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1. Helyzetelemzés 

1.1. Személyi feltételek 
 

Pedagógusok létszáma (fő) összesen (2021.08.30.) 22 

ebből 

közismereti tanár 8 

szakmai tárgyat tanít 12 

kollégiumi nevelő 2 

 

Az előző tanévhez képest bekövetkező változások: egy fő magyar szakos kolléganő távozott az 

intézményből, illetve egy fő biológia – földrajz szakos kolléganőnek gyermeke született, 

jelenleg GYED-en van. Emiatt 2 fő óraadó (magyar nyelv és irodalom, valamint 

természetismeret tantárgyakból) fogja segíteni az oktatói testület munkáját. A közismereti 

tanárok közül két fő szakmai tantárgyat is oktat. A szakmai tárgyat tanító kollégák közül 1 fő 

részmunkaidőben dolgozik. 

Az oktatói testület viszonylag kis létszámú, a közismereti tárgyak oktatására egy-egy szakos 

pedagógusunk van. Minden kolléga heti óraszáma eléri, néhány fő esetében meghaladja az éves 

munkaidőkeret alapján számára előírt heti óraszámot.  

A technikai dolgozók közül ebben a tanévben egy fő fog nyugdíjba vonulni. Az ő létszámuk 22 

fő, ebből 2 fő 6 órában, 2 fő 4 órában dolgozik, 1 fő pedig GYED-en van. 

1.2. Tanulólétszám 
 

A 2021. szeptember 1-jei tanulói létszámadatok 

Évfolyam Osztályok 

száma 

Tanulók 

száma 

Oktatott szakmák Megjegyzés 

9. 2 
9.b 20 fő 

9.c 27 fő 

ágazati alapozás: 

Mezőgazdaság és erdészet 

(mezőgazdasági gépész, kertész) 

 

 

10. 2 
10.b 26 fő 

10.c 11 fő 

mezőgazdasági gépész,  

kertész, lovász 

szakképző 

évfolyam 

11. 2 
11.b 19 fő 

11.c 8 fő 

mezőgazdasági gépész, kertész, 

lovász 

szakképző 

évfolyam 

12. 1 12.b 21  szakközépiskola 

érettségire 

felkészítő 

évfolyamai 
13. 1 13.b 9 fő 

 

Összesen 8 141 fő   

Kollégista  38 fő   
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Iskolánkban jelenleg kizárólag szakképző iskolai képzés folyik nappali tagozaton. Technikumi 

osztályt az idei tanévben nem sikerült indítani. A mezőgazdasági gépész és a kertész tanulók az 

iskola tanműhelyeiben, a lovász diákok külső képzőhelyen, tanulószerződéssel vesznek részt a 

gyakorlati foglalkozásokon. Az ágazati alapozás gyakorlatai az iskolai tanműhelyekben 

zajlanak. 

1.3. Tárgyi feltételek 
 

A tanügyi épület és a gyakorlati műhelyek rendezett, nyugodt környezetet biztosítanak 

az oktató-nevelő munkának, ami az elmúlt 10 évben lezajlott, EU-s pályázati forrásból 

finanszírozott épületfelújítási munkáknak köszönhető. Az intézmény rendelkezik az oktatott 

szakmák tekintetében a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott minimális tárgyi 

eszközrendszerrel. A gyakorlati oktatásban használt géppark ugyanakkor elöregedett, továbbra 

is állandó felújításra, cserére szorul. A szakképzett munkaerő hiánya miatt a géppark 

karbantartása, javítása nehézkesen zajlik, alig tudjuk biztosítani, hogy a mezőgazdasági 

termelés zavartalanul működhessen.  

 

2. A nevelő-oktató munka feladatai 
 

2.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 

a) A Szakmai programban meghatározott feladatok folyamatos, tervszerű végrehajtása. 

Ezen belül: 

 Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a tehetséggondozásnak, a 

felzárkóztatásnak és a lemorzsolódás csökkentésének kiemelt kezelése. 

 A művészeti, tanulmányi és ismeretbővítési, valamint sportversenyeken való 

részvétel, és a fentiekre történő felkészítés biztosítása. 

 Az alapkészségek folyamatos fejlesztése. 

 A gyerekekkel szemben támasztott követelmények folyamatos és fokozatos 

emelése. A lemaradók hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való 

hozzáállásuk megváltoztatása a bukások számának mérséklése érdekében. 

 A tanulók felkészítése az országos kompetenciamérésre (minden tanuló a képessége 

szerinti legmagasabb szinten teljesítsen).  

b) Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítása. 
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c) A kompetenciamérésben való alulteljesítés miatt elkészült intézkedési tervben foglaltak 

megvalósítása. 

d) Kiemelt nevelési feladataink: 

 Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. 

 A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése. 

 Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. 

 Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések 

visszaszorítása. 

 A Házirend szabályainak következetes betartatása. 

 A munkafegyelem erősítése. 

 A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. A rongálók felelősségre vonása, az 

okozott kár megtéríttetése.  

 A magántulajdon tiszteletben tartása, a személyes értékekre való fokozott 

odafigyelés. 

 Szociális, kulturális hátrányok enyhítése a HH/HHH tanulók esetében. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók mentorálása. 

 Az SNI/BTMN, valamint a HH/HHH tanulók fejlesztése a tanórán kívüli 

foglalkozásokon is. 

 A szabadidős programokba bevont tanulók számának emelése. 

 A tanulók egymás iránt érzett felelősségének növelése, egymás tisztelete. 

 A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal és a szülőkkel, a tanulást 

segítő eszközrendszer fejlesztése. 

 Tudatformálás a szülők körében: előítéletesség, érdektelenség felszámolása; őszinte 

és kulturált kommunikáció; tudatosság és következetesség a gyermeknevelésben; 

szorosabb együttműködés a pedagógusokkal. 

 A szakszolgálatokkal, család- és gyermekvédelmi központokkal együttműködve el 

kell érni a szülői kötelezettségek teljesítését. 

e) Kiemelt feladataink az oktató munka terén: 

 A záróvizsgákra való felkészítés, azok sikeres lebonyolítása. 

 A tanórai munka fokozott ellenőrzése. 

 A tanulói fegyelem javítása (jelenlét az órákon, füzetvezetés, igazolások 

leadása, stb.) 
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 A GINOP-6.2.3-17-00022 kódszámú, „A szakképző intézmények átfogó 

megújítása az alapkészségek fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése 

érdekében” című projekt fenntartási időszakára előírt feladatok végrehajtása. 

 Hatékony együttműködés az egységes gyógypedagógiai és módszertani 

intézményekkel, szakszolgálatokkal az SNI tanulók fejlesztése érdekében. 

 A HH/HHH tanulók kiemelt fejlesztése a kompetencia-mérések eredményeinek 

javítása érdekében. 

 a 9. évfolyamon képesség-kibontakoztató foglalkozások megvalósítása. 

f) A fenntartó által meghatározott feladatok végrehajtása. Ezen belül: 

 Az intézményi dokumentumok folyamatos aktualizálása, a dokumentumok közti 

összhang megteremtése. 

 A gyermekek neveltségi szintjének emelése. 

 Környezettudatosabb magatartás kialakítására nevelés. 

 Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása. 

2.2. Munkatervi feladatok 

Az iskolában működő munkaközösségek, szervezetek: 

 szakmai elméleti és gyakorlati munkaközösség, 

 közismereti és osztályfőnöki munkaközösség, 

 kollégium, 

 diákönkormányzat. 

Munkaterveiket a mellékletek tartalmazzák. A tanév szervezési feladatait a jelen dokumentum 

végén található Eseménynaptár részletezi. 

A felhasználható hét tanítás nélküli munkanapból kettőt diáknapra, kettőt pályaorientációs 

napra, egyet a szakmai írásbeli vizsga napjára igazgatói szünetre terveztünk. A fennmaradó 2 

napot pedig az oktatói testületi értekezletek megtartására fordítunk. 

2.3. Ellenőrzések, mérések a tanulók körében 

Törvényi kötelezettségből fakadó mérések  

- A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését a tanév során szükséges 

megszervezni. A mérések eredményeit 2022. június 15-ig kell feltölteni a NETFIT 

rendszerbe. 

Felelős: testnevelő tanár 
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- Országos kompetenciamérés  

Ebben a tanévben a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló mérés a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. között 

kell lebonyolítani az Oktatási Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök 

alkalmazásával. 

Felelős: igazgatóhelyettes 

Helyi mérések 

- Olvasás, szövegértés mérés a 9. évfolyamon szeptember hónapban. 

Felelős: magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

- Matematikai képesség, kognitív gondolkodás mérése szeptember hónapban 

Felelős: matematika szakos tanár 

2.4. Továbbtanulás, továbbképzés 

- A 2021/2022. tanévi továbbképzési terv megvalósítása. 

- A 2022/2023. tanévi továbbképzési terv elkészítése, elfogadása 2022.03.15-ig, 

részarányos megvalósítása. 

- Helyi munkaközösségek által szervezett belső továbbképzések. 

2.5. Tárgyi feltételek javítása 

- Az oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása a költségvetés adta lehetőségek szerint. 

- Pályázati lehetőségek kihasználása az eszközfejlesztés érdekében. 

2.6.  Járványhelyzettel kapcsolatos feladatok 
 

 A COVID 19 vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedési tervben 

foglaltak végrehajtása, szigorú betartása. 
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3. Ellenőrzési feladatok 
 

3.1. Tanügyigazgatási ellenőrzések 

A tervezett tanügyigazgatási, illetve dokumentumellenőrzések beosztását az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

3.2. Egyéb ellenőrzések 

 

- Tisztasági bejárások. 

Határidő: szeptember, január, április 

Felelős: igazgató 

 

- Technikai és ügyviteli dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése. 

Határidő: október, február, május 

Felelős: igazgató 

 

- Tantermi dekorációk. 

Határidő: szeptember, február 

Felelős: igazgató 

 

- Tanári ügyelet 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató 

 

- Leltárellenőrzés, selejtezés. 

Határidő: december 

Felelős: igazgató 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 31.       

