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1. A nevelő-oktató munkát meghatározó legfontosabb jogszabályok,
dokumentumok:
A 2021. szeptember 1-jén hatályos


A 2021. szeptember 1-jén hatályos



a 2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény,



a

szakképzésről

szóló

törvény

végrehajtásáról

szóló

12/2020.

(II.

7.)

Kormányrendelet,


2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, illetve



a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról azon vonatkozó részei, melyeket az
előzőek nem szabályoznak,



a rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szakképzésre vonatkozó
részei,



a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről,



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



a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet,



a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet,



2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról,



az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet,



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



Központi szabályzó dokumentumok: Képzési és Kimeneti Követelmények, (KKK),
Programtantervek (PTT),



Helyi alapdokumentumok: Szakmai Program, SZMSZ, Házirend
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2. Működési feltételek:
2.1. Személyi feltételek:
Dolgozói létszámunk: 59 fő


oktatói létszám: 44 fő (nem állományi oktatók: 6 óraadó)



egyéb dolgozók: 15
5

irodai dolgozó, 1 rendszergazda, 3 karbantartó, 6 takarító

(nem állományi közfoglalkoztatott: 2 fő)
Az oktatók által ellátott órákat a Kréta-ban az iskolai tantárgyfelosztás tartalmazza. A
létszám az állományi nyugdíjasokkal (1 teljes és 1 75%-os) és az óraadókkal elegendő a
megtartandó órákhoz. Az osztályfőnöki és órakedvezmények figyelembe vételével a legtöbb
pedagógus a számára meghatározott tanévre számolt heti 22 órának megfelelő, illetve néhány
órával e feletti óraszámban lát el feladatot. Extrém magas túlóra csak kivételes esetben, az esti
képzés miatt fordul elő. Ezen felül van lehetőség a heti kötelező óraszámon felül is a tanórán
kívüli felzárköztatásra, tehetséggondozásra, érettségi előkészítőre, szakkör működtetésére is.
Ebben az évben 10 kolléga jelezte, hogy kíván valamilyen 1-2 órás foglalkozást tartani. A
tanévindítást megnehezítette a nyár folyamán távozott, vagy különböző okokból kiesett oktatók
pótlása, melyet túlórák és óraadók, nygdíjas kollégák alkalmazásával sikerült pótolni. A
szeptember 1. utáni gépész területről betegség miatt kiesett kollégát (Szentpéteri Ferenc) is
sikerült csoportok összevonásával, órarendi átalakítással, túlórával megoldani. A közvetlenül a
tanévindítást követő, történelem-angol szakos kolléga (Sebestyénné Batta Ágnes) felmondásával
előállt helyzet megoldása újabb megoldandó feladatot jelent számunkra, Az ilyen bejelentés a
tanév indulása után már igen kellemetlen, hiszen szinte lehetetlen találni pótlást, nincs lehetőség
időben meghirdetni az állást és találni olyat, aki minden szempontból megfelelő választásnak
tűnik. Ebben az esetben megoldódni látszik a helyzet az órák ellátása szempontjából.
A helyettesítések során törekszünk a törvényi kereteken belül megoldani a tanórák
megtartását. Elsősorban szakos helyettesítésre törekszünk, és/vagy az osztályban tanítókkal látjuk
el az órákat. Az esetleges tartós helyettesítések, túlóra, vagy megbízási szerződéssel valósulhat
meg.
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Továbbra is célunk a felnőttek számára is képzéseket nyújtani a felnőttek oktatásának
keretében, esti vagy akár a nappali képzéseinkbe integráltan az új szakmajegyzék szerinti
szerkezetben. A képzési idő a beszámíthatóság figyelembe vételével kerül kialakításra. A képzési
kínálatunkat az igények és a megvalósíthatóság feltételeinek megfelelően alakítjuk a Szakképzési
Centrum engedélyével. A felnőttek nappali rendszerű képzéseinkbe való integrálására továbbra is
készek vagyunk. Jelenleg egy végzős osztályunk van a két éves felnőttek oktatásában
informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakmában, valamint egy osztály a
CNC programozó szakmában, mely keresztfélévben indult 1 éves rövidített, beszámításos
képzésként (a 4 éves képzés közismereti tartalom nélkül 3 éves képzés lenne szakmai
előképzettség nélkül). 2021. szeptember végéig még további képzéseket hirdetünk. Reális esély
ezeknek a beindítására az eddigi érdeklődést látva -megfelelő jelentkezői létszám esetén- szintén
az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus valamint a CNC programozói
szakmában lehet. A jelenlegi tanulói létszám ennek megfelelően október 1-ig változhat.

Munkaközösség neve

Munkaközösség-vezetők

1.

Osztályfőnöki munkaközösség

Janik Norbert

2.

Humán munkaközösség

Bencze Melinda

3.

Természettudományi

Gordosné Cseh Zsuzsanna

munkaközösség
4.

Idegen nyelvi munkaközösség

5.

Egészségnevelés-testnevelési
munkaközösség

Farkasné Vincze Judit
Bartus Zoltán

6.

Gépész munkaközösség

Katona József

7.

Építész munkaközösség

Tóth Tibor

8.

Informatikai munkaközösség

Morvai István

Osztály Osztályfőnök
1.

9.A

Bartusné Nagy Nóra

2.

9.B

Pazonyi Ágnes

3.

9.C

Kengyel Szilvia
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4.

9.D

Faluhelyi Csaba

5.

1/9.E

Plachy Péter

6.

10.A

Görgényi Péter

7.

10.B

Janik Norbert

8.

10.C

Farkasné Vincze Judit

9.

2/10.E

Katona József

10. 11.A

Bencze Melinda

11. 11.B

Morvai István

12. 11.C

Sebestyénné Batta Ágnes

13. 11.D

Alabérné Boda Andrea

14. 3/11.E

Meló István

15. 12.B

Nagy Marianna

16. 12.C

Vargáné Szentgyörgyi Réka

17. 12.G

Bartus Zoltán

18. 5/13.A

Letovai Éva

19. 5/13.C

Bozó György

20. 5/13.D

Tóth Tibor

21. KSZ
13.C
22.

2/14.I

Máté Gábor (felnőtt, esti)
Szomszédné Szalai Krisztina (felnőtt,
esti)

Pedagógusok továbbtanulása, továbbképzése
A tanévben a következő pedagógus kollégák vesznek részt továbbképzésben:
1) Aradi Patrik – építészmérnöki alapképzés folyt. (önköltséges)
2) A 4 éves oktatói továbbképzési program 2021/2022-es tanév beiskolázási tervében

szereplők:
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Név

Továbbképzés megnevezése

Bánszeginé Dudás Mária

A Z és alfa generáció motiválásának módszertana a gyakorlatban

Bozó György

A digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a
pedagógiai folyamatban

Bozó János

Minőségirányítás a szakképzési intézményekben

Faluhelyi Csaba

Tanulási eredmény alapú oktatás a szakmai képzésben, módszertani
továbbképzés az műszaki, ipari és építőipari képzési terület szakmai
képzéseiben oktatók számára

Gordosné Cseh Zsuzsanna

1. Matematikai készségek fejlesztése a szakképzésben
2. A digitális technológiák beépítése a pedagógiai folyamatba

Pazonyi Ágnes

CISCO CCNA képzés (amenyiben megjelenik az IKK képzések
között)

Janik Norbert

Minőségirányítás a szakképzési intézményekben

Plachy Péter

Új motivációs eszközökkel a lemorzsolódás ellen- Gamifikáció a
szakképzésben

Riclerné Jedlicska Judit

A Z és alfa generáció motiválásának módszertana a gyakorlatban

Tóth Tibor

A digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a
pedagógiai folyamatban

