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BEVEZETÉS

A munkaterv összeállításakor a legfontosabb célunk az volt, hogy biztosítsuk az intézmény
olyan működtetését, amely a gyerekek és a szülők számára a legnagyobb biztonságot és a
minőségi szolgáltatást nyújtja. A Dunaújvárosi SzC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma

munkatervét

a

hatályos

jogszabályok,

rendeletek,

az

intézmény

alapdokumentumai, valamint a kialakult pedagógiai gyakorlat határozzák meg.
A munkaterv elkészítésének alapjai:
-

a 2016.08.27-én megtartott tanévnyitó értekezleten elhangzottak.

-

2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény életbe lépő részei és
módosításai

-

326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

-

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX III. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

-

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról

-

Tanév rendje a 2016-2017-os tanévhez.

A munkatervhez fűződő dokumentumok:

-

Tantárgyfelosztás

-

Pedagógiai Program

-

Munkaközösségek munkatervei

-

Eseménynaptár
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HELYZETELEMZÉS
Személyi feltételek

Alkalmazottak összlétszáma

Igazgató

1 fő

Igazgatóhelyettes

2 fő

Gyakorlati oktatásvezető

1 fő

Pedagógus (összesen)

22 fő

Óraadó pedagógus

10

NOMKS

3fő

Ügyviteli dolgozó

2 fő

Technikai dolgozók

6 fő

Személyi változások

A tanévet 22 főállású pedagógussal kezdtük. Óraadók száma 10 fő. Az esti felnőttoktatásban
elinduló szakmai osztályok tették szükségessé az óraadók alkalmazását. Az óraadók létszámát
növeli, hogy augusztusban az egyik testnevelő tanárunk nyugdíjazás miatt kérte felmentését
(azóta is betegállományban van és várhatóan marad is a felmenési idő feléig, decemberig –
ezért őt decemberig tartó kinevezéssel egy fő helyettesíti), a másik testnevelő tanárunk nem
hosszabbította meg határozott idejű kinevezését, a meghirdetett állásra 1 fő jelentkezett,
akinek a pályázatát nem fogadtuk el, ezt az álláshelyet is óraadóval töltjük be.
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A nevelőtestület összetétele

A tanár neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bartha Ildikó
Bognár Ágnes
Farkas Ewa Teresa
Szendreiné Kajdi Andrea
Keisz Adrienn
Királyné Molnár Orsolya
Dános Anikó
Kimlei Márta
Magyar Ádám
Mátyás Julianna
Nagy Tímea
Kármánné Gerlang Andrea
Kiss Endre
Patonai Erika
Pálházi Zsuzsanna
Tánczos Krisztina
Török Mária

18.
19.
20.
21.
22.

Törökné Király Kornélia
Végh Kornél
Zalka Sándor
Romanek Gergely
Hujbert Kinga

A tanár által tanított
tantár/tantárgyak
kémia, biológia – igazgatóhelyettes
könyvtár, matematika
német
szakmai (marketing)
angol
történelem, francia, rajz
szakmai (üzleti gazdaságtan)
szakmai (üzleti tevékenység)
történelem, földrajz
történelem - igazgató
magyar
angol
szakmai (üzleti gazdaságtan)
történelem, angol
matematika
magyar
szakmai (áruismeret) – gyakorlati
oktatás-vezető
matematika
informatika, ügyvitel-igazgatóhelyettes
testnevelés
magyar
testnevelés

Óraadók
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Busz Zoltán
Ambrus Emil
Mátyás Jenő
Fabókné Czankóvics Hédi
Dr. Száraz Péter
Szekula Istvánné
Ónodi Beatrix
Polákovicsné L. Kharaba Zsuzsanna
Rácz Mária
Czövek Julianna

informatika
testnevelés
pedagógia
kémia
biológia
óvodapedagógus
angol, fejlesztőpedagógus
szakmai (gyakorlat)
szakmai (vendéglátás)
gyógypedagógus

NOMKS
1.

Nagy Eszter

iskolatitkár

2.

Szabó Attila

rendszergazda

3.

