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Oktató-nevelő munkánk fő motívumai 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka célkitűzése kettős. Diákjainknak egyrészt általános 

műveltséget, másrészt az oktatott szakmák tekintetében szakismereteket és gyakorlati 

jártasságot kívánunk nyújtani. Olyan tanulmányi és erkölcsi alapot szeretnénk adni 

növendékeinknek, hogy azok az iskolából közvetlenül az életbe lépve képesek legyenek 

hivatásuknak megfelelni, a munkaerőpiacon érvényesülni. 

Oktató-nevelő munkánkat meghatározó vezérelvek: 

1. a TUDÁS: ami alatt színvonalas általános műveltséget, idegen nyelvismeretet értünk. 

2. a KORSZERŰ SZAKKÉPZÉS: ami piacképes közép, illetve emelt szintű szakmai tudást, 

korszerű szakmai, informatikai, idegen nyelvi és irodatechnikai ismeretet jelent. 

3. az EGYÜTTMŰKÖDÉS-KOOPERÁCIÓ-KOMMUNIKÁCIÓ: az egyéni siker elvén 

alapuló világban csak úgy válhat elismertté az ember, ha képes másokkal együttműködni, ha 

tud kommunikálni és képes konfliktusait kezelni. 

Oktatói testületünk szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni. 

Pedagógiai munkánkat az a hit és elhatározás vezérli, hogy diákjaink az iskolából kikerülve a 

társadalom értékes, hasznos állampolgáraiként megállják helyüket a MUNKÁBAN és a 

CSALÁDBAN. 

Az 2021/2022. tanévi munkaterv szerkezeti felépítése: 

 A tanév oktató-nevelő munkájának legfontosabb célkitűzései 

 Az oktatók és a diákok általános tennivalói 

 Az iskolavezetés kiemelt feladatai, az oktató-nevelő munka ellenőrzésének terve 

 Naptári terv: 2021/2022. 

A tanév oktató-nevelő munkájának legfontosabb célkitűzései 

1. A Kréta rendszer naprakész vezetése minden oktató kötelessége. 

2. A lemorzsolódás csökkentése. 

3. Marketing munka erősítése. Érinti ez az általános iskolákat, a gimnáziumokat. Minden 

lehetőséget meg kell ragadnunk, ahol meg tudjuk mutatni képzési kínálatunkat. (nyílt 

nap, pályaválasztási kiállítás, Európai Szakképzési Hét) 

4. Jó képességű tanulóinkat minél nagyobb számban ösztönözni kell, hogy az emelt szintű 

érettségit válasszák. 

5. A felnőttek szakmai oktatása, az ingyen megszerezhető szakképesítések népszerűsítése. 
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6. Fokozottan betartani a COVID 19 vírussal kapcsolatos, az intézkedési tervben 

meghatározottakat. 

7. Egy esetleges On-line, vagy hibrid oktatásra felkészülni. 

Az oktatók és a diákok általános tennivalói 

A tanév legfontosabb célkitűzéseinek megvalósításában meghatározó szerepe és felelőssége 

van az oktatók és diákok tervszerű, tudatos, lelkiismeretes minőségre törekvő munkájának. 

Felelős: minden oktató és diák 

Határidő: folyamatos 

Minden diákunk alapvető feladata és kötelessége: 

- a képességek szerinti eredmények elérése 

- az indokolatlan hiányzások megszűntetése 

- az iskola oktatóinak, dolgozóinak, a diáktársaknak tisztelete 

- az iskola értékeinek megóvása, a kulturált magatartás, viselkedés 

- az iskola jó hírének, értékeinek képviselete 

- a diákönkormányzatunk érdemi működtetése, diákközgyűlés szervezése 

Felelős: tanulóifjúság   

Határidő: folyamatos 

Javítani kell ellenőrző, minősítő, az oktatói munkát segítő tevékenységünket. Ennek érdekében 

a munkaközösség vezetők, az iskolavezetés óralátogatásokat tervez a munkaközösségi 

terveknek megfelelően. Az óralátogatások szempontjai: a tananyag feldolgozás üteme és 

szinkronja pedagógiai tervünkkel, az egységes értékelési rendszer betartása, a tanulók 

eredményessége. 

Felelősök: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos, illetve a tapasztalatokról írásos beszámoló az I. és II. félév értékelésekor  

A 2021/2022-es tanévben is lesz kompetenciamérés a 10. évfolyamon matematikából és 

olvasás-szövegértésből. Feladatunk, hogy minden diákunk komolyan vegye a felkészülést és 

képessége szerint jól teljesítsen. Gelencsér-Tóth Anett koordinálja a szervezést. 

Felelős: 10. évfolyamon felkészítő oktatók 

Határidő: 2022. május 20. 

Folytatni kell az együttműködést, a közös értékrendet képviselő közös fellépést az oktatói 

testületen belül, az iskolavezetés és az oktatói testület kapcsolatában, az iskola és tanulóifjúság, 

a szülői ház, a kollégium vonatkozásában. 
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Felelős: oktatók, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

A szakmai programban megfogalmazott nevelési elvek érvényesítése minden oktató kiemelt 

feladata. Az egy osztályban tanítók nevelési tevékenységének koordinátora az osztályfőnök. 

Szigorítani kell az osztályfőnökök tanulói hiányzást ellenőrző tevékenységét. A növekvő 

nevelési gondok miatt az osztályközösségekben az osztályfőnöknek osztályfőnök-helyettes is 

segítse munkáját. A tapasztalatokat összegzi a tanév végén az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője. 

Felelős: oktatók, illetve az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Határidő: folyamatos, illetve tanév vége 

Fontos, hogy minden oktató és diák ismerje és betartsa a házirendben és az etikai kódexben 

foglaltakat és ennek szellemében végezze napi feladatát. 

Felelős: tanulóifjúság, oktatói testület 

Határidő: folyamatos 

A tanév kiemelt rendezvényei: 

 Gólyatábor 2021. augusztus 25-30. 

 Központi mérések 

 Diáknap 2022. március 11. 

 Gólyácska 2021. október 21. 

 Szalagavató 2021. december 03. 

 Ötök találkozója 2022. március 11. 

 Ballagás 2022. április 30. 

 Alapítványi bál 2022. február 18. 

 Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése 

 Az intézmény 110 éves fennállásának méltó megünneplése 

 Pályaválasztási nyílt nap 

 Pályaválasztási kiállítás 2021. szeptember 15-17. 

 Európa-nap 

 Szakmai és tanulmányi versenyek 

Felelős: oktatói testület, tanulóifjúság, iskolavezetés  

Határidő: folyamatos 
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A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

- Az iskolai tanulmányi átlag javítása, különös tekintettel az érettségi és szakmai vizsga 

tantárgyaira. Az év végi elégtelen osztályzatok számának csökkentése. Felzárkóztatás, 

tehetséggondozás. 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, oktatói testület 

Határidő: 2022. június 15. 

- A hiányzások visszaszorítása, kiemelten az igazolatlan órákra. 

- Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök 

Határidő: 2022. június 15. 

- Az intézmény alapításának 110. évfordulójának méltó megünneplése. A részletes 

feladatok ismertetésénél külön is kitérünk az egyes eseményekre. 

- Felelős: iskolavezetés 

Határidő: folyamatos. 

- Közösségi szolgálatok kiszélesítése együttműködési megállapodások keretében. 

Kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetekkel. Duális képzés indulásának előkészítése, 

leendő partnerek megtalálása, szándéknyilatkozatok beszerzése. 

- Felelős: Pintér Zoltán 

Határidő: 2022. június 15. 

- Szakmai és érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása. Informatika, közgazdasági 

ismeretek, ügyviteli ismeretek, logisztika emeltszintű érettségi szervezése a 

Kormányhivatallal együttműködve. 

- Felelős: Keczeli László, Lunczer Erika Katalin, Horváth Gergely Jenő, Kis Csaba 

Határidő: folyamatos. 

- Pályázatok figyelése, pályázatírás (Erasmus, Határtalanul, Rákóczi Szövetség, NTP, 

Útravaló, stb.). 

- Felelős: minden oktató 

Határidő: folyamatos. 

- Külső szakemberek bevonásával az osztályfőnöki órákon belüli felvilágosító előadások 

szervezése.  

Felelős: Dohányné Végvári Anna Edit 

Határidő: folyamatos. 

- Iskolaújság megjelentetése legalább 2 számmal elektronikus formában 
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- Felelős: H. Kovács Bálint 

Határidő: folyamatos. 

Személyi feltételek 

Megnevezés Létszám 

Igazgató 1 fő 

Igazgatóhelyettes 3 fő 

Munkaközösség vezető 6 fő 

Osztályfőnök 22 fő 

Oktató 43 fő 

Technikai dolgozó 12 fő 

Óraadó 9 fő 

Tárgyi feltételek 

A Szent Imre utcai oldalon a nyílászárók cseréje megtörtént. A nyár folyamán 4 teremben 

megtörtént az aljzat teljes felújítása. Az „A” épület tantermeiben teljes függönycsere történt. 

Az új szakmai képzéshez szükséges kötelező eszközjegyzékben szereplő tételek beszerzés alatt 

vannak. Tervek szerint indul a város által kezdeményezett felújítás TOP-os pályázat keretében. 

A tanév szervezése 

A 2021/2022-es tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2021. szeptember 01. és utolsó 

tanítási napja 2022. június 15. 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban – 2022. 

április 30. 

A felnőttek szakmai oktatása 2021. szeptember 07-én kezdődik és befejeződik 2022. június 15-

én. A nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban a tanítási napok száma 

százhetvenkilenc nap. 