Vargáné Szentgyörgyi Réka 1. Anyanyelvi készségek fejlesztése – műszaki területen a
szakképzésben
2. Idegennyelvi készségek fejlesztése a szakképzésben
Görgényi Péter szándékában áll bizonyos feltételek megléte esetén a matematika szakos egyetemi
kiegészítő elvégzése, amelynek kezdete és formája még nem ismert. Támogatott képzésként is
szerepelhet majd.
Több kolléga jelezte, hogy hajlandó volna részt venni az Eszterházi Egyetem képzésében, amely
nem akkreditált, viszont az oktatásban jól használható volna több területen. Az üdvözítő az lenne,
ha ez a képzés is felkerülne a választható képzések közé. Egyelőre a Centrum felé fogom jelezni
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a szándékot és szeretnénk anyagi támogatást nyerni a részvételhez. Még nem ismert a helye, ideje
sem.
2.2. Tárgyi feltételek
A tanév indításához szükséges tárgyi eszközök igénylése is folyamatban van, a
munkaközösségek által leadott igények alapján. A informatikai terület fejlesztési terve is
elkészült a tanévre vonatkozóan. A 229-es terem átalakítása a projektoktatáshoz folyamatban van.
Idén is szükség volt és van több tanteremben cserélni a projektort és a tanári gépet.
A tanári után még két érintőképernyős monitor tv-t kaptunk. Várom a javaslatot, kérést a hely
kijelölésére.
A Borbélyban berendezett Digitális Alkotóműhelyben továbbra is Meló István és Morvai István
segítik majd az ott folyó munkát.
A szakmai tárgyak oktatásához szükséges eszközök korlátozott fejlesztésére, javítására a
rendelkezésre álló, a tavalyinál szerényebb kereteken belül továbbra is van lehetőség, az
oktatáshoz szükséges anyagok beszerzésére is biztosított lesz várhatóan, ahogy eddig is. A
Szakképzési Centrum a lehetőségeihez mérten továbbra is segíti a szakmai munka feltételeinek
megteremtését, ehhez viszont szükséges a megfontolt, ésszerű tervezés.
A folyosói szekrények felújítását szeretnénk folytatni, amennyiben sikerülne a támogatói
bálunkat megszervezni.
Az épület külső állapota rohamosan romlik, a korábban említett problémák fokozódnak, hatalmas
homlokzati darabok hullanak a járdára, a bejárat is élet- és balesetveszélyes, a fűtési és
vízvezetékrendszer továbbra is időzített bombák. A tornaterem ebből a szempontból a
legveszélyesebb, ahol hiba esetén elöntheti a termet a víz, mert elzárni sem lehet, így itt a
legkritikusabb a helyzet. A tornaterem teljeskörű felújítására van szükség.
Az épület előtti teret már sikerült lezárni, csak a kapuk hiányoznak, a parkoló előtti füves rész is
jó volna mielőbb elzárni kerítéssel. Számítunk a kollégák segítségére ebben.
A tornaterem nem régi, viszont gyenge padjait részben fel tudjuk újítani, de szükség van újakra
is.
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3. Az intézmény oktatásszerkezeti felépítése
Az iskola a 2016. szeptemberétől szakgimnáziumként és szakközépiskolaként működött.
Az iskola neve 2018. szeptember 1-től Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája néven tagintézményként működött tovább. 2020. július 1től Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum a nevünk, és szakképző
intézményként működik.
Az új, öt éves technikumi képzési formában jelenleg 4 kilencedikes és 3 tizedikes, míg a
szakképző iskolai képzésben 1-1 kilencedikes és tizedikes osztály van.
A kifutó 2018-as kerettanterv szerinti indult szakgimnáziumi képzésben 4 tizenegyedikes és 3
tizenkettedikes (ebből egy a 12. évfolyamon összevont) osztály található. A szakképző
évfolyamon három osztály található a három ágazatban, négy szakmában. Ezek mellett 1 kifutó
szakközépiskolai osztályunk van a 11. évfolyamon a gépi forgácsoló szakmában.
A 2016-os kerettanterv szerinti ágazati szakgimnáziumi képzésű osztályok az elmúlt tanévben
kifutottak.
Technikumi osztályok:


9.A osztály: technikumi képzés, informatika és távközlés ágazat



9.B osztály: technikumi képzés, informatika és távközlés ágazat



9.C osztály: technikumi képzés, gépészet ágazat



9.D osztály: technikumi képzés, építőipar ágazat



10.A osztály: technikumi képzés, informatika és távközlés ágazat



10.B osztály: technikumi képzés, informatika és távközlés ágazat



10.C osztály: technikumi képzés, gépészet és építőipar ágazat (összevont)

Szakképző iskolai osztály:


1/9.E osztály: szakképző iskolai képzés, gépészet ágazat



2/10.E osztály: szakképző iskolai képzés, gépészet ágazat

Szakgimnáziumi osztályok (kifutó):


11.A osztály: szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat (nyelvi előkészítő évfolyam
után)



11.B osztály: szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat
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11.C osztály: szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat



11.D osztály: szakgimnáziumi képzés, építőipar ágazat



12.B osztály: szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat



12.G osztály: szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat



12.C osztály: szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat (nyelvi előkészítő évfolyam után)
és építőipar ágazat (összevont)



5/13.A osztály: szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat



5/13.C osztály: szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat



5/13.D osztály: szakgimnáziumi képzés, építőipar ágazat

Szakközépiskolai osztályok:


3/11.E osztály: szakközépiskolai képzés, gépészet ágazat

Felnőttek oktatása


2/14.I: technikumi képzés, informatika és távközlés ágazat (esti) - Informatikai
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus



KSZ 13.C: szakképző iskolai képzés, gépészet ágazat (esti) - CNC programozó

Tanulói létszámok
Összes tanuló: 438 fő (szept.14.)
Nappali képzés:
423 fő
Technikumi osztályban tanulók: 164
Szakképző iskolai osztályban tanulók: 37
Szakgimnáziumi osztályban tanulók: 205 (technikusi évf.: 39)
Szakközépiskolai osztályban tanulók: 17
Felnőttek oktatása –esti képzés:
Technikumi osztályban tanulók : 9 fő
Szakképző osztályban tanulók : 6 fő
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Pedagógiai és szakmai alapelveinket, általános és konkrétcéljainkat és feladatainkat a
Szakmai Programunkban fogalmazzuk meg, ennek szellemében kell végeznünk mindennapi
tevékenységünket. Ezek ismerete és alkalmazása minden oktató számára kötelező érvényű.
Ezek szem előtt tartása mellett fogalmazzuk meg az idei tanévre vonatkozó kiemelt céljainkat és
a megvalósításukhoz szükséges feladatainkat.

