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1. Kiinduló állapot
A

2016/2017.

tanévben

az

intézmény

(pedagógiai

szempontból)

az

alábbi

nehézségekkel találta szemben magát:
 a tanulók motiválatlansága,
 kompetencia eredmények romlása szövegértésből,
 igazolatlan órák számának növekedése,
 tanár-diák kapcsolatok romlása
 intézményi rongálások számának növekedése,
 fokozódó tanulói fegyelmezetlenség (Házirend, be nem tartása, rongálások és
károkozások számának növekedése).
A 2016/2017. tanév pozitív változásai:
 az intézményi infrastrukturális helyzet javulása,
 lemorzsolódás és a bukások számának csökkenése,
 tanulmányi átlagok és szakmai vizsgaeredmények javulása az iskolában,
 javuló adminisztrációs tevékenység,
 kompetencia eredmények javulása matematikából,
 a közösségi élet fejlődése, közösségi napok megszerveződése,
 diáknap pozitív hatásai.

2. A 2017/2018. tanév céljai
A 2016/2017. tanév általános tapasztalatai (tanév végi munkaközösségi beszámolók,
félévi és tanév végi statisztikák, az országos kompetenciamérés eredményei, szakmai
vizsgák eredményei) alapján a 2017/2018. tanévben az alábbi lépéseket kívánjuk
alkalmazni:
 iskolai lemorzsolódás további csökkentése,
 a csoportbontási rendszer (idegen nyelv, szakmai tantárgyak) bővítése,
 az általános matematikai és szövegértési kompetenciák fejlesztése,
 felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök meghírdetése, és működtetése,
 a felzárkóztató, lemaradást kompenzáló tevékenységek munkaközösségi szintű
megszervezése és működtetése,
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 a digitális kompetenciák fejlesztése a tanulók és a nevelőtestület körében,
 a szakmai vizsgák átlagának szinten tartása, javítása,
 a nevelőtestület, a munkaközösségek együttműködésének bővülése és javítása,
 a tanár-diák-szülő kapcsolatrendszer hatákonyabb működtetése,
 az iskolán kívüli szereplők hatékony bevonása a nevelési-oktatási feladatokba,
 nyitás az általános iskolák irányába – versenyek és nyílt napok szervezése,
 a pályaorinetációs tevékenység bővítése,
 az adminisztrációs fegyelem fenntartása,
 igazolatlan hiányzások csökkentése,
 a belső önértékelések, óralátogatások megszervezése,
 a tanfelügyeleti ellenőrzésekre történő felkészülés,
 az érintett kollégák minősítő eljárásának koordinálása, segítése,
 az iskolai közösségi élet komoly fejlesztése – közösségépítő programok
megvalósítása évente minimum 6 alkalommal, a tanulói közösségfejlesztés
fokozása.

3. Sikerkritériumok a 2017/2018. tanévben
A fenti régi-új intézkedések bevezetésétől és működtetésétől az alábbi eredményeket
várjuk:
1) A felzárkoztató órák, a csoportbontások megfelelő felhasználásával az előző
tanévhez képest csökkenjenek az intézmény lemorzsolódási mutatói, valamint
csökkenjen azon tanulók száma, akiknek az augusztusi időszakban javító- vagy
osztályozó vizsgát kell tenniük. Csökkenjen azok száma, akik a megnövekedett
középiskolai kihívásokra az iskolaelhagyással válaszolnak. A munkaközösségi
szintű egyeztetések helyi (csopotos) szinten tudják kezelni a korábbi években
problémát jelentő tevékenységeket.
2) Az országos kompetenciamérés nyílvános redményeire reagálni kell, és a tanítási
folyamatban az új ismeretek átadása mellett hangsúlyos szerepet kell kapnia az
alapkészségek fejlesztésének is. Javuljanak tanulóink kompetenciméréseken
elért eredményei.
3) A nevelési-oktatási folyamtok újragondolásával és a tanárszerep átértékelésével a
végzős évfolyamok motivációja és tanulmányi eredményenek javulni kell. Ily
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módon a szakmai vizsgák átlageredményeiben is pozitív változások
kezdődjenek meg.
4) A nevelőtestület informatikai kompetenciájának fejlesztése csökkentheti a
tanárok és a diákok között fennálló „digitális szakadékot”.
5) A szülőkkel történő aktívabb kapcsolattartás segíthet a diákok magatartási és
tanulmányi problémáinak kezelésében, az azokat kiváltó okok feltárásában.
Ehhez a korábbi éveknél aktívabb osztályfőnök-tanár, tanár-szülő, tanár-diák
és osztályfőnök-diák kapcsolat kiépítése szükséges.
6) Az intézményre háruló jogszabályi és adminisztratív előírások szükségessé teszik
az adminsztráció javítását.
7) Az új pedagógus életpályamodell kihivásainak (önértékelés, tanfelügyelet,
minősítés) teljesítésben szükséges az abban érintett kollégák segítése, így
reményink szerint az abban érintettek sikerrel veszik az akadályokat.
8) Fokozott mértékben fejleszteni szükséges az iskola közösségi életét. Évente
minimum hat alkalommal az egész iskolát érintő közösségi programokat kell
megvalósítani.
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4. A tanév munkarendje
Tanévnyitó:

2017. szeptember 01., 800 óra
(felelős: Jakab Sándor – 730 óra)

Első tanítási nap:

2017. szeptember 01. (péntek)

Az első félév vége:

2018. január 26.

Ellenőrző (értesítő) osztás:

2018. február 02-ig.

Utolsó tanítási nap:

2018. június 15. [9 – 11. (13.) évfolyamokon]
2018. május 03. [12. (14.) évfolyamon]

Gombavató ünnepség:

2017. december 8. (péntek), 1600 óra

Őszi szünet:

2017. október 30. – november 03.
- utolsó tanítási nap: október 27. (péntek)
- első tanítási nap: november 06. (hétfő).

Téli szünet:

2017. december 27.–2018. január 02.
- utolsó tanítási nap: december 22. (péntek)
- első tanítási nap: január 03. (szerda)

Tavaszi szünet:

2018. március 29. – 2018. április 03.
- utolsó tanítási nap: március 28. (szerda)
- első tanítási nap: április 04. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok:

1. 2018. április 21. (április 30. helyetti bedolgozás)
2. 2018. március 10. (március 16. helyetti
bedolgozás)
3. 2018. április 14. - diáknap
4. közösségi napok (havi ütemezés)

Ballagás:

2018. május 04. (péntek), 1500

Országos kompetenciamérés:

2018. május 23. (szerda)

Országos fizikai állapot
és edzettség vizsgálata:

2018. január 09. – április 27.

Szülői értekezletek:

2017. szeptember 11. (hétfő), 1600
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2018. február 05. (hétfő), 1600
Szülői fogadó napok:

2017. november 20. (hétfő), 1600
2018. április 9. (hétfő), 1600

Szakmai vizsgák:

írásbeli: 2018. május
gyakorlati: 2018. május
szóbeli: 2018. május-június

Beíratkozás:

2018. június 21-23.
2018. augusztus 24.

800 – 1200 óra
800 – 1200 óra

5. Szervezeti felépítés
Tóth György:

közismereti munkaközösség, IDB segítő tanár, szabadidő
szervező, GYIV, könyvtáros tanár, SZM összekötő tanár,
Fegyelmi Bizottság, Belső Értékelési Csoport
műszaki munkaközösség, gyakorlati oktatás ellenőrzése,
pályaorientáció, rendszergazda, felnőttképzés, pályázatok,
munkavédelem, tűzvédelem
TMK, technikai dolgozók, pénzügy
IDB (segítő tanár)
gyermek- és ifjúságvédelem
szabadidő szervezés
diák ügyintézés, igazgatói adminisztráció

Hegyi Tibor:
Csatlós Barna:
Benei Ákos:
Munkácsi Anna:
Horváth Edit:
Deák Mónika:

6. Reszortmunkák és felelőseik
Reggeli portaügyelet
Ifjúságvédelem
Szabadidő szervező, kulturális tevékenységek
Szülői Munkaközösség összekötő
Menza
Pályaválasztás

Tóth György; 10. évfolyam of.
Munkácsi Anna
Horváth Edit
Szoviár-Cseh Gabriella
Csatlós Barna
Hegyi Tibor, Tóth György

7. Osztályok
osztály

osztályfőnök

osztályfőnök-helyettes

1/9.A
2/10.A

Schmetz Tibor
Liktor Tamás

Munkácsi Anna
Balogh Ildikó
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2/10.B
3/11.A

Kovács Mihály
Jakab Sándor

Schmetz Tibor
Benei Ákos

8. Kiemelt feladatok
1.)

Az AGRIA Területi Integrációs Szakképzési Központ (TISZK) szervezeti és
működési rendjének betartása, a gazdasági és a partneri kapcsolatok fenntartása,
szabályozása. (Palkovics Péter)

2.)

Az intézményi önértékelési rendszer működtetése (pedagógus, vezető, intézmény
szinten) – Belső Értékelési Csoport: Hóborné Radics Ildikó, Kiss Ferenc, Nagyné
Fodor Zsuzsanna, Tóth György

3.)

Az IDB, a GYIV, a szabadidőszervezés és az SZMK-val kapcsolatos feladatok
pontos meghatározása. (Tóth György)

4.)