A szorgalmi idő alatt az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 

célra a nappali oktatás munkarendje szerint nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az oktatói testület 

véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 
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Szünetek: 

Szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap 

Őszi 2021. 10. 22. 2021. 11. 02. 

Téli 2021. 12. 18. 2022. 01. 03. 

Tavaszi 2022. 04. 13. 2022. 04. 20. 

Értekezletek: 

Értekezlet megnevezése Időpontja 

Alakuló értekezlet 2021. 08. 23. 9.00 óra 

Tanévnyitó értekezlet 2021. 08. 31. 9:00 óra 

Félévi osztályozó vizsgák 2022.01.04 - 2021.01.15. 

Félévzáró osztályozó értekezlet 2022.01.20. 14:30 óra 

Félévi értesítők kiosztása 2022.01.28-ig 

Félévzáró értékelő értekezlet  2022. 02. 02. 14:30 óra 

Év végi osztályozó vizsga végzősöknek 2022.04.12 - 2021.04.22. 

Évzáró osztályozó értekezlet (végzősök) 2022.04.28. 14:30 óra 

Évzáró osztályozó értekezlet 2022.06.14. 14:30 

Év végi osztályozó vizsga  2022.05.25 – 2021.06.10. 

Évzáró értékelő értekezlet  2022.07.04. 8:00 óra 

Nevelési értekezletek 
2021.11.17. 14:30 óra 

2022.03.09. 14:30 óra 

Operatív értekezletek Szükség szerint 

Vezetőségi értekezlet Hetente hétfő 8 óra 

DÖK Munkaterve alapján 

Szülői értekezletek: 

1. félév 2021.09.23. 17:00 óra 

2. félév 2022.02.02.10. 17:00 óra 

Nyílt nap 2021.11.13.  
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Fogadó órák 

1. félév 2021.09.23. 15:00 óra 

2. félév 2022.02.10. 15:00 óra 

Iskolai ünnepélyek 

Ünnepély Időpont Felelős 

Tanévnyitó tájékoztató 2021.09.01. 8 óra Dohányné Végvári Anna 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 2021.10.06. szakos oktatók 

Október 23. 2021. 10. 22. 1-2. óra Pap Mária 

Szalagavató  2021.12.03. 16:00 óra  Végzős osztályfőnökök 

Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól 
2022.02.25. Pap Mária 

Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól 
2022. 04 13. Pap Mária 

Ballagás 2022.04.30. 10:00 óra Dohányné Végvári Anna 

Nemzeti összetartozás napja 2022.06.05. Pap Mária 

Tanévzáró 2022.06.20. Dohányné Végvári Anna 

Vizsgák:  

Az év végi érettségi illetve szakmai vizsgákat a tanév rendje szerint szervezzük. 

Szülők/gondviselők tájékoztatása: 

A tanulók szüleinek tájékoztatása szünetekről, elmaradt órákról: 

- a szülőket az első szülői értekezleten, valamint a szünet előtti utolsó tanítási napon 

(Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a továbbiakban Krétán 

keresztül 

- a gyakorlati munkahelyeket körlevélben a tanítás nélküli munkanapokról illetve a 

rendkívüli szünetekről, óraelmaradásról 

Osztályfőnökök a 2021/22-es tanévben: 

Ssz. Osztály Osztályfőnök 
Beiratkozási 

létszám 

1.  9 KNY Fris Eszter 22 
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2.  9. A Szabóné Győrfi Renáta 27 

3.  9. B Teveli Róbert 30 

4.  9. C Biki Mária 29 

5.  9. D Balázs Zsófia 36 

1.  9. N Halvax Edit 20 

2.  10. A Pap Mária 34 

3.  10. B Csapó Ivett 29 

4.  10. C Könye Szabolcs 23 

5.  10. D Balogh Rajmund 33 

6.  10.N Lovag Anita 24 

7.  11. A Őszi Gábor Lajos 30 

8.  11. B Gelencsér-Tóth Anett 26 

9.  11. C Pálos Tamás Istvánné 25 

10.  11. D Török Zoltán 23 

11.  12. A Dohányné Végvári Anna 

Edit 

22 

12.  12. B Horváth Zsolt 33 

13.  12. C Fehérné Varga Katalin 27 

14.  12. D Bence Miklós 26 

15.  13. A Matyola Melinda 25 

16.  13. B Dovigyel Csaba 24 

17.  13. CD Dr. Rónayné Marek Györgyi 28 

Évfolyamfelelősök: 

 9. évfolyam  Teveli Róbert 

 10. évfolyam: Könye Szabolcs 

 11. évfolyam:  Őszi Gábor 

 12. évfolyam:  Bence Miklós 

 13. évfolyam:  Dovigyel Csaba 

  



Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2021/2022-es tanév  12. oldal 

Tanulóink 2021. szeptember 1-jén: 

  Létszám Leány Fiú Kaposvári Bejáró Kollégista Évismétlő 

9. k/ny 22 16 6 13 6 3 1 

9.a 27 12 15 12 12 3 2 

9.b 30 22 8 11 17 2 0 

9.c 29 26 3 15 13 1 2 

9.d 36 5 31 14 21 1 1 

9.n 20 17 3 8 11 1 0 

10.a 34 16 18 18 16 0 2 

10.b 29 24 5 13 12 4 0 

10.c 23 18 5 10 13 1 0 

10.d 33 1 32 21 10 2 1 

10.n 24 16 8 13 10 1 0 

11.a 30 10 20 18 12 0 0 

11.b 26 17 9 13 11 2 0 

11.c 25 25 0 10 14 1 0 

11.d 23 1 22 13 9 1 1 

12.a 22 12 10 9 9 4 0 

12.b 33 26 7 10 22 1 0 

12.c 27 27 0 13 14 0 0 

12.d 26 1 25 21 5 0 0 

13.a 25 13 12 12 13 0 0 

13.b 24 20 4 10 12 2 0 

13.c 12 12 0 5 6 1 0 

13.d 16 2 14 7 7 2 0 

Összesen 596 339 257 289 275 33 10 
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Részletes feladat- és ellenőrzési tervek 

Osztályfőnöki feladatok 2021/2022-es tanévre 

A 10. évfolyam újvárfalvai 

kirándulásán iskolánk 110. 

éves fennállásához hűen, 

ünnepélyes megemlékezés 

10. évfolyam osztályfőnökei, 

Dohányné Végvári Anna 

Edit mk. vezető 

2021. szeptember 9 

Házirend szigorú betartása, 

büntetések, dicséretek 

következetes és egységes 

kezelése. 

Osztályfőnökök, Dohányné 

Végvári Anna Edit mk. 

vezető 

Folyamatosan 

A beiskolázási program még 

hatékonyabbá tétele 

Osztályfőnökök Nyílt napok programjainak 

határideje 

Humán-testnevelési feladatok a 2021/2022-es tanévre 

Kiállítások szervezése a Noszlopy Galériában (2-3 az évben) a hagyományok folytatása és az 

évforduló jegyében:  

Iskolatörténeti kiállítás szeptember elsejétől pl. saját tehetségeink munkáinak közszemlére 

tétele. 

Felelős: Pap Mária, Gelencsér-Tóth Anett, Imre Adél, Fehérné Varga Katalin, Matyola 

Melinda, Béres László; segítőként idén újra bekapcsolódik Dr. Hegedüs Györgyné és Gábor 

Magdolna. 

Határidő: folyamatos 

 „Diák voltam, tanár lettem” címmel kerekasztal-beszélgetés néhány, a Noszlopyban 

végzett oktatónkkal 

 kincsvadászat – városismereti vetélkedősorozat 

 éjszakai röplabda verseny 

 Röplabdás öregdiákok tornája 

 Sorverseny a 110 körül 

 110 km, 110 résztvevő – kerékpár túra 

Felelős: Pap Mária 

Határidő: folyamatos 
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A kilencedikesek helyesírási felmérése a legfontosabb: időnként meglepően tapasztaljuk és a 

későbbi írásbeli produktumoknál megerősítést is nyer, hogy a tanuló dyslexiás, dysgrafiás, amit 

régen ki kellett volna szűrni… Esetleg elküldjük a szakszolgálathoz, de ekkor már ritkán adnak 

felmentést. Bár tartunk fejlesztő órákat, amivel némiképp javítunk a helyzeten, de a hiba 

gyökere nem nálunk van. A gondot még az is jelenti, hogy a 2005-ben bevezetett új érettségi 

óta a helyesírás kisebb mértékben számít bele az írásbeli osztályzatba, a 2017-es változás pedig 

„jutalmazó” szemléletű lett. A magyartanárok véleménye is megoszlik ez ügyben. 

Felelős: Pap Mária 

Határidő: folyamatos 

A testnevelők és az iskolaorvos feladata a gyógytestnevelésre javasoltak kiválasztása. Ezek az 

órák nagyon hasznosak: jól felkészült kolléganő, Biki Mária vezeti a foglalkozásokat. A 

gyógytestnevelés révén biztosított a közvetlenebb és szorosabb együttműködés az iskolaorvos, 

a védőnő és a testnevelő tanárok között. 

Felelős: Pap Mária 

Határidő: folyamatos 

Kiemelt feladat – még mindig – a magyartanárok számára a tanulók szövegértési készségének 

fejlesztése, bár a kompetenciamérések eredménye nem rossz, ami iskolánkat illeti. Ehhez nyújt 

nagy segítséget a 9. osztályosoknál kapott szabadon felhasználható tanítási óra, amelyet a 

szövegértési készség további fejlesztésére fordítunk.  

