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Célok: 

- A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben 

kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel az intézmény Járványügyi intézkedési 

tervének ismertetése és betartatása a szülőkkel, tanulókkal.   

- A lemorzsolódást intézményi szinten a törvényi előírásnak megfelelően lecsökkenteni, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minden lehető támogatást megadni tanórákon, és 

tanórán kívül egyaránt. 

- A lemorzsolódással veszélyeztetett diák esetében a havi előmenetel, hiányzás napra kész 

követése. 

- Élményteremtő tanórán kívüli programok szervezése az osztályközösségek számára. 

- Problémák kiszűrése már a kezdeti stádiumban, így a segítség időben felajánlható. 

- A családok szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 

- Megelőzni az állapotromlást, a másodlagos károsodások kialakulását. 

- A preventív munka minden tanulóra kiterjed, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében a leghangsúlyozottabb . 

- A drogprevenció erősítése, a droghasználat káros hatásainak megismertetése a diákokkal. 

- Célja a szociális beilleszkedés mellett az egyéni képességnek, tehetségnek megfelelő 

teljesítményre való alkalmasság megteremtése, az egészséges és nyugodt élet igényének és 

lehetőségének kialakítása. 

- Osztályfőnöki munka segítése, a havonkénti munkaközösségi megbeszélések még 

tartalmasabbá tétele, célzottan megtervezett belső képzések tartása. 

- Széleskörű egészségfejlesztés. 

- Egyéni problémák esetén, esetmegbeszélések működtetése. 

- Együttműködés a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Intézménnyel.  Az eddigi kapcsolattartás folyamatos és eredményes. 

 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos általános feladatok: 

 Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s 

ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.

 Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve 

megerősödését.

 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi 

eredményeit, konzultál  pedagógus társaival a tanulók haladásáról.

 Közreműködik a tanulók és pedagógusok konfliktusai megoldásában, 
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szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.

 Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának 

értékelési feladatait, ehhez kikéri  pedagógus társai, valamint a diákok véleményét is.

 Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

 Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással- 

neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális 

tájékoztatást.

 Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a 

szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.

 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos 

fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 

rendezvényeken, programokon.

 Kiemelten érzékeny feladata van az osztályfőnöknek a külföldi, a nem 

magyar anyanyelvű és a más kultúrából érkezett tanulók iskolai integrálásában: a 

többségi tanulók közösségét megfelelő programokon keresztül fel kell készíteni a 

migráns diákok fogadására, érzékenyíteni szükséges az új tanulókkal való megfelelő 

bánásmódra, illetve csoportépítés során meg kell találni osztályközösségen belüli 

helyüket.

 Az osztályközösségek megfelelő színvonalú kialakulásáért az 

osztályfőnökök igen sokat tesznek az osztályfőnöki órák keretében és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon. A tanórán kívüli elfoglaltságok csoportokon, osztályközösségeken 

túlmutatóan fejlesztik a koherenciát – például azonos érdeklődésűek közösségei 

alakulhatnak, s válhatnak erős egységgé a témahét alternatív módon szervezett 

foglalkozásain,  színház- és múzeumlátogatásokon, kirándulásokon.
 

Osztályfőnökök feladata 
 

Feladat Határidő 

Javítóvizsgát tett tanulók bizonyítványainak és 
anyakönyveinek záradékolása 

2021. augusztus 

E-napló kitöltése 2021. szeptember 
Anyakönyvek kitöltése 2021. szeptember 
E-napló ellenőrzése – haladási rész hetente 
E-napló ellenőrzése – osztályozó rész havonta 
Tanulói hiányzások elbírálása hetente 
Tanulói hiányzások összesítése, regisztrálása havonta 

Félévi és év végi osztályzatok lezárása osztályozó konferencia előtt 2 nappal 
Bizonyítványok és anyakönyvek kitöltése külön kiírás szerint 

 