 

Asztalos Anna 

igazgató 

 

 

A 2021/2022. tanév munkatervét, amelynek mellékletét képezi az ellenőrzési ütemterv, a két 

munkaközösség, a DÖK és a kollégium munkaterve, valamint a vizsgafelügyelet terve, az 

oktatói testület a 2021. augusztus 31-én megtartott tanévnyitó oktatói testületi értekezleten 

egyhangúlag elfogadta. 

  



Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
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Ellenőrzési ütemterv 
 

2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

határidő feladat felelős az ellenőrzést végzi 

2021. augusztus 31. 

órarend 

munkaterv 

tantárgyfelosztás 

a 2021/2022. tanév legfontosabb feladatai 

évnyitó munkaközösségi értekezlet – munkaterv, 

munkaközösségi munkatervek ellenőrzése, elfogadása 

igazgatóhelyettes igazgató 

2021. szeptember 13. Beiskolázás megkezdése 
beiskolázási munkacsoport, 

igazgatóhelyettes 
igazgató 

2021. szeptember 20. 

naplóellenőrzés 

bizonyítványok ellenőrzése 

törzslapok ellenőrzése 

osztályfőnökök igazgató 

2021. szeptember 20. tanmenetek ellenőrzése oktatók igazgatóhelyettes 

2021. szeptember 27-ig a 9. évfolyamon az alapkészségek mérése 
közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2021. szeptember 30. beírási napló ellenőrzése iskolatitkár igazgatóhelyettes 

2021. szeptember 30-ig Diákközgyűlés DÖK segítő tanár igazgatóhelyettes 

2021. október 1. Az első nyílt nap programjának összeállítása beiskolázási munkacsoport igazgatóhelyettes 

2021. október 6.  az Aradi Vértanúk Emléknapja, ünnepi megemlékezés 
közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2021. október 13.  Első nyílt nap igazgatóhelyettes igazgató 

2021. október 14.  I. félévi szülői értekezlet osztályfőnökök igazgatóhelyettes 

2021. október 15. versenynaptár elkészítése munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettes 

2021. október 19. Pályaorientációs nap programjainak előkészítése beiskolázási munkacsoport, 

oktatók 
igazgatóhelyettes 

2021. október 21. az 1956-os forradalom ünnepe kapcsán ünnepi 

megemlékezés 

közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 
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2021. október 22. Pályaorientációs nap beiskolázási munkacsoport 

munkaközösség-vezetők 
igazgatóhelyettes 

2021. november 3.  A második nyílt nap (egyben második 

pályaorientációs nap) programjának összeállítása 

beiskolázási munkacsoport 

munkaközösség-vezetők 
igazgató 

2021. november 8. naplóellenőrzés 

óralátogatások 

osztályfőnökök, munkaközösség-

vezetők, oktatók 
igazgató 

2021. november 10. Második nyílt nap/második pályaorientációs nap beiskolázási munkacsoport 

munkaközösség-vezetők 
igazgatóhelyettes 

2021. december a SZKT iskolai fordulójának értékelése 

 

szakmai elméleti és gyakorlati 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2021. december 3. Szalagavató ünnepség előkészületei osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettes 
igazgató 

2022. január 21. az első félév tanulmányi munkájának (magatartás, 

szorgalom) értékelése 

osztályfőnökök, 

oktatók 
igazgató 

2022. január 28. Értesítő kiosztása az I. félévben elért tanulmányi 

eredményekről 
osztályfőnökök igazgató 

2022. január 31-ig naplóellenőrzés 

 
igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

2022. február 4. a munkaközösségek első félévi munkájának értékelése 

a DÖK első félévi munkájának értékelése 

munkaközösség-vezetők, DÖK 

segítő tanár 
igazgató 

2022. február 4. az első félév oktató, nevelő munkájának értékelése igazgatóhelyettes igazgató 

2022. február 10. II. féléves szülői értekezlet osztályfőnökök igazgatóhelyettes 

2022. február 14. Érettségi vizsgára történő jelentkezés és a  

Szakmai vizsgára jelentkezés előkészületei 

igazgatóhelyettes,  

iskolatitkár (jegyző) 
igazgató 

2022. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja, ünnepi megemlékezés 

közismereti, osztályfőnöki és 

nevelői munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2022. március 11. az 1848-as forradalom ünnepe kapcsán ünnepi 

megemlékezés 

közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2022. március 18. próba szakmai vizsga 

 

szakmai elméleti és gyakorlati 

munkaközösség vezetője 
igazgató 

2022. március 21. naplóellenőrzés osztályfőnökök igazgatóhelyettes 
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2022. április 16. a holokauszt áldozatainak emléknapja közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2022. április 22. ballagás előkészületei osztályfőnökök igazgatóhelyettes 

2022. április 28. Írásbeli vizsgák előkészületei igazgatóhelyettes igazgató 

2022. április 29. tanulmányi munka értékelése a végzős évfolyamon oktatók, osztályfőnökök igazgató 

2022. április 20. – május 

3. között  

országos kompetenciamérés  

 

közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2022. május 30-ig naplóellenőrzés 

 
osztályfőnökök igazgatóhelyettes 

2022. május-június szakmai vizsgák 

 
igazgatóhelyettes igazgató 

2022. június 4.  a nemzeti összetartozás napja, ünnepi megemlékezés közismereti és osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 
igazgatóhelyettes 

2022. június 15. a második félév tanulmányi munkájának (magatartás, 

szorgalom) értékelése 

osztályfőnökök 

oktatók 
igazgatóhelyettes 

2022. június 30. vizsgadokumentáció, tanügyi dokumentáció (napló, 

törzslap, bizonyítvány) ellenőrzése 
igazgatóhelyettes igazgató 

2022. július 1. évzáró nevelőtestületi értekezlet iskolatitkár 

osztályfőnökök 
igazgató 

2022. augusztus 30. a pót- és osztályozó vizsga jegyzőkönyveinek, 

valamint a hozzákapcsolódó tanügyi dokumentumok 

ellenőrzése 

iskolatitkár 

osztályfőnökök 
igazgató 

 

2022. augusztus 30. tanév-előkészítés ellenőrzése 

 
igazgatóhelyettes igazgató 

2022. augusztus 31-ig KOK felülvizsgálat és új intézkedési terv készítése igazgatóhelyettes, 

gazd.csop.vez. 
igazgató 

 

Pétervására, 2021. augusztus 31. 

Asztalos Anna 

igazgató 
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Vizsgabizottságok, vizsgafelügyelet 
 

Szakmai írásbeli vizsga – felügyelet 
 

2022. május……… 8.00 szakmai írásbeli vizsga – MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

óra 7. tanterem Folyosó Jelen lévő vizsgabizottsági tag 

8-9 Ágoston Dénes Penyaskó Róbert 

xy 9-10 Penyaskó Róbert Ludvigné Huszár Melinda 

10-11 Tóthné Nagy Orsolya Hanyi Nóra 

 

 

2022. május ……… 8.00 szakmai írásbeli vizsga – KERTÉSZ 

óra 6. tanterem Folyosó Jelen lévő vizsgabizottsági tag 

8-9 Tóthné Nagy Orsolya Penyaskó Róbert 

xy 9-10 Szabó Edit Ludvigné Huszár Melinda 

10-11 Ágoston Dénes Szabó Edit 

 

 

(LOVÁSZ: nincs írásbeli vizsga) 
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Érettségi vizsga – felügyelet 

Az első órában felügyeletet teljesítőknek 7.20-kor az igazgatói irodába kell jönnie! 
 

 

2022. május 2., 9.00 óra magyar nyelv és irodalom  

óra 6. terem Folyosó 

8-9 Bolla László Tóth Ervin 

9-10 Tóth Csaba Jakab Béla 

10-11 Penyaskó Róbert Tóth Ervin 

11-12 Bolla László Balázs Tibor 

 

 

2022. május 3., 9.00 óra matematika 

óra 6. terem Folyosó 

8-9 Szabó Edit Ágoston Dénes 

9-10 Tóth Csaba Hanyi Nóra 

10-11 Penyaskó Róbert Ágoston Dénes 

11-12 Szabó Edit Hanyi Nóra 

 

2022. május 4., 9.00 történelem 

óra 6. terem Folyosó 

8-9 Ludvigné Huszár Melinda Tóth Ervin 

9-10 Tóthné Nagy Orsolya Balázs Tibor 

11-12 Tóth Csaba Balázs Tibor 
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2022. május 5., 9.00 angol 

óra 6. terem Folyosó 

8-9 Bolla László Ludvigné Huszár Melinda 

9-10 Tóthné Nagy Orsolya Balázs Tibor 

10-11 Bolla László Ludvigné Huszár Melinda 

 

2022. május 6., 9.00 német 

óra 11. terem Folyosó 

8-9 Bolla László Hanyi Nóra 

9-10 Szabó Edit Balázs Tibor 

10-11 Bolla László Hanyi Nóra 

 

2022. május 12., 8.00 biológia 

óra 11. terem Folyosó 

8-9 Hanyi Nóra Penyaskó Róbert 

9-10 Tóthné Nagy Orsolya Ágoston Dénes 

 

 

2022. május 13., 8.00 óra informatika  

óra 5. terem Folyosó 

8-9 Bolla László Penyaskó Róbert 

9-10 Ágoston Dénes Ludvigné Huszár Melinda 
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Vizsgabizottságok 

 

 

 
Mezőgazdasági gépész      2022. május 31. 

 

 
Vizsgafelügyelő: ……………… 

Mérési feladatokat ellátó tag: ……………… 

Értékelési feladatokat ellátó tag: …………….. 

 

 

 név Időtartam 

Írásbeli:  2022.05…. 

Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli 

vizsga 

Javító:  

Bolla László 
180 perc 

 

Elmélet: 2022.05.26. 

Mezőgazdasági gépek 
Vizsgabizottság 

tagjai 

45 perc 

(30/15) 

Gyakorlat: 2022.05.26. 

Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre össz.: 120 perc 

Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, 

beállítása, hibaelhárítása és előkészítése 

üzemeltetésre  

Vizsgabizottság 

tagjai és 

Bíró István 

Tóth Ervin 

90 perc 

Adott gépelem, alkatrész készítése, javítása kézi 

fémmegmunkálással  
30 perc 

Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése össz.: 180 perc 

Adott mezőgazdasági erő és munkagép 

összekapcsolása, karbantartása, beállítása és 

üzemeltetésre 

Vizsgabizottság 

tagjai és 

Balázs Tibor 

Csirmaz 

Gergely 

90 perc 

Adott mezőgazdasági rakodógépek, illetve 

önjáró betakarító gépek előkészítése, beállítása 

és 

üzemeltetése 

90 perc 

Jegyző Domány Beatrix 
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Kertész          2022. május 27. 

 

 

Vizsgafelügyelő: ……………… 

Mérési feladatokat ellátó tag: ……………… 

Értékelési feladatokat ellátó tag: …………….. 

 

 név Időtartam 

Írásbeli:  2022.05…. 

Kertészeti és munkavállalói ismeretek 
Javító:  

Molnár Anett 

30 perc 

Kertészeti termesztés, vállalkozás, 

kereskedelem 
30 perc 

 

Elmélet:                                                                                              2022.05.27. 

Kertészeti termesztés 
Vizsgabizottság 

tagjai 

15 perc 

(10/5) 

Gyakorlat:                                                                                         2022.05.27. 

Felismerési feladat (30p) 

Kerti munkák (30 p) 
Vizsgabizottság 

tagjai 

60 perc 

Kertészeti termesztés 60 perc 

Jegyző Domány Beatrix 
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Lovász          2022. június 1. 

 

 

Vizsgafelügyelő: ……………… 

Mérési feladatokat ellátó tag: ……………… 

Értékelési feladatokat ellátó tag: …………….. 

 

 név Időtartam 

Írásbeli:  - 

 

Elmélet:                                                                                              2022.06.01. 

Lógondozás és lótenyésztés elméleti ismeretei 
Vizsgabizottság 

tagjai 

30 perc 

(20/10) 

Lovaglás és fogathajtás elméleti ismeretei 
Vizsgabizottság 

tagjai 

30 perc 

(20/10) 

Gyakorlat:                                                                                         2022.06.01. 

Lógondozási és lótenyésztési feladatok 

végrehajtása Vizsgabizottság 

tagjai 

60 perc 

Lovaglási és fogathajtási feladatok 

végrehajtása 
60 perc 

Jegyző Domány Beatrix 
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Szóbeli érettségi vizsga       2022. június 16. 

 

Elnök: ………………. 

Iskolai tag: Molnár Anett 

 

Tantárgy Szaktanár Írásbeli Szóbeli 

Angol nyelv Szabó Edit Julianna X X 

Biológia Asztalos Anna X X 

Informatika Tóth Csaba X X 

Magyar nyelv 

és irodalom 

Juhász Beáta 
X X 

Matematika Ludvigné Huszár Melinda X X 

Német nyelv Tóthné Nagy Orsolya X X 

Történelem Penyaskó Róbert X X 

Jegyző Domány Beatrix   
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A közismereti és osztályfőnöki  

munkaközösség munkaterve 

a  

2021/2022. tanévre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 25. 

 

 

Tóthné Nagy Orsolya 

munkaközösség-vezető 
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A munkaterv az intézmény alapdokumentumai és a 2021. augusztus 25-én megtartott 

munkaközösségi értekezleten elfogadott javaslatok alapján készült. 

A munkaközösség tagjai: 

Közismereti oktatók közössége: 

Ágoston Dénes, Ferencz Zsuzsanna, Ludvigné Huszár Melinda, Penyaskó Róbert, Tóthné Nagy 

Orsolya, Tóth Csaba 

Osztályfőnökök közössége: 

Ágoston Dénes, Balázs Tibor, Bolla László, Hanyi Nóra, Penyaskó Róbert, Tóth Csaba, Tóthné 

Nagy Orsolya, Tóth Ervin 

 

Ferencz Zsuzsanna kolléganő jelenleg szülési szabadságon van.  

 

A megfogalmazott célok elérése érdekében a pedagógusok számára a következő feladatokat 

határozta meg a munkaközösség:  

 A javító-, osztályozó- és különbözeti vizsgák követelményeinek összeállítása, a 

tantárgyi minimumok áttekintése. 

 Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli a tanulókat, a szociális 

kompetenciák kialakítása és formálása. 

 A kommunikációs és tanulási képességek fejlesztése. 

 Az intézményben folyó kreatív programok koordinálása. 

 Folyamatos szakmai tájékozódás, tapasztalat- és információmegosztás az 

iskolában működő munkaközösségek tagjaival. 

 A jogszabályi változások nyomon követése. 

 Egységes követelményrendszer kialakítása és betartása, a tanulók 

ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése. 

 Pályázati lehetőségek, kiírások nyomon követése. 

 Versenyfelkészítés. 

 Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés kialakítása, tudatos 

családtervezés fontosságának hangsúlyozása. 

 A környezeti nevelés, a környezettudatos életre nevelés, az iskolai környezet 

rendben tartása. 

 A beiskolázási program segítése ötletekkel, szórólapokkal, hirdetésekkel, 

személyes kapcsolatokkal. 
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 Az iskolai marketing segítése, az intézmény külső kapcsolatrendszerének 

erősítése. 

  Részvétel a pályaválasztási és az iskolai nyílt nap szervezésében, 

lebonyolításában. 

 Kompetencialapú tankönyvek, tanítási segédeszközök beszerzése. 

 A tanügyi dokumentumok – napló, törzslap, bizonyítvány – szabályos vezetése 

és azok ellenőrzése. 

 A tanulói lemorzsolódás csökkentése. 

 

Az osztályfőnök: 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti, 

 szülői értekezleteket tart, rendszeresen tájékoztatja a nem nagykorú tanulók 

szüleit, a nagykorú szüleit a nagykorú tanuló írásos beleegyezésével, 

 ellátja az ügyviteli feladatokat, 

 rendszeresen konzultál a kollégiumi nevelőkkel, 

 figyelemmel kíséri a tanulók hiányzását, tanulmányi előmenetelét, 

 kapcsolatot tart a családsegítő intézetekkel, jegyzőkkel az igazolatlan 

hiányzások kapcsán, 

 a munkaköri leírásában megfogalmazottak szerint végzi munkáját, 

 távolléte esetén az osztályfőnök-helyettes segíti az osztályát. 

 

  Tanév eleji feladatok: 

 törzslapok, bizonyítványok, napló, beírási napló adatainak ellenőrzése, 

statisztikai részek kitöltése a megadott határidőre, 

 tanmenetek elkészítése, 

 tisztségviselők, felelősök, DÖK (3 fő) és SZMK (1 fő) tagok kijelölése, 

megválasztása, 

 kirándulási terv elkészítése (A pályázatok függvényében folyamatosan.), 

 osztályfőnök-helyettesek megválasztása, 

 folyosóügyelet elkészítése, 

 9. évfolyamosok beszoktatása, 

 GINOP mérés. 
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A tanév feladatai: 

 

A beiskolázás, illetve jelenlegi tanulóink iskolánk iránti érdeklődésének fenntartására 

érdekében az alábbiakat javasolják a kollégák: 

 

 A beiskolázási tájékoztató bővítése az iskolánkban valamilyen területen sikert elért 

tanulók, és eredményeik megemlítésével. (Sportversenyek, sikeres felvételi 

felsőoktatásba, szakmai versenyeken elért eredmények.) 

 A környékbeli családgondozók, és a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek 

meghívása nyílt napra, hogy tapasztalataikat megosszák az általuk személyesen ismert 

általános iskolásokkal, és szüleikkel. 

 A jobb tanulmányi eredmények elérése érdekében tanulmányi versenyek hirdetése 

osztály és egyéni kategóriában. Eredményhirdetés a tanév végén. A győztes osztály és 

tanuló jutalmat kap (szakközépiskola és szakiskola külön – külön). A jutalom 

átadására a következő tanév tanévnyitó ünnepségén kerüljön sor, hogy azt minden 

tanuló láthassa. 

 Az osztály számára tanulmányi és osztálykirándulást szervezése. Ugyanazon a napon 

maximum 2 osztály kirándulhat. A kirándulást nyomtatványon kell bejelenteni, a 

kollégistákat időben ki kell vetetni az étkezésből. 

 Az osztályfőnökök a szaktanárokkal együtt részt vesznek a tantermek otthonosabbá 

tételében, díszítésében. 

 Felkészítés az országos kompetenciamérésre. 

 

A 2021/2022-es tanév rendje: 

Az iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart. 

A tanév első félév vége 2022. január 21. Az iskolák január 28-ig értesítik majd a diákokat és a 

szülőket a félévi eredményekről. 

A végzős tanulók számára az utolsó tanítási nap 2022. április 29-én lesz. 

Szünetek: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). 
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 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).  

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda) 

Értekezletek, rendezvények a tanév során: 

 

A) Munkaközösségi értekezletek 

1. Tanévkezdéskor 

Téma: A tanévindítás feladatai 

2. Félévkor 

Téma: Az első félév tapasztalatainak megbeszélése 

3. Év végén 

Téma: A tanév munkájának értékelése 

 

B) Szülői értekezletek 

Félévenként 1 alkalommal szülői értekezletet kell tartani, a végzősöknél több alkalomra is 

szükség lehet.  

Szülői értekezletek időpontja: 

 I. félévben: 2021. október 14. (csütörtök) 15 óra 

 II. félévben: 2022. február 10. (csütörtök) 15 óra 

 

C) Rendezvények 

 

Szalagavató: 2021. december 10. péntek (16 óra) 

A végzős osztályok közös rendezvénye. 

Felelős: végzős osztályfőnökök 

 

Ballagás: 2022. április 29.(péntek) 

A végzős osztályok közös rendezvénye. 

Felelős: osztályfőnökök 
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A TANÉV PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI 

 

HÓNAP FELADAT FELELŐS 

2021. 

SZEPTEMBER 

 9. évfolyamon GINOP 

szintfelmérők 

 

 Diáknap: sport programok, 

kerékpáros – traktoros - 

rakodógépes ügyességi verseny, 

gólyaavatás 

 

Tóth Csaba 

 

 

Ágoston Dénes 

szakmai tanárok 

OKTÓBER 

 osztályszintű megemlékezés az 

aradi vértanúkról (okt. 6.)  

 fotópályázat természet 

témakörben (őszi táj, állatok, 

növények) határidő: október 7. 