Német és angol nyelvű kapcsolat kiépítése. (Horváth Edit, Szoviár-Cseh Gabriella)

5.)

Az iskola honlapjának szerkesztése, fejlesztése és karbantartása. (Bereczki
Bertalan)

7.)

A Pedagógiai Program és az SZMSZ folyamatos figyelemmel kísérése és
aktualizálása a törvényi előírásoknak megfelelően. (Tóth György, Hegyi Tibor)

11.)

Tanárok hiányzása esetén szakszerű helyettesítések biztosítása. (Tóth György)

12.)

Tanórák védelme. (Tóth György)

13.)

Pályázatok
folyamatos
munkaközösség-vezetők)

15.)

Intézmény vagyonának megvédése (átvételek), a teljes körű személyi felelősség
rendszerének kidolgozása. (Csatlós Barna)

16.)

Továbbképzések, tanulmányutak szervezése, segítése. (Hegyi Tibor, Tóth György)

17.)

OSZTV és egyéb versenyekre kiválasztás és felkészítés. (munkaközösség-vezetők)

20.)

Nyílt napra történő felkészülés. (Hegyi Tibor, Tóth György)

21.)

Iskolapropaganda fejlesztése. (Palkovics Péter Hegyi Tibor, Tóth György)

figyelemmel

kísérése.

(igazgatóhelyettesek,
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A tanév tervezett eseményei
Időpont
2017. augusztus
augusztus 21., 8 óra
augusztus 21., 9 óra
augusztus 29., 8 óra
augusztus 31-ig

2017. szeptember
szeptember 01., 8 óra

Esemény
alakuló értekezlet
javító vizsgák
tankönyvosztás a 10-11. évfolyamon
tantárgyfelosztás véglegesítése
munkaközöségi értekezletek
órarend elkészítésének felügyelete
intézményi és munkaközösségi munkatervek elkészítése

Felelős
Palkovics Péter
Tóth György
Tóth György
munkaközösség-vezetők
munkaközösség-vezetők
Hegyi Tibor, Tóth György
munkaközösség-vezetők

szeptember 29-ig

tanévnyitó
Horváth Edit, Jakab Sándor
tanév eleji feladatok elvégzése („Útmutató az osztályfőnököknek”
osztályfőnökök
alapján)
tankönyvosztás a 9. évfolyamon
Tóth György
törzslapok aktualizásála (10-11.)
osztályfőnökök
nevelőtestületi értekezlet
Palkovics Péter
Palkovics Péter, Tóth György,
szülői értekezlet
osztályfőnökök
szaktanárok, munkaközösségtanmenetek elkészítése
vezetők
törzslapok elékészítése (9., 13. és 15. évfolyamon)
osztályfőnökök

2017. október
október 2-6. között
október 6.
október közepe
október 19-25. között

megemlékezés az Aradi vértanúkról
kegyeleti váltófutás
iskolai helyesíró verseny
megemlékezés az 1956-os forradalomról

szeptember 01.
szeptember 8-ig
szeptember 11., 13:30
szeptember 11., 16
óra
szeptember 15-ig

történelem szaktanárok
testnevelő szaktanárok
Szamosközi Judit
történelem szaktanárok

2017. november
november
második vers – és prózamondó verseny
fele
november 20., 16 óra fogadóóra

Balogh Ildikó
osztályfőnökök, szaktanárok
Palkovics Péter, Hegyi Tibor, Kiss
Ferenc, Tóth György

november 24.

Nyílt nap

2017. december
december 06.
december 08., 16 óra
december 22., 8 óra

Mikulás ünnepség
Gombavató ünnepség
karácsonyi ünnepség

Benei Ákos/IDB
12. évfolyam osztályfőnökei
Horváth Edit

2018. január
január 25., 14:30

félévi osztályozó konferencia

Palkovics Péter, Tóth György

2018. február
február 02-ig
február 05., 13:30

félévi értesítők kiosztása
félévi nevelőtestületi értekezlet

február 05., 16 óra

szülői értekezlet

február 21-23. között

megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

osztályfőnökök
Palkovics Péter
Palkovics Péter, Tóth György,
osztályfőnökök
történelem szaktanárok

2018. március
március 14., 8 óra
március 14.
március második fele

március 15. tiszteletére rendezett ünnepség (10. évfolyamosok)
1848/1849-es emlékfutás
iskolai szövegértő verseny

Horváth Edit
testnevelő szaktanárok
Szamosközi Judit

2018. április
április 14.

diáknap

Benei Ákos

2018. május
május 04., 15 óra
május 23.

ballagás
kompetenciamérés a 10. évfolyamon

végzősök, Horváth Edit
Tóth György
10

2018. június
június 15.

tanévzáró

Palkovics Péter, Tóth György
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