Tevékenység Határidő 

Helyes tanulási módszerek kialakítása az 9. évfolyamtól folyamatos 

A tanulók magánéletre, a családban betöltendő szerepre történő felkészítése folyamatos 
A fiatalok kultúra iránti igényének felkeltése folyamatos 
A házirend megismerése, betartása folyamatos 
Együttműködés a diákönkormányzattal folyamatos 
Szükség esetén esetmegbeszéléseken való részvétel szükség szerint 

Egészséges életmódra nevelés, környezettudatosságra nevelés folyamatos 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal,munkáltatókkal, civil szervezetekkel folyamatos 
Ad hoc megbeszélések Feladattól függően 

Szülői értekezletek, fórumok Szülői értekezlet, fogódóóra minden 
hónap első csütörtökén 
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Egy osztályban tanítók értekezlete, megbeszélései havonta 

Osztályozó értekezlet minden évfolyamon 2022. január. 2022. 
június 

Tanévzáró, bizonyítványosztás 2022. június. 

 

Tagok: az alábbi osztályok osztályfőnökei 

Osztály Név Osztályfőnök 

9/K1 Készségfejlesztő iskola   2+2 év Farkas Erzsébet 

9/K2 Készségfejlesztő iskola   2+2 év Révész Julianna Rita 

9/K3 Készségfejlesztő iskola   2+2 év Dézsi József 

10/K1 Készségfejlesztő iskola   2+2 év Tamkó Sarolta 

11/KP 
Készségfejlesztő iskola 2+2 év 

(palántanevelő+háztartástan életvitel)  
Vaszilné Kanizsay Katalin 

11/KI 
Készségfejlesztő iskola   2+2 év 

(Kert és parkápoló + Irodatechnika + Udvaros) 
Krajnyákné Greutter Zsófia Anna 

11/KA 
Készségfejlesztő iskola   2+2 év 

(Agyagtárgy készítő + Konyhai kisegítő) 
Kristóf Anikó 

11/KK 
Készségfejlesztő iskola   2+2 év 

(Kisegítő állatgondozó + Mosodai kisegítő) 
Fülöp-Pető Eszter 

12/KM 
Készségfejlesztő iskola 2+2 év 

konyhai kisegítő + mézeskalács 
Petró Ildikó 

12/KK 
Készségfejlesztő iskola 2+2 év 

kisállat + iroda + habil 
Köböl Zsolt Lászlóné 

12/KSz 
Készségfejlesztő iskola 2+2 év 

Szövött tárgy + papírtermék készítő 
Dávid Andrea 

9/E1 
Szakiskola előkészítő - Számítógépes 

adatrögzítő 1+2 év 
Tóth Kornél 

9/E2 Szakiskola - Kertész 1+4 év Szegedi Attila 

9/SZ-SZA Szakiskola - számítógépes adatrögzítő 1+2 év Németh Judit Mária 

9/SZ-GYP 
Szakiskola - Sütőipari gyorspékségi munkás 

1+2 év 
Nagyné Csoma Erzsébet 

9/SZ-A Szakiskola - Asztalos 1+4 év Sólyom Ferenc János 

9/SZ-N 
Szakiskola - Divatszabó (Női szabó 

szakmairány) 1+4 év 
Takács Veronika 

9/SZ-FZ 
Szakiskola - Népi kézműves (Fazekas 

szakmairány) 1+4 év 
Gál Krisztina 

10/SZ-P Szakiskola - Pék 1+4 év Vasvenszki Józsefné 

10/SZ-SZA Szakiskola - számítógépes adatrögzítő 1+2 év Kulik József 

10/SZ-LTK Szakiskola - lakástextil készítő 1+2 év Kissné Veres Erika Ilona 

11/SZ-N Szakiskola - női szabó 1+4 év Bulla Gábor Györgyné 

12/SZ-P Szakiskola - pék 1+4 év Pocsainé Gyöngyösi Erzsébet Gyöngyi 
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10/1 
Szakképző iskola - Nyomdász / 

bőrtárgykészítő 3 év 
Hortobágyi Orsolya 

 

 

 

