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A munkaterv elkészítésének főbb dokumentumai: 

 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A munkaterv elkészítésénél a főbb törvényi szabályozókon kívül a Szakmai Programra, a 

munkaközösségek által megfogalmazott tervekre, belső szabályzatokra támaszkodtam. 

 

1. Bevezetés 
 

A 2020/2021-es tanév zárásakor, mint minden tanév végén, kielemeztük működési területeink 

eredményeit és hiányosságait, amelyek egyben irányt is mutatnak az idei tanév feladatainak 

összeállításához, majd ezek megvalósításához.  

 

Az idei tanévben nappali tagozaton várhatóan 209 fő oktatását végezzük. A kollégiumba 

jelentkezők létszáma 60 fő. Iskolarendszeren kívüli képzésben 90 fő szakképzését tervezzük 

elvégezni. 

 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022-es 

tanév 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-éig tart. A tanítási év 2021. szeptember 1-

jétől 2022. június 15-éig tart. A tanítási napok száma:  

 

- technikumban nappali oktatás rendje szerint 179 nap 

- szakképző iskolában 180 nap. 

 

A tanítási hetek száma 36. A tantárgyi tanmeneteket, foglalkozási terveket a végzős osztályok 

kivételével ezért 36 hétre kell tervezni. A 2021/2022-es tanévben a tanítás nélküli munkanapok 

száma az előző tanévhez hasonlóan alakul, miszerint szakiskolában hét, szakgimnáziumban 

nyolc nap. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, illetve egy napot az iskola köteles 

pályaorientációs célokra felhasználni. 

A szakképzési törvény változásból adódó feladatokat és azok végrehajtását korábbi 

értekezleteken ismertettük.  
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Általános célkitűzések 

 

- Szakmai gyakorlati képzés feltételeinek folyamatos fejlesztése 

- GINOP-6.2.3-17-2017-00012 „Együttműködés a dunántúli agrárszakképzés 

fejlesztéséért” pályázat sikeres lezárása után fenntartási kötelezettségünknek teszünk 

eleget 

- EFOP-3.1.10-16 „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 

támogatása” pályázat sikeres lebonyolítása és lezárása után fenntartási 

kötelezettségünknek teszünk eleget 

- Tervezett és szervezett belső tudás megosztás módszertani kultúrájának fejlesztése 

- Oktatói önértékelések folytatása 

- Az elektronikus napló zökkenőmentes működtetése 

- Új ismeretek iránti igény fejlesztése a tanulókban 

- Digitalizációs ismeretek erősítése a tanulók és a kollégák vonatkozásában 

- Precíziós gazdálkodással kapcsolatos ismeretek bővítése 

- Az iskola külső kapcsolatrendszerének bővítése 

- Kulturált, fegyelmezett viselkedési módok, magatartásformák kialakítása a tanulókban 

- Végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése 

- Az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat szélesítése 

- A „minden tanuló tehetséges” elv és szemlélet kiszélesítése 

- A tanulók fejlődésének folyamatos nyomonkövetése, a NAT által meghatározott 

kulcskompetenciák kiemelt kezelése 

- Tehetséggondozás és felzárkóztatás megszervezése 

- A gyengén teljesítő tanulók szervezett, szakszerű segítése 

- Az oktatók és munkaközösségek közötti együttműködések fejlesztése 

- Közösségépítés fejlesztése, osztály- és intézményi szinten 

- Tanügyi dokumentumok változások átvezetése, határidőre történő elkészítése 

- Pedagógiai módszerkultúra fejlesztése és szélesítése különös tekintettel az egyéni 

bánásmódra és a differenciált oktatás lehetőségeire 

 

 

 

2. A tanév legfontosabb feladatainak terve, ütemezése 
 

A 2021/2022-es tanév kiemelt feladatainak időrendi beosztása 

2021. 

Augusztus 23.  Az oktatók összefüggő nyári gyakorlat és nyári szünet utáni első 

munkanapja 

 

Augusztus 24.  Javító-, pótló- és osztályozóvizsgák 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, oktatók 

 

Augusztus 25.  Munkaközösségek tanévnyitó értekezletei  

Felelős: munkaközösség-vezetők 
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Augusztus 31. Tanévnyitó oktatói testületi értekezlet  

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Augusztus 31. A munkaközösségi munkatervek elfogadása 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

Szeptember 1. 2021/2022. tanév - Tanévnyitó  

   Felelős: Szabó Zoltán igazgató, Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Szeptember 1.  A 2021/2022. tanév első lső tanítási nap 

 

Szeptember 1-től Iskola honlapjának folyamatos aktualizálása 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, munkaközösség-

vezetők, Tóth András  

 

Szeptember 1-3.;  Tankönyvosztás 

6-7.    Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes  

 

Szeptember 2-10. 9. évfolyamok felmérése (bemeneti mérések) magyar nyelv, matematika, 

idegen nyelv, történelem tantárgyakból 

Felelős: oktatók, munkaközösség-vezetők 

 

Szeptember 5.  Október-novemberi érettségire jelentkezések határideje az Oktatási  

(Szeptember 6.) Hivatal által kijelölt iskolákban.  

