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1. Jogszabályi háttér 
 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 

 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

2. Helyzetelemzés: az intézmény feltételrendszere, fejlesztések 

2.1. Tárgyi feltételek, azok fejlesztése, a fejlesztés forrásai 

Az iskola az általa oktatott szakmák tekintetében a Képzési és Kimeneti Követelmények 

előírásainak való megfelelést többféle módon igyekszik biztosítani.  

Az elméleti oktatás az Erdész utcai tanügyi épületben, az erdész- és vadászkabinetben valósul 

meg. A tantermekben rendelkezésünkre állnak az alapvető feltételek, az eredményes munka 

legfontosabb eszközei biztosítottak. Minden tanteremben van kivetítő. Az oktatók számára új 

laptopok beszerzése válik szükségessé, különösen akkor, ha a digitális oktatsás előtérbe fog 

kerülni. 

A gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása érdekében több lehetőséget is kell keresnünk. Mint 

minden tanévben, most is meg kell említenem, hogy kevés a tanműhely, a gyakorlatok hatékony 

megszervezése komoly gondot okoz. A gyakorlati órák megvalósításának színterei: saját 

tanműhelyek, tangazdaság, tanerdő; az Egererdő területei; a Domoszlói Termelőszövetkezet. 

Legnagyobb gondot az okoz, hogy bár a korábbi években folyamatosan jeleztük, nem történt 

változás, és a gyakorlatokra való kijutáshoz mára alig rendelkezünk műszakilag megfelelő, 

gazdaságosan működtethető gépjárművekkel. Egyetlen UAZ gépjárművünk van, amely a kor 

követelményeinek megfelel, azt is Vadas Jenő Alapítvány támogatásának köszönhetjük. 

A tornaterem a heti magas testnevelés óraszám miatt igen zsúfolt. Sok olyan óra van, amikor 

egyszerre több osztály tartózkodik a viszonylag kicsi teremben, ami fokozza a balesetveszélyt.  

A füves és a bitumenes pályák felújításra szorulnak, a jelenlegi állapotukban nem 

biztonságosak. 

A Vadas Jenő Kollégiumban 198 főt tudtunk elhelyezni, 97 fő a Hanák Kolos Kollégiumban 

kap helyet, de sokan laknak albérletben is. 

2.2. A személyi feltételek alakulása 

 

Oktatók létszáma  

  Létszám 

Összesen 46 fő 

Ebből  

közismeretet oktat 18 fő 

szakmai tárgyat oktat 18 fő 

kollégiumban dolgozik 10 fő 

 

6 fő osztott munkakörben dolgozik, részben közismereti, illetve szakmai tárgyat tanít, részben 

kollégiumi támogató oktatóként dolgozik.  

A szakmai tantárgyak oktatására 1 fő óraadót alkalmazunk. 

Az oktatók rendelkeznek a jogszabályban előírt végzettséggel. 

Jelenleg a technikai létszám is megfelelő minden területen. 
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2.3. A tanulói létszám alakulása, az ebből eredő intézkedések tervezése, 

tankötelezettségi helyzet 

 

2022/2023. tanév 

Technikumi képzés – szakmai oktatás nappali munkarendben 

Osztályok száma: 16 

Tanulók létszáma: 374 

Technikumi képzés – szakmai oktatás esti munkarendben 

Osztályok száma: 2 

Tanulók létszáma:  49 

Tanulói létszám összesen: 423 

 

A tervezett osztályok közül a 9. évfolyamon az Erdőművelő-fakitermelő képzést kevés 

jelentkezővel nem kívántuk beindítani, hiszen ez igen magas fajlagos képzési költséget 

eredményezett volna három év viszonylatában. 

A mezőgazdaság és erdészet ágazati technikumi osztályainkba erdésztechnikus szakmára kellő 

számú jelentkező volt.  

Az érettségire épülő szakképző osztályok alakulása: egy éves erdésztechnikus nappali 2 osztály, 

vadgazdálkodási technikus 1 osztály, valamint egy nappali és egy esti kétéves erdésztechnikus 

osztály. 

Kollégisták létszáma: tanulóink több, mint 70%-a kollégista.  

A 2022/22. tanévhez képest a létszám növekedést mutat. 

Beiskolázás: a 2022/2023. tanévi beiskolázás során tervezzük a pályaválasztási kiállításokon 

és szülői értekezleteken való részvételt. A NAK Heves Megyei Igazgatóságával közösen 

Pályaorientációs Napot szervezünk 180 általános iskolás számára. 

Nyílt napokat szervezünk az iskolában (3 nap + 1 pótnap). A beiskolázási programban az iskola 

minden dolgozójának van szerepe, sőt a jelenlegi tanulóink is örömmel adnak tájékoztatást 

iskolánkról lakókörnyezetükben, ismerőseik körében. 

Az iskola bemutatására minden online lehetőséget megragadunk. 

Iskolánk minden rendezvényének egyik célja az intézmény népszerűsítése, minél szélesebb 

körű megismertetése. 
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3. Az iskola főbb munkatervi céljai a 2022/23. tanévben 

3.1. Kiemelt oktatási célok 

A célmeghatározás alapja a tanév végi szakmai értékelésben megfogalmazott eredmények, 

illetve hiányosságok, valamint a Minőségirányítási rendszerben meghatározott stratégiai, 

illetve minőségcélok. 

 

A fejlődés érdekében a következő célok elérését határozzuk meg a 2022/2023. tanévre:  

 a digitális oktatás feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, digitális tananyagok 

kidolgozása;  

 tanórákon rendszeres digitális eszközhasználat; 

 az Erdészeti Tudásközpontban való eredményes munkavégzés, munkaszerződések 

megkötése; 

 a felnőttképzési jogviszonyban lévők számának növelése; 

 a tehetséggondozás kiemelt feladat; igyekszünk minél több tanulónkat ágazati szakmai 

érettségi tantárgyból, de más tantárgyakból is eljuttatni az emelt szintű érettségi 

vizsgáig; 

 a kompetenciaeredmények javítása, bár a tanulóink egyre gyengébb általános iskolai 

eredménnyel érkeznek. Az oktatók a tanulói év eleji felmérések eredményeinek 

ismeretében határozzák meg a fejlesztés szükségességét és módját.; 

 a tanulói visszajelzések, mérések alapján kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a 

felzárkóztatás, korrepetálás. A 9. osztályos tanulókkal bemeneti mérést végeztetünk, s 

az eredmény ismeretében meghatározzuk a felzárkóztatásra szorulók körét. Ezen 

tanulók részére felzárkóztató foglalkozást majd szükség esetén korrepetálást tartunk a 

bukások számának minimalizálása érdekében; 

 a lemorzsolódás csökkentése érdekében az érintett tanulóknak foglalkozásokat 

hirdetünk, ahol behozhatják a lemaradásukat; 

 kiemelten foglalkozunk a BTMN-s tanulókkal,  

 beiskolázási és továbbtanulási mutatóink szinten tartása, illetve javítása, melynek 

érdekében az eredményeinket tartalmazó, iskolánkat népszerűsítő szórólapot állítunk 

össze, melyet eljuttatunk az érintett szülőkhöz és tanulókhoz; 

 tanulóink eredményes felkészítése a szakmai versenyekre; 

 jól teljesítő tanulóinkat arra ösztönözzük és készítjük fel, hogy a felsőoktatásban 

folytassák tanulmányaikat; 

 minden lehetőséget kihasználunk a nemzetközi szakmai gyakorlatokon való részvételre; 

 továbbra is törekszünk a végzett tanulók munkaerőpiaci elhelyezkedésének 

monitorozására. 

3.2. Kiemelt nevelési célok 

 a munkafegyelem javítása a tanulók körében; 

 az ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűrése, szakemberhez 

küldése; 

 nevelési helyzet javítása: egységes elvek, következetesség alkalmazása, nevelési és 

oktatói testületi értekezletek alkalmával esetmegbeszélések tartása, lehetőség szerint 

szakember meghívásával; 

 az iskolai Diákönkormányzat munkájának segítése, fokozott bevonása az iskolai 

feladatok megvalósításába, új diákvezetőség választása;  

 a hagyományos programok, értékek megtartása mellett új ötletek gyűjtése, a feladatok 

megosztása az ünnepségek színvonalas megszervezésének érdekében; 
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 a partneri elégedettség mérése, az eredmények igazolására és a fejlődési út kijelölésére. 

3.3. Egyéb célok 

 az intézmény számára fontos partnerek bevonása az iskolai eseményekbe; 

 az általános iskolákkal kapcsolattartási formák erősítése (Nyílt napok szervezése, 

tájékoztatók tartása, a szülői értekezleteken, fórumokon való részvétel, az iskola 

propagálása, a nyolcadikos tanulók felkeresése az iskolában); 

 az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása észszerű gazdálkodás mellett; 

 a pályázati tevékenység erősítése;  

 az épület, a berendezések, az eszközök állagának megóvása, a számítógépes környezet 

maximális kihasználása, fejlesztése, használata az oktatás minden területén; 

 hagyományos iskolai rendezvények, ünnepségek színvonalas megrendezése;  

 iskolai és osztálykirándulások megszervezése;  

 folyamatos tájékoztatás az intézmény munkájáról, eredményeiről, az iskola jó hírének 

erősítése; 

 facebook, instagram oldalunk naprakész információkkal való ellátása, mivel a 

fiataloknak ez a legfőbb tájékozódási forrás; 

 weboldalunk fejlesztése, bővítése, a közzétételi lista folyamatos aktualizálása; 

 fegyelmezett munkavégzés, pontosság, határidős feladatok időre történő elvégzése;  

 az oktató - nevelő munka, illetve az adminisztratív tevékenység rendszeres, tervszerű 

ellenőrzése az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők részéről;  

 az önértékelési feladatok ütemterv szerinti teljesítése; 

 felnőttképzés szervezése, lebonyolítása, 

 a Boldog Iskola program lebonyolítása, 

 a MIR-ben meghatározottak határidőre történő végrehajtása. 
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4. Az iskola főbb munkatervi feladatai a célok megvalósítása érdekében 
 

Feladat Felelős Határidő 

Az iskola épületének, 

környezetének, tárgyi 

eszközeinek fokozottabb 

óvása, rendben tartása, 

rendeltetésszerű 

használatának felügyelete. 

igazgató folyamatos 

Az osztálytermek 

tisztaságának megőrzése. 
osztályfőnök folyamatos 

Karbantartási munkák 

koordinálása, valamint az 

intézmény takarékos, 

ugyanakkor racionális 

működtetése. 

gazdasági referens folyamatos 

Oktatói értékelés 
igazgató,  

minőségügyi vezető 
2023. június 30. 

MIR működtetése 
igazgató,  

minőségügyi vezető 
2023. július 15. 

Pályázatok figyelemmel 

kísérése, azok koordinálása 

igazgató,  

igazgatóhelyettesek 
folyamatos 

Taneszközök, oktatási 

segédanyagok 

igényfelmérése, és írásban 

történő benyújtása az 

iskolavezetés felé 

igazgatóhelyettesek minden hónap utolsó hete 

A különös közzétételi lista 

felülvizsgálata, aktualizálása 

oktatási-nevelési igh., 

weblapfelelős 
2022. szeptember 30. 

A Boldog Iskola Program 

lebonyolítása 
igazgató folyamatos 

Rendszeres vezetői 

értekezletek, folyamatos 

kommunikáció biztosítása az 

iskola valamennyi dolgozója 

és tanulója felé 

igazgató folyamatos 

A tanulók számonkérése és 

értékelése legyen rendszeres 

írásban és szóban egyaránt az 

adott tantárgy 

sajátosságainak 

figyelembevételével, a 

Szakmai Programban 

foglaltak betartásával, és az 

Értékelési szabályzatban 

foglaltak alkalmazásával 

igazgatóhelyettesek folyamatos 

Továbbtanulásra 

jelentkezések előkészítése, a 
oktatási-nevelési igh. folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

jelentkezések irányítása, 

ellenőrzése 

Az oktató-nevelő munka 

tervszerűen, tanmenet 

szerint folyik. Törekedni 

kell arra, hogy minden 

tanuló teljesítse az adott 

évfolyam előírt 

követelményeit, 

növendékeink a tanulmányi 

és szakmai versenyeken 

méltóképpen képviseljék 

iskolánkat.  

igazgatóhelyettesek folyamatos 

Az oktatókra vonatkozó 

továbbképzési programnak 

megfelelően biztosítani kell a 

továbbképzéseken való 

részvételt. 

igazgató folyamatos 

A helyi és környező 

intézményekkel, gazdálkodó 

egységekkel, vállalkozókkal 

hatékony kapcsolat 

fenntartása 

igazgató folyamatos 

Sikeres beiskolázási 

tevékenység megtervezése, 

lebonyolítása. 

igazgatóhelyettesek 2022. október-2023. április 

Hagyományos 

rendezvényeink színvonalas 

megrendezése. 

Vadas-napok 

igazgató folyamatos 

Nemzeti ünnepeink méltó 

megünneplése. 

társadalomtudományi  

mk. vez. 
folyamatos 

A záróvizsgákra való 

felkészítés, azok sikeres 

lebonyolítása. 

igazgatóhelyettesek folyamatos 

A tanulói fegyelem javítása 

(jelenlét az órákon, 

füzetvezetés, igazolások 

leadása) 

oktatók folyamatos 

A tanügyi adminisztráció 

pontos, naprakész vezetése 

oktatási-nevelési 

igazgatóhelyettes 
folyamatos 

Nemzetközi gyakorlatokon 

való részvétel-ERASMUS+ 
szakmai igazgatóhelyettes folyamatos 
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5. Ellenőrzések, mérések 

5.1. Ellenőrzések, mérések az oktatók körében 

Az intézmény igazgatója és helyettesei a 2022/2023. tanévben fokozottan vizsgálják: 

 a munkafegyelem alakulását, órakezdést, befejezést; 

 a teremrend pontos betartását, az óra-, és teremcserék bejelentését; 

 az oktatói adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés, osztályzatok beírása, 

osztályzatok száma, bizonyítvány, a tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmi 

büntetések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása); 

 az objektivitást és egységességet a tanulói munka elbírálásánál; 

 szakmai munkaközösségek munkáját - a munkatervek tükrében; 

 a tanórán kívüli tevékenységet; 

 az iskolai rendezvényeken való oktatói részvételt; 

 az oktatók és a diákok munkateljesítményét, a javasolt bukási százalékok 

figyelembevételével a féléves tanulmányi teljesítmény tükrében. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

Határidő: folyamatos 

5.2. Dokumentumellenőrzések 

A dokumentumellenőrzések ütemezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

5.3. Ellenőrzések, mérések a tanulók körében 

Jogszabályi és egyéb kötelezettségből fakadó mérések  

 A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a köznevelésről szóló tv.80. § (1) 

bekezdése alapján 2023. január-április 

Felelős: testnevelést oktatók 

 

 Kompetenciamérés: 2023. április – május  

Programkoordinátor: társadalomtudományi munkaközösség-vezető 

Felelős: oktatási-nevelési igazgatóhelyettes 

5.4. Egyéb ellenőrzések 

 Tisztasági bejárások. 