Tanmenetek ellenőrzése  

 
SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 
Közismereti kerettanterv a szakképző iskolák számára 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismer

eti_kerettanterv_szakkepzes 

Szakiskola 

szakmai képzés 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező 9/E 

előkészítő évfolyamának kerettanterve 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_

kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához, 

képzéséhez alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterv 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_

szaki_9_10 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók négy évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához, 

képzéséhez alkalmazandó 9–12. évfolyamos közismereti kerettanterve 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_

szaki_9_12 

Készségfejl

esztő iskola 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 

közismereti kerettanterve 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsul

yos_sni_9_10 

 

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok: 

Hónap Feladat A feladat elvégzéséért felelős  

pedagógusok 

Augusztus  

 

 

Munkaközösségi értekezlet  

témája:  

  -lemorzsolódás megakadályozását segítő 

intézkedési tervek összeállítása,  

  -hátrányos helyzetű tanulók, veszélyeztetett 

tanulók felmérése,  

    -tanmenetek iskolatípusonként való 

megbeszélése,  

  -szülői kapcsolattartás,     

  -családlátogatások, statisztika 

  -óralátogatáshoz terv készítése 

Hortobágyi Orsolya 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
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Szeptember 

 

 

 

- Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzet felmérése évfolyamonként 

- veszélyeztetett tanulók felmérése 

(szeptember 30-ig) 

- Elektronikus napló feltöltése – rendszeres 

adatszolgáltatás folyamatos működtetése 

-Munka és balesetvédelmi oktatás,     - 

Házirend ismertetése 

- Tanulók megismerése újonnan alakult 

osztályokban 

-Családsegítővel és Gyermekjóléti 

Szolgálattal folyamatos kapcsolattartás 

-Iskolai szülői értekezlet - Iskolai Szülői 

Szervezet választása  

-Tanmenetek, projekttervek, témahét tervek 

ellenőrzésének megkezdése 

PP – Helyi tanterv, új kerettantervek 

tükrében 

-Multikulturális,interkulturális 

tananyagtartalmak integrálása a 

tantárgyakba 

 

-Egy osztályban tanítók értékelése  

 

-Szülői kapcsolatok fejlesztése  

-Esélyegyenlőséget biztosító akcióterv 

végrehajtása 

09.24.Magyar Diáksport Napja – Egészség 

nap 

 

Hortobágyi Orsolya 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

Hortobágyi Orsolya 

Kulik József 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy osztályban tanítók 

 

 osztályfőnökök 

 

 

testnevelők 

Október 

 

-Szülői fogadóóra (és innentől minden 

hónap első csütörtöki napján) 

09.06 Megemlékezés az Aradi Vértanúk 

Napjáról 

 

09.23.Megemlékezés megszervezésében 

való részrészvétel 1956. okt. 23-ról  

 

-Egy osztályban tanítók megbeszélése 

havonta - hiányzások, ezen belül az 

igazolatlan hiányzások napra pontos nyomon 

követése, különös tekintettel a 

lemorzsolódással érintett tanulók esetében 

-Óralátogatások 

osztályfőnökök 

 

 

történelem szakos  pedagógus 

 

 

 

 

osztályfőnökök, egy osztályban 

tanító pedagógusok 

 

 

November 

 

-Fogadóóra, szülői értekezlet 

 -Egy osztályban tanítók értékelése 

-Óralátogatások 

-Munkaközösségi értekezlet  

- Pontos vezetés ellenőrzése: 

osztálynapló, egyéni fejlesztési terv,  

-Felvetődött problémák,  

-Bűnmegelőzési és Drogprevenciós 

foglalkozás szervezése  

osztályfőnökök, 

egy osztályban tanító 

pedagógusok 

 

Hortobágyi Orsolya 

Kulik József 

Krajnyákné Greutter Zsófia 
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December 

 

Fogadóóra, szülői értekezlet 

  

Egy osztályban tanítók értékelése 

 Óralátogatások 

- Ráhangolódás az ünnepekre-az 

értékközvetítő nevelés fontossága 

-Mikulás osztálykeretben 

- 3. tanítás nélküli munkanap 

Diákönkormányzati nap - Népek és vallások 

(többségi érzékenyítés) 

Karácsonyi ünnepi kör 

 

