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I. HELYZETELEMZÉS 

1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Felújítás, karbantartás: 

A nyár folyamán felújítási munkák elvégzésére a költségvetés szűkössége miatt 

nem végeztünk, de kisebb karbantartások valósultak meg. 

Beszerzések: 

A nyár folyamán kisebb tárgyi eszköz beszerzések történtek. 

Személyi feltételek 

Rábavölgyi Attila kollégánk elbúcsúzott intézményünktől, családjával Győrbe 

költözött. 

Felmentési idejét tölti több kolléga: 

Fésüs Sarolta, Hajnesné Balazsin Mária, Kiss Ilona, Kovácsné Anik Katalin. 

Új kollégáink: Körmöczi Zsuzsanna, Lelkóné Tollár Ildikó, Pörzse Gabriella, 

Szabó Éva, Szántó Gábor. 

Óraadóink: 

Csendesné Dolinay Margit 

Herman Tamás 

Kozári Ildikó 

Tóthné Birics Gyöngyi 

Szabóné Varga Nóra takarítónő szülési szabadságát tölti.  

Nevelés, oktatás 

A szakképzésben tanulni a társadalom megítélése szerint, egyre népszerűbb, 

egyre nagyobb a szakemberhiány. Sajnos a járvány okozta bizonytalanság 

átrendezi az igényeket és a kínálatot is a szakképzésben, komoly felkészülési, 

felkészítési munkát kell végeznünk. 

Intézményünkbe érkező és tanuló diákok vegyes képességűek, azonos szintre 

hozásuk komoly feladat, sajnos gyakran szembesülünk azzal, hogy alul 

motiváltak, nincsenek céljaik, és a szülői elvárások sem magasak, vagy 

hiányoznak. Nagyon fontos feladatunk, hogy ösztönözzük őket, csökkentsük a 

lemorzsolódást, illetve szakmához, érettségihez segítsük őket. 

Az eredmények javítása érdekében felzárkóztató, egyéni fejlesztő órákat kell 

tartanunk, hogy megakadályozzuk tanulóink lemorzsolódását. 



Új tanítási módszereket kell alkalmaznunk, fel kell keltenünk tanítványaink 

érdeklődését a tanulás iránt. Célokat kell eléjük tűzni. 

Fel kell készülnünk a digitális vagy részben digitális oktatásra. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a technikusi képzéseinkre négyes átlag feletti 

tanulók érkeznek, az ő oktatásuk nagyobb sikerélményhez juttatja a kollégákat, 

ezáltal mi is motíváltabbak leszünk. 

Célunk a tehetséggondozás, közismereti és szakmai versenyekre való céltudatos 

és eredményes felkészítés. Mind ezek mellett kiemelt feladatunk, hogy emberi 

értékeket adjunk tanítványainknak. 

Osztályaink: 

11 technikumi 

11 szakképző 

1 ötödik évfolyamos 

2 végzős felnőttképzési osztály 

A felnőttképzési új osztályok még beiskolázás alatt vannak. 

II. 2022/2023-ES TANÉV FŐ FELADATAI 

Az iskolai oktató munka 

A már említett gyakran alul motivált tanulókkal kell eredményeket elérnünk, 

ami nagyon komoly feladat. 

Komoly feladat a megújult szakképzés elvárásainak megfelelni, továbbra is 

feladatunk az új tanmenetek kidolgozása, új módszerekkel kell az oktatást 

megvalósítanunk, de kifutó képzési rendszerben is maximális odafigyeléssel 

kell a tanulóinkat felkészítenünk. 

Fel kell készülnünk az esetleges digitális oktatásra: 

- minden tanulónak legyen jól beazonosítható gmail-es email címe 

- a Classroom csoportok kialakítása minden tanulócsoportnál 

- a tanulók beléptetése a csoportokba 

- a felület alkalmazása nem digitális oktatás során is – házi feladatok, 

tananyagok megosztása 

A kimeneti követelmények megváltozásához kell igazítanunk az oktatói 

munkánkat, még szorosabb egységet kell kialakítanunk a közismereti és a 

szakmai tantárgyak oktatása során, hiszen a projekt alapú oktatás során e két 

területnek együtt kell működnie. 



A szakképzés nagy figyelmet érdemel, hiszen az általános iskola után a tanulók 

kétharmada szakképző iskolában tanul tovább, és a gimnáziumban 

érettségizettek közül is többen kapcsolódnak be az iskolai szakképzésbe. 

Az iskolai szakképzés feladata, hogy felkészítse a tanulókat életpályájukra, 

aktív életükre, képessé téve őket az élethosszig tartó tanulásra, a 

körülményekhez való rugalmas alkalmazkodásra. Ehhez a szakmai és a 

közismereti képzés és a kulcsképességek fejlesztése egyaránt szükséges. 

Legfontosabb célunk a tanulóink felkészítése a szakmai és az érettségi 

vizsgákra, továbbtanulásra. Célunk a fegyelmi helyzet javítása, a hiányzások 

csökkentése, felkészítés az iskola utáni életre, továbbá olyan felkészült fiatalok 

kibocsátása a munkaerőpiacra, akik ott megállják a helyüket. 

Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat eredményesen végezzük, nekünk is 

változnunk kell, szükséges a módszertani felkészültségünk megújítása, 

hatalmas empátiával kell rendelkeznünk, illetve a tantárgyi szabályozókat is 

ismernünk kell. 

Kiemelt feladatok 

1. Szabályzatok felülvizsgálata, előkészítése módosításra 

o Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

o Teljesítési határidő: 2022. augusztus 31. 

2. A iskolánk képzéseinek népszerűsítése, marketing tevékenység erősítése, pályaorientációs 

feladatok 

o Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, pedagógusok 

o Teljesítési határidő: folyamatos 

3. A munkaközösségi munka előkészítése, megtervezése. Fontos, hogy a 

munkaközösségekben tervszerű, tudatos, rendszeres munka folyjon, ezért minden 

munkaközösség elkészíti éves munkatervét és a tanmeneteket. 

o Felelős: munkaközösség-vezetők 

o Határidő: 2022. szeptember 2. (munkaterv), szeptember 15. 

(tanmenet) 

o Ebben figyelembe kell venni, mely országos versenyeken kíván 

a munkaközösség tanulókat indítani, illetve ezeknek alárendelve 

az iskolai házi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulói 

teljesítmények értékelése is a munkaközösségek feladata. 



o Felelős: munkaközösség-vezetők, iskolavezetés 

o Határidő: a közlönyökben és a meghirdetett időpontokhoz 

igazodva 

4. A tanulók fegyelmi helyzetének javítása, hiányzások csökkentése, az illem- és erkölcsi 

szabályok, elvárások betartása és betartatása. Minden kolléga feladata, hogy a szabály ellen 

vétőkkel szemben következetesen, határozottan és egységesen lépjünk fel. Kiemelt két 

terület: berendezési tárgyak védelme, a dohányzás elleni egységes fellépés. 

o Felelős: minden dolgozó, illetve a folyosó ügyeletesek 

o Határidő: folyamatos 

5. Az adminisztrációs feladatok pontos, egységes végzésének javítása: 

o e-napló KRÉTA rendszerben hiányzások, igazolások 

pontos naprakész rögzítése – gondviselők értesítése 

▪ tanórák, tananyag, jegyek naprakész adminisztrálása – 

kiemelten a jegyek beírásánál a témakör megjelölése 

▪ felmentések, határozatok, fegyelmi intézkedések 

naprakész rögzítése 

o törzslap felmentések, határozatok, fegyelmi intézkedések 

naprakész rögzítése 

▪ a javítások az előírásoknak megfelelően történjen 

▪ jogszabálynak megfelelő záradékok alkalmazása 

o bizonyítvány pontos adatrögzítés, pontos tantárgynevek 

▪ a javítások az előírásoknak megfelelően történjen 

▪ jogszabálynak megfelelő záradékok alkalmazása 

o Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

o Határidő: folyamatos 

6. A munkafegyelem betartása: órák megtartása, pontos órakezdés, befejezés, folyosói 

felügyelet. 

o Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

o Határidő: folyamatos 

7. Ebben a tanévben is folytatjuk az iskolai technikai felszereltségének, eszköztárának 

bővítését az anyagi lehetőségekhez mérten. 



o Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

o Határidő: folyamatos 

o Ebben az évben is folytatni kell a meglévő szemléltető eszközök 

karbantartását, - lehetőség szerinti - bővítését, mely a 

munkaközösségek feladata. 

o Felelős: munkaközösség-vezetők 

o Határidő: folyamatos 

8. A tanórán kívüli tevékenység megszervezése. Az iskolai oktató-nevelő munka sikere, a 

hagyományok ápolása miatt is fontos a problémás tanulók segítése, felzárkóztatása, a 

tehetségesek versenyeztetése. E célból rendszeresen, illetve alkalomszerűen szervezünk 

korrepetálásokat, külön foglalkozásokat, szakköröket és versenyfelkészítőket, szakmai 

bemutatókat. 

o Felelős: iskola vezetése, munkaközösség-vezetők 

o Határidő: folyamatos 

9. Az intézményi intézkedési terv megvalósítása 

10. A tanulókövetés rendjének megvalósítása 

o Felelős: iskola vezetése, végzős osztályfőnökök 

o Határidő: 2022. október, november 

11. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszerek alkalmazása 

o Felelős: iskola vezetése, munkaközösség-vezetők 

o Határidő: folyamatos 

12. A külső partnerek elégedettségének, elvárásainak mérése, visszacsatolás, fejlesztés – 

munkacsoport létrehozása 

o Felelős: iskola vezetése, munkacsoport 

o Határidő: folyamatos 

13. IKT eszközök használatának népszerűsítése, előnyei, hátrányai, alkalmazhatósága 

o Felelős: iskola vezetése, munkaközösség-vezetők 

o Határidő: folyamatos 

14. Az intézmény munkatársai között a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok 

megosztása az intézményen belül és kívül, kiemelten a tanulók érdeklődésének felkeltését 

szolgáló tanítási módszerekre – kiemelt figyelmet fordítva a digitális oktatás módszereire 

15. Október 23. 



o Felelős: iskola vezetése, humán munkaközösség 

o Határidő: 2022. október 21. 

16. A magyar nyelv hete 

o Felelős: iskola vezetése, magyar oktatók 

o Határidő: 2022. november 

17. Gólyahét 

o Felelős: iskola vezetése, DÖK 

o Határidő: 2022. október első hete 

18. Nyílt nap 

o Felelős: iskola vezetése, pedagógusok 

o Határidő: 2022. november 16. 

19. Thúry adventi projekt hónap 

o Felelős: iskola vezetése, szakmai munkaközösségek 

o Határidő: 2022. december 1. - 21. 

20. Március 15. 

o Felelős: iskola vezetése, humán munkaközösség 

o Határidő: 2023. március 10. 

21. Pénz7 – pénzügyi és vállalkozói témahét 

o www.penz7.hu 

o Felelős:iskola vezetése, pedagógusok 

o Határidő: 2023. március 6. -10. 

A tanévben az alábbi tanulmányi versenyeken kívánunk részt venni: 

OKTV: 

- meghirdetés alapján 

Szakmai tantárgyak versenye 

- OSZTV: 

gyakorlócégek szakmai versenye 

NMH-SZFI és Pénzügy Minisztérium által szervezett versenyek 

- OSZKTV 

humán 

reál 

közismereti komplex 



- SZKTV: 

szakmasztár versenyek az MKIK szervezésében 

ÁSZÉV 

- Egyéb, év közben meghirdetett  szakmai versenyek 

Megyei versenyek: 

- meghirdetés alapján 

Egyéb országos versenyek: 

- Implom József Helyesírási Verseny 

- Arany Dániel Matematika Verseny 

- Kenguru Matematika Verseny 

- Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

- Szép Magyar Beszéd verseny 

- Elsősegélynyújtás verseny 

- Polgár az európai demokráciában 

- Tudatos Pénzügyekért Alapítvány versenye 

- Monetary verseny 

- KEBA verseny 

- Teöreök Aladár Tanulói Verseny 

- Adventi szavaló- és énekverseny 

- Kárpát-medencei vers- és prózamondó versen 

- Országos Diákolimpia 

- Tiszán Innen Dunán Túl 

- Savaria Országos Történelmi Verseny 

- Ránki György Regionális Emlékverseny 

- Gépíróbajnokság 

- Országos Szövegszerkesztő Verseny 

- Intersteno nemzetközi verseny 

- Fogyasztóvédelmi verseny 

- Farsang kupa (Tata) 

- IllésyGasztro kupa 

- Szabó Levente Emlékverseny (regionális) 

- Nyelvi olimpia 

- Hód napja (regionális) 

- BAGATECH verseny 



- Schnitta Sámuel emlékverseny 

- PÉNZ-SZTÁR verseny 

- Magyar Államkincstár által szervezett Játékkincstár vetélkedő 

- PEN Turismo 

Országos levelezős és Internetes versenyek: 

- Meghirdetés alapján 

Városi, megyei és regionális versenyek: 

- Meghirdetés alapján 

Iskolai versenyek: 

- Thúry napi történelmi vetélkedő és íjászverseny 

- gépírás háziverseny 

- sportversenyek 

III. MEGBIZATÁSOK 

Iskolavezetés tagjai 

Richterné László Erzsébet igazgató 

Gyimes Magdolna  igazgatóhelyettes 

Szeiler Péter   igazgatóhelyettes 

Kovács Edina Zita  gyakorlati oktatásvezető 

Munkavédelmi megbízott 

Marics Péter 

Munkaközösség-vezetők 

Gazdálkodás - menedzsment:   Kalmár Izabella Tímea 

Humán:      Püspökiné Jámbor Zsuzsanna Irén 

Idegen nyelvi-turizmus:    Vlaszák Andrea 

Kereskedelem – közlekedés – élelmiszeripar: Krihó Éva Virág 

Osztályfőnöki:     Horogh Roland 

Reál:      Tamás Csilla 

Vendéglátás elmélet:    Cseresnyésné Bedő Györgyi 

Vendéglátás gyakorlat:    Varga Tünde Ilona 

Osztályfőnökök 

9.a Gondi Zoltán János 

9.b Szabó Éva 



9.c Csontos Zsuzsanna 

9.d Krihó Éva Virág 

9.e Tiszai Szabolcs 

9.f Püspökiné Jámbor Zsuzsanna Irén 

9.g Völlerné Pál Mónika 

9.h        Hodák Sándor 

10.a Püspök Mária Ildikó 

10.b Sinkovics Tamásné 

10. c Németh Judit 

10.e Czeglédi László 

10.f Tamás Csilla 

10.g Kovácsné Tóth Ildikó 

11.a Sági Erika Andrea 

11.b Vlaszák Andrea 

11.c Varga Tünde Ilona 

11.e Zsoldos Tamásné 

11.f Almás Piroska Mária 

11.g Kovács Barbara 

12.a Baranyai Magdolna Edit 

12.b Horogh Roland Gyula 

13.a Barbalics László 

 

Egyéb megbízások 

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus  Sági Erika Andrea 

Szabadidős feladatok     Rezsekné Ruff Katalin 

Vöröskeresztes munkát segítő pedagógus  Vlaszák Andrea 

Honlap szerkesztését végző kolléga   Rábavölgyi Tamás 

Facebook oldal adminisztrátora    Almás Piroska Mária 

Védőnő       Kardos Beáta 

Könyvtáros      Kereskai Eszter 

IV. A TANÉV ESEMÉNYEI 

1. A tanév, a tanítási idő 



A tanév első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

A tanév utolsó tanítási napja: 

● az iskola utolsó, befejező évfolyamain: 2023. május 4. (csütörtök) 

● alsóbb évfolyamokon:   2023. június 15. (csütörtök) 

Első félév vége: 2023. január 20. (péntek) 

Az első félév érdemjegyeinek megállapítása: 2023. január 20. (péntek) 14 óra. 

