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1. BEVEZETÉS 

A Kaposvári SZV Dráva Völgye Technikum és Gimnázium munkaterve a kaposvári 

Szakképzési Centrum keretmunkaterve figyelembevételével, illetve az intézmény működését 

meghatározó alapdokumentumok (szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, 

házirend) alapján készült. 

A vonatkozó jogszabályokat a keretmunkaterv rögzíti. 

 

2. HELYZETELEMZÉS  

2.1. Szervezeti változások 

A 2020/21-es tanévet az iskola új szervezeti formában kezdte meg, hiszen 2020. július 1-től a 

kollégiumi feladatellátás önálló intézményben valósul meg. A képzési szerkezet nem változik, 

továbbra is technikumi és 6 évfolyamos gimnáziumi képzésekben tanulhatnak a diákok. A 

jogszabályi, illetve a szervezeti változásoknak megfelelően módosult az iskola neve. 

2.2.  Statisztikai adatok 

A tanév eleji tanulói létszám a nappali képzésben 464 fő, ami 15 fővel több, mint a tavalyi 

évben. A 2016-ban informatika és turisztika ágazatban indult képzések eljutottak a szakképző 

évfolyamig, így ezeken a területeken már 9-13. évfolyamon folyik az oktatás. Az erdészeti 

képzés esetében is 9-13. évfolyamon tanulnak a diákok, itt hosszú idő óta folyamatos a 

beiskolázás. Kifut azonban a vízügyi képzés, jelenleg már csak egy osztály maradt a 13. 

évfolyamon. Az ügyvitel ágazatban 2018-ban indult először képzés, amelynek kimenete az 

Irodai titkár (OKJ: 45 364 03) szakképesítés. Az ügyvitel ágazat a hatályos szakmajegyzékben 

(a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló - 319/2020. (VII.1.) Korm. rendelettel 

módosított - 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint) már nem szerepel, így ennek megfelelően 

az új tanévben a gazdálkodás és menedzsment ágazatban kezdték a diákok a tanulmányaikat.  

A 464 tanuló 20 osztályban tanul, ami a 7-13. évfolyamra vonatkoztatva 23,2 fős 

osztálylétszámot jelent.  

A felnőttek szakmai képzésére a beiskolázás folyamatos. A jelentkezések alapján – várhatóan 

a második félévtől - 2 éves erdésztechnikus képzés indítható. 
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2.3. Létszámadatok a nappali képzésben 

Képzéstípus Osztály Létszám 
Átlag- 

létszám 
Összesen 

Hatosztályos gimnázium 

7. g 34 

25,5 153 

8. g 24 

9. g 26 

10. g 25 

11. g 28 

12. g 16 

Technikum 

 

9. e 28 

25 250 

9. üt 26 

9. i 20 

10. e 27 

10. üt 30 

10. i 24 

11. e 29 

11. it 19 

12. e 20 

12. it 27 

Technikum 

(Szakképző évfolyam) 

5/13. e 28 

15,25 61 
5/13. v 10 

5/13. i 13 

5/13. t 10 

Összesen   23,2 464 
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2.4. Tárgyi feltételek 

2.4.1. Épületek, helyiségek 

Az iskola épületeinek, gyakorlati oktatási helyeinek, állapota a feladataink ellátásához 

megfelelő. Elegendő számú tanterem, közösségi helyiség rendelkezésre áll, de az informatika, 

a turisztika és az ügyvitel képzések megnövekedő igénye miatt a GINOP-6.2.3 pályázat 

keretében érkező számítógépek felhasználásával két olyan termet kell kialakítanunk, amelyek 

az informatikai feltételeket igénylő szakmai órák ellátásához szükségesek. A meglévő általános 

funkciójú tantermek közül vannak olyan helyiségek, amelyek rendelkeznek hálózati 

csatlakozási lehetőségekkel, így felhasználhatók erre a célra. Továbbá a turisztika és az ügyvitel 

képzés szakmai igényeinek megfelelően tanirodai célú tanterem kialakítása is szükséges, de a 

meglévő eszközökkel és berendezésekkel további fejlesztési igény nélkül megoldható. 

