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1. Jogforrások
A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok és dokumentumok
szolgáltak alapul:
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és a
végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról és a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító
2010. évi LXVI. törvény
 2010. évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe
való felvétel egyes szabályainak módosításáról
 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról és a rendelet módosításáról szóló 254/2009. (XI. 20.) Korm.
rendelet
 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjéről
 133/2010. (VI. 22.) Kormányrendelet Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről – módosította a
84/2013. (III.21.) Kormányrendelet
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 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól – módosította a 84/2013. (III.21.)
Kormányrendelet
 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról
 20/2012. (VIII. 30) EMMI rendelet a

nevelési-oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
 4/2013 EMMI rendelet a két tanítási nyelvű oktatás irányelveiről
 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól
 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet
 14/2017. (VI.14.)EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
illetve az ezeket aktualizáló, módosító törvények, jogszabályok és
állásfoglalások.
Figyelembe vételre kerültek továbbá a BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának


Szervezeti Működési Szabályzata



Pedagógiai Programja



Diákönkormányzatának határozatai



Szülői Közösségének ajánlásai



a 2016 - 2017. tanév tantestületi záró értekezletének megállapításai.

A tanévünk programjait, eseményeit az iskola fennállásának 90 évfordulója
jegyében

tervezzük.
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2. Iskolai alapfeladatok
Az iskolánk a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozik, és már a
kibővült képzési feladattal folytatja működését.
Címe: 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26.
A 2016/2017-es tanévtől kezdődően nappali tagozaton a szakgimnáziumi és a
szakközépiskolai képzések bevezetésre kerültek, illetve az új OKJ szerinti
szakmák is nappali, illetve felnőtt, esti munkarendű oktatásban. Ennek
megfelelően tovább folytatjuk a képzéseket.
Az érettségire épülő szakmai osztályaink gyakorlati képzését telephelyünk
műhelyeiben is végezzük.
Címe: 1138 Budapest, Váci út 179-183.
A képzés villamosipari, informatika és gépészet ágazaton belüli végzettségek
megszerzésére irányul.
2.1 Az intézményben nappali tagozaton megszerezhető
végzettségek:
Szakközépiskolai, alapképzésre épülő végzettség:
- elektronikai műszerész
- gépi forgácsoló
Az érettségi után megszerezhető középfokú végzettségek:
- automatikai technikus
- elektronikai technikus
- erősáramú elektrotechnikus
- informatikai rendszergazda
- informatikai rendszerüzemeltető
- gépgyártástechnológiai technikus
- mechatronikai technikus
7

- villanyszerelő
2.2 Az intézményben esti, felnőttoktatás keretében megszerezhető
végzettségek:
Szakközépiskolai, alapképzésre épülő végzettség:
 gépi forgácsoló
 CNC gépkezelő
 villanyszerelő
Az érettségi után megszerezhető középfokú végzettségek:
 automatikai technikus
 elektronikai technikus
 erősáramú elektrotechnikus
 informatikai rendszerüzemeltető
 CAD-CAM informatikus
 gépgyártástechnológiai technikus
A magyar tannyelvű osztályaink mellett angol és német két tanítási nyelvű ,
valamint angol nyelvi előkészítő osztályaink is vannak. A tanítás nappali és esti
tagozaton is folyik.
Iskolánk

részt

vesz

a

Budapesti

Műszaki

Centrum által

felnőttképzésekben is.
Az iskola osztályainak típusait az 1. melléklet mutatja.
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szervezett

3. Alapadatok, jellemzők
3.1 Személyi ellátottság
Az osztályok száma nappali tagozaton: 41
A csoportok száma esti tagozaton: 11
Tanulói létszám: 1249 fő (ebből 214 fő esti tagozaton).
Szakos tanítást végző tanár 114 fő (teljes, rész és óraadó).
A nevelő, oktató munkát segíti 5,5 fő (ebből 1 fő GYES-en).
Technikai személyzet létszáma 27 fő.
A

nevelőtestület

tagjai

az

elsődleges

szakmai

munkaközösségekbe szerveződve végzik munkájukat.
Munkaközösségek:
- osztályfőnöki (alapképzés és szakképzés)
- humán
- reál
- német nyelvi
- angol nyelvi
- informatika
- elektrotechnika-elektronika elmélet
- gépész elmélet
- elektrotechnika - elektronika gyakorlat
- gépész gyakorlat
Az iskola munkáját segítő egyéb szervezetek:
- Diákönkormányzat
- Szülői Közösség
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fórumot

jelentő

3.2 A rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség
 teljes osztály befogadására alkalmas 40 tanterem,
 1/2 osztály befogadására alkalmas 22 helyiség,
 mérőtermek, laboratóriumok száma 3,
 tanműhelyek száma 14,
 tornaterem, kondicionáló helyiségek száma 3,
 könyvtári termek, kiállítási terem, computer- és diákklub, DÖK iroda, stúdió
összesen 7 helyiség.
 telephelyi műhelyek:
 1 CNC, 1 Festo, 1 NYÁK tervező, 1 Elektronikus és gépész
tervező, 1 db E-oktató központ, 1 CISCO oktatóterem, 1
számítógépterem
 elméleti termek: 1 egész osztály és ½ osztály terem
 szociális helyiségek
A tárgyi eszközállomány összessége jó, bizonyos területeken magas színvonalú
volt, de egy részük cserére, felújításra, fejlesztésre szorul. A karbantartási,
üzemelési feladatok ellátása nem minden esetben biztosított.
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4. Az iskola működését keret jelleggel meghatározó
teendők, célok és feladatok
4.1 A tanév kiemelt feladatai:
1. A szakgimnáziumi alapképzési beiskolázás szinten tartása, erősítése, a
szakközépiskolai képzések további népszerűsítése.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Barabás Gábor igh.
Határidő: folyamatos
2. A felnőttoktatási beiskolázás erősítése, az esti tagozaton tanuló osztályok
számának növelése.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Barabás Gábor igh.
Határidő: folyamatos
3. A felnőttképzésbe való bekapcsolódás, annak erősítése.

Ezen célok megvalósítása érdekében "Nyitott Kapuk"-at rendezünk, részt
veszünk

térségünk

beiskolázási

börzéin,

és

minden

elérhető

pályaválasztással kapcsolatos rendezvényen: Mi a pálya? Szakmázz! stb.
A rendezvényen való minél nagyobb számú céges megjelenés érdekében
felvesszük a kapcsolatot a szakmák aktív céges szereplőivel.
Felelős: Barabás Gábor igh., Sági Péter gyov.
Határidő: folyamatos
4. Az intézményi önértékelési rendszer működtetése, feladatainak a
törvényi előírásoknak megfelelő megvalósítása, részletes programterv a
pedagógiai program mellékleteként található.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh.
Határidő: folyamatos
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5. Pedagógusminősítések lebonyolítása, jelentkeztetések a mindenkori
jogszabályi feltételeknek megfelelően.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh. Juhász Róbert igh.
Határidő: folyamatos
4.2 A tanév általános feladatai, feladatkörök
Az

új

OKJ

szakmai

és

vizsgakövetelményei

szerinti

vizsgáztatás

tapasztalatainak alapján korrigáljuk az iskola szakmai programját, segítjük az új
kollégák vizsgáztatásra és oktatásra való felkészülését, beilleszkedését.
A telephely gyakorlati műhelyeit egyre nagyobb számban illesztjük be a
felnőttoktatási, felnőttképzési rendszerünkbe is.
Arra törekszünk, hogy az eddigi hagyományainkat tovább folytassuk.
Szeretnénk elérni, hogy a sajátos tapasztalatokat, módszereket, jó gyakorlatokat
kölcsönösen megosszák tanáraink, munkatársaink egymás között.
90. tanévünkben harmonikus, oldott tantestületi légkört, jogainak és
kötelezettségeinek egyaránt eleget tevő diákságot szeretnénk.
Az iskola épületét - a tantermek arculatának módosításával, új tanári szobák
kialakításával és berendezésével - alkalmassá tesszük az adódó többletfeladatok
ellátására.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., és az iskolavezetés
Határidő: 2017. szeptember 1., illetve folyamatos.
A tanéveken átnyúló feladatok megvalósításáért elsődlegesen
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig. és az iskolavezetés,
a munkaközösség-vezetők,
a tantestület valamennyi tagja,
az iskola valamennyi dolgozója.
Határidő: folyamatos
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Az optimális iskolai tanítás – tanulás folyamat elengedhetetlen előfeltételének
tartjuk a tudományterületéből és pedagógiai ismeretekből jól felkészült,
példamutató pedagógust, a kellően motivált, érdeklődő tanulót, az átgondolt, jól
szervezett és ütemezett tanári munkát, továbbá mindazon körülményt és
hatótényező rendezettségét, amely között e tevékenység zajlik.
 A gazdasági és fenntartói feladatok tekintetében a Budapesti Műszaki
Szakképzési Centrum a felettes szerv, amellyel folyamatos a kapcsolattartás.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: folyamatosan
 A 2017-2018. tanév megtervezhetőségének alapfeltétele az időbeli
kötöttségeket rögzítő Eseménynaptár (3. sz. melléklet). Összeállításáért
Felelős: Varga Anikó igh. és Kocsó Károlyné iskolatitkár.
Határidő: 2017. augusztus 31.
 Az Eseménynaptár kiegészítendő az őszi (októberi, novemberi), valamint a
tavaszi (májusi, júniusi) érettségi – szakmai vizsgákhoz kapcsolódó feladatok
ütemezésével.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig. és Varga Anikó igh.
Határidő: 2017. szeptember 15., illetve 2018. április 15.
Az iskola épületében a nyári szünetben minimális mértékű karbantartási munkák
folytak. A tanév során további átalakítások várhatók. Az elmaradt felújítások
miatt nem csak esztétikailag nem felel meg az épület számos tanterme,
folyosója, vizes blokkja az elvárhatónak, hanem korlátozza az ott folyó munkát,
a mindennapi életet is (pl. beázások, csöpögő plafonok eső esetén, kevéssé
tisztítható mellékhelyiségek).
 Kiemelt feladat az épület alkalmassá
megkezdésére.
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tétele a tanítás zavartalan

Felelős: Barabás Gábor igh., Zeller Gyöngyi gondnok
Határidő: 2017. szeptember 1.
 Az év közben várható átalakításokért, a tanítás gördülékenységének
biztosításáért
Felelős: Barabás Gábor igh., Zeller Gyöngyi gondnok
Határidő: folyamatos

4.3 Mérések, eredmények hasznosítása, tehetséggondozás, egyéni
bánásmód
Az Országos kompetenciamérésre kijelölt diákok nyilvántartása, mérésre való
felkészítése, az előző évek eredményeinek értékelése kiemelt jelentőségű
iskolánkban. Az eredmények kiértékelése tantestületi és munkaközösségi szinten
is megtörténik.
Felelős: Varga Anikó igh.
Határidő: 2018. március vagy az eredmények nyilvánosságától függően a
tanév vége.
A beiskolázott tanulók felkészültsége évek óta jelentős szórást mutat. A 9.
évfolyamon az iskolai átlag feletti a bukások és az iskolát elhagyók száma. A
felsőbb évfolyamokon is jelentős igény van a tanári többletsegítségre.
A problémák megoldása érdekében tantárgyi

korrepetálásokat,

tanulószobai

lehetőségeket biztosítunk, és egyéni foglalkozásokat szervezünk.
A

tantárgyankénti

foglalkozások

időpontjai

-

a mindenkori

órarendi

sajátosságokhoz igazodva - az iskola belső informatikai hálózatán és a
hirdetmények között tekinthetők meg.
 A

foglalkozások

beindításáért,

folyamatosságuk

biztosításáért

ellenőrzéséért
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig,Varga Anikó igh. és Juhász Róbert igh.
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és

Határidő: 2017. szeptember 15. illetve folyamatos
Tanulóink évtizedek óta sikereket érnek el a legkülönbözőbb szintű és tárgyú
versenyeken. Felkészítésük a szakköri és egyéni foglalkozásokon történik.
Minden év közben meghirdetett versenyen is igyekszünk részt venni. A
versenyek esetében kérjük a tanulók költségeinek finanszírozását.
 Az idei évben az alábbiakban sorolt versenyekre tervezzük legfelkészültebb
tanulóink nevezését (az év közben meghirdetetteken kívül):
- Arany Dániel matematikaverseny (9. – 10. évfolyam)
- Gordiusz, Kenguru matematikaverseny (9.-13. évfolyam)
- Mikola Sándor fizikaverseny (9. – 10. évfolyam)
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV, 11-12. évfolyam)
- Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny (SZÉTV, 12. évfolyam)
- Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV, 14. évfolyam)
- Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (OMTV, 14. évfolyam)
- Fővárosi Szakmai Tanulmányi Verseny (11. évfolyam)
- Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Verseny
- Szakma Kiváló Tanulója Verseny
- Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (9. – 14. évfolyam)
IT Esential
- Simonyi Károly Elektrotechnika Verseny (10. évfolyam)
- Sportversenyek (országos, területi, kerületi – atlétika, röplabda, kézilabda,
labdarúgás stb.)
- POK által meghirdetett tanulmányi versenyek
- Idegen nyelvi versenyek
- Konstrukciós verseny
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Juhász Róbert igh.,
Határidő: a versenykiírásoktól függően
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4.4 Kiemelt nevelési, oktatási feladatok
A társadalmi normák, az iskolai értékrend közvetítésének sajátos lehetőségét
biztosítják az osztályfőnöki órák. Az osztályfőnöki munkaközösség elsődleges
színtere a nevelési kérdések megvitatásának, a tapasztalatcserének. Az
osztályfőnökök adminisztrációs és pedagógiai munkájának segítése, irányítása,
ellenőrzése meghatározója az iskola arculatának.
 Az osztályok osztályfőnöki munkaközösség és tagjainak irányításáért,
ellenőrzéséért.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig, Varga Anikó igh.
Határidő: folyamatos
Iskolánk kiemelt feladatként kezeli az iskolai agresszivitás visszaszorítását,
kezelését. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy alapvetően a mi
iskolánkban nem találkozunk iskolai agresszióval, de rendkívül fontosnak
tartjuk, hogy ez így is maradjon. Hasonlóan fontosnak tartjuk a drogprevenciót
is. Ezért a következő intézkedéseket tervezzük:
1.) Szeretnénk részt venni korosztályi agresszióval foglalkozó színházi
előadásokon vagy osztálytermi színházi előadáson.
2.)

Agressziókezeléssel,

konfliktuskezeléssel

kapcsolatos

továbbképzéseken, tréningeken vennénk szívesen részt, elsősorban az
osztályfőnöki munka segítésére.
3.) Kortárs képzéseken való részvételre buzdítjuk diákjainkat.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: folyamatos
A

tantervi

követelmények

belső

arányai

minimumkövetelményekben kerültek rögzítésre.
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a

tanmenetekben

és

a

Az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében a felfutó tárgyak
tanmeneteit kidolgozzuk, a minimumkövetelményeket felülvizsgáljuk. Indokolt
esetekben évfolyam szintű felmérő dolgozatokat iratunk.
 A tanmenetekért és a minimumkövetelményekért
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Juhász Róbert igh. és
a munkaközösség-vezetők.
Határidő: 2017. szeptember 15.
 Az évfolyam szintű felmérők írásának szervezéséért
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Juhász Róbert igh. és
a munkaközösség-vezetők.
Határidő: külön egyeztetések szerint


Az óratervek beválását folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Felelősök: Varga Anikó igh., Barabás Gábor igh., Juhász Róbert igh. és Sági
Péter gyov.
Határidő: 2017. június 30.

 A tanmenetekben rögzítettekhez kapcsolódó tapasztalatokat összegezzük,
elemezzük.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Barabás Gábor igh.,
Juhász Róbert igh. és Sági Péter gyov.
Határidő:

2018. január 31.

 A közép-, illetve az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülésre történt
jelentkezések alapján szerveztük a tanévet. Az elmúlt év érettségi vizsgával
kapcsolatos tapasztalatokat összesítjük, elemezzük.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh.,
Határidő:


2018. január 31.

A szakgimnáziumi osztályok képzésének tapasztalatai, azok értékelése,

esetleges korrekció alkalmazása az iskola szakmai programjában.
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Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Barabás Gábor igh., Juhász Róbert igh. ,
Sági Péter gyov.
Határidő:


A

folyamatosan
szakközépiskolai

osztályok

képzésének

aktualizálása,

nyomon

követése. A megváltozott jogszabályi környezet alkalmazása az iskola szakmai
programjában.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Barabás Gábor igh., Juhász Róbert igh.,
Sági Péter gyov.
Határidő:

folyamatosan

 Az iskola jogosultságot szerzett a nemzetközileg elfogadott ECDL modulok
vizsgáztatására. Az érdeklődők számára a tárgyi és személyi feltételeket
biztosítjuk, a szervezési munkát elvégezzük.
Felelős: Karikó Tóth Tamás az informatikai munkaközösség vezetője,
Habóczki Károly ECDL vizsgáztató
Határidő: érdeklődéstől függően.
 Az intézmény rendelkezik a CISCO hálózati akadémia tananyagának
oktathatóságának engedélyével. A képzést elsődlegesen a leendő Informatikai
rendszergazdák, Informatikai rendszerüzemeltetők és Elektronikai technikusok
számára tervezzük.
Felelős: Barabás Gábor igh.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve folyamatos.
 Végzős diákjaink munkaerő-piaci esélyeinek folyamatos növelése érdekében
további lehetőségeket keresünk a velünk kapcsolatban lévő vállalatokkal,
világcégekkel együttműködésben.
Felelős: Sági Péter gyov., Barabás Gábor igh. és Juhász Róbert igh.
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Határidő: folyamatos
 A korszerű szakmai ismeretek megszerzésén túl fontosnak tartjuk tanulóink
idegen

nyelvi

felkészítését.

Különböző

szintű

nyelvvizsga

előkészítő

tanfolyamokat, illetve érdeklődéstől függő, különböző szintű vizsgalehetőséget
kívánunk

szervezni.

Keressük

együttműködési

szerződések

kötésének

lehetőségét különböző nyelvvizsga központokkal, hasonlóan a jelenlegi élő
kapcsolatainkhoz: LanguageCert, Origo.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh.
Határidő: a tanfolyam indításoktól függően.
 Az iskolánk iránt érdeklődő 8. évfolyamosok számára számolási- és
helyesírási készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh.,
Határidő: 2017. október
 Szakmai gyakorlati szakkörök, érdeklődést felkeltő foglalkozások
szervezése általános iskolások számára már 5. osztálytól kezdődően.
Felelős: Sági Péter gyov.
Határidő: 2017. december, illetve folyamatosan

4.5 Ellenőrzési feladatok
A tantárgyankénti haladási ütemet rendszeresen ellenőrizzük. A munkatársak
óráinak látogatását az évközi tapasztalatok figyelembe vételével tervezzük.
 Az elektronikus napló átfogó ellenőrzésének időpontjai: október – december
– március és május hónapok utolsó hete.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Barabás Gábor igh.,
Juhász Róbert igh. és Sági Péter gyov.
Határidő: a jelzett időpontokban
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 Az óralátogatási terv alapjául az első félév tapasztalatai szolgálnak, az
ütemezésért
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő:

2018. február 10.

Az iskolavezetés tanári munkát ellenőrző tevékenysége – a szűken vett szakmai
munka színvonalának kontrolján túl - kiterjed:
- a munkahelyen való pontos megjelenésre
- az órakezdésekre és befejezésekre
- a folyosók felügyeletére
- az órarendi helyettesek teendőinek ellátására
- az osztályzatok e-naplóba történő beírására
- az adminisztrációs munka elvégzésére
- az esetleges évközi csúszások pótlására.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Barabás Gábor igh. ,
Juhász Róbert igh és Sági Péter gyov.
Határidő: folyamatos
A munkavédelem és a tűzvédelem tanulóinkat és dolgozóinkat egyaránt érintő
területek. Munkánkat a Centrum által megbízott

szakirányú munkatársával

együttműködve látjuk el.
 A munkavédelmi intézkedési tervben rögzítetteket ellenőrizzük.
Felelős: Megbízott szakértő, Zeller Gyöngyi gondnok
Határidő:

2017. október 15.

 A tűzvédelmi szabályzat aktualitását felülvizsgáljuk.
Felelős: Megbízott szakértő, Zeller Gyöngyi gondnok
Határidő:

2017. október 15.
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4.6 Továbbképzések
Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink friss információkkal rendelkezzenek
szakterületük újdonságairól, híreiről. Részletesen lsd. A fejlesztési tervben.
 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, az Oktatási Hivatal, a
POK által meghirdetett, illetve egyéb - a tanári munkát segítő továbbképzéseken való

ingyenes részvételt támogatunk. Kiemelt területnek

tartjuk a digitális kompetenciák fejlesztését.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve folyamatos
 A munkatársak beiskolázási tervét áttekintjük, aktualizáljuk.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh.
Határidő: 2017. szeptember 30., illetve folyamatos

4.7 Kapcsolattartás, kommunikáció, pályázatok
A személyes kapcsolattartáson túl lényeges az intézmény belső kommunikációs
csatornáinak hatékony működése.
 Belső

információs

csatornáink,

a

működésükért

felelős

személy

megjelölésével:
- számítógépes hálózat Barabás Gábor igh
- telefonhálózat Barabás Gábor igh.
- iskolarádió Fresz Péter
- fényújság, hirdetőtáblák, körözvények Varga Anikó igh, Barabás Gábor
igh.
Elengedhetetlennek ítéljük kapcsolataink ápolását, a munkánkat különböző
módon támogató, ugyanakkor végzős diákjainkra, mint munkavállalókra igényt
tartó cégekkel, vállalatokkal. A szakmai kérdésekhez kapcsolódó döntések
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előkészítésének

folyamatában

kikérjük

véleményüket,

egyeztetjük

álláspontjainkat.
 A hazai szakmai kapcsolatok ápolásáért
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Sági Péter gyov. ,Barabás Gábor igh. és
Juhász Róbert igh.
Határidő: folyamatos
Iskolánk nemzetközi kapcsolatai jelentősek.
A két tanítási nyelvű képzés hatékonyságát meggyőződésünk szerint
nagymértékben növelhetik az olyan típusú kapcsolatok, amelyek elsősorban
diákjaink szemléletmódját tágítják és lehetőséget biztosítanak számukra az
idegen nyelv gyakorlására. Tanáraink tapasztalatszerzése is növelheti az oktatás
színvonalát, eredményességét.
Kapcsolataink irányai:
 Az Erasmus + pályázatokon elért sikerek eredményeképpen egy spanyol
iskolával szakmai gyakorlatok kölcsönös biztosításában működünk együtt. Ezen
kívül

Finnországgal,

Mallorcával

és

Németországgal

állunk

partneri

kapcsolatban. A projekt támogatásával az első félévben tanévben 8 tanulónk
utazik Mallorcára, 4 Finnországba és 6 tanuló Németországba 4 hetes szakmai
gyakorlatra. A második félévben utazók számát a külföldi iskolákkal történő
egyeztetés alapján határozzuk meg.
 További pályázati kiírások függvényében bekapcsolódás egyéb Európai
Uniós pályázatokba.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita igh., Hegyiné Závori Szilvia iskolai
projektkoordinátor, Soósné Varga Rozália iskolai projektkoordinátor.
Határidő: folyamatos
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Az iskolavezetés belső kapcsolatrendszeréhez soroljuk az eltérő jogosultsággal
rendelkező

képviseleti

szervezeteket.

Ezek:

Diákönkormányzat,

Szülői

Közösség, a Szakszervezetek, LAND-LEND Alapítvány.
 A belső szervezetekkel való kapcsolattartásért
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: folyamatos
 Az iskola működésének anyagi hátterét és a gazdasági működtetését a
Budapesti Műszaki Centrum garantálja. A szükséges adatszolgáltatást
biztosítjuk.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: folyamatosan

4.8 Adminisztratív feladatok
A képzés jellege folytán kényszerítő igény tárgyi eszközeink korszerűségének
biztosítása. Berendezéseink, eszközeink jelentős részének eszmei avulása
gyorsabb, mint a tényleges elhasználódása.
 Fejlesztési tervünket felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: 2017. december 20.
A felettes szerveink részére rendszeresen küldendő jelentések, előterjesztések,
az adatszolgáltatási kötelezettségek, a tanulói alapadatok felfektetése, a
nyilvántartások vezetése, aktualizálása, a tanulói ügyek bonyolítása stb. képezik
az ügyviteli feladatokat.
 Az új pedagógus kollégák beilleszkedését, sikeres pályakezdését segítő
gyakornoki rendszert működtetjük.
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Juhász Róbert igh.
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 Az

ügyviteli,

adatszolgáltatási

kötelezettségek

teljesítéséért,

az

adminisztrációs teendők ellátásáért
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig. és Kocsó Károlyné iskolatitkár
Határidő: folyamatos
 A tanulói nyilvántartások naprakészségéért, a tanulók tanulmányi ügyeinek
bonyolításáért és az adminisztrációs teendőkért
Felelősök: Szigeti Erika, Bóta Katalin iskolatitkárok
Határidő: folyamatos
Dolgozóink munkahelyi közérzetét javítják, az új munkatársak beilleszkedését
segítik azok a rendezvények, programok, amelyek lehetőséget kínálnak az
egymás jobb megismerésére, a kötetlen együttlétre. Ezek bevált formái a
tantestületi kirándulás, az óévbúcsúztató, a pedagógusnapi rendezvény.
 A programok megtartását támogatjuk, szervezéséhez segítséget nyújtunk.
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.
Határidő: az Eseménynaptár szerint
A 2018-2019. tanév zökkenőmentes indításának alapja az előkészítettség.
 A tantárgyfelosztások elkészítésért és az órarendi alapadatok összeállításáért
Felelősök: Hackné Nyerges Rita ig., Varga Anikó igh., Barabás Gábor igh.
Juhász Róbert igh és Sági Péter gyov.
Határidő: 2018. június 20.
 A nyári ügyeleti rend beosztásának elkészítéséért
Felelős: Hackné Nyerges Rita ig.,
Határidő: 2018. július 1.
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5.Oktatás rendje
5.1 Ünnepségek
Nemzeti ünnepeinket iskolai kereteken belül, illetve a kerület óvodásaival és
általános iskolásaival közösen ünnepeljük. A különböző megemlékezéseket az
iskolarádión keresztül sugárzott műsorokkal tesszük emlékezetessé. Fontos,
kiemelt cél, hogy a nemzeti ünnepeink megünneplésére méltóan, a diákok
nemzeti öntudatát fejlesztve kerüljön sor.
 Felelős: Varga Anikó igh., humán munkaközösség
 Határidő: Folyamatos
5.2 Tanítás nélküli munkanapok
A jogszabályban meghatározott, tanítás nélküli munkanapokat havi bontásban a
következő táblázat tartalmazza:
Hónap

Tanítási napok száma

Szeptember
Október
November
December
Január

21
19
19
15
21

Tanítás nélküli napok
száma
0
0
0
1
0

Február
Március
Április
Május
Június

19
18
18
20
10

1
2
1
1
1

5.3 Az iskolában kötelezően benn tartózkodás rendje
2017. szeptember 1. és 2018. június 15. között az órarend és egyéb ügyeleti
feladatok határozzák meg a benn tartózkodást (min. 26 óra/ hét). A 26-32 óra
közötti feladatok ellátásáról szóló elrendelést egyénileg szabályozzuk.
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A szorgalmi időszakon kívüli benn tartózkodás rendje: törzsidő: 9-12:00-ig.

5.4 Tanítási napok rendje
Iskolánkban a tanítás normál, illetve rövidített csengetési rend szerint zajlik.
Normál csengetési rend nappali tagozaton:
0. óra
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

7,00
7,45
8,40
9,35
10,30
11,25
12,30
13,25
14,20

7,40
8,30
9,25
10,20
11,15
12,10
13,15
14,10
15,05

Csengetési rend rövidített órák esetén:
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

7,45
8,30
9,15
10,00
10,45
11,30
nagyszünet: 12,05 – 12,25
12,25
13,10

8,20
9,05
9,50
10,35
11,20
12,05
13,00
13,45

Esti tagozatos csengetési rend:
0. óra
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra

-15,30
16,15
17,00
17,45
18,30
19,15
--26

-16,10
16,55
17,40
18,25
19,10
19,55
---

8. óra

---

---

5.5 Ügyelet (Terv)

Délelőtt

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Barabás

Hackné

Varga

Juhász

Sági Péter

Gábor

Nyerges

Anikó

Robert

Barabás

Juhász

Hackné

Varga

Gábor

Robert

Nyerges

Anikó

Rita
Délután

Sági Péter

Rita
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6. Marketing terv
Egy szakképző iskolának a legjobb reklám, hogy tanulói piacképes szakmát kapnak és ebben
mi élen járunk, hiszen iskolánk olyan szakmákat és használható tudást ad diákjaink kezébe,
amivel azonnal el tudnak helyezkedni a munka világában, szakmailag elismerik őket és
bérszínvonaluk magasabb más szakmákhoz képest, a tanulmányi versenyeken jól szerepelnek
iskolánk tanulói, és ezen versenyek megszervezésében is feladatot vállal. Ennél jobb reklám
NINCS!










Nagyobb súllyal kell a honlapon reklámozni a duális képzéseket, cégbemutatókat, tanulói
tapasztalatokat kellene posztolni, hiszen csak olyan szakmára indul duális képzés, ami
piacképes.
Véleményünk szerint tovább kell csinálni az általunk lebonyolított Országos Szakmai
Versenyeket és ennek a honlapon nagyobb súlyt adni.
Folytatni kell – a feladatok között előírt – versenyfelkészítések gyakorlatát – az eredményeket
pedig szintén a honlapon sokkal nagyobb súllyal megjeleníteni.
A centrum tekintetében pedig a 12 iskola eredményeit is publikálni kellene a BMSZC
honlapon, nem titkolva, hogy a kiemelkedő eredményt elért tanulók felkészítő tanárai
pénzjutalomban is részesülnek. Nagyon jól szerepeltek az iskolák a versenyeken, ez a történet
megérdemel egy ”fület” a főmenüben. Ezzel elérhetjük, hogy a kollégák jobban rágyúrnak a
versenyfelkészítésre, a kívülállóknak pedig egy sikertörténet tárul a szemük elé, és
remélhetjük, hogy ide küldik gyerekeiket.
Szintén a centrum vonatkozásában: reklámot kellene a honlapon szolgáltatni minden duális
képzést megvalósító cégnek iskolánként! (Az UMSZKI-ban: GE, Continental, Delta)

A fejlesztési tervben szereplő projektek megvalósítása, diáknapi bemutatása, digitális
témahéthez kapcsolódó program szervezése

Ma már a gépészet az informatika, és az elektrotechnika több területen összeforr egymással,
így szakmacsoportjaink együttesen szólíthatnák meg a pályaválasztás előtt álló kisdiákokat,
de akár az átképzésen gondolkodó felnőtteket is.