Felelős: Pap Mária 

Határidő: folyamatos 

A Határtalanul programban 2019-ben három pályázatunkból kettő nyert („Magyar írók és 

költők nyomában Erdélyben”, „Kézműves termékek készítése és értékesítése”). Mivel az eddigi 

vírushelyzet nem engedte, hogy a kirándulások megvalósuljanak, ezeket halasztottuk, de 

reményeink szerint idén ősszel legalább egy csoport eljut Erdélybe. 

A 2020. évben három pályamunka készült el, ezek közül a „Mesélő várak” nyert. A pályázatok 

elkészítése, annak lebonyolítása, rendkívül aprólékos adminisztrációja, elszámolása, nagyban 

megnehezíti a munkát, de az élmények és a kirándulás kiemelten nevelő, oktató jellege kárpótol 

bennünket. 

Felelős: Imre Adél, érintett osztályfőnökök 

Határidő: 2021. október 31. 

Minden régi évfolyamon heti öt testnevelés van, míg az induló osztályok 9. évfolyamtól heti 4 

testnevelés órán vesznek részt. Ezen kívül a tanulók a következő lehetőségek közül 

választhatnak: 
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 atlétika hetente  

 lány, fiú röplabda 

 konditermi edzés 

 kosárlabda szakkör 

Felelős: testnevelést oktatók 

Határidő: 2021. október 01. 

Diákolimpiai versenyekre nevezünk a következő sportágakban: asztalitenisz, tollaslabda, 

úszás, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, atlétika.  

A testnevelő kollégák nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a tanulók szabadidős szokásainak 

kialakítására, fejlesztésére, az egyénileg űzhető sporttevékenységek elsajátítására, 

gyakorlására. A tehetséges tanulók felkarolása és további fejlődésük biztosítása saját 

szakosztályainkban, valamint társadalmi egyesületekbe történő irányításuk is cél kell, hogy 

legyen. 

Szeptembertől kezdődően elvégezzük a tanulók fizikai állapotát vizsgáló felméréseket Netfit 

teszttel. 

Felelős: testnevelést oktatók 

Határidő: folyamatos 

A kaposvári színház/Rockszínház előadásait tanulóink műveltségének növelése céljából 

propagáljuk 

Felelős: Matyola Melinda 

Határidő: folyamatos 

A Nagy Imre Társasággal szoros együttműködésünknek köszönhetően többször vehettünk 

részt az általuk szervezett tudományos konferencián, illetve a levéltár könyvbemutatóin. 

Szorgalmazzuk az idei évben a levéltár látogatást is történelemórák keretein belül.  

Több osztályunk is ellátogat a Takáts Gyula Emlékházba, ahol nemcsak a költő életterével, 

hanem munkásságával és Somogyhoz való kötődésével is megismerkedhetnek. Tervezzük 

osztályok kirándulását a Rippl-Rónai Villába. 

Magyar szakos oktatóink a hagyományokhoz hűen idén is részt kívánnak venni a Berzsenyi 

Társaság előadásain 

Felelős: Pap Mária 

Határidő: folyamatos 

Tervezett kiállítások és kulturális programok: 

Szeptember 1. - Iskolatörténeti kiállítás az intézmény alapításának 110. évfordulója alkalmából 
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Október - RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA, Németh István Péter költő-irodalomtörténész 

’Kaposvári költők nyomában’ 

November vége - Cser Marianna varrásainak kiállítása 

Január – Kiállítás a könyvtár régi könyveiből 

Február- Rendhagyó művészetek óra: Vedres Csaba zenetörténész 

Március 11 – Volt közgazosok zenélnek (Palásti Bence, Szili Zoltán), rendhagyó történelem 

óra Nagy Zoltán előadása iskolánk történetéről 

Április – kiállítás a közgazos oktatók és diákok kreatív munkáiból 

Felelősök: 

történelemszertár-felelős:  dr. Rónayné Marek Györgyi 

 Internet-figyelő:  Pap Mária, Horváth Gergely 

 iskolaújság szerkesztője: H. Kovács Bálint 

 kiállítások szervezője: Imre Adél, Gelencsér-Tóth Anett, Pap Mária 

iskolai ünnepélyekre versmondó felkészítése: Gelencsér-Tóth Anett, Matyola Melinda, 

Pap Mária 

 iskolai ünnepélyekre narrátor felkészítése: Gelencsér-Tóth Anett, Pap Mária 

Közgazdász-Ügyviteli feladatok a 2020/2021-es tanévre 

Szakmai érettségi vizsgák  

Az elmúlt tanévben a végzős osztályok szakmai ágazati érettségire való felkészítése 2 hónapig 

hagyományos tantermi oktatáson, 6 hónapon keresztül pedig digitális platformokon keresztül 

zajlott. Mind közép-, mind emelt szinten méltóképpen helyt álltak diákjaink a megmérettetésen. 

Ezt kellő mértékben elősegítették a digitális oktatás alatt szervezett kiscsoportos 

vizsgafelkészítő foglalkozások. Munkaközösségünk tagjai ezen jó gyakorlatot a későbbiekben 

fennálló hasonló helyzet esetén ugyanígy alkalmaznák. A digitális oktatás alatt felmerült 

problémákat pedig közös erővel, folyamatos kommunikációval próbálnánk a továbbiakban 

megoldani, levonva a következtetéseket, tanulva elkövetett hibáinkból. 

Az idei tanévben talán még nehezebb dolgunk lesz, hiszen 12. osztályos diákjaink eddig 

hozzávetőlegesen egy éven keresztül digitális oktatáson keresztül kapcsolódtak be a tanórákra 

és senki nem tudja még előre, hogy mi vár ránk ezután. Reméljük, hogy a 10-11. évfolyam 

során szerzett tapasztalatok alapján komolyabban veszik majd végzős diákjaink a tanórákon 

való megjelenést, a folyamatos tanulást és a házi feladatok határidőre történő elkészítését. Az 
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előző tanév I. félévi szakmai érettségi tárgyakból való bukásai talán rádöbbentették a 12. 

osztályosokat, hogy tanulás és erőfeszítések nélkül nem lehet eljutni az érettségi vizsgáig. 

A mellékszakképesítést nem választó tanulóink számára iskolánk által biztosított kötelező 

foglalkozások a szakmai ágazati érettségire való felkészülést oly módon segítik, hogy a 

korábban tanult szakmai tárgyakból ezeken az órákon lehetőség nyílik az ismétlésre, de emellett 

az itt elsajátított hasznos ismereteket a későbbiekben a munkaerőpiacon is kamatoztathatják. 

Felelős: Horváth Gergely Jenő igh., Lunczer Erika Katalin szakmai igh., Csapó Ivett mk. vez., 

érintett oktatók 

Határidő: folyamatos 

Komplex szakmai vizsgák a 13. évfolyamon és 14. évfolyamon 

Nagyfokú odafigyelést igényel a tanító oktatóktól a szakmai kerettantervek, 

programtantervek, szakmai és vizsgakövetelmények valamint szóbeli vizsgatételek közötti 

eligazodás a nappali és esti tagozaton. A tanmenetek elkészítéséhez és a tanév megoldandó 

feladatainak előretervezéséhez elengedhetetlen a felsorolt dokumentumok közötti tájékozódás. 

Különösen fontos munkaközösségünk tagjai közötti szoros együttműködés a tanulóik komplex 

szakmai vizsgára való sikeres felkészítése érdekében. 

A szakmai vizsgatárgyak oktatásába újonnan becsatlakozóktól sokkal nagyobb erőfeszítéseket 

igényel, szemben az olyan szakmai tárgyak oktatásával, melyeknek nincs vizsgakimenete. 

Számukra és munkaközösségünk többi tagja számára is az a legfontosabb feladat, hogy a 

szakmai órák teljes mértékben (legyen az hagyományos, tantermi, vagy digitális oktatás) 

szakszerűen megtartásra kerüljenek. Ez az alapja a sikeres vizsgafelkészítésnek, a többi már 

csak a diákokon múlik. 

Az 5/13. B osztályban külön nehézséget okoz, hogy a szakmai kerettantervben nem szerepel 

Pénzügy tanóra, miközben a szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenységének egyik 

vizsgafeladata a Pénzügyi feladatok. Ugyanez a probléma áll fenn az 5/13. A-soknál, a szállítási 

alapok vizsgarész tekintetében. 

Felelős: Lunczer Erika Katalin szakmai igh., Pintér Zoltán oktatási igh., Csapó Ivett mk. vez., 

érintett oktatók 

Határidő: folyamatos 

Mellékszakképesítés megszerzésére irányuló vizsgák 

Vállaljuk ügyvitel ágazatos tanulóink mellékszakképesítéses vizsgájára való felkészítését 

az előző tanév sikereire alapozva. 

Felelős: Lunczer Erika Katalin szakmai igh., Csapó Ivett mk. vez., érintett oktatók 

Határidő: folyamatos 
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Ágazati szakmai alapvizsga 

Munkaközösségi értekezleten kijelölésre kerültek azok az ágazati alapvizsga kapcsán 

érintett, 3 nappali tagozatos osztályban tanító kollégák, akiknek a naptári tervben kiszabott 

határidőre össze kell állítaniuk a vizsgafeladatokat. A követelményeket az említett 

megbeszélésén tisztáztuk, az ágazati alapvizsga szabályzatot az érintett oktatók rendelkezésére 

bocsátottuk. 

A 10. N osztály ágazati alapvizsgája a Széchenyi István Technikumban kerül megszervezésre 

és lebonyolításra, tekintettel a Képzési és Kimeneti Követelményekben szereplő speciális tárgyi 

feltételekre, az intézmény oktatási igazgatóhelyettesével történt egyeztetés alapján. 

A 2020/2021-es tanévben az esti tagozaton már sikeresen lebonyolításra került ez a típusú 

vizsga, az idei tanévben már a 10. évfolyamos nappali és 13. évfolyamos esti tagozatos 

diákjaink tudása is megmérettetésre kerül.  