 

 túra és atlétikai versenyek 

 

 logikai délután 

 

 megemlékezés (okt. 23.) 

 pályaorientációs- nap 

 

Tóthné Nagy Orsolya 

 

Hanyi Nóra 

 

 

 

Ágoston Dénes 

Penyaskó Róbert 

Ludvigné Huszár Melinda, 

Tóthné Nagy Orsolya 

 

minden szaktanár 

Tóthné Nagy Orsolya 

NOVEMBER 

 szótár használati verseny idegen 

nyelvből 

 

 atlétikai és labdás versenyek 

 

 

Tóthné Nagy Orsolya, 

Hanyi Nóra 

 

Ágoston Dénes 
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DECEMBER 

- fotópályázat szeretet, kötődés, 

család (karácsony) témakörben, 

határidő: december 8. 

 

- szalagavató 

 karácsonyi nap  

 karácsonyi műsor 

 atlétikai verseny 

Hanyi Nóra 

 

 

 

végzős osztályfőnökök 

Tóthné Nagy Orsolya + 

osztályfőnökök 

Ágoston Dénes 

2022. 

JANUÁR 

 osztályszintű megemlékezés a  

Holokauszt Nemzetközi Emléknapja 

(január 27.) 

 túra – kb. 20 km 

 

 Félév értékelése 

osztályfőnökök 

 

 

Ágoston Dénes,  

Penyaskó Róbert 

Osztályfőnökök 

FEBRUÁR 

 labdás és atlétikai versenyek 

 fotópályázat szerelem, romantika 

témakörben, határidő február 14. 

 osztályszintű megemlékezés a 

kommunista diktatúra és minden 

diktatúra áldozatairól (február 25.) 

Ágoston Dénes 

Hanyi Nóra 

 

 

osztályfőnökök 

MÁRCIUS 

 megemlékezés (márc. 15.) 

 KRESZ – totó verseny, traktor 

ügyességi verseny 

 labdás és atlétikai verseny 

Tóthné Nagy Orsolya  

Bolla László 

 

Ágoston Dénes, 

Penyaskó Róbert 

ÁPRILIS 

 

 A Föld napja – faliújság  

 Fenntarthatósági témahét 2022. 

április 25 – 29. között 

 fotópályázat tavasz, megújulás, 

harmónia témakörben, határidő: 

április 13. 

 

 

Ágoston Dénes 

 

 

Hanyi Nóra 
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 túra – kb. 20 km 

 

 osztályszintű megemlékezés a 

holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 

 ballagás 

Ágoston Dénes, Penyaskó 

Róbert 

 

osztályfőnökök 

 

 

Tóthné Nagy Orsolya + 

végzős osztályfőnökök 

MÁJUS 

 Diáknap: sport programok, 

kerékpáros – traktoros - 

rakodógépes ügyességi verseny 

 QR – kódos kincsvadászat 

Ágoston Dénes 

szakmai tanárok, 

osztályfőnökök 

Tóth Csaba 

JÚNIUS 

 túra – kb. 20 km 

 tollaslabda verseny 

 osztályszintű megemlékezés a 

Nemzeti Összetartozás napjáról 

(június 4.) 

Ágoston Dénes, Penyaskó 

Róbert 

 

osztályfőnökök 

 

A munkaközösség kompetenciafejlesztési terve: 

 

 A tanmenetek felülvizsgálata, a kompetenciafejlesztésre irányuló törekvések 

megjelenítése a tanmenetekben  

 Egyéni fejlesztési terv készítésében való közreműködés  

 Óralátogatások, konzultáció, tapasztalatcsere, alkalmazott módszerek  

 A kompetenciamérés feladatainak megoldása, méréselemzés  

 A diákok tanulási szokásainak felmérésében való közreműködés  

 Differenciált oktatás: fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, érettségire felkészítő 

foglalkozások  
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A munkaközösség lemorzsolódás csökkentését célzó éves terve: 

 

A lemorzsolódás valós probléma, így valós megoldásokat is kíván. Az alacsony iskolai 

végzettség számos olyan következménnyel járhat, amely az egyén egész életét meghatározza. 

Ilyen például a munkanélküliség, a szegénység, a társadalomból való kirekesztődés veszélye 

vagy akár egészségügyi problémák megjelenése, az életminőség romlása. Konkrét feladatok, 

ötletek a lemorzsolódás csökkentése érdekében: 

 Adatgyűjtés annak érdekében, hogy kik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. 

 Az adatgyűjtés segíthet az okok feltárásában, amelyek a lemorzsolódáshoz vezetnek. 

  Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az érintett tanulók szüleivel, a támogató 

szervezetekkel, szakszolgálatokkal. 

 Diák-szülő-osztályfőnök-szaktanár együttműködése, a veszélyeztetett tanulók 

mentorálása, patronálása, tanulmányi munkájuk figyelemmel kísérése. 

 A tanulás tanítása, a tanulásmódszertan fejlesztése. 

 Célzott felkészítés a záróvizsgákra már a tanév elejétől. 

 Fejlesztő foglalkozások, például: matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás, 

idegen nyelv, természetismeret. 

 Egyéni foglalkozások, beszélgetések. 

 Közösségformáló tevékenységek, a szabadidő hasznos eltöltése. 
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Ökoiskolai munkacsoport munkaterve 
 

Ökoiskolai munkacsoport munkaterve a 2021-22. tanévre 

 

Hónap Jeles nap Program Szervező 

2021.    

Szeptember 
Szeptember 

Tiszta hegyek napja 

Szeptember 23. 

Túra – kb. 10 km 
Szabó Edit 

Október 

Október 
Állatok világnapja 

Október 4. 

Faliújság készítése az 

állatvédelemről 

Domány 

Beatrix 

November 

November  

Nemzetközi „Ne 

vásárolj semmit!” nap 

November 30. 

Faliújság készítése a 

túlfogyasztásról 

Tóth Csaba 

December 

December    

Környezettudatos 

karácsony 

December 15. 

Karácsonynap: 

Ajándékkészítés 

újrahasznosított anyagokból 

Molnárné 

Hajdú Edina 

2022.    

Február 

Február  

A Tisza élővilágának 

Emléknapja 

Február 3. 

Faliújság: A Tisza élővilága Balázs Tibor 

Március 

Március 

A víz világnapja 
Március 22. 

Legnagyobb kincsünk az 

ivóvíz - előadás 

Tóthné Nagy 

Orsolya 

Április 

Április 

A Föld napja 
Április 22. 

Osztályok közötti 

természetvédelmi vetélkedő 

Asztalos Anna 

Május 

Május   

Madarak és fák napja  

 

Május 10. 

Nemzeti parkjaink: 

fotógaléria 

Penyaskó 

Róbert 

Június 

Június  

Környezetvédelmi 

világnap 

Június 10. 

Faliújság készítése a 

témában 

Hanyi Nóra 

 

A munkatervet készítette az ökoiskola munkacsoport. 

A munkatervet a nevelőtestület, a DÖK és az iskola dolgozói egyhangúlag elfogadták. 

Az ökoiskola munkacsoportnak tagja minden pedagógus, valamint a DÖK diák-elnöke és két 

fő fizikai dolgozó.) 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 31. 

 

Asztalos Anna 

igazgató 
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A szakmai elméleti és gyakorlati 

munkaközösség munkaterve 

a  

2021/2022.  

tanévre 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 25. 

 

 

Bolla László 

munkaközösség-vezető 
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1. Fő alapelvek 

 

 a) a munkaközösség az intézményben folyó műszaki és agrár oktatási tevékenység 

      koordinálásának fő színtere; 

 b) tagjai összehangolják a képzés elméleti-gyakorlati aspektusait; 

 c) tagjainak ismertetni kell a tanulókkal a múlt, a jelen technikáit, technológiáit; 

 d) tagjainak részt kell venni a kijelölt továbbképzéseken, iskolai rendezvényeken, az 

      iskolát érintő programokon; 

 e) a tagoknak a tanulóknak közvetíteni kell a környezeti és viselkedési normákat. 

     Kötelesek óvni és ápolni az iskola állagát, műszaki felszereltségét; 

 f) tagjainak segíteni kell a felzárkózásban a lemaradt tanulókat. Különös figyelmet kell 

     fordítani a tehetséggondozásra; 

 g) a tagoknak a tanulók által beadott feladatoknál, dolgozatoknál figyelmet kell             

     fordítani a közismereti tantárgyak szabályosságainak betartására, valamint a szakmai 

    nyelv egzakt használatára; 

 h) a tagoknak napi kapcsolatot kell fenntartani az osztályfőnökökkel; 

 i) a szaktanár idejében értesítse az osztályfőnököt, ha nagyon gyenge a diák     

    teljesítménye, hogy esetlegesen elkerülhető legyen a bukás; 

 j) nagyon fontos, hogy elegendő érdemjegye legyen a tanulónak. 

 

2. A tanév feladatai 

 

2.1 Továbbképzések 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Herman Ottó Intézet, a társintézmények, 

cégek által meghirdetett tanfolyamokon, előadásokon szakterületnek megfelelően részt 

veszünk. 

 Határidő: folyamatos 

 Koordinálja: Asztalos Anna igazgató 

   

2.2 Tanulmányi versenyek  

A felkészülést októberben meg kell kezdeni. 

 

2.2.1 Szakképző évfolyamokon 
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Osztálylétszámtól függően a versenyszabályzatban meghatározott létszámú tanulót szeretnénk 

indítani a mezőgazdasági gépész, kertész, lovász SZKT versenyre. 

Felkészülésükért felelős: munkaközösség-vezető 

Munkájukat segítik: Molnár Anett, Balázs Tibor, Bíró István, Bolla László, Csirmaz Gergely, 

Jakab Béla, Tóth Ervin, Tóth Csaba, dr. Fodorné Fehér Erika Mária, Hanyi Nóra, Molnárné 

Hajdú Edina, Rácz László, Simárszki János. 