Határidő: szeptember, január, április 

Felelős: gondnok, igazgató 

 

 Technikai és ügyviteli dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése. 

Határidő: október, február, május 

Felelős: gazdasági csoportvezető, szakmai igazgatóhelyettes, igazgató 

 

 Leltárellenőrzés, selejtezés. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: igazgató 

 

6. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 
 

Iskolánkban három szakmai munkaközösség működik. A munkaközösségek munkatervét az 

1-3. sz. mellékletek tartalmazzák. 

A kollégiumi munkatervet az 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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7. A diák-önkormányzati munka tervezete  
5. számú melléklet 

 

8. Gyermek- és ifjúságvédelem, prevenció 
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység területei intézményünkben: 

 hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének segítése, tanulási és szociális 

problémáinak kezelése, 

 BTMN státuszú tanulók fejlesztése, 

 jelzőrendszer segítségével kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadó szakembereivel, 

 szakértői vizsgálatok kezdeményezése, 

 kapcsolattartás szülőkkel, osztályfőnökökkel, 

 szakmai továbbképzések, megbeszélések rendszeres látogatása, hasznosítása. 

 

9. A tanév szervezési feladatai 
 

Az eseménynaptárt, mint a tanév helyi rendjét, jelölve a tanítás nélküli munkanapokat, a 7. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

10. A Minőségirányítási rendszer működtetése 
 

Az intézményi Minőségirányítási Rendszerben meghatározott feladatok ütemezését, a 2022/23. 

tanévre vonatkozó Minőségirányítási munkatervet a 8. sz. melléklet tartalmazza. A 2022/23. 

tanévben kiemelt figyelmet kell szentelni az oktatói értékelésnek. 
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1. számú melléklet 

 

Munkaterv 
 

 

Munkaközösség megnevezése: Társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai: 

Barabás Erika (könyvtáros-magyar nyelv és irodalom; 10.c of.) 

Breuer Krisztina (angol nyelv) 

Gembiczkyné Gál Irén (angol nyelv)  

Juhász Katalin (német nyelv, 13.c of.) 

Karnis Pálné (német nyelv) 

Kovács Attila (magyar nyelv és irodalom) 

Kovács Erika (angol nyelv) 

Kovács Kinga (angol nyelv; 9.c of.) 

Misuta János (történelem) 

Dr.Réthyné Jakab Mária (angol nyelv, 12.b of.)  

Sárosi Gabriella (magyar nyelv és irodalom-történelem; 12.c of.) 

Tóth Zoltán (történelem) 

Zsóder Zsolt (történelem, etika, 11.b of.) 

 

Általános célkitűzések: 

 a tantárgyi követelmények elsajátítása 

 egységes követelményrendszer kialakítása 

 tantárgyaink iránti érdeklődés felkeltése 

 átlag alatti tanulók fejlesztése 

 egyéni képességek és készségek kibontakoztatása 

 diákok motivációs, aktivációs szintjének növelése 

 tanulási módszerek tovább fejlesztése 

 képességkibontakoztató foglalkozás, korrepetálás 

 a tantárgyaink tanulmányi átlagának javítása 

 általános történelmi, magyar irodalmi és nyelvi, idegen nyelvi műveltség 

kiterjesztése, elmélyítése 

 értékek közvetítése, nemzeti azonosságtudat, hazaszeretet, illetve az európai és 

egyetemes demokratikus értékrend kialakítása 

 nemzeti hagyományaink, szokásaink, múltunk iránti érdeklődés felkeltése 

 tantárgyi versenyekre való felkészítés, azon való részvétel, eredményes szereplés 

 a koronavírus-járvány újbóli megerősödése esetén fel kell készülnünk a digitális 

oktatásra. Fontos, hogy tanév első napjától elkezdjük a munkát, a jó módszereket meg 

kell tartanunk és tovább kell fejlesztenünk. A tanulók felkészítése, az információ 

biztosítása, gyors átadása az internetes felületeken, így lesz csak hatékony a 

távoktatásban. A normál oktatás során történő korlátozó intézkedések esetén az 

iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket osztályszinten is le lehet bonyolítani IKT 

eszközökkel, (videó, ppt, film. stb.) módszerekkel.  
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A célokhoz kapcsolódó feladatterv 

 

Cél Feladat Felelős 
Közreműköd

ő 
Határidő 

A tanév megkezdése Tanévnyitó ünnepség 

Karnis Pálné, 

Gembickyné 

Gál Irén 

Iskolavezetés/

diákok 

2022. 

augusztus 3. 

Az éves munkaterv 

összeállítása. Mk. 

vez. megválasztása 

Munkaközösségi 

megbeszélés 
Zsóder Zsolt 

Munkaközös-

ségi tagok 

2022. 

augusztus 22. 

Év eleji felmérések 

íratása differenciált, 

egyénre szabott 

foglakozások 

számának növelése a 

tanórán kívül 

Adatgyűjtés: tanórán kívüli, 

ill. fejlesztő, differenciált 

oktatásban részt vevők száma 

Mk. vezető 
Mk. tagjai/ 

diákok 

2022.09.15-

09.20. 

Az egy osztályban 

tanító tanárok 

közötti 

tapasztalatcsere, 

megbeszélések 

Jó gyakorlatok gyűjtése 
Ig.helyettes, 

mk.vezetők 
Mk.tagok 

2022.09.25. 

illetve 

folyamatos 

Személyiség és 

közösségformálás 
Boldogságóra foglalkozások 

Barabás Erika, 

Juhász 

Katalin, 

Kovács Erika, 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária 

Barabás 

Erika, Juhász 

Katalin, 

Kovács 

Erika, 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária 

folyamatos 

Tehetséggondozás Német szépkiejtési verseny Juhász Katalin 

Juhász 

Katalin, 

Karnis Pálné 

2022. 

szeptember 

A foglalkozásvezető 

tanmenet alapján 

vezeti és megtartja a 

foglalkozásokat, 

azokról eseti naplót 

vezet. 

Kitöltött napló, tanmenet 

okt.-nev. igh. 

foglalkozás- 

vezető 

foglalkozás-

vezető,  

diákok 

folyamatos 

Természet és 

irodalom/ismeret-

szerzés 

Vadas Nap- irodalmi műsor Juhász Katalin 
Juhász Katalin 

/ diákok 
2022.09.22 

Nemzeti gyásznap, 

emlékezés a 

vértanúkra 

Aradi vértanúk emléknapja Kovács Attila 
Kovács Attila 

/ diákok 
2022.10.06 

A magyar 

történelem egyik 

jelentős korszakának 

megismerése 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc-ünnepség 
Barabás Erika 

Barabás Erika 

/diákok 
2022.10.21. 

A tanulást, tanítást 

segítő digitális 

anyagok gyűjtése 

Digitális 

kompetenciafejlesztést segítő 

tananyagok gyűjtése 

Mk.vez 
Mk.vez/ 

szaktanárok 
folyamatos 
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Cél Feladat Felelős 
Közreműköd

ő 
Határidő 

Tehetséggondozás 
9. évf. tehetségkutató versenye 

magyar irodalomból 

Sárosi 

Gabriella, 

Barabás Erika 

Magyar 

szaktanárok 

2022. 

november 

 

Tehetséggondozás 
Angol szépkiejtési verseny  

9-12. évfolyam számára 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária, 

Kovács Erika 

angol 

szaktanárok 

2022. no-

vember 

Hagyományőrzés, 

hagyomány-

tisztelet 

Karácsonyi ünnepség Holló Eszter 
angol 

szaktanárok 

2022. de-

cember 20. 

A magyar nyelv 

ápolása 
A Magyar Kultúra Napja 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária/ 

magyar szak-

tanárok 

2023.01.12. 

A történelmi 

korszakok 

megismerése 

A kommunista diktatúrák 

emléknapja ünnepség 
Tóth Zoltán 

Tóth Zoltán/ 

diákok 
2023.02.24. 

Nemzeti 

azonosságtudat, 

hazafiság erősítése 

1848. március 15. ünnepség Sárosi Gabriella 

Sárosi 

Gabriella/diák

ok 

2023.03.14. 

A magyar irodalom, 

versek iránti 

érdeklődés 

fejlesztése 

A magyar költészet napja Barabás Erika 
magyar 

szaktanárok 
2023.04.11. 

Az egyetemes 

történelem 

eseményeinek 

megismerése 

A Holokauszt áldozatainak 

emléknapja ünnepség 
Misuta János 

Misuta 

János/ 

diákok 

2023.04.14. 

Végzősök 

búcsúztatása, 

hagyományok 

tisztelete 

Ballagási ünnepség 
Kovács Kinga, 

iskolavezetés 
Kovács Kinga 2023.05.05. 

A magyarságtudat 

erősítése 

Nemzeti Összetartozás Napja 

ünnepség 
Zsóder Zsolt 

Zsóder Zsolt / 

diákok 
2023.06.02. 

A tanév zárása, 

értékelése 
Tanévzáró ünnepség 

Dr.Réthyné 

Jakab Mária 

Dr.Réthyné 

Jakab 

Mária/diákok 

2023.06.15 

Érettségi vizsga-

követelmények 

teljesítése 

Érettségi vizsgák 

Jegyzőség 

A munkaköz. 

tagjai,  

Barabás Erika 

A munkaköz. 

tagjai, 

Barabás Erika 

2023.06.19-

06.30. 
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Óralátogatási ütemterv 

2022/23. tanév 

Társadalomtudományi és idegen nyelvi munkaközösség 

 

Sorszám Az oktató neve 

Az 

óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

1.  Sárosi Gabriella történelem 2022.október 
Zsóder Zsolt,  

Tóth Zoltán 
Zsóder Zsolt 

 2023. március 31. 

2.  Kovács Kinga angol nyelv 2022.október 
Zsóder Zsolt,  

Breuer Krisztina 
Zsóder Zsolt  

2023. március 31. 

3.  Juhász Katalin német nyelv 2022.november 
Zsóder Zsolt,  

Karnis Pálné 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

4.  Kovács Erika angol nyelv 2022.november 
Zsóder Zsolt,  

Kovács Kinga 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

5.  Breuer Krisztina angol nyelv 2022.november 

Zsóder Zsolt, 

Dr.Réthyné Jakab 

Mária 

Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

6.  
Gembiczkyné Gál 

Irén 
angol nyelv 2022.november 

Zsóder Zsolt, Dr. 

Réthyné Jakab Mária 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

7.  
Dr. Réthyné 

Jakab Mária 
angol nyelv 2022.december 

Zsóder Zsolt,  

Breuer Krisztina 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

8.  Barabás Erika 
magyar 

irodalom 
2023.január 

Zsóder Zsolt,  

Juhász Katalin 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

9.  Zsóder Zsolt történelem 2023.január 
Szalai Éva,  

Sárosi Gabriella 
Szalai Éva 2023. március 31. 

10.  Kovács Kinga angol nyelv 2023.január 2. félév 
Zsóder Zsolt,  

Kovács Erika 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

11.  Breuer Krisztina angol nyelv 2023.január 2. félév 
Zsóder Zsolt,  

Kovács Kinga 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

12.  Sárosi Gabriella történelem  2023.február 2. félév Zsóder Zsolt,   Zsóder Zsolt 2023. március 31. 
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Sorszám Az oktató neve 

Az 

óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

Misuta János 

13.  Kovács Erika angol nyelv 2023.február 2. félév 
Zsóder Zsolt,  

Breuer Krisztina, 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

14.  Juhász Katalin német nyelv 2023.február 2. félév 
Zsóder Zsolt.  

Karnis Pálné 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

15.  
Gembiczkyné Gál 

Irén 
angol nyelv 

2023. március 2. 

félév 

Zsóder Zsolt,  

Kovács Erika, 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

16.  Barabás Erika magyar nyelv 2023.március 2. félév 
Zsóder Zsolt,  

Juhász Katalin 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

17.  
Dr.Réthyné Jakab 

Mária 
angol nyelv 2023.március 2. félév 

Zsóder Zsolt,  

Kovács Kinga 
Zsóder Zsolt 

2023. március 31. 

18.  Zsóder Zsolt történelem 2023.március 2. félév 
Szalai Éva,  

Misuta János 
Szalai Éva 

2023. március 31. 

 

 

 

A munkatervet a munkaközösség a 2022. augusztus 30-i oktatói testületi értekezleten elfogadta. 

 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 30. 

 

 Zsóder Zsolt, mk.vez. 
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2. számú melléklet 

 

Munkaterv 
 

Munkaközösség megnevezése: Természettudományi-testnevelés munkaközösség 

 

A számolási készség, a matematikai és digitális kompetenciák, valamint a természet-

tudományok megértése nélkülözhetetlen a tudásalapú társadalomban való teljes értékű 

részvételhez és a modern gazdaságok versenyképességéhez. 

A modern társadalmakat a környezetvédelemtől az egészségügyig, az energiapolitikától a 

városfejlesztésig átszövik a természettudományos vonatkozású problémák. 

A munkaközösség célja, hogy tanítványaink megszerezzék az általános műveltséghez tartozó 

ismereteket, elsajátítsák azt a tudásanyagot, amely az általuk választott szakma megtanulását 

lehetővé teszi. A tehetséges tanulók leérettségizzenek és a valamivel tehetségesebbek 

felkészüljenek a továbbtanulásra. Ugyanakkor kiemelt feladat a gyengébb diákok 

felzárkóztatása. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a megszerzett ismereteket a gyakorlati 

életben, munkájuk során is alkalmazni tudják. 

Az önálló ismeretszerzésre, önellenőrzésre, pontosságra nevelés, szoktatás és a rugalmas 

gondolkodás fejlesztése szintén fontos feladatunk. 

