Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth
Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

Munkaterv a 2013/14-es tanévre

Eseménynaptár
Programok, rendezvények a 2013/14-as tanévre
Időpont
2013.
szeptember
2.

Tevékenység, program
Első félév: szeptember 2-január 17.

Felelős

2-3.

Első tanítási nap
Tanévköszöntő
Órarend, teremrend elkészítése
Gólyaprogram a 9. évfolyamnak

3-14.
10.

Bemeneti mérések a 9. évfolyamon
Tanári ügyelet, H-betűs ügyelet

Szabóné Diós Edit
Tóthné Bertalan Éva
Dr. Veszelinov Ágnes
Pósfainé Szarvas Éva
Tóthné Bertalan Éva
Munkaközösség-vezetők
Dr. Majsáné Iván Gizella
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Munkaközösség-vezetők
Dr.Veszelinov Ágnes
munkaközösség-vezetők
Szabóné Diós Edit
Osztályfőnökök

Tanév eleji jelentések

30.

Munkaközösségi foglalkozások
A tanmenetek elkészítése, törzskönyvek,
bizonyítványok adminisztrációja
14.30 Munkaértekezlet
SZMK értekezlet 16 óra
Szülői értekezlet 17 óra
Iskolai házibajnokságok kiírása

30.

Új osztályok törzskönyve, bizonyítványa

16.
26.
26.

Ádándi-Kiss gyula
Molnár János
Osztályfőnökök
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella

Október
Hangversenybérletek szervezése 9-10.
évfolyam
Megemlékezés az aradi vértanúkról
(okt.1-4 között) műsor
tabló
Javító szakmai írásbeli vizsga
Pályaválasztási vásár - Ifjúsági ház, Agora

Osztályfőnökök

Barta Zoltánné
Fűrész Csilla

18. péntek

Véradás
Implom József helyesírási verseny iskolai
fordulója
Javító szakmai szóbeli, gyakorlati vizsga

17-18.

Ápolási verseny országos döntő, Budapest

22. kedd

Október 23-i iskolai ünnepség

Boller Györgyi
Kristóf-Varga Erika
Gera Csilla, Mikó Anna,
Kovács Zoltán
dr. Veszelinov Ágnes

4. péntek

8-9.
17-18-19.
Csütörtökpéntekszombat
14. hétfő
15. kedd

Osztályfőnökök,
történelemtanárok
Horváth Attila
Dr. Majsáné Iván Gizella
Dr. Majsáné Iván Gizella
Márkusné Csíkos Ildikó

Dr. Majsáné Iván Gizella

23.
szerda
24.
24. csütörtök
November
November 1.
péntek
5. kedd
6. szerda
7.

Nov.7-ig
12. kedd
13. szerda

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap
Idősek napja
Szabóné Diós Edit
Munkaértekezlet
Szabóné Diós Edit
Őszi szünet: október 28-tól október 31-ig (hétfőtől csütörtökig)
Mindenszentek – munkaszüneti nap

Tanítás: nov. 4-től (hétfő)

Álljunk meg egy szóra! – nyelvhasználati
vetélkedő
15 óra Egészségügyi szakmai ankét területi
dolgozóknak
Idegen nyelvi szépkiejtési verseny
15 óra Egészséges életmód verseny
általános iskolásoknak

Mikó Anna

Jelentkezés a karácsonyi
intézménylátogatásra
Vetélkedő: Szent Johanna Gimi
10 óra Nyílt nap a szakképzésre
jelentkezők számára

14. csütörtök

10 óra: Nyílt nap a 8. osztályosok számára

14.

17 óra Fogadó óra

26. kedd

15 óra: Városi országismereti vetélkedő
idegen nyelven
Munkaértekezlet
Az év végi teljesítménymérés előkészítése
(Témakörök kihirdetése)
Munkaközösségi foglalkozások

28.
30.

December
2. hétfő
2-20.

14 óra: AIDS vetélkedő

5. csütörtök

Mikulásnapi és karácsonyi műsorok az
egészségügyi intézményekben
10 óra Nyílt nap a 8. osztályosoknak

7. szombat

Tanítási nap (keddi órarend)
Tanulmányi kirándulás Bécsbe

20. péntek

Iskolai karácsonyi ünnepség

21. szombat

1. tanítás nélküli munkanap
Nevelési értekezlet
Téli szünet: december 23-tól-január 3-ig

Németh Zoltánné,
Dr. Majsáné Iván Gizella
Jágerné Majoros Éva
Zanin Csaba
Barta Zoltánné
Gaborjákné Kovács Judit
Németh Zoltánné Torma Ida
Fejes Edit, Bíró Kata
Márkusné Csíkos Ildikó
Dr. Majsáné Iván Gizella
Németh Zoltánné
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Tóthné Bertalan Éva
Zanin Csaba
Bodorné Pataki Beáta
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Munkaközösség-vezetők
Munkaközösség-vezetők
Csibi Gáborné
Fodor János
Németh Zoltánné
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Áthelyezett munkanap: dec.
24 helyett
Bodorné Pataki Beáta
Balogh-Puskás Enikő
Bodorné Pataki Beáta,
Tóthné Bertalan Éva
Áthelyezett munkanap:
dec.27. péntek
Első tanítási nap:
2014. január 6. hétfő

2014.
január
13-14-15.
Hétfő-keddszerda
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat

22. szerda

24.
25. szombat
27. hétfő
30. csütörtök
30.

Félévi osztályozó vizsgák

Dr. Veszelinov Ágnes

Félévi osztályozó értekezlet a szakképző
évfolyamoknak
Félévi osztályozó értekezlet a 9-12.
évfolyamoknak
10 óra: a 8. osztályosok központi írásbeli
felvételi vizsgája
2. félév: január 20-június 13.
A magyar kultúra napja
10 óra: Nyílt nap a szakképzésre
jelentkezők számára
Félévi értesítő kiadása a tanulmányi
eredményekről
Szalagavató bál
2. tanítás nélküli munkanap
Félévi nevelőtestületi értekezlet
17 óra: szülői értekezlet

Szabóné Diós Edit

A tanulói tankönyvrendelés leadása
Az érettségi és szakmai vizsgák
előkészítése
Munkaközösségi foglalkozások

Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes

Gera Csilla
Márkusné Csíkos Ildikó
Dr. Majsáné Iván Gizella
Osztályfőnökök
Mikó Anna
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Munkaközösség-vezetők

Február
14-től ápr.25-ig A 8. osztályosok felvételi eljárása
15.
19. szerda

25.

27. csütörtök
28.

Jelentkezés az érettségi és a szakmai
vizsgákra
Iskolanap, diáknap, egészségnap,
Zsuzsanna-nap
3. tanítás nélküli munkanap
Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
Munkaértekezlet
Az érettségi témakörök kihirdetése
Munkaközösségi foglalkozások

Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Tóthné Bertalan Éva
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők
Osztályfőnökök,
történelemtanárok
Molnár Haroldné
Szabóné Diós Edit
Szaktanárok
Munkaközösség-vezetők

Március
10.
13.
18.
21.
26.
14. péntek

Próbaérettségi vizsgák
Történelem
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
5. választott tantárgy
Matematika
Március 15-i iskolai ünnepség

Dr. Veszelinov Ágnes
Fűrész Csilla
Gera Csilla
Bodorné Pataki Beáta
Thirring Gyuláné
Víghné Tisóczki Tünde
Bodorné Pataki Beáta, Fűrész
Csilla

20. csütörtök

17 óra fogadó óra

13.

A víz világnapja iskolai vetélkedő

20.

A víz világnapja városi vetélkedő

27. csütörtök

Munkaértekezlet
Munkaközösségi foglalkozások

Április
Ápr.2-május
27.
16. szerda

23. szerda
24. csütörtök
24-25.
Csütörtök,
péntek
28. hétfő
25.
30. szerda

Május
1. csütörtök
2. péntek
5-26.
8. csütörtök

10. szombat
14. szerda
26. hétfő

28. szerda
29.
Június
4.