7. Fejlesztési terv
7.1. Szakmai fejlesztési terv (Infrastruktúra és eszközök)
 Humán
Ifjúságvédelmi felelősre égetően nagy szükségünk van (különösen a korai iskolai
lemorzsolódás csökkentésében, megelőzésében).
Iskolánk tanulóinak száma és a tény, hogy egyre több az SNI- státuszú, valamint
különböző tanulási, beilleszkedési, magatartási problémával küzdő diák, szükségessé teszi,
hogy teljes állású iskolapszichológusunk és fejlesztő pedagógusunk legyen (különösen az
iskolai lemorzsolódás csökkentésében, megelőzésében).
Iskolánk tökéletes internet-lefedettségének biztosítása (az órai és adminisztratív
munkák végzéséhez).
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A külső kapcsolattartás (elsősorban pl. szülők) korszerűbbé és hatékonyabbá tételéhez
szakemberre van szükségünk, aki a honlapunkat - amely az iskola brandjének egyik
legmarkánsabb eleme - folyamatosan fejleszti, frissíti, karbantartja.
A digitális szakadék leküzdésében elengedhetetlenül fontos tanárainkat megfelelő
eszközökkel ellátni: pl. személyenként saját laptop.
Osztálynyi (iskolánk tanulólétszámából következően több osztálynyi) tanuló számára
tablet órai munkához (tanulói digitális szakadék csökkentésének, ill. differenciálásnak is
eszköze).
Diákjaink nyelvvizsgára való felkészítéshez szükségünk van a megfelelő nyelvvizsga
felkészítő-gyakorló könyvekre, illetve segédanyagokra. (pl. TELC, BME, ECL, CORVINUS
és GOETHE nyelvvizsgák felkészítő anyagára.)
A digitális kompetenciák fejlesztésére nyelvórán a következő eszköztárra van szükségünk:
 nyelvi terem felszerelése
 interaktív táblák
 projektor(ok) + tartalék égő(k)
 LCD Tv (nagyméretű)
 CD lejátszó USB csatlakozóval
 CD-k, DVD-k, nyelvkönyvek, országismereti anyagok.),
hogy az alábbiakat meg tudjuk valósítani:
 online folyóiratok, cikkek, autentikus szövegek, másodlagos források használata
 hanganyagok, videók - ezeknek akár szerkesztése, önálló videók készítése és
közzététele
 projektmunkákhoz források, anyagok keresése és azok közzététele
 virtuális felületek, osztálytermek közös használata (pl.: eTwinning)
 források kritikai használatának megtanítása
 online szótárak
 tanulóprogramok
 Google-books, ifjúsági hangos könyvek használata
 nyelvleckék pl.„EXTRA auf DEUTSCH”, digitális „Landeskunde” tananyagok pl.
„Deutschland entdecken” használata
 prezentációk készítése és megosztása
 házi feladatok, beadandók papír alapú helyettesítése
Tanáraink (különös tekintettel az idegen nyelvet, ill. különböző tantárgyakat
célnyelven tanító kollégáinkra) külföldi tanulmányútjainak költségeire támogatás.
A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges eszközök biztosítása:
tornaterem, tornacsarnok.
Testnevelés órákhoz szertárbővítés. A legszükségesebb eszközök:
-bordásfalak az új tornaszobába (egy pár hossza 1.70 m 6 pár: 12db)
-tornapadok az új tornaszobába (4 db 4méteres)
-zsámolyok az új tornaszobába (8 db)
-kondigépek (hajlító-feszítő erősítő, lábbal nyomó)
-magasugró állvány (1 pár)
-focikapu háló (2x3-as 2pár)
-KTK (kiegészítő tornaeszköz készlet) (4 garnitúra)
-focilabda ( 5-ös méret 40 db)
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-footsall labda (2 db)
-röplabda (40 db)
-asztalitenisz ütők és labdák (30 pár ütő, 200 db labda)
-floorball készlet (2 garnitúra labdákkal)
-kosárlabda (20 db)
-kézilabda (20 db)
-4kg-os medicinlabda (4 db)
-TRX (4 db)
-fitball labda a tornaszobába (5 db)
-6 db FOX síp
-6 db stopper óra
-párhuzamos korlát a tornaterem végében lévő ping-pong asztal helyére
-tatamik
Tankönyvek az újonnan bevezetett tárgyakhoz (komplex természettudomány,
pénzügyi és vállalkozói ismeretek, szakmai angol) és célnyelven tanított tárgyakhoz.
Modern oktatási csomagok beszerzése:
pl.:A térbeli gondolkodás fejlesztésének kiváló eszköze lehetne a 3D toll,
aminek segítségével a "levegőbe" lehet rajzolni, így térbeli ábrákat képes készíteni
minden tanuló.
http://3doodler.hu/kreativ-oktatas/ 37 900 Ft,
készletben 6x3Doodler 6 darabos EDU oktatási csomag: 319 000 Ft
Ösztöndíj-lehetőségek, pályázatok körének bővítése.
A fenntartó fokozottabb anyagi hozzájárulását szeretnénk a különböző
továbbképzéseken, tanári gyűléseken való részvételhez (pl. a Rátz László Vándorgyűlés).
Anyagi forrás a különböző platformokon meghirdetett tanfolyamokon,
továbbképzéseken való részvételhez (pl.: neteducatio, geomatech).
Konferenciákon való részvétel támogatása
(pl.: http://www.nyelviskola.hu/tovabbkepzesek).
Projektorral, okostévével felszerelni tantermeket.
Közismeretis osztálytermekben is a számítógéppark frissítése (a hozzájuk tartozó
perifériával).
Önképzést elősegítő kiadványok vásárlása, pl.:
https://neteducatio.hu/uzlet/eredmenyes-szeptember-csomag/ 11 920 Ft
Fizika szertárunk korszerű eszközökkel való felszerelése.
Fizikai kísérletekhez érzékelő modulok. Pl.: http://www.taneszkozbolt.hu/tananyagok79/laboreszkozok-kiserleti-eszkozok-127/neulog-meroeszkozok-636/erzekelo-modul640/neulog-fotokapu-erzekelo-9863 45.263 Ft,
Versenyek nevezési díjainak költsége.
Árnyékoló-hőszigetelő fólia a különösen meleg tantermekre.
 Villamosipar és elektronika




Az elméleti tantermek felszereltsége tekintetében a legfontosabb az élmény telibb
oktatás megvalósításának lehetőségét megteremteni. Ehhez demonstrációs eszközökre,
számítógépre és projektorokra van szükség. Tantermeik nagy részében van projektor,
de régiek, javításra, esetleg cserére szorulnak. A 143-as tanterem pedig még nem
kapott kivetítőt. Minden pályázati lehetőséget ki fogunk használni, az eszközök
bővítésére és cseréjére.
A Varga László és Juhász Róbert által kidolgozott Moodle rendszer hatékonyabb
alkalmazását
nagymértékben
segítené
egy
teljes
osztályos
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tablettel/laptoppal/számítógéppel felszerelt tanterem – közösen használva a villamos
gyakorlati munkaközösséggel. Ezzel egyrészt a tanulók tudásának ellenőrzését
tudnánk egyszerűsíteni és sűríteni, másrészt a délutáni korrepetálásokon a gyakorlás is
hatékonyabb lenne. Figyelni fogjuk az ilyen jellegű pályázatokat, célunk elérése
érdekében.
9-es műhely: A műhely az elmúlt évben komoly változásokon esett át. Kezd
alkalmassá válni a modern technológiák oktatására. Sikerült 12 db számítógépet
beszerezni a terembe, valamint átalakítani a belső elrendezést, hogy 12 olyan
munkaállomás kerüljön kialakításra, ahol a tanulók áramköröket tudnak összerakni
akár breadboradon, akár NYÁK-on, rendelkezésükre áll az élesztéshez szükséges
műszerpark és a programozható áramkörök működtetéséhez szükséges számítógépes
háttér is. A közeljövőben a számítógépeket mindenképpen fejleszteni kellene, hogy az
újabb szoftverek futtatására is alkalmas állapotba kerüljenek. A műhelyfelelős tervei
között szerepel olyan kísérleti panelek tervezése és gyártása, amelyek elősegítik az
automatikához tartozó különböző szaktárgyak oktatását.
10-es műhely: A terem felszereltsége jó, előző tanévben cserélték le a számítógépeket
(használt, de jó állapotú gépekre). További feladatunk, illetve célunk a terem hátsó
részében található Cisco kabinet fejlesztése, az ott található számítógépek lecserélése.
11-es műhely: terem alapvetően alkalmas a modern technológiák oktatására, a
programozható áramkörök fejlesztéséhez arduinós panelek és laptopok állnak
rendelkezésre. A műszerpark kiegészül a teremfelelős saját költségén beszerzett
korszerű mérőeszközökkel. Komoly problémát jelent azonban, hogy a
függvénygenerátorok a műhelyben 20 évesek.1 Ezeket hamarosan mindenképpen le
kell cserélni. Barta Zoltán erre vonatkozó igényét már többször jelezte. A műhely
rendelkezik 12 db analóg oszcilloszkóppal, amelyekkel az alapmérések
kivitelezhetőek, azonban a mai világban már egyre inkább a digitális műszerek
terjednek el, így megfontolandó, néhány digitális oszcilloszkóp beszerzése.
44-es műhely: Tóvizi Jenő kollégánk ifjonti lelkesedéssel vágott bele a műhely
rendbetételének és korszerűsítésének. A villamos laboratóriumunkat megszüntettük –
hiszen az új kerettantervek nem tartalmaznak mérés órákat, a mérési feladatokat a
gyakorlati foglalkozás keretébe osztották. A laborból kimentett műszerek nagy részét
a 44-es műhelybe helyeztük – probléma azonban, hogy a villamos labor 12 fő helyett
csupán 6 munkaállomás kiszolgálására volt alkalmas. Jelenleg a műhely az alapozó
képzésre alkalmas. Tóvizi Jenő fejlesztési tervei között szerepel a számítógépes
infrastruktúra kiépítése, korszerű szimulációs szoftverek (NI Multisim),ill. virtuális
laboratóriumi műszerpark (LabView-val támogatva) beszerzése. A forrasztási
gyakorlatok korszerűsítését kollégánk forrasztóállomások, ill. egy SMD technológiára
alkalmas reflow kemence beszerzésével képzeli el. Szeretné bővíteni a DEGEM
mérőpaneleket is, valamint ehhez kapcsolódóan számítógépekhez csatlakoztatható
műszerek (pl. PC szkóp) használatát is tervezi. Célja, hogy mind a 12 mérőhely legyen
alkalmas mind szimulációs, mind emulációs, mind pedig valós környezetben való
áramkörvizsgálatra.
46-os műhely: A műhelybe igényeltünk 13 db multimétert1, ezeket elvileg október
folyamán meg fogjuk kapni. Sajnos az oszcilloszkópok és függvénygenerátorok terén
itt is komoly hiány van.
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47-es műhely: Az évek során a forrasztópákák elhasználódtak a műhelyben, ezek
javítási költsége már megközelíti egy új eszköz megvételét. Júniusban kértünk
árajánlatot 13 db új forrasztóállomásra. Reményeink szerint a fenntartó ezek
beszerzését mihamarabb engedélyezni fogja. A műhely folyamatos fejlesztést igényel,
hogy meg tudjon felelni az új szakgimnáziumi kerettanterv által előírt
követelményeknek – ehhez elsősorban műszerek (oszcilloszkóp, függvénygenerátor)
beszerzésére lesz szükség.
59-es műhely: A műhely alapfelszereltsége jó. Természetesen folyamatosan kell
pótolni az elhasználódott, tönkrement eszközöket (az elmúlt években sikerült). A
változó tanulói létszám miatt nehéz tervezni a jövőt. Az előző években a
vizsgarendszer átalakulása (modulos → komplex) nehéz feladatot rótt mind a
tanulókra, mind ránk pedagógusokra. Az 59-es műhely kis mérete miatt csak 6-7
komplex vizsgahelyet tudunk kialakítani (ami a jelenlegi létszámra még elég, de a
jövőbeni beiskolázás függvényében problémát okozhat a munkahelyek száma). A
most már két sikeres vizsga tapasztalata azt mutatja, hogy a műhelyben folyó
Erősáramú elektrotechnikus képzés sikeres. Az esti képzés egyik hozadéka, hogy a
résztvevőkkel és a cégekkel való kapcsolatunk nagyon jó, így kisebb fejlesztéseket a
fenntartótól függetlenül is tudunk végezni
148-as műhely: A műhely 5 korszerűnek mondható I3-as számítógéppel és 7 mára már
elavultnak tekinthető Celeron processzoros számítógéppel van felszerelve. A korábbi
tanévben számos fejlesztés történt a műhelyben a PLC-k terén. 13 db új
Siemens LOGO PLC került beszerzésre, több kísérleti emulációs panel is elkészült. A
műhely a folyamatos – Horváth Zoltán és Juhász Róbert kollégánk által eszközölt –
fejlesztéseknek köszönhetően kiválóan alkalmas a korszerű PLC technika oktatására.
130-as műhely: A műhelyt a nyári szünetben Horváth Zoltán kollégánk alakította ki,
miután egyre inkább érdeklődnek tanulóink az automatizálási és erősáramú
képzéseink iránt. Ahhoz, hogy eredményes munkát lehessen végezni a műhelyben ki
kell alakítani a számítógépes hátteret is. Egy új műhely fejlesztése nem egyszerű
dolog, Horváth Zoltán kollégánknak még nagyon sok munkája lesz azzal, hogy a 130as termünkben megfelelő minőségi munka folyhasson. Reményeink szerint ebben
segítik majd őt a tanulók is, akik így a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy
milyen egy-egy új munkaállomás kiépítése, eszközök, berendezések telepítése.
A műhelyben LPKF technológiával történik a tanulók által tervezett nyomtatott
áramkörök elkészítése. Az új, szakgimnáziumos kerettantervben is hangsúlyos
szerepet kap a nyomtatott áramkörök tervezése és mérése, ezért ennek a műhelynek az
állagát folyamatosan javítanunk kell. Ehhez szükséges az elhasználódott szerszámok
és eszközök folyamatos pótlása, valamint az új áramkörök gyártásához szükséges
alkatrészek (nyák, elektronikai alkatrészek) beszerzése. Ennek felelősei: Szabó András
és Varga László.
új PLC műhelyek kialakítása: Jelenleg a 148-as termünkben folyik a PLC oktatás.
Amíg csak 1 csoportos volt az automatikai technikus képzésünk, addig ez elegendőnek
is bizonyult. Az idei tanévet már 2 csoporttal kezdjük, így elég nehéz volt megoldani a
megfelelő órarendi elhelyezést (1 csoportnak 10 óra PLC gyakorlata van). A jövő
tanévtől kezdve a 11. évfolyami szakgimnáziumos képzés részeként az alapozó
képzésben is PLC-t kell oktatnunk. Jelenleg erre se személyi, se tárgyi feltételeink
nincsenek biztosítva. Ezért az idei tanévben mindenképpen lépéseket kell tennünk
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legalább 2 PLC műhely kialakítására (ezek egyike lehetne a 130-as műhely). A
személyi feltétel problematikáját jelenleg megoldottuk Tóth Márton felvételével,
azonban a következő évektől valószínűleg újabb oktatóra lesz szükségünk. Ennek
érdekében erősítenünk kell a kapcsolatot a főiskolákkal, ill. az ott végzett, vagy épp ott
tanuló fiatal hallgatókkal.
 Informatika






Tervezett, hogy új laborba költözhet a LEGO-robot, a fejlesztésnek köszönhetően új
társsal kiegészülve. Ez a tény a szakköri munkát mindenképp erősíti, az órarendi
óraszám viszont komoly akadálya a megvalósításnak.
Külsős óraadó intézményünket választva, és önálló labort kapva kezdheti iskolánk
falai között a Málna-PC szakkört, lehetőséget teremtve a környék általános
iskolásainak, elektronika-informatika irányultsággal. A szakköri munkát segítendő
további Raspberry készletek beszerzése indokolt.
Kitűzött célja munkaközösségünknek projektek meghirdetése, megvalósítása az
informatika alkalmazásával. Ötletek már felmerültek, a konkrét megvalósítás
lebonyolítás vár munkaközösségünk aktív tagjaira.

 Gépészet
 A kollégák szakmai fejlődésén túl oktatási eszközeink fejlesztésére is szükség van.
Ahhoz, hogy minden kolléga a szakmai óráira akár az iskolában akár otthon készülni
tudjon, megfelelő eszközökre van szükség. Szeretnénk pályázati keretekből minden
kollégának saját laptopot biztosítani, hogy ne csak a tanári szobákban elhelyezett
egyetlen számítógépen kelljen óráira tananyagot fejlesztenie, órai bemutatókat, 3D –s
modelleket készítenie, miközben a kollégák sorban állnak a számítógép előtt.
Tanáraink jobban be tudnák osztani idejüket és képesek volnának megfelelni a mai
diákok igényeinek.
 Projektoraink javításra, némelyik teremben cserére szorulnak. Interaktív tábláink
elavultak, minden termünkben szükség volna a felszerelésükre.
 Gépész terület számára szeretnénk berendezni egy számítógép termet, ahol a CAD
alkalmazások mellett a CAD/CAM rendszereket is oktathatnánk elméleti órai és
szakköri keretek között, valamint a CNC gyártásismeret és gyártástervezés tantárgyi
követelményeit is elvárt színvonalra emelhetnénk.
 Új modern hegesztőműhely kialakítása: Az új kerettantervben a 11. és az 1/13.
évfolyamon követelményei között szerepel a hegesztési gyakorlatok. A
felnőttképzésben és a munkaerőpiacon is hatalmas kereslet van minősített hegesztőkre
ezért, hogy a munkaerő piac igényeit ki tudjuk szolgálni egyben segíteni a szakmát
tanulni vágyó embereknek, szeretnénk hegesztést oktatni és tanfolyamokat beindítani.
Ehhez szükségünk megfelelő korszerű eszközparkra a hegesztőműhely kialakításához.
 Daraboló gép beszerzése: A külső műhelyünkben szeretnénk hosszú idő után
megoldani az anyagdarabolást, mivel ez a művelet mindennapos az oktatás során, így
nagyon megnehezíti a minőségi oktatást, hogy helyben nem tudunk darabolni anyagot.
A komplex vizsgák, illetve a napi munka is feltétlenül igényli a helyben való
anyagdarabolást. Ezért szeretnénk beszerezni egy keretes vagy egy szalagfűrészgépet.
 CNC szerszámgépek iskolán belüli mechanikai korszerűsítése: Iskolánk rendelkezik
30éves CNC szerszámgépekkel, amiket relatíve kis költséggel fel lehetne
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mechanikailag újítani és ezzel a mai oktatásra korszerűvé tenni, ráadásul a
kerettantervben szereplő karbantartás és szerelés gyakorlati képzést is lefedi. Ahhoz,
hogy napi fejlett CNC technikát tudjunk oktatni, a munkaerő piacon már elterjedt
hajtott szerszámos CNC esztergagép beszerzését szeretnénk. Ez a szerszámgép már
esztergálni és marni is tud egyben és elősegítené a végzős diákok a szakmában
elhelyezkedésének esélyét.
CAD-CAM szoftver és eszköz fejlesztés: A gépgyártástechnológiai technikus és a
CAD-CAM Informatikus szakokban szerepel CAD-CAM program használata. Az
előbbiben részben, az utóbbi szakban szinte teljesen erről szól. Ma már nincs CNC-s
terület ahol ne jelenne meg a CAM szoftverek szerepe. Ennek a tárgynak a korszerű
zökkenőmentes oktatásához mai korszerű videókártyával rendelkező számítógépekre
van szükség, amik 64 bites Windows 10-es rendszer alatt futnak. Ez már napi technika
a cégeknél és sajnos a szoftvergyártók nem foglalkoznak a gépigénnyel, és nagy
számítási kapacitásra és komoly megjelenítésre van szükség az ilyen programoknál.
Szeretnénk egy ilyen 8-12 fős tantermet is kialakítani.
Hagyományos gépműhely fejlesztés: A gépgyártástechnológiai technikus és a gépi
forgácsoló szak forgácsolás tananyag egyharmada köszörülési feladatokról szól,
sajnos ahhoz, hogy ezt korszerű tartalommal tudjuk megtölteni, nem rendelkezünk
megfelelő gépparkkal. A korszerűsítéshez szükségünk lenne egy egyetemes palást,
egy furat köszörű és egy gépi előtolással rendelkező síkköszörű gépre.
Iskolai mechatronikai labor fejlesztése: Az új követelmények jövőre megkövetelik
magas, 110 órában a vezérlés irányítás szabályozás témakörben az oktatást, e mellet az
automatizálási osztályok létszáma is rohamosan nő, ezért szükségünk volna a laborunk
fejlesztésére a következő szempontok szerint:
o Pneumatika- elektro-pneumatika:
 Festo pneumatikus és elektro-pneumatikus oktató rendszerek
(minimum 2-2 készlet)
 Pneumatikus és elektro-pneumatikus elemek: munkahengerek,
útszelepek, logikai tagok (ÉS, VAGY). ÉS tömb VAGY tömb
(gyakorló készlet elemeinek bővítése), pneumatikus időszelepek és
nyomásszelepek, nyomásmérők és nyomáskijelzők. 3/2 és 5/2 bistabil
pneumatikus vezérlő szelepek (gyakorló készlet elemeinek bővítése).
Levegő előkészítő egység és elosztótömb (tanulói gyakorló helyenként
1-1db). Kapcsoló és relé "dobozok" valamint időrelék "dobozok,"
szenzorok (reed, induktív, kapacitív, optikai), mágnesszelepek,
pneumatikus csövek és csőidomok (kapcsolások építéséhez és
pneumatikus tápellátás kiépítéséhez), elektromos mérőzsinórok, stb.
 Tanulói szoftverek elektronikus rajzkészítéshez (Fluidsim pneu és
epneu)
 Tankönyvek szakmai tartalmak szerint (tanári példányok magyar
nyelvű)
 Szerviz és szerelő készlet 1 db
o Hidraulika és elektrohidraulika:
 Festo hidraulikus és elektrohidraulikus oktató rendszer illetve elemek
(1 db) Hidraulikus állvány és tápegység
 Hidraulikus elemek és elektrohidraulikus elemek
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Hidraulika tömlők gyorscsatlakozóval
Szerviz és szerelő készlet 1 db
Tanulói szoftverek elektronikus rajzkészítéshez (Fluidsim
hidraulika és elektro-hidraulika)

o PLC:
 Festo PLC és VEEP emulátorok (tanulói csoport létszámától függően
6-12 db)
o IKT eszközök:
 IKT eszközök tanári és tanulói alkalmazások (tanulói csoport létszáma
szerint)
A meglévő Festo labor alapján (kompatibilitás és oktatási- módszertani szempontok
figyelembevételével) Festo eszközök beszerzését javasoljuk.

7.2 Tudásfejlesztési, tudásbővítési tervek
 Humán
 Az osztályfőnöki órák egyik kiemelt feladata önismereti tréningeket tartani a
diákoknak, ehhez felkészítő tanfolyamokra/képzésekre lenne igény.
 Pályaorientációs előadásokra lenne igény.
 Az iskolai élet számos területén hatékonyabb kommunikációt elősegítő
tanfolyamra/tanfolyamokra lenne igény iskolánkban (pl. nyáron ízelítőt kaptunk a
Konfliktusban rejlő kapcsolatépítés lehetősége - témakörben, ezt szeretnénk nagyobb
óraszámban folytatni; ill. egyéb tanfolyamokat szeretnénk hasonló témakörben, pl. :
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/tamop_315_belsofejl_konfliktus_60_prosp
ektus_0.pdf http://rambala.hu/esemenyek/az-eroszakmentes-kommunikaciolenyege32.
 GINOP-6.1.2-15 A digitális szakadék csökkentése elnevezésű projektben szívesen
részt vennének kollégáink:
o Tantárgyspecifikus képzésben (az egyes tantárgyak esetében milyen eszközök
és programok használhatóak, ill hogyan; eszközöket és azok használatát
megismerni)
o Általános digitális kompetenciák fejlesztése a tanári munka minden területére
kiterjedően (e-napló, levelezőrendszer stb.)
 Továbbképzések az újonnan bevezetett tantárgyak oktatásához: kötelező
természettudományos komplex, szakmai angol - CISCO, ECDL, Moodle stb.-,
pénzügyi és vállalkozói ismeretek (időpontjaik az iskolai élethez igazítva).
 Friss pedagógiai eredményeken alapuló, a mai diákok hatékony oktatását elősegítő,
modern módszertani továbbképzések valamennyi tantárgycsoport területén.
 IKT-eszközök használata továbbképzéseken kívánnak részt venni kollégáink.
 Nyelvoktatásban módszertani továbbképzések, pl.:
https://neteducatio.hu/kepzes/jatekkal-jobb-tanitani-a-gamification-elmelete-esgyakorlata-kezdoknek-15-ora-15-kredit/.
 Villamosipar és elektronika
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A következő tanévben a szakgimnáziumi kerettanterv eléri a 11. évfolyamot. A
mellékszakképesítések tantárgyainak óraszámai igen magasak az elmélet, de
különösen a gyakorlat területén. Ezek a témák a mi ágazatunkban PLC programozás
vagy erősáramú kapcsolószekrény szerelés. Ezekre a speciális területekre
pillanatnyilag nincs elég tanár. A terveink szerint egyrészt a mostani tanárok ilyen
irányú továbbképzését kell megoldanunk: egyrészt belső tanfolyamokkal, vagy
pályáznánk cégek ilyen jellegű továbbképzéseire. Másrészt az önképzés is része kell,
hogy legyen a megvalósításnak.
Kevés a mérnöktanár – nem csak nálunk – országosan, bizonyítja ezt a sok óraadó. A
tavalyi évhez hasonlóan mentorálni szeretnénk a BGME és az Óbudai Egyetem
mérnöktanár szakos hallgatóit. Ezzel a tevékenységgel, esetleg kapcsolati tőke
kialakításával tudnánk új, fiatal kollégákat alkalmazni.

 Informatika





Humán területen legfontosabb célkitűzés a folyamatos önfejlesztés, a szakmai munka
megvalósítását segítő továbbképzés, illetve ezek felkutatása.
Feladata munkaközösségünknek a fiatal óraadók állandó státuszúvá történő
átalakítása, hogy tanév elején csekély mértékű legyen a megfelelő óraadók keresése.
Erre a 90 éves évforduló nagyszerű alkalmat teremtett, van néhány, olyan korábban
iskolánkban végzett tanuló, aki szívesen tart órát szakterületéről.
A szakgimnáziumi kerettanterv tantárgyai és követelményei jelentős kihívás elé
állították munkaközösségünk tagjait. Nagyon kevés azon kollégák száma, akik az
összes tárgyat tanítani tudják, ennek megfelelően a tantárgyfelosztás alapja az adott
téma-tantárgy ismerete. Problémát jelentett a szakmai érettségi vizsgáztatói
feladatainak ellátása. Az előző tanév során született erre ideiglenes megoldás, de a
jövőben ez a lehetőség valószínűleg megszűnik. Ezért is igényli, várja a
munkaközösség a szakképzés, szakgimnáziumi képzés követelményeinek
teljesítéséhez szükséges továbbképzési alkalmakat. Ezek a lehetőségek eddig nem
álltak rendelkezésre, ebben a Centrum segítségét igényli munkaközösségünk.

 Gépészet




A hiteles és magas színvonalú szakmai oktatás érdekében, szaktanárainknak a
mérnöki szaktudáson túl szükséges volna az ipar folyamatos fejlődésével tartani a
lépést. Ennek érdekében szakmai továbbképzésekre volna szükség, illetve az
iparban, gyártó környezetben eltöltött időre, tapasztalatok szerzésére és a korszerű
technológiák, eszközök, szerszámok ismeretére.
Kollégáink igyekeznek gyártó vállalatokkal kapcsolatot tartani, ismereteket közvetett
úton szerezni, gyárlátogatásokat szervezni. Szerszámgyártó cégektől beszerezzük az
oktatáshoz szükséges szerszámkatalógusokat, esetleges kiselejtezett szerszámokat órai
demonstrációkhoz. Ettől függetlenül pályázati úton szeretnénk anyagi keretet
biztosítani, hogy tanévenként minden kolléga minimum 1-1 hetet gyakorlaton
vehessen részt továbbképzés céljából valamely gyártó cégnél.
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7.3 Épület infrastrukturális fejlesztések
Alábbi infrastrukturális fejlesztések megvalósítására teszünk kísérletet.
· nyílászárócsere
o villamoshálózat felújítása
o riasztórendszer felújítása
o vizesblokkok, mellékhelyiségek felújítása
o parketta felújítás
o sötétitőfüggönyök cseréje, pótlása
o teljes szélessávú wifi lefedettség kiépítése az iskola egész területén
o internetkapcsolat fejlesztés-optikai kapcsolat létesítése megfelelő
sávszélesség biztosítása
· folyosói burkolatcsere
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8. Beiskolázási terv
9. évfolyam szakgimnázium
Villamosipar és
elektronika

Gépészet

Informatika

magyar
nyelvű

két tanítási
nyelvű

magyar
nyelvű

1 osztály

1 osztály

1 osztály

két tanítási
nyelvi
nyelvű
előkészítő
1 osztály

1 osztály

magyar
nyelvű
1 osztály

két tanítási
nyelvi
nyelvű
előkészítő
1 osztály

1 osztály

1/9. évfolyam szakközépiskola
Villamosipar és
elektronika

Informatika

Gépészet

0,5 Elektronikai
műszerész

0,5 Gépi forgácsoló

1 villanyszerelő

0,5 CNC gépkezelő ráépülés

1/13. évfolyam
Villamosipar és
elektronika

Informatika

Gépészet

0,3 Automatikai
technikus

1 Informatikai rendszerüzemeltető

0,5 Gépgyártástechnológiai
technikus

0,3 Elektronikai
technikus

0,5 Mechatronikai Technikus

0,3 Erősáramú
elektrotechnikus
5/13. évfolyam
Villamosipar és
elektronika
0,5 Automatikai
technikus
0,5 Elektronikai
technikus

Informatika

Gépészet

0,5 Informatikai rendszerüzemeltető 2 Gépgyártástechnológiai technikus
0,5 CAD-CAM informatikus

0,5 Erősáramú
elektrotechnikus
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9. Munkaközösségi és további munkatervek
A tantárgy, tantárgycsoport illetve a tevékenység megnevezések mögötti számok
a mellékletek azonosítói.
- A nappali képzés osztálytípusai (1)
- Eseménynaptár (2)
- Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve (3)
- A humán munkaközösség munkaterve (4)
- A reál munkaközösség munkaterve (5)
- A német nyelvi munkaközösség munkaterve (6)
- Az angol nyelvi munkaközösség munkaterve (7)
- Az informatika munkaközösség munkaterve (8)
- Elektrotechnika-elektronika szakmai munkaközösség munkaterve (9)
- Gépész elmélet szakterület munkaterve (10)
- Elektrotechnika-elektronika gyakorlat munkaközösség munkaterve (11)
- Gépész gyakorlat munkaközösség munkaterve (12)
- Az iskolai sportkör szakmai programja (13)
- Szülői Közösség munkaterve (14)
- Egészségnevelési munkaterv (15)
- DÖK munkaterv (16)
- Drogprevenció (17)
Budapest, 2017. augusztus 31.
Hackné Nyerges Rita
igazgató
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1. számú melléklet

Iskolánk osztályai 2017/2018-as tanév:
A

B

C

D

I

E

F

nyek.

IX. Gépészet
ktny.

G

H

ALAPKÉPZŐSÖK

9.
ktny
nyek

XI. Villamosipar és elektronika
XIII. Informatika
ktny.
ktny.
9.B/kny
9.C/kny
of.:Schuch- Takács
of.: Seyfried Katalin
Tímea

9.I/nyek
of.: Braun Éva

Szakiskola
szakközépiskola

9.E/nyek-F/kny
of.: Nagy Zsuzsa

9.

9.A-G
of.: Szever László

9.B
of.: Kovács Éva

9.C
of.: Karácsony Éva

9.D
of.: Szabó Viktória

9.F
of.: Zachár Judit

10.

10.A
of.: Tikász András

10.B
of.: Barta Ilona

10.C
of.: Jermendi
Andrea

10.D
of.: Aranyos Ildikó

10.F
of.: Soósné Varga
Lia

10.G
of.: Szőcs Vilmos

11.

11.A
of.: Nagy
Annamária

11.C
of.: Fekete Katalin

11.D
of.: Keresztfalvi
Katalin

11.F
of.: Batóné Schulcz
Ágnes

11.G
of.: Felvári Csaba

12.

12.A
of.: Adyné Kulcsár
Enikő

12.C
of: Molnár Eszter

12.D
of.: Kurucz Gábor

12.F
of: Kovács Ferenc

12.G
of.: Kulcsár
Gáborné

12.B
of: Czapkó
Krisztina

12.E
of: Nánási Gabriella

1/9.H
GF/EM
of.: Widder László
2/10.H
GF/EM
of.: Prófusz
Magdolna
3/11.H
GF/EM
of.: Tamási Ibolya

Szakképző évfolyamok
1/13.A
AUT-EET-ELT
13.

(+Continental)

of.: H-né Tőkei
Zsuzsanna

14.

5/13.A
AUT-AUT 1-1 cs
of.: Horváth Zoltán

1/13.F
MT
(Siemens)
of.:Kujbus Gábor

1/13.C
IR-CC
of.: Karikó Tamás
2/14.B
ELT-EET 1-2 cs
Schilling Ferenc

2/14.C
IR
of.: Farkas László

5/13.D
IR
(saját)
of.: Nagy Tünde

5/13.E
GT
(saját)
of.: Mihalicz
Andrea

5/13.F
GT
(saját)
of.: Regőczi
Szabolcs

1. GE
VSZ
of.: Kujbus Gábor
2/14.G
GT
of.: Borsos István

2. GE
VSZ
of.: Farkas Katalin

Osztályok és osztályfőnökök 2016/17.
Esti tagozat
1/13.

2/14.