A tanulók, kiskorú tanulók esetén a szülők értesítése az első félév tanulmányi 

eredményeiről: 2023. január 27. (péntek) 

Az első félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2023. február 1. (szerda) 14 

óra 30 perc. 

Év végi osztályozó értekezlet: 

● az iskola utolsó, befejező évfolyamain: 2023. május 4. (csütörtök) 8 óra 

● alsóbb évfolyamokon:   2023. június 15. (csütörtök) 8 óra 

A 9. évfolyamosok beíratása: 2023. június 22. (csütörtök) 8 – 11 óráig 

A tanévet értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2023. június 30. (péntek) 9 óra 

Tantestületi értekezletek: minden hónap utolsó szerdáján, igény szerint, 14 óra 

30 perckor. 

2. Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

Szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).  

Tanítás nélküli munkanapok 

1.nap: 2022. október 15. (szombat) munkanap áthelyezés október 31. 

2.nap: 2023.február 3. (péntek) szalagavató 

3.nap: 2023.március 13. (hétfő) 

4.nap: 2023.március 14. (kedd) 

5.nap: 2023. április 5. (szerda) pályaorientációs nap 

6.nap: 2023.április 12. (szerda) 

7.nap: 2023. május 4. (csütörtök) DÖK nap 



8. nap: 2023. június 15. (csütörtök) 

3. Vizsgák 

Érettségi 

● őszi írásbeli 2022. október 14. – 27. 

● őszi szóbeli 2022. november 10. - 14. – emelt szintű 

2022. november 21. – 25. – középszintű 

● tavaszi írásbeli 2023. május 5. – 26. 

● tavaszi szóbeli 2023. június 7. – 14. – emelt szintű 

2023. június 19. – 30. – középszintű 

Szakmai 

● őszi írásbeli, írásbeli és interaktív 2022. október 3 – 7. 

● őszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2022. október 

● téli írásbeli, írásbeli és interaktív 2023. február 

● téli szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2023. február – március 

● tavaszi írásbeli, írásbeli és interaktív 2023. május  

● tavaszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2023. május - június 

Tanulmányok alatti vizsgák 

Félévi   2023. január 16. – 18. 

Tavaszi  2023. április 24. – 25. 

Évvégi  2023. június 5. – 7. 

Javítóvizsga 

● írásbeli 2023. augusztus 21. 

● szóbeli 2023. augusztus 22. 

4. Mérések 

NETFIT 

2023. január 9. –től folyamatos. A mérés eredményeit 2023. 06.15-ig töltjük fel a 

NETFIT rendszerbe. 

Országos mérések 

Bemeneti mérések: 2022. szeptember 26. – 2022. november 30. 

Kimeneti mérések: 2023. március6. – 2023. június 9. 



5. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 

● Tanévnyitó 2022. szeptember 1. 8 óra 

felelős: humán munkaközösség, Rezsekné Ruff Katalin, Richterné László 

Erzsébet 

● Aradi vértanúk napja 2022. október 6. – iskolai megemlékezés 

felelős: humán munkaközösség 

● Október 23. 2022. október 21. – iskolai ünnepély 

felelős: humán munkaközösség, Rezsekné Ruff Katalin 

● Nyílt nap a 8. osztályosoknak és szüleiknek 2022. november 16. 14 óra 

● Szalagavató 2023. február 3. 17 óra 

● Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  2023. 

február 24. – megemlékezés 

felelős: humán munkaközösség 

● Március 15. 2023. március 10. – iskolai ünnepély 

felelős: humán munkaközösség, Rezsekné Ruff Katalin 

● Holokauszt áldozatainak emléknapja  2023. április 14. – megemlékezés 

felelős: humán munkaközösség 

● Ballagás   2023. május 13. 10 óra 

● Nemzeti Összetartozás Napja  2023. június 2. – megemlékezés 

felelős: humán munkaközösség 

● Tanévzáró  2023. június 16. 17 óra 

6. Szülői értekezletek, fogadóórák 

2022. október 5. 17 óra – szülői értekezlet 

2022. november 16. 17 – 19 óra – fogadóóra 

2023. február 1. 17 óra szülői értekezlet 

2023. március 22. 17 – 19 óra – fogadóóra 

7. Témahetek 

 Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahete 2023. március 6.-10. között 

V. ELLENŐRZÉSI TERV 

Szeptember 

a tanév eleji adminisztratív feladatok (bizonyítványok, törzslapok, tanmenetek, 

munkatervek) 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 



Október 

az ügyeleti rendszer működése 

késések, hiányzások, dohányzás 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, pedagógusok 

November 

e-napló (adminisztrációja, jegyek száma, határozatok, felmentések, hiányzások) 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök 

December 

óralátogatások 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Január 

Tanulmányi eredmények 

Felelős: osztályfőnökök, oktatók 

Február 

érettségi jelentkezések, szakmai vizsga jelentkezések 

Felelős: végzős osztályfőnökök, iskolavezetés 

Március 

óralátogatások 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Április 

e-napló (adminisztrációja, jegyek száma, határozatok, felmentések, hiányzások) 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök 

Május 

tanulmányi eredmények 

érettségi, szakmai vizsgák (vizsga felügyelet, javítás) 

Felelős: végzős osztályfőnökök, iskolavezetés 

Június 

bizonyítványok, törzslapok adminisztrációja 

Felelős: iskolavezetés 

VI. BEISKOLÁZÁSI AKCIÓTERV 

Feltárt problémák, tapasztalatok: 

● A beiskolázható korosztály és szüleik információ hiánya. 



● 8. osztályos osztályfőnökök információ hiánya a képzések struktúrájáról és 

kimenetéről. 

● Az általános iskolásoknak és szülőknek kevés az információja a képzési 

kínálatunkról. 

● A szakképző iskolánk alapvető célja, hogy a szakma korszerű elméleti és 

gyakorlati ismereteivel könnyen koncentrálható szaktudással és jó 

munkakultúrával rendelkező szakembereket képezzen a gazdaság igényei 

szerint. Mindezek hatékony közvetítése, értő propagálása ösztönző lehet a 

bizonytalan szülők és tanulók számára, de új lendületet adhat az intézmény 

számára is. 

Meghatározott feladatok, megvalósítása, a megvalósításhoz szükséges eszközök: 

● kapcsolattartás az általános iskola pályaorientációs felelősével – folyamatos 

● a felső tagozatos osztályfőnököknek információk átadása, a szakképzésről 

alkotott téves feltevések eloszlatása 

● beiskolázási szülői értekezleteken való részvétel – meghívásra– szórólapok 

● egyéni igények szerint osztályfőnöki órák látogatása az általános iskolákban 

– folyamatos 

● lehetőség szerint média-megjelenések, hirdetéssel illetve iskolai 

eseményekkel – folyamatos 

● iskolai honlapon és facebook oldalán az események megjelenése 

● általános iskolai és gimnáziumi osztályfőnöki órákon beszélgetni a 

diákokkal – szórólapok 

● Nyílt nap szervezése – szórólapok, PPT 

● Pályaorientációs gyakorlati foglalkozások szervezése – havonta októbertől – 

szakmai anyagok 

● kétéves szakmai képzések népszerűsítése a nappali és felnőttképzésben 

● várjuk általános iskolás csoportok jelentkezését, akik osztályfőnöki vagy 

egyéb óra keretében megtekinthetik iskolánkat, illetve betekintést kaphatnak 

a nálunk folyó képzésbe 

Például: 

✔ Technika óra keretében műhelylátogatás. 

✔ Nyelvi órák meglátogatása 

✔ Osztályfőnöki órákon gyakorlati feladatok elvégzése – mindezeket 

kihelyezett foglalkozással is megvalósítjuk kérésre 



● tábor szervezése az 5.-6. osztályos korosztálynak – 2023. június 

Mellékletek 

1. Pályaorientációs terv 

2. Fejlesztési terv 

3. Időrendi táblázat 

4. Munkaközösségek munkaterve 

 

Nagykanizsa, 2022. szeptember 10. 

 

 

       Richterné László Erzsébet 

        igazgató 
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Jelenleg iskolánkban két képzési rendszer szerint folytatunk oktatást, így a diákjaink számára 

meg kell találnunk a legtökéletesebb képzési utat, mely során megtalálják életpályájukat, jól 

érzik magukat a választott szakmában. Eljön az idő, amikor meg kell hozniuk a döntést a nálunk 

végző és tanuló diákoknak, hogy merre induljanak tovább. A középiskolai évek alatt ennek 

kiemelt jelentősége van. 

Bármilyen típusú iskolába is járnak, a lehetőség nyitva áll számukra az érettségi bizonyítvány 

megszerzésére, a középfokú szakmai végzettség megszerzésére, a felsőoktatásba való 

jelentkezésre valamint a munka világába való belépésre egyaránt. 

A pályaorientáció a középiskolás évek alatt ennek a döntésnek a meghozatalához nyújt 

segítséget, hogy tájékozottan, önmagukat és a foglalkozások világát megismerve tudjanak 

választani. Miért fontos ez? Azért, mert mindannyian különbözőek, egyediek vagyunk, más és 

más érdeklődési irányokkal, képességekkel, kompetenciákkal, különböző munkamóddal, eltérő 

értékrenddel. 

A pályaorientációs tervünknek célja a választott szakirány iránti elkötelezettség erősítése. 

A pályaorientáció során széleskörű információt gyűjthetnek diákjaink önmagukról, a pályákról, 

és a munkaerő-piaci jellemzőkről - amelyek mind nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 

megalapozott, reális döntést tudjanak hozni. Hiába vannak tisztában az erősségeikkel, ha nem 

tudják, hogy mely pályákon hasznosíthatják azokat. 

A pályaorientáció alapját képező három fontos területet: 

1. Önismeret 

Fontos felismerniük, hogy életük alakulása csak részben függ a környező világtól: az 

alakításában maguk is fontos szerepet játszanak. Ha képesek önálló döntéseket hozni, előnyben 

vannak, a döntési képességük alapja pedig az önismeret.  

De mit értünk önismeret alatt? Azt a képet, értékelést, véleményt, amelyet önmagunkról 

alkotunk. Ennek része az is, hogy mire tartjuk képesnek magunkat, mi érdekel igazán és mit 

tartunk értéknek, azaz mi fontos számunkra. 

2. Pályaismeret 

A munka világában való jártasság fontos része a pályaismeret, amely a foglalkozások, szakmák 

közötti eligazodást segíti. Fontos, hogy információkkal rendelkezzenek a számukra vonzó 

szakmákról, foglalkozásokról. Többek között, hogy milyen tevékenységeket, feladatokat látnak 

el az adott foglalkozást végzők, milyen eszközökkel vagy milyen körülmények között 

dolgoznak. Ezek az ismeretek segítenek abban, hogy kijelöljék, milyen tantárgyakból szükséges 

jól teljesíteniük, ha az adott szakmát választják. 

 



3. Munkaerő-piaci ismeretek 

Munkaerő piac: munkaerőadásvételével kapcsolatos piac, amelyet a gazdaság folyamatosan 

befolyásol. Az eladók (kínálat) a munkát keresők, aminek az összessége a munkaerő-kínálat. A 

vevők (kereslet) a munkaerőt kereső munkaadók, aminek az összessége a munkaerő-kereslet. 

A munkaerő-kereslet és kínálat közötti különbség a munkaerőhiány vagy a munkaerő-felesleg 

(munkanélküliség). Miért fontos ezzel tisztában lennie tanítványainknak? Mert ha meg tudják 

becsülni a választott foglalkozás/pálya társadalmi elismertségét, gazdasági hasznosságát, 

ezáltal majdani árát (bérszínvonal), vagy éppen a szakmát művelők létszáma alapján a közeli 

és távlati igényeket akkor körültekintő döntést tudnak hozni a pályaválasztásukkor. 