Felelős: osztályfőnökök 

 

Szeptember 10. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv és mellékleteinek (munkatervek, 

legitimációk stb.) megküldése a fenntartó részére 

 

Szeptember 11. „Fuss a rákgyógyításért!” jótékonysági futóverseny 

 Felelős: Stiefel László oktató 

 

Szeptember 14- GINOP 2021/2022. bemeneti mérés 9. évfolyam és  

Szeptember 21-ig a 2020/2021. kimeneti mérés jelenlegi 10. évfolyam (elmaradt pótlása) 

 Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Szeptember 15. Kérelmek leadása (SNI, BTMN, testnevelés, DSK felmentések) 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Szeptember 15. Honvédelmi verseny általános iskolák részére a MATASZ Baranya 

Megyei Szervezetével együttműködve  

 Felelős: Szabó Tibor  

 

Szeptember 17. Tanmenetek, értékelési rend leadása 

Felelős: munkaközösség-vezetők, oktatók 

 

Szeptember 17. Statisztikai adatok leadása  

Felelős: osztályfőnökök 
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Szeptember 17. Felmérések összesítése 

Felelős: munkaközösség-vezetők, oktatók 

 

Szeptember 17. "Együtt Gyermekeinkért" LAFARGE jótékonysági futóverseny 

   Felelős: Stiefel László oktató 

 

Szeptember 23. „Szöcske-avató” a 9. évfolyam tréfás avatóünnepsége 

Felelős: Stiefel László oktató 

 

Szeptember 24. A Magyar Diáksport Napja 

 Felelős: Stiefel László oktató 

 

Szeptember 24. Leadott tanulói kérelmek (SNI, BTM, testnevelés, DSK felmentések stb.) 

elbírálása 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Szeptember 24. Kutatók éjszakája 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

Szept. –Okt. –Nov.? TE SZEDD! akció lebonyolítása 

Felelős: Szabó Tibor 

(AM meghirdetés szerinti időpontban) 

 

Október   Beiskolázási programsorozat I. 

Felelős: munkaközösségek 

 

Október 1.  Guba Sándor Emlékverseny 

  Felelős: Szász Melinda munkaközösség-vezető 

 

Október 1.  Statisztikai adatok aktualizálása, pontos létszámadatok megadása 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Október 6.  Ünnepi megemlékezés az Aradi vértanúkról. 

Felelős: Ács Zsanett oktató, Liebermann-Magyar Ildikó oktató 

 

Október 8.  Szülői értekezlet 9. évfolyam részére 

 

Október 8.  Statisztika elkészítése, közérdekű adatok rögzítése 

Felelősök: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, Németh Martina, 

Farkas Árpádné, Tóth András 

 

Október 13. NAK által szervezett pályaorientációs nyílt nap 

 Felelős: szakmai munkaközösség 

 

Október 14. „A Vidék fővárosa — szakmai élménytúrák a Mezőgazdasági 

Múzeumban és Budapesten” Szakmai program a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum és Könyvtár szervezésében 

Felelős: Szász Melinda munkaközösség-vezető 
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Október 15. 9-10. évfolyamos tanulóink volt iskoláikba mennek (beiskolázási 

tájékoztató) 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, Szabó Tibor 

 

Október 20-21. Pályaválasztási nyílt napok az iskolában (szerda, csütörtök) 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, Szász Melinda, Szabó 

Tibor, Farkas Árpádné 

 

Október 20-ig A tanulmányi területek és belső kódok meghatározása, a felvételi 

tájékoztató rögzítése 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Október 20-ig Felvételi tájékoztató elkészítése, nyilvánosságra hozatal (honlap, KIFIR)

 Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Október 21.  Nevelési értekezlet 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Október 22. Megemlékezés 1956. október 23-a alkalmából 

Felelős: szakmai munkaközösség 

 

Október 22.  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek) 

 

Október 30. Közzétételi lista szerinti adatok, dokumentumok október 1-ei állapotának 

megfelelő közzététel (KIR, honlap) 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

ŐSZI SZÜNET 

2021. október 23 - 2021. november 1. 

 

November 2.  Az őszi szünet utáni első tanítási nap (kedd) 

 

November  Beiskolázási programsorozat II. 

Felelős: munkaközösségek 

 

November 4.  Pályaválasztási nyílt nap (csütörtök) 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, Szász Melinda, Szabó 

Tibor, Farkas Árpádné 

 

November 20-ig 10. évfolyam méréséhez szükséges adatok küldése az Oktatási 

Hivatalnak 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

November 26.  Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Emlékverseny 

   Felelős: Szász Melinda munkaközösség-vezető, szakmai  

   munkaközösség 

 

December 3.  Szülői értekezlet és fogadónap 9-12. évfolyamok 

Felelős: osztályfőnökök, oktatók 
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December 11.  Tanítás nélküli munkanap (december 24. ledolgozása) – igazgatói szünet 

 

December 17.  Osztály karácsonyok 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

December 20-21.  Igazgatói szünet 

 

TÉLI SZÜNET 

2021. december 22. – 2022. január 2. 

 

2022. 