Konfliktuskezelő foglalkozás  

osztályfőnökök, 

 

Egy osztályban tanító 

pedagógusok 

 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Hortobágyi Orsolya 

Kulik József 

 

 

Minden osztályfőnök 

 

 

 

 

Lévayné Hankóczi Mária 

Január 

 

-Fogadóóra, szülői értekezlet 

 -Egy osztályban tanítók értékelése 

- Óralátogatások 

-Munkaközösségi értekezlet  

  -hiányzások csökkentése, 

  -lemorzsolódás osztályonkénti elemzése 

  -Félévi statisztika értékelése, napló 

ellenőrzése 

- folyamatos kapcsolattartás a 

Családsegítővel és Gyermekjóléti 

Szolgálattal 

- Bűnmegelőzési és Drogprevenciós 

foglalkozás szervezése  

osztályfőnökök, 

 

Egy osztályban tanító 

pedagógusok 

 

Hortobágyi Orsolya 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

 

 

Február 

 

 Fogadóóra, szülői értekezlet 

02.05.  Biztonságos internet napja 

  

Egy osztályban tanítók értékelése 

 Óralátogatások 

 

osztályfőnökök, 

 

Egy osztályban tanító 

pedagógusok 

 

Hortobágyi Orsolya 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

 

Március 

 

 

  

Szülői fogadóóra 

03.06. Energiatakarékossági világnap 

Március 15-i ünnepély  

 

Egy osztályban tanítók értékelése 

 

Panaszfórum szervezése 

 

Óralátogatások 

 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök, szaktanár 

Egy osztályban tanító 

pedagógusok 

 

Révész Julianna Rita 

DÖKvezető 

 

 Hortobágyi Orsolya 

Kulik Józesf 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Április   



 
 
 
 
 

 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 
 Levelezési cím: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

 

 Szülői fogadóóra – Szülői értekezlet 

04.07. Egészség világnapja 

04.08. A „Roma Kultúra Világnapja" 

 

 

Óralátogatások 

 

 

Egy osztályban tanítók értékelése 

 

osztályfőnökök 

 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

 

Kulik József 

 

Hortobágyi Orsolya 

Kulik Józesf 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Egy osztályban tanítók, 

Osztályfőnökök  

 

Május 

 

Szülői fogadóóra  

 

Miskolc Város napja (május 11.)  

  

Egy osztályban tanítók értékelése/ 

 

 

Bűnmegelőzési verseny  

 

Óralátogatások 

Munkaközösségi értekezlet (május utolsó 

hete. Témája:  

  -  -hiányzások csökkentése, 

  -lemorzsolódás osztályonkénti elemzése 

  -az értékközvetítő nevelés fontossága 

Egy osztályban tanítók értékelése 

Tanulók fejlődésének áttekintése, 

következtetések levonása 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök, pedagógusok 

Osztályfőnökök, egy 

osztályban tanítók 

Hortobágyi Orsolya 

Hortobágyi Orsolya 

Kulik József 

Krajnyákné Greutter Zsófia  

Június 

 

-Szülőiértekezlet                                          

(A tanév munkájának értékelése) 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 
Jeles napok a 2021/2022-es tanévben  

megemlékezések osztálykeretben, iskolarádión keresztül, ünnepségek keretében 

szeptember 24. Magyar Diáksport Napja – Egészség nap 

október 6. 

23. 

 Megemlékezés az Aradi Vértanúk Napjáról 

Megemlékezés 1956. okt. 23-ról  

február 5. Biztonságos internet napja 

március 6. Energiatakarékossági világnap 

április 7. 

8. 

Egészség világnapja 

A cigányság világnapja 

 

Témaheteken való részvétel, osztályfőnök koordinálásával. 
Pénz7 - Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 7-11  

Digitális Témahét: 2022. április 4-8 

Fenntarthatósági Témahét: 2022. április 25-29 

Magyar Diáksport napja: 2021. szeptember 24 

NYÍLT NAPOK: 2021. november 08-től 2021. november 25-ig 

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP: 2021. november 26. péntek 
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Az osztályfőnöki munka 

feladatai 

Az osztályfőnöki 

feladatok és 

indikátorai 

Feladatokat igazoló 

dokumentumok  

Határideje 

Felelősök 

Családlátogatások Családlátogatási jk folyamatos Osztályfőnökök 

A veszélyeztetett tanulók 

életkörülményeinek megis-

merése, figyelemmel kísérése. 

