SSzC Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és
Szakiskola
2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.
Telefon: 06-35/501-190
e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu

Akkreditált ECDL Vizsgaközpont

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és
Szakiskola
MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE
a 2017/2018-as tanévre

Tantestület által elfogadva: 2016.08.31.
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka az alábbi dokumentumokra épül:
-

A 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről
A 2011. évi CXXXVII. Törvény a Szakképzésről
A 326/2013. (VIII.30.) Kormány Rendelet pedagógusok előmeneteli rendszeréről
A 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017-es tanév rendjéről
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
A 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
A 229/2012. (VIII.28.) Kormány Rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
PP, SzMSz, Házirend és egyéb szabályzatok
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A tanév helyi rendje
Az Oktatási Miniszter 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján a 2017/18-as tanév helyi rendje
az alábbiak szerint alakul a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájában
A 2017/18-as tanévben a tanítási napok száma: szakgimnázium: 178; szakközépiskola: 179
A tanév szorgalmi ideje:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Első tanítási nap: 2017.09.01. (péntek)
Az első félév vége: 2018.01.26. (péntek)
Féléves értesítők kiadásának határideje: 2018.02.02. (01.26-02.02. osztályfőnöki órák
keretében,)
Utolsó tanítási nap:
o 2018.06.15. (péntek)
o Végzős (11., 12., 14.) évfolyamokon: 2018.05.03. (csütörtök)
o Keresztféléves oktatásban (KKV): 2018.01.05.
o HÍD II.: 2018.06.01.
Őszi szünet: 2017.10.30-tól 11.3-ig.
o Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.10.27. (péntek),
o Szünet utáni első tanítási nap: 2017.11.06. (hétfő)
Téli szünet: 2017.12.27-től 2018.01.02-ig.
o Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.12.22. (péntek),
o Szünet utáni első tanítási nap: 2018.01.03. (szerda)
Tavaszi szünet: 2018.03.29-től 04.03-ig.
o Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.03.28. (szerda),
o Szünet utáni első tanítási nap: 2014.04.04. (szerda)
Nemzeti ünnepek (munkaszüneti napok), melyek hétköznapokra esnek:
o 2017.10.06. (péntek) Nemzeti ünnep (Aradi vértanúk emléknapja)
o 2017.10.23 (hétfő) Nemzeti ünnep (1956. évi forradalom és szabadságharc
emléknapja)
o 2018.03.15. (csütörtök) Nemzeti ünnep (1848-49-es forradalom és szabadságharc)
o 2018.05.01. (kedd) A munka ünnepe
o 2018.05.21. Pünkösdhétfő
Tanítás nélküli munkanapok:
o 2018.03.10. (szombat)
o 2018.04.21. (szombat)
o 2018.05.07-05.09 Érettségi szünet
o Pályaorientációs nap (pontos időpontja egyeztetés alatt)
o DÖK által felhasználható nap: 2018.04.25.
o 2018.01.19. (csak szakgimnázium)

Iskolai rendezvények:
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Időpont
Rendezvény
2017.09.01.
Tanévnyitó Balassagyarmaton 8 órától
2017.09.05. 16
órától
Tanévnyitó Nógrádsápon a felnőtteknek
2017.09.07. 14
órától
2017.10.06. 1.
óra
2017.10.05.
2017.10.20. 1.
óra
2017.11. hó
2017.12.15.,16.
2017.12.22. 4.
óra
2018.01.19.

2018.05.04. 11
óra

2018.02.23.
2018.03.14.
1. óra
2018.04.16.
1. óra
2018.06.20. 9
óra

Tanévnyitó Balassagyarmaton a felnőtteknek
Megemlékezés az aradi vértanúk napján
Gólyaavató
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról
Túlélőtúra
középiskolai nyílt nap
Szalagavatók

Felelős
Sirokiné Handó Ildikó
Pintér Bertalan,
Zérczi Miklós
osztályfőnökök,
Zérczi Miklós

Czibulya Márk

Czibulya Márk, DÖK
végzős osztályok
osztályfőnökei

Karácsonyi ünnepség (rövidített órák: 3)
Madách-Mikszáth vers- és prózamondó
verseny
Mikszáth Kálmán szobrának koszorúzása
születésének 171. évfordulója (2018.01.16.)
alkalmából
Ballagás Balassagyarmaton

Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatairól
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
ünnepe
Megemlékezés a Holokauszt áldozatainak
emléknapján
Mikszáth nap
Tanévzáró ünnepség Balassagyarmat

magyar-történelem
munkaközösség, DÖK

ballagó osztályok
osztályfőnökei
testnevelő tanárok, díszítő
osztályok
magyar-történelem
munkaközösség
magyar-történelem
munkaközösség
magyar-történelem
munkaközösség
DÖK, Czibulya Márk

Tanügyigazgatási feladatok
Feladat

Felelős(ök)

Határidő

Év eleji statisztikai adatok szolgáltatása

általános tagintézményvezetőhelyettes

2017. szeptember 5. (kedd) 14h
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Tanulói adatszolgáltatás leadása
(név-, lakcím változások stb.)

általános tagintézményvezetőhelyettes

2017. szeptember 5. (kedd) 14h

Őszi szakmai vizsgára történő
jelentkeztetés

Szakmai tagintézményvezetőhelyettes

2017.szeptember 5. (kedd)

Őszi érettségi vizsgákra történő
jelentkeztetés

általános tagintézményvezetőhelyettes, Szabadhegyi Krisztina

2017.09.05. (kedd)

Osztálynaplók, foglalkozási
naplók kitöltése

osztályfőnökök, szaktanárok
informatikus
osztályfőnökök

Törzslapok kitöltése
Tanmenetek megbeszélése, korrekciója,
aktualizálása

szakmai munkaközösség-vezetők

Iskolai diákönkormányzat éves
munkatervének leadása
Szakmai munkaközösségek
munkatervének véglegesítése

Dök elnök
DÖK patronáló tanár
szakmai munkaközösség-vezetők

2017. szeptember 15. (péntek)
2017. szeptember
2017. szeptember 19. (kedd)
2017. szeptember 26. (kedd)
2017. szeptember 28. (csütörtök)

Nevelési értekezlet

tagintézmény-vezető

2017.

Osztályozó vizsgás tanulók kigyűjtése

szaktanárok, iskolatitkár

2018.01.19. (péntek)

Első félévi osztályozó vizsga

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. január 22-24.

Első félévi osztályzatok lezárása

szaktanárok

2018. január 26. (péntek) 1400

Félévi osztályozó értekezlet

tagintézmény-vezető

2018. január 26. (péntek) 1430

Félévi statisztika elkészítése és leadása

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. január 30. (kedd) 1430

Félév záró nevelőtestületi értekezlet

tagintézmény-vezető

2018. febr. 08. (csütörtök)

Félévi értesítők kiadása

osztályfőnökök

2018.02.02

A jelentkezés lezárása a 2017. májusjúniusi érettségi vizsgákra

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. február 15.

Nevelési értekezlet

tagintézmény-vezető

2018. április

Év végi osztályozó vizsga az előrehozott
érettségire jelentkezőknek, osztályozó
vizsgára utasítottaknak (végzősök)

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. április vége

Osztályzatok lezárása a
12. évfolyamon

szaktanárok

2018. május 3. (csütörtök) 1400

Osztályozó értekezlet a
12. évfolyamon

osztályfőnökök
vezetőség

2018. május 3. (csütörtök) 1430

Osztályozó vizsgára utasítottak
összegyűjtése

szaktanárok, iskolatitkár

2018.június 8. (péntek)

Tanév végi osztályozóvizsgák

szaktanárok, tagintézményvezetőhelyettesek

2018. június 11-13.
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Év végi osztályzatok lezárása a
9-11. évfolyamon

szaktanárok

2018. június 14. (csütörtök) 1400

Osztályozó értekezlet a
9-11. évfolyamon

vezetőség

2018. június 15. (péntek) 1430

Év végi statisztika leadása

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. június 22. (péntek) 1400

Törzslapok leadása

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. június 22. (péntek) 1400

Szakmai beszámolók leadása

általános tagintézményvezetőhelyettes

2018. június 25. (hétfő) 14h

Tanévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

2018. június 29. (péntek)

Alakuló értekezlet, javító vizsgákra
történő felkészítés

vezetőség

2018. augusztus 21. (kedd)

Munkaközösség-vezetői megbeszélés,
javító vizsgákra történő felkészítés

vezetőség

2018. augusztus 22. (szerda)
2018. augusztus 23. (csütörtök) 800

Javító- és különbözeti vizsgák
Tanévnyitó értekezlet

vezetőség

2018. augusztus 30. (csütörtök)

Munkaközösségi megbeszélések

szakmai munkaközösség-vezetők

2018. augusztus 28-29. (h-k)
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Érettségi és szakmai vizsgák rendje
Őszi érettségi vizsgák:
•
•

Írásbeli vizsgák: 2017.10.13-27.
Szóbeli vizsgák:
o emelt szint: 2017.11.09-13.
o közép szint: 2017.11.20.