 

2.3 Tanulmányutak 

 

2.3.1 Szakkiállítások, rendezvények 

Tanulóinknak tanulmányutakat szervezünk szakterületnek megfelelően. 

Koordinálja: Bolla László 

Segítik: szaktanárok, osztályfőnökök. 

 

2.3.2 Pedagógus tanulmányi utak 

A munkaközösség tagjai részt vesznek tanulmányi kiránduláson tapasztalatszerzés céljából 

társintézményeknél, valamint múzeum és kiállítás látogatáson. 

Koordinálja: Bolla László 

 

2.4 Vizsgáztatás 

Minden tagnak kötelessége felkészíteni a tanulókat a vizsgakövetelményekben támasztott 

ismeretanyag elsajátítására, a sikeres vizsgaletétel feltételeinek biztosítására. 

A vizsgát koordinálja: Asztalos Anna igazgató 

     

2.5 Fejlesztési irányelvek 

 

2.5.1 Beiskolázás 

Minden tag aktívan részt vesz a beiskolázás és a nyílt napok programjában. 

Koordinálja: beiskolázási munkacsoport 

           

2.5.2 Tanulói légkör 

Minden tagnak meg kell teremteni a tanulók felé a biztonságos, a kor kihívásainak megfelelő 

képzési formát a helyi sajátosságok figyelembevételével, ezáltal is öregbítve iskolánk hírnevét 

a külvilág felé. 
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2.5.3 Felnőttképzés 

Minden tagnak törekedni kell a kornak megfelelő felnőttképzésbe való becsatlakozásba. 

 

2.5.4 Eszközfejlesztés 

A tagoknak saját szakterületén belül figyelemmel kell kísérni a fejlesztéseket és törekednie kell 

az eszközállomány lehetőségekhez képest való felújítására, modernizációjára. 

  



Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 

34 

 

3. Névsor 

 

A tagok a leírtakat magukra nézve elfogadják. 

 

 Molnár Anett    ……………………………………. 

 Balázs Tibor    ……………………………………. 

 Bíró István    ……………………………………. 

 Bolla László    ……………………………………. 

Csirmaz Gergely   ……………………………………. 

 dr. Fodorné Fehér Erika Mária ……………………………………. 

 Hanyi Nóra    ……………………………………. 

 Jakab Béla    ……………………………………. 

 Molnárné Hajdú Edina  ……………………………………. 

 Rácz László    ……………………………………. 

 Simárszki János   ……………………………………. 

Tóth Ervin    ……………………………………. 

 Tóth Csaba    ……………………………………. 

 

 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 25.              Bolla László 

         munkaközösség-vezető 
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A kollégium munkaterve 

a 2021-2022. tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:    Jóváhagyta:  

  

 

Pál Beatrix      Asztalos Anna 
  nevelőtanár              igazgató 
 

 

 

 

2021. augusztus 30. 
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I. Helyzetelemzés 

 

1. Személyi feltételek  

- Nevelőtanárok:           Pál Beatrix  

              Gligor Jenő  

- Éjszakai ügyeletes: Ortó József 

 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

 A tanulók a város központjában elhelyezkedő kollégiumba költözhetnek be 2021. augusztus 

31.-én. 

A kollégium épületében a földszinten vannak elhelyezve a lányok, az első emeleten laknak a 

fiúk. Mindkét szinten található tanulószoba, a földszinten a kollégisták és az iskola tanulói 

számára is rendelkezésre áll egy könyvtár, ahol a könyvek kikölcsönzése mellett tanulhatnak is 

a gyerekek. A földszinten található tanulószobában kapott helyet az informatika terem, ahol 4 

db számítógép segíti őket a tanórákra történő felkészülésben, internet elérhetőséggel. 

A szabadidő hasznos eltöltésére a tanulók használhatják az iskola tornatermét és edzőtermét, a 

kollégiumban található számítógépeket és a könyvtárat. A fiúk szintjén van asztali-foci, és a 

folyosó végén babzsákokkal felszerelt társalgó kialakítása folyamatban van. 

A kollégium első emeletén lévő konyhát, meghatározott rend szerint használhatják a tanulók. 

A tanulók étkeztetése az intézmény saját konyhájáról történik az iskola épületében, napi három 

alkalommal. Az étkeztetést számítógépes mágneskártyás rendszer segíti.  

 

3. Családi környezet és kapcsolattartás  

 

 A kollégiumban lakók szülői háttere heterogén. A tanulók neveltségi szintje nagyon eltérő. 

Folyamatosan nő a problémás családokban élők száma (munkanélküliség, alkoholizmus, elvált 

szülők, nagycsaládosok, egészségügyi problémákkal, anyagi nehézségekkel és nevelési 

gondokkal küzdők stb.), ezzel összefüggésben a megfelelő nevelés hiányából fakadó problémás 

lelki sérült tanulók száma.  

Ezek a különbségek beilleszkedési problémát okozhatnak, ezért külön figyelmet érdemelnek. 
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A szülőkkel tanév elején (a beköltözéskor tartott szülői értekezleten) ismertetjük a kollégium 

házirendjét, és a szülői értekezlet során aláírásra kerülnek nyilatkozatok, melyek tartalmazzák 

a kollégiumban élőkkel szembeni elvárásokat.  

Az iskolai szülői értekezleteken és fogadó órákon a kollégiumi nevelőtanárok is részt vesznek. 

Bármilyen gond esetén azonnal értesítjük a szülőket, a meglévő távolságok ellenére is próbáljuk 

a kapcsolatrendszert kiépíteni. Ehhez már a kor vívmányait is igénybe vesszük, hisz a 

kollégiumnak van egy messenger-csoportja, amelyen keresztül tudjuk a gyerekeket 

tájékoztatni, fel tudjuk velük, esetleg a szüleikkel venni a kapcsolatot. 

 

4. A kollégium és az iskola kapcsolata  

 A nevelőtanárok részt vesznek az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken. Minden kollégista 

iskolánk tanulója. Tanulási eredményeikről, viselkedésükről napi képet kapunk az 

osztályfőnökök és tanáraik közvetlen információja alapján.  

Az iskolában tanító tanárok igény szerint korrepetálásokat, előadásokat és a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló foglalkozásokat tartanak a kollégium tanulói számára.  

 

 

II. Nevelési, oktatási célok és feladatok  
  

Kollégiumunk az iskolával közös igazgatói irányítás alatt dolgozik, ezért nevelési céljaink és 

feladataink igazodnak az iskola nevelési céljaihoz és feladataihoz, de kiegészülnek a speciális 

kollégiumi célokkal és feladatokkal.   

 

1. Főbb célok és feladatok 

 

Nevelőmunkánk fő célja, hogy tanulóink a kollégiumban kellemes, otthonos környezetben 

tanulhassanak, szórakozhassanak és pihenhessenek, személyiségüket észrevétlenül formáljuk, 

fejlesszük. Az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket elmélyítsük, kötelességtudatukat 

növeljük, a munka és a tudás megbecsülésére neveljünk.  

Fontos feladat még a durva viselkedés és a trágár beszéd visszaszorítása, káros szenvedélyek 

elleni küzdelem. A kollégiumi élet során sajátos, egyéni nevelési módszerekkel különböző 

motivációkkal érjük el, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt a kollégium életében. 

Igyekszünk elérni, hogy a tanulók rendszeresen tanuljanak, segítjük őket a számukra 

leghatékonyabb tanulási módszer kiválasztásában.  
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Feladatunk: 

 tanulóinkat humánus, biztonságos, szeretetteljes légkörben neveljük 

 személyiségüket fejlesszük 

 iskolai tanulmányaikat segítsük 

 képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően tehetségüket kibontakoztassuk 

 önképzési, sportolási, művelődési lehetőségüket biztosítsuk 

 öntevékenységüket, együttműködési készségüket, önállóságukat és felelősségtudatukat 

fejlesszük 

Fontos, hogy valamennyi kollégista érezze, hogy nevelőik állandóan nyitottak személyük iránt, 

és személyes problémáik megoldásában segítséget várhatnak tőlük. Fontosnak tartjuk, hogy a 

nevelők az intim beszélgetések során tudomásukra jutott információkat vagy titkokat diszkréten 

kezeljék.  

Nevelőtanáraink napi kapcsolatot alakítanak ki a tanulók osztályfőnökeivel, hogy közösen, 

azonos módon tudjuk alakítani, nevelni diákjaink személyiségét. A nevelőtanárok saját 

munkaterveik alapján valósítják meg a kollégiumi nevelési célokat.  

 

2. A kollégiumi nevelés fő feladatai  

 

2.1. Tanulmányi munka  

 

 Legfontosabb eleme a tanulás, a helyzetfelmérések után minden tanulónak személyre szabottan 

biztosítani kell a nyugodt tanulási lehetőséget, s ha szükséges megismertetni és elsajátíttatni a 

helyes tanulási módszereket. A szilencium ideje alatt csak a tanulással foglalkozhatnak a 

gyerekek. A nevelők feladata ennek folyamatos ellenőrzése, ha kell segítségadás és a rendszeres 

számonkérés. A fél év végén értékeljük az eredményeket.   

A gyengébb képességű és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat korrepetálással, rendszeres 

ellenőrzéssel kell segíteni. Az egyéni foglalkozásokat, számonkéréseket a szilencium harmadik 

órájában kell a nevelőtanároknak megvalósítani. A jó tanuló, jó képességű diákokat tovább 

ösztönözzük a még jobb teljesítményre. 

Külön megvizsgáljuk az olyan tanulók lekötöttségét, akiknek a gyakorlati képzési ideje az 

elméleti oktatáshoz képest magasabb, így kevesebb a tanulnivalójuk.  

Rugalmasan kezeljük és megoldjuk a tanulók külön foglalkozásokra járását, az ő tanulmányi 

előmenetelüket külön figyeljük.  
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2.2. Személyiség fejlesztése  

 

 Fontos cél és feladat megtanulni és megtanítani a kollégiumi élet szabályait. Meg kell tanulni 

egymás mellett élni a kollégiumi közösségben. Viselkedési szabályok betartása, betartatása, 

konfliktusok, problémák kezelése, nehézségekkel járó helyzetek megoldása mind-mind 

folyamatos feladat.  