4. A tanév kiemelt célkitűzései és az ezek megvalósításához megjelölt
feladatok
1. CÉL: az iskola zavartalan működésének biztosítása a jelenléti oktatásban, a későbbi
járványhelyzettől függően biztosítani az oktatás zavartalanságát és biztonságát.
Felkészültség biztosítása az esetleges digitális oktatásra való átállásra
1) FELADAT:

A

jogszabályokban,

rendeletekben

és

helyi

dokumentumainkban

megfogalmazottak szigorú és következetes betartása és betartatása, a szülőkkel és
tanulókkal való megismertetése.
A járványhelyzetnek megfelelő feltételek megteremtése, a személyi, technikai feltételek
biztosítása, a digitális platformok (Teams, kréta kollaborációs tér, messenger csoportok)
oktatói használata, tanulókkal való megismertetése
határidő: folyamatos, változó
felelős: minden oktató, kiemelten osztályfőnökök, iskolavezetés
2. CÉL: az iskolai neveltségi helyzet folyamatos javítása, a digitális időszakból következő
neveltségi hiányosságok pótlása, igazolatlan hiányzások számának csökkenése, valamint
a reggeli késések visszaszorítása.
2) FELADAT: a tanulóközpontú nevelőmunkánk következetes és egységes alkalmazása, a

tanulók „(újra)szocializálása”, neveltségi szintjük tudatos fejlesztése,
határidő: folyamatos
felelős: osztályfőnökök, oktatók
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3. CÉL: az iskolai tanulmányi eredmények megtartása, javítása, a korábbi digitális
időszakból adódó hiányosságok fokozatos pótlása,
3)

FELADAT: a tanulók tanulmányi munkájának kiemelt támogatása, segítése, a tanulói
szükségleteknek és igényeknek megfelelő, tervezett pedagógiai tevékenység, amely a
folyamatos módszertani megújulás igényével társul. Az esetleges digitális tanításra való
áttérés esetén a tanulók maximális segítése és támogatása.
határidő: folyamatos
felelős: oktatók

4. CÉL: az oktatásra vonatkozó jogszabályok és az alapdokumentumok ismerete,
következetes alkalmazása a nevelő-oktató munkánk során,
4) FELADAT: a központi és helyi dokumentumok, érvényes rendelkezések megismerése, az

ezekben leírtak betartása és betartatása,
határidő: folyamatos
felelős: oktatók
5. CÉL: a vonatkozó rendeletek, a NAT, a Programtantervek és a KKK alapján elkészített
intézményi Szakmai program és a helyi tanterv alapján a tanmenetek felmenő rendszerű
harmonizálása (10 osztály
5)

FELADAT: az előző évben kidolgozott helyi tanterv alapján, a tanmenetek elkészítése,
különös tekintettel a 10 osztályok számára, a munkaközösség-vezetők általi ellenőrzése,
határidő: szeptember 20.
felelős: oktatók, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek

6. CÉL: a lemorzsolódás alacsony szinten megtartása, a lemorzsolódással való
veszélyeztetettség iskolai értékének, (az előző tanévhez képest) csökkentése a 10% -os
érték közelítése, a hátrányos helyzetű tanulókkal való tervszerű, hátránykompenzációs
tevékenység folytatása az iskolai eredményességük érdekében,
6) FELADAT: A lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

érdekében a továbbképzések támogatása a kiemelt figyelmet igénylő tanulók, különösen a
hátrányos helyzetű tanulók segítése témájában. Az érzékenyítés és elkötelezettség
10
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erősítése, innovatív eljárások megismerése, az ehhez tartozó környezeti feltételek
megteremtése, tudatos preventív és operatív tevékenység folytatása. A felzárkóztatás
feltételeinek biztosítása, az érintett tanulókkal való tanórai differenciálás, tanórán kívüli
felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások megszervezése,
határidő: folyamatos
felelős: érintett oktatók, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek
7. CÉL: a tehetséggondozási tevékenység további erősödése:
a.

tanulmányi, sport-, és egyéb versenyekre felkészítés, előrehozott, illetve az idegen
nyelv és szakmai emelt szintű érettségire való felkészülés biztosítása,

b. a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken való részvétel erősödése,
7) FELADAT:

a. a tehetséggondozás erősítése, az emelt szintű érettségire és a tanulmányi és
sportversenyekre történő felkészítés és a versenyzés támogatása, ezek feltételeinek
biztosítása, a munkaközösségekben zajló tervszerű feladatvégzés.
b. a versenyeztetni kívánt tanulók kiválasztása, tudatos, célirányos felkészítése,
határidő: folyamatos
felelős: érintett oktatók, munkaközösség-vezetők
8. CÉL: a KRÉTA rendszer naprakész, készségszintű használata, kötelező elemeinek
(tanulói adatok) és bővülő funkcióinak megismerése használata (ESL, Fókusz modul,
tananyagok),
8)

FELADAT: az adminisztrációs fegyelem javítása, a tanulói adatok felelősségteljes, pontos
rögzítése, a tanórák, hiányzások pontos naprakész könyvelése, az ehhez kapcsolódó
tájékoztatási és értesítési feladatok haladéktalan elvégzése, az oktatók közti napi
kommunikáció erősítése, a Kréta napló új funkcióinak folyamatos használata
határidő: adatrögzítés, ellenőrzés – szeptember 30. / ill. folyamatos
felelős: osztályfőnökök, szaktanárok

9. CÉL: az ügyeleti munka pontosságának, következetességének és egységessének
erősödése,
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9) FELADAT: az ügyeleti tevékenység felelősségteljes ellátása, az ügyeleti munka

folyamatos segítése
határidő: folyamatos
felelős: oktatók
10. CÉL: az adminisztrációs fegyelem javulása,
10) FELADAT: A munkahelyi benntartózkodás rendjének munka törvénykönyve és a

munkaköri

feladatmeghatározás

szerinti

betartása

és

adminisztrálása,

a

munkaidőnyilvántartás előírtak szerinti rögzítése,
határidő: folyamatos
felelős: oktatók, egyéb dolgozók
11. CÉL: az intézményi minőségirányítási csoport létrejötte, eredményes működése, a
minőségirányítási program megvalósulása,
11) FELADAT: minőségirányítási csoport létrehozása, a feladatainak meghatározása, az ehhez

szükséges vezetői képzéseken való részvétel, a program megalkotása,
határidő: folyamatos
felelős: minőségirányítási csoport, munkaközösség-vezetők
12. CÉL: a új technikumi és szakképző iskolai képzések tizedik évfolyamon való
eredményes megvalósítása, valamint a kifutó szakgimnáziumi (szakközépiskolai) 2018as kerettanterv szerinti képzések követelményeinek frissítése, a szakmai vizsgákra
történő sikeres felkészítés
12) FELADAT: a szakmajegyzék szerinti képzések feltételrendszerének megteremtése, a

munkaközösségeken belüli és kívüli együttműködés erősítése, a kifutó képzések
követelményeit és a vonatkozó jogszabályokat figyelemmel kísérni, alkalmazni, a
felkészítést megvalósítani,
határidő: folyamatos
felelős: munkaközösségek, oktatók
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határidő: folyamatos
felelős: munkaközösségek, szakmai ig.helyettes
13. CÉL: a Stromfeld-es hagyományok ápolása, a Stromfeld-es szellemiség tovább
erősödése, az elmaradt 70 éves évforduló méltó megünneplése,
13) FELADAT: a Stromfeld- napok rendezvényeinek erősítése, kiemelt eseményeként történő

megszervezése és megrendezése,
határidő: 2022. március 26.
felelős: munkaközösség-vezetők, szakmai igazgatóhelyettes
14. CÉL: a korábbi 2 év beiskolázási eredményeink megtartása, további javulása, az iskolai
marketingtevékenységünk további erősödése,
14) FELADAT:

a pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó területek fejlesztése,

szélesítése, a beiskolázási tevékenység támogatása (marketing, nyílt napok, roadshow,
nyári szakmai tábor, iskolánk egyéb fórumokon való népszerűsítése, honlapfejlesztés,
közösségi oldalak használata, stb.) A tevékenységet összefogó pályaorientációs terv
készítése
határidő: feladatonként változó, folyamatos
felelős: oktatók, iskolavezetés
15. CÉL: a Gedeon János országos forgácsolóverseny korábbi évek hasonló versenyeihez
méltó, magas színtű megrendezése, az ezen való eredményes szereplés,
15) FELADAT: a második Gedeon János országos meghívásos gépi forgácsoló verseny

megszervezése, lebonyolítása, az érintett tanulók időben történő kiválasztása, felkészítése,
határidő: 2022. március 25.
felelős: gépész munkaközösség, a szervezést segítők, képzési igazgatóhelyettes, igazgató
16. CÉL: a tovább nem tanuló érettségizett tanulók legalább nyolcvan százalékának
bevonása a szakképző évfolyamra,
16)