Tervezett tevékenységek 

Tevékenység Megvalósítás Felelős 

Önismereti foglalkozások Osztályfőnöki órák 

keretében 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

   

Szakmai kirándulások Üzemlátogatás Szakmai 

munkaközösségek 

 Szállodalátogatás Szakmai 

munkaközösségek 

 Céglátogatás Szakmai 

munkaközösségek 

 Szakmai versenyek Szakmai és közismereti 

munkaközösségek 

   

Szakmai beszélgetések Külső szakemberek 

meghívása, akik választott 

életútjukról mesélnek – 

sikerek, kudarcok 

Szakmai 

munkaközösségek, 

vezetőség 

   

Továbbtanulási tájékoztatók   

- technikum – felsőoktatás Szervezett tájékoztató Vezetőség 

- technikum – 1 éves 

szakképzés 

Szervezett tájékoztató Vezetőség 

- technikum – 2 éves 

szakképzés 

Szervezett tájékoztató Vezetőség 

- szülőknek saját 

képzéseinkről 

Szülői értekezlet Osztályfőnökök, 

vezetőség 

- szakképző – érettségi Szervezett tájékoztató Vezetőség 

- szakképző – 

másodszakma, 

felnőttképzés 

Szervezett tájékoztató Vezetőség 

   

Pályaorientációs nap 2023. április 5. Szakmai 

munkaközösségek, 

vezetőség 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Munkaer%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADn%C3%A1lat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereslet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munkan%C3%A9lk%C3%BClis%C3%A9g


   

Munkavilága Szervezett tájékoztatók 

külső szakemberek, 

szervezetek bevonásával 

Vezetőség 

   

Egyetemi tájékoztatók Szervezett tájékoztatók az 

egyetemek, főiskolák 

bevonásával 

Vezetőség 

Egyetemi tájékoztatók Elektronikusan érkező 

anyagok továbbítása a 

végzős tanulók felé 

Vezetőség, 

osztályfőnökök 

 

Segítséget nyújthatnak a következő portálok: 

FELVI: www.felvi.hu 

KOM-PASSZ pályaválasztást segítő program: http://palyavalasztas.fpsz.hu/kom-passz/ 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: www.mkik.hu 

Nemzeti Pályaorientációs Portál: https://palyaorientacio.munka.hu 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, szakképzési centrumok, 

szakképesítéskereső: www.nive.hu 

Szakmák Éjszakája rendezvénysorozat: https://szakmakejszakaja.hu 

Új Nemzedék Központ, ifjúsági közösségfejlesztés:www.ujnemzedek.hu 

  

http://www.felvi.hu/
http://palyavalasztas.fpsz.hu/kom-passz/
http://palyavalasztas.fpsz.hu/kom-passz/
http://www.mkik.hu/
http://www.mkik.hu/
https://palyaorientacio.munka.hu/
https://palyaorientacio.munka.hu/
http://www.nive.hu/
https://szakmakejszakaja.hu/
http://www.ujnemzedek.hu/
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KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK,  

TANULÓK 

Pedagógiai elvek  

• Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak.  

• A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása.  

• Az általánosan elfogadott emberi értékek megszilárdítása az iskola falain belül 

A tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése 

Alapelveink:  

Minden gyermek egyedi utat jár be. Figyelembe vesszük, hogy a gyermekek fejlődésbeli 

eltéréseik minőségben és időben különbözőek. 

Fejlődésbeli sajátosságaik miatt egyes képességek módosulnak. 

Egyéni képességeikhez mérten határozzuk meg a pedagógiai szükségleteket. 

A kilencedik évfolyamra érkező vagy átiratkozó tanulóktól a szakvéleményeket begyűjtjük, 

annak tartalmáról az osztályfőnököket, illetve a tanulót tanító kollégákat tájékoztatjuk, 

hogy a határozatban foglaltakat figyelembe véve végezzék a tanuló oktatását. 

Amennyiben az oktatók valamelyik tanítványuknál a tanulási nehézségek jeleit észlelik, a 

gondviselővel egyeztetve, javasoljuk, hogy szakember segítségét kérjék. A pedagógiai 

szakszolgálatok feladata a tanulási zavarok szűrése, a kiszűrt gyermekek preventív 

támogatása, iskolai tanulmányaik során a tanulók iskolai készségeinek szakszerű 

fejlesztése, az őt tanító oktatók szakmai segítése. 

A tanulási nehézséggel, zavarral küzdő tanuló számára az iskola egyéni, pedagógiai 

fejlesztést biztosít, melyet fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus végez. Az egyéni 

foglalkozások mellett a fejlesztő munkának az osztálytermi folyamatokra, az órai 

ismeretátadási folyamatokra is ki kell terjednie. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók fejlesztése 

Az iskola BTM-es órákat biztosít ezzel a nehézséggel küzdő tanulóknak, melyet saját 

kollégáink végeznek. Egy-egy kolléga három vagy négy tanulót segít, de alkalomszerűen, 

ha szükséges, akkor egyéni foglalkozás is megvalósítható. 



Gyakran találkozunk olyan tanulóval, akinek a kudarc élménye miatt már nem okoz örömet 

a tanulás, nincs önmagával szemben elvárása, azért ül az iskolapadban, mert muszáj. 

Az ilyen tanulóknak segítség lehet, ha növelik a motivációjukat, fejlesztik a képességeiket 

és biztosítják számukra a sikerélményt is. A pedagógus feladata a folyamatos 

segítségnyújtás és ellenőrzés, a gyermek önmagához mért fejlődésének értékelése. 

Hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók fejlesztése 

Hátrányos helyzet okai lehetnek: anyagi ok, szociális ok, művelődési hátrányból eredő ok, 

egészségügyi ok stb. Még nem veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését, de a 

hátrányok enyhítése a prevenció érdekében fontos. Veszélyeztetettség okai lehetnek: 

anyagi okok, halmozott hátrányok, deviáns erkölcstelencsaládi környezet, gyermek 

elhanyagolása, bántalmazása. Már veszélyezteti, akadályozza a gyermek testi – lelki – 

szellemi - erkölcsi fejlődését. 

Megvalósítás lehetőségei 

Osztályonként maximum kettő sajátos nevelési igényű gyermek fogadása. 

A tanító tanárok tájékoztatása, team-munkába szervezése a tanév kezdetétől. 

Egyéni fejlesztési terv készítése az érintett szakemberekkel. 

Individuális módszerek, technikák alkalmazása. 

Egyéni képességekre szabott, tantárgyakra lebontott tanmenet készítése, használata. 

Tanórai kereteken belül a problémával küzdő tanulók fejlesztése komoly kihívás az 

oktatóknak, tanulók eltérő képességeihez történő alkalmazkodás, a differenciált tanítás és 

tanulás megszervezése. 

A legfontosabb, hogy a gyenge teljesítménynek megkeressük az okát: 

- nem megfelelő képességek 

- szociális hátrány 

- kulturális eltérés 

- motiválatlanság 

Ezen a ponton szakember segítségét is kérhetjük. 

A tanulási zavarral küzdő tanulók esetében a feladat: képességfejlesztés. 

A tanulók pszichés kompetenciájának fejlesztése. Egyéni fejlesztés. Az adott gyermekre 

vonatkozik, a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodik Csoportos fejlesztés. A gyermek 



képességstruktúráját kiegyensúlyozottá tegye. Pedagógiai tevékenységek: Fejlesztés, 

felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozások felzárkóztató oktatás szervezése a szakértői 

vélemény és a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. Egyéni bánásmód alkalmazása, egyéni 

foglalkozások tervezése, egyéni fejlesztési terv készítése a fejlesztő pedagógusok 

bevonásával. A tanuló értékelésének és minősítésének meghatározása a szakértői vélemény 

alapján. Segítségnyújtás, felzárkóztatás, egyéni foglalkozás keretében. Az egyéni 

foglalkozás, tanórai foglakozás. 

• Képességek szerinti sávos bontás (a csoportok színvonalának megfelelő, a fejlődést 

biztosító tanmenetek). 

• Órai tehetséggondozás, képesség szerinti bontás kipróbálása. 

• Helyes tanulási módszerek kialakítása.  

• Felkészítés tanulmányi versenyekre. 

• Könyvtár- és számítógép használat lehetősége. 

• A nevelési értekezletek: az évfolyamokon tapasztalt problémák megbeszélése, 

eredmények ismertetése, tapasztalatok átadása. 

Hátrányos helyzetű tanulók esetében feladataink: 

• a problémák felismerése, az okok keresése, 

• segítségnyújtás a problémák megoldásában, 

• a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése. 

Beavatkozás lehetőségei: 

• Tanulási képességek kialakítása, fejlesztése. 

• Indulási hátrányok csökkentése. 

• Felzárkóztatás. 

• Differenciált fejlesztés. 

• A tanuláshoz való jó viszony közvetlen formálása. 

• Jó szokások kialakítása. 

• Alapképességek intenzív fejlesztése. 

• Tanulási módszerek átadása. 

Kiemelten tehetséges tanulók 

A tehetséges gyermekek azonosítása és fejlesztése egyre nagyobb jelentőséget nyer az 

iskolai nevelés folyamatában. A tehetség óriási érték, kibontakoztatása társadalmi, 



gazdasági jelentőségű. Az iskolák egyre nagyobb számban vállalják fel a tehetséges 

gyermekek gondozásának, fejlesztésének feladatát és kapcsolódnak be országos szintű 

szakmai kezdeményezésekbe, programokba. 

A tehetséggondozás lépései: 

1. A tehetség meghatározása 

2. A tehetség azonosítása 

3. A tehetség fejlesztése a mindennapi oktatási munkában, 

4. A tehetséges tanulók külön fejlesztése 

Fejlesztő munkánk szervezett formában 

Gyógypedagógusok által tartott órák: 

- fejlesztő óra: heti 10-12 óra 

- gyógytestnevelés: heti 2 óra 

BTM-es tanórák: 

6 kolléga végzi a fejlesztést heti, 5 órában 

Fakultációs órák: 

Angol nyelv 

Biológia 

Gazdasági ismeret 

Informatika 

Közgazdasági ismeretek 

Magyar nyelv és irodalom 

Matematika 

Német nyelv 

Olasz nyelv 

Történelem 

Iskolánk tanulóinak szervezett nyelvi képzések, szakkörök: 

Angol nyelv 

Orosz nyelv 

Német nyelv 

Olasz nyelv 

 

 



Időrendi adatok a 2022/2023 tanévre 

augusztus 

  
30. K 

  Nyári gyakorlatok adminisztrálása törzslapon, bizonyítványba 

    Közösségi szolgálat adminisztrálása a bizonyítványba, e-Krétába 

  31. SZ 9:00 Tanévnyitó értekezlet 

szeptember 

A 

hét 

1. CS 
8:00 Tanévnyitó 

8:30 Első tanítási nap (3 óra) 

2. P 

  Munkaközösségi munkatervek elektronikus leadásának határideje 

  Törzslapokban (papíralapú) a módosítások elvégzése, a tanév megnyitása 

A 

hét 

5. H 

  Őszi érettségi jelentkezés utolsó napja 

  Bizonyítványok, közösségi szolgálati naplók összegyűjtése, leadása a titkárságon 

  Óralátogatás alóli felmentési kérelmek leadásának határideje 

7. SZ   Testnevelés felmentések leadásának határideje 

B 

hét 

12. H     

15. CS   Tanmenetek leadása a munkaközösségvezetőknek 

A 

hét 

19. H     

23. P   Tanmenetek leadása a vezetőknek 

B 

hét 
26. H 

    

október 

A 

hét 

3. H 

  

Őszi szakmai vizsgák kezdete                                                             

• őszi írásbeli, írásbeli és interaktív 2022. október 3.- 7. 

• őszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2022. október 

  Gólyahét 2022.október 3.-7. 

5. SZ 

15:00 Balesetvédelmi oktatás, nevelőtestületi értekezlet 

17:00 Szülői értekezlet 

17:45 SZM értekezlet 

6. CS   Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról 

B 

hét 

10. H     

14. P 
  

Őszi érettségi vizsgák kezdet: írásbeli 2022. október 14. – 27., szóbeli 2022. 

november 10. - 25. 

15. Szo   Tanítás nélküli munkanap  

A 

hét 

17. H     

21. P   Megemlékezés az Október 23-ai Forradalomról 



B 

hét 

24. H     

28. P   Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

november 

  2. SZ   Az őszi szünet első napja 

  4. P   Az őszi szünet utolsó napja 

A 

hét 
7. H 

  Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

B 

hét 

14. H     

16. SZ 

14:00 Nyílt nap 8. osztályosoknak 

16:00 Nevelőtestületi értekezlet 

17:00 Fogadóóra 

A 

hét 
21. H 

    

B 

hét 
28. H 

    

december 

B 

hét 
1.  

 
Thúry adventi projekt hónap 2022. december 1.- 21. 

A 

hét 
5. H 

    

B 

hét 
12. H 

    

A 

hét 
19. H 

    

  21. SZ   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

január 

  2. H   Az téli szünet utolsó napja 

B 

hét 
3. K 

  A téli szünet utáni első tanítási nap  

  A félévi osztályozó vizsgára kötelezettek nevének leadása 

A 

hét 
9. H 

  NETFIT mérés kezdete  

B 

hét 

16. H   Félévi osztályozó vizsga kezdete 

19. CS   Félévi osztályozó vizsga vége 

20. P 
  Első félév vége 

13:30 Osztályozó értekezlet 

A 

hét 

23. H     

27. P   A tanulók, szülők értesítése az első félévi tanulmányi eredményekről 

B 

hét 
30. H 

    
                                                       február 

B 

hét 

1. SZ 
14:30 Félév értékelő értekezlet 

17:00 Szülői értekezlet 

3. P 
  Tanítás nélküli munkanap 

17:00 Szalagavató 



A 

hét 
6. H 

  

Téli szakmai vizsgák kezdete                                                                          

téli írásbeli, írásbeli és interaktív 2023. február 6.- 10.                 

téli szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2023. február - március 

• őszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2020. október - november 

B 

hét 
13. H 

    

A 

hét 

20. H     

24. P   Megemlékezés a Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

B 

hét 
27. H 

    

március 

B 

hét 
1. SZ 

    

A 

hét 
6. H 

  Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6.-10. 