2.4.2. Tárgyi eszközök 

Az oktatáshoz szükséges eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak. Az új ágazati képzésekhez 

szükséges eszközigény felmérése a tanévet megelőzően megtörtént, a beszerzésük folyamatban 

van. A felmenő képzések esetében is szükséges eszközfejlesztés, elsősorban a szakmai vizsgára 

való felkészítés érdekében (pl. szállodai szoftver – turisztikai szervező, értékesítő, 

projektprogram – gazdasági informatikus). A tanév elején a beszerzéshez szükséges folyamatok 

elindultak. 

A testnevelés oktatásához, illetve a mindennapi testnevelés megvalósításához a gyorsan 

elhasználódó eszközök (pl. labdák), illetve bizonyos egyéb sporteszközök (pl. dobbantó, 

labdák) beszerzésére szükség van. Ezekhez a Centrum felé benyújtott igény alapján történő 

beszerzés mellett pályázati lehetőségeket is keresni kell. 

2.4.3. Személyi feltételek 

Az oktatói testület létszámában és összetételében jelentős változás történt. A korábbi 

kollégiumi intézményegységhez tartozó dolgozók - 10 nevelőtanár, 3 takarító - az új tanévben 

már az önálló kollégiumhoz tartoznak, továbbá az oktatás területén 6 fő, az egyéb dolgozók 

közül 4 fő nem folytatja tovább a munkáját nyugdíjazás és a szervezeti átalakítás miatt, így 

összesen 23 fő távozott az iskola korábbi dolgozói közösségéből. 

A nyár folyamán meghirdetett oktatói és technikai munkakörökre vonatkozó álláshelyeket két 

kivétellel (informatikus/informatika szakos tanár, német szakos tanár) sikerült betölteni. Az így 

ellátatlanul maradt órákat, az éves munkaidőkeret feletti órák egy részét, illetve a kis óraszámú 
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tantárgyak oktatását, amelyekre nem tervezhető teljes álláshely (pl. ének, rajz) óraadók 

alkalmazásával lehet megoldani. 

Az oktató testület létszáma:  38 fő 

Óraadók száma:   12 fő 

Technikai dolgozók létszáma:  15 fő 

Az óraadókkal ellátott órák száma összesen: 92,5 óra 

2.4.4. Új oktatók a 2020/21-es tanévben 

Sorszám Név Szakterület Végzettség 

1. Arató Eszter 
gazdasági, marketing 

tantárgyak 
okleveles közgazdásztanár 

2. Halász-Kömpf Anita idegen nyelv német nyelvtanár 

3. Harasztia János matematika matematika szakos tanár 

4. Ihárosi Péter 
erdész szakmai 

tantárgyak 
erdőmérnök 

5. Ila Viktória informatika  
mérnök-informatikus 

informatika mérnöktanár 

6. Köhler Gellért 
turisztika szakmai 

tantárgyak 

közgazdász turisztika-

vendéglátás szakon 

7. Leopold László idegen nyelv 
történelem-angol szakos 

tanár 
 

Az munkaviszonyban dolgozó oktatók végzettsége megfelel a jogszabályokban előírtaknak, 

kivéve Cseresznyés Bálint testnevelőt, aki jelenleg sportedzői végzettséggel rendelkezik. A 

szükséges végzettséget előreláthatóan 2021. június 30-áig megszerzi. 

2.4.5. Óraadók a 2020/21-es tanévben 

Sorszám Név Szakterület Óraszám 

1. Berkicsné Vizi Krisztina ének-zene 4 

2. Boa Tamás erdész szakmai tantárgyak 17 

3. Eperjesiné Pósz Tünde vizuális kultúra 4 

4. Koczor Meló Edina projektmenedzsment 7,5 

5. Horváth Sándor 
informatika szakmai 

tantárgyak 
18 

6. Lőrincz András német nyelv 18 

7. Orsós György történelem 6 

8. Puller Krisztina magyar nyelv és irodalom 15 

9. Sabján Gábor erdész szakmai tantárgyak 10 

10. Weszner Ádámné rendezvényszervezés 3 
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3. A TANÉV KIEMELT CÉLJAI 

A 2020/2021-es tanév alapvető céljait a Kaposvári Szakképzési Centrum munkaterve rögzíti az 

iskolák vonatkozásában is. A tanév céljainak meghatározása ennek megfelelően, illetve az 

iskola speciális jellemzőinek figyelembevételével történik. 

 A vonatkozó jogszabályoknak, a Centrum és az iskola belső szabályzatainak megfelelő 

jogszerű működés. 