Bognár Ágnes (fél állású)

könyvtáros
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Az iskolai gyógypedagógusi teendőket 1 fő óraadó gyógypedagógus látja el heti 5 órában, a
fejlesztő pedagógus pedig heti 4 órában foglalkozik azokkal a tanulókkal, akiknek fejlesztő
órák vannak a szakértői véleményekbe előírva.
Az iskolában működő munkaközösségek és vezetőik

Munkaközösség
1.
2.
3.
4.
5.

Munkaközösség-vezetők

Osztályfőnöki munkaközösség
Humán munkaközösség
Reál munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
Szakmai munkaközösség

Pálházi Zsuzsa
Tánczos Krisztina
Törökné Király Kornélia
Patonai Erika
Kimlei Márta

Osztályok, tanulólétszám

9. a

25fő

9.c

26 fő

9.f

19 fő

10.a

15 fő

10.c

16fő

11.a

20 fő

11. c

14 fő

12.a

14 fő

12.érettségi (felnőtt)

20 fő

sz.é/12./1A (felnőtt)

23 fő

14.kereskedő

6 fő

14.p (felnőtt)

7fő

13

7 fő

vállalkozó/keresztfélév
13. vállalkozó új

15 fő

Eladók esti felnőtt

13 fő

kkv ügyintéző I.

19 fő

Összesen:

259 fő*

*Korrekció: 2016.10. 01-i állapot
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Tárgyi feltételek
Iskolakezdésre a tantermek kifestése, a szükséges karbantartási munkák elvégzése megtörtént.
Az iskola sportpályája melletti falak vakolása is be volt tervezve, erre kaptunk 128.000 Ft-ot a
Centrumtól, a munka díjának kifizetését a Pusztaszabolcsi Önkormányzat (a képviselő testület
szavazása után) átvállalta. A munka elvégzésére valószínűleg ősszel kerül sor, egyelőre
árajánlatra várunk.
A tanévkezdéshez szükséges tárgyi feltételek megvannak, a hiányzókat a költségvetés terhére
igyekszünk pótolni.
A 2014-2015-ös tanévben a TIOP 1.1.1 keretében egy projektort és egy notbookot kaptunk, a
projektort a biológia- földrajz terembe költöztettük át, itt van a legnagyobb szükség rá (a
délutáni felnőttoktatás miatt). A notebook elérhető a rendszergazdánál vagy a gondnoknál.
A tanításhoz szükséges eszközöket (pl. táblafilcek, papír, írószer, stb.) időben megkaptuk.

