülődés 
- tavaszi dekorálás 

 
ÁPRILIS 
 

- diákönkormányzati gyűlés 
- sportnap 
- házibajnokságok 
- udvarszépítés , virágültetés 

 
 
MÁJUS 
 

- diákönkormányzati gyűlés 
- ballagás 
- osztálykirándulások 
- kosár bajnokság 

 
 
 
 
JÚNIUS 
 
- fordított nap 
- Vakációváró vetélkedő főzéssel egybekötve 
- diákönkormányzati gyűlés  
- a Diákönkormányzat munkájának éves értékelése, vezetői beszámolók 
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Iskolapszichológus munkaterv 
2017/2018-as tanév 

 
 

Intézményegységek: Dévaványa, Gyula, Sarkad, Szeghalom 
 
 
 
 
 

Készítette: Berkéné dr. Sajti Ilona 
Iskolapszichológus 
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Az iskolapszichológusi tevékenység ebben a tanévben is négy telephelyet érint: Dévaványa, 

Gyula, Sarkad, Szeghalom. Ezt a feladatot utazó pszichológusként látom el. Az idei tanévben alapvető 
célkitűzésem a már kialakított kapcsolatok bővítése a négy kijelölt tagintézményben (Gyula, Sarkad, 
Dévaványa és Szeghalom). Ennek érdekében folyamatosan bővítenem kell ismereteimet egyrészt 
magára a közoktatási intézményre vonatkozóan (szakmai dokumentumok megismerése), másrészt 
folyamatosan meg kell ismerkednem a diákokkal, a nevelőtestülettel, szükség és igény esetén a 
szülőkkel is. Folyamatos kapcsolattartás és ennek bővítése szükséges  

- az iskola vezetőségével, a tagintézmények vezetésével 
- a pedagógusokkal, a szakmai munkaközösségekkel 
- segítő szakemberekkel (fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, logopédus, pedagógiai 

asszisztens, orvos, védőnő, iskolarendőr stb.) 
- intézményen kívül a POK szakembereivel, szakmai konzultáció szükség szerint 

(esetmegbeszélés) más külső szakemberekkel 
 

Munkámat teljes állásban végzem. Mivel kutatótanár vagyok, kötelező óraszámom heti 18 óra. Ez 
négy munkanapra oszlik el, így intézményegységenként 4-5 órát jelent. A munkarend kialakításánál 
igyekszem figyelembe venni, hogy a tanulók, a pedagógusok, a szülők is megkereshessenek 
problémájukkal délelőtt vagy akár délután is, illetve a négy tagintézmény tekintetében igény és 
szükség szerint legyek elérhető. Az előző tanévben bevált a fix heti nap, amit természetesen igény 
szerint át tudtam csoportosítani. 

Tanév elején nagy hangsúlyt fektetek a bejövő kilencedikes évfolyam tanulóinak a 
megismerésére, az előzmények feltérképezésére (SNI, BTMN, egyéb problémák), valamint az ezekben 
az osztályokban tanítókkal, az osztályfőnökökkel való konzultációra. Amennyiben szükséges 
felméréseket végzek tanulással, pályaorientációval kapcsolatban. Az egyes tevékenységeket 
különböző szervezeti formákban végzem: egyéni beszélgetések, párokkal folytatott beszélgetések, 
kiscsoportos tevékenységek (5-10 fő), nagycsoportos vagy osztállyal folytatott tevékenységek. 

Komplex probléma esetén a tanuló irányítását segítem a szükséges szakemberhez, intézményhez. 
Szükség és igény szerint óralátogatásokat végzek, amelyek során tanórai tevékenységben 

figyelhetem meg a tanulót/tanulókat. 
A tanulók érkezhetnek hozzám egyéni döntés révén (amennyiben rendelkezik szülői jóváhagyó 

nyilatkozattal), küldheti a pedagógus, a szülő/gondviselő is. Jelentkezhet a problémával a szülő is 
előzetes egyeztetés szerint. 