Környezettanulmány 

száma 

Veszélyeztetett 

tanulók esetében 

félévente 

 Osztályfőnökök 

A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

figyelemmel kísérése. 

Hiányzások száma, 

osztályzatok 

kimutatása 

Havi figyelemmel 

kísérés, kimutatás: 

félév, év vége 

 Osztályfőnökök 

Esetmegbeszélések 

 

Hiányzás esetén felszólítások 

feljelentések 

Esetmegbeszélések 

száma 

Felszólítások száma 

Feljelentések száma 

Problémák esetében 

Hiányzások esetén 

folyamatos 

Jelzésért felelősök az 

osztályfőnökök / 

ellenőrzi, összegyűjti a 

munkaközösség vezető 

IPR Programban résztvevő 

HHH tanulók fejlődésének 

nyomon követése, tekintettel az 

esély-egyenlőség biztosítására 

IPR egyéni fejlődési 

napló 

Egyéni fejlődési 

naplók folyamatos 

vezetése 

IPR programban 

résztvevő pedagógusok 

Munkaközösségi értekezletek Munkaközösségi 

megbeszélések 

jegyzőkönyvei 

Havonta  munkaközösség vezető 

A tanuló egyéni fejlődésének 

nyomon követése. 

Egyéni fejlesztési 

tervek 

Folyamatos 

Havonta le kell zárni 

Osztályfőnökök 

Szülői kapcsolati formák 

szélesítése, rendszeresítése. 

Szülők minél nagyobb arányú 

részvétele az iskolai 

programokban 

Osztályonkénti 

szülői értekezletek 

száma, szülők 

részvétele az iskolai 

programokban 

Szülő értekezletek 

jegyzőkönyvei 

Projektzárás 

értékelése projekt 

táblázat szerint 

Osztályfőnökök 

Környezetünk védelme Szelektív hulladék-

gyűjtés tudatosítása, 

iskola területének 

rendben tartása 

- Osztályfőnökök 
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Belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzés területei Időpont Felelős 
Tanmenetek, projekt tervek ellenőrzése 

(kerettantervek szerint)* 

Szeptember   

Munkaközösség vezető 

Hiányzások jelzése a szülőnek  már egy óra igazolatlan hiányzást 

követően 

Ifjúságvédelmi felelős összegyűjti és ellenőrzi, de az osztályfőnökök jeleznek 

Hiányzások jelzése    

a Gyermekjóléti Szolgálat felé 

Folyamatosan Ifjúságvédelmi felelős összegyűjti és ellenőrzi, de az osztályfőnökök jeleznek 

Egy osztályban tanítók értekezlete Havonta Munkaközösség vezető 

  

Iskolai szintű verseny szervezése 

Verseny megnevezése 
Verseny/rendezvény típusa 

(városi, megyei, térségi, országos) 

Időpont Felelős 

Bűnmegelőzési verseny 9. évfolyam körében Iskolai szintű 2022. május Hortobágyi Orsolya 

Konfliktuskezelő foglalkozások tervezése 

Osztályok Foglalkozások időpontja Feladat elvégzésért felelős  

9.évfolyam- E Decemberben  Lévayné Hankóczi Mária 

 

Bűnmegelőzési és Drogprevenciós foglalkozás szervezése  

Osztályok Foglalkozások időpontja Feladat elvégzésért felelős  

9.évfolyam-E november - január Krajnyákné Greutter Zsófia 

 

 

 

 

Hospitálás tervezése 
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Látogatott pedagógus Tantárgy Időpont A látogató vezető neve 
ált.igazgató helyettes 

A látogató pedagógus 

munkaközösség 

vezető/helyettes 

 

 

 