A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata
Megemlékezés a holocaust áldozatairól

Tavaszi szünet: április 17-től április 22ig (Húsvét: ápr. 20-21.)
A Föld napja - témanap
14.30 óra: Munkaértekezlet
Osztályozó vizsgák végzősöknek

Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok
számára
Szerenád
Ballagás 11 óra
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok
számára
Munkaszüneti nap
Pihenőnap
Írásbeli érettségi vizsgák
Szakmai írásbeli vizsgák
13.30 óra Ápolók világnapja

4. tanítás nélküli munkanap
Tantestületi tapasztalatcsere
5. tanítás nélküli munkanap
Szakmai írásbeli vizsgák
Év végi teljesítménymérés
a 9-11. évfolyam számára
6. tanítás nélküli munkanap
Alapkészségek és képességek mérése
a 10. évfolyamnak
14.30 óra: Munkaértekezlet
Munkaközösségi foglalkozások
Nemzeti összetartozás napja

Tóthné Bertalan Éva
Dr. Veszelinov Ágnes
Pósfainé Szarvas Éva
Kószó Katalin
Pósfainé Szarvas Éva
Kószó Katalin
Szabóné Diós Edit
Munkaközösség-vezetők
Ádándi-Kiss Gyula
Molnár János
Osztályfőnökök,
történelemtanárok
Rideg László
Első tanítási nap: ápr. 23.
szerda
Kószó Katalin
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Gera Csilla, Kovács Zoltán,
Tóthné Bertalan Éva

Áthelyezve: május 10.
szombatra
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Csibi Gáborné, Gyöngyösi
Katalin, Boller Györgyi,
Pleskonicsné Szabó Éva
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Dr. Majsáné Iván Gizella
Márkusné Csíkos Ildikó
Dr. Veszelinov Ágnes
Munkaközösség-vezetők
Zanin Csaba
Dr. Majsáné Iván Gizella
Szabóné Diós Edit
Munkaközösség-vezetők
Horváth Attila

8-9. vasárnap,
hétfő
10-11-12.
Kedd-szerdacsütörtök
13. péntek
16-26.

19. csütörtök
28. szombat
25. szerda
30. hétfő

Pünkösd, tanítási szünet
Osztályozó vizsgák

Dr. Veszelinov Ágnes

Év végi osztályozó értekezlet
Szóbeli érettségi és szakmai vizsgák

Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit
Dr. Veszelinov Ágnes
Dr. Majsáné Iván Gizella
Mikó Anna
Dr. Majsáné Iván Gizella
Márkusné Csíkos Ildikó
Dr. Veszelinov Ágnes
Szabóné Diós Edit

17 óra Tanévzáró ünnepély
10 óra : Oklevélosztó ünnepség a
szakképzésben végzettek számára
Beiratkozás a 8. osztályosok számára
Tanévzáró értekezlet

Versenynaptár
A tantestület javaslata alapján - iskolai hagyományainknak megfelelően - a 2013/14-es
tanévben a következő felmenő rendszerű országos versenyeken indítunk tanulókat:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

OKTV: Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny
Informatika, biológia
SZÉTV: Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye
– egészségügyi alapismeretek tantárgy
ODK: Országos Egészségügyi és Szociális
Diákkonferencia, Miskolc
Ápolók országos versenye
Országos Elsősegélynyújtó Verseny Vöröskereszt
Internetes országos elsősegélynyújtó verseny
Szakiskolások országos közismereti versenye –
matematika, történelem, informatika

Tóthné Bertalan Éva
Gottl Elza
Pósfainé Szarvas Éva
Rózsa Klára
Csibi Gáborné
Csibi Gáborné
Rózsa Klára
Németh Zoltánné Torma Ida
Rózsa Klára
szaktanárok

Az iskola legfontosabb céljai:
- magasabb tanulmányi eredmény
- kevesebb bukás
- magasabb neveltségi szint elérése
Minden pedagógus feladata a módosított köznevelési törvény és a végrehajtási rendelet
tartalmát megismerni, s a munkát a jogszabályoknak megfelelően végezni.
Az iskola vezetősége:
Szabóné Diós Edit tagintézmény-vezető
Dr. Veszelinov Ágnes tagintézményvezető-helyettes
Dr. Majsáné Iván Gizella szakmai tagintézményvezető-helyettes
Az iskolában 8 munkaközösség működik

Az iskolai munkaterv részleteit a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák.
1. Magyar munkaközösség
Vezető: Gera Csilla
Tagjai: Bodorné Pataki Beáta
Fejes Edit
Fűrész Csilla
Horváth Attila
Kovács Zoltán
Mikó Anna Júlia
Szabóné Diós Edit

augusztus 28.
szeptember 3-7.

•
•

•

szeptember 16.

•

október 15.

•

október 23.

november végéig

november 30.

december/január

javító vizsgák lebonyolítása
szövegértési feladatlap íratása a 9.
évfolyam tanulóival
felelős: Gera Csilla
az előző év eredményeinek
felülvizsgálata a tanulókkal, célok
megfogalmazása
(részletes) tanmenetek leadási
határideje

Implom József Helyesírási Verseny
iskolai fordulója
felelős: Fűrész Csilla
• október 23-i iskolai ünnepség
felelősök: Gera Csilla, Kovács Zoltán,
Mikó Anna
• Szép Magyar Beszéd Verseny
felelős: Kovács Zoltán
•

Teljesítménymérés tételeinek
kihirdetése
• 9. évfolyamos teljesítménymérés leíró
magyar nyelvtanból
felelős: Bodorné Pataki Beáta, Fűrész
Csilla, Gera Csilla
• 11. évfolyamos teljesítménymérés
tételsorának kihirdetése
irodalomból: 11.-es tananyag
nyelvtan: bővíthető az érettségi
témakörök alapján; 12-15 tétel
felelősök: Fejes Edit, Gera Csilla,
Horváth Attila, Mikó Anna, Szabóné
Diós Edit
A feladatlapok összeállítása Fejes Edit
feladata.
• érettségi szóbeli témakörök
ismertetése

február
február 1.
március

március 15.

május eleje
május 26.
május 28.
június 13.

• próbaérettségis előkészületek
• Szalagavató
felelős: Mikó Anna
• próbaérettségi
felelősök: Fejes Edit, Gera Csilla, Horváth
Attila
• március 15-i iskolai ünnepség.
felelősök: Bodorné Pataki Beáta, Fűrész
Csilla
• ballagás
felelősök: Gera Csilla, Kovács Zoltán
• teljesítménymérés
• kompetenciamérés
• tanévzáró ünnepség
felelős: Mikó Anna

Egyéb vetélkedők
•
•
•
•

Álljunk meg egy szóra! (Mikó Anna) november eleje
Szent Johanna Gimi vetélkedő (Bíró Kata, Fejes Edit) november 12.
„Múzsák vetélkedője” február 19.
Szavalóverseny (2. félév)

Szakkörök, korrepetálások, képességfejlesztés („kötelező” órában)
• Disputa, színjátszó szakkör (2 óra) Fejes Edit
• Képességfejlesztés (1, 5 óra) Horváth Attila (sni-s tanulók fejlesztése, helyesírás
korrepetálás)
• Énekkar (2 óra) Kovács Zoltán
• Zenei önképzőkör (2 óra) Kovács Zoltán
• Versenyfelkészítés (1 óra) Kovács Zoltán (szóbeli versenyekre)
• Korrepetálás (2 óra) Kovács Zoltán (szövegértés)
• Korrepetálás, felzárkóztatás (2 óra) Mikó Anna (1 óra iskolaújság; 1 óra írásbeli
versenyfelkészítés / stilisztikai korrepetálás)
• Magyar korrepetálás (0,5 óra) Szabóné Diós Edit
2. Idegen nyelvi munkaközösség
Vezető: Bodorné Pataki Beáta
Molnár Haroldné
Mihálykó Andrea
Balogh-Puskás Enikő
Jágerné Majoros Éva
Dr. Majsáné Iván Gizella
Zanin Csaba
Marancsik Márta
Szabóné Diós Edit
Kovácsné Pozsár Henrietta (gyes)
Egervölgyi Lilla
A munkaközösség oktató-nevelő munkája:

Az oktató-nevelő munkákban meghatározó feladat, hogy a tanítványainkat felkészítsük és
eljuttassuk az érettségi vizsgához. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve, koruknak
megfelelően terheljük a tanulókat, elvárásainkat ehhez igazítjuk. Az idegen nyelv
elsajátításában is az igényességre kell diákjainkat nevelni. A korszerű technikák segítségével
ösztönöznünk kell tanulóinkat arra, hogy a meglevő tudásukat elmélyítsék, és ezt a tudást
bátran használják. Fontos feladat, hogy megismerkedjenek az adott ország kultúrájával,
szokásaival. A munkaközösség oktató-nevelő munkájához hozzátartozik a tehetségek
felkarolása. A gyenge képességű tanulóinkat a differenciált oktatási módszereinkkel
zárkóztatjuk fel. A tehetséges tanulóinkat ösztönözzük az iskolai és a városi versenyeken való
részvételre. Figyeljük az újonnan megjelenő pályázatokat. Egységes értékelési módszert
dolgoztunk ki, amelyet ebben az évben is alkalmazunk.
Munkaközösségünk létszáma két kollégával kevesebb lett: Pásti Urbán Leona nyugdíjazása
előtti felmentési idejét tölti, Takácsné Kapitány Ildikó áttanítása pedig megszűnt. A tanév
során Mihálykó Andrea és Marancsik Márta a Vedres István székhelyintézményben tart angol
nyelvi órákat (áttanítás).
Marancsik Márta a latin nyelvoktatással az egészségügyi szakképzésben is részt vesz.
Munkaközösség-vezetőként feladatom az óralátogatás is, de a kollegák is látogathatják ebben
az évben is egymás óráit, így új tapasztalatokkal, módszerekkel gazdagodik a tanításunk Az
újonnan bevezetett könyv használatát segíteni fogja az állandó kapcsolattartás a kiadóval. Ezt
a feladatot Zanin Csaba látja el. A munkaközösség fontos feladatai közé tartozik a külföldi
kapcsolataink ápolása. A franciaországi kapcsolatokért Dr. Majsáné Iván Gizella a felelős,
Baogh-Puskás Enikő a finnországi, Mihálykó Andrea és Jágerné Majoros Éva a dániai
pályázat megvalósításában vesz részt. Augusztusban Jágerné Majoros Éva és Zanin Csaba
továbbképzésen vett részt, tapasztalataikat átadják a munkaközösség tagjainak.
A munkaterv legfontosabb elemei:
Az első feladat a munkaközösség számára a tanmenetek elkészítése a megadott határidőre.
Szeptember első hetében véglegesítjük az új tanulók csoportbesosztását: három angol és egy
német csoport van a 9. évfolyamon. A beiratkozáskor hiányzó tanulók az első tanítási napon
írják meg a szintfelmérőt.
A 10. évfolyamon tanév végén idegen nyelvből teljesítménymérést tartunk. A témakörök
összeállításáért a 10. évfolyamban tanító tanárok és Zanin Csaba a felelős.
A 12. évfolyamon a próba érettségit március első felére tervezzük. Felelősök a végzős
osztályban tanító kollégák. A munkát összefogja: Bodorné Pataki Beáta.
Az első félév jelentős eseménye a tanulmányi kirándulás Bécsbe, amelynek szerevezésében a
munkaközösség minden tagja részt vesz.
Ebben a tanévben négy munkaközösségi foglalkozást tervezünk, kettőt az első félévben, kettőt
a második félévben.
Az első foglalkozás: az éves munkaterv ismertetése és elfogadtatása.
Második munkaközösségi foglalkozás: időpontja szeptember vége illetve október első hete.
Téma: A kilencedikes tanulók előrehaladásának a megbeszélése, az országismereti városi
vetélkedő megszervezése, és a karácsonyi programok előkészítése.
A harmadik foglalkozáson a féléves munkát értékeljük és egy szakmai börzét tartunk. A
negyedik munkaközösségi foglalkozást márciusban tartjuk. A szóbeli érettségi tételeket
egyeztetjük.
Programok, versenyek:
Iskolai versenyek:
- Országismereti vetélkedő, amelyre a város iskoláit meghívjuk. A rendezvény
időpontja 2013. november 26. 15 óra Felelős: Mihálykó Andrea, BaloghPuskás Enikő
- Szépkiejtési verseny: november 7. Felelős:Zanin Csaba, Jágerné Majoros Éva

Karácsonyi műsor: Bodorné Pataki Beáta feladata a műsor megszervezése. Más
munkaközösségből is várjuk a kollégák ötleteit.
Az országos mérés megszervezése, lebonyolítása Zanin Csaba feladata.
Városi versenyek:
- Krúdy-műfordító verseny
A tanulók felkészítéséért a tanuló szaktanára a felelős.
A munkaközösség tagjai az aktuális továbbképzéseken szeretnének részt venni.
Az egyes pedagógusok feladatai a tanítási órákon kívül:
Molnár Haroldné:
-teljesítménymérés a 10.évfolyamon
próba érettségi javítása
-karácsonyi műsor
-versenyekre való felkészítés
Marancsik Márta:
-dán diákok részére tolmácsolás
-Dániába utazó diákok felkészítése
-karácsonyi műsor
-versenyekre felkészítés
Mihálykó Andrea:
-országismereti vetélkedő előkészítése,lebonyolítása
-teljesítménymérés 10.évfolyam
-próba érettségi javítása
-karácsonyi műsor
-versenyekre felkészítés
Balogh-Puskás Enikő:
-Finnországba utazó diákok felkészítése ,kapcsolattartás
-országismereti verseny szervezése,lebonyolítása
-próba érettségi javítása
-bécsi út megszervezése
-karácsonyi műsor
-versenyekre felkészítés
Jágerné Majoros Éva:
-szépkiejtési verseny szervezése,lebonyolítása
-tolmácsolás,programszervezés a dán diákok részére
-próba érettségi javítása
-teljesítménymérés 10.évfolyam
-karácsonyi műsor
-versenyekre felkészítés
Zanin Csaba:
-kapcsolattartás a nyelvi tankönyvkiadóval
-teljesítménymérés 10.évfolyam
-szépkiejtési verseny szervezése,lebonyolítása
-kompetenciamérés 10.évfolyam
-próba érettségi összeállítása,javítása
-karácsonyi műsor
-versenyekre felkészítés
Bodorné Pataki Beáta:
-óralátogatás
- teljesítménymérés

-próbaérettségi összeállítása,javítása
-karácsonyi műsor szervezése,lebonyolítása
-versenyekre felkészítés
-bécsi út szervezése
3. Történelem munkaközösség
Személyi feltételek, feladatok ellátása:
Vezető: Fűrész Csilla
A munkaközösség tagjai
Feje Ágnes (magyar-történelem szak)
Fűrész Csilla (magyar-történelem szak)
Horváth Attila (magyar-történelem szak)
Dr. Majsáné Iván Gizella (történelem-angol
szak)
Molnár Haroldné (történelem-német szak)
Rideg László (magyar-történelem szak)
Dr. Veszelinov Ágnes (magyar-történelem
szak)