Nevelési-oktatási feladatok tervezése, végzése
A tanév kiemelt feladatai

1. A 2016-2017-es tanév legfontosabb és kiemelt feladata az új szakma – az Eladó
szakközépiskolai (3 éves) képzés - bevezetése. A szakmai munkaközösség elkészítette
a helyi tantervet a nappalis és esti felnőttoktatáshoz egyaránt. Kiemelkedően fontos a
gyakorlati helyekkel történő egyeztetés, a szintvizsga megszervezése és a
tanulószerződések aláírásának előkészítése a gyakorlati helyekkel és a Fejér Megyei
Kamarával együttműködve.
2. Továbbá fontos feladat a felnőttek iskolarendszerű oktatásának tervezése, és felnőttek
minél magasabb számú beiskolázása. A nappali oktatásban jelen lévő szakmai
képzéseket esti felnőttoktatásban is szeretnénk indítani. A jelentkezések alapján van
igény rá, a törvény által biztosított ingyenesség bevonzza a felnőtteket az iskolába.
Az iskolánk tanári közösségének kihívást jelent a szakmai képzés átalakulásához való
alkalmazkodás. A szakközépiskolás képzésbe bejövő tanulók képzése sokkal több
türelmet, toleranciát és változatos módszereket igényel, ezért a szerkezet és
profilváltás mindannyiunk részéről változtatást és szemléletváltást követel. Ez a tanév
nagy kihívása, alkalmazkodás az új középiskolai szakképzéshez, az oda bejövő
tanulók képességeihez. Fontos, hogy a bukások aránya csökkenjen, és a nehézségekkel
küzdő tanulóknak biztosítsuk a felzárkóztatás lehetőségeit.
3. Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a beiskolázást megelőző marketing
tevékenységünket, a leendő tanulóink folyamatos tájékoztatását. Idén az őszi
periódusban zajló iskolaismertető kampányban továbbra is megkeressük azokat az
iskolákat, amelyekből elérhetőek vagyunk. Osztályfőnöki órákra, szülői értekezletekre
fogunk elmenni s ezeken az iskoláról szóló rövid bemutató filmünkkel, személyes
beszélgetésekkel hívjuk fel iskolánkra a figyelmet. Emellet email-ben és papír alapon
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kiküldjük tájékoztatónkat azokba az iskolákba is, amelyek még potenciális „tanuló
kibocsátók” lehetnek.
A novemberben megszervezett pályaválasztási kiállításon, az EXPO-n
Dunaújvárosban és Székesfehérváron is részt kívánunk venni, immár
hagyományszerűen képviselve iskolánkat. Itt van lehetőségünk az induló új szakmánk
bemutatására, a régiek népszerűsítésére.
Idén is megszervezzük a „Vállalkozz okosan!” területi versenyt (immár másodszor),
ahová meghívjuk a környékbeli iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulóit, ezen a
versenyen szándékozunk megismertetni velük a kereskedő szakma érdekességeit
(Hajtogatott kacsák tőzsdéje).
Az idei tanévben is szeretnénk a környékbeli általános iskolákban bemutatni a
drámások színdarabjait, ezzel is felhívjuk a nyolcadikosok figyelmét az iskolánk
tanórán kívüli tevékenységeire.
A helyi lappal is (Szabolcsi Híradó) folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ebben
tudósítunk az iskolánkban zajló aktuális eseményekről, eredményekről, ebben
hirdetjük a felnőtteknek és nappalis leendő tanulóinknak indítandó szakjainkat,
remélve, hogy minden érdekelthez eljut.
Marketing fogásnak szánjuk, hogy a különböző versenyek eredményeit a Szakképzési
Centrum honlapjára, az iskola honlapjára és az iskola facebook oldalára is feltesszük.
Továbbá gyakrabban részt számítunk venni városunk programjaiban, ahol lehetőséget
kaphatunk erősségeink megmutatására a helyi lakosságnak (programok szervezésével,
közösségi munkával, stb.).
Marketing tevékenységünk része az is, hogy a nyílt napok tevékenységeit interaktív
foglalkozásokkal bővítjük ki, amelyeken a tanulók saját munkájuk révén
ismerkedhetnek a szakmákkal.

4. Kiemelt feladat a folyamatban lévő európai uniós pályázat lezárása. Ebben a tanévben
készül el a beszámoló a tanáraink Erasmus+KA2 projektjéről. Továbbra is részt
szeretnénk venni hasonló pályázatokon, ezért folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket, kiírásokat, keressük a külföldi partnereket és a lehetőségeket. A
pályázatfigyelés és pályázatírás is az iskola vezetésének egyik legfontosabb feladata.
5. Feladatunk tanulóink felkészítése különböző tantárgyi, szakmai és egyéb tanulmányi
versenyekre (Móra novellaelemző verseny, megyei matematika verseny, Bolyai
matematika verseny, OKTV, Édes anyanyelvünk verseny, Krúdy prózamondó verseny
és Krúdy csomagoló verseny, stb.).
Iskolai ünnepélyek

Minden évben hagyományszerűen sor kerül az iskolai ünnepségekre. Tanulóink a
pedagógusok vezetésével készülnek műsorokkal, programokkal, megfelelő ruházatban és az
ünnepségekhez illő magatartással vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Az ünnepségek
dátumait és felelőseit a mellékelt eseménynaptár tartalmazza.
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Gyermekvédelmi feladatok

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok továbbra is megoszlanak: az osztályfőnökök, a
gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus és a nevelési - igazgatóhelyettes végzik. Az SNI-s
tanulók nyilvántartása és gondozása a nevelési - igazgatóhelyettes és a gyógypedagógus
kolléganő feladata. Továbbá az osztályfőnökök együttműködésére számítva figyelemmel
kísérik a szükséges felülvizsgálatok határidejét is.
A BTMN-s tanulók szakértői vélemények alapján bekerülnek az osztályfőnökök
nyilvántartásába, figyelemmel kísérik őket és ha szükség van rá, megteszik a megfelelő
lépéseket a problémáik megoldásának segítsége érdekében.