Tavaszi érettségi vizsgák:
•
•

Írásbeli vizsgák: 2018.05.04-28.
Szóbeli vizsgák:
o emelt szint: 2018.06.7-14.
o közép szint: 2018.06.18-29.

Őszi szakmai vizsgák:
•
•

Írásbeli vizsgák: 2017.10.02-06., 8 órától
Gyakorlati és szóbeli vizsgák, vizsgatevékenységek: 2017. október

Téli szakmai vizsgák:
•
•

Írásbeli vizsgák: 2018.02.05-09.
Gyakorlati és szóbeli vizsgák, vizsgatevékenységek: 2018. február-március

Tavaszi szakmai vizsgák:
•
•
•

Írásbeli vizsgák: 2018.05.14-15., 2018.05.17-18., 2018.05.23.
Gyakorlati és szóbeli vizsgarész: 2018. május-június
Gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység: 2018. május-június

Középfokú iskolai felvételi eljárás ütemezése:

2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
A

B

Határidők

Feladatok
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2017. szeptember
11.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az
Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai
Programba történő jelentkezésről.

2017. szeptember
30.

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

2017. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket,
és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2017. október 20.

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

2017. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2017. november
15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.

2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a
pályázatban megjelölt - intézménybe.
2017. december 12. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2017. december 13. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők
alapján a feladatlapigényüket.
2018. január 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkezőkkel.

2018. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2018. január 20.,
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2018. január 25.,
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2018. január 26.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2018. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2018. február 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott
pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter
bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2018. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2018. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2018. február 22.
- március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
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2018. március 21- A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
22.
2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2018. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját
ABC sorrendben.
2018. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
2018. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter
kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt
vagy intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
2018. április 10.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2018. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon
- megküldi a Hivatalnak.

2018. április 20.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján,
és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2018. április 27.

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

2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2018. május 7.
- augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2018. május 18.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről.

2018. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2018. június 18.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg
Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési
Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési
Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének
teljesítése érdekében.

2018. június 18.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló
felvételét a Szakképzési Hídprogramba.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő
Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót
felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az
iskola igazgatója által meghatározott időben.
2018. július 25.
- augusztus 10.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért
felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

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

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
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Országos és helyi mérések
Bemeneti mérés (szövegértés és matematikai gondolkodás)
9. évfolyam 2017.09.04-08. között
Győri Erika

Felelős: Szabó-Kohári Katalin?, Kovácsné

Javítás-értékelés határideje: 2017. szeptember 29. (péntek)
Országos kompetenciamérés:
2018. május 23. szerda 8:00
•
•
•

Felelős: Kovácsné Győri Erika

Méréshez szükséges adatok megküldése: 2017.11.24.
Kompetenciamérés: 2018.05.23. (szerda)
2019. febr. 28. A Hivatal országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít.

A tanulók fizikai állapotának mérése
A tanulók fizikai állapotának mérésére a kötelezően bevezetésre került NETFIT fittségi tesztet
alkalmazzuk. A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján az idei tanévben 2018.01.09. és
2018.04.27. között végezzük el. A teszten elért eredmények nem számítanak bele a tanulók
évközi eredményeibe. A tesztek eredményei 2017. 06.01-ig kerülnek fel a NETFIT rendszerbe.

Kapcsolattartás a szülőkkel

Szülői értekezlet:
-

Őszi:
Tavaszi:

2017.10.09-20.
2018.02.12-23.