A természettudományos ismeretek tartalmából adódik az egészséges életmódra nevelés, a 

környezettudatos nevelés és a fenntartható fejlődés előtérbe helyezése. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Budai László komplex természettudomány (kémia) 

Fehér Gábor testnevelés, 11. c osztályfőnöke 

Holló Péter matematika, digitális kultúra, 10. b osztályfőnöke 

Ivanicsné Fürjes Judit matematika, komplex természettudomány (fizika) 

Ludányi Nándor testnevelés, komplex természettudomány (földrajz), 

 13. b osztályfőnöke 

Máté Pál Péter testnevelés, 9. a osztályfőnöke 

Szalai Éva matematika, igazgatóhelyettes 

Dr. Szmatona-Túri Tünde biológia, 9. b osztályfőnöke,  

 ökomunkacsoport vezetője 

 

Célkitűzések: 

 A lehetőségekhez képest egységes követelményrendszer kialakítása 

 Az átlagszint alatti tanulók fejlesztése 

 A tanulók motivációs szintjének növelése 

 Differenciált, egyénre szabott foglalkozások számának növelése tanórán kívül 

 Szövegértő olvasást és a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok 

beépítése a tanmenetekbe 

 Egymás munkájának jobb megismerése (hospitálások) 

 A tanítási módszerek továbbfejlesztése (csoportmunka, projektmódszer, kooperatív 

technika, témanapok szervezése) 

 IKT eszközök használatának fejlesztése 

 A tanulók versenyekre, érettségire való felkészítése 

 A természettudományos tárgyak iránti érdeklődés felkeltése 

 A munkaközösség szerepének erősítése 
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 Egészségnevelés 

 A sport, a mindennapi mozgás iránti igény kialakítása 

 Környezettudatos gondolkodás és magatartás fejlesztése 

 Az ÖKO-iskolai munka segítése 

 Adminisztráció javítása  

 A koronavírus járvány következtében kialakult veszélyhelyzet miatt felkészülés a 

digitális munkarendre való esetleges áttérésre. Ennek érdekében a tanulók digitális 

elérhetőségének minél hamarabbi rögzítése. Az eddig megszerzett tapasztalatok, 

módszerek, digitális felületek használatának megosztása egymással, a hatékonyság 

növelése érdekében. Tanulócsoportok kialakítsa és rutinszerű foglalkoztatása a 

távoktatás módszerei szerint (házi feladatok, projektmunkák elkészítése). 

 

Éves feladataink: 

 

CÉL FELADAT FELELŐS KÖZREMŰKÖDŐ 
HATÁR-

IDŐ 

Éves munkaterv 

összeállítása. 

Munkaközösség-

vezető megválasztása. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 
 Fehér Gábor Munkaköz. tagok 

2022. 

augusztus 

Tanórák tervezése 

(kompetencia 

fejlesztési feladatok 

beépítése) 

Tanmenetek elkészítése Szaktanárok Munkaköz. tagok 
2022. 

augusztus 

Általános iskolai 

ismeretek mérése. 

Mire alapozhatunk? 

Felmérők megíratása a 9. 

évfolyamon 

(problémafeladatok, 

matematikai 

alapműveletek, 

mértékegységek) 

Munkakö-

zösség- 

vezető, 

szaktanárok 

9. osztályban tanító 

szaktanárok 

2022. 

szep-

tember 

Képességkibontakozta-

tó foglalkozás, egyéni 

fejlesztés. 

Korrepetálások 

megszervezése minden 

osztályban.  

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Matematikát, 

komplex 

term.tudományt 

tanítók 

2022. 

szep-

tember 

második 

fele 

Tapasztalatcsere, jó 

gyakorlatok gyűjtése. 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2022. 

október 

Természettudományos 

érdeklődés fejlesztése, 

versenyekre való 

felkészülés elősegítése. 

Természetismereti 

szakkör beindítása 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Dr. Szmatona-Túri T. 
2022. 

október 

Egészséges életmód  

Tanórán kívüli 

sportfoglalkozások 

elindítása 

Máté Pál 

Péter, 

Ludányi 

Nándor 

Testnevelő tanárok 
2022. 

október 
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CÉL FELADAT FELELŐS KÖZREMŰKÖDŐ 
HATÁR-

IDŐ 

IKT eszközök 

használatának 

fejlesztése 

Digitális tananyagok 

gyűjtése. 

Munkakö-

zösség-

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2022. 

november 

Tapasztalatcsere, jó 

gyakorlatok gyűjtése 
Konzultáció 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Egy osztályban tanító 

tanárok 

2022. de-

cember 

Projektoktatás 

fejlesztése 

Felkészülés a témahetekre 

(Fenntarthatósági 

témahét, Digitális 

témahét) 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Ivanicsné F.J,  

Dr. Szmatona-Túri T. 

2022. de-

cember 

A tanulók munkájának 

félévi értékelése 
Osztályozás, értékelés 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2023. 

január 

Tapasztalatszerzés 

Korrepetálások, szakkör 

eredményességének 

vizsgálata. 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2023. 

február 

Projektmódszer 

használata 

Digitális témahét 

március 20-24. 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2023. 

március 

A tanulás motiválása Hospitálások 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösségi 

tagok 

2023. 

április 

Új tanítási módszerek 
Fenntarthatósági témahét 

április 17-21. 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Ivanicsné F.J.  

Dr. Szmatona-Túri T. 

2023. 

április 

Egészséges életmód, a 

mozgás 
Egészség nap –Sportnap 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Testnevelő tanárok 
2023. 

május 

Egészséges életmód 

Sportfoglalkozások, 

városi és területi 

sportversenyek szervezése 

Testnevelő 

tanárok 
Testnevelő tanárok 

Egész 

évben 

folyamato

s 

Környezeti nevelés 

ÖKO-munkacsoport 

segítése, programok 

szervezése 

Munkakö-

zösség- 

vezető 

Munkaközösség 

tagjai 

Egész 

évben 

folyamato

s 

Érettségi vizsga-

követelmények 

teljesítése 

Érettségi vizsgák 
Munkakö-

zösség tagjai 

Munkaközösség 

tagjai 

2023.júni

us 
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Óralátogatási ütemterv 

2022/23. tanév 

Természettudományi-testnevelés munkaközösség 

 

Sorszám Az oktató neve 
Az óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

1. Fehér Gábor testnevelés 
2022. október 

2022. november 

Szalai Éva, 

Máté Pál Péter 
Szalai Éva 2023. március 31 

2. Holló Péter 
matematika, 

digitális kultúra 

2022. október 

2022. november 

Szalai Éva, 

Fehér Gábor 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

3.  Budai László 

komplex 

természettudomány 

(kémia) 

2022. november 

Fehér Gábor, 

Dr. Szmatona-Túri 

Tünde 

Fehér Gábor 2023. március 31. 

4. 
Ivanicsné Fürjes 

Judit 
matematika 

2022. december 

2023. január 

Szalai Éva,  

Fehér Gábor 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

5. Ludányi Nándor testnevelés 
2022. december 

2023. január 

Szalai Éva, 

Fehér Gábor 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

6. Máté Pál Péter testnevelés 
2023. február 

2023. március 

Szalai Éva, 

Fehér Gábor 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

7. Szalai Éva matematika 
2023. február 

2023. március 

Fehér Gábor, 

Ivanicsné Fürjes Judit 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

8. 
Dr. Szmatona-Túri 

Tünde 
biológia 

2023. február 

2023. március 

Fehér Gábor, 

Budai László 
Fehér Gábor 2023. március 31. 

 

A munkatervet a munkaközösség a 2022. augusztus 30-i oktatói testületi értekezleten elfogadta. 

 

Mátrafüred, 2022. 08.30. 

 

 Fehér Gábor 

 mk. vez. 
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ÖKO munkaterv 

2022-2023. tanév 

Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum 
 

 

Környezeti-nevelési munkacsoport tagjai: 

 

Karnis Pálné igazgató 

Szalai Éva oktatási-nevelési igazgatóhelyettes 

Máté Pál testnevelő 

Kovácsné Fejes Erika szakmai oktató 

Zsóder Zsolt társadalomtudományi munkaközösség-vezető 

Dr. Szmatona-Túri Tünde biológia tanár 

 

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb 

életvitel kialakítása egyre sürgetőbb. Az oktatásban, az iskolafejlesztő munkában a jövő 

generációjának nevelése során fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. A környezettudatosságra, 

fenntarthatóságra nevelés során csak akkor lehetünk eredményesek, ha ezek az elvek nem csak 

a tanításban érvényesülnek, hanem az iskolai élet minden területén, ha a természet 

megismerése, tanulmányozása és védelme a tanórai foglalkozásokon kívül a szabadtéri 

programokban is helyet kap. 

Iskolánk pedagógiai programjában, a helyi tantervek, illetve az egyes munkaközösségek 

munkaterveinek kialakításánál is különös gondot fordít a környezettudatosságra, a 

környezetvédelemre, valamint a fenntarthatóságot célzó nevelési elemek minél szélesebb körű 

alkalmazására. 

 

Célkitűzéseink: 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a 

társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni 

vagy közös tetteikben. 

 Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi 

folyamatokkal, amelyek következményeként bolygónkon környezeti 

válságjelenségek mutatkoznak. Megértetni, a fogyasztás és a környezeti erőforrások 

kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén. 
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Ahogy az életünkben úgy a környezet- és természetvédelemben is vannak ünnepek, ezek 

a „jeles napok” vagy „zöld ünnepek”. 

A fontosabbak: 

 Február 2. A Vizes Élőhelyek Világnapja 

 Március 22. A Víz Világnapja 

 Április 22. A Föld Napja 

 Május 10. Madarak és Fák Napja 

 Május 22. Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja 

 Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

 Szeptember 16. Az Ózon Világnapja 

 Szeptember 22. Autómentes Világnap 

 Október 5. Az Állatok Világnapja 

 Október 21. Földünkért Világnap 

 November 27. Fogyasztás-szüneti Világnap („Ne vásárolj semmit” Nap) 

 

A jeles napok jelentősége 

A jeles napok megünneplése kiváló lehetőség arra, hogy felkeltsük a különböző korosztályok 

érdeklődését a környezet- és természetvédelem iránt. 

 

Munkaterv: 

 

Időpont Feladat Felelős 

2022. 

szeptember 

Ökoiskolai munkacsoport megújítása. 

Ökoiskolai munkaterv elkészítése. 

Munkaközösségi munkatervek áttekintése, a 

fenntarthatósági szemlélet beépítése a 

munkaközösségi munkatervekbe. 

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel. A 

DÖK részt vállal az ökoiskolai program 

megvalósításában. Megalakul, megújul a DÖK zöld 

csoportja. 

Az ózon világnapja (figyelemfelkeltés faliújságon). 

Autómentes világnap (tömegközlekedés és a 

kerékpározás népszerűsítése). 

„Legszebb-legtisztább osztályterem” verseny 

indítása. 

Szakmai Ki mi tud. Szakmai napok. 

Karnis Pálné 

Szalai Éva 

Dr. Szmatona-Túri 

T. 

DÖK zöld csoportja 

Október 

Bekapcsolódás az „Erdők hete” programba. 

Természetismereti szakkör indítása 

Madárodúk, madáretetők ellenőrzése.  

Téli madáreleség beszerzése. 

Állatok világnapja. (gyűjtés az állatmenhely 

lakóinak) 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

November 

Ásványbörzén való segítségnyújtás 

Egészségnap (Bemutatók, előadások, vetélkedők az 

egészséges életmód népszerűsítésére.) 

Madáretetés 

Misuta János 

Szalai Éva 

Osztályfőnökök 

Iskolai védőnő 
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Időpont Feladat Felelős 

Hogyan csökkentsük a hulladék mennyiségét? 

Újrahasznosítási lehetőségek. 

Oktatói tagjai 

December 

Energia kommandó. Hol szökik az energia? 

Energia- takarékossági ötletek. Energia járőrözés az 

épületben. 

Hagyományőrző tevékenységek, mézeskalács 

készítés, közös éneklés 

Madárkarácsony, madáretetés és megfigyelés. 

Osztályfőnökök 

2023. 

január 

Energia-járőrözés. 

Biológia és egészségtan házi verseny 

Madáretetés és megfigyelés 

Múzeumi órák szervezése. 

Dr. Szmatona-Túri 

Tünde 

Oktatói testület 

tagjai 

Február 

Természetfotó kiállítás 

Madáretetés 

Fecskék visszatelepítésének lehetőségei. 

Tóth Zoltán 

Szakmai 

munkaközösség 

Március 

Vízkommandó. Hol pazarolunk, hol csöpög a csap? 

Víz világnapja-vetélkedő. Témanap 

Vízvizsgáló módszerek-vízminőség meghatározása. 

(Ismerkedés a Bisel módszerrel). 

Dr. Szmatona-Túri 

T. 

Oktatói testület 

tagjai 

 

Április 

Föld napja-faliújságverseny osztályoknak 

Bemutató óra a fenntartható fejlődés témakörben 

Szemétszüret (Te Szedd) 

Oktatói testület 

tagjai 

Dr. Szmatona-Túri 

T. 

Május 
Madarak és fák napja. Szakköri kirándulás 

Biológiai sokféleség napja. (Fotókiállítás). 

Budai L. 

Kovácsné F.E. 

Dr. Szmatona-Túri 

T. 

Június 
Környezetvédelmi világnap 

Projektnapok 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Folyamatos vagy hosszú távú céljaink, feladataink: 
 

 ökológiai gondolkodásmód kialakítása, fokozása a diákokban (szülőkben) és a 

tanárokban; 

 minden tantárgy tematikájában szerepeljen a fenntarthatósággal kapcsolatos téma; 

 a témában kiírt pályázatok figyelemmel kísérése; 

 a jövővel való foglalkozás, alternatív jövőképek összehasonlítása – saját felelősség; 

 környezetbarát módszerek és technológiák megismertetése, használata; 

 iskolazöldítési program kiterjesztése, madárbarát bemutatókert kialakítása  

 energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása 

 a már kialakított szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, hatékonyságának javítása, 

 a hulladékok mennyiségének csökkentése 

 bekapcsolódás az országos TeSzedd akcióba 

 komposztáló kihelyezése és használatának bemutatása 

 esővízgyűjtő tartály kihelyezése 

 madáretetés a téli időszakban 

 természetismereti szakkör indítása 
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 kirándulások szervezése 

 környezetbarát közlekedés propagálása (autóbusz, kerékpár, telekocsi) 

 kapcsolattartás/kapcsolatbővítés a külső cégekkel, intézményekkel 

 a közösségi munka egy része környezet- és természetvédelemmel legyen 

kapcsolatos 

 Biesel-versenyeken való rendszeres részvétel 

 a kialakított Madárbarát kert gondozása, fejlesztése 

 

A munkatervet az ökocsoport a 2022. augusztus 30-i oktatói testületi értekezleten elfogadta. 

 

 

 

 Dr. Szmatona-Túri Tünde 

 munkacsop. vez. 

  



24 

3. számú melléklet 

 

 

Munkaterv 
 

Munkaközösség megnevezése:  Erdészeti-, mezőgazdasági és vadgazdálkodási  

munkaközösség 

 

1. Általános célkitűzések - Erdészeti- és vadgazdálkodási szekció 

 

A munkaközösség célja, alapot adni az erdő és a növényvilág szeretetéhez, a természeti értékek 

tiszteletéhez. Biztosítani az alapokat a szakszerű munkavégzéshez, a tartamos gazdálkodáshoz, 

valamint a szakmai kompetenciák folyamatos fejlesztéséhez. Nagyon fontos a munkaközösség 

számára a környezettudatos nevelés. Fontos cél, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a 

tartamosságra, a fenntarthatóságra mind az erdészet, mind a vadgazdálkodás terén. 

Hangsúlyosan kell kezelnünk az erdőnek, mint természeti erőforrásnak a klímaváltozás 

folyamatában egyre inkább felértékelődő szerepét. 