A AUT-EET-ELT
Fábiánné Szigeti
Erika
EET
Fábiánné Szigeti
Erika

B ELT
Fábiánné
Szigeti Erika
AUT
Fábiánné
Szigeti Erika

C IR-CC
Kocsó Károlyné
ELT
IR
Fábiánné
Kocsó Károlyné
Szigeti Erika

CC
Kocsó
Károlyné

GF
GT
(keresztfélév)
Bóta Katalin
Bóta Katalin

VILL
(keresztfélév)
Bóta Katalin

2. számú melléklet

Eseménynaptár
2017/2018-as tanév
szeptember 1. péntek

11:45 Gyülekező
12:00 Tanévnyitó ünnepély, majd 3 osztályfőnöki óra
90 éves évforduló
15:00 – 18:00 „Miénk az UMSZKI”
18:00 Tanévnyitó ünnepély volt diákjainknak
18:30-20:30 „Miénk a színpad” – volt és jelenlegi
Landleresek/UMSZKI-sok a színpadon, kulturális program
20:30 Ünnepélyes napzáró
szeptember 5. hétfő
Jelentkezési határidő az őszi érettségire
szeptember 8-10.
Gólyatábor – Velence
péntek - vasárnap
(gólyáknak 1-4. óra megtartva, utána indulás a táborba)
szeptember 13. szerda
15:00 Osztályfőnökök értekezlete
16:30 SZK értekezlet
17:30 Szülői értekezletek
szeptember 14-15.csütörtök-péntek Végzős osztályok fakultatív kirándulásai
szeptember 16. szombat
Nemzeti Kulturális Örökség Napja
11:00 Iskolánk bemutatása
szeptember 18. hétfő
Új osztályok törzslapjainak, bizonyítványainak leadása;
Összefüggő szakmai gyakorlat, iskolai közösségi szolgálat
adminisztrálása törzslapokon és bizonyítványokban
szeptember 22. péntek
OKTV jelentkezési határidő
16:00 Gólyaparti
szeptember 27-29.
Újpesti beiskolázási börze
szeptember 27. szerda
14:30 Diákközgyűlés (tanácsterem)
október 2-6.
A 9. évfolyamos osztályokban tanító tanárok
osztályonkénti megbeszélése, értékelés (pontos időpont az
osztályfőnökkel egyeztetve)
október 4. szerda
14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete (tanácsterem)
október 5. csütörtök
11:50 Tűzriadó próba (tervezett)
október 6. péntek
11:50 Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádióműsor)
október 9-13. hétfő- péntek
9:00 Nyitott kapuk
október 11. kedd
17:00 Nyitott kapuk
október 13. péntek
17:00 Nyitott kapuk
a felvételiig minden pénteken
9:00 pót Nyitott kapuk
október 16. hétfő
Érettségi - emelt és középszintű írásbeli vizsgák kezdete
8:00 magyar nyelv és irodalom
október 17. kedd
8:00 matematika
október 18. szerda
8:00 történelem
15:00 Osztályfőnökök értekezlete
16:00-18:00 Szülői fogadónap
október 19. csütörtök
8:00 angol nyelv
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október 20. péntek

október 24. kedd
október 25. szerda
október 27. péntek
október 30.- november 3. (szünet
előtti utolsó tanítási nap: okt. 27.
péntek; szünet utáni első tanítási
nap: nov. 6. hétfő)
november 6. hétfő
november 7. kedd

november 8. szerda

november 13. hétfő
november 14. kedd
november 15. szerda
november 16. csütörtök
november 20-24.
november 22. szerda
november 24. péntek
november 27. hétfő
november 29. szerda
november 30. csütörtök
december 1. szerda
december 6. szerda
december 8. péntek
december 21. csütörtök

8:00 ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
13:00 Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (okt. 23.) udvar
1-7. óra megtartva (rövidített csengetési rend)
8:00 német nyelv
8:00 informatika
14:00 fizika
Őszi szünet
14:00 OKTV Történelem
15:00 Készségfejlesztő foglalkozás – felkészítés a
felvételire 8. osztályosoknak (a 8 alkalmas
képességfejlesztő tanfolyam első napja)
Véradás - tervezett
14:00 OKTV Informatika II.
14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete (tanácsterem)
15:00 Angolverseny (általános iskolásoknak)
11:50 A magyar nyelv napja (rádióműsor)
14:00 OKTV Angol nyelv
14:00 OKTV Matematika
15:00 Iskolai szavalóverseny (könyvtár)
15:00 Természettudományos verseny általános
iskolásoknak – szóbeli
14:00 OKTV fizika
15:00 „Akadémikusok” – koszorúzás
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
14:00 OKTV Informatika I.
16:00-18:00 Szülői fogadónap
18:00 SZK értekezlet (tanácsterem)
OKM mérés adatrögzítésének befejezése.
14:00 OKTV Német nyelv
14:00 Német kisjelenetíró verseny (könyvtár)
15:00 DÖK-gyűlés (tanácsterem)
15:00 Helyesírási verseny (iskolai)
15:00 Angol nyelvű szavalóverseny (kerületi verseny helyi
fordulója a könyvtárban)
13:40-től Szalagavató táncpróba külön beosztás szerint tervezett
Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára
(8. oszt.)
18:00 Szalagavató bál (Jégpalota)
1-4 óra megtartva, rövidített csengetési rend
11:00 Dolgozói óévbúcsúztató
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
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december 22. péntek
Tanítás nélküli munkanap
december 27. – január 2. (szünet
előtti utolsó tanítási nap dec. 21.
Téli szünet
csütörtök, szünet utáni első tanítási
nap jan. 3. szerda)
január 3. szerda
14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete
január 9.- április 27 .
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
(NETFIT – adatfeltöltés: június 1-ig)
január 16. kedd
Az iskolai előkészítő utolsó napja
január 19. péntek
11:50 A magyar kultúra napja (rádióműsor)
január 20. szombat
10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga (8. oszt.)
január 25. csütörtök
12:00-ig jegylezárás
14:00 Pót központi felvételi vizsga (8. oszt.)
január 26. péntek
A tanítási év első félévének vége
1-7. óra megtartva, rövidített csengetési rend
13:30 osztályozó konferencia
február 2. péntek
Félévi értesítők kiosztásának utolsó napja
16:00 Táncház (táncvizsga)
február 7. szerda
Rövidített csengetési rend (1-8. óra)
14:15 Félévi nevelési értekezlet
február 14. szerda
15:00 Osztályfőnökök értekezlete
16:30 SZK értekezlet
17:30 Szülői értekezletek
február 15. csütörtök
Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára, OKJ-s vizsgára
és a felsőfokú továbbtanulásra
február 21. szerda
15:00 Angol nyelvű kerületi szavalóverseny (könyvtár)
február 22. csütörtök
Szóbeli felvételi vizsga (8.oszt.)
Tanítás nélküli munkanap
február 23. péntek
11:50 Megemlékezés a kommunizmus diktatúrájának
áldozatairól (rádióműsor)
február 28. szerda
14:30 Második (pót) szóbeli felvételi vizsga (8.oszt.)
március 2. péntek
OSZTV
Tanítás nélküli munkanap
március 5-9.
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahét
március 7. szerda
14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete
március 10. szombat
Tanítási nap (pénteki órarend szerint)
március 14. szerda
13:00 Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
(március 15.) - udvar
1-7. óra megtartva, rövidített csengetési rend
március 21. szerda
1-7. óra megtartva, rövidített csengetési rend
14:15 Nevelési értekezlet
16:00-18:00 Szülői fogadónap
március 29.-április 3. (szünet előtti
utolsó tanítási nap március 28.
Tavaszi szünet
szerda, szünet utáni első tanítási
nap április 4. szerda)
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április 4. szerda
április 9-13.
április 10. kedd
április 11. szerda
április 12. csütörtök
április 16. hétfő
április 20. péntek
április 21. szombat
április 23-25.
április 24. kedd
április 25. szerda
április 30. hétfő
május 1. kedd
május 2. szerda
május 3. csütörtök
május 4. péntek
május 7. hétfő
május 8. kedd
május 9. szerda
május 10. csütörtök
május 11. péntek
május 10-11.
május 14. hétfő
május 16. szerda
május 17. csütörtök
május 18. péntek
május 21. hétfő
május 22. kedd
május
május 23. szerda
június 1. péntek
június 4. hétfő
június 7-14.
június 18-29.
június

14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete
Digitális témahét
15:00 Hatágú síp szavalóverseny (tanácsterem)
11:50 A költészet napja (rádióműsor)
Véradás – tervezett időpont
11:50 Megemlékezés a holocaust áldozatairól
(rádióműsor)
„Szakmák éjszakája”
Tanítási nap (hétfői órarend szerint)
„Szakma sztár” verseny
1-3. óra megtartva, rövidített csengetési rend
9:55-től Diáknap (ebéd rendelve a diákoknak)
15:00 Osztályfőnökök értekezlete
16:00-18:00 Szülői fogadónap 9-10-11. évf.
Munkaszüneti nap
Munkaszüneti nap
12:00-ig jegylezárás a végzős osztályokban
14:30 Munkaközösség-vezetők értekezlete
14:30 Osztályozó konferencia a végzős osztályoknak
19:00 Kerületi fáklyás ballagás
16:00 Ballagás, végzősök utolsó tanítási napja
Emelt és középszintű írásbeli érettségik kezdete
8:00 magyar (nincs tanítás)
8:00 matematika (nincs tanítás)
8:00 történelem
Vizsganap; Múzeumi nap
8:00 angol nyelv
8:00 német nyelv
Tanulmányi kirándulások
8:00 informatika emelt szint
8:00 ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
emelt és középszint
8:00 informatika közép
Végzősök bizonyítványainak leadása aláírásra
Pünkösd – munkaszüneti nap
8:00 fizika
OKJ-s írásbeli vizsgák !!!!!
Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon
(10.A, 9.B, C, 10.D, 9.F, 10.G, 2/10.H)
Vizsganap
Pedagógusnap
Tanítás nélküli munkanap
11:50 A nemzeti összetartozás napja (rádióműsor)
Szóbeli emelt szintű érettségik
Középszintű szóbeli érettségi (külön beosztás szerint)
OKJ-s szóbeli vizsgák (külön beosztás szerint)
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június 14. csütörtök
június 15. péntek
június 18. hétfő
június 20. szerda
június 21. csütörtök
június 25. hétfő
június 26. kedd
július 2. hétfő
július 3. kedd

12:00-ig jegylezárás
Utolsó tanítási nap; 1-3 óra rövidítve megtartva
10:00 Osztályozó konferencia
ÚMSzKI Diákdíj pályázatának beadási határideje
Bizonyítványok leadása aláírásra
16:00 Beiratkozás, „nulladik” szülői értekezlet
18:00 Tanévzáró ünnepély
17:00 Ünnepélyes oklevélosztás
10:00 Tanári főzés, évbúcsúztató
9:00 Záró értekezlet

Ui.: vizsgabeosztás külön vizsgarendben;
az eseménynaptár módosulhat a BMSZC programjához igazodva
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3. számú melléklet

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
a 2017-2018. tanévre
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I. A munkaközösség tagjai 2017/18. tanév
Osztály
1 9.B/kny
2 9. C/kny
3 9. E/nyek-F/kny
4 9.I/nyek
5 9.A-G
6 9.D
7 1/9.H
8 9.B
9 9. C
10 9.F
11 10.A
12 10.B
13 10. C
14 10. D
15 10.F
16 10.G
17 2/10.H
18 11. A
19 11. C
20 11. D
21 11. F
22 11.G
23 3/11.H
24 12. A
25 12.B
26 12. C
27 12. D
28 12. E
29 12. F
30 12.G
31 1/13.A
32 1/13.C
33 1/13. F
34 1/13.G
35 1.GE
36 1.SI
37 5/13.A
38 2/14.B
39 2/14.C
40 5/13.D
41 5/13.E
42 5/13.F
43 2/14.G

Osztályfőnök
Takács Tímea
Seyfried Katalin
Nagy Zsuzsa

Braun Éva
Szever László
Szabó Viktória
Widder László
Kovács Éva
Karácsony Éva
Zachár Judit
Tikász András
Barta Ilona
Jermendi Andrea
Aranyos Ildikó
Soósné Varga Lia
Szőcs Vilmos
Prófusz Magdolna
Nagy Annamária
Fekete Katalin
Keresztfalvi Katalin
Batóné Schulcz Ágnes
Felvári Csaba
Tamási Ibolya
Adyné Kulcsár Enikő
Czapkó Krisztina
Molnár Eszter
Kurucz Gábor
Nánási Gabriella
Kovács Ferenc
Kulcsár Gáborné
Horváthné Tőkei Zsuzsa
Karikó- Tóth Tamás
Szula József
Mikulesz Ferenc
Kujbus Gábor
Bodó Antal
Horváth Zoltán
Schilling Ferenc
Farkas László
Nagy Tünde
Mihalicz Andrea
Regőczi Szabolcs
Borsos István
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44 2.GE

Farkas Katalin

II. Személyi feltételek, felszereltség
1. Az előző tanév áprilisában az osztályok kialakítása után sikerült
osztályfőnököket választani.
Voltak, akik önként jelentkeztek az új osztályok élére, voltak, akiket a
vezetőség kért fel.
Szerencsére olyan kollegák vállalták a feladatot, akik lelkesen várják új
osztályukat.
A legtöbb osztálynak saját tanterme van, ahol az osztályfőnöki órákon
vannak, illetve a rendezvényeink előtt gyülekezhetnek tanulóink.
A termekben számítógép segíti munkánkat, de több teremben projektor is
rendelkezésünkre áll egy-egy téma feldolgozásához.
Munkánkhoz pszichológus és fejlesztő pedagógus tanácsait kérhetjük.
Pszichológusunk szívesen tart osztályfőnöki órát, melynek mindig nagy
sikere van.
A tanulmányi osztályon dolgozó kolleganőink az adminisztrációs
feladatokban támaszaink.
Az iskolai könyvtárban találunk munkánkat segítő könyveket, filmeket,
folyóiratokat is.
A vezetőség mindig támogatja munkánkat.
III. A munkaközösség feladatai
1. Iskolánk Pedagógiai Programjának figyelembe vételével elkészítjük a
tanmeneteket. Új témaként szerepel a gazdasági ismeretek.
Segédanyagot kell szereznünk ehhez. Számítunk olyan kollegák
segítségére, akik tanítják ezeket az ismereteket.
Az oktatás mellett a nevelés egyre fontosabb szerepet kap az iskola
életében. Ebben a tevékenységben az osztályfőnöki munkának nagy
szerepe van, s a nevelési folyamat minden területére kiterjed.
2. Fontos feladat az iskola és a szülők kapcsolattartásának erősítése,
tehát az együttműködés. Ennek színtere a szülői fogadóóra és a szülői
értekezlet, valamint az egyéni megbeszélések. A napi kapcsolattartás emailben, telefonon, illetve a közösségi hálón történik. A Szülő
Közösség megbeszélései is nagyon hasznosak. Terveink között szerepel
előadások szervezése szülőknek. A témára, előadóra javaslatot kérünk.
3. Ebben a tanévben a Szülői Közösség munkájára továbbra is feltétlenül
számítunk. Tájékoztatásuk érdekében a szülői értekezlet előtt tartunk
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összejövetelt. Bízunk abban, hogy a képviselők így a többi szülő
tájékoztatásában hatékonyabban részt tudnak venni.
4. A Házirend ismerete mindenki számára kötelező.
A 0. szülőin a szülők megkapják a Házirend rövidített változatát.
A teljes Házirendet az iskola honlapján olvashatják.
Tanulóinkkal meg kell értetni, hogy a diákok jogai és kötelezettségei
szerves egységben érvényesülhetnek. Valamennyi tanárral közösen
felelősek vagyunk azért, hogy iskolánkban értékként a becsületes
tanulás, munka, az egészséges élet, a szeretet, a tolerancia legyen
elfogadott.
5. Az osztályfőnöki munkát sok minden befolyásolja. Elsősorban a család
szerepét kell kiemelni. Együtt kell irányítani a diákokat, hogy az életbe
kikerülve felkészüljenek az új elvárásokra, a pozitív emberi értékeket
tekintsék elsődlegesnek, egészséges stabil és önálló személyiséggé
váljanak. Az osztályfőnöki órák témái segítenek ebben.
6. Az újonnan belépő osztályfőnökök bevonása a munkába. Minden régi
osztályfőnök segítse Őket.
Megbeszéléseken igyekszünk az új tagok munkáját segíteni.
7. A szülői értekezletek témáinak bővítése, fejlesztése új nevelési
témákkal, az SZK bevonásával.
8. A tanulási, magatartási problémák kiszűrése, átfogó felmérés
megszervezése a 9. évfolyamon. Évfolyam megbeszélés a vezetőséggel.
9. Korrepetálások, egyéni fejlesztő órák figyelemmel kisérése szintén
feladatunk. Ezek megbeszélése a szülőkkel, és szükség esetén
esetmegbeszélés az adott tanulókkal.
10.Fontos helyet tölt be az osztályfőnöki órákon az emelt és középszintű
érettségivel kapcsolatos problémák megtárgyalása. Mindez az adott év
folyamán külön megbeszéléseket igényel.
11. Az egyetemek, főiskolák felvételi rendjével kapcsolatos információk
átadása az osztályfőnököknek.
12. A megnövekedett szociális problémák miatt az ifjúságvédelem
feladatai felerősödtek. Ezen ügyek folyamatos karbantartása fontos az
iskolának, az osztályfőnököknek.
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13.Nagy szerepet kap az osztályfőnöki munkában az agresszív viselkedés
megelőzése, megfékezése. Időt kell szentelni a felmerülő problémák
megbeszélésére az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szükség
esetén a szülőkkel.
14. Kiemelt feladat legyen a 9. évfolyamon a fokozott ellenőrzés: drog,
viselkedés, dohányzás stb. Szeretnénk ebbe a munkába a
Diákönkormányzat tagjait bevonni. Iskolapszichológusunk segíti
munkánkat.
15. Minden osztályban az osztályfőnöki órák témái között szerepeljen az
illemtan, viselkedési szabályok megbeszélése.
16. Törekednünk kell az egységes követelményekre, vagyis arra, hogy a
Házirend pontjait, a Munkaterv feladatait minden osztályfőnök és
kollega betartsa és betartassa.
17. A késések mindig sok gondot okoznak. A közösen megalkotott
határozat alapján 5 késés már osztályfőnöki figyelmeztetést von maga
után. A következőkben pedig 5 késésenként a következő fegyelmi
fokozatot kapja a tanuló. Itt is nagyon fontos az egységes követelés.
A napi fegyelem, az iskola, a folyosók tisztasága szintén mindennapos
probléma.
18. Az érintett osztályfőnökök feladata az osztályban végzett 50 órás
közösségi szolgálat szervezése, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos
dokumentumok vezetése.
19. A szakmai gyakorlat szervezése, adminisztrálása is feladatunk.
20. A beléptető rendszer szabályzatának, működésének ismertetése az
osztályfőnökök feladata.
21. Az iskolai karácsonyi műsor és a pedagógusnapi műsor
megszervezése az osztályfőnöki munkaközösség feladata.
A felelősök választása még folyamatban.
Az adminisztrációs feladatok folyamatos, pontos ellátására kell törekedni.
Ide tartoznak:
 az E-napló vezetése
 az anyakönyvek, bizonyítványok megírása
 az IKSZ órák, szakmai gyakorlat adminisztrálása
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IV. A munkaközösségi értekezletek kiemelt témái
 a 2017/2018. tanév osztályfőnöki feladatai
 pedagógiai problémák megbeszélése
 a Házirend betartásával kapcsolatos feladatok megtárgyalása, az
iskolai fegyelem helyzetének megbeszélése
 9. osztályos tanulók beilleszkedésének megkönnyítése
 a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatok
 a végzős diákok felkészítésével járó feladatok
 adminisztrációs problémák, feladatok
 a különböző vizsgák előkészítésével járó feladatok
 iskolánk 90. évfordulójának méltó megünneplése
 az iskolai hagyományok ápolása, s az ebből adódó tennivalók
megbeszélése (pl.: gólyatábor, gólyaparti, nemzeti ünnepeink,
szalagavató, ballagás, oklevélkiosztó ünnepély, tanulmányi
kirándulások)
 kiemelt feladat a megemlékezéseken az ünnepi öltözéka példamutatás fontos!
V. Szakmai fejlesztési terv

 Osztályfőnöki órán önismereti tréning tartása, erre való felkészülés.
 SNI-s gyerekek nevelése oktatása nagy feladat számunkra. Ezzel
kapcsolatos továbbképzésen való részvétel.
 Pályaorientációs előadások szervezése.

VI. Az osztályfőnökök kapcsolattartása






Hackné Nyerges Rita igazgatónővel
az SZK-et segítő tanárral: Batóné Schulcz Ágnes
a diákönkormányzatot segítő tanárral: Steff István
az osztályban tanító tanárokkal és a szakmai gyakorlatvezetőkkel
a tehetséges tanulók ill. gyengébben teljesítő tanulók szaktanáraival
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 a szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás, kiemelve a tanulmányi
előmenetelt a jegyek beírásának ellenőrzésével, továbbá értesítés,
ha gond van a tanulással, ill. a hiányzással, értesítés a szülői
értekezletről, ill. a fogadóórákról
 ellenőrző könyv vezetése a megbeszélt szempontok szerint
VII. Az osztályfőnöki munkaközösség-vezető kapcsolattartása






Hackné Nyerges Rita igazgatónővel
az osztályfőnökökkel
az évfolyamfelelősökkel
az SZK-t segítő tanárral
a DÖK-öt segítő tanárral
VIII. Szervezeti felépítés

Munkaközösség-vezető: Batóné Schulcz Ágnes
Évfolyamfelelősök: 9. új évf.: Szever László
9. évf.: Zachár Judit
10. évf.: Soósné Varga Lia
11. évf.: Fekete Katalin
12. évf.: Kovács Ferenc
Érettségi utáni évfolyamok: Mihalicz Andrea.
Feladatuk az, hogy összefogják az adott évfolyam osztályfőnökeit,
megszervezzék az információk átadását, továbbá igény szerint egy-egy
megbeszélést hívjanak össze saját évfolyamukon a nevelési és
adminisztrációs problémák megbeszélésére.
Batóné Schulcz Ágnes
Mk.vez.

Budapest, 2017. szeptember 3.
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4. számú melléklet

A humán munkaközösség munkaterve
a 2017/2018. tanévre

A munkaközösség tagjai, szaktantermeik

Barta Ilona (magyar)
Batóné Schulcz Ágnes (német-történelem)
Beri Gábor (könyvtár-történelem)
Braun Éva (magyar-történelem)
Kalmár Angéla (magyar)
Kovács Éva (magyar)
Kovács Ferenc (német-etika)
Némethné Pallós Stefánia (angol-történelem)
Prófusz Magdolna (ének/zene-tánc)
Szabó Viktória (magyar)
Szever László (német-történelem)
Tikász András (magyar-történelem-etika)
Varga Anikó (magyar-történelem, igh.)
Varga Ilona (angol-magyar)
Widder László (angol-magyar, mb. mk.-vezető)
Bojti Borbála fejlesztő pedagógus

186.
223.
könyvtár
211.
147.
122.
221.
233.
191.
237.
219.
149.
218.

Rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség

Munkaközösségünk tagjainak többsége állandó szaktanteremben végzi munkáját, melyek
technikai felszereltsége folyamatosan változik. Vannak olyan termek, melyekben
rendelkezésre állnak IT-eszközök, de ezek mellett szeretnénk további bővítést a 21. századi
információs kompetenciák fejlesztésére. Erre részletesen kitérünk a szakmai fejlesztési
tervben.
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Az év teendői, feladatok célok

1. A munkaközösség tagjai az évente kidolgozott, frissített tanmenetek alapján tanítanak
minden évfolyamon.
A tanmenetek többsége irodalomból ismét a Mohácsy–féle tankönyvcsaládra épül. Néhány
osztályban folytatják a Pethőné Nagy Csilla-féle tankönyvet. A magyar nyelvet a Mozaik
kiadó tankönyveiből tanítjuk, ameddig rendelhetők. A szövegértési gyakorlatokat az éppen
aktuális munkafüzetek segítségével végezzük.
Történelemből a Száray Miklós által írt tankönyveket használjuk, és minden diák
rendelkezésére áll az új típusú, 2017-től kötelezően bevezetett történelmi atlasz is.
Etika tantárgy oktatásához leginkább tanári kézikönyvek állnak rendelkezésünkre.
2. Tanulóinkat célirányosan készítjük fel a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően
a közép- vagy emelt szintű vizsgára.
Ennek érdekében magyarból a 10. évfolyam osztályai a tavaszi érettségi időszak alatt szóbeli
kisérettségit tesznek, majd a következő tanév szeptemberében írásbeli vizsgáznak
szövegértésből és érvelésből/gyakorlati szövegalkotásból. Mindezt a 12. évfolyamon
próbaérettségi zárja.
A 9. évfolyam osztályainak bemeneti mérése helyesírás és szövegértési felmérőből áll,
melyet félévkor és év végén megismételünk az eredmények és a tapasztalatok rögzítésével.
Ezek munkánk hatékonyságának ellenőrzését szolgálják, lehetőséget adva korrigálásra és a
további fejlesztésre.
Történelemből a 11. évfolyam osztályai a májusi érettségi időszakban fognak szóbeli
kisérettségizni. A 12. évfolyam számára a tanév második felében - általában márciusban írásbeli próbaérettségit szervezünk.
A felmérők és vizsgák értékelése az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott, súlyozott
osztályzattal történik.
3. A munkaközösség tagjai folyamatosan részt vesznek szakmai továbbképzéseken,
konferenciákon és fórumokon, melynek célja a minőségi oktatás fejlesztése.
Az idei tanév céljaként szerepel az interaktív tábla lehetőségeinek széles körű kihasználása az
oktatásban, belső tanári továbbképzések szervezése az ehhez szükséges ismeretek
elsajátítására.
Továbbra is fontosnak tartjuk a tehetséges diákok fejlesztését és felkészítését irodalmi,
magyar nyelvi, történelmi és művészeti versenyekre.
A tanév elején összegezzük a májusi érettségi tapasztalatait. A következtetéseket levonva
folytatjuk a kétszintű írásbeli érettségire való tudatos felkészítést a tesztek és az esszék
gyakoroltatásával.
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A szóbeli érettségi tételsorok átdolgozásának megbeszélésére októberben kerül sor, az
egyeztetések után október végére (ősz szünet előtt) összeállítjuk a májusi szóbeli érettségik és
kisérettségik anyagát.
4. Iskolánk idén ünnepli megalapításának 90. évfordulóját. Így a szeptember 1-i évnyitó
ünnepsorozattá lépett elő. A munkaközösség tagjai (mint a tantestület összes tagja) aktív
részvételével emeli e nap színvonalát. (pl.: irodalmi kávéház stb.)
5. Szeretnénk meghívni a PIM által fölajánlott Arany-buszt az idei Arany-év kapcsán.

A munkaközösség feladatai és felelősei

Augusztus
-

javítóvizsgák előkészítése /írásbeli-szóbeli/
munkaközösség tagjai
javítóvizsgák lebonyolítása
munkaközösség tagjai
a tanmenetek elkészítése külön beosztás alapján
munkaközösség tagjai
munkaközösségi értekezlet, az előző év értékelése, új munkaterv elfogadása, feladatok
megbeszélése, elosztása
munkaközösség tagjai

Szeptember
tanévnyitó előkészítése, rendezése
Prófusz Magdolna, Varga Anikó
tankönyvek kiosztása
Beri Gábor
a 9. évfolyam első szövegértési és helyesírási felmérése
érintett tanárok
a 11. évfolyam magyar írásbeli kisérettségijének előkészítése
és javítása
érintett tanárok
- OKTV-nevezések, diákok felkészítése
érintett tanárok
-

Október
- iskolai helyesírási verseny rendezése és javítása
- megemlékezés az aradi vértanúkról
- megemlékezés október 23-ról
- őszi írásbeli érettségik javítása
November

Barta Ilona, Widder László
Némethné Pallos Stefi
Prófusz Magdolna
Braun Éva, Kovács Éva

- A magyar nyelv napja (megemlékezés)
- az akadémikusok emléktáblájának koszorúzása
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Kalmár Angéla
Prófusz Magdolna,

Varga Anikó, Szever László
- iskolai Kazinczy-verseny rendezése
Braun Éva, Widder László
- Implom József helyesírási versenyre felkészítés
érintett tanár(ok)
- felvételi előkészítő 8. osztályosoknak
magyar szakos kollégák
(külön beosztás szerint)
- szóbeli pótérettségik
Braun Éva, Kovács Éva
- iskolai szavalóverseny /válogató/
Braun Éva, Kovács Éva
- ’’Édes anyanyelvünk” vetélkedőre történő felkészítés (kísérés)
Kovács Éva

December
- szalagavató műsor /dec. 8./
- vers- és prózaíró verseny meghirdetése

Prófusz Magdolna
Braun Éva, Widder László

Január
- A magyar kultúra napja
- 9. évfolyam 2. szövegértési felmérője
- központi írásbeli felvételi
- pót központi írásbeli felvételi
- táncház

Barta Ilona
érintett tanárok
munkaközösség tagjai
munkaközösség tagjai
Prófusz Magdolna

Február
- megemlékezés a kommunizmus diktatúrájának áldozatairól
- szóbeli felvételi vizsga
- pót szóbeli felvételi vizsga
- iskolai helytörténeti írásbeli vetélkedő (két fordulóban)

Beri Gábor
munkaközösség tagjai
munkaközösség tagjai
Szever László

Március
- március 15-i iskolai ünnepély
Prófusz Magdolna
- történelem írásbeli próbaérettségi előkészítése, javítása
érintett tanárok,
Braun Éva, Némethné P. Stefánia
- magyar írásbeli próbaérettségi előkészítése, javítása
érintett tanárok,
Szabó Viktória, Varga Ilona
- "Édes anyanyelvünk” (iskolai forduló)
Kovács Éva
- iskolai helytörténeti írásbeli vetélkedő (két fordulóban)
Szever László
Április
- A költészet napja (megemlékezés)
- megemlékezés a holocaust áldozatairól
- kerületi szavalóverseny („Hatágú síp”)

(ápr.10.)
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Varga Ilona
Braun Éva, Widder László
Kovács Éva

Május
- ballagási műsor rendezése
- 10. évfolyam magyar szóbeli kisérettségi
- 11. évfolyam történelem szóbeli kisérettségi
- kompetenciamérés előkészítése és felügyelete
- a 9. évfolyam 3. szövegértési és helyesírási felmérője
- írásbeli érettségik javítása

Szabó Viktória
érintett tanárok
érintett tanárok
érintett tanárok
érintett tanárok
érintett tanárok

Június
- A nemzeti összetartozás napja (megemlékezés)
- szóbeli érettségi vizsgák
- technikusi oklevélosztó ünnepség
- tanévzáró és -nyitó ünnepség
- záró munkaközösségi értekezlet

Tikász András
érintett tanárok
Prófusz Magdolna
Barta Ilona, Widder László
munkaközösség tagjai

Szakmai fejlesztési terv

Munkaközösségünk minden tagja a mindennapi munkája során önfejlesztő úton törekszik az
új digitális technikák megismerésére és ezek használatára. Ehhez külső szakmai segítségre is
szükségünk van. Szívesen pályáznánk az ehhez kapcsolódó továbbképzésekre. A
munkaközösség szinte minden tagja jelezte, hogy részt venne a GINOP-6.1.2-15 A digitális
szakadék csökkentése elnevezésű projektben.
A cél: a digitális kompetenciáink fejlesztése, ill. az ehhez szükséges eszközök megléte,
beszerzése. Ezt több osztályban vezetnénk be. Az ott tanuló diákoknak és tanító tanároknak
tabletekre van szüksége, hogy eredményesen végezzék munkájukat.

Indokaink: ezek az eszközök interaktív, egyénre szabott tanulási lehetőséget biztosítanak.
Jobb megértést feltételeznek a különböző, többoldalú prezentációs lehetőségek kapcsán. A
diákok tanulási képessége intenzívebben fejlődne. Az egyéni sikerélmény nőne, könnyebben
összpontosítanák figyelmüket. A hátrányos helyzetűek, speciális nevelési igényűek integratív,
de egyénre szabott oktatásban részesülhetnének. A tanuláshoz való viszony pozitívan
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módosulna (aktivitás, önállóság, motiváció stb.). A folyamatos tanulásra felkészítő készségek,
kompetenciák (intelligens tanulás, digitális írástudás, problémamegoldó készség,
kommunikációs készség, szociális és életviteli készségek) megerősödnének.
Ez kiemelkedően fontos tantárgyaink oktatásásban. Ezért kérjük maximális támogatásukat.
A továbbképzésben résztvevő kollégák megszerzett tudásukat átadják kollégáiknak.

A tanév során felmerülő egyéb feladataink
A humán munkaközösség a 8. évfolyamos tanulók számára minden évben (nov., dec., jan.
folyamán) előkészítő foglalkozásokat szervez, melyek során a gyerekek megismerik
iskolánkat és magyartanárainkat. A pozitív élmények hatására sokukat köszönthetjük új
diákjaink között.
a munkaközösség iskolai honlapjának fejlesztése, információkkal való feltöltése
- múzeumi napok megszervezése
- színház- és kiállítás látogatások szervezése /Widder László/
- korrepetálások és a tehetséggondozás megvalósítása (OKTV, versenyek)
- könyvtári órák tartása az olvasás szerepének erősítésére
A munkaközösségi értekezleteinket lehetőség szerint minden hónap egyik szerdáján tartjuk,
illetve az elvégzendő feladatok függvényében, rendkívüli esetben a nagyszünetben legalább 3
nappal korábbi elektronikus úton történő értesítést követően.
-

Budapest, 2017. 09. 01.
Widder László
mb. mk.-vezető
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5. számú melléklet

A reál munkaközösség munkaterve
2017/2018-as tanév
A reál munkaközösség tagjai:
Adyné Kulcsár Enikő — matematika, fizika
Bakai Andrea — természettudomány, pénzügyi és vállalkozási ismeretek
Forgács Judit — testnevelés
Gubicza Ágnes — matematika, fizika
Hackné Nyerges Rita — angol nyelven matematika, intézményvezető
Horváth Balázs — testnevelés
Kámán Ildikó — angol nyelven matematika, munkaközösség-vezető
Keresztfalvi Katalin — matematika, fizika
Kiss Gábor — földrajz, biológia-egészségtan
dr. Kulcsár Gáborné — matematika (és gépészet)
Kungl Andrea — német nyelven matematika
László Krisztina — angol nyelven matematika
Nagy Annamária — matematika
Nagy Zsuzsa — testnevelés
Nánási Gabriella — angol nyelven matematika (és angol nyelv)
Prófusz Magdolna — néptánc
Schmidt Beáta – angol nyelven fizika (óraadó)
Szenczi László — testnevelés
Szőcs Vilmos — testnevelés
Tamási Ibolya — testnevelés
Nyáron egy biológia-kémia szakos és két angol nyelven matematikát és fizikát tanító
kollégánk távozott, bővültünk viszont egy matematikát angolul tanító kollégával és egy fizikát
angolul tanító óraadó egyetemistával. Az új tanterv szerint idén került bevezetésre a pénzügyi
és vállalkozási ismeretek tantárgy is.