Tanított osztályok, ellátandó órák
- jelenleg gyesen
9.f; 10.a; 10.c; 12.c; érettségi
felkészítés
9.f; 11.a; 1/13.áp.; 1/13/3. áp.
10.b, 11.b
11.c; 12.b; érettségi felkészítés
9.a; 9.b
12.a; érettségi felkészítés

Az éves feladataink tervezete:
Munkaközösségünk kiemelt szakmai feladata ebben a tanévben az új kerettanterv alapján
tanuló osztályok figyelemmel kísérése. A szakközépiskolai osztályok esetében a
tananyagtartalom és az időkeret összhangját kell megteremteni, hiszen fontos és
ellenőrzött feladat az óraszámok, az ütemterv tartása. A szakiskolai osztály teljesen új
szemléletű, komplex tananyagtartalommal kezdi meg munkáját, eddig még nem ismert
tankönyvvel.
Segítjük egymás munkáját és megosztjuk a tapasztalatokat, hiszen reményeink szerint a
következő években mindannyian bekapcsolódhatunk az új kerettanterv szerinti oktatásba.
A tanmeneteket, ütemterveket elkészítjük, és elektronikus formában elhelyezzük a Tanármeghajtón. A kötelező érettségi felkészítés esetében is ütemtervet állítunk össze.
Felelősök: szaktanárok
Határidő: 2013. szeptember 16.
A tanév első két hetében a 9. évfolyamos szakközépiskolás diákokkal bemeneti felmérőt
íratunk. A diagnosztikus mérés értékelésénél a témazáró dolgozatok százalékos arányait
alkalmazzuk. Az osztályzat „kék” jegyként kerülhet be az elektronikus naplóba abban az
esetben, ha a tanuló kéri.
A két osztály bemeneti felmérésének eredményét, tapasztalatait havi munkaértekezleten
ismertetjük.
Felelős: Rideg László
A 12. évfolyam tanulói számára az érettségire való felkészítést ebben a tanévben kijelölt
feladatként heti rendszerességgel végezzük. A 12.a osztályban Dr. Veszelinov Ágnes 1
órában, a 12.b osztályban Molnár Haroldné 1 órában, a 12.c osztályban Fűrész Csilla 2
órában kezdi meg a foglalkozásokat szeptembertől. Számítunk a diákok aktivitására és az

osztályfőnökök ösztönző ráhatására, hogy a tanulók valóban igénybe vegyék ezt a
lehetőséget, sőt, érezzék inkább kötelességüknek a részvételt ezeken az órákon.
Továbbra is segítjük az osztályfőnöki órákon történő megemlékezések előkészítését,
egyeztetés esetén lebonyolítását. A megemlékezések iskolai szintű megjelenése érdekében
tablókat állítunk össze és helyezünk ki a megemlékezések heteiben.
Az aradi vértanúkról való megemlékezés: 2013. október 6.
Felelős: Horváth Attila
A kommunizmus áldozatainak napja: 2014.február 25.
Felelős: Molnár Haroldné
A holokauszt áldozatainak emléknapja: 2014. április 16.
Felelős: Rideg László
Nemzeti összetartozás napja: 2014. június 4.
Felelős: Horváth Attila
Az év végi teljesítménymérő szóbeli vizsga tételeit az érintett szaktanárok (Horváth Attila,
11.a;, Dr. Majsáné Iván Gizella, 11.b; Molnár Haroldné, 11.c) összeállítják, és 2013.
november 30-ig kihirdetik a 11. osztályokban. Már a tanév elején tájékoztatják a diákokat
a vizsga jellemzőiről, az értékelés szempontjairól, felhívják figyelmüket az érdemjegy
fontosságára.
Ebben a tanévben is szeretnénk próbaérettségi feladatlapot íratni a 12. évfolyam
tanulóival. A feladatlap összeállítását az évfolyamon tanító kollégák végzik: Dr.
Veszelinov Ágnes, Molnár Haroldné és Fűrész Csilla. A javítás és az értékelés is az ő
feladatuk a később kijelölt határidőig. A megíratás időpontjára javasoljuk 2014.
márciusának 2. hetét.
szeretnénk
meghirdetni
ebben
a
tanévben.
Két
vetélkedőt
Az egyik a már hagyományosnak mondható Kossuth Zsuzsanna életével, pályájával
kapcsolatos írásbeli csapatverseny, amit a diáknap iskolai vetélkedőjének egyik
feladataként oldanak meg a diákok. A feladatsor összeállításáért felelős: Rideg László.
A másik egy Történelmi atlasz-használati verseny, amire egyéni jelentkezőket várunk a 912. évfolyam tanulói közül.
Felelősei: Molnár Haroldné és Fűrész Csilla.
A lebonyolításra a második félévben, a programok egyeztetésétől függően esetleg a
diáknapon kerülne sor. Javaslat: 2014. február 19.
Az év végi történelem teljesítménymérő vizsgára bizottságokat alakítunk ki, illetve az
érintett szaktanárok előkészítik a vizsgatételeket. Minden szóbeli tételt az érettségi vizsga
követelményei, elvei szerint állítunk össze, azaz tartalmaznak részkérdéseket, feladatokat
és forrásokat is.
Felelősök: Dr. Majsáné Iván Gizella, Molnár Haroldné, Horváth Attila
Javasolt időpont: 2014. május 26.
A történelem munkaközösség tagjainak feladatai a tanítási órákon kívül:
Molnár
Haroldné

teljesítménymérő vizsga tételeinek összeállítása, vizsgáztatás
próbaérettségi feladatlap összeállítása, javítása
Történelmi atlasz-használati verseny feladatsorának összeállítása
a verseny lebonyolítása

Horváth Attila
Rideg László

Fűrész Csilla

Dr. Majsáné
Iván Gizella
Dr. Veszelinov
Ágnes

kommunizmus áldozatainak emléknapjára tabló készítése
teljesítménymérő vizsga tételeinek összeállítása, vizsgáztatás
az aradi vértanúkról való megemlékezéshez tabló készítése
bemeneti felmérők javítása, összesített értékelés munkaértekezleten
Kossuth Zsuzsanna életéről vetélkedő feladatsor összeállítása
holokauszt áldozatainak emléknapjára tabló készítése
Történelmi atlasz-használati verseny feladatsorának összeállítása
a verseny lebonyolítása
próbaérettségi feladatlap összeállítása, javítása
teljesítménymérő vizsga tételeinek összeállítása, vizsgáztatás
próbaérettségi feladatlap összeállítása, javítása

4. Matematika-informatika munkaközösség
Vezető: Víghné Tisóczki Tünde
.A matematika-informatika munkaközösség tagjai:
Dobóné Szakács Edina
matematika-informatika,
Dr. Szatmáryné Mészáros Ibolya
matematika-fizika,
Thirring Gyuláné
matematika-fizika,
Tóthné Bertalan Éva
matematika-fizika-informatika,
Víghné Tisótzki Tünde
matematika-fizika szakos tanár.
Pető Tibor kolléga a Vedres István székhelyintézményben tartja az óráit.
Céljaink között szerepel, hogy a bemeneti mérést összemérhetővé tesszük 9. évfolyamon az
év végi teljesítményméréssel, így a hozzáadott tudásról is tudunk év végén nyilatkozni.
A tavalyi teljesítménymérések eredményeiből okulva tanmenetbe illesztünk minimum 2 óra
felkészülést 9. és 11. évfolyamon.
Tervezzük január vagy február hónapban a tapasztalatok megbeszélését a választott új
tankönyvekkel kapcsolatban.
Plusz órák: Kötelezően beépített korrepetálás és érettségire felkészítés 1-1óra van az
órarendünkben.
Versenyek: Egy nagy versenyt tervezünk diáknapon, a Mindent tudni akarok vetélkedőt a
természettudományos munkaközösséggel. Az OKTV házi fordulóján idén is megmérettetnek
diákjaink informatikából, és ha van igény, akkor a szakiskolások közismereti versenyén is
matematikából. (Ezek ingyenesek)
A munkaközösség célja a tanév során:
- a tanulók motiválása, a matematika és informatika tantárgyak megszerettetése,
- a bukások számának csökkentése,
- a jobb tanulmányi eredmények elérése,
- tehetséggondozás
- eredményes érettségi vizsga,
- a kompetenciaméréseken jobb eredmény elérése,
- az általános iskolások számára iskolánk megismertetése,
- sikeres beiskolázás
- a kilencedik évfolyamon a bemeneti méréseket felhasználva a hozzáadott
tudást is igyekszünk mérni.