Rendkívüli szülői értekezlet a tanítási év során bármikor tartható. Akár a szülők, diákok kérésére,
akár az osztályfőnök, vagy az osztályban tanító tanárok, szakoktatók kezdeményezésére.
A szorgalmi idő alatt az iskola a tanév helyi rendjében meghatározott célra hat munkanapot, tanítás
nélküli munkanapként használhat fel, melyből egy munkanapról a DÖK jogosult dönteni.
A DÖK által igénybe vett tanítás nélküli munkanap: ?
A tantestület által hozott döntés értelmében az iskola által felhasználandó 7-8 nap közül kettő a két
nevelési értekezlet, egy a DÖK által felhasználható nap, míg 3 az írásbeli érettségi vizsgák első
három napja. Egy további napon a tanulóknak megszervezésre kerül kötelezően a pályaorientációs
nap.
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Pályaorientációs és pályaválasztási terv

Időpont

Feladat

szeptember

„Gólyanapok - Ismerkedés a választott
szakmával”

Felelős

 Osztályfőnöki
munkaközösség vezető

A tanműhelyek, oktatókabinetek
bemutatása, bejárása az újonnan érkezett

 Osztályfőnökök

tanulókkal, információnyújtás
szeptember

„Pályakövetés”
Pályakövetési kérdőívek kiküldése és



Osztályfőnökök

összesítése
október

„Felvételi tájékoztató”
Kapcsolatfelvétel az általános iskolák

 Tagintézmény vezető

vezetőivel

 Szakmai igazgató helyettes

Felvételi tájékoztatók elkészítése és küldése
október

„Pályaválasztási kampány”
Az általános iskolák szervezett látogatása,
iskolánk népszerűsítése, képzéseink

 Tagintézmény vezető

bemutatása

 Pályaválasztási felelős

Szülők, osztályfőnökök tájékoztatása
november

„Suli börze - iskolai nyílt nap”
Tájékoztatás a felvételi és továbbtanulás

 Tagintézmény vezető

kereteiről, iskolabemutatás

 Pályaválasztási felelős
 Gyakorlati oktatásvezető

Szakmabemutatók

 Szakmai munkaközösség
vezetők
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november

„Pályaválasztási Kiállítás”
Tagintézményünk részvétele a Salgótarjáni
Szakképzési Centrum, a munkaügyi
központok által szervezett pályaválasztási
kiállításokon

 Tagintézmény vezetőhelyettes
 Szakmai munkaközösség
vezetők
 Pályaválasztási felelős

november

„Európai Szakképzési Hét”
Európai Szakképzés „Hetének” iskolai szintű
lebonyolítása

 Tagintézmény vezetőhelyettes
 Szakmai munkaközösség

Fotókiállítás, Szakmai portfólió bemutató
december

vezetők

„Lehetőségek”
Tájékoztatás a felvételi és továbbtanulási,
elhelyezkedési lehetőségekről 12-es tanulók
részére

 Osztályfőnökök
 Pályaorientációs tanár

Érettségire épülő képzések ismertetése
január

„Educatió Szakkiállítás”
Egyetemi nyílt napok megtekintése

január

 Osztályfőnökök

„Második szakma”
Felnőttoktatás népszerűsítése,
Induló képzések közzététele, plakátok,
szórólapok, jelentkezési lapok elkészítése

február

 Tagintézmény vezetőhelyettes

„Családfa”
Szülői életpályamodellek,

 Osztályfőnökök

beszélgetés az osztályfőnöki órákon
február

„Melyik szakma jó nekem?”
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Önismereti, motivációs és pályaorientációs

 Pályaorientációs tanár

tesztek megírása és elemzése az érettségiző

 Osztályfőnökök

osztályokban
március

„A választott pályával szembeni elvárásaim”
Szakmák, foglakozások társadalmi presztízse
Jövőre irányulás, én ideálok

március

 Pályaorientációs tanár
 Osztályfőnökök

„Munkahely kereső”
Tájékoztatás a gyakorlati munkahelyekről,
tanulószerződés, együttműködési

 Gyakorlati oktatásvezető

megállapodás kötéséről, a munkahelyi
elvárásokról
április

„Szakmák Éjszakája”
Szakmák Éjszakájának iskolai szintű
lebonyolítása Szakmabemutatók

 Tagintézmény vezetőhelyettes
 Gyakorlati oktatásvezető
 Szakmai munkaközösség
vezetők