FELADAT: az érettségizett, felsőoktatásban tovább nem tanulók minimum 80%-

nak beiskolázása a szakképző osztályba, vonzóvá tenni képzéseinket,
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határidő: 2022. augusztus 23.
felelős: végzős osztályfőnökök, szakmai igazgatóhelyettes
17. CÉL: az érettségi és szakmai vizsgák sikeres és eredményes lebonyolítása,
17) FELADAT: a vizsgák megszervezésének, sikeres lebonyolításának oktatói részről

kiemelt támogatása, segítése,
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés, megbízott oktatók
18. CÉL: a felnőttek oktatásának eredményes folytatása és eredményes befejezése a
keresztfélévben és a tanév végén (két futó képzés), a személyi feltételek megléte esetén
új képzések indítása,
18) FELADAT: az esti, felnőttek oktatása keretében indult korábbi képzésekben a résztvevők

maximális támogatása a szakmai vizsgákra való felkészülésben,
az új, meghirdetett képzés(ek) szeptemberi elindítása, továbbbi jelentkezők verbuválása, a
képzés további népszerűsítése,
határidő: folyamatos
felelős: igazgató, szakmai és képzési igazgatóhelyettesek, érintett oktatók
19. CÉL: az előző tanévben is tervezett egészségnevelési programban tervezett célok
megvalósítása,
19) FELADAT: a szakmai program részeként megjelenő megújult egészségnevelési program

ütemezése, megvalósítása, kiemelten a prevenció, az egészséges életmódot támogató
programok, iskolai sportnap megszervezése, sporttáborok megvalósítása, ezeknek a
munkatervekben való megjelenítése, szakemberek (prevenciós, pszichológus, szoviális
segítő bevonása, a tervezett tevékenységek megvalósítása,
határidő: folyamatos
felelős: egészségnevelési csoport tagjai, osztályfőnökök, igazgató
20. CÉL: a kompetenciamérések eredményeinek megtartása, javítása,
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20) FELADAT: a 9. és a 10. évfolyamos tanulóink kompetenciamérésre történő folyamatos

felkészítése, a felkészítési tevékenység munkaközösségi munkatervi tervezése, a mérési
eredmények dokumentálása, a tapasztalatok felhasználása, a kilencedikes tanulók bemeneti
mérése a matematika, a szövegértés, és digitális írástudás területein,
határidő: folyamatos
felelős: általános igazgatóhelyettes, érintett munkaközösségek
21. CÉL: a pályakövetési rendszer működtetése, (az elmúlt 2 év)
21) FELADAT: az intézményi pályakövetési rendszer működtetése, a korábban végzettek

adatainak ellenőrzése, az érintett osztályfőnökök bevonása,
határidő: 2022. október 15.
felelős: végzős osztályfőnökök, szakmai igazgatóhelyettes
22. CÉL: Az ökoiskolai pályázat feltételeinek megteremtése. A szakképzés „zöldítésének”
intézményi támogatása,
22) FELADAT: részvétel a fenntarthatósági témahét programjában, az ökoiskolai pályázathoz

kapcsolódó tevékenységek támogatása (fedett kerékpártároló, tanulói közösségi terek
bővítése, komposztáló kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, oktatói
testületi látogatás a Salgótarján Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó telepen, a
témához kapcsolódó szövegek, tananyagok feldolgozása, projektek (pl. fali palackprés,
madáretető, stb. tervezése, készítése). A Stromfeld napok keretében a fenntarthatóság,
környezetvédelem témájában előadások, vetélkedők szervezése,
határidő: folyamatos/feladatonként változó
felelős: munkaközösségek, iskolavezetés
23. CÉL: a kapcsolati háló erősödése, bővülése,
23) FELADAT: a külső partnerekkel való kapcsolat erősítése, új kapcsolatok felkeresése,

bevonása, (iskola-szülő/ iskola-vállalati/szervezeti partnerek)
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, szaktanárok
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24. CÉL: a Szülői Közösséggel való eredményes együttműködés,
24) FELADAT: a Szülői Közösséggel való együttműködés segítése, a második GT-támogatói

bál megszervezésének segítése, támogatása,
határidő: folyamatos
felelős: osztályfőnökök, iskolavezetés, szervezést segítők
25. CÉL: az iskola pályázati tevékenységének eredményes működése, sikeres pályázatok
elkészítése, (Erasmus+/Határtalanul, Ökoiskola pályázat, külföldi nyelvtanulási pályázat
stb.), a jelenleg futó pályázatok sikeres megvalósítása (Boldogiskola, Út az érettségihez,
Út a Szakmához)
25) FELADAT: részvétel a Centrummal közösen megvalósuló Erasmus szakképzési

mobilitási pályázatokban, tanulóink támogatása, felkészítése. Határtalanul pályázat írása,
sikeres pályázat esetén megvalósítása, az Ökoiskolai pályázat elkészítése, az előzetes
tevékenységek (pályázat előfeltételei) megvalósítása. A Boldogiskola cím ismételt
elnyerésével a támogató oktatók segítségével a kapcsolódó tanórák, tevékenységek terv
szerinti megvalósítása, dokumentálása. A futó Út az érettségihez/szakmához pályázatok
továbbvitele, a pályázati-csoport támogatása, bővítése, további pályázati lehetőségek
keresése és pályázatok készítése, újabb Út az érettségihez/szakmához pályázatba bevonni
a HHH-s tanulókat,
határidő: folyamatos
felelős: pályázati csoport, munkaközösségek, osztályfőnökök, iskolavezetés

4.2.