Vállalásaink
1. Tanmenetek elkészítése
A tanmeneteket a kerettantervnek, érettségi követelményeknek megfelelően
elkészítjük és a tanári mappában elektronikusan elhelyezzük.
2. Felzárkóztatás, Korrepetálás, Érettségi felkészítés
A kilencedikesek felmérő dolgozatának eredményeit megismerve tanórák keretein belül
differenciáltan igyekszünk a tanulókat felzárkóztatni.
10. évfolyamon kötelező matematika korrepetálást tart Dobóné Szakács Edina,
12. évfolyamon kötelező érettségi felkészítést tart Víghné Tisótzki Tünde.
3. Versenyek, vetélkedők, tehetséggondozás
A tanulmányi versenyek kiírásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, az érdeklődő tanulókat,
segítjük a felkészítésben.
Verseny
Felelős
Informatika: OKTV 12.évf
Tóthné Bertalan
Éva
Matematika: Szakiskolások Közismereti Versenye
Tóthné Bertalan
Éva
A diáknapon a természettudományos munkaközösséggel együtt „Mindent tudni akarok”
címmel vetélkedőt szervezünk.
Felelős: Gottl Elza
4. Rendhagyó és bemutató órák
Használni fogjuk az interaktív táblát, ha szükséges konzultációkat is szervezünk
munkaközösségen belül, és óralátogatásokkal, bemutató órákkal segítjük egymás munkáját.
Vállaljuk, hogy nyílt napon is ízelítőt adunk, általános iskolások számára az iskolánkban
folyó munkáról. Bemutató órát vállal igény esetén a munkaközösség bármely tagja.
5. Tanári továbbképzések
- Tóthné Bertalan Éva interaktív táblás, szavazóegység továbbképzést tervez, és vállalja igény
esetén kollégák segítését is.
- Alkalomtól, anyagi lehetőségektől függően, évközben kiírt továbbképzéseken részt kívánunk
venni.
6. Mérések
A 9. osztályban megíratott, a kollegák által kijavított, felméréseket kiértékeljük, a gyenge
eredményt elért tanulókat felzárkóztatjuk. A felméréseket az év végi teljesítményméréssel
összemérhetővé tesszük így kimutathatóvá válik a tanulók hozzáadott tudása. Feladatlapokért
felelős: Víghné Tisótzki Tünde
Figyelemmel kísérjük az országos méréseket, különös figyelmet fordítva a 10. évfolyam
kompetenciamérésére, elvégezzük a tavalyi mérések eredményeinek értékelését. Idén is több
figyelmet fordítunk a tanulók felkészítésére, 10. évfolyamon a matematika tanmenetekbe 5
órában beillesztjük a kompetenciamérésre való felkészülést.
- A 9. és 11. évfolyamon teljesítménymérést íratunk matematikából. A tanmenetben legalább
2 órában 9. és 11. évfolyamon felkészülést tervezünk a teljesítménymérésre.
Feladatlapokért felelős: Víghné Tisótzki Tünde
7. Tanórán kívüli tevékenységek
- Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat és, ha módunkban áll pályázunk is.
- A diákoknak meghirdetett előadásokra mozgósítunk és kísérünk diákokat.
8. Érettségi vizsga
- A tavalyi érettségi vizsgákon szerzett tapasztalatokat, eredményeket megbeszéljük,
kiértékeljük.

-

Tavasszal megszervezzük a végzős tanulók próba érettségijét, amely úgy gondoljuk,
nagymértékben hozzájárul a 12.-es diákok sikeres érettségi vizsgájához.
Feladatlapokért felelős: Tóthné B. Éva (matematika)
Dobóné Sz. E (informatika)
- Év végén megegyezünk az írásbeli érettségi dolgozatok egységes javításában és részt
veszünk az emelt szintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgáztatásban.
Munkaközösségi értekezletek
Ütemezés: Minden hónapban tervezünk munkaközösségi foglalkozást.
Ideje
2013. augusztus

2013.
szeptember
2013. október
2013. november

2014. január

2014. február

2014. március
2014. április

2014. május
2014. június

Témája
Felelős
Év eleji megbeszélés, munkaterv. Tantárgyfelosztás. Az év eleji Víghné T. Tünde
felmérések előkészítése. Érettségi tapasztalatainak
megbeszélése.
Tanmenetek leadása.
Víghné T. Tünde
Az év eleji felmérések eredményeinek megbeszélése.
Aktualitások.
Munkaközösség
tagjai
Aktuális feladatok. Igény esetén informatikai házi
Tóthné B. Éva
továbbképzés (aktív tábla, smart program, geogebra…..)
Bemutató óra Nyílt napon.
Víghné T. Tünde
A teljesítmény mérés témaköreinek megbeszélése.
Tankönyvrendelés.
Az első félév munkájának értékelése, átlagok elemzése,
Víghné T. Tünde
következtetések levonása. Tanítási kudarcok, a motiváció új
lehetőségei, tapasztalatok megbeszélése.
Matematika próbaérettségi feladatsorának elkészítése.
Tóthné B.
Informatika próbaérettségi feladatsorának
Éva/Dobóné Sz.
elkészítése.Tapasztalatcsere az új tankönyvekről.
Edina
A próbaérettségi. Felkészülés a kompetenciamérésre.
Munkaközösség
tagjai
Próbaérettségi tapasztalatai.
Víghné T. Tünde
Tavalyi kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése.
Az érettségi előkészítési feladatai.
Kétszintű érettségi dolgozatok javítása, tapasztalatok, elért
Munkaközösség
eredmények megbeszélése.
tagjai
Az éves munka értékelése, tantárgyfelosztás a 2014/2015-ös
Víghné T. Tünde
tanévre.

5. Természettudományi munkaközösség
Vezető: Thirring Gyuláné
A munkaközösség tagjai:
1. Gottl Elza
2. Kószó Katalin
3. Pósfainé Szarvas Éva
4. Balogh-Puskás Enikő
5. Dr. Szatmáryné Mészáros Ibolya
.
6. Thirring Gyuláné
7. Tóthné Bertalan Éva
8. Víghné Tisótzki Tünde

biológia-kémia
kémia-fizika-környezettan
biológia-kémia-környezettan
angol-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika-informatika
matematika-fizika- informatika