* 

9. évfolyam-  

osztályok osztályfőnöke 

Osztályfőnöki   október-november ált.igazgató helyettes Hortobágyi Orsolya  

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

10.évfolyam-   

osztályok osztályfőnöke 

Osztályfőnöki 

 

  december-január ált.igazgató helyettes Hortobágyi Orsolya  

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

11.évfolyam 

osztályok osztályfőnöke 

Osztályfőnöki 

 

  január ált.igazgató helyettes Hortobágyi Orsolya  

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 

12.évfolyam-  

osztályok osztályfőnöke 

Osztályfőnöki   február-március ált.igazgató helyettes Hortobágyi Orsolya  

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Kulik József 
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Kapcsolatok 

Kommunikációs terv az osztályfőnökök és a szülők között 

 

Módjai 

 

Formái Gyakorisága Ideje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban 

 

Személyes, 

találkozás: 

-szülői értekezletek 

-fogadóóra 

 

-értékelés 

 

 

 

-Probléma 

megbeszélése 

 

- Közös programok 

szervezése 

-Családlátogatás 

-Telefon 

Havonta 

 

 

 

 

 

Havonta 

Negyedévente 

 

 

Szükségszerűen 

/Ad-hoc/ 

Alkalomszerűen 

 

szükségszerűen 

Alkalomszerűen 

Minden hónap első csütörtök 

 

 

 

 

 

November 

Március 

Június 

 

Szükség esetén 

Negyedévente 

 

Szeptembertől folyamatos 

 

 

 

 

Írásban 

E-mail, 

Digitális napló  

Levél, SMS 

 

Szükség esetén 

 

Hétfő-péntek 

 

 

Kommunikációs terv a szülők, az osztályfőnökök ,társadalmi szervek között 

 

Módjai 

 

Formái Gyakorisága Ideje 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban 

 

 

 

Személyes, 

találkozás, személyes 

megkeresés 

kapcsolattartás: 

  

 

Szociális 

szakemberek 

 

 

Naponta /problémák  

esetén/ 

 

 

 

Hetente 

Hétfőtől péntekig 

8-15 óráig 

Augusztus, 

szeptember, október 

 

 

Hétfő  

 

Telefon Alkalomszerűen  Folyamatosan 

Írásban E-mail,  

levél, fax 

 

Szükség esetén 

 

Hétfő-péntek 
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TOVÁBBTANULÁSI AKCIÓTERV 

 
Időtartam, 

határidő: 

Marketing 

tevékenység 
Tevékenység típusa: Célcsoport: Felelős: 

Intézményi 

résztvevők: 

Módszer, eszköz, 

erőforrás, helyszín: 

Eredmény 

(dokumentum, stb.) 

szeptembert 2-

december 31. 

Partnerintézménye

kkel való 

kapcsolat 

kialakítása 

Proaktív 

kapcsolatépítés, 

adatbázis építés 

online (Excel 

formátum)  

Külső, új ügyfelek: 

általános iskolákkal, 

intézményekkel, 

intézmény vezetőkkel, 

munkatársakkal 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség vezetői 

által kijelölt emberek, 

szakoktató 

pedagógusok 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség, 

kijelölt szakoktatók, 

pedagógusok.  

Internet, telefon, 

személyes 

kapcsolatok 

kiaknázása. 

Adatbázis 

október-

november 08. 

Nyílt nap 

promótálás  

Online anyagok 

készítése, 

szakmák 

bemutatása, PPT, 

szórólapkészítés: 

Erősségeink, 

lehetőségeink 

bemutatása 

Szóróanyagok 

készítése, 

széthordása 

iskolákban, az 

Avasi lakótelepen 

Külső új ügyfelek: 

általános iskolák 

tanulói és családjuk 

 Környéken lakó 

iskolások, családok 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség vezetői 

által kijelölt emberek, 

szakoktató 

pedagógusok (műszaki, 

nyomdaipari) 

Pedagógusok 

Plakátok készítése, 

kiragasztása. 