A tanév kiemelt vezetői feladatai
1. az iskolai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása, kiegészítése, az érvényes
jogszabályokkal történő megfeleltetése,
határidő: szeptember 15.
felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők
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2. az aktuális járványügyi helyzethez való alkalmazkodás, a többször átdolgozott
intézményi intézkedési terv - a legújabb, 2021/2022-es tanévre vonatkozó, a
szakképző intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos központi
eljárásrendnek megfelelő - elkészítése, (illetve a korábbi frissítése) a benne
foglaltak betartatása, ellenőrzése, szükség esetén felkészítés az oktatás járványügyi
szükségszerűségből történő átszervezésére,
határidő: feladatonként változó, folyamatos
felelős: iskolavezetés
3. a szakmajegyzék szerinti új képzések feltételeinek biztosítása,
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés
4. a Kréta vezetői szintű kezelése, ellenőrzése,
határidő: folyamatos
felelős: általános igazgatóhelyettes
5. a tantárgyfelosztás, órarend elkészítése,
határidő: 2021. szeptember 10.
felelős: szakmai és képzési igazgatóhelyettesek
6. a helyi tanterv, tanmenetek ellenőrzése
határidő: 2021. szeptember 20./szeptember 24.
felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek
7. a vezetői ügyelet megszervezése, tervszerű ellenőrzése, segítése, az aktuális
vírushelyzethez igazítása,
határidő: 2021. szeptember 10. / folyamatos
felelős: iskolavezetés
8. a munkafegyelem ellenőrzése,
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határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés
9. a dokumentumkezelés egységességének segítése, ellenőrzése,
határidő: folyamatos
felelős: munkaközösség-vezetők, iskolavezetés
10. a nevelő-oktató munka támogatása, tárgyi feltételeinek javítása,
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés
11. a munkaközösség-vezetők aktív bevonása a vezetési feladatokba, egyes stratégiai
döntések meghozatalába, a minőségirányítási csoport munkájába,
határidő: folyamatos
felelős: igazgató
12. a szülőkkel, a Szülői Közösséggel történő kapcsolattartás erősítése,
határidő: folyamatos
felelős: igazgató
13. az Intézményi minőségirányítási csoport létrehozása a csoport munkájának, ezen
belül az intézményi önértékelés koordinálása, a szakképző intézményekre érvényes
dokumentumok mentén történő irányítása, a vezetői feladatok elvégzése,
határidő: folyamatos – 2022. június 30.
felelős: iskolavezetés
14. a pályaválasztási tevékenységünk vezetői szintű szervezése, működtetése. A
beiskolázási tevékenység további erősítése, a DÖK bevonásával.
a marketingtevékenységünk erősítése, a szakmákról, képzésekről való tájékoztatás
széles körben való megvalósítása, intézményünk vonzóvá tétele,
határidő: folyamatos
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felelős: iskolavezetés
15. az esetleges minősítési eljárásban érintettek segítése, támogatása, az eljárásokban
közreműködés, az eljárás lebonyolítása. A következő évi eljárásokra való
jelentkeztetés megvalósítása,
határidő: folyamatos ill. 2022. március 31.
felelős: igazgató, kijelölt értékelő vezető
16. Az új oktatói továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése, koordinálása,
Krétában történő nyilvántartása,
határidő: jelen tanévben 2021. szeptember 15., egyébként 2022. március 15.
felelős: igazgató
17. A pályázatok elkészítésének támogatása, közreműködés,
határidő: folyamatos/változó
felelős: iskolavezetés
18. a vizsgaszabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése,
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés
19. a kulturális programok támogatása,
határidő: folyamatos
felelős: igazgatóhelyettesek
20. háziversenyek, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek támogatása,
határidő: folyamatos
felelős: iskolavezetés
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5. A pedagógiai munka ellenőrzése
A nevelő-oktató munka ellenőrzése:
A minőségirányítási rendszer teljes körű kialakítását 2022. augusztus 31.-ig kell elvégezni. A
minőségirányítási csoport létrehozásával lefektetjük ennek alapjait, ennek működésén belül
végezzük a minőségpolitikát érintő, valamint az ellenőrzési és önértékelési feladatokat. Az
önértékelés a szakképzésért felelős miniszter által kiadott önértékelési kézikönyv alapján folyik
majd.
a)

Belső ellenőrzés: a tanév során az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők végzik.

Kiemelt feladat, hogy lehetőleg minden pedagógus min. 1 foglalkozását meg kell látogatni a
tanév során. Az óralátogatásnak az ellenőrzésen túl a segítő, fejlesztő jelleget kell képviselnie,
kiegészülve

a

meglátogatott

kolléga

reflexiójával.

A

pedagógus

önértékelés

iskolai

szempontrendszere segíti az óralátogatást, melyhez dokumentumelemzés is társul, az óra
megbeszélésének írásos feljegyzésével, melyet az óravázlattal együtt ad le az óralátogatást
végzője

a

terület

ig.helyettesének.

Az

nagyobb

létszámú

osztályfőnöki

és

munkaközösségek vezetői legalább 5-5 óralátogatáson vesznek részt a tanév során.

gépész
Ezek

dokumentálását az óralátogató vezető végzi.
Határidő: folyamatos
Felelős: látogató vezető, igazgatóhelyettesek
Az intézményi és oktatói önértékelés központi kereteinek nyilvánosságra hozatala és
megismerése után indulhat el a helyi intézményi és oktatói önértékelés tervezése és
megvalósítása,
Felelős: vezetők, minőségirányítási csoport, munkaközösség-vezetők,
Határidő: a megismerés idejétől folyamatos
b) Országos mérések megszervezése a tanév rendje szerint
Felelős: általános igazgatóhelyettes
Határidő: a megismerés idejétől folyamatos
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c) Eredmények értékelése a tanulmányi munka alapján, valamint a neveltségi szint változásának
elemzése a félévi és a tanév végi értekezleten.
Felelős: igazgatóhelyettesek
Határidő: az értekezletek időpontja a munkaterv szerint
d) Érettségi eredmények vizsgálata és elemzése a tanév végi osztályzatok tükrében.
Felelős: oktatók, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek
Határidő: tanévzáró értekezlet
Az oktatói adminisztráció ellenőrzése
a) Az oktatók által vezetett dokumentumok ellenőrzése
- Elektronikus napló
Felelős: általános igazgatóhelyettes
Határidő: havonta
- Törzslapok, bizonyítványok
Felelős: igazgató, általános és szakmai igazgatóhelyettesek,
Határidő: szeptemberben, áprilisban és júniusban

- Helyettesítés
Felelős: általános igazgatóhelyettes
Határidő: folyamatos
-Jelenléti és munkaidő nyilvántartás
Felelős: igazgató
Határidő: havonta
b) Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése
- Szigorú számadású iskolai nyomtatványok
Felelős: igazgató
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Határidő: október
- Beírási napló
Felelős: igazgató
Határidő: szeptemberben
- A beiskolázandó tanulók jelentkezési lapjai
Felelős: igazgató
Határidő: beiskolázási időszakban (december-február)
- Munkaügyi dokumentumok és a személyi anyag
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
- Irattár és az irattárban lévő dokumentumok selejtezésének irányítása
Felelős: igazgató
Határidő: évente

6. A 2021/2022-es tanév legfontosabb időpontjai
Szorgalmi időszak:
Első tanítási napja:

2021. szeptember 1.

Utolsó tanítási napja:

2022. június 15.

Az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap: 2022. április 29.
A tanítási napok száma:

179 nap

A szorgalmi idő első féléve: 2021. január 21-ig tart.
Az iskolának 2022. január 28-ig kell értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az
első félévben elért tanulmányi eredményekről.
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Tanítási szünetek
Őszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A törvényben biztosított nyolc tanítás nélküli munkanap felhasználása:

1. 2021. szeptember 24.

Sportnap - kirándulás, közösségépítő program (Magyar
Diáksport Napja)

2. 2021 október 1.

Oktatói testületi tanulmányi kirándulás

3. 2021. október 15.

Nyílt nap

4. 2020. december 11.

szombati munkanap – nevelési értekezlet

5. 2021. március 26.

DÖK nap

6. 2021. április 20.

Oktatói testületi program

7. 2021. május 2.

Írásbeli érettségi vizsga – magyar nyelv és irodalom

8. 2021. május 11.

Írásbeli érettségi vizsga – szakmai érettségi tárgyak

Országos mérés, értékelés
Az Oktatási Hivatal 2022 májusában szervezi meg az anyanyelvi és a matematikai
alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek.
Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák
A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 1. melléklete tartalmazza az
érettségi vizsgaidőszakokat, vizsganapokat, illetve a szakmai vizsganapokat.
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Iskolánk tanulóit az alábbi versenyeken való részvételre készítjük fel:
- OSZTV (OKTV)
- ÁSZÉV
- „Édes anyanyelvünk”
- Megyei irodalmi műismereti verseny (iskolánk rendezi ebben a tanévben)
- Implom József helyesírási verseny
- Versmondó versenyek: Mikszáth, Ravasz,
- Peák matematika verseny,
- Diákolimpiai sportversenyek,
- Gedeon János országos gépi forgácsoló verseny (iskolánk rendezi),
- Országos Solid Edge verseny,
- EdgeCam verseny,
- Országos CNC szakmai tanulmányi verseny,
- Építész Nemzetközi Diákkonferencia,
- KÉK építős verseny,
- Tankönyvkiadók által meghirdetett idegen nyelvi országos versenyek.