A munkaközösség célja a tanév során:
- a tanulók motiválása, a természettudományos tantárgyak megszerettetése,
- a bukások számának csökkentése,
- a jobb tanulmányi eredmények elérése,
- eredményes érettségi vizsga,
- a különböző szintű versenyeken minél jobb helyezések elérése,
- tehetséggondozás,
- az általános iskolások számára iskolánk megismertetése,
- sikeres beiskolázás.
Vállalásaink
1. Tanmenetek elkészítése
A tanmeneteket a kerettantervnek, érettségi követelményeknek megfelelően
elkészítjük és a tanári mappában elektronikusan elhelyezzük.
2. Felzárkóztatás, korrepetálás, érettségi felkészítés
A munkaközösség tagjai ezután is vállalják a tanulók korrepetálását, felzárkóztatását, a
versenyekre, ill. az érettségi vizsgára történő felkészítését.
3. Versenyek, vetélkedők
A tanulmányi versenyek kiírásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, az érdeklődő
tanulókat segítjük a felkészülésben.
Biológia:
OKTV 11-12.évf
Felelős: Gottl Elza
Pósfainé Szarvas Éva
Határidő: folyamatos
„Mindent tudni akarok!” elnevezéssel természettudományos ( irodalommal és történelemmel
kiegészítve) versenyt szervezünk az eddigi tapasztalatok (és az előző évek sikere alapján),
ebben a tanévben is egyfordulós versenyt szervezünk majd a diáknapon.
Felelős: Gottl Elza
Határidő: 2014. február 19.
„A víz világnapja” vetélkedő iskolai és városi fordulóját is megszervezzük.
Felelős:
Pósfainé Szarvas Éva
Kószó Katalin
Határidő: 2014. március 22.
„ A Föld Napja” vetélkedő iskolai fordulóját (ettől a tanévtől megújított formában) szervezi:
Kószó Katalin
Határidő: 2014. április 22.
4. Rendhagyó és bemutató órák
- Használni fogjuk az interaktív táblát, ha szükséges konzultációkat is szervezünk
munkaközösségen belül, és óralátogatásokkal, bemutató órákkal segítjük egymás
munkáját.
- Vállaljuk, hogy nyílt napon is ízelítőt adunk, általános iskolások számára az
iskolánkban folyó munkáról.
Felelős:
Pósfainé Szarvas Éva (anatómia tantárgyból bemutató óra)
Kihasználjuk a felkínált (ingyenes lehetőségeket) rendhagyó órák szervezésére ebben a
tanévben is.
Felelősök: a munkaközösség tagjai
Határidő: folyamatos
5. Tanári továbbképzések
- Tóthné Bertalan Éva interaktív tábla továbbképzést indítását tervezi, és vállalja igény esetén
kollégák segítését is az interaktív tábla alkalmazásában.

- Alkalomtól, anyagi lehetőségektől függően, évközben kiírt továbbképzéseken részt kívánunk
venni.
6. Tanórán kívüli tevékenységek
- Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat és, ha módunkban áll, pályázunk is.
- A diákoknak meghirdetett előadásokra mozgósítunk és kísérünk diákokat.
- Tanárjelöltek szakvezetését vállalta: Gottl Elza egészségfejlesztés tantárgyból.
7. Érettségi vizsga
- Tervezzük a tavalyi érettségi vizsgákon szerzett tapasztalatok, eredmények
megbeszélését, kiértékelését.
- Tavasszal megszervezzük a végzős hallgatók próba érettségijét, amely úgy gondoljuk,
nagymértékben hozzájárul a 12.-es hallgatók sikeres érettségi vizsgájához.
A próbaérettségi feladatlapokat összeállítják:
• biológiából: Gottl Elza
• fizikából: Thirring Gyuláné
• földrajzból: Balogh-Puskás Enikő
- Év végén megegyezünk az írásbeli érettségi dolgozatok egységes javításában és részt
veszünk az emelt szintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgáztatásban is.
8. Szaktantermek, faliújságok karbantartása, eszköz-, könyvtár- és szertárbővítés
Földrajz szertár és szaktanterem (216)
Balogh-Puskás Enikő
Kémia (314) szaktanterem
Gottl Elza
Kémia szertár (315)
Kószó Katalin
Fizika (303) szaktanterem és szertár (316)
Thirring Gyuláné
A különböző természettudományi versenyek aktuális feladatait, pontállását, meghirdetett
előadások lehetőségét faliújságon és az iskola honlapján is megjelentetjük.
Munkaközösségi értekezletek
Ütemezés: Minden hónapban tervezünk munkaközösségi foglalkozást. A matematikainformatika munkaközösséggel (többnyire) együtt tartandó értekezleteink tematikája:
Ideje
Témája
Felelős
2013. augusztus Év eleji megbeszélés, munkaterv. Tantárgyfelosztás. Év eleji
Víghné T. Tünde
felmérések előkészítése.
Thirring
Gyuláné
2013.
Tanmenetek leadása.
Víghné T. Tünde
szeptember
Az év eleji felmérések eredményének megbeszélése.
Thirring
Gyuláné
Munkaköz.tagjai
2013. október
A tavalyi érettségi tapasztalatainak megbeszélése,
Munkaközösség
következtetések levonása.
tagjai
2013. november Aktuális feladatok. Igény esetén informatikai házi
Tóthné B. Éva,
továbbképzés (aktív tábla, smart program, geogebra…..)
munkaközösségBemutató óra Nyílt napon.
vezetők
2013. december Tapasztalataink az új tankönyvekről. Tankönyvrendelés.
Munkaköz.vez.
2014. január
Az első félév munkájának értékelése, átlagok elemzése,
Munkaközösségkövetkeztetések levonása. Tanítási kudarcok, a motiváció új
vezetők,
lehetőségei, tapasztalatok megbeszélése.
2014. február
Munkaközösség
A próbaérettségik feladatsorainak elkészítése (fizika, biológia, tagjai
földrajz).
Thirring Gy-né

2014. március
2014. április
2014. május
2014. június

Törvényi változások (NAT, kerettantervek, köznevelési
törvény, stb.) Aktuális problémák.
Próbaérettségi tapasztalatai. Az érettségi előkészítési feladatai.
Kétszintű érettségi dolgozatok javítása, tapasztalatok, elért
eredmények megbeszélése.
Az éves munka értékelése, tantárgyfelosztás a 2014/2015-ös
tanévre.

Munkaközösség
tagjai
Munkaközösségvezetők
Munkaközösség
tagjai
Munkaközösségvezetők

6. Egészségügyi szakmai munkaközösség
Vezető: Csibi Gáborné
1. Dr. Majsáné Iván Gizella szakmai igazgatóhelyettes
2. Németh Zoltánné Torma Ida (gyakorlatioktatás-vezető)
3. Barta Zoltánné
4. Boller Györgyi
5. Börcsök Borbála
6. Farkas Rózsa
7. Gaborjákné Kovács Judit
8. Gulyás Mária
9. Gyöngyösi Katalin
10. Gyurkó Györgyi (GYES)
11. Keserűné Zsiga Erika
12. Kristóf-Varga Erika
13. Pleskonicsné Szabó Éva
14. Lőwy Dr. Kabai Melinda
15. Dr. Tihanyi Katalin
16. Rózsa Klára
17. Fodor János
18. Ádándi-Kiss Gyula
19. Molnár János
20. Marton József Ferenc
A munkaközösség legfontosabb feladatai a tanítási órákon kívül
1. Ápolási verseny országos döntő
2013.10. 17-18.
Felelős: Boller Györgyi és Kristóf-Varga Erika
2. Intézményi szűrések –az egész munkaközösség
3. Pályaválasztási vásár -középiskolák börzéje általános iskolások és középiskolások részére
Felelősök: Dr. Majsáné Iván Gizella, Németh Zoltánné
Időpont: 2013. október 17-18-19.
4. Nyílt nap a szakképzés megismertetésére 2 alkalommal - Bemutató órák tartásával
Felelősök: Dr. Majsáné Iván Gizella, Németh Zoltánné
Időpont: 2013. november. 13 10. órától
2014. január. 22. 10 órától
5. Szakmai ankét a területi oktatókkal a gyakorlati oktatásról –
Felelősök: Németh Zoltánné, Dr. Majsáné Iván Gizella
Időpont: 2013. november. 06. 15 óra