  10. P   Megemlékezés a március 15.-ei forradalomról 

B 

hét 

13. H   Tanítás nélküli munkanap 

14. K   Tanítás nélküli munkanap 

A 

hét 

20. H     

22. SZ 
15:00 Nevelőtestületi értekezlet 

17:00 Fogadóóra 

B 

hét 

27. H     

31. P   Szabadon választott órák igényeinek leadása 

április 

A 

hét 

3. H     

5. SZ 
  Pályaorientációs nap / nyelvi vizsgák 

  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

6. CS   A tavaszi szünet első napja 

A 

hét 

11. K   A tavaszi szünet utolsó napja 

12. SZ   Tanítás nélküli munkanap 

13. CS 
  A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

  A tavaszi osztályozó vizsgára kötelezettek nevének leadása 

14. P   Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

B 

hét 
17. H 

    

A 

hét 

24. H   Tavaszi tanulmányok alatti vizsgák kezdete 

26. K   Tavaszi tanulmányok alatti vizsgák vége 

május 

B 

hét 

2. K     

4. CS 
  Tanítás nélküli munkanap, DÖK nap 

8:00 Osztályozó értekezlet 



A 

hét 

8. H 

  

Tavaszi érettségi vizsga kezdete                                                          

• tavaszi írásbeli 2023. május 8. – 26. 

• tavaszi szóbeli 2023. június 7. - 14. – emelt szintű 

2023. június 19. – 30. – középszintű 

13. SZo 10:00 Ballagás 

B 

hét 
15. H 

  

Tavaszi szakmai vizsgák kezdete                                                                         

tavaszi írásbeli, írásbeli és interaktív 2022. május 

tavaszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2022. május - június 

A 

hét 

22. H     

26. P   Az évvégi osztályozó vizsgára kötelezettek nevének leadása 

B 

hét 

30. K     

31. SZ   Szabadon választott órák igényeinek végleges leadása 

június 

B 

hét 

1. CS     

2. P   Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

A 

hét 

5. H   Évvégi tanulmányok alatti vizsgák kezdete 

7. SZ   Évvégi tanulmányok alatti vizsgák vége 

B 

hét 

12. H     

15. CS 
  Tanítás nélküli munkanap 

8:00 Osztályozó értekezlet 

16. P 17:00 Tanévzáró ünnepély 

  
22. CS   8. osztályosok beiratkozása 

30. P 9:00 Tanévet értékelő nevelőtestületi értekezlet 

 



 

 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum  

Thúry György Technikum 

A KERESKEDELEM-KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-

ÉLELMISZERIPAR 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023. tanév 



 

Munkaközösség tagjai, elérhetőségük 

 Név Email Telefon 

1 Almás Piroska almas.piroska@kerikanizsa.hu  

2 Csontos Zsuzsanna csontos.zsuzsanna@kerikanizsa.hu 30/5369-642 

3 Csendesné Dolinay Margit csendesne@kerikanizsa.hu  

4 Horogh Roland horogh.roland@kerikanizsa.hu 30/5953-757 

5 Janzsó Norbert janzso.norbert@kerikanizsa.hu 30/9949-440 

6 Kalmár Izabella Tímea kalmar.izabella.timea@kerikanizsa.hu 30/650-8950 

7 Kozári Ildikó kozilda72@gmail.com  

8 Krihó Éva Virág kriho.eva.virag@kerikanizsa.hu 30/5495-682 

9 Szántó Gábor szanto.gabor@kerikanizsa.hu  

10 Szelei Anita szelei.anita@kerikanizsa.hu 30/485-8894 

11 Szendrei Ferenc szendrei.ferenc@kerikanizsa.hu  

12 Zsoldos Tamásné zsoldos.tamasne@kerikanizsa.hu  
 

 

A tanév munkaközösségi céljai 

1. A tanulók felkészítése a szorgalmi időszakban a tantárgyi követelmények teljesítésére. 

2. A tanulók felkészítése a szorgalmi időszakban az ágazati alapvizsgán és a szakmai vizsgán való eredményes helytállásra. 

3. A lemorzsolódás csökkentése érdekében az azonos osztályban tanító tanárok közötti kommunikáció és információ átadás javítása.  

4. A képzéseink népszerűsítése érdekében pályaorientációs alkalmak szervezése általános iskolai tanulók számára. 

5. Városi, iskolai és egyéb rendezvényeken aktív részvétel, ezáltal az iskola jó hírnevének javítása.  

6. A szakmai tanulmányi versenyeken az eredményesen versenyző tanulók arányának növelése. 
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Feladatok, események 

A feladat megnevezése Határidő Felelős Ellenőrzést végző Dokumentáció, eredmény 

Munkaközösség alakuló ülése, 

vezetőválasztás 
2022. augusztus 22. 

intézmény vezetősége, 

munkaközösség-vezető 
igazgató jegyzőkönyv 

Munkaközösségi értekezlet 2022. augusztus 23. 
intézmény vezetősége, 

munkaközösség-vezető 
igazgató feljegyzés 

Munkaterv elkészítése, elektronikus úton az 

igazgatónak elküldeni 
2022. szeptember 2.  munkaközösség-vezető igazgató Munkaterv elektronikusan 

Tanmenetek készítéséhez információnyújtás 

(PTT,KKK, helyi tanterv, órarács) 
2022. szeptember 5. munkaközösség-vezető igazgató tanmenet 

A munkaközösségi tagok tanmeneteinek 

leadása munkaközösségvezetőknek 
2022. szeptember 15. szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 
tanmenet 

Munkaközösség tanmeneteinek ellenőrzése, 

feltöltése az iskolai szerverre 
2022. szeptember 23. munkaközösség-vezető 

szakmai igazgató-h. 

igazgató 
tanmenet 

Munkaközösségi tagok  

- óraigényeinek leadása: szakkör, egyéni 

felkészítés, korrepetálás, tehetséggondozás 

 

2022. augusztus 31. 

folyamatos 

 

munkaközösség-vezető 

szaktanárok 

 

igazgató 

 

 

igényjelzés, engedély 

Kréta 

Versenyzők kiválasztása, felkészítő tanár 

kiválasztása SZKTV  
2022. szeptember 30. munkaközösség-vezető 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
Feljegyzés 

Versenykiírások figyelése folyamatos munkaközösség-vezető 
igazgató, szakmai 

igazgatóhelyettes 
Nevezési lapok 

Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat 

felülvizsgálata, kiegészítése, átdolgozása 
2022. október szaktanárok 

munkaközösség 

vezető 
javított vizsgaszabályzat 

A tanulói portfóliós munkák készítésének 

támogatása   
folyamatos szaktanárok 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
munkaanyag 

Őszi tanulmányok alatti vizsgák feladatainak 

összeállítása, közreműködés a 

lebonyolításában 

2022. október, 

november 
szaktanárok 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlap, 

gyakorlati feladatok 



• őszi írásbeli, írásbeli és interaktív 2022. 

október 

• őszi szóbeli és gyakorlati vizsgarész, 

valamint szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenység 2022. október - november 

Továbbképzéseken való részvétel folyamatos szaktanárok igazgató tanúsítvány 

Részvétel az iskolai nyílt nap szervezésében, 

lebonyolításában 
2022. november 16. 

szakmai igazgató-h. 

munkaközösség-vezető 

szaktanárok 

igazgató, gyakorlati 

oktatás vezető 

bemutató anyag,  

szakmai tevékenység 

tájékoztató anyagok 

Adventi forgatag 2022. december szaktanárok 

igazgató,  

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Az adventi forgatag anyagai 

Félévi osztályozó vizsgák feladatainak 

összeállítása, közreműködés a 

lebonyolításában  

2023. január szaktanárok igazgató 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlap, 

gyakorlati feladatok 

Félévértékelő munkaközösségi értekezlet 2023. január 20. munkaközösség-vezető igazgató jegyzőkönyv 

Szakmai vizsgára jelentkezés 2023. február osztályfőnök 
szakmai 

igazgatóhelyettes 
Jelentkezési lapok kitöltése 

Versenyfelkészítés  

(szakmasztár, OSZTV, egyéb szakmai) 

- felkészítés 

- háziverseny lebonyolítása 

- nevezés az elődöntőre 

folyamatos 

 

 

szaktanárok  

 

 

 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

 

e-napló 

jelentkezési lap 

 

versenyeredmény 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. szaktanárok 
szakmai 

igazgatóhelyettes 
munkaanyag 

Alapvizsga előkészítése, közreműködés a 

lebonyolításban 
folyamatos szaktanárok igazgató vizsgaanyagok 

Év végi osztályozó vizsgák feladatainak 

összeállítása, közreműködés a 

lebonyolításában  

2023. április 

2023. május 
szaktanárok igazgató 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlap, 

gyakorlati feladatok 



Szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása 
2023.május 

2023. június 
szaktanárok 

intézmény vezetősége, 

munkaközösség-

vezető 

gyakorlati oktatás 

vezető 

jegyzőkönyv 

Pályaorientációs nap 2023. május  szaktanárok intézmény vezetősége szakmai kirándulás, egyéb 

Szakmai kirándulások szervezése folyamatos szaktanárok 
munkaközösség-

vezető 

beszámoló 

Kisinas tábor, egyéb program szervezése 2023. június szaktanár 
munkaközösség-

vezető 
bemutató anyag 

Javítóvizsga feladatainak összeállítása 

(írásbeli feladat megoldókulccsal, 

tematika/tételsor) 

2023. június szaktanár igazgató 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlap, 

gyakorlati feladatok 

Munkaközösségi értekezlet 

A tanév munkájának értékelése 

Munkaközösség céljainak megvalósulása 

2023. június munkaközösség-vezető igazgató 
jegyzőkönyv 

munkaközösségi jelentés 

Nagykanizsa, 2022. szeptember 1.         

 ……………………………………………… 

                Krihó Éva Virág 

      munkaközösség-vezető 



 

GAZDÁLKODÁS-MENEDZSMENT 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023. tanév 

  



A munkaközösség tagjai, elérhetőségük 

Név E-mail-cím Telefon 

Bartal Hajnal Anna bartal.hajnal@kerikanizsa.hu 20/805-2950 

Cseresnyésné Bedő Györgyi cseresnyesne.bedo.gyorgyi@kerikanizsa.hu 30/385-8828 

Kalmár Izabella Tímea kalmar.izabella.timea@kerikanizsa.hu 30/650-8950 

Kovács Barbara kovacs.barbara@kerikanizsa.hu 30/309-9553 

Kozári Ildikó kozilda72@gmail.com 30/530-0757 

Krihó Éva Virág kriho.eva.virag@gmail.com 30/549-5682 

Lelkóné Tollár Ildikó lelkone@kerikanizsa.hu 30/981-0645 

Püspök Mária Ildikó puspok.maria@kerikanizsa.hu 30/340-0796 

Szántó Gábor szanto.gabor@kerikanizsa.hu  

Szeiler Péter szeiler@kerikanizsa.hu 30/921-7401 

Szelei Anita szelei.anita@kerikanizsa.hu 30/485-8894 

Szolnoki Adrienn szolnoki.adrienn@kerikanizsa.hu 30/446-2682 
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A tanév munkaközösségi céljai: 

1. Tanulóink felkészítése a szorgalmi időszakban a tantárgyi követelmények sikeres 

teljesítésére. 

2. Tanulóink felkészítése a szorgalmi időszakban az érettségi vizsgán való eredményes 

helytállásra. 

3. Tanulóink felkészítése a szorgalmi időszakban a szakmai vizsgán való eredményes 

helytállásra. 

4. A Gazdálkodás és menedzsment ágazat népszerűsítése a pályaválasztási és egyéb 

rendezvényeken. 

5. A szakmai versenyeken való részvétel, sikeres helytállás,  az eredményesen 

versenyző tanulók arányának növelése. 

6. Törekvés a lemorzsolódás csökkentésére. 

7. Az azonos osztályban oktatók közötti kommunikáció és információátadás javítása. 

8. Városi, iskolai és egyéb rendezvényeken való aktív részvétel, ezáltal az iskola jó 

hírnevének javítása.   



Feladatok, események 

A feladat 

megnevezése 
Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció, 

eredmény 

Munkaközösség 

alakuló ülése, 

vezető választása 

2022. augusztus 

22. 

intézmény 

vezetősége, 

munkaközösség

-vezető 

igazgató jegyzőkönyv 

Munkaközösségi 

megbeszélés, 

egyeztetés a várható 

feladatokról, a 

tapasztalatok 

megosztása 

2022. augusztus 

23. 

szaktanárok 

munkaközösség

-vezető 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

feljegyzés 

Munkaterv 

elkészítése, 

továbbítása 

elektronikus úton az 

igazgatónak, 

szakmai 

igazgatóhelyettesne

k 

2022. augusztus 

31. 

munkaközösség

-vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

munkaterv 

Tanmenetek leadása 

a munkaközösség-

vezetőnek 

2022. 

szeptember 15. 
szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 
tanmenetek 

Tanmenetek leadása 

a szakmai 

igazgatóhelyettesne

k 

2022. 

szeptember 23. 

munkaközösség-

vezető 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

tanmenetek 

Versenykiírások 

figyelése, 

versenyfelkészítés 

folyamatos 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

versenykiírás 

nevezési lapok 

Szakmai versenyek 

szervezése, 

lebonyolítása  

versenykiírás 

szerint 

szaktanárok 

munkaközösség

-vezető 

igazgató, 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

versenydolgozatok 

eredményjegyzék 

Továbbképzések, 

tanfolyamok 
folyamatos szaktanárok igazgató 

igazolások 

tanúsítvány 

A tanulmányok 

alatti vizsgák 

szabályzatának 

felülvizsgálata, 

kiegészítése, 

átdolgozása 

2022. október szaktanárok 
munkaközösség-

vezető 
vizsgaszabályzat 

A minőségirányítási 

rendszer előírásai 

alapján az oktatók 

értékelése 

a MIR-ben 

meghatározotta

k szerint 

a MICS tagjai 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 
MIR kézikönyv 

értékelőlap 

A szóbeli érettségi 

tételek módosítása, 

az értékelőlapok, 

mellékletek 

elkészítése 

2022. október 

28. 
szaktanárok 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

tételsor 

értékelőlapok 

mellékletek 



 a 2022/2023. 