Felelős: Lunczer Erika Katalin szakmai igh., Pintér Zoltán oktatási igh., Csapó Ivett mk. vez., 

érintett oktatók 

Határidő: felkészítés folyamatosan, vizsgatételek leadása esti tagozaton az I. félév végéig, 

nappali tagozaton április 14-ig. 

A megújuló szakképzés 

A szakképesítések programkövetelményeinek, valamint képzési és kimeneti 

követelményeinek tanulmányozása a technikumi képzésbe bekapcsolódó oktatók számára 

elengedhetetlen. Tanmenetek készítése, valamint tananyagok kidolgozása tankönyvek 

hiányában folyamatosan zajlik. 

Felelős: Csapó Ivett, mk. vez., érintett oktatók 

Határidő: folyamatos 

A NAV által tartott felvilágosító órák megszervezése 

Az előző években sikeres programot, az idei tanévben is szeretnénk megrendezni, 

elsősorban a 13. évfolyam tanulóinak részvételével. Járványügyi korlátozások esetén digitális 

módon valósulna meg az előadás. 

Felelős: Csapó Ivett mk. vez. 

Határidő: időpont megbeszélése, rögzítése október végéig, az óra megtartása: március végéig 

Európai Szakképzési Hét 

Az előző évek tapasztalatait felhasználva, foglalkozások szervezése az érdeklődő tanulók 

és szülők részére. 

Felelős: Lunczer Erika Katalin szakmai igh, Csapó Ivett mk. vez., minden oktató 

Határidő: előreláthatóan november eleje 
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Pénzhét 

Diákjaink pénzügyi felkészültségének, tudatosságának és vállalkozói szemléletének fejlesztése 

a Pénz7 program keretein belül. A programba bekapcsolódó önkéntes szervezetekkel való 

együttműködés erősítése kiemelt figyelmet érdemel. 

Felelős: Lunczer Erika Katalin igh., Csapó Ivett mk. vezető, minden oktató 

Határidő: február vége 

Idegen nyelvi képzéssel kapcsolatos feladatok 

Kiemelt feladatok 

Határidő: folyamatos 

 a két tanítási nyelvű képzés munkájának fokozott figyelemmel kísérése 

 részvétel a Kaposvári Tehetséggondozó Tanács nyelvi csoportjának a munkájában 

(Szólalj meg bátran! nyelvi verseny) 

 részvétel az iskola alapítványi báljának a megszervezésében 

 az iskola média munkájában ((kisfilm készítés, iskolaújság szerkesztés) való 

részvétel (Bogdán Krisztina) 

 iskolánk képzéseinek népszerűsítése az általános iskolák körében (kiemelten a két 

tanítási nyelvű képzés, német nyelvi csoportokkal rendelkező általános iskolák 

személyes felkeresése szaktanáraink és az iskolavezetés által előre egyeztetett 

időpontokban, tájékoztató beszélgetések az érintett iskolák diákjaival és szüleikkel).  

 Projektfeladatok megvalósítása 

o Két tanítási nyelvű képzés / Turisztika- és vendéglátás ágazat 

Legyél németes a Közgazban! - ágazatot népszerűsítő kisfilm készítése 

Felelősök: Fris Eszter, Halva Edit, Parrag-Sárdi Barbara 

o Két tanítási nyelvű képzés / Turisztika- és vendéglátás ágazat 

A Habsburgok nyomában - Mindennapi élet a császári udvarban. Ferenc József és Sisi: Mese 

és valóság. (tematikus kirándulás feldolgozása Ppt formában) 

Felelősök: Lovag Anita, Lugosi Anett, Vogelné Balázs Gyöngyi 

 csatlakozás az iskolánk 110 éves évfordulóját ünneplő programsorozathoz: 

o  idegen nyelvi tematikus napok (Minden munkaközösségi tag) 

o művészeti kiállítás szervezése német anyanyelvi kultúrkörből (felelős: 

Lovag  Anita) 

o német nemzetiségi színház (DBU) (Felelős: Fris Eszter) 

o iskolai honlap angol / német nyelvű változatának elkészítése (Felelősök: 
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Atalai Ildikó, Lugosi Anett) 

További feladatok ütem- és ellenőrzési terv 

Iskolánkat bemutató videó elkészítése a Pályaválasztási kiállításra 

Felelős: Balázs Zsófia 

Határidő: szeptember 6. 

Emelt szintű csoportok indítása 

Felelős: érintett oktatók 

Határidő: szeptember 13. 

Tanmenetek felújítása 

Felelős: munkaközösség-vezető, érintett oktatók 

Határidő: szeptember 30. 

Óralátogatás (Bogdán Krisztina) 

Felelős: munkaközösség – vezető 

Határidő: október/november  

Osztályozó vizsgák lezárása az előrehozott érettségizőknél 

Felelős: munkaközösség-vezető, érintett oktatók 

Határidő: április 28. 

Leendő 9. évf. nyelvi felmérése 

Felelős: munkaközösség-vezető, oktatók 

Határidő: május 5. 

Szintfelmérő vizsgák (10. évf.) 

Felelős: érintett oktatók 

Határidő: május –június  

A természettudományi feladatok a 2021-2022-es tanévre 

Humánerőforrás fejlesztése 

Az idei tanév a tavalyihoz hasonlóan ismét nehézkesen indult. A tantárgyfelosztás csak 

többszöri nekifutásra állt össze, köszönhetően nyugdíjas oktatónk folyamatos 

szerepvállalásának. Ahhoz, hogy összeálljon, 6 osztály összevonására volt szükség. Az 

elkövetkezendő tanévben égetően szükség lenne matematika szakos tanárokra. Kérjük a 

Centrum és az iskola vezetőségét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ezügyben. 

Felelős: Iskolavezetés, matematikaoktatók 

Határidő: folyamatos álláshirdetések 
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Tankönyvállomány korszerűsítése, frissítése 

Az utóbbi években a szülői pénztárca megkímélése végett nem rendeltünk tankönyvet 

matematikából, fizikából. A digitális oktatás tapasztalatait leszűrve azonban rájöttünk, hogy 

szükséges lenne. Ennek megfelelően próbálkozunk hatékony, jól felhasználható tankönyveket, 

feladatgyűjteményeket felkutatni a tankönyvpiacon. 

Felelős: szakos oktatók 

Határidő: folyamatosVersenyek 

A tehetséges tanulóinkat idén is elindítjuk a különböző tanulmányi versenyeken: Arany Dániel, 

Somogy megyei matematika verseny, Kenguru (matematika). 

Felelős: szakmai oktatók 

Határidő: versenyidőpontoknak megfelelően 

Tehetséggondozó foglalkozások szervezése 

A törvényi előírásoknak megfelelően megszervezzük és elindítjuk a nyolcadikosok részére a 

tehetséggondozó foglalkozásokat matematika és magyar nyelv tantárgyakból. A megvalósítás 

várhatóan a tavaly sikeresen bevezetett online módon fog történni. 

Felelős: Őszi Gábor 

Határidő: előkészítő végéig folyamatosan 

Kompetenciamérés 

A kompetenciamérés szervezése és lebonyolítása, a korábbi mérések tapasztalatainak az 

összegzése. 

Felelős: A vezető által megbízott személyek 

Határidő: 2022. május, digitális formában 

Az informatikai terület feladatai a 2021-2022-es tanévre 

Projektek: 

Munkaközösségünk oktatója, Bence Miklós kolléga ötlete nyomán az idei tanév folyamán 

megvalósításra kerül három, egymásra épülő projekt, melynek során a 9d és a 10d osztályos 

tanulók részvételével készítünk és felbocsátunk egy okos mérő- és megfigyelő eszközt 

meteorológiai léggömbbel. Ez az eszköz az útja során méri a hőmérsékletet, légnyomást, 

magasságot, és egyéb paramétereket, képeket, esetleg videót rögzít, és útja végén biztonságosan 

landol. 

I. projekt: Tervezés, hardware kivitelezése 
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- A magaslégköri szonda működési környezeti körülményeinek meghatározása, és ennek hatása 

a kivitelezésre - földrajz, geofizika kapcsolódások 

- A mérendő paraméterek lerögzítése, a szenzorok elhelyezése a szondában 

- A szondával való kapcsolattartás mikéntjének meghatározása 

- Az adatgyűjtés, rögzítés tervezése 

- Az Arduino alapú mérőberendezés mechanikai tervezése, nyomtatott áramkör elkészítése, 

beültetés 

- Kamerák, fényképezőgépek helyének kialakítása a szondában, mechanikai, védelmi 

szempontok 

Felelős: Bence Miklós, határidő: november 30. 

II. projekt: A mérőberendezés szoftverének elkészítése 

- A modulok használatához szükséges driverek, programcsomagok keresése az interneten 

(GitHub, stb.) 

- A modulok inicializálása, összehangolása 

- A tárolandó, mentendő adatok, adatszerkezet meghatározása 

- A szondával való kapcsolattartás (GPS, GSM, IoT adatfeltöltés a felhőbe) programozása 

Felelős: Teveli Róbert, Teveli Norbert, határidő: február 15. 

III. projekt: A felbocsátás előkészítése és megvalósítása 

 - Ejtőernyő megtervezése és elkészítése (matematika, fizika kitekintés) 

 - A hélium beszerzése, felhajtóerővel kapcsolatos számítások 

 - Töltőcsonk készítése a ballon feltöltéséhez 

 - A szonda végszerelése, összekötése az ejtőernyő zsinórzatával, és erre a ballon rögzítése 

 - A felbocsátás időpontjának megtervezése (időjárás, szélirány, stb. figyelembe vételével 

 - A felbocsátás jogi követelményeinek biztosítása, bejelentés a légtérfelügyelethez, a jogi 

szabályozás, normák áttekintése 

 - A feltöltés és felbocsátás, esetleg valamilyen alkalom keretében, a diáknap korai, de a tanév 

vége felé, amikor már jobb az idő, már realitása lenne 

Felelős: oktatók, határidő: május 30. 