Január 3. Téli szünet utáni első nap (hétfő) 

 

Január 10 -  A tanulók fizikai állapotának, edzettségének felmérése (NETFIT) 

Április 29. Felelős: Stiefel László oktató 

 

Január 21.  Az első félév vége 

 

Január 21.  Osztályozó konferencia  

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, osztályfőnökök 

 

Január 27. Félévzáró oktatói testületi értekezlet. Oktatói munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának vizsgálata 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, munkaközösség-vezetők 

 

Január 28.  Szalagtűző ünnepély 

Felelős: Szász Melinda, Sándor Tibor 

 

Január 24-28.  Félévi értesítők kiosztása 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Január 28.  Félévi statisztika elkészítése 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

 

Február 4. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatok 

rögzítése, I. félévre vonatkoztatva a jelző- és támogató rendszerben 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Február 4-ig Félévzáró oktatói testületi értekezlet jegyzőkönyvének és mellékleteinek 

megküldése a fenntartónak 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Február 15.  Érettségi vizsgára jelentkezés határideje 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, érettségi vizsga 

jegyzője 

 

Február 18.  Felvételi lapok beérkezése az általános iskolákból 

 

Február 21-25. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól – történelem órákon 

Felelős: közismereti munkaközösség 
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Február 25. A SZIR intézménytörzsi, személyi nyilvántartási, OSAP és 

lemorzsolódási adatszolgáltatások jogszabályi feltételeinek történő 

megfelelésére irányuló szakmai ellenőrzés lezárása 

 Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Február 25. Az oktatásért felelős miniszter minősítési keretszámról és a minősítési 

szabályokról szóló határozatának ismertetése az oktatói testülettel és az 

érintettekkel 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Március 7 –11.  „ Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

 Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, Poronyi Péter oktató 

 

Március 11.  Ünnepi megemlékezés (március 15.) 

Felelős: Pintérné Müller Beáta 

 

Március 11.   A 2022/2023. tanévre szóló beiskolázási terv elkészítése 

   Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Március 14.  Pihenőnap (március 26-án szombaton kell ledolgozni) 

 

Március 16-ig Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

 

Március 21-22.  Tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban 

 

Március 26.  Tanítás nélküli munkanap (március 14. ledolgozása) – igazgatói szünet 

            a technikum tanulói számára!!! 
 

Március 28. A 9. évfolyamra jelentkezők listáját megküldi a Hivatal 

 

Április 4-8. Digitális témahét – informatika órák keretében 

 Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, informatika oktató 

 

Április 8. Szülői értekezlet és fogadóóra (9-12. évfolyam) 

Felelős: oktatói testület 

 

Április hó  Szakmák éjszakája 2022. 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, oktatói testület 

 

Április 4-8.  Megemlékezés a holocaust áldozatairól – történelem órák keretében 

Felelős: közismereti munkaközösség 

 

Április 8. Tájékoztatás készítése és - Fenntartói jóváhagyást követően – közzététel 

a 2022/2023. tanév érettségi felkészítés szintjeiről, választható 

tantárgyakról, oktatóok személyéről  

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Április 12. Ideiglenes felvételi rangsor elkészítése és továbbítása a Hivatalnak 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 
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Április 11-13.  Igazgatói szünet 

 

TAVASZI SZÜNET 

2021. április 14. – 2021. április 19. 

 

Április 20.   A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda) 

 

Április 20-  Kompetenciamérés, országos felmérés  

május 3.  Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes  

 

Április 21.  Diákparlament, Pályaorientációs nap 

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet 

   Felelős: Szabó Tibor, Diákönkormányzat 

 

Április 22. A Hivatal megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket 

 

Április 25-29.  Fenntarthatósági témahét 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, oktatók 

 

Április 28.  1-2 óra „ZÖLD NAP”. 

Felelős: Stiefel László oktató, Csontosné Kis-Halas Emőke oktató 

 

Április 28. Osztályozó konferencia (11. gazda, 12. évf., 13. évf.) 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, végzős osztályfőnökök 

 

Április 28.  Oktatói testületi értekezlet 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, munkaközösség-

vezetők 

 

Április 29.  Utolsó tanítási nap a végzősöknek 

 

Április 29.  Ballagás  

Felelős: Szász Melinda, Sándor Tibor 

 

Április 29.   A 2022/2023. tanévre szóló tankönyvrendelés elkészítése és elküldése 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Április 29-ig A felvételről szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. Beiratkozásról értesíteni a leendő 9. évfolyamos tanulókat. 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Április 29. Az OH lemorzsolódással kapcsolatosan tett értékelése alapján esetleges 

intézkedési terv készítése 

Felelős: oktatói testület 

 

Írásbeli érettségi  (Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes) 

 

Május 2. 9:00  Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 

    

Május 3. 9:00  Matematika írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 
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Május 4. 9:00  Történelem írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 

 

Május 5. 9:00  Angol nyelv írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 

 

Május 6. 9:00  Német nyelv írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 

 

Május 11. 8:00 Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi 

(közép és emelt szint) 

 

Május 12. 8:00 Biológia írásbeli érettségi (közép és emelt szint) 

 

Május 13. 8:00 Informatika írásbeli érettségi (közép szint) 

 

Május 9- 20. Rendkívüli felvételi eljárás kiírása, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanuló került felvételre  

 (2022.05.09-2022.08.31.) 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Május 20.   Döntés a rendkívüli felvételi eljárás keretében benyújtott kérelmekről 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Május 9-20.  Szakmai vizsgák írásbeli vizsgái, interaktív vizsgatevékenysége 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Május-június  3/11G és 5/13T, gyakorlati, szóbeli vizsgái 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Május-június  Ágazati alapvizsgák (1/9.G és 10.B osztály) 