 Az rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony és felelős gazdálkodás. 

 Az oktatás és a nevelés hatékonyságának és eredményességének biztosítása, a színvonal 

megtartása a tevékenységrendszer minden területén. 

 Az iskola hagyományrendszerének és szellemiségének megőrzése mellett a változó és 

megújuló igényekhez való rugalmas alkalmazkodás. 

 Az átalakult szakképzési rendszerből következő rövidtávú - a tanévre vonatkozó -

feladatok megvalósítása, felkészülés közép- és hosszútávú feladatokra. 

 A meglévő kapcsolatrendszer ápolása és fejlesztése. 

 Az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása, folyamatos 

alkalmazkodás a változó körülményekhez. 

 A beiskolázással kapcsolatos feladatok megvalósítása az eredményes beiskolázás 

érdekében, a beiskolázási tevékenység hatékonyságának növelése. 

 A pályázati tevékenység és eredményesség fejlesztése. 

 A vezetői ellenőrzés folyamatának fejlesztése, tudatos és tervezett ellenőrzési rendszer 

kialakítása. 

 Az önállóvá vált kollégiummal való hatékony, közös értékrenden alapuló 

együttműködés kialakítása. 
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4. A TANÉV FELADATAI 

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó oktatási, nevelési és képzési feladatokat a Centrum 

munkaterve meghatározza. Az iskola munkatervében rögzített további feladatok ezeknek a 

feladatoknak az iskolai szintű megvalósítását biztosítják a helyi sajátosságoknak megfelelően.  

Kiemelt feladatok 

 A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása. 

 A működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

 Az oktatók felkészítése a Szakképzés 4.0 feladatainak végrehajtására, ennek érdekében 

belső és külső továbbképzések szervezése, az információk időben történő és pontos 

átadása. 

 A KRÉTA tanügyigazgatási rendszer hiánytalan és naprakész feltöltése a szükséges 

adatokkal, a változások azonnali rögzítése. 

 A pályaorientációs tevékenység megvalósítása. 

 A külső kommunikáció és a marketing tevékenység hatékonyságának fejlesztése, 

visszacsatolás az eredményesség vizsgálata érdekében. 

 Az aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése, a pályázati lehetőségek 

felhasználása. 

 Tehetséggondozás, ezen belül felkészítés a tanulmányi, szakmai, illetve 

sportversenyekre. 

 Hátránykompenzációs feladatok teljesítése. 

 Az előírt országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi, NETFIT) feladatainak 

végrehajtása. 

 Az érettségi és a szakmai vizsgák jogszerű lebonyolítása. 

 A felnőttek szakmai oktatásával és képzésével kapcsolatos tervezési, szervezési, 

ellenőrzési és lebonyolítási feladatok megvalósítása. 
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5. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

5.1. A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az elfogadott szakmai program 

folyamatos felülvizsgálata, a szükséges 

korrekciók végrehajtása. 

A módosított házirend és szervezeti és 

működési szabályzat nyilvánosságának 

biztosítása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

folyamatos 

A tanévnyitó értekezleten elfogadott 

munkaterv véglegesítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

A tanév iskolai rendjének 

meghatározása, eseménynaptár/ütemterv 

elkészítése. 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2020. szeptember 15. 

Tantárgyfelosztás véglegesítése és 

feltöltése a KRÉTA rendszerbe 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 9. 

A tantárgyfelosztás alapján az órarend, 

illetve a délutáni és egyéb foglalkozások 

rendjének véglegesítése 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2020. szeptember 9. 

Az órarend és a foglalkozási rend évközi 

szükséges korrekciójának elkészítése 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

A KRÉTA rendszer feltöltése, az 

alapadatok ellenőrzése, a benne szereplő 

egyéb adatok aktualizálása, a 

használatának előkészítése különös 

tekintettel az új funkciókra 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 10. 

(A változások 

tekintetében 

folyamatos) 

A tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 
Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2020. szeptember 30. 

Tanmenetek, munkaközösségi 

munkatervek elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

A közismereti és szakmai oktatásban 

használt eszközök áttekintése, a hiányzó, 

illetve a szükséges eszközök 

beszerzésére vonatkozó kérelem 

elküldése a Centrumnak. 