Mint minden évben, idén is kiemelt fontosságú a végzős Informatika ágazatos diákok 

felkészítése a kötelező Informatikai ismeretek-, valamint a sokak által választott emelt szintű 

közismereti informatika érettségi vizsgára. A minél jobb eredmény elérésének érdekében a 

tanórai kereteken túl felzárkóztató, tehetséggondozó, valamint emelt szintű felkészítő 

foglalkozásokat tartunk. 
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Felelősök: oktatók, határidő: április 30. 

Az idei tanév további kiemelt feladata a 10. évfolyamos Informatika és távközlés ágazatos 

tanulók felkészítése a vonatkozó képzési és kimeneti követelmények valamint a programtanterv 

alapján az ágazati alapvizsgára. A tanórai kereteken túl nekik is szervezünk felzárkóztató és 

tehetséggondozó foglalkozásokat. Ehhez kapcsolódó feladat még az ágazati alapvizsga 

feladatsorának és a hozzá tartozó forrásállományoknak, valamint a javítási értékelési 

útmutatónak az elkészítése. 

Felelősök: oktatók, határidő: június 15. 

További feladatok: 

Új tanmenetek készítése a 10. évfolyamra a digitális kultúra tantárgyhoz, valamit a szintén 10. 

évfolyamra a szakmai tárgyakhoz. A meglévő tanmenetek módosítása, aktualizálása. 

Felelős: oktatók, határidő: szeptember 30. 

Részvétel a nyílt nap lebonyolításában. 

Felelős: Teveli Norbert, Teveli Róbert, határidő: október 13. 

Óralátogatás: Teveli Róbert 

Felelős: Teveli Norbert, határidő: október 15. 

Részvétel a 9. évfolyamon tanítók értekezletén 

Felelős: az évfolyamon tanító oktatók, határidő: október 20. 

Óralátogatás: Csányi Péter 

Felelős: Teveli Norbert, határidő: november 30. 

Részvétel a szalagavatón és annak lebonyolításában. 

Felelős: oktatók, határidő: december 3. 

Jegyek számának ellenőrzése 

Felelős: Teveli Norbert, határidő: december 15. 

Óralátogatás: Bence Miklós 

Felelős: Teveli Norbert, határidő: január 30. 

Félévi érdemjegyek kialakítása. 

Felelős: oktatók, határidő: január 20. 

Részvétel a központi írásbeli felvételi lebonyolításában. 
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Felelős: oktatók, határidő: január 22. 

Részvétel a pályaorientációs nap és a 110. éves évfordulós rendezvények lebonyolításában. 

Felelős: oktatók, határidő: március 10. 

Óralátogatás: Török Zoltán 

Felelős: Teveli Norbert, határidő: március 30. 

Mérföldkő kiadvány elkészítésben való részvétel. 

Felelős: Török Zoltán, határidő: április 15. 

Felkészülés az érettségi vizsgára, próbaérettségi szervezése Informatikai ismeretek tantárgyból. 

Felelős: Teveli Róbert, Teveli Norbert, Török Zoltán, Határidő: április 20. 

Jegyek zárása, a tanév munkájának értékelése. 

Felelős: oktatók, határidő: június 15. 

A szóbeli érettségik szabályos lebonyolítása. 

Felelős: Teveli Róbert, Török Zoltán, Bence Miklós, határidő: június 30. 

Részvétel az ITMP által szervezett havonta online formában szervezett Infotanárium 

előadásokan. 

Felelős: oktatók, határidő: folyamatos 

Szakirányú továbbképzéseken történő részvétel. 

Felelős: oktatók, határidő: folyamatos 

A 3D nyomtató használata, karbantartása, igény esetén reprezentációs vagy egyéb tárgyak 

nyomtatása. 

Felelős: Csányi Péter, határidő: folyamatos 

A tehetséges tanulók elindítása a meghirdetésre kerülő különböző versenyeken. 

Felelős: oktatók, határidő: folyamatos 

Az informatika szaktantermek felelősei: 

Török Zoltán (I./16), Teveli Norbert (I./13), Bence Miklós (I./14), Teveli Róbert (I./4), Csányi 

Péter (2/10). 
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Az iskolavezetés kiemelt feladatai, az oktató-nevelő munka ellenőrzésének 

terve 

Igazgató: Keczeli László 

Szakmai igazgatóhelyettes: Lunczer Erika 

Általános igazgatóhelyettes: Horváth Gergely Jenő 

Oktatási igazgatóhelyettes: Pintér Zoltán 

A DÖK munkáját segítő oktató: Fris Eszter 

Az iskolavezetés kiemelt feladatai 

o COVID 19 intézkedési terv betartása 

o A KRÉTA rendszer naprakész üzemeltetése 

o SZIRA, rendszer naprakész üzemeltetése 

o A fenntartótól kapott feladatok határidőre történő végrehajtása. 

o A munkafegyelem kiemelt ellenőrzése 

o a tanév kiemelt feladatainak elvégzése 

o Az OKJ megszűnésével és az NKJ-vel kapcsolatos feladatok elvégzése 

o A kéttannyelvű és az új technikumi képzések figyelemmel kísérése 

Az igazgató ellenőrzési terve 

Közvetlenül ellenőrzi: 

  a helyettesek és a munkaközösség-vezetők munkáját folyamatvizsgálattal 

 a szakmai program alapján történő működést 

 a tanévkezdés tervezési, szervezési feladatait (javítóvizsgák, tantárgyfelosztás, 

órarend 

 a kétszintű érettségire való felkészülést 

 az egységes osztályozó-értékelő tevékenységet 

 a közös értékrendet védő közös fellépést (oktatók-diák, iskola-szülő 

kapcsolatokban) 

 a 10. évfolyam kompetenciamérésének eredményét 

 az intézményi dokumentumokat 

 KRÉTA rendszert, SZIR nyilvántartásokat, anyakönyveket, beírási naplókat 

 a bizonyítványokat a tanév végén 

 Óralátogatásokat tart 
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Vezetői óralátogatások az idei tanévben: 

 Balogh Rajmund 

 Bogdán Krisztina 

 Csányi Péter 

 Láris Tamás 

 Könye Szabolcs 

 Fehérné Varga Katalin 

 Hegedüs Veronika 

Szakmai igazgatóhelyettes ellenőrzési – és feladatterve 

 

Ellenőrzés/feladat ideje, tartalma Ellenőrzést végzők 

Augusztus  

Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák dokumentálásának 

ellenőrzése 
Ig., igh, of.mkvez. 

Szakmai vizsgák előkészületei, jelentkeztetés a vizsgákra Igh. 

Szeptember  

Tanulói bizonyítványok, törzslapok dokumentumvizsgálata 
Igh., of. mkvez. 

Összefüggő szakmai gyakorlatok, nyári 

közösségi szolgálat dokumentálásának vizsgálata 

Igh., of. mkvez. 

Útravaló ösztöndíjprogram jelentkezésének koordinálása Igh., érintett kollégák 

Munkaközösségek engedélyezett eszközállományának beszerzése 
Ig., ig.h. 

Munkaközösségek tanmeneteinek áttekintése, ellenőrzése 
Ig., ig.h. 

Elektronikus napló ellenőrzése Ig., igh., of. mkvez. 

Pályaválasztási nap előkészületeiben részvétel Ig., igh., pályaválasztási f. 

Október  

Szakmai vizsgák előkészítése Igh. 

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Szakmai vizsgák lebonyolítása Igh. 

Európai Szakképzési Hét előkészítésében közreműködés Ig., igh. 

November  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 
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Ellenőrzés/feladat ideje, tartalma Ellenőrzést végzők 

Mellék-szakképesítés vizsgáinak előkészítése Ig., igh. 

Kompetenciamérés előkészítésének ell. Igh., felelősök 

December  

Szakmai tanulmányi versenyekre jelentkeztetés Igh. 

Szakmai vizsgák vizsgabejelentése Igh. 

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések a munkaközösségek tagjai esetében Igh. 

Naplóellenőrzések -  kiemelten hiányzások, érdemjegyek száma Igh., of. mkvez. 

Január  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Pénz7 előkészítése Igh., kg. mkvez. 

Szakmai vizsgák előkészítése Igh. 

Február  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Szakmai vizsgák lebonyolítása Igh. 

Félévi statisztika Ig., igh. 

Szakmai vizsgákra jelentkeztetés Igh. 

Március  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Tankönyvek kiválasztásában részvétel Igh, mk.vez. 

Szakmai versenyek lebonyolítása Igh. 

Április  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések Igh., of. mkvez. 

Nappali tagozaton az ágazati alapvizsgák megszervezése, elkészített 

feladatlapok ellenőrzése 

 

Május  

Óralátogatások  Igh. 

Naplóellenőrzések, bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése 12. 

évfolyamon 

Igh., of. mkvez. 

Munkaközösségi tervek megvalósításának ell. Igh. mkvez. 



Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2021/2022-es tanév  28. oldal 

Ellenőrzés/feladat ideje, tartalma Ellenőrzést végzők 

Szakmai vizsgák és a nappali tagozatos ágazati alapvizsgák 

előkészítése 

Igh. 

Június  

Naplóellenőrzések, bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése 12. 

évfolyamon 

Igh., of. mkvez. 

Év végi adminisztráció ellenőrzése Ig., igh, of. mkvez. 