tanévre 

Pályaválasztási nyílt 

nap  

2022. november 

16. 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

prezentáció az 

ágazati képzésről 

A tanulói portfóliós 

munkák 

készítésének 

támogatása 

folyamatos szaktanárok 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

munkaanyag 

Adventi forgatag 2022. december szaktanárok 

igazgató,  

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

Az adventi forgatag 

anyagai 

A félév munkájának 

értékelése 
2023. január 20. 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

igazgató jelentés 

Szakmai vizsgára 

jelentkezés 
2023. február osztályfőnök 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

jelentkezési lapok 

Pénz7  

pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

2023. március 

6–10. 
szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

a témahét elkészített 

dokumentumai 

Pályaorientációs nap 2023. április 5. szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

a pályaorientációs 

nap dokumentumai 

Szakmai érettségi 

vizsga lebonyolítása 

2023. május–

június 
szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

vizsgadokumentumo

k 

Az ágazati 

alapvizsga 

előkészítése, 

közreműködés a 

lebonyolításban 

folyamatos szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

vizsgaanyagok 

Az ágazati érettségi 

vizsgák 

lebonyolítása 

2023. május–

június 
szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

vizsgadokumentumo

k 

Szakmai vizsgák 

lebonyolítása 

2023. május–

június 
szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

vizsgadokumentumo

k 

A tanév munkájának 

értékelése 
2023. június 30. 

munkaközösség-

vezető 
igazgató jelentés 

Kisinas tábor 2023. június szaktanárok 

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

a tábor anyagai 

Nagykanizsa, 2022. szeptember 1.  Kalmár Izabella Tímea 

  munkaközösség-vezető 



HUMÁN 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023. tanév 

 

Püspökiné Jámbor Zsuzsanna Irén 

munkaközösség-vezető 

  



Munkaközösség tagjai, elérhetőségük 

Név Email Telefon 

Baliné 

Zalavári 

Ágota 

baline.zalavari.agota@kerikanizsa.hu 30/4250333 

Baranyai 

Magdolna 

baranyai.magdolna@kerikanizsa.hu 30/4124196 

Barbalics 

László  

barbalics.laszlo@kerikanizsa.hu 30/3517568 

Gerlinger 

Sándor  

gerlinger.sandor@kerikanizsa.hu 20/3749653 

Gondi Zoltán  gondi.zoltan@kerikanizsa.hu 30/9248811 

Kereskai 

Eszter 

kereskai.eszter@kerikanizsa.hu 30/3698442 

Kovácsné 

Tóth Ildikó 

toth.ildiko@kerikanizsa.hu 30/7216631 

Kunvári 

Zoltán 

kunvari.zoltan@kerikanizsa.hu 20/5295279 

Németh Judit  nemeth.judit@kerikanizsa.hu 20/9784045 

Püspökiné 

Jámbor 

Zsuzsanna 

puspokine@kerikanizsa.hu 30/4462062 

Sági Erika  sagi.erika@kerikanizsa.hu 30/6821161 

Szántó Gábor szanto.gabor@kerikanizsa.hu 30/8540321 

Szelei Anita szelei.anita@kerikanizsa.hu 30/4858894 

Vlaszák 

Andrea 

andrea.vlaszak@kerikanizsa.hu 70/9432357 

 

 

 



A tanév munkaközösségi célja (i): 

• Az iskolai ünnepségek és Thúry emléknap megszervezése 

• művészeti-, tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés 

• Kompetenciamérésre való felkészítés 

• Új digitális módszerek megismerése és alkalmazása 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Művészetek: 

• Énekkar (Püspökiné Jámbor Zsuzsanna) 

Magyar nyelv és irodalom: 

• Szép magyar beszéd (Baranyai Magdolna) 

• Versmondók felkészítése (Németh Judit)  

DÖK: 

• Sági Erika 

Testnevelés: 

• Gyógytestnevelés (Vlaszák Andrea) 

• DSE: 

o kosárlabda, lábtoll-labda, fiú labdarúgás (Gondi Zoltán) 

o sárkányhajó (Barbalics László) 

o atlétika, női labdarúgás, szellemi diákolimpia, teke  (Gerlinger Sándor) 

o atlétika, torna (Sági Erika
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Feladatok, események 

A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

 Munkaközösség -vezető és szekcióvezetők választása 2022.08.22. mk.vez. igazgató 
jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 

 

Munkaközösség alakuló ülése Munkaközösség éves 

feladatainak ismertetése, kiosztása, tanmenetek 

felülvizsgálata, bemenő évfolyamokon új tanmenet készítése  

2022.08.23. 

mk.vez. 

Németh Judit-

Szántó Gábor: 

Magyar nyelv és 

irodalom11. 

Baliné Zalavári 

Ágota 

történelem 11 

Gondi Zoltán. 

testnevelés 11. 

technikum 

. 
jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 

 
Munkaterv elkészítése, elektronikus úton az igazgatónak 

elküldeni 
2022.09.03. mk.vez. igazgató munkaterv 

 Tanmenetek készítése, ellenőrzése, leadása 2022.09.15.. szaktanárok mk.vez. tanmenetek 

 NETFIT- mérés 2023.01.09-től szaktanárok mk.vez. jegyzőkönyv 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás folyamatos szaktanárok igazgató e-napló 

 

Sportversenyek, rendezvények: 

női labdarúgás 

sárkányhajó 

versenykiírás 

szerint 

Gerlinger 

Sándor 

Barbalics László 

mk.vez. 
jelentkezési lap, 

versenyeredménye
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A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

24 órás vetélkedő 

 

Sági Erika, 

Baliné Zalavári 

Ágota 

ket igazoló 

dokumentum 

 

Sportversenyek: 

férfi labdarúgás 

férfi kosárlabda 

versenykiírás 

szerint 
Gondi Zoltán mk.vez. 

jelentkezési lap, 

versenyeredménye

ket igazoló 

dokumentum 

 
férfi röplabda 

férfi kézilabda 

versenykiírás 

szerint 
Sági Erika  mk.vez. 

jelentkezési lap, 

versenyeredménye

ket igazoló 

dokumentum 

 
Teke 

Fair Play Cup 

versenykiírás 

szerint 

Gerlinger 

Sándor 
mk.vez. 

jelentkezési lap, 

versenyeredménye

ket igazoló 

dokumentum 

 
Közép- és emelt szintű érettségire, szakmai vizsgára 

felkészítés 
folyamatos szaktanárok igazgató e-napló 

 Kompetenciamérésre felkészítés (10. évfolyam, magyar)  folyamatos szaktanárok igazgató e-napló 

 Továbbképzések, tanfolyamok folyamatos szaktanárok igazgató. igazolások 

 OKTV folyamatos 
Baranyai 

Magdolna 

igazgató 

mk.vez. 
nevezési lapok 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

 Szakközépiskolai tanulók közismereti versenye folyamatos Németh Judit 
igazgató 

mk.vez. 
nevezési lapok 

 Megyei tanulmányi versenyek folyamatos Kunvári Zoltán 
igazgató 

mk.vez. 
nevezési lapok 

 Versenykiírások figyelése folyamatos mk.vez. igazgató nevezési lapok 

 Nagy Gáspár szavalóverseny kiírás szerint Németh Judit igazgató nevezési lapok 

 Múzeum-, könyvtár -és kiállítás-látogatások, továbbképzések folyamatos mk.vez. igazgató. igazolás 

 Tankönyvlista összeállítása 2023. február szaktanárok mk.vez. tankönyvlista 

 Szóbeli érettségi tételek felülvizsgálata 2023. január szaktanárok igazgató. tételsor 

 
Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó, nyilvánosságra hozandó 

anyagok összeállítása, felülvizsgálata 
2023. március szaktanárok igazgató 

nyilvánosságra 

hozandó anyagok 

 Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 
2022. 

szeptember 

Baranyai 

Magdolna 
  

 Október 6. megemlékezés 2022.10.06. 
Püspökiné J. 

Zsuzsanna 
mk.vez. 

megemlékező 

szöveg 

 Október 23. ünnepély 2022.10.21. 

Baranyai 

Magdolna 

Szántó Gábor 

Püspökiné J. 

Zsuzsanna 

igazgató. forgatókönyv 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

 Péchy Blanka emlékverseny, Budapest Kiírás szerint 
Baranyai 

Magdolna 
mk.vez. nevezési lap 

 Tiszán innen Dunán túl népdaléneklése verseny 2022. november 
Püspökinép 

J.Zsuzsanna 
igazgató nevezési lap 

 
Jubileumi Emléknap az iskola fennállásának 165. 

évfordulója alkalmából 
2022.november szaktanárok   

 Implom házi verseny 2022. december Németh Judit mk.vez. oklevél 

 Karácsonyi műsor 2022.12.21. 

Püspökiné J. Zs. 

Baranyai 

Magdolna 

Barbalics László 

igazgató forgatókönyv 

 Kazinczy- verseny házi döntő 2023. január 

Baranyai 

Magdolna 

 

mk.vez. versenyzők névsora 

 Szalagavató műsora 2023.02.03 

Baranyai 

Magdolna 

Németh Judit 

Szántó Gábor 

Püspökiné 

J.Zsuzsanna 

igazgató forgatókönyv 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2023.02.24 Kunvári Zoltán mk.vez. 
megemlékező 

szöveg 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

 Március 15-i ünnepi műsor 2023.03.10. 

Németh Judit 

Szántó Gábor 

Püspökiné J. 

Zsuzsanna 

igazgató forgatókönyv 

 Kazinczy-verseny megyei döntő 2023.március. 

Baranyai 

Magdolna 

Németh Judit 

  

 
Tanulmányi kirándulás Terror Háza Múzeum, Holocaust 

Emlékközpont Nemzeti Emlékhely 
2023. tavasz szaktanárok igazgató 

belépőjegy, 

fényképek 

 Rákóczi Szövetség pályázati diákutaztatási program kiírás szerint 

Baliné Zalavári 

Ágota 

Sági Erika 

igazgató pályázati adatlap 

 
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 

PPT, bemutatása minden tanulócsoportnak 

2023.03-06-03-

10. 
szaktanárok mk.vez. PPT 

 
Thúry emléknap 

Thúry- íjászverseny 
2023. április 

Barbalics László 

Baliné Zalavári 

Ágota 

Kunvári Zoltán 

mk.vez. 

vetélkedő anyaga, , 

nevezési lapok, 

oklevelek 

 A Holocaust áldozatainak emléknapja 2023.04.14. 
Baliné Zalavári 

Ágota  
mk.vez. 

megemlékező 

szöveg 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős 

Ellenőrzést 

végző 

Dokumentáció 

 Ballagási műsor 2023.05.13. 

Baranyai 

Magdolna 

Németh Judit 

Püspökiné 

J.Zsuzsanna 

igazgató forgatókönyv 

 A Nemzeti Összetartozás Napja június 4. 2023.06.02. 
Baranyai 

Magdolna 
igazgató 

megemlékező 

szöveg 

 Tanévzáró 2023.06.16. 

Baranyai 

Magdolna 

Püspökiné J. 

Zsuzsanna 

igazgató forgatókönyv 

 Óralátogatások folyamatos mk.vez. igazgató óralátogatási lapok 

 Módszergyűjtés folyamatos szaktanárok mk.vez. feljegyzések 

 A tanév munkájának értékelése 2023. június mk.vez. igazgató jelentés 

 

Nagykanizsa, 2022. szeptember  01.          Püspökiné Jámbor Zsuzsanna Irén 

                munkaközösség-vezető 



49 
 

AZ IDEGEN NYELV – TURIZMUS MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023-as tanévre 

 

 

 

„ A sikerélményt sokan az egész pedagógia,  

sőt az egész élet kulcskérdésének tekintik. 

A nyelvtanulásban biztos, hogy az.” 

( Lomb Kató)                                    

                    

 

 

 

Készítette: Vlaszák Andrea 

 munkaközösségvezető 

 

Nagykanizsa, 2022.09.01. 
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A munkaközösség tagjai és tantárgyaik a 2022/2023-as tanévben: 

 

Almás Piros                                           turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 

Baliné Zalavári Ágota                           orosz 

Bartal Hajnal            német 

Bekéné Pados Ivett                                német 

Horogh Roland                                      turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 

Gerlinger Sándor                                   turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 

Kovács Edina Zita                                 turizmus rendszere 

Kovácsné Tóth Ildikó      német 

Kercsmarics Kinga                                 angol 

Körmöczi Zsuzsanna                              angol 

Kunvári Zoltán                                       vallás-és kultúrtörténet 

Pécsi Judit                                              angol 

Pörzse Gabriella                                     turizmus rendszere, tur. és szálláshely alapjai 

Püspökiné Jámbor Zsuzsanna                vallás-és kultúrtörténet 

Szabó Éva                                               német 

Szolnoki Adrienn       angol 

Úr Zoltán       angol 

Varga Tünde                                           turizmus rendszere 

Vlaszák Andrea       olasz, turizmus földrajz 
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A tanév céljai, feladatai: 

 

- A technikum 9. évfolyamán a bemeneti mérések eredményei alapján alakítjuk ki a 

nyelvi csoportokat. (angolból 4, németből 2 csoport) 

- A tanmeneteket felülvizsgáljuk, átdolgozzuk, változtatjuk, újraírjuk, amennyiben 

szükséges. 

- Célunk a  használható nyelvtudás átadásával a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése. 

Megteszünk mindent a tantárgyi átlagok javítására (tanórán differenciált 

munkaszervezés, korrepetálás), ugyanakkor figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra 

is.  

- Ösztönözzük a szorgalmas, jó képességű tanulókat a városi, megyei, országos  

rendezésű versenyeken való részvételre (megyei angol, német, Betty Memorial, PEN-

turismo, ÁSZÉV, SZKTV, OKTV, online levelezős versenyek) akár csak 

tapasztalatszerzés céljából is. A különböző versenyeken való megmérettetés mind a 

diákok, mind a pedagógusok fejlődését szolgálják, a korábbi évek sikerei bizonyítják, 

hogy érdemes belevágni.  

-  Az idegen nyelvek terén célunk továbbá, hogy a technikumban tanuló diákjaink a közép, 

ill. esetleg az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményeknek jól megfeleljenek, az ehhez  

szükséges kompetenciákat fejlesztjük, csiszoljuk. 