6. Városi vetélkedő 8. osztályosok részére az Egészséges életmód jegyében Felelősök: Barta Zoltánné, Gaborjákné Kovács Judit,
Időpont: 2013. október 10. 15 óra
7. Mikulás és Karácsony ünneplése intézményekben – Németh Zoltánné szervezésében
Időpont: 2013. november 07-ig
8. AIDS vetélkedő
időpont: 2013. december 02. 14 óra
felelősök: Fodor János, Csibi Gáborné
9. Diák nap egészségügyi rendezvényei (az iskolanappal közösen) – egész napos program
Felelősök: egész munkaközösség, testnevelő tanárok
Időpont: 2014. február. 19.
10. Ápolók Világnapjának megünneplése –
Felelősök: Csibi Gáborné, Gyöngyösi Katalin, Boller Györgyi, Pleskonicsné Szabó Éva
Időpont: 2014. május 08. 13.30 óra
11. Bizonyítványosztó ünnepség
Felelősök: Dr. Majsáné Iván Gizella,
Időpont: 2014. június 28 10 óra
Érettségire felkészítés: egészségügyi alapismeretek
Felelős: Rózsa Klára,
Ápolók szakmai versenye Budapest – Boller Györgyi, Kristóf-Varga Erika
Elsősegélynyújtó verseny – Rózsa Klára,
SZÉTV – Rózsa Klára – 2014. februártól
ODK
Munkaközösségi értekezletek tervezése
Gyakorisága:
Havonta 1 alkalommal, illetve szükség szerint
Kiemelt témák:
Új szakmai képzések megismerése
Szakmai termek felelősei:
301 Csibi Gáborné
302 Farkas Rózsa
304 Rózsa Klára
305 Börcsök Borbála, Barta Zoltánné
306 Fodor János
307 Gaborjákné Kovács Judit
308 Dr. Tihanyi Katalin
309 Pleskonicsné Szabó Éva
310 Gyöngyösi Katalin
319 Boller Györgyi
320 Kristóf-Varga Erika
Tornaterem, szertárak testnevelők
A rendezvények szervezésénél, helyszínek berendezésénél felelősök a testnevelő tanárok.
Kapcsolattartás különböző szervezetekkel
Vöröskereszttel – véradások szervezése – Barta Zoltánné, Rózsa Klára

SZTE karaival: Dr. Majsáné Iván Gizella, Gaborjákné Kovács Judit, Csibi Gáborné
MESZK: Németh Zoltánné Torma Ida, Farkas Rózsa

7. Könnyűipari munkaközösség
Vezető: Nagy Piroska
Márkusné Csíkos Ildikó gyakorlati oktatás vezető-helyettes
Cseh Ferencné
Palusek Edit
Sztrakay Orsolya
Dévényi Diána (GYES)
Marton József
Egervölgyi Lilla
Rómer Ágnes (GYES)
Zanin-Kasza Ilona(GYES)
Versenyek, rendezvények, programok, feladatok
program
időpont
Gólyatábor, szakképzés
2013. szeptember2-3.
bemutatása
Szakmai továbbképzés az új Szeptember
számítógépes programhoz
LEONARDO mobilitási
a tanév folyamán
pályázat lebonyolítása,
propagálása, új pályázat
elkészítése, kiutaztatás,
bemutató szervezése, külső
tájékoztatás
Új kollegák bevezetése az
szeptember
iskolai életbe, mentorálása,
Tanmenetek elkészítése az új szeptember
SzVK figyelembevételével,
órarendek,
tantárgyfelosztások ,
eszközigények elkészítése
Szakmai tanulmányi
a tanév folyamán
kirándulások szervezése,
lebonyolítása
Iskolaújságba cikkek
megjelentetése a könnyűipari
szakképzés területéről
Rajzpályázat kiírása általános
és középiskolások számára.
Pályázati anyagok
menedzselése
Pályaválasztási vásár
Mikulás és Karácsony
ünnepléséhez
segítségnyújtás, dekorálás

a tanév folyamán

Felelős/felelősök
Nagy Piroska
Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó
Márkusné Csíkos Ildikó,
Nagy Piroska

Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó
Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó

Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó
Palusek Edit
Cseh Ferencné
Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó

alkalmanként

Egervölgyi Lilla, Palusek
Edit

2013. október
november-december

Márkusné Csíkos Ildikó,
Cseh Ferencné, Palusek Edit,
Egervölgyi Lilla

Általános iskolákba
bemutatkozó kiállítás
szervezése (divatrajzokból)

a tanév folyamán a
beiskolázással összhangban

Nyílt napon a szakképzés
megismertetésére
Szakmai vizsgák előkészítése 2014. január-február
Szakképzési pályázatok
figyelése, pályázatírás

a tanév folyamán, szükség
szerint

Egészségnap- diáknap
,rajzok kiállítása,
eredményhirdetés
Víz világnapjához,
születésnapjához
kapcsolódva kiállítás
szervezése
Dugonics társaság
divatbemutatója
Iskolai rendezvényeken
dekorációk elkészítése,
segítségnyújtás

2014. február
.
2014 március

Tavaszi szünet környékén
a tanév folyamán, szükség
szerint

Vizsgák előkészítése,
2014. májusától
vizsgaszervezés, feladatlapok
előkészítése,
Nyári termelési gyakorlatok
előkészítése
Bizonyítványosztó ünnepség 2013. június

Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó, Palusek Edit,
Egervölgyi Lilla, Cseh
Ferencné
Márkusné Csíkos Ildikó
Márkusné Csíkos Ildikó,
Nagy Piroska,
Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó, Dobóné
Szakács Edina
Egervölgyi Lilla , Sztakay
Orsolyaés az egész
munkaközösség,
Szrakay Orsolya, Egervölgyi
Lilla, és az egész
munkaközösség,
Márkusné Csíkos Ildikó,
Cseh Ferencné, Palusek Edit
Egervölgyi Lilla és az egész
munkaközösség,

Márkusné Csíkos Ildikó,
Nagy Piroska
Márkusné Csíkos Ildikó
Nagy Piroska, Márkusné
Csíkos Ildikó

Munkaközösségi értekezletek tervezése:
Havonta 1 alkalommal, illetve szükség szerint, az aktuális témák figyelembe vételével.
Az oktatási , nevelési, módszertani munkák megbeszélése.
A továbbképzésen tanultakról tájékoztatás a kollégák részére.
8. Osztályfőnöki munkaközösség
Vezető: Tóthné Bertalan Éva
Tagjai: nappali tagozat 23 osztályának, esti tagozat 6 osztályának osztályfőnökei
Ebben a tanévben a munkaközösség feladatai:
•

az osztályközösségek fejlesztése

•

a házirend betartása, betartatása

•

az iskolai dokumentumok megismerése, átalakítása, összehangolása (kerettanterv,
pedagógiai program, házirend) valamint a tapasztalatok leszűrése, és a dokumentumok
javítása

•

Fontos, hogy minden tanuló a problémáival megtalálja az osztályfőnököt, vagy ha ő
nem található az iskolában, szükség van az osztályfőnök-helyettesre. Ez néhány
esetben nagyon jól működött már korábban is. Jó lenne azt is megvalósítani, hogy
kezdő vagy kevés tapasztalattal rendelkező ofő mellé tapasztalt társat találjunk, így a
szakmai segítség is kéznél lenne.

•

A 9. osztályosok számára két napos „gólyarendezvényt” szervezünk, amelyen jobban
megismerhetik egymást és az új iskolájukat. A tapasztalatokat értékeljük.

•

Továbbra is fontos számunkra a diákönkormányzat működése, a tanulók véleménye,
ezért fontos, hogy segítsük a munkájukat, hiszen tudjuk, hogy tanári segítség nélkül
nem lesz elég hatékony a kezdeményezésük.