A tanulók ismerjék meg és tiszteljék az erdészet és vadászat évszázados hagyományait, 

kultúráját. 

Az ágazat szakember-utánpótlásában iskolánk bázis intézményi szerepének erősítése érdekében 

a beiskolázás szinten tartását, a szakma népszerűsítését, a pályaorientációt kiemelt feladatként 

kezeljük.  

 

Célokhoz kapcsolódó feladatterv – Erdész- és vadgazdálkodási szekció 

 

Cél Feladat Felelős Közreműködő Határidő 

Tehetséggondo-

zás, szakmai 

kompetenciák 

fejlesztése 

Vadas Jenő Szakmai Nap/ 

Pályaorientációs nyílt nap 
Pataki Tamás 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. szep-

tember 21-22. 

Egererdő Erdészeti Nyílt Nap - 

Mátrafüred 
Pataki Tamás 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. szep-

tember 29. 

I. Vadász Ügyességi Verseny Pataki Tamás 

Budai László 

Karsai Henrik 

Kovácsné Fejes 

Erika 

Lászka István 

Attila 

Molnár Diána 

Szabó Andrea 

2022. október 

Egererdő Zrt. és a Heves Megyei 

Vadászkamara Trófeamustrája – 

Nagyhalmaj-rét 

Szabó Andrea 

Lászka István 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. október  

Dr. Szepesi László Erdészeti 

Gépész Emlékverseny - Piliscsaba 
Lászka István 

Pintér Sándor 

Tréfa Milán 

Ursitz Zoltán 

Veres Bálint 

2022. október 

12- 14. 

Emlékfaültetés és emléktábla- 

avatás Németh István okleveles 
Lászka István Szabó Andrea 

2022. október 

20. 
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Cél Feladat Felelős Közreműködő Határidő 

erdőmérnök, szakmai igazgató-

helyettes emlékére – OEE 

Mátrafüredi HCS 

Erdésztechnikus OSZTV 

felkészítés 
Lászka István 

Tréfa Milán 

Szabó Andrea 

Jánosfalvi Zoltán 

2022. no-

vember – 

2023. április 

Vadgazdálkodási technikus 

OSZTV felkészítés 
Budai László 

Karsai Henrik 

Lászka István 

2022. no-

vember – 

2023. április 

Vizsgákra történő felkészítés, 

képességkibontakoztató 

foglalkozás: növénytan és állattan 

felismerések gyakorlása szakkörök 

keretén belül; növénytan/állattan 

felismerés kisvizsgák lebonyolítása 

Tréfa Milán 

Szabó Andrea 

Budai László 

Jánosfalvi Zoltán 

Molnár Diána 

2022/23. - 

egész 

tanévben 

Gyakorlati vizsgatételek 

átdolgozása, feladatleíró és értékelő 

lapok kidolgozása 

Pataki Tamás 

Lászka István 

Szabó Andrea 

Papp Gyula 

Ursitz Zoltán 

Veres Bálint 

2023. január 

Ágazati alapvizsgák előkészítése és 

lebonyolítása 
Pataki Tamás 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2023. január- 

május 

Ágazati Szakmai Érettségi Verseny 

felkészítés 
Pataki Tamás 

Kovácsné Fejes 

Erika 

Jánosfalvi Zoltán 

Lászka István 

Szabó Andrea 

Tréfa Milán 

2022. no-

vember – 

2023. április 

FeHoVa 2023 - Hungexpo Lászka István 

Szabó Andrea 

Magda Szilvia 

Molnár Diána 

2023. február 

9-12. 

Szakmai tanulmányutak szervezése 

és lebonyolítása 

Pataki Tamás 

Lászka István 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai, végzős 

évfolyamok 

osztályfőnökei 

2023. április 

Pályaorientáció 

Iskolalátogatások 

Lászka István 

Szabó Andrea 

Molnár Diána 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. no- 

vember - 

2023. január 

Pályaválasztási hét 
Pataki Tamás 

Magda Szilvia 

Hliva Tibor 

Ursitz Zoltán 

Veres Bálint 

Jánosfalvi Zoltán 

Szabó Andrea 

Molnár Diána 

Lászka István 

Lenkei Gyula 

Tréfa Milán 

2022/23. I. 

félév 
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Cél Feladat Felelős Közreműködő Határidő 

Pályaválasztási bemutatók Molnár Diána 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022/23. -

egész tanév 

Felkészíteni a 

tanulókat a 

szakszerű 

munkavégzésre 

Tanvadászatok Karsai Henrik 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. október 

-2023. február 

Hajtóvadászatok szervezése Pataki Tamás 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022. október 

– 2023. 

február 

Nyúlbefogás 
Kovácsné Fejes 

Erika 

Budai László 

Karsai Henrik 

2022. 

december 

Lőtér vezetése, lövészeti 

gyakorlatok szervezése és 

lebonyolítása 

Lászka István 

Karsai Henrik 

Bordás Bertalan 

Máté Pál Péter 

2022/23. – 

egész 

tanévben 

Szakmai 

munkaközösség 

építése 

Szakmai kirándulás, csapatépítés Lászka István 
Szabó Andrea 

Molnár Diána 
Igény szerint 

Szakmai 

továbbképzések 

Szakmai továbbképzések, szakmai 

tanulmányutak szervezése oktatók 

számára 

Ursitz Zoltán 

Lászka István 
Pataki Tamás  

2022/23. – 

egész 

tanévben 

Erdészeti 

szakirányítás 

Iskolai tanerdők szakirányítása, 

kezelése 
Antal Gábor 

Szakmai 

munkaközösség 

tagjai 

2022/23. - 

egész évben 

 

 

II. Általános célkitűzések – Mezőgazdasági szekció 

 

 a tanulók általános képességeinek felmérése, javítása különös figyelemmel, az új 9. 

évfolyamos tanulókra; 

 szakmai kompetenciák erősítése, a gazdász identitás formálása; 

 a szakmai tárgyak fontosságának hangsúlyozása, tanulmányi átlagának javítása;  

 szakmai kiadványok rendszeres figyelemmel kísérése, aktuális ismeretek 

megszerzése, (esősorban a 13. gazdász évfolyam tanulói számára); 

 szakmai rendezvényeken való részvétel (OMÉK, Agromasch Expo stb.); 

 gyakorlati képzés erősítése, javítása, (külső helyszínek, gazdálkodók, tanüzem, 

partnergazdaságok fokozottabb igénybevétele); 

 környezettudatos életmódra nevelés, (koncentráció más, természettudományos 

tantárgyakkal); 

 a tanulók számára, igény szerint, fakultatív képzések szervezése (vontató vezetői, 

„Zöld könyves” növényvédő tanfolyam stb.); 

 szakmai eszköztár fejlesztése (lehetőségek mértékéig), erőgép beszerzése;  

 szakmai versenyekre való felkészítés, azokon való részvétel, eredményes szereplés;  

 aktuális záróvizsgákra való felkészítés (szakmai érettségi, technikus minősítő vizsga); 

 a járművezetői engedélyek megszerzésének figyelemmel kísérése, támogatása 

(vizsgafeltétel); 
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 a mezőgazdasági technikus, szakra történő, további beiskolázás, minden eszközzel 

történő támogatása, alsófokú oktatási intézmények tájékoztatása, pályaválasztási 

rendezvényeken való intenzív részvétel, és nem utolsósorban, a szakmai versenyeken 

történő eredményes szereplés, és ennek publikálása. 

 

Célokhoz kapcsolódó feladatterv – Mezőgazdasági szekció 
 

Feladat Felelős Közreműködő Határidő 

Tantárgyfelosztás egyeztetése, 

elfogadása, szakmai 

gyakorlatok témaköreinek 

felosztása. 

Pataki Tamás 
Szakmai 

munkaközösség tagjai 
2022. aug. 30. 

Nyílt napokon való részvétel, 

beiskolázási programok 

megvalósítása 

Magda Szilvia 
Szakmai 

munkaközösség tagjai 
2022/23. – egész évben 

Digitális tananyagok készítése, 

feltöltése, aktualizálása 
Malya Péter 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 
2022/23. – egész évben 

Vadas Szakmai Napokra való 

felkészülés, kiselőadások stb. 

Magda Szilvia 

Pap Hajnalka 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 
2022. szeptember 22. 

Mezőgazdasági technikus 

OSZTV-re, illetve az ÁSZÉV-

re történő felkészítés  

(elméleti és gyakorlati) 

Pap Hajnalka 

Magda Szilvia 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 

2022. november- 

2023. április 

Évfolyamok külső 

gyakorlatainak szervezése, 

lebonyolítása, tangazdaságok 

látogatása 

Pap Hajnalka 
Szakmai 

munkaközösség tagjai 
folyamatos 

Aktuális tangazdasági 

munkákban való részvétel 

Ursitz Zoltán 

Hliva Tibor 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 
szezonális 

Év végi szakmai vizsgákra 

(érettségi, technikus minősítő) 

történő felkészítés 

Pap Hajnalka 

Magda Szilvia 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 

folyamatos, de kiemelten, 

2023. februártól 

Év végi, szakmai vizsgák,  

(technikus, és érettségi) 

eredményes lebonyolítása 

Pataki Tamás 

Pap Hajnalka 

Szakmai 

munkaközösség tagjai 
2023. május-június 

Év végi, összefüggő, szakmai 

gyakorlatok szervezése, 

bonyolítása 

Pataki Tamás 

Szakmai 

munkaközösség tagjai, 

osztályfőnökök 

2023. április 
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Óralátogatási ütemterv 

2022/23. tanév 

Szakmai munkaközösség 

 

Sorszám Az oktató neve 
Az óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

1. Antal Gábor 
Emeltszintű szakmai 

érettségi felkészítő  

2022. szeptember 

2023. január 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

2. Budai László 
Szakmai alapozó 

elmélet 

2023.  március 

 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

3. Hliva Tibor Szakmai gyakorlat 

2022. október 

2023. február 

 

Pataki Tamás 

Lászka István Szabó Andrea 2023. március 31. 

4.  Jánosfalvi Zoltán Szakmai gyakorlat 
2022. október 

2023. március 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

5. Karsai Henrik Vadászattan 
2022. november 

2023. január 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

6. Kovácsné Fejes Erika Vadgazdálkodástan 
2022. szeptember 

2023. január 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

7. Lászka István Attila 
Erdőművelés, 

erdőbecslés 

2022. november 

2023. március 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

8. Lenkei Gyula Szakmai gyakorlat 
2022. szeptember 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

9. Magda Szilvia 

Zöldségtermesztés, 

Szakmai alapozás 

elmélet 

2022. november 

2022. január 

Pataki Tamás 

Lászka István Szabó Andrea 2023. március 31. 

10. Malya Péter 
Munkavállalói 

ismeretek 

2022. november 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

11. Molnár Diána Szakmai gyakorlat 
2022. december 

2023. január 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

12. Pap Hajnalka Szakmai gyakorlat 2022. december  Pataki Tamás Szabó Andrea 2023. március 31. 



29 

Sorszám Az oktató neve 
Az óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

2023. január Lászka István 

13. Papp Gyula Erdőhasználat 
2022. november 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

14. Pataki Tamás Vezetői képességek 
2022. december 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

15. Pintér Sándor Géptan 
2022. december 

2023. március 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

16. Szabó Andrea Ildikó Szakmai gyakorlat 
2022. december 

2023. március 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

17. Tréfa Milán 
Erdőművelés, 

erdővédelem 

2022. november 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

18. Ursitz Zoltán Szakmai gyakorlat 
2022. november 

2023. február 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

19. Veres Bálint Szakmai gyakorlat 
2022. január 

2023. március 

Pataki Tamás 

Lászka István 
Szabó Andrea 2023. március 31. 

 

 

A munkaközösség a munkatervet a 2022.augusztus 30-i oktatói testületi értekezleten elfogadta. 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 30. 

 

 

 

 

 Lászka István Attila 

 munkaközösség-vezető 
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4. számú melléklet 

 

A Vadas Jenő Szakkollégium munkaterve a 2022-2023. tanévre 

 

 

1.1.Férőhelyek száma 

 

Erdész utcai kollégiumi épület:   112 férőhely 

Üdülősor úti kollégiumi épület:      88 férőhely  

ÖSSZESEN:     200 férőhely  

 

A kollégium kihasználtsága: 

 

Erdész úti kollégiumi épületben:  52 fiú és 58 lány 

Összesen:     110 fő 

Üdülősor úti kollégiumi épületben:      88 fő (fiú) 

 

Összesen:        198 fő 

 

1.2.A kollégium személyi (nevelőtanári) feltételei 

 

- 4 nevelőtanár 100%-os nevelőtanári foglalkoztatásban és 

- 5 fő nevelőtanár osztott munkaidőben (munkaidejük megosztva az iskolával) 

- 1 fő kollégiumvezető (munkaideje megosztva az iskolával) 

 

Támogató oktatók: 

Bordás Bertalan csoportvezető 

Dobos László csoportvezető 

Holló Eszter csoportvezető 

Kocsis Zsuzsanna csoportvezető 

dr Ördögné Csekő Éva fejlesztő-differenciáló szakpedagógus  

Kovács Attila csoportvezető, magyartanár 

Misuta János csoportvezető, történelemtanár 

Pap Hajnalka csoportvezető, mérnöktanár 

Tóth Zoltán csoportvezető, történelemtanár 

Gembiczkyné Gál Irén kollégiumvezető, angoltanár 

 

1.3.Tárgyi feltételek:  

 

Két, egymástól kb. 1500 m-re található épültben vannak elhelyezve diákjaink Mátrafüred 

településen. Mindkettő gyönyörű, csendes természeti környezetben található. Az Erdész úti 

kollégium egy épületben található az iskolával. 

A kollégiumok vizesblokkjait közös helyiségekben alakították ki a lakószinteken. A lány 

tanulók az Erdész úti kollégium felső szintjén laknak. 

Az Üdülősor úti kollégium vizesblokkjait (kivéve a kollégium beteg és vendégszobáját) teljesen 

felújították a 2019. év tavaszán. 

Mindkét kollégium rendelkezik a diákok szabadidejét szolgáló, szerény felszereltségű 

klubhelyiséggel.  
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A diákok esti szabadidejét játékokkal, sporteszközökkel gazdagítottuk az elmúlt évben, 

amelyek közül az asztali-foci és az asztalitenisz lett a legkedveltebb elfoglaltság. 

A kollégiumi lakószobák ajtaján lévő zárak sajnos igen régóta rendkívül gyenge minőségűek, 

és olyan egyszerűek, amelyeknél egy-egy kulcs 4-5 másik ajtó zárját is nyitja. Ez 

vagyonvédelmi szempontok alapján sem felel meg a követelményeknek. 

Az Erdész úti kollégium két szintjén a lakószobák 4 fősek, zsúfoltak, ennek következtében a 

szobai tanulás feltételeit (ilyen elosztásban nem férnek el az asztalok és székek) nem lehet 

elfogadhatóan megteremteni. A szobák asztalához (ami nincs minden szobában), jelenleg egy 

darab szék fér el, nincs helyi világítás, ezért a téli korai sötétedésnél alig lehet eredményes 

írásbeli munkát végezni.  