A matematika tantárgyat tanítják:
Adyné Kulcsár Enikő
Gubicza Ágnes
Hackné Nyerges Rita
Kámán Ildikó
Keresztfalvi Katalin
dr. Kulcsár Gáborné
Kungl Andrea
László Krisztina
Nagy Annamária
Nánási Gabriella
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A matematika tanításának céljai:



a tanulók problémafelismerő és problémamegoldó képességének fejlesztése,
a munka esztétikája iránti érzék, az ítélőképesség, a kritikai érzék és az
emlékezőképesség fejlesztése,

önállóságra, kreativitásra, logikus gondolkodásra nevelés,

tervszerű, maguk által ellenőrzött munkára nevelés,

kapcsolattartás a szakmai tantárgyakkal
Egységes nevelési és oktatási elvek biztosítása
Közös tanmenetek szerint tanítunk, használatuk mindenki számára kötelező. Ezek azonban
évfolyamon belül is eltérhetnek az osztály profiljának ill. a tanítás nyelvének függvényében.
A tavalyi tanmeneteket szeptember 15-ig átnézzük, a változtatásokat akkorra véglegesítjük.
Addigra készül el a szakközépiskola harmadik évfolyamára érvényes tanmenet is. Iskolánk
ugyanis a szabadon felhasználható órakeretből heti 2 órát szán arra, hogy ezek a diákjaink is,
akik már matematikát nem tanulnának a kerettanterv szerint, megszerezhessék azt a
kompetenciát, mely a szakmai tárgyak jobb megértéséhez és az érettségi követelmények
majdani teljesítéséhez is hozzásegítheti őket.
A tanmenetektől természetesen el lehet térni az osztály speciális igényeinek megfelelően, de
igyekszünk a minden évfolyamon megíratandó központi felmérők idejére évfolyamonként
ugyanaddig eljutni a tananyagban. Adott évfolyamon egy-egy kolléga fogja majd ezeket a
felmérőket koordinálni.
Központi felmérőt írnak (45 percben – saját órán):
9. A, B, C, D, F, G
10. A, B, C, D, F, G
11. A, C, D, F, G
A 9. B/kny, C/kny, E/nyek-F/kny, I/nyek osztályok szeptember első hetében egy egységesen
összeállított 45 perces szintfelmérőt írnak, amelyet százalékosan értékelünk. Ugyanezen
osztályok decemberben egy továbbhaladást mérő 45 perces szintfelmérőt írnak, amelyet
osztályzattal is értékelünk.
A végzős szakgimnáziumi osztályok (12. A, B, C, D, E, F, G) próbaérettségi dolgozatot írnak
az érettséginek megfelelő időtartamban és szinten egy előzetesen meghatározott időpontban.
A 9. B, C és F két tanítási nyelvű osztályok a tanév végén az iskolavezetés által meghatározott
vizsgaidőpontokban az adott idegen nyelven szóbeli vizsgát tesznek. A szóbeli tételeket a
vizsgáztató tanárok egyeztetik. A vizsgajegy tripla súlyozású.

A fizika tantárgyat tanítják:
Scmidt Beáta
Adyné Kulcsár Enikő
Gubicza Ágnes
Kámán Ildikó
Keresztfalvi Katalin

A fizika tanításának céljai:











a problémafelismerő és problémamegoldó képesség fejlesztése,
a munka esztétikájának fejlesztése,
az önálló gondolkodásra való nevelés,
az emlékezőképesség fejlesztése,
a hétköznapi jelenségek fizikai leírása, ezek törvényszerű megfogalmazása és
gyakorlatban való alkalmazása,
internet használata, alkalmazása,
kapcsolattartás a szakmai tantárgyakkal,
versenyre való felkészítés,
érettségire való felkészítés,
nevelés

Egységes nevelési és oktatási elvek biztosítása
Közös tanmenetek szerint tanítunk, használatuk mindenki számára kötelező. Ezek a fizika
esetében jelentősen eltérnek évfolyamon belül is az osztály profiljának ill. a tanítás nyelvének
függvényében, hiszen az óraszámok jelentősen különböznek.
Idegen nyelvű fizikaoktatás angol nyelven a két tanítási nyelvű osztályokban folyik. Német
nyelven fizikaoktatás jelenleg nincs.
A viszonylag egységes követelményekhez igazodva évfolyamdolgozatot írnak (45 percben saját órán) a következő osztályok:
9. B, C, F (hiszen csak a két tanítási nyelvű osztályok tanulnak itt fizikát)
10. A, B, C, D, F, G
A 11. évfolyam nem angol nyelvű osztályai utolsó évben tanulják a fizikát, és várhatóan nem
választják érettségi tárgynak, angolos osztályból pedig egyetlen van – ezért ez az évfolyam
nem ír központi dolgozatot. Az eltérő tanmenetek miatt a magyar nyelvű és az idegen nyelvű
osztályok felmérői a 10. évfolyamon is jelentősen eltérnek majd.
A végzős angol nyelvű szakgimnáziumi osztályok azon diákjai, akik érettségit tesznek majd
fizikából (12. B, C, D) próbaérettségi dolgozatot írnak az érettséginek megfelelő
időtartamban és szinten egy előzetesen meghatározott időpontban. Ezt a dolgozatot az
érettségizni szándékozó többi diák is megírja.
A középszintű szóbeli érettségi iskola által meghatározott témaköreit a vizsgázóknak időben
kiadjuk, a kísérletekre, mérésekre, mérések elemzésére a vizsgázókat felkészítjük. Az emelt
szintű érettségi témakörei és kísérletei az Oktatási Hivatal honlapján találhatók, erre külön
felhívjuk a vizsgázók figyelmét.
A 10. B és C angol két tanítási nyelvű osztályok a tanév végén az iskolavezetés által
meghatározott vizsgaidőpontokban angol nyelven szóbeli vizsgát tesznek. A vizsgajegy tripla
súlyozású.

A matematika és fizika tantárgyakra egyaránt vonatkozó egységes elvek
Egységes a témazáró és központi dolgozatokat osztályzása:
0 - 32%
33% - 50%

1 (elégtelen)
2 (elégséges)

51% - 70%
71% - 85%
86% - 100%

3 (közepes)
4 (jó)
5 (jeles)

A témazárókat és központi felmérőket dupla súlyozású jeggyel értékeljük. A számológép
használatát engedélyezzük minden évfolyamon, kivéve a 9. osztályokban az általános iskolai
tananyag felfrissítése idején matematikából.
A függvénytáblázat használatát engedélyezzük az utolsó két évfolyam központi dolgozatain és
javító-pótló vizsgáin; az egyéb dolgozatok alatt a szaktanár saját döntése, hogy engedélyezi
vagy tiltja annak használatát.
Az év végén javítóvizsgára kötelezett tanulóknak minimál szintű feladatokat jelölünk ki
minden évfolyamon. Ezt a szaktanár maga állítja össze. Szintén a szaktanár feladata az
írásbeli feladatok összeállítása.
Az év végi javítóvizsga követelményei és értékelése:
a.) írásbeli rész: feladatok (45 perc időtartamban)
0 - 9%
1 (elégtelen)
10% - 32%
szóbeli vizsgát tehet
33% - 59%
2 (elégséges)
60%-tól
3 (közepes)
b.) szóbeli rész: az írásbeli rész kiegészítésére, 3-5 egyszerű kérdés maximum 10 percben
A végső döntést a 3 tagú vizsgabizottság hozza meg.
A javítóvizsga eredményét csak az eredményhirdető értekezleten közöljük.
Ha kevés a vizsgázó, az írásbelin 10%-ot el nem érőket is behívhatjuk a szóbeli vizsgára.
A lemorzsolódás csökkentése
Fokozottan figyelünk a lemaradó tanulókra. Korrepetálást órarendbe építetten sok kolléga tart
matematikából és fizikából, de ezen felül egyénileg is felkereshetők vagyunk, és az
osztályfőnökökkel is konzultálunk a leggyengébben teljesítő diákokról. Nem kötelező, de
sokunk által követett elv, hogy 2,00-s átlag alatt javítóvizsgára kötelezzük a tanulókat. A
tavalyi tanévben összesen 20 ilyen diák volt, ami az eddigiekhez képest jelentős csökkenést
jelent.
A sikeres érettségire való felkészítést az utolsó két évfolyamon a középszintű érettségire
felkészítő órákkal segítjük.
A tehetségek felkarolása
A tavalyi tanévben is voltak versenyeken szépen szereplő diákok. Velük és az újonnan bejövő
legtehetségesebb tanulókkal személyre szabottan foglalkozunk, és ha megoldható,
szakkörökre irányítjuk őket. Jó lenne, ha tudnánk idén is indítani mindkét tárgyból szakkört:
matematikából elsősorban az alsóbb évesek érdeklődnének, fizikából pedig kísérletezésre
lenne igény. A tavalyi évhez hasonlóan idén is tervezzük, hogy az országos versenyeken
döntőbe jutó diákok szakirányú táboroztatását anyagilag is támogatjuk.
A továbbtanulást elősegítendő az utolsó két évfolyamon, heti két órában emelt szintű
érettségire felkészítő órákat tartunk matematikából.
Az alábbi tanulmányi versenyekre tervezzük tanulóinkat nevezni:

OKTV, Arany Dániel, Zrínyi Ilona, Pangea, Kenguru, Matematika határok nélkül, Bolyai
Csapatverseny, Német nyelvű matematika verseny, Mikola Sándor Fizikaverseny
Ezek zöme a diákok számára ingyenes, de örülnénk, ha lenne mód a legtehetségesebb
diákokat a többi versenyen támogatni.
Folyamatosan követjük az iskolába érkező és az Interneten kiírt egyéb versenyfelhívásokat is,
és diákjaink figyelmét igyekszünk felhívni ezekre is. A versenyeken jól szereplő diákokat
évközi ötösökkel motiváljuk.
Az iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos tanulók számára tehetséggondozó szakkört tartunk
10 alkalommal a felvételit megelőző időszakban keddi napokon. Ezt Nánási Gabriella
koordinálja.

Egyéb természettudományos tantárgyak
Az új kerettanterv szerint kémiát és földrajzot már nem tanítunk, a 9. évfolyamon ezek helyett
a komplex természettudományos tantárgyat tanítjuk a magyar nyelvű szakgimnáziumi és a
szakközépiskolai osztályokban heti 3 órában. A régi kerettanterv szerinti 11. és 12.
évfolyamunkon még van biológia-egészségtan tantárgy. A biológia-egészségtan tantárgyat
Kiss Gábor, a komplex természettudományos tantárgyat Bakai Andrea tanítja.
A természettudományos tanterv lefedi az eddig külön tanított ismereteket, de a
természettudományt egyként kezeli, sőt a többi tudományterületet, de a művészeti
tevékenységeket is integrálni törekszik. Szép lenne, ha az irányelvek szerint lehetne tanítani
ezt a tárgyat, de ahhoz először az egyetemi tanárképzést kellene átalakítani, majd használható
tankönyvet kellene készíteni. Így iskolánkban egyelőre szét lesz tördelve ez a tantárgy
biológiára, kémiára és földrajzra, a csatlakozási területek megemlítésével.
Nem szorosan a természettudományokhoz tartozó, idén először tanított tantárgy a pénzügyi és
vállalkozási ismeretek. Kapcsolódik ez a gazdaságföldrajzhoz, de végső célja ennél sokkal
gyakorlatibb ismeretek elsajátíttatása: az, hogy a diákok megtanulják a tudatos pénzügyi
tervezést, megismerjék az etikus vállalkozás alapjait. A tantárgyat tanító kolléganő, Bakai
Andrea jelenleg még írja a tanmenetet, tankönyv nem áll rendelkezésre. Tervezi osztályaival
valamely pénzintézet meglátogatását, és diákjai remélhetőleg aktívan részt vesznek majd az
iskola pénzügyi témahetének programjaiban is.

A matematika és a természettudományok népszerűsítése
Az ünnepélyes tanévnyitón már rendeztünk bemutatót érdekes fizika kísérletekből. Diáknapi
rendezvényünkön is tervezzük ezek bemutatását. Az idén április 20-án megrendezendő
Szakmák éjszakája rendezvényén idén is részt veszünk, csatlakozunk az országos Fizika
mindenkié rendezvényéhez is. Ezeken is a fizika kísérleteken keresztül a tantárgyat
népszerűsíthetjük – saját diákjainknak, de érdeklődő külsősöknek is.
Aktuálisan a szeptember 29-i Kutatók éjszakájára hívjuk fel diákjaink figyelmét, s ha igény
van rá, velük is tartunk.
A matematikát és a természettudományos tantárgyakat tanító tanárok a 7. és 8. osztályos
tanulóknak immár hagyományosan komplex természettudományos versenyt is szerveznek,
melyben 3-4 fős általános iskolai csapatok versenyezhetnek. A feladatok nem a lexikai tudást,

sokkal inkább az iskolánkban igényelt készségeket kérik számon, játékos formában. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra is, hogy saját diákjainkat is bevonjuk a szervezésbe. Nem titkolt
célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét iskolánk felé irányítsuk. A verseny
tervezett időpontja 2017. novembere.

A testnevelés tantárgyat tanítják:
Forgács Judit
Horváth Balázs
Nagy Zsuzsa
Szenczi László
Szőcs Vilmos
Tamási Ibolya
Órarendi óraként néptáncot tanít:

Prófusz Magdolna

A labdarúgó sportkört szervezi:

Andorfer János

A heti öt óra testnevelés idén a legtöbb alkalommal egyszerre akár 4 osztály foglalkoztatását
is igényli. A legnagyobb nehézségek a téli időszakban, illetve a rossz időjárási körülmények
előfordulásakor jelentkeznek majd.
Idén is el kell végezni a NETFIT-felmérést; ebben az iskolai védőnő is felajánlotta a
közreműködését. Idén is csatlakozunk a Kihívás napja- rendezvényhez. Aktivizáljuk
diákjainkat, hogy minél többen vegyenek részt az Újpesti kerékpáros és futó nap
rendezvényen.
Az iskolai sportkör szervezeti és működési felépítése
Atlétika:

Labdarúgás:

Kézilabda:
Kosárlabda:
Röplabda:

Szenczi László
V. korcsopor
VI. korcsoport
Andorfer János
V. korcsoport
VI. korcsoport
Forgács Judit
Horváth Balázs
Nagy Zsuzsa

Az iskolai sportkör szakmai programja
1.

Atlétika:

A munkatervben szereplő versenyeken való részvétel kiválasztásos
alapon történik.

2.

Labdarúgás: - Bródy kupa (reméljük, megrendezik!)
- Őszi sportparti (Újpesti Önkormányzat – Öregfiúk csapattal)
- Pesti srác kupa
- Fair Play bajnokság (egy vagy 2 csapattal)
- téli teremlabdarúgás (két csapattal, az V. és a VI. korcsoportból)

Az anyagi lehetőségek felmérése után megrendezhető lenne egy, az iskola hosszú fennállását
ünneplő "90 éves kupa" is. Ehhez sok szervezőmunkára van szükség, a testnevelők közös
munkájára és a fenntartó támogatására is.
3.

Kosárlabda:

A kerületi iskolák által szervezett kosárlabda tornákon meghívás esetén
részt veszünk.
A csapat összeállítása kiválasztásos alapon történik a testnevelő tanári
kollektíva javaslatára.

4.

Kézilabda:

Rendszeresen edzéseket tartunk iskolai szinten, melyet egy diákunk is
segít.

5.

Röplabda:

Lehetőség van a bajnokságba való bekapcsolódásra, feladatunk a csapat
építése, iskolai és diákolimpiai szinten.

Idén olyan sok diákunk csatlakozott a röplabda utánpótlás csapathoz, hogy így az iskolai
pálya új, biztonságos és professzionális játékra alkalmas burkolatot kap.
Tervezett versenyek a 2017/18-as tanévre
Atlétika:

Fedett pályás bajnokság / febr./
Középiskolás pályabajnokság (egyéni+váltók)/ ápr.-máj./
Felelős: Szenczi László

Labdarúgás:

Kerületi Középiskolai Bajnokság
Kispályás Középiskolai Bajnokság
Fedett pályás Középiskolai Bajnokság
Felelős:Andorfer János

Kosárlabda:

Kerületi meghívásos versenyek a kiírások szerint,
pl. Verbényi Kupa
Felelős:Horváth Balázs

Röplabda:

Budapesti Diákolimpia a versenykiírás szerint
Felelős:Nagy Zsuzsa

Kézilabda:

Meghívásos versenyek a kiírások szerint

Diáknapi sportrendezvények az iskolában versenykiírás szerint
Kosárlabda felelőse: Horváth Balázs
Röplabda felelőse: Nagy Zsuzsa
Floorball felelőse: Forgács Judit
Asztalitenisz felelőse: Tamási Ibolya
Lábtenisz felelőse: Szenczi László

Az iskolai táncoktatás
Táncot a testnevelés óra keretein belül heti 2 órában tanulnak diákjaink az itteni második
évükben, az idegen tannyelvűek a 10. évfolyamon is.
A Prófusz Magdolna vezetésével elsajátított tánctudást diákjaink bemutathatják szélesebb
közönségnek is.
Az akadémikusok koszorúzási ünnepélyén várhatóan idén is tánckoreográfiát mutat be egy
válogatott csoport. A tánccsoport az október 23-i és a március 15-i ünnepélyen is fellép.
A magyar kultúra napja tiszteletére táncházat és vizsgabemutatót tartunk különböző
tájegységek táncaiból a táncot tanuló diákjaink szereplésével. Ezen szívesen látjuk diákjaink
hozzátartozóit is, és a legjobban felkészült osztályok a tanári karból válogatott zsűri döntése
alapján díjazásban részesülnek.

A reál munkaközösség egyéb feladatai
Új kollégák segítése, mentorálása:
László Krisztina (matematika angolul)
Schmidt Beáta (fizika angolul)
Őket a szakos kollégák egyaránt segítik, elsősorban Kámán Ildikó.
Az őszi javító-pótló érettségi vizsga:
Matematika: Adyné Kulcsár Enikő, Hackné Nyerges Rita, Nánási Gabriella, Kungl Andrea,
László Krisztina
Fizika: Adyné Kulcsár Enikő
Testnevelés: Horváth Balázs
Az UMSZKI reál munkaközösségének képviselete a BMSZC-ben:
Nagy Annamária

Továbbképzés, módszertani megújulás, eszközállomány fejlesztése
Nánási Gabriella idén diplomázik mentortanárként, Nagy Annamária pedig idén kezdi meg
ezirányú tanulmányait. Kungl Andrea minősítése idén októberben esedékes.
Lehetőség és igény szerint a munkaközösség vezetője és tagjai tapasztalatcsere céljából
látogatják egymás óráit. Igyekszünk járni továbbképzésekre is. Sajnos a legtöbbünket érintő
mattanárklub összejövetelei tanítási időben kezdődnek, de a hírleveleket követjük.
Az iskolaidőn kívül megrendezett összejövetelek (pl. a Rátz László Vándorgyűlés), ahol nem
csak érdekes feladatokkal találkozhatunk, de jó gyakorlatokkal és a kollégák problémáival is,
sajnos önköltségesek. Örömmel vennénk, ha ehhez hasonló konferenciák látogatásához a
fenntartó is hozzá tudna járulni. Ezek kiírása, a rendezvényekre való jelentkezés még nem
kezdődött el.
Érezzük, elsősorban a matematikát és a természettudományos tárgyakat tanító kollégák, hogy
szükség van módszertani megújulásra, a digitális kompetenciák elsajátítására, mert diákjaink
már más módon szerzik és dolgozzák fel az információkat, mint mi. Néhányan közülünk
tervezik az iskolánkban már a gépész területen jól működő moodle-rendszer kipróbálását,
hogy a diákokhoz a számukra megszokottabb módon is eljuthassunk.
Néhány szaktanteremben van már projektor vagy okostábla, de nekünk magunknak is meg
kellene tanulnunk, hogyan használjuk ezeket fel okosan. Ezért továbbképzésre lenne
szükségünk.
Remek lehetőségnek ígérkezik például a neteducatio.hu oldalán hirdetett néhány online
elvégezhető távoktatásos és kreditet is adó tanfolyam, melyek fókuszában éppen a digitális
oktatás áll. Ezek közül többre lenne igény a munkaközösségen belül, például az alábbiakra:


Digitális generációhoz igazított pedagógia-módszertani továbbképzés pedagógusok számára
(30 óra, 30 kredit) 32 900 Ft

https://neteducatio.hu/kepzes/digitalis-generaciohoz-igazitott-pedagogia-modszertanitovabbkepzes-pedagogusok-szamara/


Módszertani megújító továbbképzés tanárok számára (60 óra, 60 kredit) 59 900 Ft

https://neteducatio.hu/kepzes/modszertanimegujito/
Hasonlóan érdeklődés mutatkozik a Geomatech-tanfolyam Látható matematika ill. Látható
természettudomány kurzusainak elvégzésére. Ezen a korábbi években ingyenes tanfolyamon
néhányan már részt vettünk, a Geogebra programot használjuk is órákon, de itt nemcsak azt, hanem
sok, a természettudományos tárgyakban is használható szoftveres alkalmazást, sőt kooperatív,
kollaboratív és csoportmunkán alapuló, élményközpontú oktatási módszereket is megismerhetünk.

http://www.geomatech.hu/tanaroknak/kepzeseink
Az élményközpontú oktatás egyik megvalósítása a gamifikáció/játékosítás. Ez a játékokon
felnőtt nemzedék megfogásának egyik legnagyobb sikereket elkönyvelő módja. Mód van ezt
is távképzéssel elvégezni, így nem kellene munkaidőben távol maradni:
https://neteducatio.hu/kepzes/jatekkal-jobb-tanitani-a-gamification-elmelete-es-gyakorlatakezdoknek-15-ora-15-kredit/ 18 900 Ft
Osztályfőnökként és szaktanárként is hasznos lenne továbbá gyakorlatorientált
konfliktuskezelés kurzus elvégzése, például az OFI által kiírt és szintén akkreditált kurzusé:

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/tamop_315_belsofejl_konfliktus_60_prospektus_0.
pdf ,
de hasonló, tanároknak szánt erőszakmentes kommunikációt fejlesztő tréningek is elérhetők,
például
http://rambala.hu/esemenyek/az-eroszakmentes-kommunikacio-lenyege32
12 000 Ft
Munkaközösségünk zöme 20-25 éve van a pályán, és egyre erősebben érzi annak az igényét,
hogy a meglévő módszertani eszköztárát bővítse. Többen szívesen képeznénk magunkat
tanítási időn kívül – akár személyesen megjelenve a képzéseken, akár távoktatási formában –
de nehezen gazdálkodjuk ki a képzések költségeit.
Gondot okoz az is, hogy a modern eszközök hiányában a továbbképzéseken megismert és
jövőben megismerendő módszereket nehezen tudjuk alkalmazni. Sajnos már a tananyag
korábban megszokott, papír-alapú sokszorosítása is gondot okoz: a tanári szobák
nyomtatóinak tintapatronnal való ellátása gyakran akadozik, a fénymásolók a folyamatos
túlterheltség miatt időnként nem működnek. Bár minden tanári szoba fel van szerelve egy
számítógéppel, az ott dolgozó kollégák közül sokan saját laptopon dolgoznak, mert a közös
géphez egyszerre nem férünk hozzá.
A 9 szaktantermünkből csak 3 van felszerelve projektorral, bizonyos termekben a
számítógépek gyorsasága még videók lejátszására sem alkalmas. A projektor segítségével
egyszerűbb az órákon a diákok motivációjának felkeltése és megtartása, a diákok
aktivitásának elérése és az egyes munkamódszerek váltogatása. A projektor nagy segítséget
nyújt az új anyag feldolgozásában, kiegészíti a frontális munkát, felgyorsítja a házi feladat
ellenőrzését, a pármunka és a csoportmunka szervezését, lebonyolítását. A pedagógus
többször fordulhat az osztály felé, a táblára írás ideje is lecsökken. A youtube-on nagy
számban fellelhetők olyan magyarázatok, szemléltető előadások, amelyeket anyanyelvi
tanárok készítettek, s ezekkel az autentikus videókkal különösen az idegen nyelven tartott
órák tehetők színesebbé. A kivetíthető képek és ábrák segítenek a tananyag elmélyítésében. A
projektor segítségével kihasználhatjuk a GeoGebra programban rejlő lehetőségeket.
A kollégák visszajelzései alapján szükség lenne még legalább három projektorra és ezekhez jó
minőségű hangszórókra is.
Sok iskolában mindennapi gyakorlat a tabletek órai használata. Iskolánkban is szívesen
kipróbálná ezt az oktatási formát egy fiatal kolléganőnk, aki ehhez megfelelő módszertani és
IT-háttérrel is rendelkezik. A módszer beválása esetén ő a többiek képzésében is segítséget
nyújtana. Becslése szerint a differenciált oktatást már az is segítené, ha minden 3 tanulóra
jutna egy interneteléréssel rendelkező tablet, de természetesen a leghatékonyabb az lenne, ha
a diákcsoport minden tanulója külön tabletet használhatna. Így például önjavító tesztek
segítségével a tanulócsoportok egyénre szabott feladatokat oldhatnának meg. Fejlődne a
digitális kompetenciájuk, megtanulnák az interneten elérhető matematikai segédeszközök
(váltók, ábrázolóprogramok) használatát is. Jelentősen csökkenne a fénymásolás mennyisége
is, hiszen a tananyagok otthon is elérhetőek maradnának a tanulók számára. Könnyebb lenne
szemléltetni a geometriában és a függvényeknél az ábrázolóprogramok segítségével. A
statisztika témakörében relevánsabb, a diákok érdeklődéséhez kapcsolódó adathalmazokkal
tudnánk dolgozni. A kombinatorika és a valószínűség témakörét kényelmesen lehetne
véletlengenerátorok, kockaszimulátorok segítségével illusztrálni.

A térbeli gondolkodás fejlesztésének kiváló eszköze lehetne a 3D toll, aminek segítségével a
"levegőbe" lehet rajzolni, így térbeli ábrákat képes készíteni minden tanuló.
http://3doodler.hu/kreativ-oktatas/ 37 900 Ft,
készletben 6x3Doodler 6 darabos EDU oktatási csomag: 319 000 Ft







6x DoodlePad (olyan plexi lap, amire sokkal jobb rajzolni, mint más felületekre)
4x Fúvóka szett (különböző átmérőjű és formájú tollhegyek a különleges vonalakért)
2x JetPack, azaz külső akkumulátor, hogy ne csak áramforrás mellett lehessen használni az
eszközöket
600x szál anyag
1x Projekt könyv - egy angol nyelvű, színes könyv projektötletekkel, sablonokkal és
feladatokkal a toll használatához
Ajándék pendrive, matricák és meglepetések bújnak még meg a csomagban

Segítséget nyújtana az önképzéshez néhány olyan kiadvány is, melyből ötleteket meríthetünk,
például egy csomagban a Z generáció igényeihez illeszkedő könyvekkel, e-bookokkal:
 Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár
 Pándiné Csajági Mária: Szabad a játék–Legyen élmény a tanulás játékos
módszerekkel!
 Fegyverneki Gergő: A kaméleon-pedagógus így csinálja…
 KOMPETENCIA KALAUZ – 33 feladatterv kompetenciafejlesztéshez
 Páll Viktória: Tanórák szakácskönyve (e-book)
 Ökördi Réka: Hatékonyan segíteni! (e-book)
 Váczi Dorka: Digitális történetmesélés az oktatásban
https://neteducatio.hu/uzlet/eredmenyes-szeptember-csomag/
11 920 Ft
Fizika kísérletekhez remekül használhatók lennének olyan érzékelő modulok, melyek méréseit
számítógéppel vagy akár mobiltelefonos alkalmazással is kiértékelhetnék a diákok. Fotocellás
sebesség/gyorsulásmérési kísérlet az emelt szintű érettségi feladatai között is van, így a
továbbtanuló diákjainkat is eredményesebben tudnánk felkészíteni. Ilyen egyszerű modul
például az alábbi fotókapu-érzékelő, mely a kinematika tanítása során lehetne hasznos:
http://www.taneszkozbolt.hu/tananyagok-79/laboreszkozok-kiserleti-eszkozok-127/neulogmeroeszkozok-636/erzekelo-modul-640/neulog-fotokapu-erzekelo-9863 45.263 Ft,
de hasonló digitális eszközök tudnák segíteni az elektromosság, a dinamika vagy a hőtan
tanítását is.
A fizika szertárunk hagyományos eszközökkel való felszereltsége viszonylag jó, de az éppen
esedékes leltározás során kiderült, hogy szükség van például egy megbízhatóan működő Van
de Graaf-generátorra, vagy hogy a vákuumszivattyú burája széttört. A leltározás még nem
záródott le, így lehetséges, hogy más eszközöket is pótolnunk kell.
A testnevelés szertárunk viszont jelentős bővítésre szorul. A hat testnevelő tanárból 3-4 főnek
rendszeresen van párhuzamosan órája, ami sokszor 100-nál több tanulót is érint. Az órák
szakszerű és hatékony lebonyolítása érdekében több és sokféle sporteszköz használata
szükséges. A nagyobb létszámú (30-40 fő közötti) osztályok óratartásának szervezését
nagymértékben megkönnyíti a tágabb választhatóság, a mennyiségileg és minőségileg
megfelelő eszköz. A jobb helykihasználás is ezt támasztja alá.
Az alább felsorolt sporteszközök, tornaszerek, kiegészítő és járulékos eszközök használatát a
tanterv illetve a helyi tanmenetek előírják. Az eszközök nem fontossági sorrendben

szerepelnek. Ahhoz, hogy az igényeket felmérjük, bővítsük vagy csökkentsük, árajánlatra
lenne szükség.
-bordásfalak az új tornaszobába (egy pár hossza 1.70 m 6 pár: 12db)
-tornapadok az új tornaszobába (4 db 4méteres)
-zsámolyok az új tornaszobába (8 db)
-kondigépek (hajlító-feszítő erősítő, lábbal nyomó)
-magasugró állvány (1 pár)
-focikapu háló (2x3-as 2pár)
-KTK (kiegészítő tornaeszköz készlet) (4 garnitúra)
-focilabda ( 5-ös méret 40 db)
-footsall labda (2 db)
-röplabda (40 db)
-asztalitenisz ütők és labdák (30 pár ütő, 200 db labda)
-floorball készlet (2 garnitúra labdákkal)
-kosárlabda (20 db)
-kézilabda (20 db)
-4kg-os medicinlabda (4 db)
-TRX (4 db)
-fitball labda a tornaszobába (5 db)
-6 db FOX síp
-6 db stopper óra
-párhuzamos korlát a tornaterem végében lévő ping-pong asztal helyére
-tatamik
Mindez nem kevés, de most a tanév kezdetén még pozitívak vagyunk, s reméljük, lesz pozitív
változás.

A munkaközösségi értekezletek időpontja és tartalma
1. augusztus:
2. január:
3. június:

az új tanmenetek elkészítésének megtervezése, az éves munkaterv
megbeszélése,
a félévi munka értékelése, az évfolyamfelmérők és a próbaérettségi
előkészítése,
az éves munka értékelése

A munkavégzés során folyamatos megbeszélés, egyeztetés zajlik, szükség esetén újabb
munkaközösségi értekezleteket iktatunk be az elvégzendő feladatok előkészítésére,
megszervezésére az érintett munkaközösségi tagok részvételével.