Tanévi statisztika elkészítésében közreműködés Igh. 

Szakmai vizsgák tapasztalatainak megosztása, elemzése Igh. 

Az oktatási igazgatóhelyettes éves munkaterve  

Kiemelt feladatok 

Órarend elkészítése 
Az órarend elkészítését hátráltatta/hátráltatja több státusz betöltetlensége/bizonytalansága, a sok 

csoportbontás. 

A nyelvi, matematikai, ügyviteli, informatikai és gazdasági csoportbontások magas száma, illetve egyes 

osztályok nagy óraszáma miatt az órarend elkészítése sok súrlódásra ad okot, sajnos magas a 7.-8. óra 

sávjába csúszó órák száma. Új kolléga becsatlakozása, estis ágazati alapvizsga, illetve az ügyviteli 

ágazat mellékszakképesítése miatti óraátcsoportosítások miatt a tanév során többször fog változni az 

órarend. 

A KRÉTA-rendszer, elektronikus napló feltöltése, folyamatos figyelése 

Határidő: folyamatos 

Óraadók, túlórák, felnőttoktatás teljesítésigazolásainak elkészítése 

A KRÉTA-rendszer képes az órák különböző listázására, ez onnét kerül előállításra, és ehhez készül 

minden hónap elején több melléklet. 

Határidő: folyamatos 

Főállású oktatók éves munkaidőkeret-nyilvántartásának folyamatos adminisztrálása 

Határidő: folyamatos 

Felnőttek szakmai oktatásának szervezése, koordinálása. Egy osztállyal folytatódik a tavalyi 

tanévről az esti képzés, szeptemberben egy új osztály indul, és tervezzük keresztféléves osztály 

beiskolázását. 

Határidő: folyamatosan 

9. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a közösségi szolgálatról 

A 9. évfolyamnak egy tájékoztató anyagot készül a közösségi szolgálatról, amit a szülőknek 

kioszthatnak az osztályfőnökök. 

Határidő: szeptember 30. 



Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár közgazdasági Technikum 

Munkaterv 2021/2022-es tanév  29. oldal 

2020/21-es tanév szakmai gyakorlatának összesítése, rendszerezése, osztályonkénti 

rendszerezése a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásoknak. Oktatókkal a munkanaplók 

átnézetése.  

Felelős: okt.ig.h. érintett oktatók 

Határidő: 2021.09.15. 

Az érintett 11. évfolyamos diákok és szülők tájékoztatása a szakmai gyakorlatról. 

A 11. évfolyam számára október végére egy tájékoztató anyagot készítek a szakmai 

gyakorlatról, amit a szülőkhöz eljuttatnak az osztályfőnökök. 

Felelős: okt.ig.h, érintett osztályfőnökök, oktatók 

Határidő: 2021.10.31. 

2021/2022-es tanév szakmai gyakorlatának előkészítése, együttműködési megállapodások 

megkötése, gyakorlati helyek ellenőrzése 

Az érintett diákok (11A, 11C) és szüleik javaslatainak begyűjtése (febr. 28-ig), a szerződések 

megkötése, a korábbi gyakorlati helyek felülvizsgálata, az új helyszínek megfelelőségének 

ellenőrzése. 

Probléma: a gyakorlati helyek ellenőrzése idő- és költségigényes. Az oktatási ig.helyettes 

órakedvezménye miatt az idő biztosított, de a gyakorlati helyek az egész megyében szétszórva 

találhatóak, ezek végiglátogatása költséges, ennek finanszírozását a KSZC-vel egyeztetni kell. 

Felelős: oktatási ig.h., érintett oktatók 

Határidő: 2022.05.31. 

2022/2023-as tanév duális képzéseinek előkészítése 

Felelős: oktatási ig.h., szakmai ig.h., érintett oktatók 

Határidő: 2022.08.31. 

Az iskola Facebook-oldalának működtetése 

2016-ban elkészült az iskola facebook oldala. Kérem hogy a kollégák vegyenek részt ennek 

népszerűsítésében, a diákokkal való megismertetésben.  

Felelős: okt.ig.h., oktatók 

Határidő: folyamatos. 

Az iskola 2009 óta tagja a Pénziránytű hálózatnak. Fontos a hálózat különböző 

rendezvényeinek, fejlesztéseinek a figyelemmel kísérése. 

Felelős: okt.ig.h., tanárok 

Határidő: folyamatos. 

Ellenőrzési terv: 

 2020/21-es szakmai gyakorlatok teljesítése – 2021.09.15. 
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 Közösségi szolgálati dokumentációk 12. évfolyam – 2022.03.15. 

 Gyakorlati helyek megfelelőségének ellenőrzése – 2022.05.31. 

 Felnőttek szakmai oktatásának folyamatos ellenőrzése 

Az általános igazgatóhelyettes kiemelt szakmai feladatai 

feladat módszer határidő közreműködő 

Beiskolázási létszám 

emelése, különös 

tekintettel a 

kéttannyelvű 

képzésre. 

Általános iskolai szülői 

értekezleteken való 

tájékoztatás. A német 

kéttannyelvű képzés 

népszerűsítése érdekében, 

nemzetiségi és kéttannyelvű 

oktatásban részt vevő általános 

iskolák személyes felkeresése. 

Az iskolánkban a projektek 

keretein belül elkészített 

ágazatot népszerűsítő videók 

bemutatása a céliskolákban. 

2021. 

szeptember, 

október 

Keczeli László, 

Lunczer Erika, nyelvi 

munkaközösség 

Az iskola 

presztizsének, 

imázsának javítása. 

Nyílt nap szervezése, 

hatékony közreműködés a 

pályaválasztási kiállításon. A 

110 éves ünnepi tanév 

rendezvényei. Ezek kapcsán 

több sajtómegjelenést 

tervezünk. Az elsőt az 

iskolatörténeti kiállítás 

kapcsán, amely már 

megtekinthető a Noszlopy 

Galáriában. 

folyamatos Iskolavezetés 

Az intézmény 110 

éves fennállása 

keretében tervezett 

rendezvénysorozat 

lebonyolításában 

való kreatív 

részvétel. 

Szakmai és szervezési 

segítségnyújtás a 

munkaközösségeknek az 

eltervezett programok 

megvalósításában. 

folyamatos Az iskolavezetés, 

munkaközösségvezetők 

Az ágazatonkénti 

projektfeladatok 

megvalósítása. 

Szakmai és kreatív 

segítségnyújtás a 

munkaközösségeknek. A 

projektfeladatok 

megvalósulásának 

nyomonkövetése. 

folyamatos Az iskolavezetés, 

munkaközösségvezetők 

9. évfolyamos 

osztályfőnökök 

szakmai 

támogatása. 

Tanügyi dokumentumok, 

anyakönyv, bizonyítvány 

.kitöltésének segítése, 

mintákkal. 

2021. 

szeptember  

9. évfolyamos 

osztályfőnökök, of.i 

mv. 

8. osztályosok 

felvételijének 

előkészítése 

lebonyolítása. 

Előkészítők indítása, 

felügyelet előkészítése 

,felvételi eljárás előírásainak 

betartása. 

2021. 

szeptember-

2022. április 

oktatók 
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Érettségi, szakmai 

érettségi 

előkészítése, 

lebonyolítása. 

Érettségi vizsgaszabályzat 

előírásai szerinti 

tevékenységek 

2020. február-

2021. július 

oktatók 

SNI és BTM igényű 

tanulók 

nyilvántartásával 

kapcsolatos 

feladatok. 

Szakértői javaslatok figyelése, 

határidők betartása, 

felülvizsgálatok 

kezdeményezése, felmentések 

elbírálása. 

folyamatos osztályfőnökök, érintett 

oktatók 

Osztályozó vizsgák, 

javító vizsgák 

megszervezése. 

Vizsgabizottságok kijelölése, 

részvétel a szóbeli 

vizsgabizottság munkájában. 

folyamatos, 

2021. augusztus 

osztályfőnökök, érintett 

oktatók, Lunczer Erika 

Az iskolai 

rendezvények, 

ünnepségek 

szervezésében, 

lebonyolításában 

való részvétel. 

Az érintett osztályfőnökök, 

oktatók, diákönkormányzat 

szervező munkájának segítése, 

különös tekintettel a 

szalagavatóra, alapítványi 

bálra, ballagásra és a nemzeti 

ünnepekre. 

folyamatos Keczeli László 

osztályfőnökök, érintett 

oktatók 

A GINOP nyelvi 

tanfolyamok 

indításának 

szervezése. 

Az érintett oktatók 

beszervezése, munkájuk 

segítése. 

Szeptember nyelvi munkaközösség 

A külföldi 

nyelvtanulási 

lehetőség, Tempus 

közalapítványos 

pályázatának 

lebonyolításában 

való részvétel. 

Az érintett osztályfőnökök, 

oktatók beszervezése, 

kapcsolattartás a fenntartó 

pályázati referensével. 

2022. január, 

folyamatos 

nyelvi munkaközösség 

A „Határtalanul” 

pályázatban való 

részvétel. 

A projektben dolgozó 

munkatársak segítése, az 

iskolavezetés képviselete a 

testvériskolai erdélyi és 

magyarországi 

kirándulásokon. 

folyamatos Imre Adél, érintett 

kollégák 

Testvériskolai 

kapcsolatok 

fenntartása, 

ápolása. 

 

Az eszéki testvériskolával a 

hagyományos éves látogatások 

újraszervezése, a 

járványhelyzet miatt két 

tanéven keresztül elmaradtak a 

találkozások így szükséges a 

kapcsolat újrafelvétele, és a 

keretek tisztázása. 