Iskolai közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítását feladatként Bartha Ildikó nevelésiigazgatóhelyettes kapta meg és végzi a 2016-2017-es tanévben is. Az eddig közösségi
szolgálatra kötelezettek köre az újonnan bejövő kilencedikesekkel bővült, a feladatellátáshoz
kevés egy pedagógus. Ezért a feladatok megosztásában gondolkodtunk, az osztályfőnökök
szerepét szeretnénk növelni (pl. adminisztráció).
Továbbtanulás

Tanulóink továbbtanulási szándékait megerősítve fontosnak tartjuk továbbra is, hogy
megismertessük velük az egyetemek és főiskolák által hirdetett és hozzánk online eljuttatott
tájékoztatókat. Ezeket a tájékoztatókat az osztályfőnököknek továbbítom. Előadások
megtartására adunk lehetőséget a végzős osztályoknak, a Dunaújvárosi Főiskola és a
székesfehérvári Kodolányi János főiskola tájékoztatását idén is megszervezzük, akárcsak az
elmúlt években. Ha más felsőoktatási intézmény részéről is van jelentkező, aki tájékoztatást
tart tanulóinknak, természetesen számukra is biztosítjuk a lehetőséget. Továbbá a
honvédségtől jelentkező népszerűsítési program keretében is fogadjuk az előadókat.
A végzősök a sikeres érettségi letétele után remélhetőleg felvételt nyernek és folytatják
tanulmányikat – ennek ellenére továbbra is felajánljuk a lehetőséget az iskolánkban való
továbbtanulásra, a 13. osztályba való beiskolázásra.

Pedagógusok továbbképzése, minősítése

A 2017-es pedagógusminősítésen 1 fő vesz részt, sikeres minősítési eljárás után Pedagógus IIbe lép. Minősítési szakértőként támogatom és segítem munkájában, ha igénye van rá.
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Fontos feladatnak tartjuk a korai iskolaelhagyás megelőzését, a lemorzsolódás csökkentését.
Ebbe az irányba az első és egyik legfontosabb lépés a tanárok módszertani megújulása.
Fontosnak tartom és szorgalmazom a különböző módszertani továbbképzéseken való
részvételt, ezek tapasztalatainak megosztását a kollégákkal.

Önértékelés
Folyamatban van az intézményi önértékelés. Az Önértékelési Csoport elkezdte munkáját,
felállította az intézményi követelményrendszert és ebben a tanévben sor kerül az egyes
pedagógusok önértékelésére is. Ebben a folyamatban egyik fontos momentum a belső
ellenőrzés. Hospitálásokon vesznek részt az iskola vezetői, a munkaközösség-vezetők, ezekről
dokumentációt készítenek és a törvényben előírtak szerint járnak el.

Melléklet:

ESEMÉNYTERV
2016-2017-es tanév
1. Oktatási és nevelési feladatok
a. Ünnepek
 Szeptember 1.
Tanévnyitó (Magyar Ádám)
 Október 6.
Október 6-i iskolai megemlékezés (Kormos Henriett 9. c)
 Október 18. 14.30
Elsős avató (Pálházi Zsuzsanna 10.a, Magyar Ádám 10. c)
 Október 21.
Október 23-i műsor (Pálházi Zsuzsanna 10.a , Hagyományok
háza)
 December 6. 17.00 Szponzori Mikulás (Tánczos Krisztina)
 December 6.
Iskolai Mikulás (Tánczos K.)
 December 9. 16.00 Szalagavató (11. évfolyam Törökné Király K., Patonai Erika)
 December 21. 8.30-10.00 Iskolai karácsony (Törökné Király K 10.a, Tánczos K.)
 December 21. 12.00 Dolgozói karácsony
 Január 20.
Magyar Kultúra Napja (Magyar tanárok)
 Január
Színházi est (Tánczos K.)
 Február 24.
A kommunizmus áldozataiért iskolai megemlékezés (Osztályfőnökök)
 Március 1-2-3.
Szabolcs Vezér napok ( DÖK, Fridrich, Tanulmányi versenyek)
 Március 3.
DÖK nap (Magyar Ádám)
 Március 14.
Március 15-i műsor (Tánczos K.)
 Március 22.
Víz világnapja (Török Mária 9. f)
 Április 12.
Holocaust áldozataira való iskolai megemlékezés (osztályfőnökök)
 Április 24.
Föld napja
(Kimlei Márta 9. a )
 Május 4.
12. évfolyam utolsó tanítási nap
 Május 5. 16.00 óra Ballagás (11. évfolyam – Törökné Király K., Patonai Erika), 12.
évfolyam utolsó tanítási nap
 Június
Színházi est
(Tánczos K.)
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Június 2.
Június 15.
Június 19-30.
Június 23.
Június 27. 8.20