   Helyszín: iskola tangazdasága 

   Felelős: Szabó Zoltán igazgató, Szász Melinda munkaközösség-vezető 

 

Május 30.-      Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján tanítási órák keretében 

Június 3.  Felelős: Pintérné Müller Beáta 

 

Június 3-10.  Szóbeli emeltszintű érettségi vizsgák, dokumentumainak átvétele 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Június 15. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeinek 

rögzítése a NETFIT rendszerbe 

Felelős: Stiefel László oktató 

 

Június 15.  Utolsó tanítási nap 

Június 15.  Osztályozó konferencia a 9-11. évfolyamon 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Június 15-ig  Nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése 

Felelős: Szász Melinda munkaközösség-vezető 
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Június 16. Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, fenntartó, 

szülők/gondviselő és tanulók tájékoztatása 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

 

Június 13-24.  Szóbeli érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása középszinten 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Június 17.  Év végi statisztika leadása 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, Tóth 

András 

 

Június 20.  Tanévzáró ünnepély 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Június 22.   Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok részére  

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Június 30. Tanévzáró oktató testületi értekezlet. Oktatói munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának vizsgálata 

Érettségi dokumentumok leadása 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató, munkaközösség-vezetők 

Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes és a vizsgák jegyzői 

 

Június 30.   Tankönyvrendelés módosítási határideje 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Június 30. Felülvizsgálati kérelmek elküldése szakvéleményt kiállító intézmények 

részére a 2022/2023. tanévben esedékes kontrollvizsgálatokra 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes  

 

Június 30. Tanévzáró oktató testületi értekezlet jegyzőkönyvének és mellékleteinek 

megküldése a fenntartónak 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Július 1-ig  Az érettségi dokumentumok megküldése az Oktatási Hivatalnak. 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Július 1.  Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatok 

rögzítése, II. félévre vonatkoztatva a jelző- és támogató rendszerben 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes 

 

Július 15.  A 2022/2023. tanévi tantárgyfelosztás tervezet megküldése a 

fenntartónak jóváhagyás céljából 

Felelős: Szabó Zoltán igazgató 

 

Augusztus Szentlőrinci Gazdanapok 

 Felelős: szakmai munkaközösség 

 

 



 12 

Augusztus 23. Javító-, pótló- és osztályozóvizsgák lebonyolítása 

Felelős: Patkóné Gerőfy Klára igazgatóhelyettes, oktatók 

 

Augusztus 23.  Nyári összefüggő gyakorlat teljesítésének dokumentálása 

Felelős: Szász Melinda munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

 

Augusztus 26.  Tanévnyitó oktatói testületi értekezlet 

Felelős: Felelős: Szabó Zoltán igazgató, munkaközösség-vezetők 

 

Augusztus 30. Az OH lemorzsolódással kapcsolatosan tett értékelése alapján esetleges 

intézkedési terv készítése 

Felelős: oktatói testület 

 

Augusztus 31.  A tanév utolsó napja 

 

3. Az egyéb fontos munkatervi feladat 

 

Tárgyi feltételek, fejlesztések, felújítások 
 

A tárgyi feltételek fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fordítani, melyben 

továbbra is számítunk az Agrárminisztérium támogatására. A tanévkezdéshez szükséges 

felújításokat elvégeztük a nyár folyamán az iskolában, a kollégiumban és a tangazdaságban. Az 

iskola sportcsarnokának a felújítása folyamatban van, előreláthatóan 2021. szeptember elején 

várhatóan befejeződnek a munkálatok. A felújítást az O és R Kft. végzi, amelynek összköltsége 

bruttó 13.524.984 Ft. Iskolánk fűtésrendszere a több, mit 25 éves működés során 

elhasználódott, elavult. Az intézmény biztonságos működtetése érdekében halaszthatatlannak 

tartjuk a kazánunk cseréjét és fűtésrendszerünk korszerűsítését.  

Tangazdaságunk gépparkjának nagy része és oktatótraktorja az utóbbi 15 évben folyamatosan 

elhalasztott gépbeszerzések miatt ma már több, mint 20 éves, elöregedett, korszerűtlen, erősen 

elhasználódott. A géppark megújítása feltétlenül szükséges, mellyel a magas javítási költségek 

is csökkenthetők lennének. A GINOP pályázatból beszerzett laptopok és projektorok jelentősen 

javították az oktatói testület tagjainak számítógépes ellátottságát. Sajnos iskolánk ezen kívül 

egyedüliként minden DASZK-os támogatott informatikai eszközbeszerzésből kimaradt, ennek 

következtében számítógépes szaktantermünk gépparkjának 2/3 része több, mint 15 éves, 

melynek teljesítménye messze elmarad a mai kor követelményeitől. A régi, kis teljesítményű 

számítógépeken nem tudjuk meg íratni a GINOP-os tudásszint felmérőket, valamint a 2022-

ben esedékes - papíralapúról informatikai eszközön lebonyolított - számítógépes 

kompetenciamérés feladatait.  