                               

-  Igazodva a munkaerőpiaci elvárásokhoz, célunk az is, hogy lehetőség szerint minél több 

tanuló szerezzen B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítványt. Ki kell használni a 

turizmus ágazat magas nyelvóraszámait a 11.,12.,13. évfolyamokon, de szakkörök 

indításával, vizsgákra felkészítő plusz órákkal is célirányosan a nyelvvizsgára tudjuk 

„edzeni” tanítványainkat. Olyan nyelvtanulási stratégiát kell elsajátítaniuk diákjainknak, 

amellyel a legeredményesebbek lehetnek. 

Természetesen az eredményesség nemcsak a mi felelősségünk, nélkülözhetetlen a tanulók 

megfelelő hozzáállása, motiváltsága, elszántsága, kitartása, szorgalma. 

 

 

- A turizmus ágazat 12. évfolyamán a mellékszakképesítés (szállodai recepciós) 

megszerzésére szolgáló vizsgára, illetve az ágazati érettségi vizsgára is készítjük a 

tanulókat. 

-  A  13.évfolyamon viszont kemény munka vár kollegákra, diákokra egyaránt, hiszen 

nemcsak a tanév végi  turisztikai szervező, értékesítő komplex szakmai vizsgára kell 

felkészülniük a tanulóknak, hanem eleget kell tenniük a vizsgára bocsátás feltételének is, 

vagyis  B2-es szintű  komplex nyelvvizsga-bizonyítványt  kell szerezniük 2023 májusáig. 
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- A szakiskolai osztályokban a feladat és egyben a cél nem kevesebb, minthogy a komplex 

vizsgák rendszeréhez igazodva a szakmai idegen nyelvi szövegértés, íráskészség és a 

szakmai szókinccsel bővített beszédkészség fejlesztésével a tanulókat felkészítsük a 

vizsgákon történő sikeres szereplésre. Természetesen ez is csak a pozitív tanulói 

hozzáállás mellett lesz igazán eredményes. A szakmákban való jártasságunkat 

folyamatosan frissítjük a többi munkaközösséggel kooperálva. 

 

- 9. évfolyamon  A turisztikai és szálláshelyi  tevékenység alapjai tantárgy keretein belül a 

tanév végi portfolió elkészítéséhez kell jártasságot szerezniük a tanulóknak. 

 

- A tanórákon használjuk az online nyelvoktató oldalakat, idegen nyelvű folyóiratok 

autentikus szövegeivel színesítjük munkánkat, bevonjuk a napi munkába a közösségi háló 

adta lehetőségeket is. Az online tanítás tapasztalatait megpróbáljuk a hagyományos 

kontakt órákon is hasznosítani. 

 

-  Fontos feladatunk, de egyben célunk is, hogy folyamatosan informálódjunk, keressük és 

találjuk meg a leghatékonyabb módszereket, tanuljunk egymástól. A módszertani 

változatosság, megújulás megkönnyíti, hogy sikeresebben lendítsük át tanulóinkat a 

motivációs mélypontokon és a tanulási holtpontokon. A módszertani kultúra fejlesztésére 

szolgálna egymás óráinak látogatása is. 

 

- Speciális iskolai rendezvényeink élményközpontúak, a cél mindig az idegen nyelvek iránti 

érdeklődés felkeltése vagy éppen növelése.  

 

- A programok részletesen a táblázatban, mivel a programok többsége még tervezés illetve 

szervezés alatt áll, a benne résztvevők  személye és pontos időpontja később kristályosodik 

ki igazán. 
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A 2022/2023-es tanév eseményei, feladatai, tervezett programjai 

munkaközösségünkben 

A feladat megnevezése Határidő 

Felelős, ellenőrzést 

végző 

Munkaközösség megalakulása  augusztus vége munkaközösségvezető 

Munkaterv elkészítése  szeptember 02.. 
 igazgató, szakmai 

igazgató helyettes 

Bemeneti mérés 9. o. technikum 
 szeptember 

eleje 
9. o-ban tanító kollegák 

Tanmenetek elkészítése, 

átdolgozása 
 szeptember 15.  munkaközösségvezető 

Erasmus+ Prága rövid távú 

mobilitás 

szeptember 18-

tól 
iskolavezetés 

Nyelvek Európai Napja   szeptember 26. 

programok iskolai és 

tanórai szinten, 

szervezés alatt 

Idegen nyelvű versmondó 

fesztivál 
szeptember 30. Pécsi Judit 

Turizmus Világnapja  szeptember 27. szervezés alatt 

Erasmus-napok  
október 13-14-

15 
munkaközösség 

Cinema-day az iskolában havonta egyszer munkaközösség 

Tájékoztatás a nyelvvizsgákról 

szülőknek 

október 

folyamán 

Kovács Edina Zita, 

Vlaszák Andrea 

Erasmus + Milano rövid távú 

mob. 
október 23-tól iskolavezetés 

    

Halloween  október vége Pécsi Judit 

Pastissima-day  november eleje Vlaszák Andrea 

Thanksgiving november eleje szervezés alatt 

Kirándulás Advent idején december szervezés alatt 

„Egyszerűen nagyszerűt bábeli 

zűrzavarban” 

téli szünet előtti 

héten 
munkaközösség 

Idegenvezetők Világnapja 

Világörökség Budapesten-

kirándulás 

 február 21. szervezés alatt 

Mellékszakképesítés vizsga 

12.B. 
január vége munkaközösség 

Pancake-day  február 22. Pörzse Gabriella 

Utazás Kiállítás Budapesten március szervezés alatt 

A Föld Órája  március  Úr Zoltán 

Pénz7 március 6-10. 
Bartal Hajnal, Szolnoki 

Adrienn 

Próbanyelvvizsga LanguageCert március Pécsi Judit 

GeoNight április 1. szervezés alatt 

Nyelvi vizsgák a 9. 10. 11. 

évfolyamokon 
április 5. munkaközösség 
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Érettségi, szakmai vizsgák 

írásbeli 
május munkaközösség 

Angol nyelvű kirándulás 

Budapestre 
május vége Pécsi Judit 
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Nagykanizsai Szakképzési Centrum  

Thúry György Technikum 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

2022/2023. tanév 
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A munkaközösség tagjai 

OSZT

ÁLY 

  

Szakma/Ágaza

t 

OSZTÁLYFŐNÖK HELYETTES OSZTÁLYFŐNÖK 

9. a 
tur-vend-gazd-

men 
Gondi Zoltán János  

9. b tur-vend Szabó Éva Sági Erika 

9. c ker-log Csontos Zsuzsanna Almás Piroska 

9. d ker Krihó Éva Virág Németh Judit 

9. e tur-vend Tiszai Szabolcs  

9. f tur-vend 
Püspökiné Jámbor 

Zsuzsanna 
 

9. g tur-vend Völlerné Pál Mónika Sinkovics Tamásné 

9. h tur-vend-pék Hodák Sándor  

10. a 
tur-vend-gazd-

men 
Püspök Mária Szolnoki Adrienn 

10. b tur-vend Sinkovics Tamásné Tiszai Szabolcs 

10.c 
tur-vend-ker-

log 
Németh Judit Püspökiné Jámbor Zsuzsanna 

10. e szakács Czeglédi László  

10. f pincér-ker Tamás Csilla Cseresnyésné Bedő Györgyi 

10. g cukrász-pék Kovácsné Tóth Ildikó  

11. a p-sz-ü, v-ü-ü Sági Erika Andrea  

11. b szt, ct, vt Vlaszák Andrea  

11. c turt Varga Tünde Horogh Roland 

11. e szakács Zsoldos Tamásné  

11. f pincér-ker Almás Piroska Barbalics László 

11. g cukrász-pék Kovács Barbara Szántó Gábor 

12. a közgazd-ügyv Baranyai Magdolna  Kalmár Izabella Tímea 

12. b tur-vend Horogh Roland Gerlinger Sándor 

13. a pé-ir-ve-tu Barbalics László Kovács Edina Zita 
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 Éves feladatok havonként: 

Augusztus 
2022. augusztus 22. munkaközösség vezető választás  

2022. augusztus 23. javítóvizsgák záradékolása 

2022. augusztus 24. munkaközösségi értekezlet 

Szeptember 
2022. szeptember 2. - munkaterv elkészítése, leadása 

- nyári gyakorlatok adminisztrálása törzslap, 

bizonyítvány  

- törzslapok kiegészítése, helyesbítése 

- magasabb évfolyamokon a törzslapokban az új tanév 

megnyitása 

- egészségügyi kiskönyvek begyűjtése, ellenőrzése 

2022. szeptember 9. - közösségi szolgálat záradékolása 

- bizonyítványok, közösségi szolgálati naplók leadása a 

titkárságra 

- testnevelés felmentések leadása 

- folyosó ügyeleti rend elkészítése 

2022. szeptember 15-

23. 
- tanmenetek elkészítése, leadása 

2022. szeptember 20. - classroom kódok elküldése 

Október 

2022. október 5. 17 

óra 
szülői értekezlet – témája évfolyamonként 

• 9. évfolyam: Beilleszkedést hogyan segítheti a szülői 

ház 

• 10. évfolyam: Kortárs barátságok, mikor avatkozzon 

bele az iskola, a szülő 

• 11. évfolyam: Káros szenvedélyek, hogyan előzhető 

meg a rászokás 

• 12. évfolyam, 11. évfolyam (végzős): Szervezési 

feladatok (szalagavató, ballagás, ruha, tabló) 

• 13. évfolyam: Új képzési forma ismertetése 

2022. október 3-7 gólya-hét 

2022. október 6.  megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról 

2022. október 21. megemlékezés az Október 23-ai Forradalomról 

2022. október 28. - dokumentumok ellenőrzése 

- végzett tanulók utókövetése 

November 
2022. november 16. 

17 – 19 óra 
- nyílt nap 

- fogadónap 

2022. november 30. diákok tanulmányi helyzetének áttekintése, szülők 

értesítése bukás veszélyéről 
December 

2022. december - Adventi-projekt 

Január 
2023. január 3. osztályozó vizsgára kötelezetteknek nevének leadása 
2023. január 20. 8 óra 1. félév vége: osztályozó értekezlet 
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2023. január 27.  félévi értesítő kiosztásának határideje 

Február 

2023. február 1. 

14.30 óra 

1. félévet záró értekezlet 

2023. február 1. 17 

óra 
szülői értekezlet – témája évfolyamonként 

• 9. évfolyam: Konfliktusok kezelése 

• 10. évfolyam: Pályaválasztás, középpontban a 

fakultációs választás 

• 11. évfolyam: Gyermekeink munkavállalása 

• 12. évfolyam, 11. évfolyam (végzős): Érettségi, 

felvételi, szakmai vizsga  

• 13. évfolyam: Tapasztalatok a gyakorlati helyeken 

2023. február 3.  szalagavató 

2023. február 24. 

(25.) 

Megemlékezés a Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól 

Március 
2023. április 5.  pályaorientációs nap 

2023. március 10. megemlékezés: március 15. 

2023. március 22. 17-

19 óra 
fogadónap 

2023. március 24. szabadon választható órák igényeinek leadása 

2023. március 31. diákok tanulmányi helyzetének áttekintése, szülők 

értesítése bukás veszélyéről 

Április 
2023. április 14. - megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

- a végzős évfolyamon osztályozó vizsgára 

kötelezettek nevének leadása 

2023. április  10. évfolyam kompetenciamérés 

Május 

2023. május 4.  DÖK nap, bolondballagás 

2023. május 4. 8 óra osztályozó értekezlet, anyakönyv, bizonyítvány írása a 

végzős évfolyamokon 

2022. május 13. 10 

óra 

ballagás 

2022. május 19.  év végi osztályozó vizsgára kötelezettek nevének 

leadása 

2022. május 26. szabadon választott órák igényeinek leadása 

Június 
2023. június 3.  megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

2023. június 15. 8 óra osztályozó értekezlet 

bizonyítvány, anyakönyv írása 

2023. június 16. 17 

óra 

tanévzáró 

2023. június 23. 8-11 

óra 

9. osztályosok beiratkozása 

2023. június 30. 9 óra tanévet értékelő értekezlet 
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Az éves munkaterv táblázatba foglalva 

Feladat Határidő Felelős Ellenőrzést 

végzi 

Dokumentum 

Munkaterv 

elkészítése 

2022. szeptember 2. Horogh 

Roland 

vezetősé

g 

munkaterv 

Munkaközösség

i értekezletek 

folyamatos igény 

szerint 

Horogh 

Roland 

vezetősé

g 

jelentés 

Törzslapok 

kitöltése 

2022. szeptember 2. és 

9. 

2023. május-június 

osztályfőnö

kök 

vezetősé

g 

törzsalapok 

Szülői értekezlet 

előkészítése 

2022. október 1. 

2023. február 25. 

Horogh 

Roland 

vezetősé

g 

vázlat  

Szülői értekezlet 2022. október 5. 

2023. február 1. 

osztályfőnö

kök 

vezetősé

g 

jelenléti ív, 

feljegyzések 

Fogadóóra 2022. november 16. 

2023. március 22. 

szaktanárok vezetősé

g 

jelenléti ív 

Osztálykirándul

ás tervezése 

egy hónappal a 

kirándulás előtt 

igazgatónak 

bejelenteni 

osztályfőnö

kök 

vezetősé

g 

írásbeli 

jelentés 

Szülők 

tájékoztatása, 

esetleges bukás 

veszélyéről 

2022. november 30. 

2023. március 31. 

osztályfőnö

kök, 

szaktanárok 

vezetősé

g 

ellenőrző 

e-napló 

Közösségi 

szolgálat, 

koordinálása, 

szervezése, 

adminisztrálása 

2022. szeptember 9. 

folyamatos 

Baranyai 

Magdolna, 

Úr Zoltán,  

osztályfőnö

kök 

vezetősé

g 

bizonyítvány, 

közösségi 

szolgálati 

napló 

 

végzett tanulók 

utókövetése 

2022. október 28. osztályfőnö

k 

vezetősé

g 

jelentés 

Nagykanizsa, 2022. szeptember 01. 