Az Üdülősori épületben felújították a lakószobák szekrényeit, de a személyes holmik 

tárolókapacitása sajnos így is kicsi maradt A klubhelyiségnek használt teremben lévő 

szekrények közül szükséges néhányat beállítani a diákok öltönyeinek tárolásához. A szobákat 

2020 tavaszán lefestették, új ágyakkal és matracokkal szerelték fel. Újra festették a lambériát, 

rendbe tették a padot a kollégium épülete mellett. A klubhelyiségnek használt teremben 4 

számítógépet üzemeltek be. 

Az Erdész úti kollégiumi épület rendelkezik (10 éve pályázat útján beszerzett) saját 

számítógépes gépparkkal, de sajnos technikailag már a rendszer nagyon elavult.  

Mindkét kollégiumi épület ételmelegítő konyhával (az Erdész utcai külön a lány szinten 

kialakított ételmelegítővel), kondicionáló teremmel és betegszobákkal – (amelyek szükség 

esetén vendégek elhelyezését is lehetővé teszik) van ellátva.  

A kollégiumi épületekben nincs saját foglalkoztató helyiség, ezért a közös, csoportos 

tanulószobákat az iskola osztálytermeiben oldjuk meg. Az Üdülősor úton lehetőség adódna 

nagy tanulószoba kialakítására, ha a színházterem felújítását meg tudná oldani az intézmény. 

Ez a nagy terem, sok kollégiumi és iskolai rendezvénynek is helyet biztosíthatna. 

 

Általános célkitűzések: 

 kollégiumi ellátás általános feladatainak biztosítása, a „második otthon” 

megteremtése 

 a 9. évfolyamos diákok zökkenőmentes elhelyezése és beilleszkedésének segítése 

 a mindennapi tanulás segítése, ismeretszerzés és értelmes szabadidő kihasználás 

feltételeinek biztosítása 

 tanulás iránti érdeklődés felkeltése, motiválás 

 tehetséggondozó foglalkozások biztosítása 

 tanulási módszerek tovább fejlesztése, tanulásmódszertan  

 képességkibontakoztató foglalkozás, korrepetálás 

 a kollégisták tanulmányi átlagának javítása 

 környezettudatos életmódra nevelés 

 nemzeti hagyományaink, szokásaink, múltunk iránti érdeklődés felkeltése 

 tantárgyi versenyekre való felkészítés, azon való részvétel segítése 

 rendszeres konzultáció a szülőkkel, osztályfőnökökkel; monitorozás 

 a szakkollégiumi rendszer sikeres működtetése 
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A célokhoz kapcsolódó feladatterv 

 

Cél Feladat Felelős 
Közreműköd

ő 
Határidő 

Az éves 

munkaterv 

összeállítása 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 
2022.08.22. 

Gólyatábor 

megszervezése 

Szervezés, 3 napos 

program felügyelete, a 

tábor feltételeinek 

biztosítása, a helyi 

szabályok és szokások 

megismertetése 

Gembiczkyné 

Gál Irén  

Tám.oktató

k/ 

diákok 

2022.08.22-

25. 

Személyiség és 

közösségformálás 

Aktuális és tematikus 

csoportfoglalkozások 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 
folyamatos 

Gyermek és 

ifjúságvédelem, 

tanulás-

módszertan 

SNI, H, HHH gyermekek 

illetve a gyengébb 

képességű kollégisták 

fejlesztése, monitorozása; 

új tanulási módszerek 

megismerése 

Dr Ördögné 

Cs. Éva, 

Kocsis 

Zsuzsanna 

Csoport-

vezetők 
folyamatos 

Tematikus és 

aktuális csoport 

munkatervek 

aktualizálása 

Ügyeleti napló 

megnyitása, törzskönyv, 

tanmenetek elkészítése 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Foglalkozás

-vezetők 
2022.09.08. 

Tisztasági 

verseny, 

szobaleltár 

A verseny meghirdetése 

mindkét kollégiumban, 

szobarend 

pontozólapjainak 

összesítése 

Dr Ördögné 

Cs. Éva és 

Pap Hajnalka 

Támogató 

oktatók 

2022.09.12. 

folyamatos 

Tehetséggondo-

zás 

Vadas Ki Mit Tud? 

Vadas Kupa 
Dobos László 

Támogató 

oktatók 
2022.09.21. 

A házirend 

megismerése 

Ügyeletes diákok 

kijelölése, 

a rend értékelése 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Csoport-

vezetők 

Folyamatos,  

2023.01.20. 

A csoportvezetők 

közötti 

tapasztalatcserék, 

megbeszélések 

Jó gyakorlatok gyűjtése 
Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 

2022.09.25. 

illetve 

folyamatos 

Törzskönyv 

vezetése 
Törzskönyv kitöltése 

Kocsis 

Zsuzsanna 

Csoport-

vezetők 
2022.09.29. 

Nevelési tervek 

készítése 
Kollégisták felmérése 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

9. évf. 

csop.vezető

k 

2022.09.30. 
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Cél Feladat Felelős 
Közreműköd

ő 
Határidő 

A tanulást, 

tanítást segítő 

digitális anyagok 

gyűjtése 

Digitális 

kompetenciafejlesztést 

segítő tananyagok gyűjtése 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 
folyamatos 

Képesség 

kibontakoztató 

foglalkozás, 

egyéni fejlesztés 

Korrepetálások meg-

szervezése minden 

csoportban. 

Gembiczkyné 

Gál Irén 
Szaktanárok folyamatos 

A tehetségek 

gondozása 

Sport és házi versenyek 

szervezése 
Dobos László 

Foglalko-

zásvezetők 

2022.10.03. 

folyamatos 

Hagyományőrzés 
Gyöngyösi Kincstár 

meglátogatása 
Tóth Zoltán 

Támogató 

oktatók 
2022. 10.11. 

Környezettuda-

tosság 

Környezetvédelmi napok 

megszervezése 
Misuta János 

Támogató 

oktatók 

2022.11. 

7-9. 

03.27-29. 

Hagyományőrzés, 

hagyománytisz-

telet 

Mikulás ünnepség 

megszervezése 
Kovács Attila  

Támogató 

oktatók 
2022.12.05.  

Egészséges 

életmód 

Egészség nap 

megszervezése 

Kocsis 

Zsuzsanna és 

Pap Hajnalka 

Támogató 

oktatók 
2022.12.14. 

Tehetséggondo-

zás 

Szavalóverseny 

megszervezése 
Holló Eszter 

Magyar 

szakos 

kollégák 

2023. január 

Házirend, 

szobarend 

ismerete 

Házirend, szobarend 

ellenőrzése 

Dr Ördögné 

Cs. Éva és 

Pap Hajnalka 

Támogató 

oktatók 

2023. 01.20. 

május 30. 

Tehetséggondo-

zás 
Kollégiumi Ki Mit Tud? Holló Eszter 

Támogató 

oktatók 

2023. 

február 

eleje 

Szabadidő 

hasznos eltöltése 

Szakmai ismeretek 

bővítése, közösségformáló 

foglalkozások 

Pap Hajnalka 

Bordás 

Bertalan 

Támogató 

oktatók 

2023. 

március 

Szabadidő 

hasznos eltöltése 

Kirándulás, túra 

szervezése 

Dr Ördögné 

Csekő Éva 

Tóth Zoltán 

Támogató 

oktatók 
2023.03.15. 

Tehetséggondo-

zás 
Tavaszi Kupa Dobos László 

Támogató 

oktatók 
2023.04.05. 

Hagyományőrzés 

Tehetséggondozó 

szakkollégiumi hétvégék 

szervezése 

Misuta János 
Támogató 

oktatók 

2023. 04. 

22-23. 

Hagyományok 

tisztelete 

Ballagási ünnepség 

segítése, végzősök 

búcsúztatása 

Dobos László 

Pap Hajnalka

  

Támogató 

oktatók 
2023.05.05. 
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Cél Feladat Felelős 
Közreműköd

ő 
Határidő 

Természetvédő – 

környezetvédő 

tevékenység 

bemutatása 

A diákok által készített 

kisfilmek és fotók 

bemutatása 

Kovács Attila 

Tóth Zoltán 

Támogató 

oktatók 
2023. május 

Tehetséggondo-

zás 

Gödöllői kastély 

meglátogatása 

Kocsis 

Zsuzsanna 

Támogató 

oktatók 
2023.05.24. 

Tehetséggondo-

zás 

Lövészverseny szervezése, 

lövészeti ismeretek 

Bordás 

Bertalan 

Támogató 

oktatók 
2023. 05.30. 

Tehetséggondo-

zás 

A kollégium egész éves 

szakkollégiumi 

programjainak 

dokumentálása fotókkal 

Tóth Zoltán 
Támogató 

oktatók 
folyamatos 

Év végi értékelés Kollégisták értékelése 
Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 
2023.06.08. 

A tanév zárása, 

kiköltözés 

segítése 

Tanévzáró ünnepség 

kiköltözés 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Csoport-

vezetők 
2023.06.15. 

Adminisztrációs 

tevékenység 

Naplók, törzskönyvek, 

feljegyzések lezárása 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

Támogató 

oktatók 
2023.06.23. 

 

 

A kollégium ellenőrzési terve a 2022-2023. tanévre 

 

1. A kollégiumi nevelő-oktató tevékenység alapdokumentumainak ellenőrzése. 

 

 Csoportvezető támogató oktatók éves munkaterve 

 Csoportfoglalkozások terve (Tematikus és aktuális csoportfoglalkozás) 

 Szakköri és foglalkozási munkatervek 

 Csoportnaplók (nevelői feljegyzések) vezetése 

 Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás megléte, jegyzőkönyvei 

 Szobaleltárak. 

Cél: Az alapdokumentumok megbeszélteknek megfelelő alkalmazása, megléte és 

egységes vezetése. 

Módszer: A dokumentumok év eleji és év végi áttekintése. Minden dokumentum a 

csoportnapló (nevelői feljegyzés) mellékletét képezi. 

Ellenőriz: kollégiumvezető - szeptember 30. 

 

2. A csoportvezető támogató oktatók nevelést és oktatást segítő tevékenységének 

ellenőrzése. 

 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységek ellenőrzése (a foglakozások 

munkabeosztás szerint megjelölt látogatása). 

Folyamatosan. 

Ellenőrzi kollégiumvezető 

 

 Tanulószobák, tanulás ellenőrzése.  
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9-12. évfolyam tanulószoba rendjének ellenőrzése: tanév során folyamatosan. 

Ellenőrzi: kollégiumvezető 

 

 A csoportvezető tanárok nevelést segítő kapcsolatainak ellenőrzése 

(osztályfőnökkel, szülőkkel, szaktanárokkal való kapcsolataik) folyamatosan az év 

során (szülői értekezleteken, fogadóórákon, ellenőrző könyvek alapján, szülőkkel és 

osztályfőnökökkel történő beszélgetések útján). 

Ellenőriz: kollégiumvezető – folyamatosan. 

 

 A csoport előrehaladásának ellenőrzése (évközi és év végi statisztikai jelentések), 

valamint a negyedéves tanulmányi eredmények alapján alkalmazott eljárások 

(korrepetálások, esti tanulószobai kötelezettség,- valamint felmentések) ellenőrzése. 

Ellenőriz: kollégiumvezető, negyedévente 

 

 Foglalkozások ellenőrzése. Tanulást segítő munka, csoportfoglalkozás, szakkör és 

képességkibontakoztató foglalkozások ellenőrzése. 

Folyamatosan. 

Ellenőrzi: kollégiumvezető 

 

 Kollégiumi ügyeleti tevékenység ellenőrzése (és ennek regisztrálása az ügyeletes 

könyvben)– Erdész út és Üdülősor út – havonta rendszeresen 

Felelős: kollégiumvezető 

 

 Gyermek és ifjúságvédelmi munka ellenőrzése. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal történő törődéseket a 

csoportvezető tanárok tervezik és végzik éves munkaterv szerint. A két kollégiumi 

épületben, az ilyen irányú tevékenységeket Kocsis Zsuzsanna nevelőtanár 

koordinálja: 

A végzett munkáról beszámolási kötelezettsége van félévente. 

 

 A kollégiumi elhelyezkedés, szobarend és szekrényrend időszakos ellenőrzése.  

Felelős: kollégiumvezető, csoportvezető tanár és a diákönkormányzat vezetője 

Reggeli szobarend-ellenőrzések  

Felelős: ügyeletes tanár 

 

 Tisztasági verseny ellenőrzése (féléves értékelések) 

Felelősök: Dr Ördögné Csekő Éva és Pap Hajnalka 

Jutalmazásért felelős: DÖK vezetője és dr Ördögné Csekő Éva 

 

 Szekrényrendek, tárolt eszközök ellenőrzése elsősorban a csoportvezető tanárok és a 

DÖK részvételével: időszakosan 

Felelősek a csoportvezető tanárok 

 

 Kollégiumi szemlék.  

Felelős: kollégiumvezető, kollégiumi gondnok és DÖK vezetője. 

A gondnoksággal és a diákönkormányzattal együtt (legalább tanév elején és tanév 

végén) végigjárják a kollégiumokat és a tapasztaltakról írásbeli feljegyzést 

készítenek. 

 

 Tűz- és balesetvédelmi szemlék, gyakorlatok. 
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Felelős: kollégiumvezető, tűz- és balesetvédelmi felelős. 

Évenként egyszer (egyeztetett időpont alapján, év elején) az intézményvezetés és az 

intézmény balesetvédelmi megbízottja átfogó ellenőrzést tesz a kollégiumban. 

A tűzvédelmi gyakorlat megszervezésének felelőse: kollégiumvezető és tűzvédelmi 

felelős. 

 

 A technikai személyzet munkavégzésének ellenőrzése 

Ez a feladat, az alkalmazottak számára készült munkaköri leírást figyelembe véve 

történik, részben a közvetlen munkahelyi vezetőjük (gondnok), részben a 

kollégiumvezető részéről. 
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Csoportfoglalkozás-látogatási ütemterv 

2022/23. tanév 

Vadas Jenő Tehetséggondozó Szakkollégium 

 

Sorszám Az oktató neve 
Az óralátogatás 

tantárgya 

Az óralátogatások 

tervezett ideje 

(hónapok) 

Az óralátogatáson 

részt vevők neve 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

elkészítésének 

felelőse 

Az óralátogatási 

dokumentáció 

leadásának 

határideje 

1. Misuta János csoportfoglalkozás 2022. szeptember 
Pap Hajnalka 

Kovács Attila 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

2. Tóth Zoltán csoportfoglalkozás 2022. október 
Kocsis Zsuzsanna 

Misuta János 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

3 
Dr Ördögné 

Csekő Éva 
fejlesztőfoglalkozás 2022. október 

Kovács Attila 

Szalai Éva 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

4. Bordás Bertalan csoportfoglalkozás 2022. november 
Holló Eszter 

Dobos László 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

5.  Pap Hajnalka csoportfoglalkozás 2022. december 
Dobos László 

Tóth Zoltán 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

6.  Dobos László csoportfoglalkozás 2022. január 
Holló Eszter 

Misuta János 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

7. 
Kocsis 

Zsuzsanna 
csoportfoglalkozás 2022. február 

Pap Hajnalka 

Tóth Zoltán 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

8. Kovács Attila csoportfoglalkozás 2022. március  
Kocsis Zsuzsanna 

Bordás Bertalan 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

9. Holló Eszter csoportfoglalkozás 2022. március vége  
Kocsis Zsuzsanna 

Kovács Attila 
Kollégiumvezető 2023. március 31. 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 30. 