Iskolánk kettő darab kisbusza több, mint 14 éves, erősen elhasználódott. A duális és egyéb 

szakmai gyakorlatok, valamint üzemlátogatások lebonyolítása szükségessé teszik a kisbuszok 

cseréjét. 
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Személyi feltételek biztosítása 
 

Új kollégaként érkezett Ács Zsanett (magyar), Liebermann-Magyar Ildikó (matematika). 

Szeptember 1-től Bálizs Tamás szakmai oktatóként és óraadóként ismét iskolánk oktatója lesz 

Dékány Orsolya Zsuzsanna, aki német nyelvet tanít diákjainknak. Biológia oktatót, testnevelés 

oktatót, informatika és szakmai oktatót még keresünk. Kérem a kollégákat, hogy segítsék az új 

kollégák munkáját, beilleszkedését. Az új kollégáktól az itteni munkakultúra gyakorlat 

megismerése után várom az esetleges jobbító javaslataikat. Iskolánk jól képzett oktatókkal és 

technikai dolgozókkal rendelkezik. Eddigi lelkiismeretes munkájuk garanciát jelent a 

2021/2022-es tanév feladatainak sikeres ellátásához. 

 

Nevelési-oktatási tevékenységünk  

 
Az új szakképzési törvény bevezetésével Pedagógiai programunkat felváltja a Nevelési 

Programot, Egészségfejlesztési Programot, Oktatási Programot és Képzési Programot felölelő 

Szakmai Program. A szabályzatban megfogalmazott oktatási tevékenységünk hatékony 

megvalósításának előkészületei megtörténtek, a végrehajtás feltételei biztosítottak.  

Az idei tanévben is különösen fontos feladatkörünk diákjaink mind eredményesebb felkészítése 

a szakmai és az érettségi vizsgákra. Érettségi esetében a próbavizsgáink szervezése folyamatos, 

így biztosítjuk, hogy diákjaink ne az érettségi vizsga alkalmával kerüljenek első ízben 

vizsgaszituációba, és a vizsga gördülékenyebben menjen.  

Az elmúlt évben szervezett érettségi vizsga eredményeit az iskolavezetés a 

munkaközösségekkel együttműködve kielemezték, és ezek alapján határoztuk meg az idei 

feladatokat. Véleményünk szerint továbbra is nehezíti a felkészítést, hogy az érettségi feladatai 

és a tantervi követelmények között nem minden esetben láttunk összhangot.  

A 2020/2021-es érettségi és szakmai vizsgák eredményeivel is elégedettek lehetünk, hiszen 

minden vizsgázó megszerezte az érettségi bizonyítványt és a szakképesítést.  

A nyári összefüggő szakmai gyakorlatok rendben, fegyelmezetten, balesetmentesen kerültek 

lebonyolításra. Köszönöm a kollégáknak a lelkiismeretes munkájukat. A gyakorlatok 

teljesítésének dokumentálása a bizonyítványokban és az anyakönyvekben a megadott 

határidőig megtörténik.  

A magasabb szintű oktatói munkát segíti az EFOP-3.1.10-16 „Lépj egy fokkal feljebb! - 

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” pályázat keretében beszerzett laptop, 

projektor, online szótár csomagok és szótárak, fejlesztő könyvek, mobil flipchart táblák, angol 

nyelvtant oktató táblák, illetve bútorok, mely a tanulók és oktatóik kényelmét is szolgálja. 

A gyakorlati oktatásunk során továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szakmához szükséges 

készségek, képességek mind szélesebb körű fejlesztésére, az önálló munkára való nevelésre. A 

szakmai elmélet és gyakorlati képzésünk óraszáma növekszik, ami a szakmai képzés 

fontosságát támasztja alá. A nyári összefüggő gyakorlatok is iskolánkban kerülnek 

megszervezésre. A felsőbb évfolyamba lépés feltétele továbbra is a tantervekben előírt 140 órás 
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nyári összefüggő gyakorlat teljesítése. Tangazdaságunk fejlesztésében egyre nagyobb szerepet 

szánunk az energiatakarékos, környezetbarát technológiák alkalmazásának.  

Büszkén mondhatjuk, hogy - erőgépparkunk elöregedésétől eltekintve - egy jól felszerelt, jól 

szervezett, modern telep tanulóink gyakorlati oktatásának színhelye, így lehetőséget tudunk 

biztosítani mind a nappali mind a felnőttképzésben résztvevő tanulóinknak, hogy megismerjék 

a mezőgazdaság gyakorlati oldalát. 

A 2021/2022-es tanév során még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a duális szakképzés 

feltételeinek kialakítására, fejlesztésére.  

 

 

Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos munkatervi feladatok 
 

Feladatterv Felelős 

Az iskola és a család kapcsolata osztályfőnökök, Patkóné Gerőfy Klára 

A kollégium és az iskola közötti folyamatos  

kapcsolattartás, kölcsönös tájékoztatás 
Szabó Zoltán, Rónoki Miklós, támogató oktatók 

Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a nehéz sorsú 

tanulók felmérése és segítése 
osztályfőnökök, Szabó Tibor 

A továbbtanulás előkészítése osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 

A munkába állás segítése Szabó Tibor 

Könyvtári órák szervezése Hrabovszki Melinda, Patkóné Gerőfy Klára 

Házi versenyek szervezése a sportkör keretében Stiefel László 

Tanulmányi háziversenyek szervezése Diákönkormányzat, munkaközösség-vezetők 

Tantárgyi szakkörök és felkészítők szervezése 
Patkóné Gerőfy Klára, Diákönkormányzat, 

munkaközösségek 

Érettségi és szakmai vizsgák előkészítése, 

szervezése és lebonyolítása 
Patkóné Gerőfy Klára, Szabó Zoltán 

Filmklub, iskolaújság, szabadidős tevékenységek osztályfőnökök 

Felnőttképzés Szabó Zoltán, Szász Melinda 

 

Oktatók továbbképzése 

 

Mindig nagy gondot fektettünk arra, hogy oktatóink részére támogassuk az akkreditált 

továbbképzéseken való részvételt. A továbbképzések végrehajtását úgy ütemezzük, hogy 

biztosítani tudjuk intézményünk zavartalan működését. 