Szeretném az osztályfőnöki munkát segíteni kérdőíves felmérésekkel, melynek értékelése után a 
témáról osztályfőnöki órákon beszélgethetnek, majd pedig én is szeretnék minél több osztályba 
eljutni, hogy ezekről a témákról pszichológiai megvilágításban is konzultálhassunk. A bejövő 9. 
osztályosoknak javasolt témám a tanulási stílusok kérdésköre, 10. osztályban kommunikációs 
témakör, 11. évfolyamon érzelmi intelligencia, 12-13. évfolyamokon pályaorientáció, munka-
érdeklődés témákban. 

Igény szerint rendelkezésre állok a pedagógusok mentálhigiénés problémáinak feltárásában, 
kezelésének segítésében. Tanévenként két előadást tervezek mindegyik tantestület számára. Az első 
előadás témája ebben a tanévben, még tanévkezdés előtt, a KÖTŐDÉS, mivel úgy gondolom, hogy 
jelentős kihatással van a tanulók személyiségfejlődésére, több problémára is rávilágít a magatartási 
nehézségek kezelésekor. A második előadás témájának a FELNŐTTKORI KRÍZISEK témakört 
választottam. 

Ezen túlmenően mindegyik tantestület számára felajánlottam két belső képzést a 277/1997. 
Korm.rendelet 5§ (3) d) pontja értelmében. A témakörök: Érzelmi intelligencia, Agresszió. A vezető 
tisztséget betöltők számára Vezetéspszichológia témában javaslok egy 8-10 órás belső képzést. Ezek 
a képzések tréning formában valósulnának meg. 
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A kötött munkaidőben végzett feladatok (kutatótanár: 18 óra) (Nkt. 62§, Nkt végrehajtási rendelete 
20/2012. 132§ (1)-(3), 326/2013. Korm.r. 17§ (3)): 

- tanulókkal és szülőkkel való közvetlen foglalkozás az iskolában az igazgatóval egyeztetett 
munkabeosztás szerint 

- a pedagógussal a tanuló ügyében folytatott konzultáció 
- a tanulók ügyében a szülővel folytatott konzultáció 

Heti kötött munkaidő (10 óra, arányosítva: 8 óra): 
- felkészülés a pszichológiai foglalkozásokra 
- rendszeres egyéni vagy csoportos megbeszélésen való részvétel a Pedagógiai Szakszolgálat, 

valamint a POK illetékes szakembereivel, koordinátorával 
- szükség szerint további konzultáció koordinátorral, iskolapszichológus kollégával (supervizio) 
- szakmai konzultáció a kliensek érdekében intézményekkel és személyekkel 
- igény szerint, esetenként előadás tartása, pszichológiai ismeretek átadása a nevelési-oktatási 

intézményben egyéni vagy csoportos formában a nevelőtestület, a szülők, a tanulók számára 
- prevenció 
- krízistanácsadás 

Kötetlen munkaidő: 
- a tevékenységek adminisztrálása az elektronikus naplóban 
- a foglalkozásokról kliens lap vezetése, probléma esetén esetleírás készítése 
- a tevékenységről időszakonként összefoglaló készítése az adatvédelmi törvény és a 

Pszichológus Etikai Kódex előírásait maximálisan figyelembe véve 
- szakmai ismeretek bővítése, továbbképzéseken való részvétel 

Módszerek, lehetőségek 
- egyéni beszélgetés 
- páros konzultáció 
- kiscsoportos foglalkozás (3-7 fő) 
- osztállyal foglalkozás 
- pedagógus konzultáció 
- szülővel konzultáció 
- előadás tartása 
- szülői értekezleten való részvétel 
- kérdőívek, tesztek kitöltetése és értékelése 
- egyéni, anamnézishez kapcsolódó feladatok végzése 
- esetenként mini tréningek tartása 

 
Az egyes tevékenységeket az iskolákhoz, azok igényéhez igazítottan végzem a Pszichológus Etikai 
Kódex és az érvényes rendeletek előírásait figyelembe véve. Az iskolapszichológus szolgáltatásait 
kiskorú csak szülői/gondviselői beleegyezés mellett veheti igénybe, melynek kiosztása tanév elején 
megtörtént, a visszaérkezett lapok begyűjtése az osztályfőnökök feladata. 
 
 
Szeghalom, 2017. augusztus 31. 
 
       Berkéné dr. Sajti Ilona 
       iskolapszichológus 
 
 
 

 