 

 Gembiczkyné Gál Irén 

 kollégiumvezető 
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5. számú melléklet 

 

 

 

A Diákönkormányzat munkaprogramja 

2022/2023. tanév 
 

 

A Diákönkormányzat az idei tanévben megrendezi és szervezi az alábbi programokat: 

 az erdészeti „Nyílt napon” segít a digitális kiállítást megszervezni 

 minden tanév első hónapjában tartandó diákközgyűlést (szeptember), illetve adott 

helyzetben digitális formában is 

 a „Vadas Jenő Szakmai napok” diákprogramjait  

 az elsős kollégiumi tanulók beavatását (december) 

 diákbált szervez (október) 

 aktív segítője az ásványbörze rendezvénynek (november) 

 segítője a februári vadászbálnak 

 fotópályázatot és különböző versenyeket (tanulmányi, tisztasági, osztályterem-

díszítettség) 

 karácsonyi ünnepséget és kiállítást (december) 

 faliújság működtetését (folyamatos) 

 segíti a pályaválasztási hét rendezvényeit 

 

Továbbá: 

 állandó kapcsolatot tart a konyha vezetésével és a büfével 

 vállalja a diákfórumok megteremtését és működtetését, a diákokat rendszeresen 

tájékoztatja az őket érintő témában, akár elektronikus formában is. 

 

Az alábbiakban felsorolt programok csak a keretét adják az éves munkának, az egyéb 

programok a tanévben folyamatosan alakulnak ki. Ilyen a Mikulás-vonat, kiállítások 

szervezése, oktatók köszöntése, különböző versenyeken való aktív részvétel. Igyekszünk 

alkalmat adni az osztályközösségeknek bemutatkozni. 

 

A munkatervet a Diákönkormányzat elfogadta. 

 

 

Mátrafüred, 2022. 08. 31. 

 

 

 Magda Szilvia 

 diákönkormányzatot segítő tanár 
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6. számú melléklet 

Ellenőrzési, értékelési ütemterv 

2022. szeptember 1 – 2023. augusztus 31. 

 

határidő feladat felelős az ellenőrzést végzi 

szeptember 1. tantárgyfelosztás, órarend, munkaterv, a tanév 

legfontosabb feladatai 

igazgatóhelyettesek igazgató 

szeptember 20. beírási napló ellenőrzése osztályfőnökök, iskolatitkár okt-nev. igazgatóhelyettes 

szeptember 30. a 9. évfolyamon az alapkészségek mérése szaktanárok okt-nev. igazgatóhelyettes 

félévenként szülői értekezlet osztályfőnökök igazgató 

havonta naplóellenőrzés osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 

december SZKT Verseny iskolai fordulójának értékelése szakmai igazgatóhelyettes igazgató 

január OSZTV iskolai fordulójának értékelése szakmai igazgatóhelyettes igazgató 

január  az első félév tanulmányi munkájának (magatartás, 

szorgalom) értékelése 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

igazgatóhelyettesek 

január KRÉTA-naplóellenőrzés igazgatóhelyettesek igazgató 

február az első félév oktató, nevelő munkájának értékelése, 

félévi oktatói testületi értekezlet 

munkaközösség-vezetők 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

május országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon programkoordinátor okt-nev. igazgatóhelyettes 

május-június érettségi és szakmai írásbeli vizsgák  igazgatóhelyettesek igazgató 

június a második félév tanulmányi munkájának (magatartás, 

szorgalom) értékelése 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

igazgatóhelyettesek 

június vizsgadokumentáció, tanügyi dokumentáció (napló, 

törzslap, bizonyítvány) ellenőrzése 

vizsgajegyzők, iskolatitkár 

osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 

igazgató 

június a tanév oktató, nevelő munkájának értékelése, 

tanévzáró oktatói testületi értekezlet 

munkaközösség-vezetők 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

augusztus a pót- és osztályozó vizsga jegyzőkönyveinek, valamint a 

hozzákapcsolódó tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

iskolatitkár, osztályfőnökök 

igazgatóhelyettesek 

igazgató  

augusztus tanév-előkészítés ellenőrzése igazgatóhelyettesek igazgató 
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7. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Északi Agrárszakképzési Centrum 
Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMÉNYNAPTÁR 
 
 
 
 

2022/2023. tanév 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár AUGUSZTUS 

 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

08.01 H 
     

08.02 K 
     

08.03 Sze 
     

08.04 Cs 
     

08.05 P 
     

08.06 Szo 
     

08.07 V 
     

08.08 H 
     

08.09 K 
     

08.10 Sze 
     

08.11 Cs 
     

08.12 P 
     

08.13 Szo 
     

08.14 V 
     

08.15 H 
     

08.16 K 
     

08.17 Sze 
     

08.18 Cs 
     

08.19 P 
     

08.20 Szo 
     

08.21 V 
     

08.22 H 
   

10:00 Oktatótestületi nyitó megbeszélés 
16:00 Gólyatábori 

megbeszélés 

08.23 K 
     

 
Gólyatábor 08.24 Sze 

   
08:00 Pótvizsga 

08.25 Cs 
    

08.26 P 
     

08.27 Szo 
     

08.28 V 
     

08.29 H 
     

08.30 K 
   

09:00 Oktatótestületi nyitó értekezlet Éves munkaterv elfogadása 

08.31 Sze 
   

15:00 Tanévnyitó ünnepség Kollégisták beköltözése 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár SZEPTEMBER 

21 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

09.01 Cs 

A 
1 Első tanítási nap 

 
Osztálylétszámok egyeztetése 

Jelenléti ívek elkészítése 

09.02 P 2 
 

Beírási naplók egyeztetése 
Év eleji teendők, 
szokásrend kialakítása 

09.03 Szo 
     

09.04 V 
     

 
09.05 H 

B 

 
3 

 08:00 Tanévnyitó iskolagyűlés 

2/14.esti első tanítási nap 

Jelentkezési határidő érettségire 

 
Kollégiumi gyűlés 

09.06 K 4 
 

E-napló adatainak egyeztetése 
 

09.07 Sze 5 
   

09.08 Cs 6 
  Csoport munkatervek 

leadása 

09.09 P 7 
 

Javaslatok tanórán kívüli foglalkozásokra 
 

09.10 Szo 
     

09.11 V 
     

09.12 H 

A 

8 
 

1/13.esti első tanítási nap 
Kollégiumi tisztasági 
verseny meghirdetése 

09.13 K 9 
   

09.14 Sze 10 
   

09.15 Cs 11 
   

09.16 P 12 
   

09.17 Szo 
     

09.18 V 
     

09.19 H 

B 

13 
   

09.20 K 14 
  

Vadas Ki MitTud 

09.21 Sze 15 
 

Pályaorientációs nap Vadas Jenő Vándorkupa 

09.22 Cs  
 Vadas Jenő Szakmai Nap/Pályaorientációs Nap 

Tanítás nélküli munkanap 
 

09.23 P 16 Adatok küldése bemeneti méréshez 
  

09.24 Szo 
     

09.25 V 
     

09.26 H 

A 

17 
  Jelentkezés szakkollégiumi 

foglalkozásokra 

09.27 K 18 
   

09.28 Sze 19 
   

09.29 Cs 20 
 

Egererdő erdészeti nyílt nap 
Kollégiumi törzskönyv 
elkészítése 

09.30 P 21 
  

Nevelési tervek készítése 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár OKTÓBER 

20 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

10.01 Szo 
      

10.02 V 
     

10.03 H 

B 

22 

S
z
a

k
m

a
i s

z
ó

b
e
li
 é

s
 g

y
a

k
o

rl
a
ti
 v

iz
s
g

á
k
 

 
Szakkörök indítása 

Kollégiumi házi versenyek 
indítása 

10.04 K 23 
  Ideiglenes lakóhely bejelentése, 

szakkollégiumi foglalkozások 

indítása 

10.05 Sze 24    

10.06 Cs 25 Aradi Vértanúk Emléknapja Ünnepi megemlékezés (okt.6.) 
 

10.07 P 26 
 

Szülői értekezlet 
 

10.08 Szo 
     

10.09 V 
    

10.10 H 

A 

27 
   

10.11 K 28 
  Gyöngyösi Kincstár 

meglátogatása 

10.12 Sze 29 
   

10.13 Cs 30 
   

10.14 P 31 
   

10.15 Szo 
munkanap 

 
– 

 
Tanítás nélküli munkanap 

 

10.16 V 
   

Ásványbörze 
 

10.17 H 

B 

32 

Ír
á

s
b
e
li 

é
re

tt
s
é

g
i 
v
iz

s
g

á
k
 

8:00 magyar 
  

10.18 K 33 8:00 matematika 
  

10.19 Sze 34 8:00 történelem 
  

 
10.20 Cs 

 
35 

8:00 angol nyelv 

Felvételihez kódok meghatározása 

Felvételi tájékoztató közzététele 

  

10.21 P 36 8:00 ágazati szakmai érettségi Ünnepi megemlékezés (okt.23.) 
 

10.22 Szo 
     

10.23 V ünnepnap 
   

10.24 H 

A 

37 8:00 német nyelv 
  

10.25 K 38 8:00 informatika 
  

10.26 Sze 39 14:00 biológia 
  

10.27 Cs 40 
   

10.28 P 41 Szünet előtti utolsó tanítási nap 
  

10.29 Szo 
   

 

Őszi 

szünet 

   

10.30 V 
     

10.31 H pihenőnap 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár NOVEMBER 

18 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

11.01 K ünnepnap 
 
 
 
 

Őszi 

szünet 

   

11.02 Sze 

B 

    

11.03 Cs 
    

11.04 P 
    

11.05 Szo 
     

11.06 V 
     

11.07 H 

A 

42 Szünet utáni első tanítási nap 
  

 
Kollégiumi 

környezetvédő napok 
11.08 K 43 

 

 

P
á

ly
a

vá
ls

zt
á

si
 

n
a

p
o
k
 

 

11.09 Sze 44 
  

11.10 Cs 45 

E
m

e
lt
 s

z
in

tű
 s

z
ó
b
e
li 

é
re

tt
s
é
g
i    

11.11 P 46 
   

11.12 Szo 
     

11.13 V 
     

11.14 H 

B 

47 
   

11.15 K 48 
   

11.16 Sze 49 
   

11.17 Cs 50 
   

11.18 P 51 
   

11.19 Szo 
     

11.20 V 
     

11.21 H 

A 

52 

K
ö
z
é
p
s
z
in

tű
 s

z
ó

b
e
li 

é
re

tt
s
é
g
i    

11.22 K 53 
 

Szóbeli érettségi 
 

11.23 Sze 54 
   

11.24 Cs 55 
   

11.25 P 56 
   

11.26 Szo 
     

11.27 V 
     

11.28 H 

B 

57 
   

11.29 K 58 
   

11.30 Sze 59 Adatok küldése kimeneti méréshez 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár DECEMBER 

15 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

12.01 Cs 

B 
60 

   

12.02 P 61 
   

12.03 Szo 
     

12.04 V 
     

12.05 H 

A 

62 
  

Kollégiumi Mikulás 

12.06 K 63 
   

12.07 Sze 64 
   

12.08 Cs 65 
   

12.09 P 66 
Adatok küldése bemeneti mérések 
lezárásához 

  

12.10 Szo 
     

12.11 V 
     

12.12 H 

B 

67 
   

12.13 K 68 
   

12.14 Sze 69 
  

Egészség Nap 

12.15 Cs 70 
   

12.16 P 71 
   

12.17 Szo 
     

12.18 V 
     

12.19 H 

A 

72 
   

12.20 K 73 
 

Karácsonyi ünnepség 
 

12.21 Sze 74 Szünet előtti utolsó tanítási nap 
  

12.22 Cs 
  

 
 
 
 
 
 
 

Téli 

szünet 

   

12.23 P 
    

12.24 Szo 
     

12.25 V ünnepnap 
   

12.26 H ünnepnap 
   

12.27 K 

B 

    

12.28 Sze 
    

12.29 Cs 
    

12.30 P 
    

12.31 Szo 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár JANUÁR 

21 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

01.01 V ünnepnap 
 

Téli 

szünet 

   

01.02 H A     

01.03 K 75 Szünet utáni első tanítási nap 
  

01.04 Sze 76 
  

Kollégiumi szavalóverseny 

01.05 Cs 77 
   

01.06 P 78 
   

01.07 Szo 
     

01.08 V 
     

01.09 H 

B 

79 
   

01.10 K 80 
   

01.11 Sze 81 
   

01.12 Cs 82 
   

01.13 P 83 
   

01.14 Szo 
     

01.15 V 
     

01.16 H 

A 

84 
  

Félévi megbeszélés 

01.17 K 85 
   

01.18 Sze 86 
   

01.19 Cs 87 
   

01.20 P 88 Első félév vége Osztályozó konferencia 
Kollégiumi háziversenyek 
értékelése 

01.21 Szo 
     

01.22 V 
     

01.23 H 

B 

89 
   

01.24 K 90 
   

01.25 Sze 91 
   

01.26 Cs 92 
   

01.27 P 93 Értesítések kiküldésének határideje 
  

01.28 Szo 
     

01.29 V 
     

01.30 H 

A 
94 

 
Félévi oktatói testületi értekezlet 

Kollégiumi csoportok 

munkájának értékelése 

01.31 K 95 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár FEBRUÁR 

20 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

02.01 Sze 

A 

96 
  Kollégiumi "Ki mit tud?" 

háziverseny 

02.02 Cs 97 
   

02.03 P 98 
 

Szülői értekezlet 
 

02.04 Szo 
     

02.05 V 
     

02.06 H 

B 

99 
   

02.07 K 100 
   

02.08 Sze 101 
   

02.09 Cs 102 
   

02.10 P 103 
   

02.11 Szo 
     

02.12 V 
     

02.13 H 

A 

104 
   

02.14 K 105 
   

02.15 Sze 106 
 

Érettségi jelentkezés határideje 
 

02.16 Cs 107 
   

02.17 P 108 
   

02.18 Szo 
     

02.19 V 
     

02.20 H 

B 

109 
   

02.21 K 110 
   

02.22 Sze 111 Tanulói jelentkezési lapok továbbítása 
  

02.23 Cs 112 
   

02.24 P 113 
 

Ünnepi megemlékezés (febr. 25.) 
 