2021 tavasz Keczeli László, Dr 

Rónayné Marek 

Györgyi 

Egyéb, az általános működéssel kapcsolatos operatív feladatok 

 A humán-testnevelési és az idegen nyelvi munkaközösség munkájának segítése, 

ellenőrzése 

 Az oktatói testület tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

 Oktatók eseti távollétének, szabadságának nyilvántartása 

 Tanulók intézmény elhagyásának figyelemmel kísérése (kilépők) 

 Diákönkormányzat munkájának segítése 

 Tanulói fegyelmi ügyekben a jogszerűség érvényesítése 
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 Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal 

 Az oktatást, nevelést segítő munkatársak munkájának figyelemmel kísérése, segítése, 

ellenőrzése 

Ellenőrzési terv, óralátogatások: 

 A 2021/22 – es tanévben, csakúgy mint a megelőző tanévben, több új kolléga kezdi meg 

a munkát nálunk. Többen közülük pályakezdők, ezért elsősorban az ő munkájukat kívánom 

ellenőrizni, segíteni hospitálással, szakmai beszélgetésekkel. Továbbá azon kollégákét is, akik 

a digitális oktatás során kevés fejlődést mutattak, nehezen birkóztak meg az ebből adódó 

kihívásokkal. 

hónap oktató tantárgy 

2021. október Bogdán Krisztina angol nyelv 

2021. november Győrfi Gergely történelem 

2021. december Gegő-Kertész Nikolett közgazdaságtan 

2022. január Hegedüs Veronika földrajz 

2022. február Tokaji Beáta logisztika 

2022. március Béres László magyar irodalom 

2022. április Győrfi Gergely történelem 

2022. május Gegő Kertész Nikolett közgazdaságtan 
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A könyvtár munkaterve 

1. A könyvtár működésének személyi feltételei 

A 2020/2021-es tanévben a könyvtári munkafeladatokra fordítható heti munkaidő és 

beosztásának szabályai a Köznevelési törvény 62. § (12) pontja alapján a 

következőképpen alakulnak. 

A heti 40 órás munkaidőből a kötött munkaidő 32 óra, melyből a könyvtári nyitva tartás 

22 óra. A könyvtáros a 22- 32 óra közötti időtartamot a könyvtár zárva tartása mellett 

állománygondozásra, gyarapításra, pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, kiállítás 

szervezére, iskolai kapcsolattartásra fordítja. A 32 óra feletti 8 óra a munkahelyen kívül 

végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a 

pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál. 

Napok A könyvtár nyitva tartása A könyvtáros munkaideje 

Hétfő 
08. 30 – 13.30 07.45 – 15.00 

Kedd 
08. 30 – 13.30 07.45 – 15.00 

Szerda 
12.00 - 15.00 09.45 – 15.30 

Csütörtök 
08. 30 - 13.30 07.45 – 14.45 

Péntek 
08. 30 - 12.30 

07.45 - 13.30 

Az iskolai könyvtár szakmai munkájának tanévi feladatai 

Ssz. 
Feladat Határidő Dokumentum 

1.  A könyvtárhasználati órák ütemezése a 10. 

évfolyamon az informatika órák keretén belül. 

Időpontok egyeztetése az évfolyamokon tanító 

oktatókkal. 

folyamatos 
könyvtárpedagógiai 

program alapján 

2.  
Könyvtárhasználatra épülő szakórák 

szervezése Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem, Angol nyelv, Német nyelv, 

szakmai órák keretében. Időpontok 

egyeztetése az évfolyamokon tanító 

oktatókkal. 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 
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3.  A középszintű informatika érettségi könyvtári 

témaköreinek elkészítése, gyakorlás a 

tanulókkal.  

folyamatos 
könyvtárpedagógiai 

program alapján 

4.  
Felkészítés a tanulmányi versenyekre folyamatos pedagógiai 

program alapján 

5.  
Rendezvények, kiállítások szervezése folyamatos könyvtári 

munkaterv alapján 

6.  
Könyvtárhasználati felmérés a 10. 

évfolyamosoknak 

tanév eleje könyvtárpedagógiai 

program alapján 

7.  
Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

könyvtárhasználati ismeretekből 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program alapján 

8.  
Vetélkedők szervezése  folyamatos könyvtári 

munkaterv alapján 

Könyvtárszakmai feladatok 

Sorsz

ám 

Feladat Határidő Dokumentum 

1. Tervszerű és folyamatos 

állománygyarapítás/állományapasztás 

tanév eleje, vége könyvtári SZMSZ 

2. Állományvédelem folyamatos könyvtári SZMSZ 

3. Könyvtári szabályzatok aktualizálása tanév eleje könyvtári SZMSZ 

könyvtárpedagógiai 

program 

4. Tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése 

a tanulók és a tanárok számára 

tanév eleje könyvtári SZMSZ 

5. Könyvtári kommunikáció fejlesztése 

(Eligazító táblák, feliratok) 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

 

6. Tájékoztatás folyamatos könyvtár 

eszközrendszere 

7.  Pályázatfigyelés, pályázatok írása  folyamatos könyvtár 

eszközrendszere 
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Határtalanul pályázat. Utazások 

szervezése, lebonyolítása 

8.  Adminisztráció. Munkanapló az iskolai 

könyvtárak részére 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

09. Az iskolai könyvtár honlapjának 

átalakítása, az információk folyamatos 

frissítése 

folyamatos könyvtár eszköztára 

10. A könyvtár PR – tevékenységének 

erősítése 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve alapján 

11.  Részvétel a könyvtárak közötti 

információcserében (e-mail, közösségi 

oldalak, csoportok, levelezőlisták) 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

12.  Könyvtárközi kölcsönzés folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

13.  Iskolatörténeti dokumentumok kezelése folyamatos könyvtári SZMSZ 

alapján 

2.3. Egyéb pedagógiai munka 

Ssz. Feladat Határidő Dokumentum 

1. 
Iskolai rendezvényeken való részvétel folyamatos pedagógiai program 

alapján 

2. Rendezvények és kiállítások szervezése 
folyamatos 

könyvtári 

munkaterv alapján 

2. Bemeneti mérés a 9. évfolyamon 
tanév eleje 

könyvtári SZMSZ 

3.  
Kézműves foglalkozások adventben, 

húsvét előtt könyvtári 

munkaterv alapján 

4. 
A közösségi szolgálat lehetőségeinek 

kihasználása 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

5. 
Részvétel az iskolai dokumentumok 

fejlesztésében 

folyamatos könyvtári SZMSZ 

Tárgyi felszereltség 

A könyvtárban 35 fő leültetésére van lehetőség, tehát egy osztály tanulóit tudom fogadni. 
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A könyvtár több helyen is beázik. A fenntartó számára ismert a probléma, csak reménykedni 

tudok a probléma megoldásában.  

A technikai felszereltség hiányos. Három használható gép van a könyvtárban. Új, gyorsabb, 

korszerűbb számítógépekre, fénymásolóra, szkennerre lenne szükség. Szükség lenne 

könyvespolcokra, és egy olyan szekrényre, ahol a könyvtári dokumentumokat, régi könyveket 

lehetne tárolni. Jelenleg raktárban vannak, de szeretném külön kezelni és egy helyre tenni az 

összes iratot. Nincs a könyvtárban projektor, digitális tábla, laptop a használók számára. 

A könyvtárban minden évszakban túlzottan meleg van.. Nem megoldott a könyvtár hűtése, 

légkondicionálása. 

Ezek alapján a könyvtárnak az alábbi eszközökre lenne szüksége: 

Ssz. Feladat Határidő Dokumentum 

1.  Technikai bővítés: számítógépek, 

projektor, digitális tábla 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

2.  Klíma berendezés folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

3.  Beázás megszüntetése folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

Közösségi rendezvények, kapcsolatok, kommunikáció 

Ssz. Feladat Határidő Dokumentum 

1.  
Részvétel a KTE rendezvényein (ősszel 

és tavasszal) 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

2.  
Részvétel különböző továbbképzéseken 

(pedagógiai, könyvtáros) 

folyamatos könyvtár stratégiai 

terve 

3.  
Kapcsolattartás a megyei és egyetemi 

könyvtárral 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

4.  
Együttműködés a társ- és 

szakintézmények könyvtáraival 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

5.  
A könyvtár kapcsolata a DÖK-kel folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

6.  
A könyvtár kapcsolata az 

iskolavezetéssel és a nevelőtestülettel 

(osztályfőnökökkel, informatika 

tanárokkal, főként a humán 

munkaközösség tagjaival)  

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 
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7.  
Kapcsolattartás a somogyi 

könyvtárosokkal, levelezőlista 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

8.  
Kapcsolattartás a Szülői Választmánnyal folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

9.  
Kapcsolattartás a rendszergazdával folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 

10.  
Tagság a szakmát képviselő 

egyesületben (KTE tagság) 

folyamatos könyvtárpedagógiai 

program 
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NAPTÁRI TERV 2021/2022. tanév 

Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

augusztus 23. 
Alakuló értekezlet: PP 

módosításainak véglegesítése 
KL oktatói testület 

augusztus 24. javító vizsga (írásbelik) KL HGJ 

augusztus 25. javító vizsga (szóbelik) KL HGJ 

augusztus 26. Kibővített vezetőségi értekezlet KL 
tágabb 

iskolavezetés 

augusztus 23-30. munkaközösségi értekezletek HGJ, LEK 
munkaközösség-

vezetők 

augusztus 25-30.. 

Gólyatábor KL DVA 

munkaközösségi értekezletek HGJ, LEK 
munkaközösség-

vezetők 

augusztus 31. 