7. Beiskolázás – Pályaválasztási terv
Iskolánk és iskolai oktatásunk meghatározója a beiskolázásunk minősége. Az idei tanév
beiskolázási mutatói az előző tanév eredményét követik, 102 új 9. osztályos tanulót sikerült
beiskoláznunk, ez a szám az előző tanévben 106 volt. Viszont előrelépés, hogy a felvételi
ponthatárt általában tudtuk emelni, igaz csak kis mértékben. A szoftverfejlesztők esetében
megtartottuk a tavalyi erősebb szintet, kár, hogy csak fél osztályként hirdethettük meg.
A 9. évfolyamra (a kifutó képzéseknél a 13. évfolyamra is) történő beiskolázást továbbra is
kiemelten fontos feladatként kezeljük, hiszen továbbra is e határozza meg iskolánk
létjogosultságát. A megfelelő hírverés, propagandatevékenyég, iskolánk kínálatának széleskörű
bemutatása egyik legfontosabb feladatunk. Ennek érdekében az alábbi konkrét feladatokat kell
elvégeznünk:
1. a 9. évfolyam beiskolázása
-

Tovább fejlesztjük és folyamatosan frissítjük pályaválasztási információs anyagainkat,
honlapunkat, közösségi oldalunkat, ezen belül a pályaválasztással foglalkozó részt.
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-

Részt veszünk az általános iskolák által szervezett beiskolázási szülői értekezleteken, ott
bemutatjuk az általános iskolások számára informatív filmünket.

-

Megszervezzük, megújítjuk nyílt napjainkat.

-

Részt veszünk a beiskolázási és pályaorientációs rendezvényeken (Nagybátonyi EXPO,
Kamara által szervezett kiállítások, Piactér, városi pályaválasztási kiállítás, stb.)

-

Beiskolázási gyakorlatunkat további újszerű megoldásokkal próbáljuk fokozni, a jobb
képességű tanulók érdeklődését felkelteni iskolánk iránt pl. projekt-délutánt szervezünk a
szakmák bemutatására, a bevált nyári egy hetes tábor mellett versenyeket szervezünk a 6. és
7. osztályos általános iskolás tanulók számára.

-

A „roadshow-nkat eljuttatjuk a város és a környék iskoláiba, a bemutató anyagainkat
aktualizáljuk, fejlesztjük.

-

Vezetői szinten felkeressük az iskolákat, hogy az iskolaválasztás előtt lévő tanulókat jobban
megismertessük az iskolában tanulható szakmákkal, a szakmák „titkaival”.

-

Meghívjuk az általános iskolák 7. és 8. osztályos osztályfőnökeit, hogy tapasztalatokat
szerezzenek az iskola működéséről, felszereltségéről, az oktatott szakmákról.

-

Aktualizáljuk, bemutató anyagainkat, filmjeinket.

-

Elküldjük tanulóinkat a volt iskolájukba, hogy osztályfőnöki órákon meséljék el a saját
tapasztalataikat a régi iskolájuk végzőseinek.

Határidő: 2021. szeptembertől folyamatos,
Felelős: iskolavezetés, (oktatók - nyílt nap)
Szakképző évfolyamra beiskolázás:
-

Honlapunkon már év elejétől ismertetjük szakképzési kínálatunkat.

-

Végzős évfolyamainknál szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon tájékoztatást nyújtunk a
szakképzésünkről.

-

Kiadványokban, a helyi sajtóban reklámozzuk képzéseinket.

-

Erősítjük a felnőttek oktatását

Határidő: 2021. augusztusától folyamatos
Felelős: szakmai és képzési igazgatóhelyettesek
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8. Kiemelt területek, feladatok
8.1. Ifjúságvédelem
Az oktató kötelezettségei:
- Az oktató alapvető feladata, hogy nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye
a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének kibontakoztatását,
illetve, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkóztatását. Kötelessége továbbá, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük
megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön.
- Az oktatónak közre kell működnie az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszűnésében.
Feladata, hogy a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen
tájékoztassa, a szülő figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek.
- Az iskolai nyilvántartásban (az osztályfőnöki munkaközösség segítségével) naprakészen
követhető a HH-s és a HHH-s tanulók helyzete, fejlődése. Az ifjúságvédelmi felelős
nyomon követi, nyilvántartja és segíti a tanulókkal való hátránykompenzációs
tevékenységet, különös tekintettel az igazoltan hátrányos helyzetű tanulókra, valamint
azokra a tanulókra, akiknek bármilyen más szempontból szenvednek hátrányt és erről
tudomása van.
- Az oktatónak kötelezettsége az is, hogy a tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa.
Határidő: Ifjúságvédelmi felelős munkaterve szerint
Felelős: Ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, általános igazgatóhelyettes
8.2.Egészségnevelés, egészségvédelem
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Iskolán szakmai programjának kiemelt része az iskolai egészségnevelési program. A komplex
program igyekszik átfogóan tekintve, holisztikus szemlélettel megközelíteni az iskolai
egészségfejlesztés és egészségvédelem kérdéskörét. Ezen belül fontosnak tartjuk az emberi
szervezet működésével és a betegségek kialakulásával kapcsolatos ismeretek bővítését, az
anatómiai és élettani ismeretek elmélyítését, saját szervezetünk megismerését és a fiziológiai
folyamatok megértését is. Ezen ismeretek megalapozzák a prevenciós tevékenységet, elősegítik
tudatos alkalmazásukat.
Az iskolai egészségnevelési programjának a tanévben megvalósítandó feladatai:
- Kiemelt feladatunk az az iskola szakmai programjának egészségnevelési programjában
meghatározott céloknak és feladatoknak a beépítése az osztályfőnöki, a testnevelés, a
komplex természettudomány, a munkavédelmet érintő szakmai és egyéb órák, valamint a
szülői értekezletek témáiba,
- Az aktív, rendszeres testmozgás megszerettetése, különböző mozgásformák, szabadidős
tevékenységek szervezésével, megismertetésével

(a mindennapos testnevelés mellett

sportnap szervezése, házi bajnokságok újra indítása, a nyári vízi- és a téli sítábor
megszervezése, a tanulók minél nagyobb számban való bevonása),
- Személyi

higiéné

fejlesztése,

kialakítása

(testnevelés

órákon

és

az

egyéb

sportfoglalkozásokon a megfelelő öltözet, felszerelés, a foglalkozások utáni tisztálkodás, és
az öltöző tisztán tartásának a megkövetelése),
- A balesetvédelem fontosságának hangsúlyozása (a tornaterem és az öltözők rendjének
betartása, balesetveszélyes helyzetek elkerülése a fegyelem fokozásával),
- Figyelemfelhívás az egészség károsító hatások elkerülésére ( a dohányzás visszaszorítása,
illetve korlátok közé szorítása,

az alkohol- , drog- és nemi betegség-prevenció,), az

egészséges táplálkozásra és a mentális betegségek megelőzésére, függőségek felismerésére
és kezelésére,
- Iskolai sportnap keretében (szept. 22.) tanítás nélküli munkanapon iskolai kirándulás
megszervezése a szeptember 25-i Magyar Diáksport Napja alkalmából.
- A Stromfeld Napok programjának témáiban és vetélkedőiben ismét jelenjenek meg az
egészségneveléssel kapcsolatos témák,
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- Az ökoiskola pályázattal összhangban támogatjuk a helybeli tanulók