Budapest, 2017. szeptember 4.
Kámán Ildikó
munkaközösség-vezető

6. számú melléklet

Német nyelvi munkaközösség munkaterve
A 2017/2018. tanévre
A munkaközösség tagjai:
Batóné Schulcz Ágnes
Bessenyei Tünde
Kovács Ferenc
Soósné Varga Lia
Szever László
Tavasziné Fazekas Ildikó
Zachár Judit

Anyanyelvi lektor:
Andrea Ettelt
Idegen nyelven tanító kollégák a két tanítási nyelvű osztályokban:
Kungl Andrea
matematika
Batóné Sch. Ágnes
célnyelvi civilizáció
Szever László történelem
Soósné Varga Lia
célnyelvi civilizáció

Az idei tanévet is az immáron hagyománnyá vált nyelvi táborral kezdtük.
A tábor helyszíne: Balatonfenyves
Időpontja: 2017. augusztus 24-29.
Az idei nyelvi tábor létszáma a tavalyi évhez képest ismét emelkedett - 116 fő - volt.
Örvendetes módon a családok anyagi helyzete javulni látszik, és e mellett egyre több szülő
érzi fontosnak, hogy gyermeke ráhangolódjon a tanévre, illetve rendszerezze az általános
iskolában elsajátított nyelvi ismereteit. Így ismét több diák jelentkezett az idei nyelvi táborba,
s ez a létszám alakulásánál is jelentős változást hozott a tavalyi évhez képest. Ami a német
nyelvet illeti a nyelvi táborban a 9. F /KNY osztály tanulói (9 fő), illetve a 9. F osztály tanulói
(9 fő) vettek részt), a 10. F osztályból 8 tanuló, illetve a 11. F osztályból 7 tanuló vett részt.
Így 3 német szakos tanár dolgozott a nyelvi táborban. A délelőtti nyelvi órák után a tanulók
szabadidejüket kellemesen és hasznosan töltötték el. A délutánok kirándulással (Naplemente
hajózás Fonyódról), úszással, sportjátékokkal (labdarúgás, kosárlabda, röplabda) teltek, illetve
a tábori életet az esti nyelvi vetélkedők tették színesebbé. A tanulói véleményekből kiderült,
hogy a diákok hasznosnak és kellemesnek találták a tábort, és új élményekkel tértek haza.
A munkaközösség alakuló értekezletén (2017. augusztus 30.) értékeltük az előző
tanévet, és felosztottuk az idei tanévben ránk váró feladatokat. Megbeszéltük, hogyan tudnánk
még szakszerűbb munkával fejleszteni tanulóink nyelvtudását. Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy tanulóink a német nyelvnek ne csak a szókészletét, hangtanát, nyelvtanát, hanem teljes

eszköztárát birtokba vegyék. Ez különösen érvényes a két tanítási nyelvű osztályokban.
Ezekben az osztályokban a német nyelvoktatás elsődleges célja az, hogy a tanulók a
megfelelő nyelvi alapok megszerzése után olyan nyelvtudás birtokába jussanak, melynek
hiányosságai nem akadályozzák őket az ismeretszerzésben, amely képessé teszi őket a német
nyelven történő szaktantárgyak tanulására (matematika, történelem, civilizáció).
A jövőre nézve kezdetektől fogva törekednünk kell a tanulók emelt szintű érettségi
vizsgára, illetve a nyelvvizsgára való felkészítésére a két tanítási nyelvű osztályokban.
Közösen arra az álláspontra jutottunk, hogy a 11. év végére a két tanítási osztályokban
rendelkezniük kell a tanulóknak a középfokú (B2 komplex) nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Az
iskola vezetése felé azt a kérést fogalmaztuk meg, hogy a nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzését az iskola anyagilag támogassa. Ehhez szükségünk lenne a megfelelő
nyelvvizsga felkészítő gyakorló könyvekhez, illetve segédanyagokhoz. (TELC, BME, ECL,
CORVINUS és GOETHE nyelvvizsgák felkészítő anyagára.
Céljaink:
- A kommunikatív nyelvtanítás: a beszédhelyzetekre összpontosító „szituatív” tanterven
át a legújabban favorizált tanulóközpontú „projekt” tantervekig mindegyik
segítségével megvalósítható.
- Szóban és írásban egyaránt magas szintű, az interkultúrális tradíciókat megjeleníteni
tudó nyelvtanítás / nyelvtudás megszerzése. (Elsősorban a két tanítási nyelvű
osztályokban).
- A német nyelvhez kapcsolódó kultúra és irodalom felfedezése és megismerése
(Országismeret / Civilizáció), a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség C1 szintre
közelítése- elsősorban a két tanítási nyelvű osztályokban.
- A tudatos és hatékony nyelvtanulási módszerek elsajátítása (önálló tanulási módszerek
és életstratégiák kidolgozása hangsúlyozottan a két tanítási nyelvű osztályokban).
- A különböző oktatási formák, módszerek változatos felhasználása (videó, újság,
nyelvi CD-k, Internet, stb.)
Ahhoz, hogy haladjunk a korral, a digitális kompetenciák fejlesztésére német nyelvórán a
következő ötletek megvalósítása a cél, melyhez megfelelő eszköztárra ( INTERNET,
projektor,Laptop, Tablet, LCD TV….) szükségünk van.:
-

online folyóiratok, cikkek, autentikus szövegek, másodlagos források használata
hanganyagok, videók - ezeknek akár szerkesztése, önálló videók készítése és
közzététele
projektmunkákhoz források, anyagok keresése és azok közzététele
virtuális felületek, osztálytermek közös használata (pl.: eTwinning)
források kritikai használatának megtanítása
online szótárak
tanulóprogramok
Google-books, ifjúsági hangos könyvek használata
nyelvleckék pl.„EXTRA auf DEUTSCH”, digitális „Landeskunde” tananyagok pl.
„Deutschland entdecken” használata
prezentációk készítése és megosztása
házi feladatok, beadandók papír alapú helyettesítése

A kötelező minimális ismeretanyag elsajátításának ellenőrzésére illetve elsősorban a
két tanítási nyelvű osztályokban az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés miatt
vizsga dolgozatokat állítunk össze, amelyeket az alsóbb évfolyamok (9. 10. 11. F) 2018.

májusában (az éves ütemterv szerint), a végzős osztályban (12. F) március első felében - u.n.
próba érettségi keretein belül - írják meg.

A vizsgadolgozatok összeállításáért a két tanítási nyelvű osztályokban felelős:
9. F/KNY

Zachar Judit, Kovács Ferenc, Ettelt Andrea

9. F
10. F
11. F
12. F

Zachar Judit
Soósné Varga Lia
Batóné Schultz Ágnes,
Kovács Ferenc, Ettelt Andrea

A két tanítási osztályokban a célnyelvi (német nyelv) vizsga mellett a tanulóknak az alábbi
táblázat szerint az idegen nyelven tanult tantárgyakból is vizsgázniuk kell. A vizsga
lebonyolításában és a dolgozatok/vizsgafeladatok összeállításában az osztályban tanító
kollegák felelősek. A vizsgák lebonyolítása az éves ütemterv szerinti beosztás alapján történik

NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK VIZSGARENDJE
Osztály
Tantárgy
9.KNY
Német
9.évf.
Német
Matematika
10.évf.
Német
Civilizáció
11.évf.
Német
Történelem
12. évf.
Próba-érettségi

Vizsga típusa
írásbeli+szóbeli
írásbeli+szóbeli
írásbeli+szóbeli
írásbeli+szóbeli
szóbeli
írásbeli+szóbeli
szóbeli
írásbeli+szóbeli

Az idei tanévben is próba érettségit tartunk német nyelvből az érettségi vizsga előtt álló
tanulóink számára.
Időpontja:
2018. március első fele
Írásbeli: emeltszintű érettségi feladatsor
Olvasásértés
Nyelvhelyesség
Hallás utáni szövegértés
Íráskészség
Szóbeli: közvetlen beszélgetés az adott témakörökről
érvelés
Az érettségi feladatokat összeállítja: Kovács Ferenc, Ettelt Andrea
A gyengébb nyelvi készségekkel rendelkező tanulóknak korrepetálási lehetőséget
ajánlunk fel.

A kommunikatív nyelvtanítás mellett nagy gondot fordítunk a német anyanyelvű
országok – elsősorban Németország és Ausztria – kultúrájának, történelmének, gazdasági
földrajzának ismeretére. Az előző évekhez képest idén is meghirdetjük országismereti
versenyünket, ebben a tanévben is benevezhetnek tanulóink az országos civilizáció
versenyre, amely a HEBE Kft. által kerül megrendezésre. A lehetőségeket kihasználva
ösztönözni szeretnénk tanulóinkat, hogy a különböző könyvkiadók, és a GOETHE Intézet
által meghirdetett versenyekre jelentkezzenek. A versenyekre a felkészítésben a
munkaközösség tagjai részt vállalnak.
Az idei tanévben is szeretnénk idegennyelvi vers-és prózamondó versenyt szervezni,
elsősorban a két tanítási nyelvű osztályok számára. Az idegen nyelven történő kommunikálás
során nemcsak a nyelvhelyesség a fontos, hanem törekednünk kell a helyes kiejtésre, a szép
beszédre.
A verseny lebonyolításában szerepet vállal a munkaközösség valamennyi tagja.
Időpont:
Iskolai forduló:
Kerületi forduló:
Fővárosi forduló:

2018. január
2018. február
2018. február/március

Az előző évek sikereire hivatkozva és a nagy érdeklődésre való tekintettel a német nyelvi
munkaközösség az idei évben is a következő programokat szervezi iskolánk tanulói részére:
2018. október MERCEDES GYÁRLÁTOGATÁS
2018. december ADVENT BÉCSBEN
2018. április AUDI GYÁRLÁTOGATÁS
Továbbképzés:
- a munkaközösség tagjai rendszeresen látogatják a külföldi kiadók (Klett, Max Huber,
Cornelsen….) által szervezett nyílt napokat, rendezvényeket
- részt vesznek az Idegen nyelvi hét rendezvényein
- főként a két tanítási nyelvű osztályokban német nyelven szaktantárgyakat
(matematika, történelem, civilizáció) tanító kollégák törekednek arra, hogy a
szakuknak/tantárgyuknak megfelelő idegen nyelvi továbbképzésekre eljussanak
- a digitális kompetenciák fejlesztése miatt a munkaközösség valamennyi tagja részt
kíván venni IKT eszközök használata továbbképzéseken
A minőségi oktatás és a hatékonyabb nyelvtanulás / tanítás érdekében az alábbiakat
igényeljük:
- német nyelvi terem / elsősorban a két tanítási nyelvű osztályokban tanító kollegák
számára
- Interaktív tábla ( 122. és 223. terem)
- Projektor(ok) + tartalék égő(k) (196. és 237.222. terem)
- LCD Tv (nagyméretű)
- CD lejátszó USB csatlakozóval
- CD-k, DVD-k, nyelvkönyvek, országismereti anyagok
- nyelvvizsga felkészítő anyagok (TELC, BME, ECL, CORVINUS és GOETHE)

Az idei tanévben is meghirdetjük – elsősorban a két tanítási osztályokban – külföldi
nyelvi táborainkat, tanulmányi kirándulásainkat, amelyeket az iskolavezetéssel történt
előzetes egyeztetés alapján az érettségi szünetben tervezzük.
9.F/KNY Időpont: 2018. Júniu(utolsó tanítási hét)
Helyszín: Ausztria/Obervellach
Tanár:Zachar Judit, Soósné Varga Lia, Nagy Zsuzsa
9. F Időpont: 2018. Május
Helyszín: Ausztria/ Salzburg
Tanár: Zachar Judit
10.F Időpont: 2018. május
Helyszín: Németország/Bajorország
Tanár: Soósné Varga Lia
11.F Időpont: 2018. május
Helyszín: Németország/ Berlin
Tanár: Batóné Schulcz Ágnes

A tanévet a munkaközösségi értekezlettel zárjuk, amelyen értékeljük a tanév munkáját,
eseményeit.
A tanév során minden hónap első szerdáján munkaközösségi értekezletet tartunk, amelyen az
aktuális feladatokat beszéljük meg.
ÖSSZEGZÉS:
A 2017/18. tanévre tervezett német nyelvi események, versenyek:
október: MERCEDES Gyárlátogatás
november: Német nyelvi verseny /Általános Iskola 7-8. osztály tanulói számára
december: ADVENT BÉCSBEN (Csokigyár/Parlament látogatás, Adventi vásár…)
január-február:Vers-és prózamondó verseny (iskolai, kerületi, fővárosi)
március: Német Kisebbségi Önkormányzat által kiírt verseny (projektmunka), országismereti
verseny
április: AUDI gyárlátogatás
május/június: Tanulmányi kirándulások a két tanítási nyelvű osztályok számára/ Ausztria
Németország
augusztus: Nyelvi tábor
A kirándulások részvételi díját a tanulók/szülők fedezik.
A tanév során a versenykiírásnak megfelelően a következő versenyeken szeretnénk részt venni:
HEBE Kft. által kiírt országos német nyelvi levelező verseny
Jeka / Klett Kiadó német nyelvi versenye
DACH –Länder országos civilizáció verseny
GOETHE Intézet által kiírt versenyek

Tehetségháló / Fővárosi-és országos versenyek, a POK által kiírt fővárosi/országos versenyek
OKTV
A versenyek nevezési díját az iskolai/fenntartó költségvetésből fedezzük.
A munkaközösség tagjainak egyöntetű kérése az iskolavezetés felé, hogy a
beiskolázásnál különös figyelmet fordítsunk a német kéttannyelvű képzésre, ebben
természetesen a munkaközösség valamennyi tagja hajlandó közreműködni és ötleteket
adni.

Budapest, 2017. szeptember 1.
Soósné Varga Lia

7. számú melléklet

Az angol munkaközösség 2017-18 évi munkaterve
Tagok, személyi feltételek

A munkaközösség tagjai:
Név

Szoba

Mellék

Saját
terem

működő
projektor?

1. Bessenyei Tünde

180

127

2. Czapkó Krisztina

185

129

184

3. Farkas László Zsolt

121

110

265

4. Fehér Ágnes

115

111

119

5. Fekete Katalin
6. Fodor Zsuzsanna
7. Galambos-Nagy Kriszta

121
304
185

110
169
129

117

8. Hegyiné Závori Szilvia

189

128

182

9. Horváth János

304

169

10. Jermendi Andrea

189

128

181

11. Karácsony Éva
12. Kormos Gabriella

115
121

111
110

194
212

13. Mackovic Andrea

115

111

14. Molnár Eszter

220

185

214

15. Nánási Gabriella

207

165

302

√

16. N.-né Pallós Stefi
17. Pozsár Mária
18. Takács Tímea
19. Seyfried Kati

220
185
121
115

185
129
110
111

221
195

√

20. Szöllősi Brigitta

304

169

21. Varga Ilona

146

123

149

22. Widder Laci

202

159

218

23. Wylie Hughes

121

110

√

√

183

Az idén négy új kollégát kaptunk az anyanyelvi kollégán kívül. Sepsi Adrienn eltávozott a
nyár folyamán.
Karácsony Éva még pár hetet Angliában tölt, őt volt tanítványunk, Szopkó Lujza helyettesíti.

Helyiségek, felszereltség:
Sok kollégának van saját terme. A legtöbb teremben van valamilyen minőségű számítógép,
legtöbb esetben internet is van, bádogtábla, vagy zöld tábla (krétás). Minden igénylőnek jut
CD lejátszó. MŰKÖDŐ, a termekben rögzített projektorok száma: négy. Okos tábla nincs.
Az OUP jelentősen támogatja munkánkat ingyenes tanári csomagokkal, ezek a 121-es
tanáriban találhatók. A könyvtárnak is jelentős angol nyelvű részlege van.
Eszközigény:
265. terem: az ablakra külső árnyékoló hőszigetelő fólia, mert nyár elején elviselhetetlen a
hőség.
185. tanári: számítógép. A jelenleg ott lévő nem működik egyáltalán. A nyomtatóba
festékpatron kellene.
117. terem: ideális esetben nagy képernyős LCD televízió-monitor, vagy egy jól működő
projektor
Az angol nyelv, a szakmai angol és célnyelvi civilizáció tárgyak tanításához szükség lenne
min. az órák 50%-ában számítógépes-projektoros teremre (szakmai angol esetében ez javasolt
a kerettantervben), esetleg tabletekre a tanulóknak megfelelő wi-fi szolgáltatással, okos TVre, vagy legalább működő, jó minőségű projektorra.
Az év teendői:
1) Feladatok: nyelvoktatás, szakmai angol, célnyelvi civilizáció
A munkaközösség tagjai az évente kidolgozott, frissített tanmenetek alapján tanítanak minden
évfolyamon. A tanmenetek alapvetően a Headway és New English File sorozatokra és azok
kiegészítő anyagaira épülnek.
Érettségire felkészítésként a Pearson (Longman) kiadó Érettségi Aktivátor (középszintre) és
az MM Publications Matura Leader Plus Level B2 (emelt szintre) kiadványait használjuk.

9. kny és nyek évfolyam
Ebben a tanévben az angol két tanítási nyelvű szakgimnáziumi osztályok mellet nyelvi
előkészítő osztályok is indulnak iskolánkban, és rendkívül fontos a hatékony, folyamatos
együttműködés. Óraszámok: 18 óra/hét /csoport, kettős csoportbontásban.
A csoportokban tanító tanárokat célszerű úgy elosztani, hogy optimális legyen a tanórák
száma. A koordináló feladatokat az osztályfőnök (ha angol tanár), vagy az egyik angoltanár
látja el, 9. Bkny: Takács Tímeának segít Kormos Gabi, 9. C Kny: Seyfried Kati, 9. I/Nyek:
Fehér Ági, 9. E/Nyek: Bessenyei Tünde (egy csoport!).
A két tannyelv osztályok koordinálására Kormos Gabit kérem meg, a Nyek-es csoportokat
Fehér Ágira bízom, és ők ketten együtt szervezik meg ezen osztályok életét.
Félévkor és év végén vizsga.

9. évfolyam, magyar nyelvű és német két tannyelvű osztályok,
szakközépiskolai osztály

Ezen az évfolyamon veszi fel második idegen nyelvként az angolt a német két tanítási nyelvű
osztály. Könnyen taníthatóak ezek a tanulók, hiszen nagyon jó nyelvi alapokkal és idegen
nyelvtanulási technikákkal rendelkeznek, és általában szeretik az angol nyelvet is. Heti 2 óra
(10-ben is két óra, majd 11-ben 3 óra hetente csoportbontásban).
Az angol két tanítási nyelvű osztályból kettő van ezen az évfolyamon, a 9. B és a 9. C.
Számukra ettől az évtől már nem csak az angol jelent erőpróbát, hanem az angol nyelven
oktatott tantárgyak is (célnyelvi civilizáció heti 1 órában, illetve matematika és fizika
angolul), és az összes többi tantárgy megjelenése.
A három magyar tannyelvű osztály heti 4 órában, csoportbontásban tanulják az angolt, míg a
szakközépiskolások (a volt szakmunkások) (1/9. H) heti 2 órában.
Itt az új kollégák is oroszlánrészt kapnak. Megkérem Widder Lacit és Galambos-Nagy
Krisztát, hogy támogassák az új kollégákat.
9. évfolyam két tanítási nyelvű osztályok:
9. B és 9. C két tannyelvű osztályok: Karácsony Éva és Pozsár Marika
dolgoznak együtt.
10. évfolyam:
Ezen az évfolyamon két darab két tannyelvű, három magyar tannyelvű, egy német két
tannyelvű szakgimnáziumi osztály van (ez utóbbi heti 2 angol órával), és a szakközépiskolai
osztály (a volt szakmunkás). A két tannyelvűekért Czapkó Kriszta és Jermendi Andi a
felelősek, a magyar tannyelvű és német két tannyelvű osztályok koordinációját Molnár
Eszterre bízom.
11. évfolyam:
Egy két tannyelvű, három magyar tannyelvű, és egy szakközépiskolai osztály van az
évfolyamon. Plusz a német két tannyelvű osztály (heti 3 angol órával). Az intenzív tanulás
nagyon fontos, mert az év vége felé tartjuk a próbaérettségit mindegyik szakgimnáziumi
osztálytípusnál. Két tannyelvűeknél kötelező az emelt próbaérettségi, mert látnunk kell, hol
tartanak. Az egész évfolyamot koordinálja Fekete Katalin

12. évfolyam:
A végzősök között két angol két tanítási nyelvű osztály van, plusz a 12. E (NYEK-es), és
három magyar tannyelvű: a 12. A, 12 D és a 12. G. A magyar tannyelvű osztályok
koordinálására Bessenyei Tündit kérem meg, a két tannyelvűek és a Nyek-es osztályok
esetében Nánási Gabi, Czapkó Kriszti és Molnár Eszter dolgoznak össze.

Szakmai angol:
Az informatikusoknál 9-10-ben megjelent a szakmai angol. Ehhez a Tankönyvjegyzékben
nem találtunk megrendelhető kurzuskönyvet. A kollégák a legkülönbözőbb forrásokból, pl az
OUP által rendelkezésre bocsátott ingyenes könyvecskékből (Infromation Technology

student’s Workbook), TechTalk –ból, és az English for Infromation Technology c.
kiadványokból tudnak dolgozni.
Érettségi utáni képzés:
Szakmai angolt, illetve Foglalkoztatás I-t kell tanítani a legkülönbözőbb óraleosztásokban. Az
informatikusok esetében a szakmai angol a szakmai vizsga része. Feleőseik: Mackovic Andi
és Farkas László
Mérések – eredmények hasznosítása
A Pedagógiai Program szellemében minden év végén, 9 Kny és nyek-es osztályokban
félévkor is mérünk. Ezt a féléves mérést osztálykeretben az ott tanító tanárok szervezik és
bonyolítják.
Év végén egy nagy központi mérésen a nyelvi készségek fejlődését mérjük meg, egy
központilag biztosított vizsgaidőpontban.
A felmenő évfolyamok (9., 10. és 11. évfolyam két tannyelvű) év végi mérését központi
vizsganapon oldjuk meg (az írásbelit mindenképpen).
A magyar tannyelvűek év végén éves felmérőt írnak a szaktanárral, órán.
A mérések alapján tudjuk a következő év teendőit meghatározni, a fejlesztés irányát kijelölni.
A két tannyelvűeknél és a nyek-eseknél létfontosságú a nyelvvizsga megszerzése. A mostani
végzősök esetében egészen jól állunk.

Összefoglaló táblázat
A különböző teszt-és vizsgatípusok előfordulása a különböző osztálytípusokban:
Felmérők,

Szakgimnáziumi osztályok

Szakközé

OKJ-s

vizsgák

piskola

képzé

típusa,

(érettségi

s

súlyozás

nélkül)
Magyar
tannyelvű

Angol két
tannyelvű

NYEK

Német két
tannyelvű

Röpdolgozat 1X

X

X

X

X

Témazáró
2X

X

X

X

X

X (csak a kny
évben)

X (csak a
nyek
évben)

Féléves
„progress test”
a tananyagból
(tk, mf), 2 jegy,

X

X

3X
Év végi
záródolg,
záróvizsga
Próbaérettségi

Osztályozóvizsga
Javítóvizsga

X
1 jegy,
3X

X (vizsga,
skill-eket
mér)
2 jegy 3X
X
X
X
X
11.év
11. év végén.
közép
ha érettségizni
végén;
Kötelező emelt
vagy
akar valaki csak
csak
szint. (B2)
emelt
írásbeli és 1
írásbeli
Írásbeli ÉS
szint
jegy, 3X
és 1 jegy,
szóbeli:
3X
2 jegy, 3X
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

X (vizsga, skilleket mér)
2 jegy 3X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

A mérések eredményeit minden esetben felhasználjuk a továbbhaladás meghatározásához.

Tehetséggondozás

Versenyekre való felkészítés
Az angol nyelv tanításához kapcsolódó, mások által meghirdetett vetélkedőkre, versenyekre
való felkészítés:
Az OKTV-n jó lenne indítani az idén is versenyzőket, bár tavaly nem jutottunk be a döntőbe,
a középdöntőben szépen helyt álltak tanítványaink.
Az FFPI a versenyeket most nagyon össze-vissza rendezi, későn hirdeti meg, ha találunk
megfelelőt, jó lenne indulni.
A Budapesti Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumok versenyét a 2. kategóriában tavaly
megnyertük, valószínűleg mi rendezzük a következőt. Azon most helyiként nem veszünk
részt, csak szervezzük.
A Berzeviczy által eddig kétszer kiírt versenyre is mehetünk, ha lesz az idén.
Menet közben ha lesznek meghirdetve versenyek, jelentkezünk.
Az idén is megrendezzük a kerületi szavalóversenyt, a Creative Writing-ot és a műfordító
versenyt.

Buzdítjuk a tanulókat, hogy vegyenek részt a különböző nyelvvizsgaközpontok ingyenes
írásbeli próbavizsgáin, amelyeket itt az iskolában fognak megszervezni. (Origó,
LanguageCert, esetleg Euro)
LanguageCert nyelvvizsga felkészítő kurzus kétszer lesz a tanév során, egy az őszi-téli
vizsgaidőszakra készít fel, a másik a tavaszi-nyárira. Biztatjuk tanulóinkat a nyelvvizsga

megszerzésére is, akár anyagilag is támogatva őket. Reményeink szerint tényleg ingyenes lesz
az első sikeres nyelvvizsga megszerzése.
Egyéni bánásmód:

Korrepetálások, tanulószoba: Elsődleges fontosságú a problémás

tanulók megsegítése.
Igény szerint korrepetálásokat és emelt, illetve középszintű érettségire felkészítő órákat is
tartunk későbbi beosztás szerint.
Tartunk az idén is emelt angol szóbeli érettségi bemutatót, emelt és középszinten is.
Kapcsolattartás, kommunikáció:
A munkaközösség értekezleti rendje:

Összesen négy nagy, az egész munkaközösséget érintő értekezlet van: a nyitó (2017.
augusztus 30-ánvolt), két évközi és a záró.
A nyitó értekezleten beszéltük meg a legfontosabb tennivalókat, felvázoltuk az év feladatait, a
változásokat, megfogalmaztuk kéréseinket a vezetőség felé.
A záró értekezlet természetesen az év értékelését foglalja magában, levonjuk a tanulságokat,
és leírjuk, mit csináltunk jól, és min kell változtatni a következő tanévben.
Az évközi értekezletek a félév és a vizsgák jegyében zajlanak. Sok értekezlet csak „részleges”
lesz, az érintett kollégákat hívom össze (pl. az előkészítő vagy éppen a végzős évfolyamon
tanítókat) érintenek, a többieket nem terheljük. Ezen értekezletek témáját az aktuális
feladatok, problémák adják. Amennyiben olyan feladatunk adódik, amelyhez azonnal
szükséges a munkaközösség tagjainak összehívása, az a lehető leggyorsabban történik (pl. a
nagyszünetben) és az iskolában tartózkodó tagok kötelesek részt venni rajta.
Információk megjelennek még a hirdető táblákon, a fach-okban, az outlook csoportban és
emailekben.

2) A tanév teendői
Angol Munkaközösségi programok 2017-18

Esemény

Időpontja

Szintfelérő vizsga a
bejövő osztályoknak

2017 szept.4.

Origó próbavizsga

Kiírás szerint

Szervezők/
Érintettek
Az ezekben az
osztályokban
tanító kollégák
Bessenyei Tünde
Galambos-Nagy

Megjegyzés

kétnyelvű vizsga

Krisztina
Két tanítási nyelvű
iskolák angol
versenye
meghirdetése
Őszi középszintű
érettségi írásbelik

Minél előbb

Pozsár Marika,
Jermendi Andi

2017. okt. 13-27

Nánási Gabriella

Őszi középszintű
érettségi szóbelik

2017. nov. 20-24 Nánási Gabriella

Jelentkezés OKTVre

2017. szeptember 22ig.

LanguageCert
próbavizsga

október-november folyamán
meg kell hirdetni

végzősöket és a
11. évfolyamot
tanítók érintettek
Fekete K
Őszi kampány kiírás szerint

Halloween +
Thanksgiving

Főleg a 9 kny és
Osztálykeretben
nyek-es osztályok

OKTV helyi forduló 2017.nov. 13.
14.00 óra

végzősöket és a
11. évfolyamot
tanítók érintettek

Read, write and
perform - Berzeviczy

9-11. évfolyam,
magyar és angol
tannyelvű
osztályok
egyaránt: egész
m.köz.
Hegyi Szilvi,
Jermendi Andi

Amint meghirdetik

Egész m.köz

Későbbi kiírás szerint

Általános iskolák
angol nyelvi
vetélkedője itt
nálunk
Kerületi versmondó
verseny helyi
fordulója
9. kny évfolyam
vizsgája

Későbbi kiírás szerint

December, a
szünet előtti kb. 10
nap
Osztálykeretben

Xmas
OKTV második
forduló

2018. február 1.
(csütörtök), 10 óra

Közép szóbeli
bemutató

Kiírás szerint

Reméljük, lesznek továbbjutók

FK, JA

Végzős és vizsgára készülő
osztályok

Emelt szóbeli
bemutató

Kiírás szerint

FK? JA

Végzős és vizsgára készülő
osztályok

Origó próbavizsga

Kiírás szerint

G-Nagy Kriszta

Egész iskola

Kerületi versmondó
verseny kerületi
forduló

Kiírás szerint

Widder Laci

Creative writing
iskolai

2018. január 29től február 28-ig

Fekete Katalin

Egész iskola; Pályázat

Kiírás szerint

Pozsár Marika, Czapkó Kriszti, G-Nagy
Kriszti, varga Ilona

Kiírás szerint.

Budapesti méretű verseny

Műfordító verseny
Két tanítási nyelvű
iskolák angol
versenye
Próbaérettségi

Mi szervezzük.

Két tannyelvű
osztályok vizsgái

külön
időpontban, a
vizsgarend
szerint
Emelt és középszintű Írásbelik: 2018.
érettségik
május 4-28
(angol: május
10.)
Szóbelik:
Emelt: 2018.

a 11. évfolyamot
tanító tanárok,
civ-ből 12. évf.
Ott tanító
tanárok
Egész m.köz.

június 7-14.

Közép:
2018. június 1829.

Szakmai fejlődési terv, továbbképzési igény:
A szakmai angol képzés kiteljesítése, itt szükség lenne tanfolyamokra, CISCO képzésre.
Egyéb képzések, a digitális szakadék csökkentésére:
Moodle
ECDL
Nánási Gabi kérései (és szinte minden angoltanáré): Minden év áprilisában megrendezik
egy hétvégén a NYESZE konferenciát, számos előadással és workshoppal. Ezen szeretnék
részt venni. http://www.nyelviskola.hu/tovabbkepzesek,
Játékosítás képzés: A gamifikáció az oktatásban újabban gyakran megjelenő fogalom, a
játékokon felnőtt nemzedék megfogásának egyik legnagyobb sikereket elkönyvelő

módja, mindenképpen hasznosnak érezném ezzel foglalkozni, ráadásul ez egy távképzési
lehetőség, így nem kellene munkaidőben távol maradnom:
https://neteducatio.hu/kepzes/jatekkal-jobb-tanitani-a-gamification-elmelete-esgyakorlata-kezdoknek-15-ora-15-kredit/,
Osztályfőnökként és szaktanárként is hasznát venném egy gyakorlat orientált
konfliktuskezelés kurzusnak, esetleg egy erőszakmentes kommunikáció fejlesztő
tréningnek.
Például:http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/tamop_315_belsofejl_konfliktus_60_p
rospektus_0.pdf
http://rambala.hu/esemenyek/az-eroszakmentes-kommunikacio-lenyege32 vagy akár
ennek a 30 órás változata...

Marketing:
Megszervezzük az általános iskolák angol nyelvi versenyét.
A LanguageCert próbanyelvvizsga nyitott esemény, oda is meg lehet hívni más iskolák
tanulóit, vagy felnőtteket, bárkit.
A kerületi szavalóverseny is egy lehetőség, hogy külsősök megismerjék az iskolát.

Budapest, 2017. szeptember 4.
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INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

 Munkaközösség tagjai, személyi feltételek
Évzáró-, évnyitó értekezleten felmerült, de megvalósult: egy munkaközösséggé vált az
eddigi elmélet-gyakorlat mk!
A szakképzés és szakgimnáziumi képzés óraszáma a létszám miatt is növekedett, év eleji
probléma a megfelelő szakember keresése, alkalmazása. Szülési szabadságra távozott Juhász
Markovits Adrienn és Szegedi Csilla, elhagyta munkaközösségünket Soós Veronika, Kluka
Norbert, Marót Máté és Gáspárik Dezső, utóbbi a gyakorlati munkaközösség tagjaként. Ezt a
hatalmas változást csak az intézmény vezetőségének segítségével lehetett megoldani,
köszönet érte!
A változások eredményeként az ágazathoz kapcsolódó munkaszervezés tárgyat Antoni
József tanítja heti 7 órában. A szakmai tárgyak közül a hálózati ismeretek tanításához az
intézmény igénybe vette az IT Services felajánlását, így 10 elméleti órát külsős óraadóként a
cég alkalmazottja fogja ellátni. Három nyugdíjas kolléga enyhíti az óraszámból adódó
gondokat, de még így is heti 24-26 óra kollégáim megterhelése! A munkaközösség tagjai:
Aranyos Ildikó
igazgatóhelyettes
Barabás Gábor
Dési Imre
Gáspárik Dezső
Giczy Gergő
Habóczki Károly
Englert Ervin
mk.vez.
Karikó-Tóth Tamás
óraadó
Kriston Aranka
Kurucz Gábor
Markovich László
Nagy Tünde
óraadó
Nagy Imre
óraadó
Puskás László
Szegő János
Wittine Mária
A névsort ki lehetne egészíteni közismereti informatika-szakképzés jellemzővel, de az
egyesítés eredményeként ez elmarad, a munkaközösség fele mindkét területen kapott
feladatokat.

 Rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség
Informatika lévén, a kerettanterv feltételként határozza meg a számítógéptermet, kivetítőt,
a hálózati kapcsolatot. A gyakorlati termek rendelkeznek ezzel a kritériummal, de az elméleti
órák többsége eddig elméleti teremben zajlott, előfordult a kivetítő hiánya. Ettől a tanévtől
kezdve törekedni kell óraszámok, leterheltség és a megnövekedett létszám miatt, - a
kivetítővel, esetleg interaktív táblával ellátott termek használatára! Interaktív tábla egy
elméleti-, és kettő gyakorlati teremben található. A gyakorlati termek gépszáma 16-30 közötti.
A 31. terem korszerű gépekkel és jelentős átalakítással 30 tanuló számára teremt lehetőséget,
így az elméleti órák egy része itt is megtarthatóvá válik.
Az 5. terem átalakítása jelenleg is zajlik, elkészülte után a hálózati ismeretek gyakorlati
része nemcsak szimulált, hanem valós környezetben is megvalósíthatóvá válik.
A folyamatos munkát nehezíti, hogy egy-két gép kiesése miatt sok idő telik el a
hiánypótlásra, vagy a javításra, ennek megfelelően rendszergazdai illetve intézmény
vezetőségi segítséget kér a munkaközösség.
A Moodle használata mellett még szükséges a feladatlapok, munkaanyagok elkészítéshez
nyomtató. A 62. tanáriban nincs, a 17. teremben pedig hibás nyomtató található.
A közismereti és szakmai, ágazati informatika szoftverigénye ebben a tanévben nem
változik.
Minden számítógépteremnek van felelőse, akik folyamatosan felügyelik a termek
állapotát, ügyelnek a felszerelések, padok, falak, táblák állagmegóvására. A tanév során
felmerült szoftveres illetve hardveres problémák megoldásában illetve a nem oda való
szoftverek eltávolításában nagy segítséget jelentett a rendszergazdai segítség. Eddig a
tantermek a biztonság érdekében illetve a házirend miatt a szünetekben zárva voltak, de a
megváltozott körülmények miatt ez most a teremfelügyelő illetve óraadó tanár saját hatáskörű
feladata lett.
Számítógép termek felelősei:
2. terem
Wittine Mária
4. terem
Aranyos Ildikó
5. terem
Giczy Gergő, Puskás László?
9. terem
Szegő János
14. terem
Karikó-Tóth Tamás
16. terem
Habóczki Károly
17. terem
Dési Imre
30. terem
Kurucz Gábor
31. terem
Kriston Aranka
33. terem
Englert Ervin
34. terem
63. terem
Gáspárik Dezső

 Az év teendői, feladatok, célok
(Mérések, eredmények hasznosítása, tehetséggondozás, egyéni
bánásmód, Ellenőrzési feladatok, Továbbképzések, Kapcsolattartás,
kommunikáció, pályázatok)
 Tanmenetek
A bevezetésre kerülő „kréta”, az egymás közötti kommunikáció és a tervezés miatt, a
munkaközösség tagjai minden, általuk tanított csoport részére tanmenetet készítenek. Eltérés
így is adódik a csoportok egyéni haladási tempója miatt.
A tantárgyfelosztás elsődleges célja a folyamatos munkavégzés volt, azaz mindenki
folytassa az előző évben megkezdett munkát. A létszámproblémák miatt ez a cél nem valósult
meg, a munkaközösség tagjai nagyfokú kommunikációra kényszerültek, ki, melyik csoporttal,
hova jutott. Az önállóan készített tanmenetek tantárgynévvel rendelkező excel fájlokban, a
munkaközösség által elérhető „felhős” környezetben lesznek eltároltak, illetve
felhasználhatók. A formátum közös, a munkaközösség-vezető készíti, a tartalom az egyes
kollégák feladata.
Új tanterv alapképzésben a 10. évfolyam számára szükséges, de a korábbi évek
tapasztalatai ezen a területen is felhasználhatók. Nagy odafigyelést igényel a szakképző
végzős évfolyam a belépő új tantárgyakkal.
Határidő: szeptember 15.
 mérések, eredmények hasznosítása
A szakgimnáziumi képzés egyértelmű eredménye az érettségi vizsga. Közismereti
informatika érettségi vizsgaátlaga 4,02. Ezt az eredményt külsős, szakképzős és előrehozott
vizsgázók érték el, konkrétabb eredmény az előrehozott vizsgázók átlaga: 4,1. A szakmai
érettségi vizsga értékelése az év végi beszámolóban megtörtént, emelt szinten 3,75 a
vizsgaátlag, középszinten 2,72. A döbbenetes eltérésre magyarázat az emelt szinten
vizsgáztató tanárok irányított jóindulata, a tanulók jól sikerült szint választása. A
próbaérettségin és az érettségi vizsgán tapasztaltak beépítése kiemelt feladata a két érintett,
felkészítő tanárnak!
Feladat: mindkét próbaérettségi megszervezése, a javítótevékenység koordinálása, az
eredmények publikálása, beépítése a fejlesztőmunkába.
Határidő: az iskolai vizsgarend szerint, felelős: mk. vez., Habóczki Károly, Kurucz Gábor, a
javításban a munkaközösség
A szakképzősök vizsgaeredménye az eltérő vizsgaszervezés és OKJ-szám miatt nem
összemérhető. A hálózattelepítők átlaga az eddig tapasztalttal egyező, a rendszergazdák
eredményét leginkább a vizsgabizottság és annak elnöki dicsérete minősíti, részint a szóbeli
vizsgatevékenység, részint pedig az egyes vizsgarészek eredménye alapján.
Feladat: a két végzős osztály számára próbavizsga szervezése, ez az a lehetőség, amelyen
konkrétan szembesül a vizsgázó a reá váró tevékenységekkel.
Határidő: az iskolai vizsgarend szerint, a tavaszi érettségi vizsgaidőszak első napján,
felelős: mk. vez., vizsgáztatásban, felkészítésben érintettek (beosztás később)
A nyitó értekezleten felmerült az évfolyam mérések, közös dolgozatok újbóli bevezetése
közismereti informatikából és a nem cisco-s szakmai tárgyakból.
Határidő: folyamatos, időpontja későbbi egyeztetés alapján



tehetséggondozás, egyéni bánásmód,

Rendkívül kevés az az óramennyiség, amelyen a munkaközösség tagjai a lemaradókkal,
illetve a tehetséges tanulókkal külön foglalkozhatnak. Az előző tanévben is a korrepetálás,
versenyre való felkészítés csak a 26-32-es órakeretben történt, ebben a tanévben sem várható
változás. Igénye mindkét oldalon felmerült, de a megvalósítást erősen korlátozza a tartós
leterheltség.
A tehetséggondozás egyik kiemelt területe a különböző megmérettetéseken való
részvétel. Az előző évi eredmények és tapasztalatok alapján, egy kivétellel, valamennyi
alkalmon indítunk tanulókat. A kivétel a szervezési-lebonyolítási gondokkal, valamint a
megmagyarázhatatlan sikertelenséggel rendelkező „Infósok viadala” verseny. Programozás
témakörben új alkalmat találva vesz részt munkaközösségünk a Dusza Árpád
Emlékversenyen.
Feladat: további lehetőségek felkutatása, a „szokásos” versenyek megszervezése,
versenyfelkészítés
Határidő: az alábbi táblázat alapján, felelős: szervezésért mk. vez., lebonyolítás a teljes
munkaközösség (feladatkiosztás később)
okt. 6.
okt. 15.
nov. 9.
nov. 9-13.
nov. 10.
nov. 17.
nov. 23.

14-17 óra

nov. 19.

10-14 óra

14-17 óra
14-17 óra
14-17 óra

jan-febr.
márc. 3-5.

12-24 óra

jelentkezés OKTV, OITV versenyekre
jelentkezés e-hód versenyre,
jelentkezés Dusza Árpád versenyre csapat és önálló
Informatika OKTV (programozás)
e-hód verseny (várhatóan)
Nemes Tihamér OITV (programozás) 9-10. osztály
Nemes Tihamér OITV (alkalmazói) 9-10. osztály
Informatika OKTV (alkalmazói)
Dusza Árpád (programozás) 9-10. évf. az I. kategória,
11-13. évf. a II. kategória
Főv. Köz. Inf. Alk. Verseny (várhatóan)
Dusza Árpád (web és mobilprogramozás) 9-10. évf. az I. kategória,
11-13.évf a II. kategória

Tervezett, de időponttal még nem rendelkező lehetőségek:
IT Essentials
World skills
ÁSZÉV
BMSzC
OSZTV

 ellenőrzési feladatok
Az órarendi egyeztetések alapján a szakmai igazgatóhelyettessel együtt folyamatos
óralátogatások, illetve az új feladatként megjelenő évfolyam felmérők biztosítják a
visszacsatolást, a kitűzött célok és feladatok megvalósítását.
Határidő: a végleges órarend alapján, az érintettekkel egyeztetett időpontban
(feladatkiosztás később)
 továbbképzések
A szakgimnáziumi kerettanterv tantárgyai és követelményei jelentős kihívás elé állították
munkaközösségünk tagjait. Nagyon kevés azon kollégák száma, akik az összes tárgyat
tanítani tudják, ennek megfelelően a tantárgyfelosztás alapja az adott téma-tantárgy ismerete.
Problémát jelentett a szakmai érettségi vizsgáztatói feladatainak ellátása. Az előző tanév során
született erre ideiglenes megoldás, de a jövőben ez a lehetőség valószínűleg megszűnik. Ezért
is igényli, várja a munkaközösség a szakképzés, szakgimnáziumi képzés követelményeinek
teljesítéséhez szükséges továbbképzési alkalmakat. Ezek a lehetőségek eddig nem álltak
rendelkezésre, ebben a Centrum segítségét igényli munkaközösségünk.
Feladat: továbbképzési lehetőségek felkutatása
 Kapcsolattartás, kommunikáció
Kiemelt fontosságú feladat a kommunikáció megfelelő szintű megvalósítása, az eddigi két
munkaközösség „összekovácsolása”, munkaközösségi és iskolai szinten. A szokásos
munkaközösségi értekezletek feladata, tematikája az előző évekkel megegyező:
2017. őszi szünet után –év eleji feladatok megbeszélése, ellenőrzése
2018. január, félév vége előtt –félévi értékelés, következő félév
feladatainak megbeszélése,
2018. március – próbaérettségik, próba szakmai vizsgák előkészítése, év
végi közös dolgozatok előkészítése
2018. június – év végi értékelés
A napi, illetve a váratlan, de felmerült problémák megoldása szóban, e-mail-en és a
csoportfelületen tervezett. Újdonságként felmerült a havi kötetlen megbeszélés igénye,
megvalósítása órarendfüggő.
Határidő: a végleges órarend és iskolai munkaterv alapján, felelős: mk. vez.
Munkaközösségünk az eddigieknek megfelelően segíti a többi munkaközösség munkáját,
on-line versenyek megrendezése, diáknapi feladatok megvalósítása, Szakmák éjszakája és a
munkaközösség-vezetők értekezletén elfogadott feladatok megvalósítása terén.
Határidő: folyamatos, felelős: mk. vez. és munkaközösség

Osztályfőnöki tevékenységet, közösségfejlesztést segít a végzősök illetve a két éves
szakképzésre jelentkezők beilleszkedését gyorsító szeptemberi kirándulás. A
hagyományoknak megfelelően az elektronika és az informatika ágazat közösen rendezi meg
azt a lehetőséget.
Határidő: szeptember 14-15, felelős: mk. vez., osztályfőnökök
 pályázatok
Munkaközösségünk hiányos területe a pályázatok figyelemmel kisérése, lehetőségek
keresése, pedig eszközfejlesztésben, osztály és munkaközösség közösségfejlesztésében
előnyöket jelent ez a lehetőség. A hiány megszüntetésében igényli munkaközösségünk a
vezetőség segítségét.

 Szakmai fejlesztési terv
Humán területen legfontosabb célkitűzés a folyamatos önfejlesztés, a szakmai munka
megvalósítását segítő továbbképzés, illetve ezek felkutatása.
Feladata munkaközösségünknek a fiatal óraadók állandó státuszúvá történő átalakítása,
hogy tanév elején csekély mértékű legyen a megfelelő óraadók keresése. Erre a 90 éves
évforduló nagyszerű alkalmat teremtett, van néhány, olyan korábban iskolánkban végzett
tanuló, aki szívesen tart órát szakterületéről.
Tervezett, hogy új laborba költözhet a LEGO-robot, a fejlesztésnek köszönhetően új
társsal kiegészülve. Ez a tény a szakköri munkát mindenképp erősíti, az órarendi óraszám
viszont komoly akadálya a megvalósításnak.
Külsős óraadó intézményünket választva, és önálló labort kapva kezdheti iskolánk falai
között a Málna-PC szakkört, lehetőséget teremtve a környék általános iskolásainak,
elektronika-informatika irányultsággal. A szakköri munkát segítendő további Raspberry
készletek beszerzése indokolt.
Kitűzött célja munkaközösségünknek projektek meghirdetése, megvalósítása az
informatika alkalmazásával. Ötletek már felmerültek, a konkrét megvalósítás lebonyolítás vár
munkaközösségünk aktív tagjaira.
 szakmai versenyeken indulás

 Marketing és reklám javaslatok
Iskolai weblap frissítése, aktualizálása tanulók bevonásával, és állandó, folyamatos
kapcsolattartás a weblap tartalmi részének kialakítása érdekében.
Versenyek, versenyeredmények publikálása
A fejlesztési tervben szereplő projektek megvalósítása, diáknapi bemutatása, digitális
témahéthez kapcsolódó program szervezése
Saját verseny lebonyolítása

Budapest, 2017. szeptember 5.
Karikó-Tóth Tamás
munkaközösség vezető
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VILLAMOS ÁGAZAT
ELMÉLETI MUNKAKÖZÖSSÉG

1. Munkaközösség tagjai, személyi feltételek
A szakgimnáziumi kerettantervben nagyobb a szakmai tantárgyak óraszáma, mint az
előzőben, így új kollégák felvételére volt szükség. Érkezett egy új mérnök kolléga (főállasú):
Tóvizi Jenő, aki azonban csak óráinak felét tölti elméleti órák megtartásával. Így továbbra is
csak óraadók segítségével tudjuk ellátni az órákat. Érkezett: Memon Katalin, Farkas Katalin
erősáramos villamosmérnökök. Látható, hogy a feladatok megoldásában sokan tartanak
elméleti és gyakorlati órát is.
A munkaközösség tanárai:
Biró Ildikó rész munkaidős
Csehi Ferenc
elméleti és gyakorlati tanár
Farkas Katalin
óraadó
Jilly Béla
Juhász Róbert
igazgató helyettes
Horváth Zoltán
elméleti és gyakorlati tanár
Horváthné Tőkei Zsuzsanna munkaközösség vezető
Kujbus Gábor
Memon Katalin
óraadó
Tóvizi Jenő elméleti és gyakorlati tanár
Varga László
elméleti és gyakorlati tanár

2. Rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség
Villamos mérések tantárgy kifutott, így a 3 villamos labor leszerelése folyamatban van.
Az elméleti termek teremfelelősei folyamatosan felügyelik a termek állapotát, ügyelnek a
felszerelések, padok, falak, táblák állagmegóvására. Az elméleti tantermeket az illető tantárgy
jellegének megfelelően korszerű szemléltető eszközökkel ábrákkal látjuk el folyamatosan, az
eddigi szokásoknak megfelelően. A tantermeket a biztonság érdekében szünetekben zárva
tartjuk.
A termekben számítógép áll a tanárok rendelkezésére, az elektronikus napló használatára.
Egy terem kivételével(143) projektor támogatja a tananyag élménydúsabb feldolgozását.
Elméleti termek felelősei:
131. terem Kujbus Gábor
136. terem Biró Ildikó
137. terem Horváthné Tőkei Zsuzsanna
139. terem Horváth Zoltán
143. terem Jilly Béla

3. Az év teendői, feladatok, célok
3.1. Tanmenetek:
A tavalyi évhez képest változatlan tartalmú tantárgyak tanmenetei - a tapasztalatok
felhasználásával - az idei évben is használhatók. Az azonos osztályok különböző
évfolyamainak tanmenetei egy excel file munkalapjain találhatók, az áttekinthetőség miatt. A
munkalapokon egyenként sorszámozzuk az órákat, majd egy oszlop a rövid témaleírást
tartalmazza. A közös tanmenetekből mindenkinek, minden osztályra saját példánya kell, hogy
legyen, melyben a tanmenettől történő esetleges eltérést, a tapasztalatokat – reflexiókat –
megjegyzés formájában minden kollega megteszi. Ezzel előkészítjük a
pedagógusminősítéshez szükséges portfóliót későbbi megvalósítását. A tanmenetek mindenki
számára elérhetők a sharepoint felületen a munkaközösség csopotjának file-jai között.
Az új szakgimnáziumi tanmeneteket a 10 évfolyamra is kell elkészíteni. Mivel nem sok
változtatás van villamos ágazatban, az előző tanmenetek módosítására van csak szükség.

Osztály

1/9 elmüsz szakközép

2/10 elmüsz szakközép

3/11 elmüsz keret

Tantárgy

File név

Tanár

Munkahelyi egészség és biztonság

elmuszszakkoz

KÉSZ

Műszaki informatika gyakorlat

elmuszszakkoz

informatikus

Műszaki ismeretek

elmuszszakkoz

Jilly

Elektronika

elmuszszakkoz

Tóvizi

Elektronika

elmuszszakkoz

Biró

Elektronikus áramkörök

elmuszszakkoz

Jilly

Foglalkoztatás II.

elmuszkeret

KÉSZ

Elektronikus áramkörök

elmuszkeret

Jilly

Ipari alkalmazástechnika

elmuszkeret

Tóvizi

Villamos ágazati alapozás
keret 11.A,B

Elektrotechnika

villagazatalapkeret

Farkas

Elektronika

villagazatalapkeret

Varga

Villamos ágazati alapozás
keret 12.A,B

Elektronika

villagazatalapkeret

Varga, Hné

Irányítástechnika

villagazatalapkeret

Biró, Varga

Villamos ágazati alapozás
szakgimn 9.A,B

Villamos ágazati alapozás
szaggimn 10. A.B

1/13.A Villamos ágazat
szakgimn

Munkahelyi egészség és biztonság

villagazatalapszakgimn

Műszaki ismeretek

villagazatalapszakgimn

Biró, Csehi

Műszaki rajz

villagazatalapszakgimn

Jilly, Biró

Elektrotechnika

villagazatalapszakgimn

Biró, Tóvizi

Elektrotechnika

villagazatalapszakgimn

Biró, Kujbus

Elektronika

villagazatalapszakgimn

Hné, Jilly

Műszaki informatika gyakorlat
Munkahelyi egészség és biztonság

villagazatalapszakgimn

informatikus

Műszaki ismeretek

szakgelek113
szakgelek113

KÉSZ
Kujbus

Műszaki rajz

szakgelek113

Kujbus

Elektrotechnika

szakgelek113

Kujbus

Elektronika

szakgelek113

Hné

Irányítástechnika

szakgelek113

Biró

Foglalkoztatás II. (mukaszerv)
Pneumatika és hidraulika(gépész)
Gyártórendszerek
2/14.A AUT keret

PLC ismeretek
Gyártórendszerek gyakorlat
PLC programozási gyakorlat
Foglalkoztatás II. (mukaszerv)

2/14. EET szakgimn

214AUTkeret
214AUTkeret
214AUTkeret
214AUTkeret
214AUTkeret
214EETszakgimn

KÉSZ
Kovács J.
Tóvizi
Horváth
Tóvizi
Horváth, Juhász

KÉSZ
Kovács J.

Géptan(gépész)

214EETszakgimn

Méréstechnika

214EETszakgimn

Villamos gépek

214EETszakgimn

Villamos művek

214EETszakgimn

Erősáramú mérések gyakorlat

214EETszakgimn

Kujbus

Foglalkoztatás II. (mukaszerv)

214ELTszakgimn

KÉSZ

Elektronikai ármkörök

214ELTszakgimn

Hné

Mechatronika

214ELTszakgimn

Jilly

Számítógép alkalmazás

214ELTszakgimn

Horváth

villszerdual

KÉSZ

2/14 ELT szakgimn

1.GE

214AUTkeret

Munkahelyi egészség és biztonság

Jilly
Memon
Memon

2.GE

12. gépész

Műszaki ismeretek

villszerdual

Jilly

Épületvillamossági szerelés

villszerdual

Kujbus

Elektrotechnikai számítások

villszerdual

Kujbus

Villamosipari anyagismeret

villszerdual

Kujbus

Villamos műszaki ábrázolás

villszerdual

Jilly

Foglalkozatás II.

villszerdual2

Épületvillamossági szerelés

villszerdual2

Vállalkozási ismeretek

villszerdual2

Ipari elektronika

villszerdual2

Elektrotechnikai számítások

villszerdual2

Villamosipari anyagismeret

villszerdual2

Villamos gépek és berendezések

villszerdual2

Villamos műszaki ábrázolás

villszerdual2

Villamos mérések

KÉSZ
Kujbus
óraadó
Jilly
Farkas
Farkas
Farkas
Farkas
Csehi

A szakképző évfolyamokon – mivel nincsenek párhuzamos osztályok – mindenki a saját
tanított tantárgyainak tanmeneteiért felelős!
Határidő: 2017. 09. 15.

3.2. Mérések, eredmények hasznosítása - alapképzés:
Alapfeladatunk a sikeres érettségi vizsga megoldása. Ehhez, a tavalyi eredmények
alapján kell meghatározni a feladatokat.

Érettségi eredmények:
Osztály

12.A
12.B

Évvégi átlag elektronikából
(itt volt az előző 3 év
ismétlése is)
3,5
2,9

Érettségi átlag

3,6
3,2

Feladatok:


Az érettségi felkészülés támogatására, az előző 12 év érettségi feladatait csoportosítottuk
témakörök szerint, így témakörök gyakorlásával nagyobb hatékonysággal lehetett a
régebbi tantárgyi részeket ismételni és begyakorolni. Ennek a rendszernek a Moodle –ba
való bevitelét meg kell valósítanunk, a hatékonyabb használat céljából. A középszintű
szóbeli tételek hatékonyabb tanulását, szintén elektronikus felületen kell megvalósítani, a
hatékonyabb motiváció szempontjából. Feladat: Próba érettségit szervezünk, a tavalyi
kedvező tapasztalatok alapján.
Az alapozó, 9-11-es tantárgyak eredményeit közös dolgozatok írásával teszteljük félév
után, a párhuzamos osztályokban. Az eredményeket a második félév feladat
meghatározásába visszacsatoljuk.



Osztályok

Tantárgy

9. évfolyam

Elektrotechnika

10. évfolyam

Elektrotechnika; Elektronika

11. évfolyam

Elektrotechnika

Felelős: munkaközösség (részletes feladatkiosztás később)

3. 3. Mérések,eredmények hasznosítása - szakképzés:
A szakmai vizsgák eredményei:
Szakma
Automatikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

Létszám
13
17

Bukás
0
5(ebből 2 fő nappali)

A végzős OKJ-s évfolyamokon minden elméleti tantárgy fő feladata a sikeres képesítő
vizsgára való felkészítés. Ennek érdekében a vizsga tantárgyakhoz tartozó szóbeli kérdéseket
és feladattípusokat a tanároknak át kell tanulmányozniuk és a tananyagba be kell építeniük. A
duális képzés esetében csak elméleti tantárgyakat tanítunk. Fő feladat az alapok megtanítása a
cégnél történő gyakorlatok megalapozására. Feladat: próbavizsga szervezése az eddigi
tapasztatok alapján.
Felelős: Farkas Katalin, Kujbus Gábor, Horváthné Tőkei Zsuzsanna, Horváth Zoltán
Határidő: folyamatos

3. 4. Tehetség gondozás, egyéni bánásmód


A tanulók számára nehézséget okozó tantárgyakból illetve témakörökből korrepetálást,
felzárkóztatást szervezünk. Mivel az órarendbe tervezhető rendszeres korrepetálásra a
tantárgyfelosztás szerint csak korlátozott óraszámban kerülhet sor, ezért a feladat
megvalósítása a tanítási órákon felüli 32 órás munkaidő terhére is történik szükség
esetén. A ”lemaradó” tanulók felzárkóztatását támogatni kell, a témákban jártas tanulók



bevonásával is. Hasznos irodalmakat és link-eket kell isnertetni a tanulókkal, a
témakörök jöbb megértése érdekében.
A tanulmányi versenyekre – iskolai, fővárosi és országos - való felkészülés jegyében a
versenyre jelentkezők ill. az iskolából továbbjutók számára rendszeres felkészítő
foglalkozásokat szervezünk, melyekre az előző évek versenyeinek feladatait
feldolgozzuk.

Tervezett (még időponttal nem azonosítható versenyek) felelősei:
Ágazati Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny: Horváthné Tőkei Zsuzsanna
OSZTV Erősáramú elektrotechnikus: Memon Katalin
OSZTV Automatikai technikus: Horváth Zoltán
OSZTV Elektronikai technikus: Horváthné Tőkei Zsuzsanna:

3. 5. Ellenőrzési feladatok:
A munkatervben előírt célok és feladatok megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük. Egyrészt
a fentiekben részletezett évfolyam felmérők megíratásával, másrészt óralátogatásokkal. Az
óralátogatásokat a munkaközösségvezető a szakos igazgató helyettessel egyeztetve végzi,
részletes beosztás szerint. (Mivel a mai napig a tantárgyfelosztás sem stabil, órarend meg
nincs még: részletes beosztás később)

3. 6. Kapcsolatok, kommunkáció:
Munkaközösségen belül
Rendszeresen tartunk munkaközösségi értekezleteket, megbeszéléseket a feladatok
előkészítése és értékelése céljából.
Tervezett időpontok:
2017. november –év eleji feladatmegoldás ellenőrzés
2018. január – félévi közös dolgozatok előkészítése, félévi értékelő
2018. március – a szakmai vizsgák előkészítése, év végi közös dolgozatok előkészítése
2018. június – év végi értékelés
Probléma esetén, szükség szerint ezentúl is elképzelhetők megbeszélések a teljes
munkaközösséggel, vagy egyes tanárok részével.
A napi feladatok egyeztetése email-en és a sharepoint rendszeren belül valósul meg.

Iskolai kapcsolatok, feladatvállalás
Munkaközösség vezetői értekezletek alkalmával egyeztetjük a közös feladatokat
a többi munkaközösséggel.
Hagyományosan, vállaljuk a technikus oklevél és UMSZKI Diákdíj osztó ünnepség technikai
megszervezését és lebonyolítását, közösen a műsort intéző Humán munkaközösséggel.
Az igazgató által elrendelt felügyeleti és diák életet támogató feladatokat, valamint az eseti
helyettesítéseket is ellátják a munkaközösség tagjai.
A szakképesítések struktúrája miatt, gyakran kell egyeztetni a villamos gyakorlat és gépész
munkaközösséggel is.
Felelős: munkaközösség vezető.

Szakmai délután szervezése:
Részt veszünk az előző évben is sikeres Szakmák éjszakája megszervezésében
Felelős: munkaközösség vezető és az egész munkaközösség

Személyiség és közösség fejlesztés:
A végzősök szeptemberi kirándulása: Időpont: 2017. szeptember 14-15
Igyekszünk megszervezni, bár az év kezdéstől nagyon korai időpontot határozott meg az
iskolavezetés! Igyenkszünk a problémát megodani.
Felelősök:Szakképzős osztályfőnökök

4. Szakmai fejlesztési terv, pályázatok
Célunk a minél hatékonyabb és eredményes oktatási tevékenység megvalósítása.
Ennek személyi és tárgyi feltételei vannak.


Humánerőforrás fejlesztés:

A következő tanévben a szakgimnáziumi kerettanterv eléri a 11. évfolyamot. A
mellékszakképesítések tantárgyainak óraszámai igen magasak az elmélet, de különösen a
gyakorlat területén. Ezek a témák a mi ágazatunkban PLC programozás vagy erősáramú
kapcsolószekrény szerelés. Ezekre a speciális területekre pillantnyilag nincs elég tanár. A
terveink szerint egyrészt a mostani tanárok ilyen irányú továbbképzését kell megoldanunk:
egyrészt belső tanfolyamokkal, vagy pályáznánk cégek ilyen jellegű továbbképzéseire.
Másrészt az önképzés is része kell, hogy legyen a megvalósításnak.
Kevés a mérnöktanár – nem csak nálunk – országosan, bizonyítja ezt a sok óraadó. A tavalyi
évhez hasonlóan mentorálni szeretnénk a BGME és az Óbudai Egyetem mérnöktanár szakos
hallgatóit. Ezzel a tevékenységgel, esetleg kapcsolati tőke kialakításával tudnánk új, fiatal
kollégákat alkalmazni.


Eszköz fejlesztés:

Az elméleti tantermek felszereltsége tekintetében a legfontosabb az élménytelibb oktatás
megvalósításának lehetőségét megteremteni. Ehhez demonstrációs eszközökre, számítógépre
és projektorokra van szükség. Tantermeik nagy részében van projektor, de régiek, javításra,
esetleg cserére szorulnak. A 143 tanterem pedig még nem kapott kivetítőt. Minden pályázati
lehetőséget ki fogunk használni, az eszközök bővítésére és cseréjére.
A Varga László és Juhász Róbert által kidolgozott Moodle rendszer hatékonyabb
alkalmazását nagymértékben segítené egy teljes osztályos tablettel/laptoppal/számítógéppel
felszerelt tanterem – közösen használva a villamos gyakorlati munkaközösséggel. Ezzel
egyrészt a tanulók tudásának ellenőrzését tudnánk egyszerűsíteni és sűríteni, másrészt a
délutáni korrepetálásokon a gyakorlás is hatékonyabb lenne. Figyelni fogjuk az ilyen jellegű
pályázatokat, célunk elérése érdekében.

5. Marketing és reklám javaslatok
Egy szakképző iskolának a legjobb reklám, hogy tanulói piacképes szakmát kapnak és ebben
a szakmai képzésben ott van a ”top”-on, vagyis a tanulmányi versenyeken jól szerepelnek
tanulói, és ezen versenyek negszervezésében is feladatot vállal. Ennél jobb reklám NINCS!




Nagyobb súllyal kell a honlapon reklámozni a duális képzéseket, cégbemutatókat, tanulói
tapasztalatokat kellene posztolni, hiszen csak olyan szakmára indul duális képzés, ami
piacképes.
Véleményünk szerint tovább kell csinálni az általunk lebonyolított Országos Szakmai
Versenyeket és ennek a honlapon nagyobb súlyt adni.
Folytatni kell – a feladatok között előírt – versenyfelkészítések gyakorlatát – az
eredményeket pedig szintén a honlapon sokkal nagyobb súllyal megjeleníteni.





A centrum tekintetében pedig a 12 iskola eredményeit is publikálni kellene a BMSZC
honlapon, nem titkolva, hogy a kiemelkedő eredményt elért tanulók felkészítő tanárai
pénzjutalomban is részesülnek. Nagyon jól szerepeltek az iskolák a versenyeken, ez a
történet megérdemel egy ”fület” a főmenüben. Ezzel elérhetjük a kollégák jobban rágyúrnak
a versenyfelkészítésre, a kívülállóknak pedig egy sikertörténet tárul a szemük elé, és
remélhetjük, hogy ide küldik gyerekeiket.
Szintén a centrum vonatkozásában: reklámot kellene a honlapon szolgáltatni minden duális
képzést megvalóstó cégnek iskolánként! (Az UMSZKI-ban: GE, Continental, Delta)

.................................................................
Budapest, 2017. szeptember 4.