Igazgatóhelyettesek 2020. szeptember 15. 
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5.2. A tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

Feladat Felelős Határidő 

A dolgozók munkaügyi adatainak 

áttekintése, aktualizálása (pl. 

továbbképzések rögzítése, megbízások, 

stb.) 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

továbbá a tanév 

közbeni 

változásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

Óraadók megbízási szerződéseinek 

elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

továbbá a 

változásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

Intézményi közzétételi lista 

aktualizálása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

Az iskolai weboldal aktualizálása az új 

tanévre vonatkozóan.  

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

A lezárt tanév dokumentumainak 

ellenőrzése (bizonyítvány, törzslap) 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2020. szeptember 10. 

Az iskola helyiségei használati 

rendjének a 2020/2021-es tanévre 

vonatkozó elkészítése (sportcsarnok, 

könyvtár, szaktantermek). 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

igazgatóhelyettes 

2020. szeptember 15. 

Az egész tanévre szóló helyiségbérleti 

szerződések elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna ig. 
2020. szeptember 15. 

Informatika szaktantermek és taniroda 

kialakítása (GINOP-6.2.3 pályázat 

eszközeivel). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. november 30. 

A belső kommunikáció tárgyi 

feltételrendszerének áttekintése 

(címlista, egyéb adatok, eszközök) és 

szükséges módosítások, kiegészítések 

elkészítése 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

továbbá a tanév 

közbeni 

változásoknak 

megfelelően 

folyamatos 

Az egészségügyi válsághelyzettel 

kapcsolatos feladatok ellátása, a 

védekezéshez szükséges eszközök, 

fertőtlenítőszerek folyamatos biztosítása 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A járványhelyzet 

függvényében 

folyamatos 
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5.3. A nevelő-oktató munka fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok 

Feladat Felelős Határidő 

Korszerű pedagógiai módszerek 

általános körben való alkalmazása a 

tanórákon. 

igazgatóhelyettesek Folyamatos 

A projektoktatás lehetőségeinek 

kidolgozása minden szakmai képzéshez, 

illetve a közismereti képzéshez 

kapcsolódóan. Projektek megvalósítása. 

Igazgatóhelyettesek Folyamatos 

A közismereti oktatás és a szakmai 

képzés összehangolása a szakképzés 

igényeinek megfelelően. Ezek 

megjelenítése az éves tervekben 

(munkatervek, tanmenetek). 

Igazgatóhelyettesek 
2020. szeptember 15. 

Folyamatos 

Továbbképzéseken, szakmai 

konferenciákon, egyéb 

munkaértekezleteken való részvétel 

biztosítása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

Belső továbbképzések szervezése, 

tudásátadás. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

 

5.4. Kommunikációs és marketing tevékenység 

Feladat Felelős Határidő 

Az iskola weboldalának, illetve 

Facebook oldalának folyamatos 

gondozása, fejlesztése, naprakész 

információk közlése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

Az iskolát, illetve azon belül az egyes 

képzéseket népszerűsítő filmek 

elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. október 15. 

Online marketingstratégia kialakítása. A 

Google lehetőségeinek kihasználása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. október 15. 

Az egyéb megjelenési lehetőségek 

figyelemmel kísérése és felhasználása 

(partnerszervezetek szakmai kiadványai, 

ingyenes hirdetések, újságcikkek, 

média). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 
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5.5. Pályaorientációs tevékenység megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Pályaválasztással kapcsolatos 

információk közzététele az iskola 

weboldalán, illetve Facebook oldalán. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. október 15. 

Az elkészült videóanyagok közzététele a 

Youtube-on, illetve az Instagramon is. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

Reklámanyagok, szórólapok készítése, 

ezek elküldése a beiskolázásban érintett 

területen működő általános iskoláknak. 

Tájékoztató anyag küldése az általános 

iskolai igazgatók és 8. osztályos 

osztályfőnökök, illetve pályaválasztási 

felelősök számára. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. október 15. 

A beiskolázással kapcsolatos Facebook 

posztok hirdetése a célközönség 

meghatározásával. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

Részvétel az általános iskolákban 

szervezett szülői értekezleteken (a 

vírushelyzet függvényében). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Az általános iskolák felkeresése a 

beiskolázási körzeten belül (a 

vírushelyzet függvényében). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Részvétel a pályaválasztási 

rendezvényeken (a vírushelyzet 

függvényében). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos az első 

félév végéig 

Pályaválasztási nyílt nap szervezése 

(képzésenként különböző időpontban és  

helyszíneken). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2019. október 17. 