kerékpárral való

közlekedését, mely az egészséges életmódhoz és a fenntarthatóság gondolátához is szorosan
kapcsolódik,
- A nyári és a téli táborunk programjában továbbra is kiemelt helyet biztosítunk az táborozás
egészségneveléssel kapcsolatos kérdéseinek, egészségre gyakorolt hatásainak.
8.3. Szülői Közösség:
A tanév első szülői értekezletén meg kell szervezni, aktív szülők bevonásával az osztály SzMK-t,
és az iskolai Szülői Közösséget, akikkel együtt:
- véleményezzük az iskola hivatalos dokumentumait,
- közösen együttműködünk egyes iskolai rendezvények szervezésében,
- kikérjük a szülők egyetértését azokról a versenyekről, amelyekre az iskola felkészíti a
tehetséges tanulókat,
- megbeszéljük, megvitatjuk az iskola életét befolyásoló eseményeket, problémákat, sikereket,
- megbeszéljük egy újabb támogatói bál megszervezésének lehetőségeit, megkezdjük a
szervezést,
- megszervezzük az iskolai Pedagógusnapot,
Határidő: folyamatos
Felelős: általános igazgatóhelyettes, igazgató, osztályfőnökök, Szülői Közösség tagjai
8.4. Diákönkormányzat
A tanév elején meg kell szervezni a diákönkörmányzat alakuló ülését és a vezetőség
demokratikus választását. A DÖK vezetése a diákönkormányzatot segítő pedagógus segítségével
-

véleményezi az iskola hivatalos dokumentumait, ezek módosításait, javaslatot tehet a
módosításokra,

- együttműködik az iskola vezetésével, segíti a rendezvényeink megvalósítását, különös
tekintettel a DÖK nap rendezvényeire,
- képviseli az iskolát a városi diákrendezvényeken,
- szervezi az iskolai diákéletet, (rádió, facebook, blog, stb.)
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Határidő: értelemszerű
Felelős: általános igazgatóhelyettes, igazgató, DÖK munkáját segítő oktató, osztályfőnökök
A Stromfeld napok 3 napos rendezvényeinek keretében a 3. tanításnélküli napon a DÖK
programokat szervez.
Határidő: 2022. március 26.
Felelős: műszaki igazgatóhelyettes, DÖK munkáját segítő oktató
A DÖK diákok mozgósításával segíti a Nyílt napok beiskolázási rendezvényeit.
Határidő: 2021. október 15. és 18.
Felelős: DÖK munkáját segítő oktató
Részt vesznek a városi diákrendezvényeken, más középiskolák rendezvényein egyénileg és
csapatokkal is egyaránt.
Határidő: 2021/2022-es tanévben folyamatos
Felelős: általános igazgatóhelyettes, DÖK segítő oktató
8.5. Szabadidős, kulturális tevékenység
Oktatói közösségünk a nevelő-oktató munkában támaszkodik a tanulók, tanárok
szabadidős és kulturális tevékenységére. A Kós Károly galéria rendezvényei, a Filharmónia
hangversenysorozata, vagy a színházi bérletes előadásokon való részvételünk, valamint a
múzeumlátogatások nevelőtestületi döntésen alapulnak. A vírushelyzetre tekintettel addig tudunk
ilyen programokon részt venni, amíg nem történnek ezeket érintő korlátozások. Ebben a tanévben
is a hangverseny-látogatás helyett színházi előadásokra helyeznénk a hangsúlyt majd.
Célkitűzésünk a műveltség átadásán túl, a figyelmes, illemtudó, felelős magatartás kialakítása, az
iskolai és iskolán kívüli viselkedési és kommunikációs normák betartása, Tanáraink és az
osztályok önálló kezdeményezéseinek teret adunk.
Határidő: 2021. szeptember 1-től folyamatos
Felelős: minden oktató
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A hagyományos téli sí-, illetve a nyári vízi táboraink népszerűek. Szervezésük során
törekedni kell arra továbbra is, hogy a tanulmányi-, sport- és közösségi tevékenységekben jó
teljesítményt nyújtó diákokat, illetve a szociális hátrányokkal küzdő tanulókat is mozgósítsunk,
támogassunk az alapítványok bevonásával. Erősen kérdéses a külföldi táborok szervezésének
lehetősége, de amennyiben lesz rá mód és lehetőség, illetve megfelelő érdeklődés, mind az
ausztriai, mind a szlovákiai sítábort megszervezzük. A külföldi utak szervezése során
felelősségbiztosítást kell kötni, melynek kedvezményezettje a tanuló.
Határidő: 2022. február-március, illetve július
Felelős: Bartus Zoltán mk.vez, testnevelők
Tanulmányi és szakmai kirándulásokat a munkatervben tervezettek szerint szervezzük
a lehetőségekhez szabottan. Tanulmányi utak elsősorban a tananyaghoz illeszkedő programmal a
tanulókkal és szülőkkel történő előzetes egyeztetés után szervezhető, a munkaközösségi
munkatervben és a munkatervben tervezve, melyet az általános, illetve a szakmai
igazgatóhelyettes engedélyez.
Az osztálykirándulások szervezése is a tanulókkal és szülőkkel történő előzetes
egyeztetés után történhet, az osztályfőnöki tanmenetbe illeszkedve, írásban tervezve és azt
határidőre leadva a általános igazgatóhelyettes engedélyez. A belföldi és határon túli régi magyar
területekre látogatást segítő pályázatok lehetőségeivel továbbra is élni kell, a munkatervi
célokban megfogalmazottak szerint (pl. Határtalanul program).
A külföldi utak szervezése során felelősségbiztosítást kell kötni, melynek kedvezményezettje a
tanuló.
Az osztálykirándulások lehetséges időpontjai: 2022. május 20-i és június 3-i pénteki
napokat illetve az ezek utáni hétvégét felhasználva lehetséges. A kirándulás az osztályközösség
erősítését és a tanulók testi-szellemi fejlődését szolgálja. A kiránduláson részt nem vevő tanulók
az iskolában elrendelt feladatokat végeznek. Tanulmányi kirándulás abban az esetben
szervezhető, ha az osztály többsége részt vesz rajta.
Határidő: 2022. február 1.
Felelős: általános igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
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9. Az egyes munkaközösségek feladatai 2021/2022-es tanévben
A feladatok lebontása, a munkaközösségek feladatainak tényleges megfogalmazása. Ennek
megfelelően az alábbiakat tartalmazza a munkaterv:
A munkaközösségek éves programjai kötelezően tartalmazzák az alábbi szempontokat:
- alkalmazott tantervek, óraszámok, tankönyvek,
- a munkaközösség együttműködése,
- a versenyeztetés lehetőségei,
- a tehetséggondozás és felzárkóztatás feltételei és lehetőségei,
- tantárgyi felmérések rendje,
- a kompetenciamérésből és egyéb mérésekből adódó feladatok,
- tanulók felkészítése a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra, és a szakmai vizsgákra,
- a belső ellenőrzés munkaközösségi ütemezése,
- a munkaközösség teljesítménymutatói.
A munkaközösségek szakmai feladatainak teljesítése érdekében a határidőket és a felelősöket is
rögzíteni szükséges a munkaközösségi munkatervekben.
Határidő: 2021. szeptember 10.
Felelős: munkaközösség-vezetők

10.Megbízatások, választott funkciók


Diákönkormányzatot segítő tanár:

Gordosné Cseh Zsuzsanna



Ifjúságvédelmi felelős:

Plachy Péter



Sportköri vezetője:

Bartus Zoltán



Tűz- és munkavédelmi felelős:

Gulyás András



Tankönyvfelelős:

Véghné Deák Judit



Szakszervezeti titkár:

Borda Tiborné
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11.Rendezvények és felelősök – Naptár
Sorszám

Rendezvény

Időpont

Felelősök

1.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2021. szeptember 14.

2.

Jelvényavató

2021. október 4.

3.

Október 6-i megemlékezés
(rádiós)

2021. október 6.

Kengyel Szilvia (9.C)

4.