02.25 Szo 
  Kommunista és egyéb diktatúrák 

Áldozatainak Emléknapja 
Vadászbál 

 

02.26 V 
     

02.27 H 

A 
114 

   

02.28 K 115 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár MÁRCIUS 

22 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

03.01 Sze 

A 

116 
   

03.02 Cs 117 
   

03.03 P 118 
   

03.04 Szo 
     

03.05 V 
     

03.06 H 

B 

119 
   

03.07 K 120 
   

03.08 Sze 121 
   

03.09 Cs 122 
  

Kollégiumi előadás 

03.10 P 123 
   

03.11 Szo 
     

03.12 V 
     

03.13 H 

A 
124 

   

03.14 K 125 
 

Ünnepi megemlékezés (márc. 15.) 
 

03.15 Sze ünnepnap 
  

Kirándulás 

03.16 Cs 

A 
126 

   

03.17 P 127 Ideiglenes felvételi jegyzék 
  

03.18 Szo 
     

03.19 V 
     

03.20 H 

B 

128 
   

03.21 K 129 
 

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége 

az általános iskolában 

  

03.22 Sze 130 
  

03.23 Cs 131 
   

03.24 P 132 
   

03.25 Szo 
     

03.26 V 
     

03.27 H 

A 

133 
   

 

Kollégiumi környezetvédő 

napok 
03.28 K 134 □Jelentkezettek névsora 

 

03.29 Sze 135 
  

03.30 Cs 136 
   

03.31 P 137 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár ÁPRILIS 

12 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

04.01 Szo 
     

04.02 V 
     

04.03 H 

B 

138 Jelentkezettek névsorának kieg. 
  

04.04 K 139 
   

04.05 Sze – Szünet előtti utolsó tanítási nap Diáknap, tanítás nélküli munkanap Kollégiumi Tavaszi Kupa 

04.06 Cs 
  

 
 
 

Tavaszi 

szünet 

   

04.07 P ünnepnap 
   

04.08 Szo pihenőnap 
   

04.09 V ünnepnap 
   

04.10 H ünnepnap 
   

04.11 K 

A 

    

04.12 Sze – Szünet utáni első tanítási nap Tanítás nélküli munkanap 
 

04.13 Cs – Ideiglenes felvételi rangsor Tanítás nélküli munkanap 
 

04.14 P – 
 

Tanítás nélküli munkanap 
 

04.15 Szo 
     

04.16 V 
  

Holokauszt Áldozatainak Emléknapja 
  

04.17 H 

B 

140 
 

Ünnepi megemlékezés (ápr. 16.) 
 

04.18 K 141 
   

04.19 Sze 142 
   

04.20 Cs 143 
   

04.21 P 144 Felvételi végeredmény érkezése 
  

04.22 Szo 
     

Tavaszi szakkollégiumi 

hétvége 
04.23 V 

    

04.24 H 

A 

145 
 

F
e

n
n

ta
rt

h
a

tó
s
á

g
i 
té

m
a

h
é
t   

04.25 K 146 
   

04.26 Sze 147 
   

04.27 Cs 148 
   

04.28 P 149 Jelentkezők és ált. iskolák értesítése 
  

04.29 Szo 
     

04.30 V 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár MÁJUS 

19 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

05.01 H ünnepnap 
 

S
z
a

k
m

a
i s

z
ó

b
e
li
 é

s
 g

y
a

k
o

rl
a
ti
 v

iz
s
g

á
k
 

   

05.02 K 

B 

150 
    

05.03 Sze 151 
    

05.04 Cs 152 
 

Utolsó tanítási nap végzősöknek Osztályozó konferencia végzősöknek 
 

05.05 P 153 
  

Ballagás 
 

05.06 Szo 
      

05.07 V 
      

05.08 H 

A 

– 

Ír
á

s
b
e
li 

é
re

tt
s
é

g
i 
v
iz

s
g

á
k
 

9:00 magyar nyelv és irodalom Tanítás nélküli munkanap 
 

05.09 K – 9:00 matematika Tanítás nélküli munkanap 
 

05.10 Sze 154 9:00 történelem 
  

05.11 Cs 155 9:00 angol nyelv 
  

05.12 P 156 9:00 német nyelv 
  

05.13 Szo 
     

05.14 V 
     

05.15 H 

B 

157 8:00 informatika 
  

05.16 K 158 8:00 biológia 
  

05.17 Sze 159 9:00 ágazati szakmai 
  

05.18 Cs 160 
   

05.19 P 161 
   

05.20 Szo 
     

05.21 V 
     

05.22 H 

A 

162 
   

05.23 K 163 
   

05.24 Sze 164 
  Kollégiumi kirándulás 

Gödöllőre 

05.25 Cs 165 
   

05.26 P 166 
   

05.27 Szo 
      

05.28 V ünnepnap 
    

05.29 H ünnepnap 
    

05.30 K 

B 
167 

   Kollégiumi háziversenyek 
értékelése 

05.31 Sze 168 
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2022/2023. tanévi eseménynaptár JÚNIUS 

11 tanítási nap 

 Tan 

hét 

Tan 

nap 

22/2022. (VII.29.) BM 

rendeletben meghatározott 
Helyi események, határidők Kollégiumi feladatok 

06.01 Cs 

B 
169 

 

S
z
a

k
m

a
i s

z
ó

b
e
li
 é

s
 g

y
a

k
o

rl
a
ti
 v

iz
s
g

á
k
 

   

06.02 P 170 
 

Ünnepi megemlékezés (jún. 4.) 
 

06.03 Szo 
     

06.04 V 
  

Nemzeti Összetartozás Napja 
  

06.05 H 

A 

171 
  Támogató oktatói 

értekezlet 

06.06 K 172 
   

06.07 Sze 173 

E
m

e
lt
 s

z
in

tű
 s

z
ó

b
e
li
 é

re
tt

s
é

g
i v

iz
s
g

á
k
    

06.08 Cs 174 
  Év végi értékelések, díjak 

átadása 

06.09 P 175 
   

06.10 Szo 
     

06.11 V 
     

06.12 H 

B 

176 
   

06.13 K 177 
 

Osztályozó konferencia 
 

06.14 Sze 178 
Adatok küldése kimeneti 
mérések lezárásához 

  

06.15 Cs 179 Utolsó tanítási nap Tanévzáró ünnepség Kiköltözés a kollégiumból 

06.16 P 
     

06.17 Szo 
      

06.18 V 
      

06.19 H 
  

K
ö
z
é
p

s
z
in

tű
 s

z
ó
b

e
li 

é
re

tt
s
é

g
i 
v
iz

s
g

á
k
 

   

06.20 K 
     

06.21 Sze 
  

B
e

ir
a

tk
o

z
á

s
    

06.22 Cs 
     

06.23 P 
    

Adminisztráció elkészítése 

06.24 Szo 
     

06.25 V 
     

06.26 H 
     

06.27 K 
     

06.28 Sze 
     

06.29 Cs 
     

06.30 P 
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8. számú melléklet: A Minőségirányítási rendszerben meghatározott feladatok végrehajtása 
 

 

8.1. számú melléklet: Az intézményi önértékelés folyamatának ütemezése a 2022/2023., illetve a 2023/2024. tanévben 

 

Az intézményi önértékelés folyamata 

Lépés Leírás Felelős Input adat/anyag Output adat/anyag Határidő 

1. Intézményi önértékelés indítása 

1.1 Intézményi önértékelés előkészítése Karnis Pálné 

MICS névsora, 

igazgatói határozat az 

önértékelés indításáról 

Jegyzőkönyv, jelenléti 

ív 
2022. 08.30. 

1.2 
Oktatói testület tájékoztatása az 

önértékelésről 
Szalai Éva 

Módszertani javaslat 

(Önértékelési KK); PPT 
Tájékoztató anyag 2022.08.30. 

1.3 
Önértékelésben résztvevő kollégák 

felkészítése 
Szalai Éva Segédanyagok  

Igazolás a 

felkészítésről 
2022.09.10. 

1.4 Önértékelési munkaterv elkészítése Szalai Éva intézményi MIR 
Önértékelési 

munkaterv 
2022.09.10. 

2. Intézményi önértékelés végrehajtása 

2.1 Információ- és adatgyűjtés 
Szalai Éva 

MICS-vezető 

Intézményi 

dokumentumok (pl. 

SZMSZ, SZP, 

Házirend, indikátorok, 

éves beszámolók stb.), 

partneri 

elégedettségmérés 

eredményei, 

folyamatgazdákkal, 

intézményvezetővel, 

munkaközösség 

vezetőkkel, partneri 

kapcsolattartókkal 

folytatott interjúk, 

Begyűjtött és elemzett 

adatok  

2022/23.; 2023/24. 

tanév az 

Önértékelési 

munkaterv alapján 
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Az intézményi önértékelés folyamata 

Lépés Leírás Felelős Input adat/anyag Output adat/anyag Határidő 

duális partnereknél 

lefolytatott helyszíni 

megfigyelések 

feljegyzései, benchmark 

információk, adatok 

más szakképző 

intézményektől 

2.2 
Az egyes önértékelési szempontokhoz 

az intézményi leírások elkészítése 

Karnis Pálné, 

igazgató 

Intézményi önértékelési 

munkasablon (KK 9. 

melléklet) 

Tényszerűen kitöltött 

önértékelési 

munkasablon a 21 

önértékelési 

szemponthoz 

(amennyiben nemleges 

a tényszerű válasz, 

jelenjen meg a 

fejlesztendő célok 

között) 

2022. december 

31. 

2.3 

A működési gyakorlat adott 

önértékelési szempontnak való 

megfelelőségének %-os értékelése 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Kitöltött önértékelési 

munkasablon 

Kitöltött önértékelési 

munkasablon 

százalékos értékeléssel 

2024. június 15. 

2.4 

Erősségek és fejlesztendő területek 

meghatározása az intézményi 

működésben 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Kitöltött önértékelési 

munkasablon 

konszenzusos 

Erősségek és 

fejlesztendő területek 

listája (kerek 

mondatokkal kifejtve 

az erősségek és 

fejlesztendő területek 

külön-külön) 

2024. június 15 
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Az intézményi önértékelés folyamata 

Lépés Leírás Felelős Input adat/anyag Output adat/anyag Határidő 

2.5 
Erősségek és fejlesztendő területek 

intézményi összesítése 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Kitöltött önértékelési 

munkasablon 

Erősségek és 

fejlesztendő területek 

összesített listája  

2024. június 15 

2.6 A fejlesztendő területek rangsorolása 
Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Erősségek és 

fejlesztendő területek 

összesített listája/ 

Rangsorolási 

módszertan 

Fejlesztendő területek 

rangsorolt listája 
2024. június 15 

2.7 
Oktatótestületi előterjesztés és döntés a 

fejlesztésekről 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Összesítő elemzés, 

fejlesztendő területek 

rangsorolt listája 

Az oktatói testületnek 

kiküldött tájékoztató 

anyag 

2024. június 30. 

2.7.1 
Az önértékelés eredményeinek 

bemutatása az oktatói testületnek 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Önértékelési 

dokumentáció, 

prezentáció 

Oktatótestületi ülés 

jkv. 
2024. június 30. 

2.7.2 
A megvalósítandó fejlesztések 

kijelölése 

Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Fejlesztendő területek 

rangsorolt listája 

Megvalósítandó 

fejlesztések kijelölése 

(akár a Fejlesztendő 

területek rangsorolt 

listájában) 

2024. június 30. 

3. Intézményi önértékelés követése  

3.1 Fejlesztési célok meghatározása 
Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Fejlesztendő területek 

rangsorolt 

listája/Okelemzési 

módszertan 

3-6 fejlesztendő 

területnél fejlesztési 

célok rövid (1-2 db 

néhány hónap, max. 1 

év), közepes (2-3 éves) 

és hosszú távra (4-5 

éves) 

2024. július 15. 

3.2 Cselekvési tervek készítése  
Szalai Éva  

Karnis Pálné 

Fejlesztési célok / 

Módszertani útmutató 

10.sz. melléklete 

Oktatótestület által 

elfogadott, fenntartó 
2024. július 15. 
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Az intézményi önértékelés folyamata 

Lépés Leírás Felelős Input adat/anyag Output adat/anyag Határidő 

által jóváhagyott 

Cselekvési tervek 

3.3 
Cselekvési tervek megvalósításának 

értékelése 

MICS/MICS által 

javasolt Fejlesztési 

csoport 

Oktatótestület által 

elfogadott, fenntartó 

által jóváhagyott 

Cselekvési 

tervek/kapcsolódó 

státuszjelentések 

Jó gyakorlatok, 

intézményi 

folyamatszabályozások 

Ebben a ciklusban 

nem releváns 

4. 
Összegzés az önértékelés 

megvalósításának tapasztalatairól 
Szalai Éva 

Önértékelési 

dokumentáció 

Tapasztalatok 

összegzése 
2024. július 15. 

5. 
Intézményi önértékelés zárása, az új 

önértékelés indítás 
Karnis Pálné 

Önértékelési 

dokumentáció 

Új önértékelés 

tervezete 

2024. szeptember 

01. 

8.2. melléklet: Önértékelési munkaterv a 2022/23. tanévre 

 

Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 
Bemenő  

dokumentum 

Keletkező  

dokumentum 

Ellenőrzés, 

értékelés 

1. 
Intézményi önértékelés 

előkészítése 
Karnis Pálné MICS 2022. 08.30. 

MICS névsora, 

igazgatói határozat 

az önértékelés 

indításáról 

Jegyzőkönyv, jelenléti 

ív 
Szalai Éva 

2. 
Oktatói testület tájékoztatása 

az önértékelésről 
Szalai Éva MICS 2022.08.30. 

Módszertani 

javaslat 

(Önértékelési KK); 

PPT 

Tájékoztató anyag Karnis Pálné 

3. 
Önértékelésben résztvevő 

kollégák felkészítése 
Szalai Éva MICS 2022.09.10. Segédanyagok  Igazolás a felkészítésről Karnis Pálné 

4. 

Oktatói/támogató 

oktatói/intézményvezető-

helyettesi értékelés 

lefolytatása 

Közism.: 

Szalai Éva 

Szakmai okt.: 

Pataki Tamás 

MICS, 

munkaközösség-

vezetők; 

2023.04.15. 

MIR, 

Intézményi 

munkaterv a 

2022/23. tanévre 

Összegző értékelés, 

egyeztetés az oktatói 

értékelés eredményéről; 

Karnis Pálné 
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Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 
Bemenő  

dokumentum 

Keletkező  

dokumentum 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Támogató 

okt.: 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

oktatók/támogató 

oktatók 

8.3. számú 

melléklete; 

Munkaközösségi 

munkatervek 

erősségek, fejlesztendő 

területek listája; 

cselekvési tervek 

5. 
Partneri igény- és 

elégedettségmérések 

Közism.: 

Szalai Éva 

Szakmai okt.: 

Pataki Tamás 

Támogató 

okt.: 

Gembiczkyné 

Gál Irén 

MICS, 

osztályfőnökök 
2023.04.30. 