Tájékoztató a 6 évfolyamos gimnáziumi 

képzés iránt érdeklődőknek (a 

vírushelyzet függvényében). 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. november 27. 

Felvételi előkészítő magyar nyelv és 

irodalom, illetve matematika 

tantárgyakból az írásbeli felvételi 

vizsgára jelentkező 7. évfolyamos 

diákok számára (a vírushelyzet 

függvényében). 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 

2020. december 4. és 

2021. január 22. 

között péntekenként 
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5.6. Az oktatói humánerőforrás fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az oktatók által teljesített 

továbbképzések áttekintése, az új 

jogszabálynak megfelelően a 

továbbképzési időszak meghatározása. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 15. 

A 2021/2022. évi beiskolázási terv 

elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2021. március 15. 

Együttműködés a Pécsi Egyetemmel 

tanár szakos hallgatók szakmai 

gyakorlatának teljesítésében. 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

Az új oktatók szakmai támogatása, 

beilleszkedésének segítése. 
Igazgatóhelyettesek Folyamatos 

Az óraadók által ellátott órákhoz 

kapcsolódó álláshelyek hirdetése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

Folyamatos 

A tanév ellenőrzési-értékelési tervének 

elkészítése. 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 30. 

Ellenőrzési, értékelési feladatok 

tervszerű teljesítése. 
Igazgatóhelyettesek Folyamatos 

A minősítésekkel kapcsolatos feladatok 

elvégzése.  

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

A vonatkozó 

határidőknek 

megfelelően 
 

5.7. Az aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljesítése, a pályázati lehetőségek 

felhasználása 

Feladat Felelős Határidő 

A pályázati lehetőségek folyamatos 

figyelemmel kísérése, a oktatók 

tájékoztatása. 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

igazgatóhelyettes 

Folyamatos 

A megvalósítás alatt álló, a befejezett, 

illetve az új pályázatok gondozása, a 

pályázatokhoz kötődő tevékenységek 

koordinálása, ellenőrzése. 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

igazgatóhelyettes 

Folyamatos 

A Centrumhoz tartozó pályázatokban 

való részvétel a kijelölt feladatoknak 

megfelelően. 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

igazgatóhelyettes 

Folyamatos 
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5.8. Tehetséggondozás, ezen belül felkészítés a tanulmányi, szakmai, illetve 

sportversenyekre 

A 2020/2021-es tanév tervezett versenyeket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. (A 

tanév során ezeken felül kiírt versenyek esetében a Centrummal való egyeztetés alapján történik 

a jelentkezés, illetve a részvétel.) 

Feladat Felelős Határidő 

Azoknak a tanulmányi, szakmai és 

sportversenyek meghatározása, 

amelyekre az intézmény felkészíti a 

tanulókat 

Horváthné Madarász 

Zsuzsanna 

igazgató 

2020. szeptember 10. 

A tehetséggondozó foglalkozások 

megszervezése 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

A versenyek kiírásainak figyelemmel 

kísérése, a jelentkezések koordinálása 

Igazgatóhelyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

A versenyeken való részvétel szervezési 

feladatainak ellátása 

Igazgatóhelyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

 

5.9. Hátránykompenzációs feladatok teljesítése 

Feladat Felelős Határidő 

Az SNI, illetve a BTMN tanulók 

felmérése, a tanulókra vonatkozó 

szakvélemények ellenőrzése, a 

szükséges intézkedések megtétele. 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

A gyógytestnevelés igényeinek 

felmérése 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

A fejlesztő foglalkozások 

megszervezése. 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

A gyógytestnevelés rendjének 

kialakítása. 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

Az SNI/BTMN tanulókkal kapcsolatos 

feladatok folyamatos ellátása. 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
Folyamatos 
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5.10. Az előírt országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi, NETFIT) feladatainak 

végrehajtása 

Feladat Felelős Határidő 

A mérésekhez kapcsolódó feladatok 

áttekintése, a mérések időpontjának 

beépítése az intézmény éves 

feladattervébe 

Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 
2020. szeptember 10. 