Nemzeti összetartozás napja (Trianon) (Romanek Gergő 10. a)
Utolsó tanítási nap
Szóbeli Érettségi
Beiratkozás
Tanévzáró (9-es osztályfőnökök), bizonyítványosztás, tanévzáró
értekezlet

b. Versenyek
 Szakmai versenyek OSZTV, Keleti Károly országos levelező,

Krúdy Csomagolás verseny(
)
 november 15.
Vállalkozz okosan verseny
 október 24.
Krúdy prózamondó, Siófok (Tánczos K.)
 októbertől márciusig, márciusban döntő levelezős matematika verseny
 november
Megyei Matematika verseny (Törökné Kornélia, Pálházi Zsuzsa)
 november
Bolyai Matematika verseny (Törökné Kornélia, Pálházi Zsuzsa)

Bugát Pál természetismereti vetélkedő (Pálházi Zs.)
 január 15.
Implom helyesírási, Székesfehérvár (Tánczos K.)
 március 4.
Kazinczy szépkiejtési (Tánczos K.)
 március 2.
Fridrich szavaló, megyei színjátszó (Tánczos K.)
 március 28.
Ádámok és Évák, Székesfehérvár
 április
FMDN, Székesfehérvár (Tánczos K.)
 április 15.
Szakma Sztár (drámások) (Tánczos K.)
 április 28.
Édes anyanyelvünk, Székesfehérvár (Tánczos K.)
 május
DUE, Sajtófesztivál, Budapest (Tánczos K.)
 május
Bartók Színház, Ádámok és Évák ünnepe (Tánczos K.)
 május
Sportág-és Hangszerválasztó, Dunaújváros (Tánczos K.)
 március 16.
Kenguru matematika verseny (Törökné K. K.)
 április
Triáda matematika verseny (Törökné K. K.)
 április
Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny, Dunaújváros (Bartha I.)
 egyéb – tantárgyhoz kötődő – versenyek, pályázatok /folyamatos kiírással/
 november 8. 9:00-12:00
Dunaújvárosi expo
 október 28. 9:00-16:00
Székesfehérvári expo Türr István Képző és kutató Intézet



október 29. 9:00-12:00

OTP-OK Központ - képzések

c. Vizsgáztatás
 Szeptember 5. Jelentkezés őszi érettségi vizsgára
 Október 14-27. Őszi írásbeli érettségi vizsga (közép és emelt szint)
 November 10-14. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
 November 21-25. Középszintű szóbeli érettségi vizsga
 november 7-11. Különbözeti vizsgák
 Osztályozóvizsga: január 9-19, április 24 - május 3. (12. évf.), június6. - június 12.
 Február 15. Jelentkezési határidő érettségi vizsgára
 Próbaérettségi 11a. és 11 c. osztályok
 május 24. - matematika
 május 25. – magyar, történelem
 május 26.- szakmai, angol, német
 Rendes írásbeli érettségi vizsgák
 május 8. 8.00 magyar nyelv és irodalom
 május 9. 8.00 matematika
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 május 10. 8.00 történelem
 május 11. 8.00 angol
 május 12. 8.00 német
 május 16. 8.00 biológia,
 május 19. 14.00 földrajz
 május 18. 8.00 informatika
 május 22. 14.00 rajz és vizuális kultúra
 május 17. 8.00 szakmai előkészítő tantárgyak
 május 22. 14.00 mozgókép- és média ismeret/dráma
Május 19. tételek leadásának határideje a munkaközösségek vezetőinek
Június 6. érettségi dolgozatok leadása
Június 7. 12. a + 12. e betekintés
Rendes szóbeli érettségi vizsgák: 2017. június 19-30.
 június 19-20.
12.a
 június 21-22.
12.e
Országos mérések és vizsgálatok
 November 25. Adatszolgáltatás a kompetenciaméréshez
 2017.01.09-2017.04.30. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
felmérése
 2017.06.01. Fittségi felmérés eredményeinek feltöltése
 Május 24. 10. évfolyam kompetenciamérése
 Szakmai vizsga: május-június