 

 

             Horogh Roland  

         munkaközösség vezető 
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NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM THÚRY GYÖRGY 

TECHNIKUM 

REÁL 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023. tanév 
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Munkaközösség tagjai, elérhetőségük 

Név Email Telefon 

Almás Piroska almas.piroska@kerikanizsa.hu 30/419-0870 

Gyimes Magdolna magdolna.gyimes@kerikanizsa.hu 30/425-0004 

Hodák Sándor hodak.sandor@kerikanizsa.hu 20/961-5222 

Horogh Roland horogh.roland@kerikanizsa.hu 30/595-3757 

Janzsó Norbert janzso.norbert@kerikanizsa.hu 30/994-9440 

Kovács Barbara kovacs.barbara@kerikanizsa.hu 30/309-9553 

20/336-0339 
Kunvári Zoltán kunvari.zoltan@kerikanizsa.hu 20/529-5279 

Püspökiné Jámbor Zsuzsanna puspokine@kerikanizsa.hu 30/446-2062 

Richterné László Erzsébet richterne@kerikanizsa.hu 30/316-6911 

Szántó Gábor szanto.gabor@kerikanizsa.hu 30/854-0321 

Tamás Csilla tamas.csilla@kerikanizsa.hu 20/518-0859 

Vlaszák Andrea andrea.vlaszak@kerikanizsa.hu 70/943-2357 

Zsoldos Tamásné zsoldos.tamasne@kerikanizsa.hu 70/672-6622 

 

mailto:janzso.norbert@kerikanizsa.hu
mailto:kovacs.barbara@kerikanizsa.hu
mailto:kunvari.zoltan@kerikanizsa.hu
mailto:richterne@kerikanizsa.hu
mailto:tamas.csilla@kerikanizsa.hu
mailto:andrea.vlaszak@kerikanizsa.hu
mailto:zsoldos.tamasne@kerikanizsa.hu
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Feladatok, események 

A feladat megnevezése Határidő Felelős Ellenőrzést végző 
Dokumentáció, 

eredmény 

Munkaközösség alakuló ülése, 

vezetőválasztás 
2022.08.22. 

intézmény vezetősége, 

munkaközösség-vezető 
igazgató jegyzőkönyv 

Pedagógiai program felülvizsgálata 2022.08.24. munkaközösség-vezető igazgató 
javaslattétel a 

vezetőségnek, 

munkaanyag Munkaterv elkészítése, elektronikus 

úton az igazgatónak elküldeni 
2022.09.02. munkaközösség-vezető igazgató munkaterv 

Tanmenetek készítése, ellenőrzése, 

leadása 
2022.09.15-

23 
szaktanárok 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 
tanmenetek 

Google  tantermek kialakítása, a 

felmenő évfolyamok aktualizálása,  
2022.09.20 szaktanárok 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 
Classroom kódok 

Digitális kompetencia csoportok 

kialakítása, teremrend, 

terembeosztás egyeztetése 

2022.09.23. szaktanárok munkaközösség-vezető ülésrend, aláíró ívek 

OSZKTV tanulócsoportok 

kiválasztása, felkészítés 
2022.09.23 szaktanárok munkaközösség-vezető bemutató 

A 10. évfolyam Országos bemeneti 

mérése 

2022. 09 26-

10.03 
szaktanárok 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

matematikai eszköztudás, 

természettudományos 

műveltség felmérése A szertárak eszközeinek, rendjének 

áttekintése 
2022.10.21. szaktanárok munkaközösség-vezető 

eszközfelmérő 

dokumentumok 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

szakkörök 
folyamatos szaktanárok 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 
naplók 

Közép- és emelt szintű érettségire, 

szakmai vizsgára felkészítés 
folyamatos szaktanárok igazgató naplók 

Továbbképzések, tanfolyamok folyamatos szaktanárok 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
igazolások 

Pályázatok figyelése folyamatos Zsoldos Tamásné 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
pályázati adatlap 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős Ellenőrzést végző 
Dokumentáció, 

eredmény 

Szakközépiskolai tanulók 

közismereti versenye 
folyamatos 

Püspökiné Jámbor 

Zsuzsanna 

 igazgató, 

munkaközösség-vezető, 
nevezési lapok 

Megyei Matematikaverseny 2022.10. Tamás Csilla 
 igazgató, 
általános 

igazgatóhelyettes 

nevezési lapok 

Netverseny folyamatos szaktanárok 
 igazgató, 

munkaközösség-vezető 
eredménylista 

Internetes Tanulmányi Versenyek folyamatos szaktanárok 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
eredménylista 

Természettudományos és digitális 

témájú konferenciákon és 

tanfolyamokon való részvétel 

folyamatos Zsoldos Tamásné 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
igazolások 

Magyar Tudomány Napja 2022.11.03. Zsoldos Tamásné munkaközösség-vezető iskolai tabló készítése 

Az iskolai nyílt napra bemutató 

anyag készítése 
2022.11.16-

17. 
szaktanárok 

igazgató, 
szakmai 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető 

 

Jelentkezési határidő a Nemzetközi 

Kenguru Matematikaversenyre 
2022.11.20 szaktanárok igazgatóhelyettes nevezések 

A Szalagavatóra kisfilm készítése 2023 02.03. Almás Piroska 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
kisfilm 

Nemzetközi Energiatakarékossági 

Világnap 
2023.03.06. Janzsó Norbert munkaközösség-vezető iskolai tabló készítése 

Kenguru matematika verseny 2023.03.16 Gyimes Magdolna 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
eredménylista 

Nemzetközi Eratoszthenész mérés 2023.03.21 Zsoldos Tamásné munkaközösség-vezető fotók 

Víz Világnapja 2023.03.22. Horogh Roland munkaközösség-vezető iskolai tabló készítése 

Meteorológiai Világnap 2023.03.23. Zsoldos Tamásné munkaközösség-vezető PPT 
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A feladat megnevezése Határidő Felelős Ellenőrzést végző 
Dokumentáció, 

eredmény 

Föld Órája 2023.03.24 Almás Piroska munkaközösség-vezető PPT; fotók 

Csillagászat Napja 20223.04.28. Zsoldos Tamásné munkaközösség-vezető fotók 

Kompetenciamérésre felkészítés 

(10. évfolyam, matematika) 
folyamatos szaktanárok 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 
naplók 

Iskolai Facebook oldal üzemeltetése folyamatos Almás Piroska igazgató Facebook oldal 

Iskolai ünnepélyek, rendezvények 

fotózása 
folyamatos Hodák Sándor igazgató Drive-ra feltöltött fotók 

Témahét Pénz7 
2023.03.07-

13 

munkaközösség-vezető, 

szekcióvezetők 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
ütemterv készítése 

Együttműködés a 

munkaközösségekkel, 

segítségnyújtás, tapasztalatcsere 

folyamatos szaktanárok 
általános és szakmai 

igazgatóhelyettes 
emlékeztető 

A közismereti és a szakmai tárgyak 

tananyagainak összehangolása 
folyamatos szaktanárok 

igazgató, általános és 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
tanmenetek 

Óralátogatások folyamatos munkaközösség-vezető igazgató óralátogatási lapok 

Módszergyűjtés folyamatos szaktanárok munkaközösség-vezető  

A tanév munkájának értékelése 2023. június munkaközösség-vezető igazgató beszámoló 

 

Nagykanizsa, 2022. szeptember 1.    Tamás Csilla  munkaközösség-vezető 
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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

VENDÉGLÁTÁS ELMÉLETI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2022/2023.tanév 

 

 

 

 

A munkaközösség tagjai, elérhetőségük 
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Név E- mail cím  

Balogh András balogh.andras@kerikanizsa.hu 

Czeglédi László czegledi.laszlo@kerikanizsa.hu 

Cseresnyésné Bedő Györgyi cseresnyesne.bedo.gyorgyi@kerikanizsa.hu 

Csontos Zsuzsanna csontos.zszuzsannavkerikanizsa.hu 

Kovács Barbara kovacs.barbara@kerikanizsa.hu 
Kovács Edina Zita kovacs.edina@kerikanizsa.hu 

Krihó Virág Éva kriho.virag.eva@kerikanizsa.hu 
Pörzse Gabriella porzse.gabriella@kerikanizsa.hu 
Sinkovics Tamásné sinkovicsne@kerikanizsa.hu 

Szántó Gábor  szanto.gabor@kerikanizsa.hu 
Szendrei Ferenc  szendrei.ferenc@kerikanizsa.hu 

Tiszai Szabolcs tiszai.szabolcs@kerikanizsa.hu 

Varga Tünde varga.tunde@kerikanizsa.hu 

Völlerné Pál Mónika pal.monika@kerikanizsa.hu 

mailto:balogh.andras@kerikanizsa.hu
mailto:czegledi.laszlo@kerikanizsa.hu
mailto:kovacs.edina@kerikanizsa.hu
mailto:sinkovicsne@kerikanizsa.hu
mailto:tiszai.szabolcs@kerikanizsa.hu
mailto:varga.tunde@kerikanizsa.hu
mailto:pal.monika@kerikanizsa.hu
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MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATA, CÉLJAI A 2022/2023-AS TANÉVBEN  

 

A munkaközösség az intézményvezetés felkérésére, a vendéglátó munkaközösség tagjainak támogatása mellet alakult meg. A munkaközösség 

tagjai, vezetője, feladatát a vendéglátó gyakorlati munkaközösség feladatai mellet, azt kiegészítve, támogatva. azzal összhangban végzi. 

 

1. Oktatás, tanítás, fejlesztés a vendéglátás gyakorlati munkaközösséggel együttműködve, annak munkáját kiegészítve. 

2. A szakmai képzés gyakorlati tevékenységeinek hatékony szervezése, lebonyolítása. 

3. A vendéglátás elméleti képzésben oktatók munkájának összehangolása, támogatása. 

4. A képzési rendszer és tartalmak változásaihoz való alkalmazkodás, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a projektoktatás színvonalának 

emelése. 

5. A vendéglátó elméleti képzés minőségének javítása. 

6.  A képzésben részt vevő diákok teljesítményének javítása, a lemorzsolódás és bukások számának, arányának csökkentése. 

7. A szakmai vizsgák színvonalának emelése. 

8. Szakmai bemutatókon, versenyeken való részvétel.  

9. A munkaközösség tagjainak szakmai továbbképzésének támogatása,  szakmai konzultációkon való részvétel. 

10. Hatékony, eredményes pályaorientáció. 
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Feladatok, események a tanév során  

A feladat megnevezése Határidő/időszak Felelős Ellenőrzést végző 
Dokumentáció, 

eredmény 

Munkaközösség alakuló ülése, 

vezető választás 
2022.augusztus 22. 

intézmény 

vezetősége, 

munkaközösség-

vezető 

igazgató Jegyzőkönyv 

Munkaterv előkészítése, javaslatok 

megfogalmazása 
2022. augusztus 23 

Munkaközösség-

vezető 
igazgató 

Feljegyzés, előzetes 

munkaterv 

Pedagógiai program, szakmai 

programok. felülvizsgálata, 

felnőttképzési óraszámok 

felosztása jelenléti, egyéni, on-line 

oktatás között; tantárgyfelosztás 

véleményezése, javaslatok 

megtétele 

2022. augusztus 25. 
Munkaközösség-

vezető 
igazgató 

Feljegyzés,felnőttképzési 

órák terve , ttf 

Munkaterv elkészítése, továbbítása 

elektronikus úton az igazgatónak, 

szakmai igazgatóhelyettesnek 

2022. szeptember 2. 
munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

munkaterv 

Őszi szakmai vizsgákra felkészítés  
2022. szeptember, 

október eleje 

munkaközösség-

vezető 
igazgató Munkaterv 

Tanmenetek elkészítése, 

ellenőrzése, leadása 

munkaközösség vezetőnek 

2022. szeptember 15. 
munkaközösség-

vezető 

szakmai-

igazgatóhelyettes Tanmenetek 

Tanmenetek leadása vezetőknek 2022. szeptember 23. 
munkaközösség-

vezető 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Tanmenetek 

 

Versenyzők kiválasztása, felkészítő 

tanár kiválasztása 
2022. szeptember  

munkaközösség-

vezető 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
Feljegyzés 

Szakmai versenyfelkészítés folyamatos oktatók 
szakmai-

igazgatóhelyettes 
E-napló 
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„Az én szakmám/hobbim” 

előadássorozat megszervezése, 

tervezése, időpontok egyeztetése 

2022.szeptember 

munkaközösség-

vezetők ( gyakorlati, 

elméleti) 

iskolavezetés Munkaterv 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

szakkörök 
folyamatos oktatók 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 
E- napló 

Alapítványi bál szervezése 2022.szeptembertől  
munkaközösség-

vezető, oktatók 
iskolavezetés Programterv  

A vendéglátós szakmák, az iskola 

népszerűsítése érdekében bemutató 

órák, szakkörök szervezése, 

lebonyolítása 

folyamatos oktatók 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
Feljegyzés 

Alapítványi bál lebonyolítása 2022.november   
munkaközösség-

vezető, oktatók 
iskolavezetés Forgatókönyv 

Hatékony tanítási módszerek 

kidolgozása, bemutató óra 

szervezése, konzultáció 

folyamatos oktatók 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 

A tanórák dokumentumai ( 

pl. óratervek stb.) 