Az Innovatív Képzéstámogató Központ által behirdetett képzésekre iskolánkból 5 fő 

jelentkezett 6 továbbképzésre. Ezek 30 órás akkreditált továbbképzések, s különböző 

készségeket (digitális, anyanyelvi, idegen nyelvi) fejleszti a szakképzésben. 

Ezen felül minden lehetőséget megragadunk, hogy akár egyénileg, akár oktatói testületi 

formában továbbképzéseken vegyünk részt. Nagyon fontos, hogy a kollegák folyamatosan 

tovább képezék magukat és szakmai módszertani tudásuk megfeleljen a kor igényeinek. 
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Ifjúságvédelem 

 
Évek óta fontos feladatnak tartjuk a prevenciós munkát mind a drog, mind az alkohol és a 

dohányzás tekintetében. Az elmúlt évben több előadást szerveztünk tanulóink és a oktatóok 

részére is, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi Központ is segítségünkre volt. Ezeket az idei 

évben is tovább kívánjuk folytatni. 

Iskolai védőnőnk segítségével felvilágosító órát szervezünk minden osztály számára, különösen 

kiemelve a fogamzásgátlás fontosságát és lehetőségeit, valamint a nemi betegségek témakörét 

és a megelőzési lehetőségeket.  

A fent említett problémákon túl ifjúságvédelmi fogadóórák keretein belül igyekszünk 

meghallgatni diákjaink problémáit, és lehetőségeinkhez mérten segíteni rajtuk. Iskolánk 

rendkívül jó kapcsolatot tart fenn a város egészségügyi intézményeivel, a gyermekjóléti 

szolgálattal, így az esetlegesen felmerülő problémák azonnali szakszerű megoldással zárulnak. 

A Szentlőrinci Járás Család- és Gyermekjóléti Központjával tovább bővítjük kapcsolatunkat 

szociális segítő munkatársak bevonásával. Fogadóóráikon, akár az oktatók, szülők, vagy 

tanulóink is kérhetnek szociális segítséget. 

A 2021/2022-es tanévben is a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködve 

Bűnmegelőzési programunkat folytatjuk. A foglalkozások megtartásában segítséget kapunk a 

Szigetvári Rendőrkapitányság szakembereitől. 

 

Pályaválasztási munka 
 

A feladat kétirányú: 

a.) a 8. osztályosok beiskolázásának irányítása 

b.) végzős diákjaink továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőségeinek segítése 

 

A feladatokat a Pályaválasztási felelős a Diákönkormányzattal összedolgozva hajtja végre. 

 

a.) Az idei tanévben egy kilencedikes technikumi osztályt 34 fővel, egy kilencedikes gazda 

szakképző osztályt 29 fővel, egy tizenharmadik évfolyamos mezőgazdasági technikus 

osztályt 18 fővel és egy kétéves, intenzív, érettségire felkészítő szakiskolák középiskolája 

osztályt 8 fővel tudtunk elindítani. Így a beiskolázás sikeresnek mondható, de a 

Magyarországon tanuló gyermeklétszám csökkenésével egyre nagyobb kihívás az iskolai 

létszám szinten tartása. 

Megragadunk minden lehetőséget, ahol iskolánkat és képzéseinket népszerűsíteni tudjuk: 

pályaválasztási kiállítás, pályaválasztási nyílt napok szervezése, beiskolázási tájékoztatók 

tartása, általános iskolai szülői értekezleteken tájékoztatók tartása, felvesszük a kapcsolatot 

az általános iskolák pályaválasztási felelőseivel. Általános iskolások részére évek óta 

játékos-tudományos vetélkedőket szervezünk, hogy minél jobban megismerhessék 

iskolánkat, és bepillantást nyerjenek az iskolai életbe. Az idei tanévben is beiskolázási 
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tevékenységünk támogatása céljából számítunk az Agrárminisztérium erkölcsi és anyagi 

támogatására. 

2022-ben is tervezzük az eddig nagy sikerrel megrendezett „Szakmák éjszakájának” 

folytatását, ahol változatos programokon vehetnek részt az érdeklődők. 

Meggyőződésünk, hogy iskolánk számára a legjobb reklám a végzős diákok neveltségi 

szintje és szaktudása. 

Intézményünk a régió egyik kiemelt szakképző iskolája. A hírnév a beiskolázási 

programunkat nagymértékben segíti. Az „Ökoiskola” programtervezetén belül az általános 

iskolások bevonásával tovább növeljük iskolánk népszerűsítését, így a beiskolázási 

tevékenységünk köre szélesedik. A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is tervezzük általános 

iskolások számára természettudományos témakörben látványos vetélkedő szervezését, 

ezzel is iskolánkra irányítva a végzős évfolyamok figyelmét. 