április

„Szakma Sztár Fesztivál”
Szakmai tanulmányi versenyek döntőjének

 Gyakorlati oktatásvezető

megtekintése a Hungexpon

 Szakmai munkaközösség
vezetők

május

május

„Weboldal ahonnan ötleteket meríthetsz”
Iskolai honlapon pályaorientációs felület

 Pályaorientációs tanár

készítése, rendszeres karbantartása

 Rendszergazda

„Tudj meg mindent és dönts helyesen!”
Az iskolai könyvtárban önálló rész kialakítása

 Pályaválasztási felelős

a továbbtanulási, szakmaleírási anyagokkal

 Könyvtáros
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június

„Után-követés”
A tanév közben lemorzsolódott fiatalok
megkeresése, információnyújtás a
lehetőségekről

 Pályaorientációs tanár
 Osztályfőnökök

Hídprogramba való bevonás
június

„Pályaorientációs nap”
Életpálya-tervezési kisokos gyakorlatokkal
Foglalkozást bemutató filmek megtekintése

 Tagintézmény vezető
 Tagintézmény vezetőhelyettes
 Pályaorientációs tanár
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: A szakmai munkaközösségek és vezetőik

A munkaközösség neve:

Vezetője:

Magyar-történelem

Dr. Vargáné Rada Ildikó

Matematika-informatika

Kovácsné Győri Erika

Természettudományi-testnevelés

Horváth Zita

Idegen nyelvi

Seres Ilona

Vendéglátó

Kiss Margit

Kereskedelmi

Dr. Szélné Szikora Erika

Pénzügyi és egyéb képzések

Bálint-Busai Szilvia

Osztályfőnöki

Simon Tiborné

A munkaközösségek saját ütemterveik külön dokumentumot képeznek.
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2. sz. melléklet: Szakmai és érettségi vizsgáztatás tervezése
Tervezett munkaidő-beosztás a 2017-2018 évi őszi és tavaszi szakmai vizsgák idejére

2017-2018. tanév tervezett vizsgái
Osztály

Szakképesítés

Vizsga
típusa

Dátum

Tanár

Októberi vizsga
pénzügyi számviteli
ügyintéző
Pót- és
javítóvizsga

2017.10.03

4

írásbeli
Gyakorlat

Írásbeli felügyelők: 4 fő+BálintBusai Szilvia

Írásbeli
Vállalkozás és
bérügyintéző

2017.10.04

1

Gyakorlat

Írásbeli felügyelők: 6 fő+BálintBusai Szilvia

Szóbeli
Pincér

2017.10.06

2 fő

írásbeli

Írásbeli felügyelő: 1 fő + FNA

gyakorlat

Gyakorlati felügyelő:Paulovits
Margit, Bagyinszki Erika

Májusi vizsgák

3/11.L

Eladó

2018.05.22

SZVB: Jánoska Lászlóné

11
szóbeli

Ig: Zérczi Miklós

Írásbeli felügyelők: 2 fő
2018.05.15
3/11.F

írásbeli

Gyakorlati felügyelő: Urbán Melinda
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Szakács
2018.05.23

írásbeli javító: Percze Lászlóné

gyakorlat

SZVB: FNA
Ig: Zérczi Miklós
írásbeli felügyelők: 3 fő

2018.05.15
3/11.CH

írásbeli

gyak. felügyelő: Gál Gusztáv

5

Cukrász
2018.05.24

írásbeli javító: Percze Lászlóné

gyakorlat

SzVB: FNA
Ig: Zérczi Miklós
írásbeli felügyelő: 4 fő

2018.05.15
3/11.CH

írásbeli

2018.05.29

2/14.A

Kereskedő

Gyakorlati felügyelő: Tácsik Eszter

10

Pincér

2018.05.17

gyakorlat

13

írásbeli javító: Domokos János

írásbeli

SZVB: FNA
Ig: Zérczi Miklós
írásbeli felügyelők: 4 fő
írásbeli javító: Dr.Szélné Szikora
Erika
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gyak. felügyel: Bagyinszki Erika,
Szunyoghné Molnár Mariann
2018.05.30

gyakorlat

SZVB: Jánoska Lászlóné

szóbeli

Ig: Zérczi Miklós
írásbeli felügyelők: 4 fő

2018.06.0405.