Versenykiírások figyelése folyamatos 
munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Nevezési lapok 

Kamarai együttműködés, Road-

show-k, szakmai kirándulások, 

szakmai rendezvények 

folyamatos oktatók 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
Feljegyzés 

Adventi kavalkád szervezése ( 

Thúry vásár helyett javasolt 

projekt)  

folyamatos szaktanárok 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
projekttervek 

Projekt napok lebonyolítása október oktatók 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 
projekttervek 

Szakmai versenyek szervezése, 

lebonyolítása (OSZTV és ágazatos 

érettségihez kapcsolódó versenyek, 

egyéb szakmai versenyek) 

versenykiírás szerint 

munkaközösség-

vezető 

oktatók 

igazgató, 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Versenydolgozatok 

eredményjegyzék 

Továbbképzések, tanfolyamok folyamatos oktatók igazgató Igazolások 



70 
 

tanúsítvány 

Pályaválasztási nyílt nap 

előkészítése és lebonyolítása 
2022. november 16. 

munkaközösség-

vezető 

oktatók  

 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

 

Prezentáció a vendéglátó 

ágazati képzésről 

Adventi forgatag lebonyolítása 2022.december  

munkaközösség-

vezető 

oktatók 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Projekt dokumentációi 

Óralátogatások folyamatos 

munkaközösség-

vezető 

oktatók 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezető 

Óralátogatások 

dokumentumai 

A félév munkájának értékelése 2023. január 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
Jegyzőkönyv, jelenléti ív 

A érettségi szóbeli tételsor 

aktualizálása 
2023. január  

munkaközösség-

vezető 

oktatók  

szakmai 

igazgatóhelyettes 
Érettségi tételek 

Szakmai vizsgára jelentkezés 
2023. január, február 

eleje 
osztályfőnök 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Jelentkezési lapok kitöltése 

Következő évi tankönyv rendelés 

elkészítése, leadása 
2023. február, március 

munkaközösség-

vezető 

szakmai 

igazgatóhelyettes 
Tankönyv lista 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói 

témahét lebonyolításában való 

részvétel   

2023 március 6-18. 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Óratervek, prezentációk a 

témahétre 

Szakmai vizsga és ágazati alapozó 

vizsgák (szakközépiskolai és 

technikum képzésben egyaránt 

)előkészítése 

 

2023.április szaktanárok 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezető, 

gyakorlati oktatás vezető 

Vizsgafeladatok 
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Nagykanizsa, 2022.09.02.                                                                    Cseresnyésné Bedő Györgyi 

                 munkaközösség-vezető 

 

Szakmai érettségi vizsgák 

lebonyolításában tevékeny 

részvétel 

2023. május-június 

szaktanárok 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Vizsgadokumentumok 

Szakmai vizsga lebonyolítása 2023. május–június 

szaktanárok 

képző intézményt 

képviselő tag 

jegyző 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

gyakorlati oktatás vezető 

Vizsgadokumentumok 

Szakemberek, képzőhelyek 

tanulókat motiváló pályázatainak 

támogatása, előkészítése 

folyamatos 
Oktatók 

intézmény vezetősége 
Igazgató  

Javítóvizsga feladatainak 

összeállítása (írásbeli feladat 

megoldókulccsal, tematika/tételsor) 

2023. június oktatók igazgató 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlapok, 

gyakorlati feladatok 

A tanév munkájának értékelése 2023.június 
munkaközösség-

vezető 

igazgató 
Jelentés 

Ágazati alapozó vizsgák  2023. június oktatók 

igazgató 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Vizsgadokumentumok 
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Vendéglátás ágazat gyakorlati 

MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 

MUNKATERVE 

2022/2023.tanév 

 

Varga Tünde 

munkaközösség-vezető 
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A munkaközösség tagjai, elérhetőségük 

 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGEI, FELADATAI, CÉLJAI 

 

1. A szakmai képzés gyakorlati tevékenységeinek hatékony szervezése, lebonyolítása 

• a képzés előírásainak megfelelő, de költséghatékony anyagfelhasználás a gyakorlati foglalkozások tervezése és szervezése, 

megvalósítása folyamán 

Név Oktatott képzések/ágazatok Email 

Balogh András vendéglátás-turizmus, szakács  balogh.andras@kerikanizsa.hu 

Czeglédi László vendéglátás, pincér, vendégtéri szakember, 

szakács 

czegledi.laszlo@kerikanizsa.hu 

Csendesné Dolinay Margit pék csendesne@kerikanizsa.hu 

Cseresnyésné Bedő Györgyi vendéglátás, vendéglátásszervező, szakács, 

vendégtéri szakember 

cseresnyesne.bedo.gyorgyi@kerikanizsa.hu 

Herman Tamás vendéglátás-turizmus alapképzés herman.tamas@kerikanizsa.hu 

Kovács Edina Zita  kovacs.edina@kerikanizsa.hu 

Sinkovics Tamásné vendéglátás-turizmus, cukrász, cukrász 

szaktechnikus 

sinkovicsne@kerikanizsa.hu 

Szendrei Ferenc vendéglátás szendrei.ferenc@kerikanizsa.hu 

Tiszai Szabolcs vendéglátás-turizmus, vendéglátás, pincér-

vendégtéri szakember 

tiszai.szabolcs@kerikanizsa.hu 

Varga Tünde vendéglátás, vendéglátásszervező, szakács, 

szakács szaktechnikus, vendéglátás-turizmus 

varga.tunde@kerikanizsa.hu 

Völlerné Pál Mónika vendéglátás-turizmus pal.monika@kerikanizsa.hu 

mailto:balogh.andras@kerikanizsa.hu
mailto:czegledi.laszlo@kerikanizsa.hu
mailto:csendesne@kerikanizsa.hu
mailto:cseresnyesne.bedo.gyorgyi@kerikanizsa.hu
mailto:herman.tamas@kerikanizsa.hu
mailto:kovacs.edina@kerikanizsa.hu
mailto:sinkovicsne@kerikanizsa.hu
mailto:szendrei.ferenc@kerikanizsa.hu
mailto:tiszai.szabolcs@kerikanizsa.hu
mailto:varga.tunde@kerikanizsa.hu
mailto:pal.monika@kerikanizsa.hu
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2. A gyakorlati képzésben oktatók munkájának összehangolása 

• tanmenetek egyeztetése, jó gyakorlatok adaptálása  

3. A képzési rendszer és tartalmak változásaihoz való alkalmazkodás, a helyi sajátosságok figyelembe vételével 

• portfólió minta készítése 

• nyersanyagkosarak aktualizálása 

• intézményi feladatlapok elkészítésében való aktív részvétel 

4. A gyakorlati képzés minőségének javítása 

• munkaruha fontossága, hiányának szankciói 

• Tanműhelyek rendje továbbítása E-Kréta felületre 

• jó gyakorlatok megosztása 

    

5. A képzésben részt vevő diákok teljesítményének javítása, a lemorzsolódás és bukások számának, arányának csökkentése 

• oktatói továbbképzéseken való részvétel,  

• hatékony motivációs módszerek kidolgozása 

• konzultációs lehetőségek beiktatása 

6. A szakmai vizsgák színvonalának emelése 

• portfólió minták készítése  

• felkészítő, tehetséggondozó órák  

• konzultációs lehetőségek 

• könyvtári számítógépek használata, IKT órák kiterjesztése 

7. Szakmai bemutatókon, versenyeken való részvétel 
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• szakmai kirándulások szervezésének lehetőségei, egyeztetések   

• kapcsolat képzőhelyekkel, szakmai szervezetekkel 

8. Szakmai tevékenység bemutatása online 

• tanulói produktumok bemutatása,  

• folyamatábrák, videók készítése, továbbítása az intézmény honlapjára 

• Thúry Vásár : Adventi forgatag rendezvény projekt módon való megvalósítása 

9. A munkaközösség tagjainak szakmai továbbképzése, szakmai konzultációkon való részvétel, Oktatói Továbbképzési Rendszer 

lehetőségeinek fegyelemmel kísérése 

10. Pályaorientációs tevékenység  

• főzőverseny szervezése általános iskolai tanulók részére 
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Feladatok, események 

A feladat megnevezése Időpont/Határidő Felelős Ellenőrzést végző 
Dokumentáció, 

eredmény 

Munkaközösség alakuló ülése, 

vezető választás 
2022. augusztus 22. 

intézmény 

vezetősége, 

munkaközösség-

vezető 

igazgató Jegyzőkönyv 

Pedagógiai program felülvizsgálata 

Tanműhelyek órarendje elkészítése 

Cukrász PC Házirendje 

2022. augusztus 23. 
munkaközösség-

vezető 
igazgató 

Javaslattétel a 

vezetőségnek, 

munkaanyag 

Munkaterv elkészítése, továbbítása 

az iskolavezetés részére 
2022. szeptember 02. 

Munkaközösség-

vezető 
igazgató Munkaterv 

„Az én szakmám/hobbim” 

előadássorozat megszervezése, 

tervezése, időpontok egyeztetése 

2022 szeptembertől 

havonta 

munkaközösség-

vezető 
iskolavezetés Munkaterv 

Őszi szakmai vizsgákra felkészítés 

a szakmai vizsgákig 

2022 szeptember-

október 

munkaközösség-

vezető 
igazgató Munkaterv 

Tanmenetek elkészítése, 

ellenőrzése, továbbítása 

munkaközösség vezetőnek 

2022. szeptember 15. 
munkaközösség-

vezető 

szakmai-igazgatóhelyettes 

Tanmenetek 

Tanmenetek továbbítása szakmai 

igazgatóhelyettesnek 
2022. szeptember 23. 

munkaközösség-

vezető 
szakmai igazgatóhelyettes 

Tanmenetek 

 

Portfólió minták elkészítése 

Nyersanyagkosarak véglegesítése 
2022. október végéig 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

szakmai igazgatóhelyettes 
Portfólió minták 

Nyersanyagkosarak 

Alapítványi bál szervezése 2022. 1. félév 
munkaközösség-

vezető, oktatók 
iskolavezetés  

Versenyzők kiválasztása, felkészítő 

tanár kiválasztása, felkészítő órák 

órarendbe építésének lehetőségei 

2022. október 1. 
munkaközösség-

vezető 
szakmai igazgatóhelyettes Feljegyzés 
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Szakmai versenyfelkészítés 
2022 szeptembertől 

folyamatosan 
oktatók 

szakmai-igazgatóhelyettes 
E-Kréta 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

szakkörök 
folyamatosan oktatók 

igazgató, munkaközösség-

vezető 
E-Kréta 

Projekt napok lebonyolítása 

Adventi kavalkád szervezése 
2022 október oktatók 

igazgató, munkaközösség-

vezető 
projekttervek 

A vendéglátós szakmák, az iskola 

népszerűsítése érdekében bemutató 

órák, szakkörök, podcast, TikTok 

folyamatosan  
igazgató, munkaközösség-

vezető 
Feljegyzés, facebook  

Új tanítási módszerek kidolgozása, 

bemutató óra szervezése 
folyamatosan szaktanárok 

igazgató, munkaközösség-

vezető 

A tanórák 

dokumentumai ( pl. 

óratervek stb.) 

Vendéglátós szakemberek szakmai 

előadásai, bemutatói 
folyamatosan szaktanárok 

igazgató, munkaközösség-

vezető 
Feljegyzés 

Versenykiírások figyelemmel 

kísérése 
folyamatosan 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Nevezési lapok 

Kamarai együttműködés, Road-

showok, szakmai kirándulások 
folyamatosan oktatók 

igazgató, munkaközösség-

vezető 
Feljegyzés 

Adventi forgatag rendezvény 

előkészítése 

folyamatos a decemberi 

lebonyolításig 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Csapatok prezentációi 

Projekt napok lebonyolítása október oktatók 
igazgató, munkaközösség-

vezető 
projekttervek 

Szakmai versenyek szervezése, 

lebonyolítása (OSZTV és ágazatos 

érettségihez kapcsolódó versenyek, 

egyéb szakmai versenyek) 

 

 

versenykiírás szerint 

munkaközösség-

vezető 

oktatók 

igazgató, 

szakmai igazgatóhelyettes 

Versenydolgozatok 

eredményjegyzék 

Továbbképzések, tanfolyamok folyamatosan oktatók igazgató 
Igazolások 

tanúsítvány 
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IKK Oktatói Továbbképzési 

Rendszer  

Pályaválasztási napok, általános 

iskolások főző versenye 
2022. második félév 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Kiállítási anyagok, stand 

Pályaválasztási nyílt nap 

előkészítése és lebonyolítása 
2022. november 16. 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

 

Prezentáció a 

vendéglátás turisztika 

ágazati képzésről 

Adventi Forgatag 2022.december 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Program dokumentációi 

Óralátogatások folyamatosan 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezető 

Óralátogatások 

dokumentumai 

Mellékszakképesítés vizsgáinak 

szervezése, lebonyolítása 

2022 szeptembertől  

2023 januárig 
   

A félév munkájának értékelése 2023. január 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

szakmai igazgatóhelyettes Jegyzőkönyv, jelenléti ív 

Az érettségi szóbeli tételsor 

aktualizálása 
2023. január  

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

szakmai igazgatóhelyettes Érettségi tételek 

Szakmai vizsgára jelentkezés 2023. január 
osztályfőnök 

 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

Jelentkezési lapok 

kitöltése 

Projekt napok lebonyolítása folyamatos oktatók 
igazgató, munkaközösség-

vezető 
projekttervek 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói 

témahét lebonyolításában való 

részvétel   

2023.március 6-10. 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

Óratervek, prezentációk 

a témahétre 

Pályaorientáció 

projektnapok 
2023.április oktatók munkaközösség-vezető  
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Nagykanizsa, 2022.szeptember 1.                                                            Varga Tünde 

                                munkaközösség-vezető 

 

Kiállítási anyagok, 

feladatok 

 

Szakmai vizsga előkészítése 

 
2023.április oktatók 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

munkaközösség-vezető, 

gyakorlati oktatás vezető 

Vizsgafeladatok 

Szakmai érettségi vizsgák 

lebonyolításában tevékeny 

részvétel 

2023. május-június 

oktatók 

munkaközösség-

vezető 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Vizsgadokumentumok 

Szakmai vizsga lebonyolítása 2023. május–június 

oktatók 

képző intézményt 

képviselő tag 

jegyző 

igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 

gyakorlati oktatás vezető 

Vizsgadokumentumok 

Nyári táborok szervezése 

(főzőtábor, kis séf, csapatépítés, 

parti szervezés, tematikus 

programok) 

folyamatosan 

intézmény 

vezetősége, 

munkaközösség-

vezető 

 

 

Igazgató 

 

 

Nyári táborok 

Javítóvizsga feladatainak 

összeállítása (írásbeli feladat 

megoldókulccsal, tematika/tételsor) 

2023. június oktatók igazgató 

szóbeli tételek, 

írásbeli feladatlapok, 

gyakorlati feladatok 

A tanév munkájának értékelése 2023. június 
munkaközösség-

vezető 

igazgató 
Jelentés 

Ágazati alap vizsgák  2023. május-június oktatók 
igazgató 

szakmai igazgatóhelyettes 
Vizsgadokumentumok 