Horváthné Tőkei Zsuzsanna
munkaközösség vezető

10. számú melléklet

BMSZC ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Gépész ágazat elméleti munkaközösség
2017/2018. tanév

munkaterve

1. Munkaközösség tagjai, személyi feltételek
A 2017/18. tanévben munkaközösségünk bővült egy főállású gépész tanár kollégával Bokor Tamás
személyében, Dr. Kulcsár Gáborné viszont az idén kizárólag a matematika munkaközösségben tanít.
Az iskolánkban először induló mechatronika technikus képzés miatt, továbbra is szükségünk van
óraadó kollégákra. Elméleti óráink megtartásában Landler József és Lakatos Tibor gyakorlati tanárok
is a segítségünkre vannak, valamint munkaközösségünk továbbra is oktat az Automatikai technikus és
Erősáramú elektrotechnikus képzésben is.
Munkaközösség tagjai:
- Bokor Tamás elméleti szaktanár
- Borsos István elméleti szaktanár
- Bodó Antal elméleti szaktanár
- Felvári Csaba elméleti szaktanár
- Kulcsár Gáborné Erdei Éva elméleti szaktanár
- Mihalicz Andrea munkaközösség vezető, elméleti szaktanár
- Regőczi Szabolcs elméleti szaktanár
- Kovács János- óraadó tanár
- Szabó Gergő- óraadó tanár
- Landler József gyakorlati tanár
- Lakatos Tibor gyakorlati tanár

2. Rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség
Gépész elméleti óráink megtartására 5 elméleti szaktanterem áll rendelkezésre. A gépész alapozó és
szakképzés CAD alkalmazás óráit a többi munkaközösséggel közösen használatos számítógép
termekben tartjuk.
Tantermeink tanári számítógéppel és projektorral felszereltek, kettőben interaktív tábla segíti az
oktatást, igaz ezek kissé elavultak már, azonban e kettő kivételével a többi teremben nincs egyáltalán
vetítőászon.
Termeink és felelőseik:

203. terem: Dr. Kulcsár Gáborné Erdei Éva
208. terem: Regőczi Szabolcs
210. terem: Mihalicz Andrea
235. terem: Felvári Csaba
236. terem: Borsos István
A termekért felelős a gépész elmélet szakterület minden tagja
Határidő: folyamatos

3. Az év teendői, feladatok, célok
A szakgimnáziumi felfutó és a már kifutó komplex képzés miatt további évfolyamokon kell új
tantárgyakhoz tanmeneteket készíteni. A már meglévőket átnézzük és javítjuk ha szükséges. A
felelősök az óraterv alapján a tantárgyakat tanító szaktanárok
3.1 Tanmenet felelősök
Osztály

Tantárgy
Munkavédelem

9.F (szg)

Műszaki ábrázolás
Gépészeti anyagok
Muknavédelem

9.A-G elektro/gépész

Műszaki ábrázolás
Gépészeti anyagok
Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelem

1/9.H GF (szg)

Műszaki dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Fémek alakítása
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Vezérléstechnikai alapismeretek

10.F (szg)

Műszaki mechania
Gépészeti technológiák I.
Vezérléstechnikai alapismeretek

10.G (szg)

Műszaki mechania
Gépészeti technológiák I.
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat

2/10.H GF

Esztergálás
Marás
Köszörülés
Műszaki rajz

11.F

Gépészeti alapmérések
Gépi forgácsolás
Műszaki mechanika
Műszaki rajz

11.G

Gépészeti alapmérések
Gépi forgácsolás
Műszaki mechanika

3/11.H GF

Foglalkoztatás II.
Esztergálás
Köszörülés

Tanmenet felelős
Bokor Tamás
Felvári Csaba
Bodó Antal
Bokor Tamás
Felvári Csaba
Bokor Tamás
Bokor Tamás
Borsos István
Felvári Csaba
Bokor Tamás
Bokor Tamás
Bokor Tamás
Bokor Tamás
Felvári Csaba
Bodó Antal
Bokor Tamás
Bodó Antal
Bodó Antal
Bokor Tamás
Regőczi Szabolcs
Regőczi Szabolcs
Regőczi Szabolcs
Felvári Csaba
Bokor Tamás
Bodó Antal
Felvári Csaba
Felvári Csaba
Bokor Tamás
Bodó Antal
Felvári Csaba
Bokor Tamás
Regőczi Szabolcs
Regőczi Szabolcs

Osztály

Tantárgy
Gépészeti szerelés
CAD alkalmazás
Gépi forgácsolás

12.E

Gépelemek
Hajtások
Geometriai mérések, Összetett mechanikai-, technológiai
vizsgálatok
Munkavédelem
Gépészeti szerelés
CAD alkalmazás
Gépi forgácsolás

12.F

Gépelemek
Hajtások
Geometriai mérések, Összetett mechanikai-, technológiai
vizsgálatok
Munkavédelem
Gépészeti szerelés
CAD alkalmazás
Gépi forgácsolás

12.G

Gépelemek
Hajtások
Geometriai mérések, Összetett mechanikai-, technológiai
vizsgálatok
Munkavédelem
Munkavédelem
Géprajz
Anyagismeret

1/13.F MT

Gépelemek
Geometriai mérések
Villamos gépek
Ipari automatizálás
Foglalkoztatás II.
Forgácsolás és anyagválasztás
CNC gyártásismeret és -tervezés
Gyártástervezés és -irányítás

5/13.E GT

CAD rajzolás
Képlékeny alakítás
Szerszámgépek karbantartása és telepítése
Irányítástechnika
Villamos gépek

Tanmenet felelős
Borsos István
Felvári Csaba
Bodó Antal
Borsos István
Borsos István
Bokor Tamás
Borsos István
Borsos István
Felvári Csaba
Bodó Antal
Borsos István
Borsos István
Bokor Tamás
Borsos István
Borsos István
Felvári Csaba
Bodó Antal
Borsos István
Borsos István
Bokor Tamás
Borsos István
Bokor Tamás
Felvári Csaba
Felvári Csaba
Borsos István
Bokor Tamás
Kovács János
Bokor Tamás
Bokor Tamás
Bodó Antal
Szabó Gergő
Regőczi Szabolcs
Felvári Csaba
Bodó Antal
Borsos István
Kovács János
Kovács János

Osztály

Tantárgy
Foglalkoztatás II.
Forgácsolás és anyagválasztás
CNC gyártásismeret és -tervezés
Gyártástervezés és -irányítás

5/13.F GT

CAD rajzolás
Képlékeny alakítás
Szerszámgépek karbantartása és telepítése
Irányítástechnika
Villamos gépek
Foglalkoztatás II.
Forgácsolási ismeretek
CNC alapismeretek
Alkatrészgyártás tervezése

2/14.G GT (szg)

Szerelés technológiai tervezése
Gyártórendszerek
Gyártásirányítás
Szerszámgépek telepítése, karbantartása

Tanmenet felelős
Bokor Tamás
Regőczi Szabolcs
Szabó Gergő
Regőczi Szabolcs
Felvári Csaba
Bodó Antal
Borsos István
Regőczi Szabolcs
Kovács János
Bokor Tamás
Bodó Antal
Szabó Gergő
Regőczi Szabolcs
Borsos István
Regőczi Szabolcs
Bokor Tamás
Borsos István

Irányítástechnika
2/14.B EET (szg)

Géptan(gépész)

5/13.A AUT (régi komplex)

Pneumatika és hidraulika

Kovács János
Kovács János

Határidő:2017. szeptember 15.
Felelős : Minden szaktanár
3.2 Feladatok, célok (mérések, eredmények hasznosítása)
A szakmai érettségire való felkészülést igyekszünk a 11. és 12. évfolyamokon megszervezett
órarendbe épített érettségi felkészítő órákon a legtöbb téma feldolgozásával megoldani. Írásbeli
típusfeladatok gyakorlásával és az érettség témakörök kidolgozásával készítjük fel a diákjainkat.
A szakmai tantárgyakból előírt, a pedagógiai programban és az éves eseménynaptárban is rögzített
féléves és év végi évfolyam dolgozatokkal elmélyítjük az ismereteket, kiértékeljük, majd feltárjuk az
esetleges hiányosságokat. Ezek eredményeit továbbra is figyelembe vesszük az oktatási
módszereinkben.
A szakképző osztályainkban a pedagógia program alapján, év végén évfolyam dolgozatok kerülnek
megírásra. Ennek kiértékelése már valós képet ad technikusaink felkészüléséről, szükség szerint
további gyakorlást és felkészítő órákat szervezünk.
A technikusainknak év végén próba szakmai vizsgát tartunk, hogy vizsgakörülmények között
tesztelhessék tudásukat, esetleges hiányokat még pótolhassuk.
A végzős technikus évfolyamokon minden elméleti tantárgy fő feladata a sikeres szakmai vizsgára
való felkészítés. Ennek érdekében a szóbeli tételsorokat és feladattípusokat a tanároknak át kell
tanulmányozniuk és a tananyagba be kell építeniük.

Határidő: folyamatos
Felelős: Évfolyamon tanító minden szaktanár
3.3 Tehetséggondozás, egyéni bánásmód
Az alapképzésben korrepetálást tartunk, az igények felmérése alapján. Mivel szaktanáraink a
maximális óraszámaikat elérték, így szervezetten korlátozott óraszámban tudjuk ezt csak biztosítani.
A szakképzésben ez az igény inkább a tanév év végén merül fel, így számukra külön egyeztetett
időpontban kerül sor.

A korrepetálások pontos időpontját az órarend kihirdetését követően a hirdető táblákon
helyezzük ki.
Határidő: folyamatos
Felelős: az évfolyamokon tanító minden kolléga
Tervezett versenyjelentkezéseink:
-

Ágazati Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny

Felelős: Borsos István
-

OSZTV gépgyártástechnológiai technikus

Felelős: Bodó Antal, Boros István, Regőczi Szabolcs
Határidő: folyamatos
A versenyekre való felkészítés szakköri kereteken belül tervezzük, ezek időpontját a végleges
órarendek elkészülte után tudjuk ismertetni.
Diákjaink versenyekre való felkészítése, részvétele idén kiemelkedő hangsúlyt kell, hogy
kapjon, a képzési struktúra változása miatti komplexitáshoz igazodnunk kell.

4. Továbbképzések, pályázatok
A hiteles és magas színvonalú szakmai oktatás érdekében, szaktanárainknak a mérnöki szaktudáson
túl szükséges volna az ipar folyamatos fejlődésével tartani a lépést. Ennek érdekében szakmai
továbbképzésekre volna szükség, illetve az iparban, gyártó környezetben eltöltött időre,
tapasztalatok szerzésére és a korszerű technológiák, eszközök, szerszámok ismeretére.
Kollégáink igyekeznek gyártó vállalatokkal kapcsolatot tartani, ismereteket közvetett úton szerezni,
gyárlátogatásokat szervezni. Szerszámgyártó cégektől beszerezzük az oktatáshoz szükséges
szerszámkatalógusokat, esetleges kiselejtezett szerszámokat órai demonstrációkhoz. Ettől
függetlenül pályázati úton szeretnénk anyagi keretet biztosítani, hogy tanévenként minden kolléga
minimum 1-1 hetet gyakorlaton vehessen részt továbbképzés céljából valamely gyártó cégnél.

5. Szakmai fejlesztési terv
A kollégák szakmai fejlődésén túl oktatási eszközeink fejlesztésére is szükség van. Ahhoz, hogy
minden kolléga a szakmai óráira akár az iskolában akár otthon készülni tudjon, megfelelő eszközökre
van szükség. Szeretnénk pályázati keretekből minden kollégának saját laptopot biztosítani, hogy ne
csak a tanári szobákban elhelyezett egyetlen számítógépen kelljen óráira tananyagot fejlesztenie,
órai bemutatókat, 3D –s modelleket készítenie, miközben a kollégák sorban állnak a számítógép
előtt. Tanáraink jobban be tudnák osztani idejüket és képesek volnának megfelelni a mai diákok
igényeinek.
Projektoraink javításra, némelyik teremben cserére szorulnak. Interaktív tábláink elavultak, minden
termünkben szükség volna a felszerelésükre.
Gépész terület számára szeretnénk berendezni egy számítógép termet, ahol a CAD alkalmazások
mellett a CAD/CAM rendszereket is oktathatnánk elméleti órai és szakköri keretek között, valamint a
CNC gyártásismeret és gyártástervezés tantárgyi követelményeit is elvárt színvonalra emelhetnénk.

6. Marketing és reklám javaslatok

Iskolánk olyan szakmát és használható tudást ad diákjaink kezébe, amivel azonnal el tudnak
helyezkedni a munka világában, szakmailag elismerik őket és bérszínvonaluk magasabb más
szakmákhoz képest. Iskolánk jó hírét jó volna, ha nem csak ők vinnék tovább, hanem e sikereket
bemutathatnánk akár iskolánk honlapján a pályaválasztás elősegítésére. A szakmáink által elérhető
jövőképek bemutatásával érdeklődésüket felkelthetnénk. A jövő technológiájának, a legkorszerűbb
megmunkálásoknak, a robottechnikának a bemutatása akár előadásokon, akár nagyobb szabású
szakmai napokon is lelkesítően hatna és biztosan nagy sikert arathatna kicsiknek, nagyoknak.
Ma már a gépészet több területen összeforr az informatikával, elektrotechnikával, így
szakmacsoportjaink együttesen szólíthatnák meg a pályaválasztás előtt álló kisdiákokat, de akár az
átképzésen gondolkodó felnőtteket is.
A felnőttek érdeklődésének felkeltésére, munkahelyeken szórólapok segítségével volna mód. Egy
megoldás lehet cégek felkeresése, képzéseink bemutatása, megfelelő területek vezetőivel kölcsönös
megállapodás, igények felmérése és képzési tervek készítése.
Képzéseinket több reklámfelületen hirdethetnénk, erre pályázati forrásokat kell szereznünk.
Iskolánk honlapját fejleszteni kell, eredményeinket így szélesebb körben bemutathatnánk.

Budapest, 2017. szeptember 6.

Mihalicz Andrea
munkaközösség vezető
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Alapadatok
A szakmai munkaközösség létszáma: 14 fő.
A szakmai munkaközösség vezetője: Varga László.
A szakmai munkaközösség tagjai:
 Barta Zoltán: villamos gyakorlat


Csehi Ferenc: villamos elmélet és gyakorlat



Fresz Péter: villamos gyakorlat



Horváth Zoltán: villamos elmélet és gyakorlat



Juhász Róbert: villamos gyakorlat



Kujbus Gábor: villamos elmélet és gyakorlat



Schilling Ferenc: villamos gyakorlat



Szabó András: villamos gyakorlat



Szegő János: informatika elmélet és gyakorlat



Szula József: gépészet gyakorlat



Tóvizi Jenő: villamos elmélet és gyakorlat



Tóth Márton [óraadó]: villamos gyakorlat



Varga László: villamos elmélet és gyakorlat



Zabari Tibor: gépészet gyakorlat

Munkaközösségi értekezlet összefoglaló jegyzőkönyve
A munkaközösség augusztus 24-én tartott értekezletet. A megbeszélésen szó esett az
általunk fontosnak vélt problémákról, valamint megpróbáltuk összeállítani az éves
munkatervet az eddigi tapasztalatok szerint. A munkaközösségi értekezlet levezető elnöke
Varga László volt. Az értekezletről Horváth Zoltán, Kujbus Gábor hiányzott.

1.

1

Új kolléga köszöntése

A levezető elnök bemutatta az új kollégát, Tóvizi Jenőt. A munkaközösség tagjai
felajánlották segítségüket a könnyebb beilleszkedés és az eredményesebb munka érdekében.
Tóvizi Jenő jelezte, hogy előző munkahelyén részt vett az e-hulladék bontás és
értékesítés megszervezésében, ezt a munkát itt is szeretné folytatni. Felvetette, hogy a
használt elemek gyűjtéséből az iskola anyagi forrásokat tudna szerezni – ebből budapesti
versenyt is szerveznek. Véleménye szerint érdemes lenne megfontolnunk a Junior
Achievement Magyarország (JAM) diákvállalkozási programjához való csatlakozást, ill.
diákvállalkozás alapítását. Felajánlotta segítségét céges kapcsolatok kiépítésében, ápolásában,
üzemlátogatások szervezésében. Jelezte, hogy kész feladatot vállalni az iskolai stúdió
korszerűsítésében.

1

Juhász Róbert igazgatóhelyettesi teendői miatt maradt távol, Tóth Márton pedig ekkor még nem volt a
kollégánk. Szula József és Zabari Tibor a párhuzamosan folyó gépész gyakorlati munkaközösségi
értekezleten vettek részt.

A munkaközösség Jenő felajánlásait örömmel fogadta, s munkájának támogatásáról
biztosította.
2.

Munkaközösség vezető választás

Szegő János kollégánk – közelgő nyugdíjba vonulása miatt – lemondott a
munkaközösség vezetőjének megtisztelő feladatáról. A tagság egyhangúlag választotta meg
az új munkaközösség vezetőt: Varga Lászlót.
3.

Sági Péter gyakorlati oktatásvezető intelmei

A munkaközösségi értekezletünkön a gyakorlati oktatásvezető felhívta a figyelmünket
iskolánk általános műhelyrendjére, amit ő és a munkaközösség vezető folyamatosan
ellenőrizni fog. Megegyeztünk abban, hogy tanulóinknak a gyakorlati foglalkozásokon
továbbra is kötelező a rendszeres füzetvezetés.
2

A munka- és tűzvédelmi oktatásban való részvételről jegyzőkönyvet vezetünk. Az
oktatás hangsúlyos pontjait a diákokkal beragasztatjuk a füzetükbe, és alá is íratjuk velük.
4.

E-napló

Miután az F2 hosszas fejlesztés után úgy tűnt képes lesz ellátni egy szakképző
intézmény enaplójának feladatát a fenntartó egy új állami -enapló- használatára kötelezte az
intézményt. A KRÉTA rendszer, amely a @neptun továbbfejlesztett változata egyelőre nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A munkaközösség tagjai több kérdést tettek fel a
rendszerrel kapcsolatban, amelyekre egyelőre még nem kaptunk válaszokat (hogyan fog
működni az új enaplóban- a csoportbontás funkció és a forgások, milyen a napló felület,
miben más az új rendszer, mint az F2, stb.). Nem fogadta osztatlan öröm azt a bejelentést
sem, hogy az első néhány héten papír alapú naplózást vagyunk kénytelenek végezni, mivel a
KRÉTA rendszer még nem áll készen a használatra.
5.

Tantárgyfelosztás és órarend
3

A munkaközösségi értekezleten ismertetésre került az előzetes tantárgyfelosztás ,
órarend ekkor még nem volt.
6.

Tanmenetek

A tanmenetek végleges leadási határideje: szeptember 15., ezért a munkaközösség
tagjai abban állapodtak meg, hogy legkésőbb szeptember 10-ig elküldik a dokumentumokat a
munkaközösség vezetőjének.
A tanmeneteket foglalkozásokra és azon belül órákra lebontva excel táblázatos
formában készítjük el – ennek oka, hogy a későbbiek folyamán feltöltésre kerülnek a KRÉTA
rendszerbe.
7.

Szakkörök és korrepetálások

A szakkörök és korrepetálások tartása nagyban függ a pedagógusok és a diákok
leterheltségétől. Évek óta probléma, hogy 40 órás „munkahét” után a diákok a
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt alkalmatlan állapotba kerülnek. Több
2

A jegyzőkönyveket tartalmazó naplót Sági Péter biztosítja számunkra és ő is gyűjti be őket.
3

A javítóvizsgák eredményei, ill. a szeptember 1-jei beiratkozás módosították a csoportlétszámokat az egyes
osztályokban, valamint a Mechatronikai technikus képzés elindítása +4 elméleti óra megtartását igényelte a
villamos munkaközösségtől, így ez a tantárgyfelosztás a munkaterv írásakor már jelentősen megváltozott.

kolléga jelezte, hogy szeretne szakkör szintjén is foglalkozni a diákokkal, azonban a hivatalos
elköteleződéshez szükséges ismerniük a végleges tantárgyfelosztást és az órarendjüket.

Nyári gyakorlat

8.

A nyári gyakorlat tartása nagyon komoly megterhelést jelent a munkaközösség
tagjainak, épp ezért reménykedünk benne, hogy az idei tanévben, nem kell ilyen plusz
feladatokat ellátnunk. Erre minden esély megvan, hiszen bár idén a 10. évfolyamon is 4 hétre
emelték a nyári gyakorlatot, a tavalyi esztendőben csupán 6 embert nem sikerült kihelyezni a
villamos részlegről külsős céghez. A nyári gyakorlati helyek keresésében, a cégekkel való
kapcsolattartásban Schilling Ferenc és Sági Péter segíti a munkaközösség munkáját.
Megállapodtunk abban, hogy a munkaközösség tagjai már év elejétől motiválják a diákokat az
összefüggő szakmai gyakorlati helyek keresésére.

Leadandó dokumentumok

9.

Megnevezés

Felelős(ök)

Határidő

Anyagok a munkatervhez

Minden kolléga

Szeptember 1.

Munkaterv

Varga László

Szeptember 4.

Tanmenetek

A tárgyat tanító tanárkollégák

Szeptember 10.

Anyagigénylés

Varga László, Sági Péter

Folyamatos

Vizsgák felelőseinek meghatározása

A végzős szakképző évfolyamon
tanító kollégák

Október 1.

Vizsgafeladatok kidolgozása az OKJ-s
technikusi képzésben

Barta Zoltán, Horváth Zoltán,
Schilling Ferenc, Szegő János,
Szula József, Varga László

December 24.

10.

Digitális szakadék

A mai modern technológiák oktatása elengedhetetlenné teszi a korszerű számítógépes
háttér meglétét. Sajnos országos probléma, hogy az iskolákban lévő gyakorlati műhelyekben
és az informatika termekben lévő számítógépek nem felelnek meg a XXI. század
követelményeinek. A „Digitális szakadék csökkentése” szép szlogen, azonban a hangzatos
szólamok és a műszaki kollégák számára kevés hozzáadott értéket jelentő továbbképzések
helyett új PC-k, laptopok, tabletek beszerzése véleményünk szerint jobban elősegíteni az
oktatás minőségi fejlődését.
11.

Forgások és csoportok

Az egyes csoportforgások a villamos osztályokban eddig úgy alakultak, hogy a
tananyagot tömbösítve tudjuk csoportosítani. Az új szakgimnáziumos képzés, és a komplex
vizsga következtében ezen változtatnunk kell. Az elmélet-gyakorlat megerősítését és a
4

szakképző évfolyamokon az év végi sikeres vizsgát jobban elősegíti a hetente történő forgás.
Ezt a munkaközösség egyöntetűen megszavazta.
A beosztások az adminisztráció egyszerűsítése érdekében névsor szerint történnek,
amennyiben a létszám úgy alakul az első (két) csoport a nagyobb létszámú. Problémát
jelentenek a 23-24 fős osztályok, amik a lemorzsolódások miatt alakulnak ki. A köznevelési
4

A szakképző évfolyamokon vannak 1 csoportos szakmák, ill. olyan esetek, amikor a tantárgyfelosztás és az
órarend kialakítása miatt a forgás nem indokolt.

törvény a gyakorlati órákra vonatkozó létszámot 6-12 főben határozza meg. Bár a kollégák
5

egyöntetűen a kisebb létszámú csoportok mellett tennék le a voksot , a fenntartó erre nem ad
engedélyt. A csoportbontás következtében így több 12 fős csoport is kialakulhat. Ez mind a
diákokra, mind a pedagógusokra, mind a műhelyekre nagyobb terhelést ró.
A konkrét forgás táblázatokat a munkaközösség vezető készíti el.
12.

Anyagigénylés

A munkaközösség vezető és Sági Péter gyakorlati oktatásvezető tájékoztatta a
munkaközösség tagjait, hogy az anyagigénylést egy cégtől maximum 100.000 forintig lehet
6

egyszerűen intézni. Felhívták a figyelmet az igények folyamatos benyújtására – az egyszerre
történő nagy értékű beszerzések jelentőse elhúzódhatnak.
Az anyagigényléshez szükséges táblázatot a munkaközösség vezetője mihamarabb a
tagok rendelkezésére bocsájtja.

13.

Technikusi vizsga

A technikusi vizsgára idén is folyamatosan készülünk az évben. Az írásbeli próba
technikusi időpontját március-április hónapra tervezzük. A megszervezést az elmúlt évekhez
hasonlóan Horváthné Tőkei Zsuzsanna kolléganőnk vállalta magára, segítségére lesz Farkas
Katalin, Kujbus Gábor, Horváth Zoltán mellett a teljes munkaközösség.
A műhelyes kollégák megegyeztek abban, hogy a második félévben nagy hangsúlyt
fektetnek a gyakorlati vizsgafeladathoz hasonló munkák végzésére. Mindemellett támogatni
kívánjuk az elméleti felkészülést speciálisan erre a célra fejlesztett feladatokkal.
A technikusi vizsga május-június hónap folyamán lesz.
14.

A rendelkezésre álló helyiségek és ezek felszereltsége

Az 1. táblázat tartalmazza a szakmai munkaközösséghez tartozó termeket és
teremfelelősöket. A leltározás évek óta problémát jelent, remélhetőleg az új rendszerben ez
megoldódik. Jelenleg az eszközök felmérése zajlik a termek szintjén. A munkát végző külsős
dolgozók mindenben partnerként viselkednek, mi is megteszünk mindent annak érdekében,
hogy segítsük a munkájukat. Új információ, hogy úgy tűnik végre engedélyezni fogják a
selejtezést, így talán kikerülhetnek a termekből, raktárakból az 5-10 éve tönkrement, nem
használt eszközök is.
Teremszám

Terem megnevezése

Teremfelelős

9

Villamos szakképző műhely

Varga László

10

Villamos szakképző műhely

Szegő János

11

Villamos szakképző műhely

Barta Zoltán

44

Villamos alapismeretek műhely

Tóvizi Jenő

46

Villamos alapismeretek műhely

Csehi Ferenc

5

Nem minden szakmai terem felszereltsége elég 12 főre az amortizáció miatt, mindemellett a pedagógiai
munkát nagyban elősegítené, ha egy főre levetítve többet tudna a pedagógus az egyéni fejlesztéssel
foglalkozni.
6

Ezen összeg felett 3 helyről kell árajánlatot kérni, ami azért is nehézkes, mert sok olyan műszaki termékre,
alkatrészre van szükségünk, aminek kizárólagos hazai disztribútora van.

47

Villamos alapismeretek műhely

Fresz Péter

59

Villanyszerelő műhely

Schilling Ferenc

130

Elméleti terem

Horváth Zoltán

148

PLC műhely

Horváth Zoltán, Juhász
Róbert

NYÁK labor
TISZK

Nyomtatott áramkör CAD/CAM
laboratórium

Szabó András

1. táblázat

15.

Technikusi osztálylétszám a villamos képzésben
A 2. táblázat tartalmazza a villamos képzésben jelenleg ismert létszámokat.
Automatikai technikus

18

Erősáramú elektrotechnikus

17

Elektronikai technikus

11

1/13 (AUT-EET-ELT)

10
2. táblázat

16.

Technikusi javító vizsga

A technikusi javítóvizsga időpontja október hónapban lesz. A 3. táblázat tartalmazza a
villamos ágazathoz kapcsolódó vizsgákra jelentkezők névsorát, az időpontokat a
4. táblázatban tudjuk nyomon követni. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban a munkaközösség
tagjainak nincsen feladata. Az elektronikai technikus komplex gyakorlati vizsga eredményes
lebonyolítása érdekében fel kell vennünk a kapcsolatot a tanulók korábbi intézményével.
Korábbi tanulóinknak lehetőséget kell biztosítanunk konzultációra.
Szakma

Képzés típusa
Moduláris

Elektronikai technikus
Komplex

Erősáramú
elektrotechnikus

Komplex

Vizsga típusa

Név

0919-06

Bozsik Simon

teljes

Magyar Zoltán

teljes

Hunyadi Ambrus

írásbeli

Csaszni Máté Bálint

írásbeli

Szabó Sándor Péter

írásbeli

Mák József Martin

írásbeli

Szűcs Patrik Csaba

írásbeli

Károlyi Erika

írásbeli

Pesti Péter Máté

írásbeli

Szalai Zoltán István

írásbeli

Virág András

írásbeli

Horváth Ákos Zsolt

írásbeli

Groild Patrik Zsolt

írásbeli

Pintér Balázs István

írásbeli

Warnusz Antal

3. táblázat

Szakma
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Elektronikai technikus

Képzés típusa

Vizsga típusa

Időpont

Moduláris

írásbeli

2017.10.4. (8 óra)

Komplex

írásbeli

2017.10.4. (10 óra)

Komplex

írásbeli

2017.10.4. (10 óra)

Moduláris

Gyakorlati

2017.10.16 ÷ 2017.10.18

Komplex

Gyakorlati

2017.10.19.

4. táblázat

OKJ-s vizsgák és a szakmai érettségi tapasztalatai
1.

OKJ-s vizsgák

Az előző tanévet végén kollégáink közül többen részt vettek a 2/14.C IHT, illetve a
2/14.D ELT modul rendszerű vizsgáiban vizsgafeladatok kidolgozásával, szervezéssel,
felügyelettel. Ezek az időben elhúzódó vizsgák nem csak a tanulók számára jelentettek
„megpróbáltatást”, de számunkra is fárasztó volt.
Ezen kívül szerepet vállaltunk a 2/14.A automatikai, illetve erősáramú tanulóinak
vizsga felkészítésében, illetve az erősáramú csoport PLC vizsgarészének lebonyolításában.
A vizsgák előtt több alkalommal tartottunk konzultációkat, a vizsga eredményességhez
ezek is hozzájárultak.
Tapasztalataink szerint a gyakorlati vizsgák terén nem lehet okunk panaszra. Az új
képzéseinkben már csak komplex vizsgáink lesznek – ki kell dolgoznunk az elektronikai
technikus képzésre a komplex vizsgafeladato(ka)t. Mindemellett részt kell vállalnunk az
írásbeli feladatokra való felkészítésben is, olyan gyakorlati feladatok kidolgozásával, amelyek
elősegítik a központi írásbeli sikeres teljesítését.
2.

Szakmai érettségi

A szakmai informatikai érettségire készülő tanulókkal, osztályokkal kiemelten
foglalkoztunk.
Pótórákat tartottunk a sokat hiányzó tanulóknak, külön csoportokba szervezve
segítettük a közép, illetve emelt szintű érettségire jelentkező tanulók felkészülését
Az elméleti kollégák munkájának segítése érdekében próba érettségi feladatok
dolgoztunk ki.
Besegítettünk a középszintű szakmai érettségi hálózati részének értékelésébe, továbbá
feladatokat írtunk a szóbelihez.

Beszámolók a műhelyek állapotáról
1.

Villamos szakképző műhely (Varga László [9])

A műhely az elmúlt évben komoly változásokon esett át. Kezd alkalmassá válni a
modern technológiák oktatására. Sikerült 12 db számítógépet beszerezni a terembe, valamint
átalakítani a belső elrendezést, hogy 12 olyan munkaállomás kerüljön kialakításra, ahol a
tanulók áramköröket tudnak összerakni akár breadboradon, akár NYÁK-on, rendelkezésükre
áll az élesztéshez szükséges műszerpark és a programozható áramkörök működtetéséhez
szükséges számítógépes háttér is. A közeljövőben a számítógépeket mindenképpen fejleszteni
kellene, hogy az újabb szoftverek futtatására is alkalmas állapotba kerüljenek.

A műhelyfelelős tervei között szerepel olyan kísérleti panelek tervezése és gyártása,
amelyek elősegítik az automatikához tartozó különböző szaktárgyak oktatását.
2.

Villamos szakképző műhely (Szegő János [10])

A terem felszereltsége jó, előző tanévben cserélték le a számítógépeket (használt, de jó
állapotú gépekre). További feladatunk, illetve célunk a terem hátsó részében található Cisco
kabinet fejlesztése, az ott található számítógépek lecserélése.
3.

Villamos szakképző műhely (Barta Zoltán [11])

A terem alapvetően alkalmas a modern technológiák oktatására, a programozható
áramkörök fejlesztéséhez arduinós panelek és laptopok állnak rendelkezésre. A műszerpark
kiegészül a teremfelelős saját költségén beszerzett korszerű mérőeszközökkel. Komoly
7

problémát jelent azonban, hogy a függvénygenerátorok a műhelyben 20 évesek. Ezeket
hamarosan mindenképpen le kell cserélni. Barta Zoltán erre vonatkozó igényét már többször
jelezte. A műhely rendelkezik 12 db analóg oszcilloszkóppal, amelyekkel az alapmérések
kivitelezhetőek, azonban a mai világban már egyre inkább a digitális műszerek terjednek el,
így megfontolandó, néhány digitális oszcilloszkóp beszerzése.
4.

Villamos alapismeretek műhely (Tóvizi Jenő [44])

Tóvizi Jenő kollégánk ifjonti lelkesedéssel vágott bele a műhely rendbetételének és
korszerűsítésének. A villamos laboratóriumunkat megszüntettük – hiszen az új kerettantervek
nem tartalmaznak mérés órákat, a mérési feladatokat a gyakorlati foglalkozás keretébe
osztották. A laborból kimentett műszerek nagy részét a 44-es műhelybe helyeztük – probléma
azonban, hogy a villamos labor 12 fő helyett csupán 6 munkaállomás kiszolgálására volt
alkalmas.
Jelenleg a műhely az alapozó képzésre alkalmas.
Tóvizi Jenő fejlesztési tervei között szerepel a számítógépes infrastruktúra kiépítése,
korszerű szimulációs szoftverek (NI Multisim),ill. virtuális laboratóriumi műszerpark
(LabView-val támogatva) beszerzése. A forrasztási gyakorlatok korszerűsítését kollégánk
forrasztóállomások, ill. egy SMD technológiára alkalmas reflow kemence beszerzésével
képzeli el.

7

Már akkor se voltak korszerűnek mondhatóak ezek az eszközök.

Szeretné bővíteni a DEGEM mérőpaneleket is, valamint ehhez kapcsolódóan
számítógépekhez csatlakoztatható műszerek (pl. PC szkóp) használatát is tervezi. Célja, hogy
mind a 12 mérőhely legyen alkalmas mind szimulációs, mind emulációs, mind pedig valós
környezetben való áramkörvizsgálatra.
5.

Villamos alapismeretek műhely (Csehi Ferenc [46])
8

A műhelybe igényeltünk 13 db multimétert , ezeket elvileg október folyamán meg
fogjuk kapni. Sajnos az oszcilloszkópok és függvénygenerátorok terén itt is komoly hiány
van.
6.

Villamos alapismeretek műhely (Fresz Péter [47])

Az évek során a forrasztópákák elhasználódtak a műhelyben, ezek javítási költsége
már megközelíti egy új eszköz megvételét. Júniusban kértünk árajánlatot 13 db új
forrasztóállomásra. Reményeink szerint a fenntartó ezek beszerzését mihamarabb
engedélyezni fogja.
A műhely folyamatos fejlesztést igényel, hogy meg tudjon felelni az új
szakgimnáziumi kerettanterv által előírt követelményeknek – ehhez elsősorban műszerek
(oszcilloszkóp, függvénygenerátor) beszerzésére lesz szükség.
7.