MIR, 

Intézményi 

munkaterv a 

2022/23. tanévre 

8.4. számú 

melléklete 

Összegző értékelés a 

partneri 

elégedettségmérés 

eredményéről 

Karnis Pálné 

6. 

Az egyes önértékelési 

szempontokhoz az intézményi 

leírások elkészítése 

Karnis Pálné MICS 2022.12.31. 

Intézményi 

önértékelési 

munkasablon (KK 

9. melléklet) 

Tényszerűen kitöltött 

önértékelési 

munkasablon a 21 

önértékelési 

szemponthoz 

(amennyiben nemleges 

a tényszerű válasz, 

jelenjen meg a 

fejlesztendő célok 

között) 

Szalai Éva 

7. 

A MIR 4. pontjában tervezett 

folyamatszabályozások 

elkészítése 

Szalai Éva 
Karnis Pálné, 

MICS 

MIR 4. pontja 

szerint 
MIR 

A MIR 4. pontjában 

meghatározott KÉSZ 

folyamatszabályozások 

Karnis Pálné 

8. 

A 2022/23. tanévben 

működtetett MIR-folyamatok 

felülvizsgálata 

Szalai Éva MICS 2023.05.31. 

MIR 

az önértékelés 

során a 2022/23. 

tanévben 

keletkezett 

dokumentumok 

MIR összegző 

értékelés, módosítási 

javaslat 

Karnis Pálné 
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Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 
Bemenő  

dokumentum 

Keletkező  

dokumentum 

Ellenőrzés, 

értékelés 

9.  
A MIR felülvizsgálata, 

módosítása 
Karnis Pálné 

Szalai Éva 

Pataki Tamás 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

2023.06.30. 

MIR összegző 

értékelés, 

módosítási javaslat 

Módosított, elfogadásra 

javasolt MIR 
-- 

10. 

A módosított, elfogadásra 

javasolt MIR benyújtása az 

ÉSZC-nek 

Karnis Pálné -- 2023.07.15. 

Módosított, 

elfogadásra javasolt 

MIR 

-- -- 
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8.3. számú melléklet: a 2022/23. tanévben az oktatók/támogató oktatók, intézményvezető-helyettesek értékelése 

 

A 2022/23. tanévben a teljes oktatói testület értékelésre kerül. Az oktatók/támogatóoktatók, az intézményvezető-helyettesek és a kollégiumvezető 

értékelésének folyamatát a MIR 5.3. pontja illetve a MIR 20. számú mellékletének Az oktatói/támogató oktatói és intézményvezető-helyettesi 

értékelés folyamata határozza meg. 

Az oktatóknál/támogató oktatóknál végzett óralátogatásokon részt vevők nevét, az óralátogatások ütemezését a Munkaközösségi munkatervek 

tartalmazzák. 

Az osztott munkakörben foglalkoztatottak esetében a magasabb óraszámú feladatkört kell figyelembe venni. 

 

Közismereti oktató értékelési folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

közismereti 

oktató 

1. óralátogatás  

a munkaközösségi 

munkatervben 

meghatározott, az 

órát látogató 

oktató/Szalai Éva 

igh. 

Szalai Éva igh. 

Fehér Gábor v. 

Zsóder Zsolt 

2023. április 15. 
óraterv; 

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

2. 

tanulói 

kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag:  

Fehér Gábor  
Szalai Éva 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag:  

Fehér Gábor 

Szalai Éva igh. 

Fehér Gábor v. 

Zsóder Zsolt 

2023. április 15. kérdőív 
kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag:  

Fehér Gábor 

Szalai Éva igh. 

Fehér Gábor v. 

Zsóder Zsolt 

2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

közismereti 

oktató 

5. 

összegző 

értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvezet

őnek 

Szalai Éva igh. 

Szalai Éva igh. 

Fehér Gábor v. 

Zsóder Zsolt 

2023. április 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

egyeztetés az 

oktatói 

értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

Karnis Pálné ig. Szalai Éva igh. 
2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 

7. 
cselekvési terv 

készítése 
értékelt oktató Szalai Éva igh. 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 

a keletkezett 

dokumentumok 

iktatása 

Karnis Pálné ig. 

Sztankóné Zakar 

Henrietta 

iskolatitkár 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 

 

 

Szakmai oktató értékelési folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

szakmai 

oktató 
1. óralátogatás  

a munkaközösségi 

munkatervben 

meghatározott, az 

Pataki Tamás igh. 

Szabó Andrea 
2023. április 15. 

óraterv; 

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

órát látogató 

oktató/Pataki Tamás 

igh. 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

2. 

tanulói 

kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag:  

Szabó Andrea  
Pataki Tamás 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag: Szabó 

Andrea 

Pataki Tamás igh. 

Lászka István 

Attila 

2023. április 15. kérdőív 
kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag: Szabó 

Andrea 

Pataki Tamás igh. 

Lászka István 

Attila 

2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 

szakmai 

oktató 

5. 

összegző 

értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvez

etőnek 

MICS-tag: Pataki 

Tamás igh. 

Pataki Tamás igh. 

Lászka István 

Attila 

2023. április 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

egyeztetés az 

oktatói 

értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározás

a 

Karnis Pálné ig. Pataki Tamás igh. 
2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

7. 
cselekvési 

terv készítése 
értékelt oktató Pataki Tamás igh. 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 

a keletkezett 

dokumentumo

k iktatása 

Karnis Pálné ig. 

Dévai Orsolya, 

szakképzési 

referens 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 

 

Támogató oktató értékelésének folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Támogató 

oktató 

1. óralátogatás  

a munkaközösségi 

munkatervben 

meghatározott, az 

órát látogató 

támogató 

oktató/Gembiczkyné 

Gál Irén koll.vez. 

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 

Kovács Attila 

2023. április 15. 
óraterv; 

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

2. 

tanulói 

kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag:  

Kovács Attila  

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 
2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag: Kovács 

Attila 

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 
2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag: Kovács 

Attila 

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 
2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

támogató 

oktató 

5. 

összegző 

értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvez

etőnek 

MICS-tag: 

Gembiczkyné Gál 

Irén kollvez. 

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 
2023. április 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

egyeztetés az 

oktatói 

értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározás

a 

Karnis Pálné ig. 
Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 

2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 

7. 
cselekvési 

terv készítése 
értékelt oktató 

Gembiczkyné Gál 

Irén koll.vez. 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 

a keletkezett 

dokumentumo

k iktatása 

Karnis Pálné ig. 

Sztankóné Zakar 

Henrietta 

iskolatitkár 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 
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Az általános igazgatóhelyettes értékelésének folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

általános 

igazgató-

helyettes 

1. 

óralátogatás / 

kollégiumi 

csoportfoglal-

kozás látogatása 

Karnis Pálné 

Pataki Tamás / 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

Fehér Gábor 

2023. április 15. 
óraterv;  

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

2. 

tanulói kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag: 

Fehér Gábor 
Pataki Tamás 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag: 

Fehér Gábor 
Zsóder Zsolt 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag: 

Fehér Gábor 

Gembiczkyné Gál 

Irén 
2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 

5. 

vezetői 

kompetenciák 

értékelése 

Karnis Pálné Pataki Tamás 2023. május 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

összegző értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvezetőn

ek 

Karnis Pálné 
Gembiczkyné Gál 

Irén 

2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

7. 

egyeztetés az 

oktatói értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

Karnis Pálné 

Szalai Éva 

Pataki Tamás / 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 
cselekvési terv 

készítése 
Szalai Éva -- 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 

9. 

a keletkezett 

dokumentumok 

iktatása 

Karnis Pálné 
Sztankóné Zakar 

Henrietta 
2023. április 15.  

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 
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A szakmai igazgatóhelyettes értékelésének folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

szakmai 

igazgató-

helyettes 

1. 

óralátogatás / 

kollégiumi 

csoportfoglal-

kozás látogatása 

Karnis Pálné 

Szalai Éva / 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

Szabó Andrea 

2023. április 15. 
óraterv;  

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

2. 

tanulói kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag: 

Szabó Andrea 
Szalai Éva 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag: 

Szabó Andrea 
Lászka István 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag: 

Szabó Andrea 

Gembiczkyné Gál 

Irén 
2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 

5. 

vezetői 

kompetenciák 

értékelése 

Karnis Pálné Szalai Éva 2023. május 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

összegző értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvezetőn

ek 

Karnis Pálné 
Gembiczkyné Gál 

Irén 

2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

7. 

egyeztetés az 

oktatói értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

Karnis Pálné 

Szalai Éva 

Gembiczkyné Gál 

Irén 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 
cselekvési terv 

készítése 
Szalai Éva -- 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 

9. 

a keletkezett 

dokumentumok 

iktatása 

Karnis Pálné 
Sztankóné Zakar 

Henrietta 
2023. április 15.  

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 

 

 

A kollégiumvezető értékelésének folyamata 

 

Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

kollégium-

vezető 
1. 

óralátogatás / 

kollégiumi 

csoportfoglal-

kozás látogatása 

Karnis Pálné 

Szalai Éva / Pataki 

Tamás 

Kovács Attila 

2023. április 15. 
óraterv;  

napló 

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

2. 

tanulói kérdőívek 

kitöltése, 

kiértékelése 

MICS-tag: 

Kovács Attila 
Szalai Éva 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

3. 

duális partneri 

kérdőív, 

amennyiben 

releváns 

MICS-tag: 

Kovács Attila 
Kovács Attila 2023. április 15. kérdőív 

kitöltött kérdőívek, 

összegző értékelés 

4. 
dokumentum-

elemzés 

MICS-tag: 

Kovács Attila 
Pataki Tamás 2023. április 15. 

tanmenet, 

látogatott órák 

óraterve 

összegző értékelés 

5. 

vezetői 

kompetenciák 

értékelése 

Karnis Pálné Szalai Éva 2023. május 15. 

1-4 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

összegző értékelés 

6. 

összegző értékelés 

elkészítése és 

átadása az 

intézményvezetőn

ek 

Karnis Pálné Pataki Tamás 
2023. június 15-

ig 
összegző értékelés 

egyeztetés az oktatói 

értékelés 

eredményéről; 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek listája 

7. 

egyeztetés az 

oktatói értékelés 

eredményéről, 

erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

Karnis Pálné 

Szalai Éva 
Pataki Tanás 

az egyeztetést 

követő 30 

napon belül 

fejlesztendő 

területek listája 
cselekvési terv 

8. 
cselekvési terv 

készítése 
Szalai Éva -- 

2023. július 31-

ig 

1-7 lépésben 

keletkezett 

dokumentum 

iktatószám, 

beszkennelt 

értékelési 

dokumentáció 
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Értékelt 

beosztása 
Lépés Tevékenység Felelős Közreműködő Határidő 

Bemenő 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

9. 

a keletkezett 

dokumentumok 

iktatása 

Karnis Pálné 
Sztankóné Zakar 

Henrietta 
2023. április 15.  

foglalkozás-

látogatási 

megfigyelési napló; 

feljegyzés a 

látogatást követő 

megbeszélésről 
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8.4. melléklet: Partneri igény- és elégedettségmérés a 2022/23. tanévben 

 

Partneri 

kérdőív 

típusa 

A kérdőív 

felhasználás

i területe 

A mérésbe 

bevontak 

köre 

A minta 

nagysága 

Módszer 

Mérőeszköz 

melléklet 

szám 

A mérés 

gyakoriság

a/ 

időpontja 

Összegzés 

készítése 

Partnerek 

tájékoztatása 

Felelős/ 

közreműködő 

Oktatói 

kérdőív 

intézményi 

önértékelés 

az 

intézményben 

foglalkoztatott 

oktatók 

100 %-os minta 

érvényességi 

határ: 80 % 

elektronikus 

kérdőív 

13. melléklet 

2023 

március 

2023. április 

30. 
2023. június 30. 

Kovács 

Attila/Fehér 

Gábor/Szabó 

Andrea 

Tanulói 

kérdőív 

intézményi 

önértékelés 

az 

intézménnyel 

tanulói 

jogviszonyban 

álló tanulók 

100 %-os minta 

érvényességi 

határ: 60 % 

elektronikus 

kérdőív 

11. melléklet 

2022. 

október-

2023. 

február 

2023. március 

31. 
2023. június 15. 

Gembiczkyné 

Gál Irén/Pataki 

Tamás 

Szülői 

kérdőív 

intézményi 

önértékelés 

az 

intézménnyel 

tanulói 

jogviszonyban 

álló tanulók 

szülei 

osztályonként 20 

%-os mintavétel 

érvényességi 

határ: 50 % 

elektronikus 

kérdőív 

12. melléklet 

2023. 

január-

február 

2023. március 

31. 
2023. június 15. 

Gembiczkyné 

Gál Irén/Pataki 

Tamás 

Tanulói 

kérdőív az 

oktatói 

értékelés-

hez 

oktatói 

értékelés 

az adott oktató 

által oktatott, 

az 

intézménnyel 

tanulói 

jogviszonyban 

álló tanulók 

100 %-os minta 

érvényességi 

határ: 60 % 

elektronikus 

kérdőív 

5. melléklet 

az adott 

oktató 

értékelési 

folyamatáb

a illesztve, 

az 

értékelési 

ciklus során 

1 

alkalommal 

2023.március 

31. 
2023. június 15. 

Kovács 

Attila/Fehér 

Gábor/Szabó 

Andrea 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

(Diákönkormányzat) 

 

 
Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3232 

Mátrafüred, Erdész utca 11.) Diákönkormányzatának vezetője  

nyilatkozom 

hogy az iskola Diákönkormányzata a 2022. augusztus 24-i ülésén az iskola 2022/23. évi 

munkatervét véleményezte és azt elfogadásra javasolja. 

 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 24. 

 

 

  ........................................................................... 

DÖK vezetője 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

(Képzési tanács) 

 

 
Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3232 

Mátrafüred, Erdész utca 11.) Képzési tanácsának képviselője  

nyilatkozom 

hogy az iskola Képzési tanácsa a 2022/23. évi munkatervet véleményezte és azt elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 30. 

 

 

  ........................................................................... 

Gembiczkyné Gál Irén 

Képzési tanács képviselője 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

(Oktatói testület) 

 

 
Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3232 

Mátrafüred, Erdész utca 11.) oktatói testülete nevében 

nyilatkozom 

hogy az iskola oktatói testülete a 2022. augusztus 30-i ülésén az iskola 2022/23. évi 

munkatervét elfogadta.  

 

 

Mátrafüred, 2022. augusztus 30. 

 

 

  ........................................................................... 

Szalai Éva 

oktatói testület képviseletében 

 