A mérések lebonyolítása 
Borsos Szilvia 

igazgató-helyettes 

A vonatkozó 

rendeleteknek 

megfelelően 
 

5.11. Az érettségi és a szakmai vizsgák jogszerű lebonyolítása 

Feladat Felelős Határidő 

Az ősz szakmai és érettségi vizsgák 

lebonyolítása. 
Igazgatóhelyettesek 

A 2020/2021-es 

tanév rendje alapján 

A tanulók jelentkezése a tavaszi 

érettségi vizsgákra, a vizsgák 

előkészítési feladatainak teljesítése. 

Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 

A 2020/2021-es 

tanév rendje alapján 

A tanulók jelentkezése a tavaszi szakmai 

vizsgákra, a vizsgák előkészítési 

feladatainak teljesítése. 

Malgay Viktor 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

 

A 2020/2021-es 

tanév rendje alapján 

A tavaszi érettségi vizsgák lebonyolítása 
Borsos Szilvia 

igazgatóhelyettes 

A 2020/2021-es 

tanév rendje alapján 

A tavaszi szakmai vizsgák lebonyolítása 

Malgay Viktor 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

Harasztiáné Takács 

Ildikó 

szakmai 

igazgatóhelyettes 

 

A 2020/2021-es 

tanév rendje alapján 
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6. EGYÉNI MEGBÍZÁSOK A 2020/2021-ES TANÉVBEN 

6.1. Osztályfőnökök 

Képzéstípus Osztály Osztályfőnök 

Hatosztályos gimnázium 

7. g Bukovics Zoltán 

8. g Horváth Károly 

9. g Kissné Vránics Katalin 

10. g Borsos Sándor 

11. g Madarász Katalin 

12. g Pápai-Horváth Katalin 

Technikum 

(Kifutó szakgimnázium) 

9. e Harasztia János 

9. üt Arató Eszter 

9. i Remes Gábor 

10. e Lakatos Éva 

10. üt Kismártonné Kirmer Gabriella 

10. i Kolics Imre 

11. e Vér Annamária 

11. it Kiss Bernadett 

12. e Jámbor Pál 

12. it Vékony Árpád 

Technikum – szakképző 

évfolyam 

(Kifutó szakgimnázium) 

5/13. e Malgay Györgyi 

5/13. v Hideg Tamás 

5/13. i Fábos Éva 

5/13. t Kövi Anita 

 

6.2. Munkaközösség vezetők 

 Osztályfőnöki munkaközösség: Horváth Károly 

 Humán munkaközösség:  Kissné Vránics Katalin 

 Reál munkaközösség:   Madarász Katalin 

 Idegen nyelvi munkaközösség: Pápai-Horváth Katalin 
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7. ESEMÉNYNAPTÁR A 2020/2021-ES TANÉVRE 

7.1. A tanév rendjében meghatározott események és időpontok 

Első tanítási nap:     2020. szeptember 1. kedd 

Utolsó tanítási nap:    2021. június 15. kedd 

Az első félév utolsó napja:   2021. január 22. péntek 

Értesítés a félévi eredményről:   2021. január 29. péntek 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon: 2021. április 30. péntek 

Tanítási napok száma:    178 nap technikum (szakgimn.) 

       179 nap gimnázium  

Szünetek: 

 Őszi szünet: 2020. október 23. - 2020. november 1. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. október 22. csütörtök 

Szünet utáni első tanítási nap:  2020. november 2. hétfő 

 Téli szünet: 2020. december 19. - 2021. január 3. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019. december 18. péntek 

Szünet utáni első tanítási nap:  2020. január 4. hétfő 

 Tavaszi szünet: 2021. április 1. - 2021. április 6. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2021. március 31. szerda 

Szünet utáni első tanítási nap:  2021. április 7. szerda 

Áthelyezett munkanap:  

2020. december 12. szombat - 2019. december 24. csütörtök helyett 

Vizsgák rendje: 

Érettségi vizsgák: 

 Őszi vizsgaidőszak:  Írásbeli: 2020. október 13-30. 

Szóbeli: 2020. november 26. 

 Tavaszi vizsgaidőszak:  Írásbeli: 2021. május 3-25. 

Szóbeli: 2021. június 14-25. 

Szakmai vizsgák: 

 Őszi vizsgaidőszak:  Írásbeli: 2020. október 5. (Erdésztechnikus) 

 Tavaszi vizsgaidőszak:  Írásbeli: 2021. május 10. (Erdésztechnikus) 

2021. május 14. (Turisztika) 
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Országos mérések: 

 Országos kompetenciamérés (8. 10. évfolyam):  2021. május 26. szerda 

 Idegen nyelvi mérés (8. évfolyam):   2021. május 19. szerda 

 Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:   2021. január 11- április 23. 