Villanyszerelő műhely (Schilling Ferenc [59])

A műhely alapfelszereltsége jó. Természetesen folyamatosan kell pótolni az
elhasználódott, tönkrement eszközöket (az elmúlt években sikerült). A változó tanulói létszám
miatt nehéz tervezni a jövőt.
Az előző években a vizsgarendszer átalakulása (modulos → komplex) nehéz feladatot
rótt mind a tanulókra, mind ránk pedagógusokra. Az 59-es műhely kis mérete miatt csak 6-7
komplex vizsgahelyet tudunk kialakítani (ami a jelenlegi létszámra még elég, de a jövőbeni
beiskolázás függvényében problémát okozhat a munkahelyek száma).
A most már két sikeres vizsga tapasztalata azt mutatja, hogy a műhelyben folyó
Erősáramú elektrotechnikus képzés sikeres. Az esti képzés egyik hozadéka, hogy a
résztvevőkkel és a cégekkel való kapcsolatunk nagyon jó, így kisebb fejlesztéseket a
fenntartótól függetlenül is tudunk végezni
8.

PLC műhely (Horváth Zoltán, Juhász Róbert [148])

A műhely 5 korszerűnek mondható I3-as számítógéppel és 7 mára már elavultnak
tekinthető Celeron processzoros számítógéppel van felszerelve. A korábbi tanévben számos
fejlesztés történt a műhelyben a PLC-k terén. 13 db új Siemens LOGO PLC került
beszerzésre, több kísérleti emulációs panel is elkészült.
A műhely a folyamatos – Horváth Zoltán és Juhász Róbert kollégánk által eszközölt –
fejlesztéseknek köszönhetően kiválóan alkalmas a korszerű PLC technika oktatására.
9.

Erősáramú vezérlés- és szabályozástechnikai műhely (Horváth
Zoltán [130])

A műhelyt a nyári szünetben Horváth Zoltán kollégánk alakította ki, miután egyre
inkább érdeklődnek tanulóink az automatizálási és erősáramú képzéseink iránt. Ahhoz, hogy
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Digitális multiméterekre még szükség lesz, mert az új szakgimnáziumi kerettanterv a méréseket a gyakorlati
foglalkozások részévé tette, így az alapozó műhelyeinket is úgy kell kialakítanunk, hogy egyszerűbb egyenés váltakozóáramú mérések elvégzésre alkalmasak legyenek.

eredményes munkát lehessen végezni a műhelyben ki kell alakítani a számítógépes hátteret
9

is.
Egy új műhely fejlesztése nem egyszerű dolog, Horváth Zoltán kollégánknak még
nagyon sok munkája lesz azzal, hogy a 130-as termünkben megfelelő minőségi munka
folyhasson. Reményeink szerint ebben segítik majd őt a tanulók is, akik így a gyakorlatban is
megtapasztalhatják, hogy milyen egy-egy új munkaállomás kiépítése, eszközök, berendezések
telepítése.
10.

Nyomtatott áramkör készítő TISZK műhely (Szabó András)

A műhelyben LPKF technológiával történik a tanulók által tervezett nyomtatott
áramkörök elkészítése. Az új, szakgimnáziumos kerettantervben is hangsúlyos szerepet kap a
nyomtatott áramkörök tervezése és mérése, ezért ennek a műhelynek az állagát folyamatosan
javítanunk kell. Ehhez szükséges az elhasználódott szerszámok és eszközök folyamatos
pótlása, valamint az új áramkörök gyártásához szükséges alkatrészek (nyák, elektronikai
alkatrészek) beszerzése. Ennek felelősei: Szabó András és Varga László.
11.

Új PLC műhelyek kialakítása

Jelenleg a 148-as termünkben folyik a PLC oktatás. Amíg csak 1 csoportos volt az
automatikai technikus képzésünk, addig ez elegendőnek is bizonyult. Az idei tanévet már
2 csoporttal kezdjük, így elég nehéz volt megoldani a megfelelő órarendi elhelyezést
(1 csoportnak 10 óra PLC gyakorlata van). A jövő tanévtől kezdve a 11. évfolyami
szakgimnáziumos képzés részeként az alapozó képzésben is PLC-t kell oktatnunk. Jelenleg
erre se személyi, se tárgyi feltételeink nincsenek biztosítva. Ezért az idei tanévben
mindenképpen lépéseket kell tennünk legalább 2 PLC műhely kialakítására (ezek egyike
lehetne a 130-as műhely). A személyi feltétel problematikáját jelenleg megoldottuk
Tóth Márton felvételével, azonban a következő évektől valószínűleg újabb oktatóra lesz
szükségünk. Ennek érdekében erősítenünk kell a kapcsolatot a főiskolákkal, ill. az ott végzett,
vagy épp ott tanuló fiatal hallgatókkal.
12.

Általános problémák

Sajnos a műhelyeink többségében nincsen meg a megfelelő informatikai háttér.
Tanulóink egyelőre mindössze a 9, 10, 11, 148 műhelyekben találkoznak működőképes
számítógépekkel. Ezek többsége is már inkább muzeális értéket képvisel (a példa kedvéért a
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9-es műhelyben Celeron processzorral és 512MB RAM-mal ellátott géppark van ). Célunk,
hogy minél több műhelyben tegyük elérhetővé a számítógéppel támogatott tervezést, gyártást,
oktatást. Ezzel összefüggésben a munkaközösség véleménye szerint fel kell szerelni egy
osztálytermet korszerű számítógépekkel, amelyek segítségével mind a villamos elméletet,
mind a villamos gyakorlatot tartó kollégák el tudnak mozdulni az oktatásban a
blended learning felé. Az ehhez szükséges e-learninges hátteret (Moodle rendszer) már
kialakítottuk.
A műszerpark több termünkben is elavult, ill. hiányos. Ezek pótlására mielőbb módot
kell találnunk, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a színvonalas szakképzést.
Budapest, 2017. szeptember 5.

9

A számítógépek telepítésében Juhász Róbert, a hálózat kiépítésében Kecskeméti József rendszergazda
működik közre.
10

Ez 15 éves konstrukció.
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Gépész gyakorlat 2017/18 éves munkaterv
Munkaközösség tagjai:

Andorfer János

Kiss Jenő

Lakatos Tibor

Ländler József

Lehotzky Tibor

Merkl László

Mikulesz Ferenc

Sági Péter

id. Steff István

Steff István

Szula József

Zabari Tibor
Személyi feltételek:
Sági Péter gyakorlati oktatásvezető és Mikulesz Ferenc munkaközösség
vezető irányítása alatt dolgoznak az oktatók az iskolai tanműhelyben, Barabás
Gábor szakképzésért felelős igazgatóhelyettessel szorosan, olajozottan
együttműködve.
Jelenleg munkaközösségünk 12főből áll ebből 3 fő nyugdíjas óraadóként
dolgozik, akik tudásukkal tapasztalataikkal segítik elő a kiemelkedően magas
szakmai munkát. A munkaköréhez szükséges szakképesítéssel rendelkezik
minden munkaközösségi tag, mely a színvonalas pedagógiai munka
alapfeltétele, így a szakmai oktatást, munkát aktívan, felkészülten tudják
elvégezni. A szakmai munkát végző oktatók a tanulók részére
magasszínvonalú szakköröket nyújtanak, kiegészítve az évközi munkát, ezzel
elősegítve az aktívabb, meg érdeklődőbb, tehetségesebb gyerekek fejlődését.
Az oktatóink együttműködése nagyon jó, szívesen dolgoznak együtt, a
csoportbontások miatt kialakuló tananyag felosztást közösen tervezik és
nagyon jól összefésülve valósítják meg az év során. Egymáshoz közelálló
pedagógiai elveket vallunk, ezek közül a legfontosabb a tanulók iránti
személyiség szeretete, tisztelete. Nyugodt, derűs légkör, jó hangulat jellemzi
közösségünket. A szeretetteljes, családias hangulatot színesítjük iskolán kívüli
értekezletekkel, kirándulásokkal, rendezvényekkel.
Rendelkezésre álló helyiségek, felszereltség:
Iskolán két telephellyel rendelkezik. Az iskolán belüli tanműhelyünk a
gépiforgácsoló, CNC gépkezelő, gépgyártástechnológus, CAD-CAM
informatikus szakmák alapozására lehetőséget biztosít, de a technikusi
képzés egyes elemeire is alkalmas helyiségekkel rendelkezik.

Rendelkezünk 3db fémipari alapképzésre alkalmas lakatosműhellyel, ahol az
egyikben egy picike kovácsműhely is helyet kap, 1db alak és geometriai
alapmérésekre alkalmas teremmel, ami egyben egy alapozásra alkalmas
pneumatikai labor is. 2db alapozó CNC műhellyel, amiben 3db kis
teljesítményű CNC marógép, 1db 60w-os lézer gravírozó, 5db CNC
MINITURN esztergagép helyezkedik el. Megtalálható még egy
hagyományos fogácsológépekkel telepített műhely, amiben nagyrészt
megtalálhatok a fent felsorolt szakmák követelményeihez szükséges gépek.
Géppark:
 12 darab egyetemes csúcseszterga
 4db függőleges hagyományosmarógép
 1db vízszintes hagyományosmarógép
 1db haránt gyalugép
 1db állványos fúrógép
 1db keretes fűrészgép
 1db manuális síkköszörű
 1db szerszámköszörű
 3db állványos köszörű
A külső telephelyünk a 1138 Budapest, Váci út 179-183 található, itt főképp
a végzős technikus képzés folyik, de az alapképzés is helyet kap.
Rendelkezünk egy korszerű CNC műhellyel és egy anyagvizsgáló laborral.
Az év teendői, feladatok, célok:
- tanmenetek elkészítése
- utánpótlás bevonzása
- felnőttképzés lebonyolítása
- szakmák éjszakája
- szakmai versenyre készítés, lebonyolítás
A gépész gyakorlat munkaközössége a 2017/2018-os tanév fő feladatának
tekinti az elméleti, gyakorlati végrehajtásban a korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazásán keresztül az oktató-nevelő munka folyamatának
hatékonyabbá tételét.
Szintén nagyon fontos feladatnak tartjuk az általános iskolások bevonzását a
szakma világába és nyílt napokkal megszerettetni velük a szakmát és hogy a
szakképzésünket válasszák.
A munkaközösség minden tagja elkészíti a tanmeneteket a helyi tanterv
alapján. Az elkészítés során figyelembe vesszük, hogy az új felmenő
osztályokban új tanmenetekre van szükség a 10. évfolyamban. Ennek
következtében az elméleti és gyakorlati tanmenetek is egyeztetésre kerültek.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a CNC technika elméleti és gyakorlati
oktatásának összhangját.
A biztonságos és balesetmentes munkavégzés érdekében általános és helyi
balesetvédelmi oktatást tartunk a tanulóknak minden gyakorlati műhelyben.
Esetleges anyagrészeknél a tanulók balesetvédelmi oktatását felfrissítjük.

A védőeszközök és felszerelések helyes használatát, állapotát és beszerzését
folyamatosan figyelemmel kísérjük. A tanulóknak új kétrészes védőruha
(kantáros nadrág, kabát) kerülnek kiosztásra az 1. félév során.
A nappali és esti végzős osztályainkat fokozott figyelemmel kísérjük az
eredményes komplex vizsga kimenetele érdekében.
Az elmúlt két évben nagy sikernek örvendett és sikeresen lebonyolítottuk a
szakmák éjszakáját idén is szeretnénk még több még színvonalasabb
programot összeállítani.
Az országos szakmai versenyekre vagy csak a szakma iránt jobban,
elkötelezetten érdeklődő diákokat minden erőnkkel segíteni, szakkörökkel,
külön órákkal.
Az OSZTV lebonyolítása gépgyártástechnológiai technikus szakmából.
Szakmai fejlesztési terv
Munkaközösségünk az általános eszközfejlesztéseken kívül több területen
szeretné fejleszteni az oktatás színvonalát, és hogy naprakész tudást tudjunk
adni. (nem fontossági sorrend szerinti a felsorolás)
1. új modern hegesztőműhely kialakítása
Az új kerettantervben a 11.-es és a 1/13.-os évfolyamon szerepel helyesen a
hegesztési gyakorlatok. A felnőttképzésben és a munkaerőpiacon hatalmas
kereslet van minősített hegesztőkre ezért, hogy a munkaerő piac igényeit ki
tudjuk szolgálni egyben segíteni a szakmát tanulni vágyó embereknek,
szeretnénk hegesztést oktatni és tanfolyamokat beindítani. Ehhez
szükségünk lenne egy új korszerű hegesztőműhely kialakításához
eszközökre. Az alap tervek már most készen vannak rendelkezünk megfelelő
helyiséggel a műhely kialakításra.
2. Daraboló gép beszerzése
A külső műhelyünkbe szeretnénk hosszú idő után megoldani az
anyagdarabolást, ez a művelet mindennapos az oktatás során és nagyon
megnehezíti a minőségi oktatást, hogy helyben nem tudunk darabolni
anyagot. A komplex vizsgák de a napi munka is feltétlenül igényli a helyben
való anyagdarabolást. Ezért szeretnénk beszerezni egy Keretes vagy egy
Szalagfűrésgépet.
3. CNC szerszámgépek iskolán belüli mechanikai korszerűsítése
Iskolánk rendelkezik 30éves CNC szerszámgépekkel, amiket relatíve kis
költséggel fel lehetne mechanikailag újítani és ezzel a mai oktatásra
korszerűvé tenni, ráadásul a kerettantervben szereplő karbantartás és szerelés
gyakorlati órákra tökéletes lefedi.
4. CAD-CAM szoftver és eszköz fejlesztés
A gépgyártástechnológiai technikus és a CAD-CAM Informatikus
szakokban szerepel CAD-CAM program használata az előbbiben részben az
utóbbi szakban szinte teljesen erről szól. Ma már nincs CNC-s terület ahol
ne jelenne meg a cam szoftverek szerepe. Ennek a tárgynak a korszerű
zökkenőmentes oktatásához mai korszerű videókártyával rendelkező

számítógépekre van szükség, amik 64bites windows 10-es rendszer alatt
futnak. Ez már napi technika a cégeknél és sajnos a szoftvergyártók nem
foglalkoznak a gépigénnyel, és nagy számítási kapacitásra és komoly
megjelenítésre van szükség az ilyen programoknál. Szeretnénk egy ilyen 812 fős tantermet is kialakítani.
5. Hagyományos gépműhely fejlesztés
A gépgyártástechnológiai technikus és a gépiforgácsoló szak forgácsolás
tananyag egyharmada köszörülési feladatokról szól, sajnos ehhez nem
rendelkezünk megfelelő gépparkkal, hogy ezt tartalmasan gyakorlatba
oktassuk. Ehhez szükségünk lenne egy egyetemes palást, furat köszörű
gépre és egy gépi előtolással rendelkező síkköszörű gépre.
6. CNC Géppark korszerűsítése
Ahhoz, hogy napi fejlett CNC technikát tudjunk oktatni, a munkaerő piacon
már elterjedt hajtott szerszámos CNC esztergagép beszerzését szeretnénk. Ez
a szerszámgép már esztergálni és marni is tud egyben és elősegítené a
végzős diákok a szakmában elhelyezkedésének esélyét.
7. Iskolai mechatronikai labor fejlesztése
Az új követelmények jövőre megkövetelik magas, 110órában a vezérlés
irányítás szabályozás témakörben az oktatást, e mellet az automatizálási
osztályok létszáma is rohamosan nő, ezért szükségünk volna a laborunk
fejlesztésére a következő szempontok szerint.
a. Pneumatika- elektro-pneumatika:
-Festo pneumatikus és elektro-pneumatikus oktató rendszerek (minimum
2-2 készlet)
- Pneu és epneu elemek: munkahengerek, útszelepek, logikai tagok
(ÉS, VAGY), ÉS tömb VAGY tömb (gyakorló készlet elemeinek
bővítése!), pneumatikus időszelepek és nyomásszelepek, nyomásmérők
és nyomáskijelzők, 3/2 és 5/2 bistabil pneumat vez szelepek (gyakorló
készlet elemeinek bővítése!), levegő előkészítő egység és elosztótömb
(tanulói gyakorló helyenként 1-1db), kapcsoló és relé "dobozok" valamint
időrelék "dobozok," szenzorok (reed, indukt, kapacitív, optikai),
mágnesszelepek, pneu csövek és csőidomok (kapcsolások építéséhez és
pneu tápellátás kiépítéséhez), elektromos mérőzsinórok, stb.
- Tanulói szoftverek elektronikus rajzkészítéshez (Fluidsim pneu és
epneu)
- Tankönyvek szakmai tartalmak szerint (tanári példányok magyar
nyelvű)
- Szerviz és szerelő készlet 1 db
- Megjegyzés: a labor alu táblái és kompresszora használhatók de a
meglévő elemek leselejtezendők.
b. Hidraulika és elektrohidraulika

- Festo hidraulikus és elektrohidraulikus oktató rendszer illetve elemek (1
db)
- Hidraulikus állvány és tápegység
- Hidraulikus elemek és elektrohidraulikus elemek
- Hidraulika tömlők gyorscsatlakozóval
- Szerviz és szerelő készlet 1 db
- Tanulói szoftverek elektronikus rajzkészítéshez (Fluidsim hidr és
ehidr)
- Megjegyzés: TISZK laborból + elemeket tudok adni

c. PLC
- Festo PLC és VEEP emulátorok (tanulói csoport létszámától függően 612 db)
- Megjegyzés: TISZK laborból régi 6 PLC és VEEP még
használható, átadhatom.
d. IKT eszközök
-IKT eszközök tanári és tanulói alkalmazások (tanulói csoport létszáma
szerint)
A meglévő Festo labor alapján (kompatibilitás és oktatási- módszertani
szempontok figyelembevételével) Festo eszközök beszerzését javasoljuk.
A leírt javaslatok konkrét beszerzés esetén pontosítandó! A javaslatok az
oktatandó szakmai tartalmak alapján készült.
Marketing és reklám javaslatok
A mai fiatalokat, szülöket a tanulni vágyó felnőtteket egyértelműen a TV,
internet és a tömegközlekedés felületein lehet a legjobban elérni. A különböző
szakmák elterjesztésének mindig követnie kell a munkaerőpiac igényeit és
elfogadtatni az emberekkel, hogy igen is a szakmunka egy csodálatos és hasznos
dolog a világ minden pontján, és érdemes szakmát tanulni.
Budapest 2017.szeptember 4.

Mikulesz Ferenc
munkaközösség vezető
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Az iskolai sportkör szakmai programja
Célunk az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sportolási, lehetőség és a
mindennapos testedzés biztosítása.
A sportköri foglalkozásoknál kiemelt figyelmet fordítunk minden korosztály
sportolási lehetőségének biztosítására.
Különböző sportágak, foglalkozásokon keresztül igyekszünk a fiatalokat a
szabadidő hasznos eltöltésére bátorítani. Az asztalitenisz nagyon kedvelt
sportköri elfoglaltság, amellett a foci is nagyon népszerű. Szeretnénk a röplabdát
is népszerűsíteni. Ehhez a Röplabda Szövetségben partnerre találtunk, velük
együtt indítjuk az idei évtől a röplabdát nagy létszámú edzéstervvel.
Az előző évekhez hasonlóan történik a háziversenyek szervezése, melyek
döntője a diáknapon kerül megrendezésre.
Sportágak szerinti felosztás:
- a munkatervben szereplő versenyben való részvétel kiválasztásos
alapon történik
2.
Labdarúgás: - a munkatervben szereplő bajnokságokon való részvétel a kiírásnak
megfelelően 2 korcsoportban kiválasztásos alapon történik.
- felkészülési edzések tartása szeptembertől az iskolában mindkét
korcsoport számára
3.
Kosárlabda: - a kerületi iskolák által szervezett kosárlabda tornákon való részvétel
(meghívás esetén). A csapat összeállítása kiválasztásos alapon történik
a testnevelő tanári kollektíva javaslatára.
4.
Kézilabda:
- a munkatervben szereplő bajnokságon való részvétel a kiírásnak
megfelelően / 1 korcsoport /.
5.
Röplabda:
edzések, versenyeken
való részvétel
Az Iskolai Sportkör szervezeti és működési felépítése a 2017/2018-as tanévben
1.

Atlétika:

A várt tanulói létszám:kb. 1020 fő
Atlétika:Szenczi

László V. korcsopor
VI. korcsoport
Labdarúgás:Andorfer János V. korcsoport
VI. korcsoport
Kézilabda:Forgács Judit VI. korcsoport
Kosárlabda:Horváth Balázs
Röplabda:Nagy Zsuzsa, Forgács Judit, Tamási Ibolya
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A Szülői Közösség munkaterve
2017/2018. tanév
1. Az SZK választmány tagjai:
vezetője: Groidlné Zsengellér Edina
SZK összekötő tanár : Batóné Schulcz Ágnes
Egyes osztályok 1-3 szülőt delegálnak az iskola SZ közösségébe.
A bejövő osztályok a 0. Szülői értekezleten választanak SZK tagokat.
A vezetőségi tagok újraválasztása, megerősítése a szeptemberben tartandó
értekezleten történik.
2. Az SZK célja:
Az iskolának és a szülőknek közös az érdekük, feladatuk:
 testileg-lelkileg egészséges,
 jó gondolkodású, művelt, versenyképes szakmával bíró
 tisztességes, életrevaló fiatalok nevelése.
A gyermeknevelés elsőrendű és legfontosabb színtere a család, de ez nem
lehet egy zárt tér — környezeti hatások, társadalmi elvárások befolyásolják.
Céltudatos, nevelő szándékú hatások közé tartozik az iskolai nevelés is.
Akkor érhető el megfelelően jó eredmény, ha a pedagógusok és a szülők
együttműködnek.
Ezért alakult meg a Szülői Közösség.
3. A Szülői Közösség feladatai:
 Kapcsolatot teremt, és azt fenntartja az iskolai vezetéssel.
 Az osztályszintű választmányi tagok rendszeresen tájékoztatják a
többi szülőt a fontosabb iskolai eseményekről.

 Részt vesz az iskolai SZK összejöveteleken, az ott hallottakról
tájékoztatja az osztály szülői közösségét.
 Segíti az osztályfőnököket nevelő munkában.
 A szülőket bevonja az iskolai feladatok elvégzésébe.
A szülői ház és az iskola együttműködését, igazi egymást segítő
kapcsolattá igyekszik tenni, ennek érdekében a szülőket érdeklő
nevelési kérdéseket összegyűjti, és előadásokat szervez.
 Az SZK elnök szoros kapcsolatot tart a diákmozgalmat segítő
tanárral.
Részt vesz az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában
(pl.: szalagavató).

Budapest, 2017.09.05.

Batóné Schulcz Ágnes
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Egészségnevelési munkaterv
a 2017/2018-as tanévre
A 2004-ben elfogadott egészségnevelési programunk az alapja az egészséges életre
nevelésnek. Célunk változatlanul: egészséges, edzett, munkájában örömét lelő,
közösségekben és az életben kiegyensúlyozott emberekké váljanak diákjaink.
Ezért a fő tartalmi kérdések:
 a testi-lelki egészség egyensúlya
 a személyi higiénia, mentálhigiénés önnevelés
 a helyes táplálkozás, öltözködés, viselkedés
 a kulturált életmód, életrend kialakítása
 szenvedélybetegségek, bűnmegelőzés, agresszió elleni küzdelem
 környezetvédelem
Az egészséges nevelés az iskolai élet valamennyi színterén zajlik:
 tanórákon
 osztályfőnöki órákon
 témanapokon, heteken
 Diáknapon
 szabadidős programokon
 az iskola gyermekorvosi ellátásában
1. Témanapok, témahetek
A hagyományokat ápolva „Egészségnapot” rendezünk a diáknap keretén belül
Határidő: 2018. április
Felelős: DÖK és biológia-kémia-földrajz tanárok
Az egészséget károsító hatások, ezen belül is a dohányzás elleni küzdelemben kiemelten
foglalkozunk a 9. évfolyamos diákokkal. Az iskolaorvos és a védőnő segítségét igénybe
véve ezen évfolyam osztályfőnöki óráira előadót biztosít a dohányzás káros
következményei témában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Varga Anikó igh.
Témahét:
 ismeretterjesztés orvos, védőnő bevonásával (szerelem, AIDS, táplálkozás,
drog stb.) és a SOTE medikusai rendhagyó osztályfőnöki órák megtartásában
 rendhagyó osztályfőnöki órák a kerületi Rendőrkapitányság segítségével
 igény szerint a bűnügyi múzeum megtekintése
Határidő: 2017. novembertől folyamatos
Felelős: Varga Anikó igh.
2. Ismeretterjesztés az egészséges életmód, életvitel, betegségmegelőzés kérdéseiben
Az iskola védőnője közreműködésével folytatjuk a közkedvelt rendhagyó osztályfőnöki
órák szervezését:
9. évfolyamon:

drogprevenció
2017. november

10. évfolyam:

a szexuális úton terjedő betegségek
2018. január, február

11. évfolyam:

betegségmegelőzés, here és mell önvizsgálat
2018. február
2018. március

12. évfolyam:

AIDS, szerelem, felelősség önmagunk és társaink iránt.
A családi életre való felkészítés
2018. – igény szerint

Konfliktuskezelés, önismeret – külső szakember, előadó meghívásával. (játszóház,
grafológus, pszichológus)
Határidő: igény szerinti osztályokban, folyamatosan
Felelős: Varga Anikó igh.
Szexuális felvilágosító előadások – igény szerinti osztályokban; orvos előadók,
medikusok közreműködésével. Mint minden évben csatlakozunk az A-HA iskolai
oktatóprogramhoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Varga Anikó igh.
Szakórákon végzett ismeretterjesztés a tanmenetekbe beépülve (biológia, kémia,
környezetvédelem kiemelt területe az egészségnevelésnek)
Határidő: folyamatos
Felelős: szaktanárok
Folytatjuk – a lehetőségekhez mérten – az iskolán kívüli ismeretterjesztés hagyományos
formáit;
A HÁLÓ-MOZI drogprevenciós programjához továbbra is bekapcsolódunk (ha indítják),
melyet a 9 évfolyamos diákjainknak szervezzük.
Határidő: 2017. december vagy 2018. január
Felelős: Varga Anikó igh.
Egészségügyi Múzeumok megtekintését is megszervezzük igény szerint (SOTE, Mentő)
Határidő: folyamatos
Felelős: osztályfőnökök és
Varga Anikó igh.

3. Az egészségnevelés egyéb lehetőségei
A testnevelés órák, kirándulások, túrák, séták mind-mind segítik a testi-lelki egészséget.
Mindezek érdekében folyamatos programokat szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős: testnevelő tanárok, of-ök
A diákmozgalom is fontos szerepet tölt be az iskolai nevelésben, hisz igen erős a kortárs
kapcsolat, a kortárshatás a személyiség egészséges alakulásában. Az általuk szervezendő
klub rendezvények, a kulturált szabadidő eltöltése alternatíva a pótcselekvés, a
pótszerekkel szemben a prevenciós munkában.
Mint minden évben, az iskolai Diáknapon széleskörű programot biztosítunk az egészséges
neveléshez. (Konfliktuskezelés, grafológus, elsősegélynyújtás, egészséges táplálkozás
stb.)
Határidő: 2018. ápr.
Felelős: DÖK tanárok
A tanévben, a hagyományainkhoz hűen hét alkalommal megszervezzük diákjaink és
tanáraink részvételével a véradást.
Határidő: 2017. október
2018. május
Az egészségesebb táplálkozás érdekében figyelemmel kísérjük az iskolai BÜFÉ kínálatát,
szükség esetén javaslatokkal élünk
Határidő: folyamatos
Felelős: Varga Anikó igh.
Az iskolaorvossal és védőnővel egyeztetjük az egészségileg veszélyeztetett tanulókkal
kapcsolatos teendőket. Szükség esetén tanácsadással, megfelelő ráhatással ösztönözzük a
szülőket, hogy gyermeküket megfelelő szakrendelésre vigyék el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Varga Anikó igh., védőnő
Segítjük végzős diákjainkat a pályaválasztásban, a helyes életút kialakításában (a
pszichológus bevonásával).
Határidő: igény szerint
Felelős: Varga Anikó igh.

Budapest, 2017. augusztus 31.
igh.

Kiss Gábor, Bakai Andrea,

Varga Anikó
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AZ UMSZKI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2017/ 2018.
Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.
Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési,
közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg
működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a
diákéletet.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével
tervezzük.
Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok
ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl
tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.
A Törvény szerinti elsőrendű feladata a érdekképviselet, ám a gyakorlatban a
diákönkormányzatok iskolai élet, és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez
azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges
információkat, eszközöket.
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá,
tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett
programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt
vevő tanulókat, házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk.
Szeptemberben, novemberben és márciusban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk
tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról, illetve az aktuális feladatokról.
Célok:
-

A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
Közösségi élet élénkítése
Klubhelyiség kialakítása, évközi programokkal való megtöltése
DÖK címer és zászló tervezése, elkészítése
Szakmák címereinek tervezése, elkészítése
Havi rendszerességű filmklub beindítása
A programokat az iskolai eseménynaptárhoz igazítva tartjuk.

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:
A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és

1.

az iskolaközösségben
A

2.

diákok

mindennapi

életének

megszervezése,

az

iskola

belső

kommunikációs csatornáin keresztül


az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése



a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai
eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával



rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a diákcikkek, rajzok, fotók, információk az
iskolai életről, élménybeszámolók

3.

Az iskolarádió működtetése
A társadalmilag hasznos munkák szervezése és segítése:

4.



papírgyűjtés
hasznos elem gyűjtése, folyamatosan PET palack gyűjtése

5. Kulturális rendezvények segítése: iskolai ünnepélyek
rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése Diáknap
Iskolai projektekben való részvétel
6. Sportrendezvények, kirándulások, túrák szervezése
bajnokságok megszervezése és lebonyolítása
Rendezvénytervezet

szeptember

október

ODB választás
DÖK alakuló ülés
Javaslat az éves munkatervre
Gólyatábor (09.2-4.) Velence
DÖK-vezetés jelölése
Gólyaparty
Diákközgyűlés (09.28.)
Diákelnökválasztás
Filmklub beindítása

november

Papírgyűjtés
Diákközgyűlés (10.30.)

december

Mikulásbuli
Karácsonyi rendezvények,
koncertek Adventi vásár

január

„Csocsó” bajnokság

február
március
április

Diákközgyűlés
Foci bajnokság
DIÁK NAP (04.25)

május

június

Budapest, 201

Az éves tevékenység értékelése

7. szeptember 6.

Steff István
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Drogprevenciós munkaterv
a 2017-2018-astanévre
Az iskola Pedagógiai Programjában szerepel az egészségnevelési terv és a drogstratégia.
Ennek értelmében az iskola feladata az elsődleges prevenció, tehát az egészségtudatos
életmód kialakítása és a személyiségfejlesztésre irányuló segítségnyújtás.
A cél az, hogy a diákokban tudatosuljon mit csináljanak, hogyan éljenek egészséges életet és
ezáltal képessé váljanak egy más életstílus kialakítására és a legális illetve illegális drogok
visszautasítására.
Ezért a legfontosabb feladatunk egy olyan prevenciós modell alkalmazása, amely figyelembe
veszi az iskolánkba járó diákok életkorát, szociológiai, társadalmi környezetét. Különös
figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra. A prevenció módszerei
eltérőek lehetnek akár egy évfolyamra járó osztályok esetében is, sőt egy osztály összetételét
illetően is eltérő módszereket lehet és kell alkalmazni.
Az iskolai környezetben kábítószert használók esetében a beavatkozáshoz megfelelő külső
szakember /iskolaorvos, védőnő, drogkoordinátor, Nevelési Tanácsadó, drogambulancia/
beavatkozását kell kérni.
A drogprevencióban 2016-tól segítségünkre van a az iskolapszichológus is.
Az iskola feladata ezért elsősorban a diákok, tanárok, osztályfőnökök, szülők tájékoztatása,
megfelelő információval való ellátása és probléma esetén a konfliktus kezelése és szakember
bevonása.
Az egészségnevelési munkatervvel összhangban a különböző korosztályok számára eltérő
programokat ajánlunk:






A felsőbb évfolyamok számára az iskolai klubban tematikus filmvetítéseket tervezünk,
ahol lehetővé válik a drogokról szóló kommunikáció
Az osztályfőnökök rendelkezésére áll az iskolai drogtáska mellyel az ismeretterjesztés
lehetőségei kibővíthetők
Vitaindító filmek vannak adattárunkban osztályfőnöki órákon való feldolgozásra és
beszélgetésre
A diáknap keretében részletesen foglalkozunk meghívott előadók segítségével a
szenvedélybetegségekkel
Szülők vagy egy osztály kérésére a témában járatos szakembert hívunk előadást tartani

Az iskolaorvossal és a védőnővel együttműködve lehetőségünk van a külső szervezetekkel
való kapcsolattartásra a megelőző munka érdekében. Iskolai drogprevenciós munkánk további
hatékonysága pedig jelentős mértékben függ a közös munkától és attól, hogy mind a diákok
mind a tanárok hajlandók-e részt venni a drogprevenciós programok végrehajtásában.

Budapest, 2017.08.31 .

Braun Éva
drogügyi koordinátor