gyakorlat

írásbeli javító: Kiss Margit
gyak felügyelők: Varga Ferencné,
Gál Gusztáv
SZVB: FNA

szóbeli

Ig: Zérczi Miklós

2017.05.17

írásbeli

felügyelő tanár: 4 fő
írásbeli javító: Tamásné Agonács
Szabina

2018.06.0607.

gyakorlat

SZVB: Bálint-Busai Szilvia

szóbeli

Ig: Zérczi Miklós

2018.05.15

Írásbeli

2018.05.17
2/14.AV

2/14.B

KSZ/12./sza
Börtön

15

Vendéglátásszervező

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

írásbeli

14

15

Szakács

írásbeli felügyelő: 4 fő
írásbeli javító:Percze Lászlóné
Gyakorlati felügyelő: Urbán Melinda

gyakorlat

SZVB: FNA
Ig: Zérczi Miklós
írásbeli felügyelő: 4 fő

2018.05.15
12.KSZ/12.PI

írásbeli

2018.05.29

2017.05.17
2/14.BGY/P

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

Gyakorlati felügyelő: Tácsik Eszter

6

Pincér

gyakorlat

SZVB: FNA

szóbeli

Ig: Zérczi Miklós

írásbeli

felügyelő tanár: 4 fő
írásbeli javító: Tamásné Agonács
Szabina

gyakorlat

SZVB: Bálint-Busai Szilvia

szóbeli

Ig: Zérczi Miklós

18
2018.06.1112.

írásbeli javító: Kiss Margit
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Tervezett munkaidő-beosztás a 2017-2018 évi őszi szóbeli érettségi
vizsgák idejére (A vizsgák írásbeli része a 14/2017 EMMI rendelet 1. melléklete szerint)
Tantárgy

Vizsgáztató tanár

vizsgázók

Dátum

száma
Matematika

Kovácsné Győri Erika

14

2017.11.20.

Angol nyelv

Imre Éva

6

2017.11.20.

Magyar nyelv és irodalom

Dr. Vargáné Rada Ildikó

4

2017.11.20.

Történelem

Bellér Annamária

3

2017.11.20.

Gépészeti ismeretek (ágazati)

Szalai Antal

3

2017.11.20.

Testnevelés

Pap Andrea

1

2017.11.20.

Informatika

Cserhátiné Molnár Judit 1

2017.11.20.

Biológia

Horváth Zita

1

2017.11.20.

Egészségügyi ismeretek (ágazati)

Herédi Sándor

1

2017.11.20.

Tervezett munkaidő-beosztás a 2017-2018 évi tavaszi érettségi vizsgák
idejére
Szóbeli érettségi vizsgák tervezett időpontjai:
2018.06.18
2018.06.19
2018.06.20
2018.06.21
2018.06.22

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12.d
12.d
12.kv
12.kv
12.kv

2018.06.25
2018.06.26

hétfő
kedd

12.Bgy
12.Bgy
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12. d
12. kv
12. BGY

2018.06.18-19.
2018.06.20-23.
2018.06.25-26.

17 fő
24 fő
20 fő

Vizsgáztató kollégák beosztás-tervezete
12. d
Kovácsné Győri Erika
2018.06.18-19.
Hering Noémi
2018.06.18-19.
Sirokiné Handó Ildikó
2018.06.18-19.
Seres Ilona
2018.06.18-19.
Takács Attila György
2018.06.18-19.
Gál Zoltán
2018.06.18-19.
12. kv
2018.06.20-23.
Czibulya Márk

7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00
7:30-18:00

Szabó-Kohári Katalin

2018.06.20-23.

7:30-18:00

Bellér Annamária

2018.06.20-23.

7:30-18:00

Imre Éva

2018.06.20-23.

7:30-18:00

Takács Attila György

2018.06.20-23.

7:30-18:00

Jánoska Lászlóné

2018.06.20-23.

7:30-18:00

Dr. Szélné Szikora Erika 2018.06.20-23.

7:30-18:00

7:30-18:00

12. BGY
Czibulya Márk

2018.06.25-26.

7:30-18:00

Szabó-Kohári Katalin

2018.06.25-26.

7:30-18:00

Bellér Annamária

2018.06.25-26.

7:30-18:00

Albert Délia Mária

2018.06.25-26.

7:30-18:00

Varga Zsolt

2018.06.25-26.

7:30-18:00
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