A szentlőrinci járási iskolahálózattal történő szoros munkakapcsolat szintén 

eredményesebbé teszi a beiskolázási munkát. 

 

b.) Végzős tanulóink felsőfokú továbbtanulását elősegítjük a széleskörű, tehetséggondozó 

munkánkkal. Szoros kapcsolatot tartunk fenn elsősorban az agrár felsőoktatási 

intézményekkel, így tanulóinknak is lehetősége van megismerkedni az egyes 

intézményekben folytatott szakképzésekkel. Szakképzésünk és tehetséggondozásunk során 

nagy hangsúlyt helyezünk a felsőoktatási intézmények észrevételeire, kéréseire. 

Kapcsolatot tartunk a felsőoktatásban tanuló volt diákjainkkal, azok észrevételeit, jobbító 

javaslatait megfontoljuk. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően tanulóink sikeresen 

felvételiznek, és nagy számban szereznek felsőfokú végzettséget. 

 

Könyvtári munka, Tankönyvellátás 
 

Iskolánkban évek óta jól felszerelt könyvtár működik, Hrabovszki Melinda vezetésével. A 

könyvtár nyitva tartása igazodik iskolánk napirendjéhez, így mind a bejáró, mind a helybeli, 

mind pedig a kollégista tanulóink számára elérhető.  

Könyvtárosunk igény szerint könyvtárórákat tart, ahol megmutatja a tanulóknak a katalógus 

használatát, a könyvtár struktúráját, állományát, önálló, folyamatos ismeretszerzésre tanítja 

diákjainkat. 

 

A könyvtáros feladata a tankönyvfelelőssel együttműködve a könyvtár tankönyvkészletének 

feltérképezése, folyamatos bővítése, kölcsönzésének adminisztratív teendői. Hátrányos 

helyzetű tanulóink létszámának folyamatos emelkedésével ez egyre nagyobb odafigyelést 

igényel. Tankönyvkészletünk és kötelező ajánlott irodalom készletünk folyamatos bővítésével 

enyhíteni szeretnénk a szociális hátrányokat, biztosítani szeretnénk az esélyegyenlőséget. 
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Tervszerűen gondoskodni kell a könyvtár tankönyvkészletének feltöltéséről, bár a 2020/2021-

es tanévtől - a kormány rendelete szerint - minden évfolyam részére ingyenesen biztosítva van 

a tankönyv.  

 

Szakkörök, korrepetálások, versenyre való felkészítések, szabadidő, 

sport 
 

A szakkörök, korrepetálások a munkaközösségi tervekben kerülnek megfogalmazásra. A 

Diákönkormányzat által összegyűjtött igények és óratervi lehetőségek áttekintése után alakítjuk 

ki a végleges listát. 

Az iskola és a tanulók mindennapjait alakító felzárkóztatások, korrepetálások, érettségire 

felkészítő foglalkozások között üde színfoltként jelenik meg egy-egy verseny vagy pályázat, 

ahol tanulóink kibontakoztathatják tehetségüket. Kollégáink és diákjaink is nagy örömmel, és 

jó eredménnyel vesznek részt ezeken. 

A jól felszerelt sportcsarnokunkban, konditeremben minden délután szakmai felügyelet mellett 

folynak a különböző sportversenyek, diáksportköri foglalkozások, egyéb szabadidős 

sporttevékenységek. Diáksportköri foglalkozásaink által lehetőséget kínálunk diákjainknak, 

hogy a személyiségükhöz és érdeklődési körükhöz leginkább illő sportfoglalkozást válasszák 

az igen széles palettából. A szabadidős és egyéb kulturális foglalkozásokról a 

Diákönkormányzattal együttműködve munkaközösségeink gondoskodnak.  

 

 

 

Iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttképzés 

 
A 2021/2022-es tanévben is kiemelt feladatként kezeljük az iskolánkban folyó iskolarendszeren 

kívüli képzések, felnőttképzések megszervezését és lebonyolítását. Iskolánk nagy hangsúlyt 

fordít az új képzési programok szerinti tanfolyamokra, elsősorban az Aranykalászos gazda 

képzésre.  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve folytatni 

kívánjuk a munkanélküliek képzésében, illetve átképzésében való részvételünket. Valamennyi 

intézményünkben dolgozó, megfelelő végzettséggel rendelkező oktató számára biztosítani 

tudunk többlet munkát, illetve többlet jövedelmet a felnőttképzésben való részvétel alapján. 
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Kapcsolatok 
 

 a szülői házzal 

Minden osztályfőnök kiemelten fontosnak tartja a szülőkkel történő folyamatos 

kapcsolattartást. Fontos, hogy a szülők is megismerjék iskolánk házirendjét, szabályait, 

szokásait, de az egyes tanulók teljesítményének, viselkedésének hátterében álló családi 

folyamatok/elvárások/követelmények megismerése kollégáink számára legalább ennyire fontos 

feladat. Ezáltal egyénileg tudjuk kezelni az esetlegesen fellépő problémákat.  