Feladat: 

 a gyermekek minél alaposabb megismerése, amely az egyéni bánásmód, a céltudatos 

fejlesztő tevékenység alapja  

 iskolai előmenetel segítése, választott pályájuk megszerettetése,  

 kulturális, művelődési igényük felkeltése  

 helyes viselkedési, magatartási szokások kialakítása (beszédkultúra folyamatos 

fejlesztése, illemtani viselkedéssel kapcsolatos ismeretek)   

 

2.3. Egészséges életmódra nevelés  

 

 A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása.  

A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, 

amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások 

kialakulásának megelőzésében (alkohol, cigaretta, drog).  

Legfontosabb a közösségben a betegségek megelőzése. Folyamatos odafigyeléssel, 

beszélgetésekkel és ellenőrzésekkel biztosítjuk a rendszeres tisztálkodást és a környezet 

tisztántartását. Biztatjuk és segítjük a tanulókat az esztétikus környezetük kialakításában.  

A helyes és ízléses öltözködés is külön téma lesz a csoportfoglalkozásokon. Az egészséges 

életmódra nevelés fontos része a rendszeres testmozgás. Lehetőséget adunk számukra a heti 

két-háromszori sportolásra. A túra szakkör iránt nagy volt az érdeklődés. A diákok minden 

szerdán nevelőtanári kísérettel megismerték a környék túra útvonalait.  

Odafigyelünk arra, hogy a gyerekek éjszakai pihenése elegendő és nyugodt legyen. Tanácsokat 

adunk a helyes étkezési szokások kialakításához, hiszen nagyon sok tanulónak vannak itt is 

hiányosságai. Fontos téma lesz az egészséges szexuális életre való felkészítés. 
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2.4. Környezeti nevelés, környezetvédelem  

  

 Törekszünk a környezethez való optimális viszony kialakítására, a természet, a környezet 

védelmére, a növény és állatvédelemre, a kollégium és kollégiumhoz tartozó terület 

rendbetételére.  

 

2.5. Közösségfejlesztés  

   

 Fontosnak tartjuk, hogy a kollégiumi lét készítse fel diákjainkat a közéleti tevékenységben való 

aktív közreműködésre, a közösségért tenni tudó és akaró személyiség kialakítására 

(diákönkormányzat működtetése, önkiszolgáló feladatok gyakoroltatása, megbízatások adása 

és számonkérése, közösségi élmények nyújtása).  

 

2.6. Önismeret fejlesztés  

  

Különféle helyzetgyakorlatokkal, tesztekkel és csoportos beszélgetésekkel helyes énkép 

kialakítása.  

 

2.7. Hasznos szabadidő eltöltés  

  

El kell érni, hogy a tanulók nagy többsége találjon magának rendszeres elfoglaltságot 

szabadidejének hasznos eltöltésére. Ki kell használni, és biztatni kell őket a már meglévő 

lehetőségek kihasználására:  

 olvasás – könyvtárlátogatás, napi és hetilapok rendszere olvasása  

 TV, videó nézés (személyiségfejlesztő illetve tudományos ismeretterjesztő filmek) 

 zenehallgatás  

 ismerkedés, barátkozás  

 szakkörök, különórák látogatása  

 színház, mozi látogatások szervezetten, csoportosan  

 ismeretterjesztő előadások szervezése igény szerint  

 ismerkedés a település hagyományaival, műemlékeivel 
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III. Foglalkozási terv 

 

A felkészítő foglalkozások tartalmát és időkertét meghatározzák:  

- a kollégiumi nevelés országos alapprogramja  

- a kollégiumi pedagógiai program, amely az iskola pedagógia programjának része. 

E két dokumentum és a rendelkezésre álló pedagógus munkaidő-keret alapján kollégiumunk 

foglalkozási terve a következőképpen alakul: 

 

1. Felkészítő foglalkozások 

   

A tanulók számára kötelező felkészítő foglalkozások száma heti 13 óra (45 perces órákban 

számítva) 16.15 – 17.45 óráig és 19.00-20.00. Felmentést kapnak a tanulók a felkészítő 

foglalkozások alól, ha a tanulmányi átlaguk eléri a 4,51 átlagot. A 12-14. évfolyam tanulói 

egyéni tanulási rend szerint készülnek fel. 

Részleges felmentést kapnak azok: 

- akiknek a tanítási órája a szilenciumi időbe nyúlik 

- akiknek egyéb kötelező iskolai elfoglaltsága van a felkészülési időben (versenyre 

felkészítés, gyógytestnevelés stb.) 

- akik versenyszerűen sportolnak 

- akik iskolai tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt 

- akik gyakorlati oktatáson vesznek részt másnap 

- akik iskolán kívüli rendszeres foglalkozáson vesznek részt 

Korrepetálás igénybevételére van lehetőség a felkészítő foglalkozások ideje alatt és azt 

megelőzően. A szaktanárokkal történő előzőleg egyeztetett időpontban élhetnek a tanulók ezzel 

a lehetőséggel, különösen dolgozatok előtt, illetve érettségi és szakmunkásvizsga közeledtével 

szokták ezt kérni tanulóink. 

 

2. Csoportfoglalkozások 

  

 A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a 

kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet, illetve adja meg a szabad 

sáv óraszámát. 
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A szabad sávba beszámítható foglalkozások: 

- a kollégiumi beilleszkedést, „beszoktatást” segítő foglalkozások, a csoport működésével 

kapcsolatos feladatok megbeszélése (csoporttá alakulás, funkciók stb.) 

- kollégiumi rendezvény szervezése, lebonyolítása (2 óra) – (pl. egy sportdélután) 

- rendezvényekre való felkészülés (karácsonyi műsor, kollégiumi napok valamelyik 

programja stb.) 

- a kollégiumi programokon és rendezvényeken való részvétel (a csoport tanulóinak 

legalább 80 %-a részt vesz). 

- kollégiumon kívüli programokon való részvétel (a csoport tanulóinak legalább 80 %-a 

részt vesz) 

- a tanulók érdeklődésének megfelelő témák feldolgozása  

- a tanulók munkájának értékelése (2 óra) 

- évfordulókról, nevezetes napokról, eseményekről megemlékezés, hagyományokról 

beszélgetés (ami nem szerepel a kötelezők között) 

- csoportprogramok (pl. csoportvetélkedő, foglalkozás, könyvtárlátogatás) 

- háztartási ismeretek  

Bármely szabadon választott foglalkozás felcserélhető a tanév során aktualitásokkal (a csoport, 

a kollégium életével kapcsolatos történések), diákokat, közvéleményt foglalkoztató kérdések 

megvitatásával, országos, megyei, városi események megbeszélésével. Ilyen esetekben akkor 

kell elkészíteni a foglalkozás „vázát”. 

A csoportfoglalkozás-terveket szeptember 30-ig kell elkészíteni. 

 

3. Egyéni törődést biztosító foglalkozások 

 

A szilencium kivételével bármikor lehetősége van a tanulónak és a nevelő tanárnak egyéni 

beszélgetést kezdeményezni. A foglalkozások célja a segítségnyújtás, a tanácsadás, magánéleti, 

közösségi, tanulási stb. problémák megbeszélése. 

 

4. Választható foglalkozások 

 

 A választható foglalkozások közül heti egyet kell megjelölni a tanulónak. E kötelezettség alól 

felmentést kaphatnak a kollégisták abban az esetben, ha a heti iskolai elfoglaltságuk eléri a 38 

órát, vagy kollégiumon kívül vesz részt rendszeres foglalkozáson. 

A foglalkozások heti óraszáma összevonható. 
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5. Online oktatás: 

 

A tanév során, ha esetleg szükség lesz az online oktatásra, a támogató oktatók mentori 

feladatokat látnak el. Napi szinten tarjuk a kapcsolatot a kollégium diákjaival és az oktatókkal. 

Délután online valamint telefonos kapcsolattartás során segítjük a diákokat a tananyag 

elsajátításában, és a felkészülésben. Az online oktatás megvalósításához már létrehoztunk 

messenger csoportot, hogy az oktatói nevelői munka zökkenőmentes legyen.  

A szülőket telefonon keresztül informáljuk a diákok tanulmányairól. 

 

 

IV. Terveink havi lebontásban: 

SZEPTEMBER: 
  

- Beköltözés a kollégiumba, tanulók fogadása, szoba-beosztások kialakítása.  

- A tanulók beilleszkedésének segítése. 

- Ismerkedés egymással, a településsel / Séta a városban, a templom megtekintése/ 

- A napirend megismertetése a gyerekekkel 

- „Őszi ERŐS légy!”(sportvetélkedő) 

- Diáknap – Gólyaavató - az új tanulók köszöntése 

OKTÓBER: 

- Szellemi vetélkedő / Kérdezz-felelek / 

- Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

- Közös nyársalás, őszi túra 

- Palacsinta-fesztivál, helytörténeti vetélkedő 

- Kollégiumi est 

NOVEMBER: 

- Márton - napi vetélkedő 

- Egészségmegőrző előadás (drogprevenció stb.) 

- Szellemi vetélkedő / Legyen ön is milliomos! / 

DECEMBER: 

- Luca-napi program 

- Mikulás napi csocsó 

- Közös ajándékkészítés karácsonyra 
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- Palacsintasütés 

- „Családi” ünneplés, fenyőfaállítás közösen 

JANUÁR: 

- A féléves tanulmányi eredmények értékelése 

- „Egy perc és nyersz”- vetélkedő 

- Hó esetén közös téli játékok /hócsata, szánkózás/ 

 

FEBRUÁR: 

- Szavalóverseny a kollégiumban (nem csak kollégistáknak!) 

- Farsang (jelmezkészítés) 

- Filmklub - A kommunista diktatúra áldozataira emlékezünk (február 25.) 