Gárdonyi Géza emléknap
(rádiós)

2021. október 18.

Bartusné Nagy Nóra (9.A)

5.

Megemlékezés az 1956-os
Forradalomról (ünnepély)

2021. október 22.

Bencze Melinda (11.A),
Visnyovszky Krisztián ig. h.

6.

Magyar Tudomány Napja
(rádiós)

2021. november 3.

Faluhelyi Csaba (9.D)

7.

Stromfeld Nyílt Nap I.

2021. október 15.

Filkor Balázs ig.h, Máté
Gábor ig.h. Gordosné Cseh
Zsuzsanna

8.

Stromfeld Nyílt Nap II.

2021. október 18.

Filkor Balázs ig.h., Máté
Gábor ig.h. Gordosné Cseh
Zsuzsanna

9.

Koszorúzási ünnepség Hargitay
Lajos emléktáblájánál

2021. december 8.

Pazonyi Ágnes 9.B

2021. december 21.

Alabérné Boda Andrea (11.D),
Gordosné Cseh zsuzsanna
(DÖK)

10.

Stromfeld Karácsony (ünnepség)

Bozó János
Visnyovszky Krisztián ig.h.,
9-es osztályfőnökök

Visnyovszky Krisztián ig.h.
11.

Szalagavató

2022. január 7.

Visnyovszky Krisztián,
Véghné Deák Judit,
érettségizős osztályfőnökök

12.

Magyar Kultúra Napja (rádiós)

2022. január 21.

Farkasné Vincze Judit (10.C)

13.

Megemlékezés a kommunista és
egyéb diktatúrák áldozatairól
(rádiós)

2022. február 25.

Katona József (10.E)

14.

Nőnap

2022. március 8.

Filkor Balázs, Máté Gábor,
Visnyovszky Krisztián

15.

Az 1848-as forradalom ünnepe

2022. március 11.

Janik Norbert (10.B) Filkor
Balázs ig.h.

16.

41. Stromfeld napok

2022. március 24-26.

Filkor Balázs, Máté Gábor, ig.
helyettesek, Gordosné Cseh
Zsuzsanna, munkaközösség-
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vezetők
17.

Költészet napi megemlékezés
(rádiós)

2022. április 11.

Plachy Péter (9.E)

18.

Megemlékezés a holocaust
áldozatairól (rádiós)

2022. április 13.

Meló István (11.E)

19.

Műemlékvédelmi Világnap

2022. április 20.

Tóth Tibor (5/13.D)

20.

Ballagás

2022. április 29.

Visnyovszky Krisztián ig.h.,
Véghné Deák Judit, Nagy
Marianna, érettségiző
osztályok osztályfőnökei

21.

Pedagógusnap

2022. június 3.

Szülői Közösség, ig.helyettesek

22.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(rádiós)

2022. június 3.

osztályfőnök (Sebestyénné
Batta Ágnes helyett) (11.C)

23.

Tanévzáró ünnepség

2021. június 22.

Morvai István (11.B)

24.

Tanévnyitó ünnepség

2021. szeptember 1.

Görgényi Péter (10.A)

Az intézményi munkaterv mellékletei:
1. Munkaközösségek éves munkatervei
2. Ügyeleti beosztás, ügyeletesek feladatai
3. Osztályok bázistermei, szekrénybeosztás, társosztályfőnökök,
4. Szakmai vizsgabizottságok tagjai
5. Tantárgyfelosztás
6. Ütemterv
7. Pedagógusok munkaidő beosztása, munkaköri leírása
8. Oktatói továbbképzési program – Beiskolázási terv
Salgótarján, 2021. szeptember 14.

Bozó János
igazgató
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1.sz. melléklet
Tanulmányi és szakmai utak
A munkaközösségek által tervezett, tanulmányi és szakmai utak a vírushelyzet függvényében alakulnak.

A látogatás/út helyszíne

MikszáthMadách
(Alsósztregova,
Mikszáthfalva ,Horpács

A
látogatás/út
utazás módja
időpontja

emléktúra
Csesztve, 2022. március

A
szakmai
program
tervezett
költsége kb. (Ft)

11. évfolyam

kb. 45-50 fő

Bencze M., Nagy
buszköltség
M., Vargáné Sz. R.

autóbusz

11., 12. évf. érdeklődők

kb.45-50 fő

Bencze M. + 1
történelmet
buszköltség
oktató

autóbusz

10. évfolyam

50 fő

Nagy
Mariann,
buszköltség
Bencze M.

11.a+egy osztály

45 fő

osztályfőnökök

buszköltség

200 000,- Ft

70 000,- Ft

2022.február
április

Felvidéki várak(Fülek, Zólyom)

2022. május

Budapest(Operakaland)

a
meghirdetés
autóbusz
időpontja

Kreatív Építő Kezek verseny
Székesfehérvár

Kísérők
neve,
beosztása

autóbusz

Recsk- Bélapátfalva

Nemzetközi Építész
Diákkonferencia

vagy

A
látogatáson
résztvevő
osztály/ A csoport létszáma
csoport

2022. április

NMSZC
mikrobusszal

10. D, 11. D, 12. D

7 tanuló + 2 tanár

Faluhelyi Csaba,
Tóth Tibor
felkészítő
tanárok

2022. május

NMSZC
mikrobusszal

10. D, 11. D, 12. D

7 tanuló + 2 tanár

Faluhelyi Csaba,
Tóth Tibor
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YTONG Hungary Kft.
Halmajugra, Külterület és
RIGIPSZ Gipszkarton Gyár,
Halmajugra, Külterület

10.D és 11. D

Faluhelyi Csaba,
34 tanuló és 3 tanár Aradi Patrik,
Tóth Tibor

busz költség

2 db Szelesbusz, NMSZC

Építős osztályok

Faluhelyi Csaba,
84 tanuló és 3 tanár Aradi Patrik,
Tóth Tibor

busz költség (2
db)

Szeles-busz,
NMSZC

11.D, 12.D és 13.D

Faluhelyi Csaba,
45 tanuló és 3 tanár Aradi Patrik,
Tóth Tibor

busz költség

2021. szeptember,
gyalogosan
október

12. D, 13. D

17 és 9 tanuló 3
tanár

Faluhelyi Csaba,
Aradi Patrik,
Tóth Tibor

Nincs költség

2021. november

11.D és 12.D

19 és 17 tanuló, 1
tanár

Tóth Tibor

Nincs költség

gyalogosan

9. D és 10.D

24 és 15 tanuló, 3
tanár

Faluhelyi Csaba,
Aradi Patrik,
Tóth Tibor

Nincs költség

Szeles-busz,
NMSZC

10.E és 9.E

Katona József
16 és 21 tanuló, 3
Meló István
tanár
+ 1 fő

busz költség
belépőjegy

2021. november

Szeles-busz,
NMSZC

Hollókő Ófalu, Vár –
Műemlékvédelmi világnap

2022. április

CONSTRUMA szakkiállítás,
HUNDEXPO Budapest,
Albertirsai út 10.

2022. április

Megyei Kórház Onkológia
építése
Salgótarján, APOLLÓ mozi
szakmai bejárása
Salgótarján, STAVMAT tüzép
szakmai bejárása

2021. október

Budapest IPAR NAPJAI és 2022. május
MACH-TECH szakkiállítás
10-13

gyalogosan

ZF Hungaria KFT Eger gyárlátogatás

2022. május

Szeles-busz,
NMSZC

10.E és 9.E

Katona József
16 és 21 tanuló, 3
Meló István
tanár
+ 1 fő

busz költség

Audi Hungária Győr gyárlátogatás

2022. április

busz

oktatói testület

35-40 fő oktató

busz költség
belépőjegy
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2. sz. melléklet
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