Javító vizsgák dokumentálási 

határideje, iskolai dokumentumok 

elfogadása 

KL 
HGJ, oktatói 

testület 

szeptember 1. első tanítási nap, évnyitó KL DVA 

szeptember 6. 
OKJ javítóvizsgára jelentkezés 

határideje 
LEK  

szeptember 9. 
Munkaközösségi munkatervek 

leadása 
KL 

munkaközösség-

vezetők 

szeptember 9. 
10. évfolyam Újvárfalvára 

kirándul, felnőttoktatás indítása 
KL 

10-es 

osztályfőnökök 

szeptember 15. 
tantestületi nyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása 
KL oktatói testület 

szeptember 15. DÖK alakuló ülés KL FE 

szeptember 23. 
Szülői értekezlet 

9-es 16:30, többi osztály: 17:00 
KL 

DVA, 

osztályfőnökök 

október 1. 
tanmenetek leadása, 8. osztályosok 

tehetséggondozásának szervezése 
HGJ, LEK 

munkaközösség-

vezetők, G-TA, 

ŐG 

október 4-15. OKJ írásbeli vizsgák LEK  

október 6. Aradi vértanúk megemlékezés KL 
oktatói testület, 

tanulók 

október 13. Nyílt nap KL PZ, LEK, HGJ 

október 13. Kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 
mk. vezetők, FE 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

október 15. 
statisztikai adatszolgáltatás 

határideje 
KL LEK 

október 18-22. OKJ javítóvizsgák kezdete KL LEK 

október 20. 
9. évfolyamon tanítók értekezlete, 

munkaértekezlet 
KL oktatói testület 

október 20. 

középfokú felvételihez tanulmányi 

területek meghatározása, felvételi 

tájékoztató megjelenése a 

honlapon  

KL HGJ 

október 21. 
Gólyácska, a 9. évfolyam 

bemutatkozása 
KL 9. OF 

október 22. megemlékezés október 23-ról PM 
oktatói testület, 

tanulók 

október 22. szünet előtti utolsó tanítási nap KL  

november 2. szünet utáni első tanítási nap KL  

november 5. 
8. osztályosok 

tehetséggondozásának indulása 
HGJ G-TA, ŐG 

november 10. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 

Munkaközösség-

vezetők, FE 

november 17. nevelési értekezlet KL DVA 

november 19. 
Az országos kompetenciamérés 

adatainak beküldése az OH-ba 
LEK GTA 

december 3. Szalagavató KL DVA 

december 8. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, LEK, 

HGJ, PZ 
mk. vezetők, FE 

december 9. munkaértekezlet KL oktatói testület t 

december 11. 
munkanap áthelyezés digitális 

oktatás (pénteki órarend szerint) 
KL oktatói testület 

december 13. Jelentkezés az ágazati alapvizsgára KL LEK, PZ 

december 17. 
E-napló ellenőrzése (jegyek 

száma) 
HGJ, LEK iskolatitkárok 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

december 18. szünet előtti utolsó tanítási nap   

december 20. Nyugdíjasok karácsony KL Lovag Anita 

január 3. szünet utáni első tanítási nap,    

január 20. félévi osztályozó értekezlet KL oktatói testület 

január 21. első félév utolsó napja   

január 22. központi írásbeli felvételi KL HGJ 

január 24-28. 
Ágazati alapvizsgák az esti 

tagozaton 
KL PZ 

január 27. központi írásbeli felvételi (pótnap) KL HGJ 

január 28. 
tanulók és szülők tájékoztatása a 

félévi eredményekről 
KL osztályfőnökök 

február 2. félévi tantestületi értekezlet KL tantestület 

február 7. 
értesítés a központi írásbeli 

felvételi eredményéről 
KL HGJ 

február 10. Szülői értekezlet KL DVA 

február 15. 
jelentkezés érettségire és szakmai 

vizsgára 

KL, HGJ, 

LEK 
osztályfőnökök 

február 16. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, HGJ, 

LEK, PZ 

munkaközösség-

vezetők, FE 

február 18. 
Jelentkezési lapok beérkezése az 

általános iskolából 
KL Ivánfi Csabáné 

február 18. Alapítványi Bál KL  

február 25. 

megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól a 

történelem órák keretén belül 

HGJ szakos oktatók 

február 25. 
érettségi összesítő jelentés 

megküldése 
KL HGJ 

március 7-11. PÉNZ7 KL szakos oktatók 

március 9. munkaértekezlet KL oktatói testület 

március 10. 
Pályaorientációs nap, 110. 

évfordulós rendezvények 
KL oktatói testület 

március 11. Diáknap, március 15-i ünnepség KL FE, G-TA 

március 15. Városi rendezvények KL 9. évfolyam 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

március 16. 
ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása 
KL HGJ 

március 16. kibővített vezetőségi értekezlet KL 
munkaközösség-

vezetők, DÖK 

március 26. 
Munkanap áthelyezés. On-line 

oktatás hétfői órarend szerint 
KL oktatói testület 

március 30. 
Gyakorlati helyek befogadó 

nyilatkozatának leadási határideje 
PZ osztályfőnökök 

április 13. 

Megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól magyar nyelv és 

irodalom órákon 

HGJ magyar oktatók 

április 13. 

munkaértekezlet KL HGJ, LEK 

szóbeli érettségi, ágazati 

alapvizsga és OKJ-vizsgatételek 

leadása 

KL HGJ, LEK 

10.és 11. évfolyamosok 

jelentkezése emelt szintű 

felkészítőre 

HGJ 

10. és 11. 

osztályos 

osztályfőnökök 

április 20. Szünet utáni első tanítási nap   

április 
20- 

05.03. 
Kompetenciamérés KL GTA 

április 22. 
egyeztetett felvételi jegyzék 

beérkezése a Hivatalból 
KL iskolatitkárok 

április 28. Ballagási próba KL osztályfőnökök 

április 28. 
12.és 13. évfolyamosok osztályozó 

konferenciája 
KL oktatói testület 

április 29. 

12. és 13. évfolyamosok utolsó 

tanítási napja, on-line hirdetés 1-3. 

órában 

KL HGJ, LEK 

április 30. ballagás 9:00  KL DVA 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

április 30. 

határozatok megküldése a 

felvételről vagy elutasításról (8. 

évfolyamosok) 

KL HGJ 

május 2. magyar érettségi KL HGJ 

május 3. matematika érettségi KL HGJ 

május 4. történelem érettségi KL HGJ 

május 5. angol érettségi KL HGJ 

május 6. német érettségi KL HGJ 

május 10. rendkívüli felvételi eljárás kezdete KL HGJ 

május 10. földrajz írásbeli KL HGJ 

május 11. 
ágazati szakmai (közép, emelt) 

érettségi 
KL HGJ, LEK 

május 12. biológia írásbeli KL HGJ G 

május 13. informatika közép, OKJ írásbeli KL HGJ 

május 16. 
informatika emelt gyakorlati 

vizsga 
KL felügyelő oktatók 

május 27. NETFIT eredményeinek feltöltése KL testnevelők  

május 30- OKJ szóbeli vizsgák   

június 1. 
Írásbeli érettségi dolgozatok 

megtekintése 
KL HGJ 

június 6. Pünkösd   

június 6- Szóbeli OKJ-vizsgák LEK vizsgáztatók 

június 14. 
osztályozó konferencia 9-11. 

évfolyamon  
KL oktatói testület 

június 15. Sportnap KL testnevelők 

június 20. Évzáró, bizonyítványosztás KL HGJ 

június 13-24. szóbeli érettségik  KL HGJ 

június 16-22. 
Ágazati szakmai alapvizsgák 

nappali tagozaton 
KL LEK, PZ 

június 22-24. 8. évfolyamosok beiratkozása KL 
HGJ, leendő 9-es 

osztályfőnökök 

június 30. Tantestületi kirándulás HGJ oktatói testület 
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Dátum Esemény Felelős vezető közreműködők 

július 4. év végi tantestületi értekezlet KL oktatói testület 

július 5. 
pedagógusok nyári szabadságának 

első napja 
  

augusztus 22-23. 
Javítóvizsgára felkészítő 

konzultáció 
KL oktatók 

augusztus 22. 
pedagógusok nyári szabadságának 

utolsó napja 
  

augusztus 23. alakuló értekezlet KL oktatói testület 

augusztus 24. javító vizsga KL HGJ 

augusztus 25. javító vizsga KL HGJ 

augusztus 26-31. munkaközösségi értekezletek KL oktatói testület 

augusztus 29. kibővített vezetőségi értekezlet 
KL, HGJ, 

LEK, PZ 

munkaközösség-

vezetők, DÖK 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

Tavaszi érettségi írásbeli vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) 3 nap 

(május 2-4) 

Szakmai érettségi napja 1 nap (május 11.) 

Emeltszintű informatika érettségi gyakorlati vizsga 1 nap (május 16.) 

DÖK diáknap 1 nap (március 11.) 

Pályaorientációs nap 1 nap (március 10.) 

 

Munkaértekezletek szerdai napokon, szükség szerint. Vezetőségi megbeszélések hétfőn reggel. 

Tágabb iskolavezetőségi értekezletek minden hónap első szerda.  
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Az iskolavezetés ügyeleti rendje: 

 

Keczeli László K,SZ-P 730 – 1400 

 H 730 - 1530 

 

Horváth Gergely Jenő H-K, CS-P 730 - 1400 

 SZ 730 - 1530 

 

Lunczer Erika Katalin K 730 – 1530 

 H, SZ-P 730 - 1400 

Pintér Zoltán CS 730 – 1530 

 H-SZ, P 730 - 1400 

 

Tanítási napok száma: 179 nap 

 

Kaposvár, 2021. szeptember 15. 

 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum oktatói testülete nevében: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 

 Keczeli László 

 igazgató 