MÁRCIUS: 

- „Erős ember”-verseny 

- Nőnapi köszöntő 

- Várjuk a tavaszt! Tavaszi túra 

- Tavaszi nagytakarítás 

ÁPRILIS: 

- Tréfás vetélkedő 

- Húsvéti szokások felelevenítése 

- A Holokauszt áldozatainak emléknapja -Filmklub 

- Végzősök búcsúztatása, közös vacsora 

MÁJUS: 

- Foci a sportpályán 

- Kirándulás a környéken 

JÚNIUS: 

- Kirándulások, strand, filmnézés 

  

Sportprogramunk részeként az iskola konditermét kedden és csütörtökön 15-16 óra között 

használhatják az érdeklődők.  A városi sportcsarnok és a műfüves pálya is igénybe vehető előre 

egyeztetett időpontban. 

A pétervásárai Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár programjait is 

figyelemmel kísérjük, és ezeken részt veszünk. 
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A Heves megyei kollégiumok által szervezett versenyeken is szeretnénk ebben az évben is szép 

eredményeket elérni, amennyiben meghívást kapunk és a vírushelyzet lehetővé teszi a verseny 

megrendezését. 

Munkánkhoz kérjük az iskola vezetőjének és a fenntartónak a támogatását. 

 

 

A munkatervet elfogadom: 

 

Pétervására, 2021.08.30. 

 

Gligor Jenő   …………………………………………… 

 

Pál Beatrix                    …………………………………………… 

 

Ortó József              …………………………………………… 

 

 

A munkatervet jóváhagyom: 

Pétervására, 2021.08.30. 

    …………………………………………… 

               Asztalos Anna 

                                                              igazgató 
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A Diákönkormányzat munkaterve 
a  

2021/2022.  

tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 30. 

 

 

Ágoston Dénes 

DÖK-segítő tanár 
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A Diákönkormányzat szervezeti felépítése 

A Diákönkormányzat elnöke 2021. szeptember 1-jétől: Jakus Tiborc 13.b 

Diákönkormányzat segítő tanár: Ágoston Dénes 

A Diákönkormányzat tagjai:  

osztály képviselők 

 

9.b Kelemeny Máté 

9.c Bencsik Annamária 

10.b Ármány Patrik 

10.c Kalas Amanda Katalin 

11.b R. Benedek András 

11.c Puporka Anasztázia 

12.b Kelemen Erzsébet Melinda 

 

1. Általános célkitűzések:  

    Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat a 2019. 

évi LXXX. törvény 69. §, valamint a 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet 216.§ szabályozzák. Ezek 

alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és 

véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A diákönkormányzat (DÖK) kötelező 

feladata a tanulók, illetve azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett véleményt 

nyilváníthat, javaslattal élhet a szakképző intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat céljai: 

 Közösségformálás. A diákok bevonása az iskolai életbe, közösségtudatuk formálása. 

 Tudatformálás. A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok 

tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de 

kötelességeikkel is legyenek tisztában. 

 Érdekképviselet. A diákság érdekeinek képviselete az iskola vezetésében, az 

iskolaszékben. 

 Problémamegoldás. Olyan információs és problémakezelő rendszer, ami a felszínre 

hozza a diákjogok érvényesítésével kapcsolatos feszültségeket, s ami egyben a 

tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete. 

 

 

2. Munkaterv hónapokra lebontva 

 

 szeptember:    

Iskolai DÖK gyűlés. Éves feladatok megbeszélése. Jelentkezés a DÖK elnöki 

posztjára – választás. Első félévi teremdekorációs verseny meghirdetése. Diáknap 

szervezése, rendezése. Elsős diákok avatása. Túra szervezése. Teremdekorációs 

verseny zsűrizése. 

 

 október:   
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Segédkezés a faliújság (okt.4.) elkészítésében: témája az állatvédelem. Iskolai 

házirend felülvizsgálata; Sportverseny szervezésében, lebonyolításában való 

részvétel. Túra szervezése. 

 

 november  

Iskolai diákközgyűlés megrendezése; Sportverseny szervezésében, lebonyolításában 

való részvétel. Segédkezés a faliújság (nov.30.) elkészítésében: témája a 

túlfogyasztás.  

 

 december:   

Szalagavató szervezésében részvétel. Iskolai Mikulás. Aktív részvétel a karácsonyi 

rendezvény szervezésében. 

  

 január  

Második félévi teremdíszítő verseny meghirdetése. Sportverseny szervezésében, 

lebonyolításában való részvétel. 

  

 február:            

Segédkezés a faliújság (febr.3.) elkészítésében: témája a Tisza élővilága. 

Teremdekorációs verseny zsűrizése. Sportverseny szervezésében, lebonyolításában 

való részvétel. Túra szervezése.  

 

 március:  

Sportverseny szervezésében, lebonyolításában való részvétel. Természetvédelmi 

előadás szervezésében való részvétel. 

 

 április: 

Diáknap szervezése, rendezése Sportverseny szervezésében, lebonyolításában való 

részvétel. Túra szervezése. Fenntarthatósági témahét. 

  

 május:  

Végzős DÖK tagok búcsúztatása. Fotógaléria készítésében való részvétel. 

  

 június:  

Faliújság készítésében való részvétel. 

Év végi megbeszélés – a tanév értékelése 

 

 

3. A megbeszélések rendje 

 Az osztályok DÖK képviselői havonta egyszer megbeszélést tartanak. 

 

 

Pétervására, 2021. augusztus 30. 

 

Ágoston Dénes 

DÖK-segítő tanár 
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Eseménynaptár 
 

2021-2022. tanévi eseménynaptár AUGUSZTUS 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2021.08.19 Cs         

2021.08.20 P         

2021.08.21 Szo         

2021.08.22 V        

2021.08.23 H       9:00 Alakuló oktatói testületi értekezlet 

2021.08.24 K       8:00 Javítóvizsga 

2021.08.25 Sze       8:00 Javítóvizsga 

2021.08.26 Cs        

2021.08.27 P         

2021.08.28 Szo        

2021.08.29 V         

2021.08.30 H         

2021.08.31 K 
  

    

Tanévnyitó oktatói testületi értekezlet 

Kollégisták beköltözése 

      

2021-2022. tanévi eseménynaptár SZEPTEMBER 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2021.09.01 Sze 

A 

1. 
Első tanítási nap 

8:00 Tanévnyitó ünnepség; 

osztálylétszámok egyeztetése 

2021.09.02 Cs 2.   

2021.09.03 P 3.     

2021.09.04 Szo      
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2021.09.05 V         

2021.09.06 H 

  

B 

  

4.    

2021.09.07 K 5.   KRÉTA adatainak egyeztetése 

2021.09.08 Sze 6.     

2021.09.09 Cs 7.     

2021.09.10 P 8.     

2021.09.11 Szo      

2021.09.12 V       

2021.09.13 H 

  

A 

  

9.   

9. évfolyamon bemeneti mérés 

kiértékelése 

2021.09.14 K 10.   GINOP-mérés a 9.-10. évfolyamon 

2021.09.15 Sze 11.   GINOP-mérés a 9.-10. évfolyamon 

2021.09.16 Cs 12.   GINOP-mérés a 9.-10évfolyamon 

2021.09.17 P 13.   GINOP-mérés a 9.-10évfolyamon 

2021.09.18 Szo     

2021.09.19 V      

2021.09.20 H 

  

B 

  

14.    Tanmenetek leadása 

2021.09.21 K 15.    

2021.09.22 Sze 16.   GYVK, 2H, 3H okmányok leadása 

2021.09.23 Cs I.   Diáknap, tanítás nélküli munkanap 

2021.09.24 P 17.  Magyar Diáksport Napja   

2021.09.25 Szo      

2021.09.26 V       

2021.09.27 H 

  

A 

18.     

2021.09.28 K 19.     

2021.09.29 Sze 20.     

2021.09.30 Cs 

21. 

 Az OH a honlapján közzé teszi a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási 

formáját.   
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2021-2022. tanévi eseménynaptár OKTÓBER 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2021.10.01 P 
A 

  

22.     

2021.10.02 Szo      

2021.10.03 V       

2021.10.04 H 

  

B 

  

23.     

2021.10.05 K 24.     

2021.10.06 Sze 25. Aradi Vértanúk Emléknapja Ünnepi megemlékezés (okt.6.) 

2021.10.07 Cs 26.     

2021.10.08 P 27.     

2021.10.09 Szo      

2021.10.10 V       

2021.10.11 H   28.     

2021.10.12 K 

A 

29.     

2021.10.13 Sze 30    Első nyílt nap 

2021.10.14 Cs 31    Szülői értekezletek okt.14. 15:00 

2021.10.15 P 32    

2021.10.16 Szo      

2021.10.17 V         

2021.10.18 H 

  

B 

33     

2021.10.19 K 34.     

2021.10.20 Sze 35. Felvételi kódok megadása 10.20.; felvételi 

tájékoztató a honlapra   

2021.10.21 Cs 36.   Ünnepi megemlékezés (okt.23.) 

2021.10.22 P 
II. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap;  

 

Pályaorientációs nap I.;  

Tanítás mentes munkanap 
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2021.10.23 Szo       

2021.10.24 V         

2021.10.25 H 

  

A 

 

Őszi szünet 

2021.10.23. – 11.01. 

  

2021.10.26 K     

2021.10.27 Sze     

2021.10.28 Cs     

2021.10.29 P     

2021.10.30 Szo     

2021.10.31 V       

      

2021-2022. tanévi eseménynaptár NOVEMBER 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2021.11.01 H 

  

B 

  

  Munkaszüneti nap (Mindenszentek)   

2021.11.02 K 37. Szünet utáni első tanítási nap   

2021.11.03 Sze 38.     

2021.11.04 Cs 39.     

2021.11.05 P 40.     

2021.11.06 Szo      

2021.11.07 V       

2021.11.08 H 

  

A 

  

41.     

2021.11.09 K 42.     

2021.11.10 Sze 
III.   

Második nyílt nap /Pályaorientációs 

nap (Tanításmentes munkanap) 

2021.11.11 Cs 43     

2021.11.12 P 44     

2021.11.13 Szo      

2021.11.14 V       

2021.11.15 H   45     



Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 

53 

 

2021.11.16 K B 

  
46     

2021.11.17 Sze 47     

2021.11.18 Cs 48     

2021.11.19 P 49     

2021.11.20 Szo     

2021.11.21 V       

2021.11.22 H 

  

A 

  

50     

2021.11.23 K 51     

2021.11.24 Sze 52.     

2021.11.25 Cs 53.     

2021.11.26 P 54.     

2021.11.27 Szo      

2021.11.28 V       

2021.11.29 H   

B 

55.     