Tanműhelyek; 

Notebook, 

nyomtató, papír 

PPT, szórólap, film; 

Intézményi honlap, 

intézményi 

facebook 

megjelenés; 

Fotódokumentáció 

december  

Látogatók 

szervezése 

Pályaválasztási 

szülői értekezlet 

Szülői értekezletek 
Szülők, szülői 

szervezetek 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

osztályfőnökök, 

pedagógusok 

Osztályok és  

pedagógusok 

szervezett szülői 

értekezlete 

Szülők figyelmének 

és érdeklődésének a 

felkeltése, 

amelynek 

eredményeképpen a 

szülők saját 

ismeretségi 

körükből hoznak 

gyermekes 

családokat. 
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A kulturális és sport rendezvények területén kitűzött cél: 

A diákok számára a hagyományok megismertetése, ünnepek és kulturális foglalkozások 

iskolai és osztályszinten való megtartása. 

 

A sport területén: 

 - a kondicionális képességek növelése, amelyekkel lehetővé vált a serdülőkor „vívmányaként 

„összeszedett rossz tartás korrigálása.  

 - A mindennapos álló munkát végző ember állóképesség fejlesztése, és az igény fejlesztése, 

hogy a későbbiekben is legyen igénye a mindennapos mozgás végzésére. 

A tanulók  

-  megértsék, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, egészséges testi 

fejlődésüket;  

- tisztában legyenek azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében;  

- tapasztalatot szerezzenek a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes;  

- tapasztalják meg, hogy a kitartást, a sport adta élményét, 

 - élvezzék a sport által az egészség és a környezet komplexitását. 

A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. A NETFIT® program 

küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét 

és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés 

szereplői körében. 

 

NETFIT MÉRÉS 

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések 

lebonyolítását az intézményeknek 2022. június 15-ig kell elvégezniük. A mérés eredményeit 

az érintett nevelési-oktatási intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

 

A kultúra területén: 

- Megismerték a hagyományos ünnepeinket a tanulók. 

- Igényük van más kultúrák megismerésére 

- Képesek az ünnepeket saját családjukban megünnepelni. 

- Az önértékelésük fejlődik, kritikusan véleményeznek  

- Együttműködésen alapuló tanulásszervezés valósul meg. 

 

Egyéb általános feladatok: 

- Környezettudatosságra nevelést folyamatosan végezzük 

- Az oktatás színvonalát  javítjuk 

- Személyiségfejlesztés, szakmai és egyéb kompetenciák fejlesztésére törekszünk  

- SNI és hátrányos helyzetű tanulók patronálása, felzárkóztatása folyamatosan történik 

- Egyéni problémákra megoldásokat keresünk, kapcsolatot tartunk a családokkal. 

 

Az éves munkatervben és munkaközösségi tervben tanév elején meghatározott feladatok: 

Hónap Tervezett feladat 
A feladat elvégzésében közreműködő 

pedagógusok 

szeptember Tanévnyitó ünnepség Vaszilné Kanizsay Katalin  

Hortobágyi Orsolya 

Osztályfőnökök 

szeptember  Egészségnap-Egészségtudatos Fülöp Pető Eszter 
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gondolkodás és iskolai tevékenység 

(Magyar Diáksport Napja) 

Kassai Balázs János 

osztályfőnökök  

Szegedi Attila 

október Aradi vértanúk napja 

1956-os Forradalom -Megemlékezés 

Kulik József 

Krajnyákné Greutter Zsófia 

Takács Veronika 

március Parasport napja Fülöp-Pető Eszter 

április Egészségügyi világnap Fülöp-Pető Eszter 

Szegedi Attila 

 

Tervezett továbbképzések (belső): 

Képzések jellegének 

megnevezése 
Pedagógus neve 

Továbbképzést szervező 

intézmény 

Továbbképzés 

időtartama 

ERASMUS-PROGRAM 

keretében tapasztaltak bemutatása 

a  boccia sportágról. 

Lénárt György 

 

Martin János 

Szakképzőiskola, 

Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

4 óra 

Tartásjavító gyakorlatok Kassai Balázs 

János 

Martin János 

Szakképzőiskola, 

Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

4 óra 

 