Témahetek: 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5. 

 Digitális témahét:      2021. március 22-26. 

 Fenntarthatósági témahét:    2021. április 19-23. 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap: 

(Magyar Diáksport Napja).     2020. szeptember 25.  

Középfokú felvételi eljárás: 

 Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2020. december 4.  

 Írásbeli felvételi vizsga (6 évfolyamos gimnázium):  2021. január 22.  

 Írásbeli felvételi vizsga (pótnap):     2021. január 28.  

 Jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból:  2021. február 19. 

 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:    2021. március 16. 

 Ideiglenes felvételi jegyzék küldése az OH-nak:   2021. április 14. 

 OH elküldi a felvételi végeredményt:    2021. április 23. 

 Tájékoztatás küldése a felvételi eredményről:    2021. április 30. 

 Rendkívüli felvételi eljárás kezdőnapja:    2021. május 10. 

 Beiratkozás a 7. és a 9. évfolyamra:    2021. június 23. 

 

7.2. Iskolai események és időpontok 

Tanítás nélküli munkanapok:  

 2020. október 2.  kirándulás (GINOP-6.2.3) 

 2021. február 1.  félévi értekezlet 

 2021. május 3.  érettségi szünet 

 2021. május 4.  érettségi szünet 

 2021. május 5.  érettségi szünet 

 2021. május 6.  érettségi szünet 

 2021. május 7.  érettségi szünet 

 További 1 nap pályaorientáció a technikumi (szakgimnáziumi) osztályokban 
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Értekezletek: 

● Alakuló értekezlet:   2020. augusztus 24. hétfő 

● Tanévnyitó értekezlet:   2020. augusztus 31. hétfő 

● Őszi nevelési értekezlet    2020. november 6.  péntek  

● Osztályozó értekezletek (félévi):  2021. január 25-27. 

● Félévi értekezlet:    2021. február 1. hétfő   

● Tavaszi nevelési értekezlet:  2021. március 26.  péntek 

● Osztályozó értekezletek (végzősök): 2021. április 26. hétfő  

● Osztályozó értekezletek (év végi): 2021. június 7-9. hétfő-szerda  

● Tanévzáró értekezlet:   2021. július 2.  péntek 

Szülői értekezletek: 

● 2020. augusztus 31.  hétfő 

● 2020. december 18.  péntek  

● 2021. március 31.   szerda (végzős évfolyamok) 

● 2021. május 7.   péntek (7-11. évfolyamok) 

Ünnepségek 

● Október 23-ai ünnepség    2020. október 22. csütörtök 

● Szalagavató     2021. január 22. péntek 

● Március 15-ei ünnepség    2021. március 12. péntek 

● Ballagás      2021. május 1.  szombat 

● Tanévzáró ünnepség    2021. június 15.  kedd 

Emléknapok (megemlékezés osztályfőnöki órákon az emléknap hetében): 

● Az aradi vértanúk napja    2020. október 6. 

● A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja    2021. február 25. 

● A holokauszt áldozatainak emléknapja  2021. április 16. 

● A nemzeti összetartozás napja   2021. június 4. 

Diákrendezvények: (A hagyományos diákrendezvények egy része a GINOP-6.2.3 

pályázat kereteiben kerül megrendezésre)  

● Szecskaavató      

● Karácsonyi kosárlabda kupa    

● Farsangi focikupa és farsangi bál   

GINOP-6.2.3 rendezvények 

● Dráva Völgyi Esték - kamaszkori függőségek   2020. szeptember 8. 
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● Sportnap        2020. szeptember 25.  

● Szakmai kerekasztal (sport)    2020. október 1. 

● Az oktatói testület kirándulása    2020. október 2-3. 

● Diáknap        2020. október 15. 

● Szakmai kerekasztal (turisztika)    2020. október 22. 

● Dráva Völgye Úszókupa     2020. december 3. 

● Rendhagyó magyaróra - íróválogatott foci   (egyeztetés alatt) 

 

 

 

Barcs, 2020. szeptember 13. 

 

 

 

Horváthné Madarász Zsuzsanna 

igazgató 

 