d. Felvételi eljárás
 Március 10. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 Március 23. Központ megküldi a felvételi eljárásban felvetteket
 Április 05. Felvételi Központ kiegészíti a jelentkezettek listáját
 Április 07. Ideiglenes rangsor megküldése a Hivatalnak
 Április 26 Értesítés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
e.. Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok
 Szülői értekezlet
 Szeptember 20. 17.00 óra
 Február 07.
17.00 óra
 Fogadóóra a szülői értekezlet előtt kezdődik 16.00 órától 17.00 óráig
 Szülői Tanácsadó Testület
 Október 4. 17 óra Szülői Tanácsadó Testület év eleji megbeszélése
 Szükség szerint. SZÜTT gyűlés
 Nyílt napok: - november 22.
- december 13.
 Értekezletek
 Január 19. osztályozó értekezlet
 Január 20. első félév vége
 Január 30. 8.15 félévi értekezlet ( tanítás nélküli munkanap )
 Május 2. osztályozó értekezlet a végzősök számára
 Június 13. osztályozó értekezlet az alsóbb évfolyamosok számára
 Június 27. tanévzáró értekezlet
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f. Tanórán kívüli tevékenységek
 Adminisztráció
 Szeptember 1. ellenőrző kiosztása
 Szeptember 5. a közösségi szolgálati órák bevezetése a bizonyítványba
 Szeptember 9. napló és törzslap fejlécének kitöltése új osztályok, új tanulók
esetén, a beírási napló és a törzslapok adatainak egyeztetése
 Szeptember 15. tanmenetek leadása a munkaközösségek vezetőinek
 Szeptember 19. Munkaterv, tantárgyfelosztás jóváhagyásra való elküldése
 Szeptember 30. Statisztikai alapadatok rögzítése (osztályfőnök)
 Október 15. Statisztika elkészítése
 Október 20. Beiskolázási terv véglegesítése
 Október 20. Közzétételi kötelezettség
 Január 27. Félévi bizonyítvány kiosztása
 november 8.
Dunaújvárosi expo
 november 6-7
Székesfehérvári expo Türr István Képző és kutató Intézet
g. Tanítási szünet a tanítási évben
 2016. november 02-november 4.ig őszi szünet (utolsó t. nap. okt. 28- első t. nap nov.
7)
 2016. december 22. - 2017. január 2-ig téli szünet (utolsó t. nap. dec. 21 szerda. - első
t. nap jan. 3 kedd)

 2017. április 13-18-ig.: tavaszi szünet. szünet (utolsó t. nap. április 12 szerda - első t.
nap április 19 szerda)

 2017. június 16-tól nyári szünet
Munkanap: október 15. szombat (november 1. helyett)
h. Tanítás nélküli munkanapok
 Január 30
Félévi értekezlet
 Március 03. Diák önkormányzati nap
 Május 08.
Magyar írásbeli érettségi
 Május 09.
Matematika írásbeli érettségi
 Május 10.
Történelem írásbeli érettségi
 Május – június Osztálykirándulásra egy nap

. Tanítás nélküli munkanap
+ 1 nap a szakközepeseknél
2. Önként vállalt projektek
Pályázatok (Határtalanul – folyamatban)
Pályázatok figyelése folyamatos
3. Oktatási-nevelési folyamathoz szükséges technikai eszközök biztosítása
Pályázatok figyelése folyamatos

4. Belső ellenőrzés
 Minőségirányítási Programnak megfelelően
 Folyamatközi ellenőrzés szempontjai:
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o Tanulói ellenőrzés a kiadott feladat számonkérésének megvalósulása
o A munkaközösségenként meghatározott tantárgyi kompetenciák tudatos beépítése a
tanóra menetébe

Pusztaszabolcs, 2016. 08. 30.
Mátyás Julianna
igazgató
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