Évente kétszer szülői értekezletet, fogadónapot tartunk. Tekintettel arra, hogy tanulóink nagy 

része vidékről jár be vagy távollakó (kollégista), ezért a szülői értekezleteket és a 

fogadónapokat koncentráltan tartjuk. Szükség esetén, problémák felmerülése esetén azonban 

bármikor készek vagyunk a szülőket fogadni. 

 

A szülői munkaközösség rendszeresen megbeszéli a felmerülő problémákat, terveket az 

iskolavezetéssel. Minden osztályfőnöknek lehetősége van családlátogatásra, szükség esetén 

ehhez az iskola szolgálati kocsit biztosít. 

 

 a Diákönkormányzattal 

A Diákönkormányzat munkáját segítő oktató rendszeresen beszámol az iskolavezetésnek a 

Diákönkormányzat munkájáról, illetve a Diákönkormányzat képviselői közvetlenül is 

fordulhatnak a vezetéshez, beleszólhatnak a velük kapcsolatos döntésekbe. Az évi rendszeresen 

megrendezésre kerülő diákparlamenten közvetlenül is találkoznak a diákképviselet és az 

intézmény dolgozói. 

 

 a szakképző intézményekkel 

Minden évben tapasztalatcserét folytatunk valamelyik hasonló képzést folytató szakképző 

iskolával. 

 

 a szentlőrinci járás iskolahálózatával történő együttműködés beiskolázási munkánkat 

segíti. 

 

 külföldi kapcsolataink 

Az osztrák kapcsolatunk mellett horvátországi szakmai kapcsolatot építettünk ki, amely 

szakember és diák cserekapcsolatokat egyaránt tartalmaz. Az EU-s követelmények 

megismertetése, a külföldi tapasztalatcsere nagyon fontos mind a tanulók, mind a szakmai 

oktatóok részére.  

Természetesen nagyon szerteágazó az intézmény kapcsolatrendszere mind városi/megyei, mind 

országos szinten. Ezek a kapcsolatok rendkívül gyümölcsözőek, hasznosak az intézmény és a 

tanulóifjúság számára is, ápolásukat fontosnak tartjuk. 
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Ünnepeink, hagyományaink 
 

Fontos feladatnak tartjuk a hagyományápolást, ünnepeink fényét változatos, színes műsorral 

emeljük. A programok megvalósításában számítunk az osztályfőnökökre, a kollégiumi, a 

szakmai és közismereti munkaközösség együttműködésére, valamint az iskolánkban korábban 

végzett diákjainkra. 

 

Érettségi és szakmai vizsgák 
 

Az érettségi vizsgákra beosztható oktatók (a tényleges beosztást a nem várt eseményekre való 

tekintettel /órarendváltozás, az oktatói testületet érintő személyi változások, esetleges 

megbetegedések, stb./ az érettségi vizsgák kezdeti dátumához közelebbi időpontban, 

előreláthatólag április hónap folyamán fogjuk elkészíteni): 

 

1.  Ács Zsanett 

2.  Bálizs Tamás 

3.  Czakóné Tompai Rózsa 

4.  Dékány Orsolya Zsuzsanna 

5.  Ébert Csilla 

6.  Györfi Norbert 

7.  Liebermann-Magyar Ildikó 

8.  Patkóné Gerőfy Klára 

9.  Pécsi Kornélia Nóra 

10.  Pintérné Müller Beáta 

11.  Poronyi Péter 

12.  Rónoki Miklós 

13.  Séder Julianna 

14.  Stiefel László 

15.  Szabó Zoltán 

16.  Szász Melinda 

17.  Szűcs Balázs 

 

Jegyzői megbízást előreláthatólag Patkóné Gerőfy Klára, Pintérné Müller Beáta kapnak. 

Az érettségi vizsgaidőpontok megtalálhatók „A 2021/2022-es tanév kiemelt feladatainak 

időrendi beosztása” c. fejezetben. 
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A szakmai vizsgákra beosztható oktatók (a tényleges beosztást a nem várt eseményekre való 

tekintettel /órarendváltozás, az oktatói testületet érintő személyi változások, esetleges 

megbetegedések, stb./ a szakmai vizsgák kezdeti dátumához közelebbi időpontban, 

előreláthatólag április hónap folyamán fogjuk elkészíteni mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli, 

illetve gyakorlati komplex vizsgáink esetében): 

 

1.  Bálizs Tamás 

2.  Czakó Tibor 

3.  Czakóné Tompai Rózsa 

4.  Dékány Orsolya Zsuzsanna 

5.  Ébert Csilla 

6.  Györfi Norbert 

7.  Patkóné Gerőfy Klára 

8.  Pécsi Kornélia Nóra 

9.  Pintérné Müller Beáta 

10.  Poronyi Péter 

11.  Rónoki Miklós 

12.  Sárkány Viktor 

13.  Séder Julianna 

14.  Stiefel László 

15.  Szabó Zoltán 

16.  Szász Melinda 

17.  Szűcs Balázs 

18.  Tóth Mihály 

 

Jegyzői megbízást előreláthatólag Szász Melinda, Pintérné Müller Beáta, Hrabovszki Melinda 

kap. 

A szakmai vizsgák időpontjai megtalálhatók „A 2021/2022-es tanév kiemelt feladatainak 

időrendi beosztása” c. fejezetben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