•

A közösségépítés fontos színterei a kirándulások és egyéb közös programok. Az idei
tanévben nem jelölünk ki külön két napot osztálykirándulásra, hiszen a tanulók
anyagi helyzete a távolabbi kirándulási célokat nem engedik. Azoknak az
osztályoknak, amelyek kirándulni szeretnének, javasoljuk, hogy olyan napot
válasszanak, melyen írásbeli szakmai vizsga vagy esetleg érettségi van. A szakképzős
és a 12. osztályok egyéni elbírálás szerint mehetnének kirándulni. Továbbra is lehet
délutáni programokat szervezni: osztálybulit, múzeum-, mozi- és színházlátogatást.

•

Az idei tanévben is szeretnénk folytatni a korábbi gyakorlatot, hogy a 9-10. osztályok
legalább egy tanévben vegyenek részt a hangversenyen, a többi évfolyam pedig
választhat.

2. A házirend betartása, betartatása:
•

Az elmúlt tanévben is jelentős volt a hiányzás. Célul tűzzük ki, hogy csökkenjen a
mulasztott órák száma, aminek egyik feltétele a naprakész adminisztráció. Ehhez
szükségünk van arra, hogy a tantestület minden tagja segítse a munkánkat a pontos
naplóvezetéssel. Az órák és a hiányzók beírását az órát követő munkanap végéig
elvégezzük.

•

A hiányzások, késések számának csökkentéséhez hozzátartozik a tanári ügyelet
hatékonyságának növelése és a pontos órakezdés is. A tanári ügyeletnek már az első
tanítási napon működnie kell, ehhez kérjük a nem osztályfőnök kollégák segítségét. A
12.a osztály kezdi az ügyeletet, a 9. osztályosok nem lesznek ügyeletesek, de csak az
első félévben nem, a végzősök pedig csak az első félévben lesznek, a szakképzős
osztályok ügyelete pedig függ a szakmai gyakorlattól.

•

Bővítsük tovább a szülőkkel való személyes kapcsolattartás lehetőségét. Egyre
többen használják közülük is az internetet, tehát lenne lehetőség az e-mailben való
együttműködésre. Ellenőrizzük a szülői értekezleten az elérhetőségeket (telefonszám,
e-mail cím).

•

Második tanévben kell foglalkoznunk a 9-10. osztályosok közösségi szolgálatának
szervezésével, lebonyolításával. Összegezzük a tapasztalatokat, és keresünk további
lehetőségeket a feladat teljesítésére.

Programok tanév során:
Szülői értekezlet szept. 26. 17 óra, jan. 30. 17 óra
Fogadó óra: nov. 14. 17 óra, márc. 20. 17 óra
A félévi osztályozó értekezlet: jan. 16. (szakképzősök), jan. 17. (a 9-12. évfolyam)
A 12. osztályosok számára az év végi osztályozó értekezlet: ápr. 28.
(szerenád ápr. 29.) ballagás: ápr. 30. 11 óra.
A tanév végi osztályozó értekezlet: június 13 (minden osztály számára).
A testnevelőtanárok munkaterve
Céljaink:
A testnevelés tantárgyhoz és a sporthoz fűződő pozitív érzelmek fenntartása.
A sporttevékenységhez fűződő akarat, aktivitás ébrentartása.
Az életkornak megfelelően fejleszteni a keringési-, mozgató- és légzési rendszert.
Aktív és egyre tudatosabb testmozgással megelőzni a testtartási
rendellenességeket.
Cselekvésükben kapjon szerepet a tudatosság és az önállóság.
Az igényesség fokozása a testmozgásokban, a harmonikus testi fejlődés érdekében.
A mozgásismeretek olyan szintre emelése, amelyek alkalmasak önállóan végzett formában
az edzettségi szint fenntartására. A tanulók motiválása a szabadidős önálló
sporttevékenységre.
A felzárkóztatás, a tehetséggondozás segítése, felkészítés érettségire, továbbtanulásra.
Az iskolai testnevelési és sporttevékenységek során kialakítjuk tanulóinkban az egészség, az
emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzetet. Fejlesztjük a diákok
környezettudatos magatartását, hogy tetteik pozitív módon hassanak a környezeti problémák
megoldására, az egyetemes környezet javára.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megóvásába, törekedjenek
másokkal is cselekvő együttműködésre.
Saját életvitelük, egészséges életmódra törekvésük a természet tiszteletét, a környezet
védelmét is szolgálja.
A Házirend következetes betartása, pontos órakezdés, tanórai fegyelem megszilárdítása,
igazolatlan hiányzások, késések csökkentése.

Feladatok:

Felelős

Határidő

A: Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok:
1. A testnevelés óra lehetőségeinek maximális kihasználása.
Mindennapos testnevelés bevezetése a 9. évfolyamon, az előző tanév tapasztalatainak
felhasználásával.
A tanmenetek átvizsgálása, szükség szerint kiegészítése.
A testnevelés órákkal kapcsolatos szervezési feladatok.
Testnevelők
folyamatos
2. A speciális foglalkozásokra szoruló tanulók kiszűrése, a gyógytestnevelési csoportok
kialakítása.
Gyógytestnevelő- szeptember 20.
3. Az egészséges életmód és a rendszeres tisztálkodás igényének kialakítása a tanulókban.
Testnevelők
folyamatos
B: A létesítményekkel kapcsolatos feladatok:
1. A meglévő létesítmények ellenőrzése, a hiányosságok feltárása, jelentés a gondnok és az
igazgató felé.
folyamatos
Testnevelők
2. A rögzített tornaszerek állapotának felmérése, a függesztett tornaszerek ellenőrzése,
jelentés gondnok és az igazgató felé.
Testnevelők
folyamatos
3. A testnevelés céljait szolgáló helyiségek és szabadtéri gyakorlóhelyek tisztaságának és
balesetmentes állapotának ellenőrzése. A hiányosságokat azonnal jelenteni kell a gondnok
és az igazgató felé.
Testnevelők
folyamatos
4. A szertár leltár szerinti ellenőrzése, a szerek folyamatos javíttatása, lehetőség
szerinti szertárfejlesztés.
Testnevelők folyamatos
C: A tanítási időn kívüli sportmunkával kapcsolatos feladatok:
1. Az osztályok, csoportok közötti házibajnokságok ütemezésének kialakítása.
Testnevelők szeptember 30.
2. Az évfolyamok közötti házibajnokság szervezése, lebonyolítása és értékelése. Az
alábbi sportágakban indítunk házibajnokságot igény szerint.
- floorball,
- ping-pong,
- kosárlabda,
- kislabda hajítás,
- kétkezes dobás hátra
Testnevelők
folyamatos
3. Tanulók fizikai állapotának felmérése (hungarofit).
Testnevelők
április 25.
4. Megszervezzük az iskola részvételét a diákolimpiai versenyeken a sportköri foglalkozáson
kialakult csapatok és sportágak szerint.
Testnevelők
folyamatos
5. Megtervezzük, lebonyolítjuk az iskolai sportnapot.
Testnevelők
február
D: A szervezési munkával kapcsolatos feladatok:

1. Iskolai ünnepségek, rendezvények berendezése és lebonyolításában való részvétel.
Testnevelők
folyamatos
2. A tömegsportórák beosztása.
Testnevelők szeptember 16.
3. A diákolimpiai sportágakban a nevezések elkészítése
Testnevelők
versenynaptár szerint
4.Balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás megszervezése az első órákon.
Testnevelők
szeptember 6.
5. A munkaközösség megbeszéléseit a mindenkori feladatoktól függően fogjuk megtartani.
folyamatos
Mk. vezető
E: Továbbképzéssel kapcsolatos feladatok:
1. Az önképzés lehetőségének megteremtése. Szakmai folyóiratok, szakirányú könyvek
beszerzése és a testnevelői szobában való tárolása.
Testnevelők
folyamatos
2. Országos továbbképzési lehetőségek kihasználása (nyílt szakmai napok; országos
konferenciák; nemzetközi továbbképzések; edzői továbbképzés stb.).
igény szerint
folyamatos
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