2021.11.30 K 56.     

 

2021-2022. tanévi eseménynaptár DECEMBER 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2021.12.01 Sze 

B 

57     

2021.12.02 Cs 58.     

2021.12.03 P 59.     

2021.12.04 Szo      

2021.12.05 V         

2021.12.06 H   60.     

2021.12.07 K 

A 

61.     

2021.12.08 Sze 62.     

2021.12.09 Cs 63.     

2021.12.10 P 64.    Szalagavató ünnepség 16:00 órától 
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2021.12.11 Szo 65.  MUNKANAP (12.24. bedolgozása)  

2021.12.12 V        

2021.12.13 H 

  

B 

  

66.     

2021.12.14 K 67.     

2021.12.15 Sze 68.     

2021.12.16 Cs 69.   Karácsonyi nap, ünnepség 

2021.12.17 P 70.     

2021.12.18 Szo     

2021.12.19 V       

2021.12.20 H 

  

A 

  

IV. 
  

Tanítás nélküli munkanap – belső 

továbbképzés, oktatói testületi ért.  

2021.12.21 K 
V. 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
Tanítás nélküli munkanap – belső 

továbbképzés, oktatói testületi ért. 

2021.12.22 Sze  Téliszünet 2021.12.22. – 2022.01.02.   

2021.12.23 Cs     

2021.12.24 P  Pihenőnap  

2021.12.25 Szo   Karácsony   

2021.12.26 V   Karácsony   

2021.12.27 H 

  

B 

    

2021.12.28 K      

2021.12.29 Sze      

2021.12.30 Cs      

2021.12.31 P      

      

2021-2022. tanévi eseménynaptár JANUÁR 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.01.01 Szo     MUNKASZÜNETI NAP   

2022.01.02 V        
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2022.01.03 H 

  

A 

71. Szünet utáni első tanítási nap   

2022.01.04 K 72.    

2022.01.05 Sze 73.     

2022.01.06 Cs 74     

2022.01.07 P 75     

2022.01.08 Szo      

2022.01.09 V         

2022.01.10 H 

  

B 

76     

2022.01.11 K 77    

2022.01.12 Sze 78   12:00 Osztályozó vizsga  

2022.01.13 Cs 79   12:00 Osztályozó vizsga 

2022.01.14 P 80     

2022.01.15 Szo      

2022.01.16 V         

2022.01.17 H 

  

A 

81     

2022.01.18 K 82     

2022.01.19 Sze 83     

2022.01.20 Cs 84    

2022.01.21 P 85  I. félév vége  Osztályozó értekezlet 

2022.01.22 Szo  Az általános felvételi eljárás kezdete   

2022.01.23 V         

2022.01.24 H 

  

B 

  

86     

2022.01.25 K 87     

2022.01.26 Sze 88     

2022.01.27 Cs 89    

2022.01.28 P 90 Félévi értesítők kiküldési határideje    

2022.01.29 Szo     

2022.01.30 V       

2022.01.31 H   91     
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2021-2022. tanévi eseménynaptár 
 

FEBRUÁR 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.02.01 K 

A 

  

  

92     

2022.02.02 Sze 93     

2022.02.03 Cs 94     

2022.02.04 P 
95   

 I. félévet értékelő oktatói testületi 

értekezlet 

2022.02.05 Szo     

2022.02.06 V      

2022.02.07 H 96     

2022.02.08 K 

B 

97     

2022.02.09 Sze 98     

2022.02.10 Cs 99    Szülői értekezletek 15:00 órától 

2022.02.11 P 100    

2022.02.12 Szo      

2022.02.13 V         

2022.02.14 H 

A 

101     

2022.02.15 K 102   Érettségire jelentkezés határideje 

2022.02.16 Sze 103     

2022.02.17 Cs 104     

2022.02.18 P 
105 

Az ált. iskolák továbbítják a tanulói jel. lapokat a 

középfokú iskoláknak   

2022.02.19 Szo       

2022.02.20 V         

2022.02.21 H B 

 

106     

2022.02.22 K 107     
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2022.02.23 Sze  

 

B 

108     

2022.02.24 Cs 109     

2022.02.25 P 
110 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja Ünnepi megemlékezés 

2022.02.26 Szo      

2022.02.27 V         

2022.02.28 H  A 111.     

 

2021-2022. tanévi eseménynaptár MÁRCIUS 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.03.01 K 

A 

112.    

2022.03.02 Sze 113.     

2022.03.03 Cs 114     

2022.03.04 P 115.     

2022.03.05 Szo      

2022.03.06 V         

2022.03.07 H 

  

B 

116.  „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét   

2022.03.08 K 117.  2022.03.07. – 03.11. között   

2022.03.09 Sze 118.     

2022.03.10 Cs 119.     

2022.03.11 P 
120. 

OKM előkészítéséhez szükséges adatok 

megküldése az OH-nak 

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharcról 

2022.03.12 Szo     

2022.03.13 V         

2022.03.14 H 

  

A 

  Pihenőnap   

2022.03.15 K  Munkaszüneti nap  

2022.03.16 Sze 121. Ideiglenes felvételi jegyzék   

2022.03.17 Cs 122.     
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2022.03.18 P 123.     

2022.03.19 Szo      

2022.03.20 V         

2022.03.21 H 

  

B 

124. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége   

2022.03.22 K 125. az általános iskolákban. (03.21. – 03.22.)   

2022.03.23 Sze 126.    

2022.03.24 Cs 127.     

2022.03.25 P 128.     

2022.03.26 Szo 129. MUNKANAP (03.14. bedolgozása)   

2022.03.27 V         

2022.03.28 H 

  

A 

130. Jelentkezők névsora Győrből az OH-tól   

2022.03.29 K 131     

2022.03.30 Sze 132     

2022.03.31 Cs 133    

 

2021-2022. tanévi eseménynaptár ÁPRILIS 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.04.01 P 
A 

  

 134    

2022.04.02 Szo      

2022.04.03 V       

2022.04.04 H 

  

B 

 135 Digitális témahét (04.04. – 04.08.)   

2022.04.05 K  136    

2022.04.06 Sze  137    

2022.04.07 Cs 
138 

Az OH a módosító tanulói adatlapok alapján 

kiegészíti a jelentkezettek listáját.   

2022.04.08 P 139    

2022.04.09 Szo      

2022.04.10 V         
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2022.04.11 H 

  

 

 

 

A 

 140     

2022.04.12 K 
141 

A középfokú iskola  igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort megküldi az OH-nak.   

2022.04.13 Sze 
142  Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Ünnepi megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 

2022.04.14 Cs   Tavaszi szünet   

2022.04.15 P  Munkaszüneti nap, Nagypéntek   

2022.04.16 Szo  Holokauszt áldozatainak emléknapja  

2022.04.17 V     Húsvét   

2022.04.18 H 

  

B 

  

  Húsvét   

2022.04.19 K  Tavaszi szünet   

2022.04.20 Sze 
143 

Szünet utáni első tanítási nap 

OKM 2022. április 20. – május 3. között   

2022.04.21 Cs VI.   Diáknap, tanítás nélküli munkanap 

2022.04.22 P 144  Egyeztetett felvételi jegyzék   

2022.04.23 Szo     

2022.04.24 V       

2022.04.25 H    145 Fenntarthatósági témahét (ápr. 25. – 29.)   

2022.04.26 K 

A 

146     

2022.04.27 Sze 147     

2022.04.28 Cs 148     

2022.04.29 P 
149 

 utolsó tanítási nap a végzősöknek; ált. iskolák és 

tanulók kiértesítése 

Osztályozó értekezlet a végzősöknek 

Ballagási ünnepség 

2022.04.30 Szo 
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2021-2022. tanévi eseménynaptár MÁJUS 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.05.01 V   Munkaszüneti nap  

2022.05.02 H    150 9:00 magyar nyelv és irodalom Írásbeli érettségi vizsgák kezdőnapja 

2022.05.03 K 

B 

151 9:00 matematika   

2022.05.04 Sze 152 9:00 történelem  

2022.05.05 Cs 153 9:00 angol nyelv   

2022.05.06 P 154 9:00 német nyelv   

2022.05.07 Szo     

2022.05.08 V        

2022.05.09 H 

  

A 

 VII. 8:00 szakmai írásbeli vizsga Tanításmentes munkanap 

2022.05.10 K  155 rendkívüli felvételi eljárás (05.09.-20.)  

2022.05.11 Sze 156   

2022.05.12 Cs 157 8:00 biológia   

2022.05.13 P 158 8:00 informatika   

2022.05.14 Szo     

2022.05.15 V        

2022.05.16 H 

  

B 

 159     

2022.05.17 K 160    

2022.05.18 Sze 161     

2022.05.19 Cs 162     

2022.05.20 P 
163 

 A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

 Az összefüggő nyári szakmai 

gyakorlat megszervezésének határideje 

2022.05.21 Szo 
    

2022.05.22 V   
     

2022.05.23 H    164    
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2022.05.24 K 

A 

 165    

2022.05.25 Sze 166     

2022.05.26 Cs 167   

2022.05.27 P 168   Szakmai vizsga kertész 

2022.05.28 Szo     

2022.05.29 V        

2022.05.30 H   

B 

 169     

2022.05.31 K 170   Szakmai vizsga mezőgazdasági gépész 

      

 

 

 

 

2021-2022. tanévi eseménynaptár 

 

 

 

 

JÚNIUS 

  HÉT NAP 
20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  

szerinti határidők 
Iskolai események, határidők 

2022.06.01 Sze 

B 

171  Szakmai vizsga lovász 

2022.06.02 Cs 172     

2022.06.03 P 173    Ünnepi megemlékezés 

2022.06.04 Szo  Nemzeti összetartozás napja  

2022.06.05 V    Pünkösd vasárnap   

2022.06.06 H 

  

A 

 Pünkösd hétfő    

2022.06.07 K 174     

2022.06.08 Sze 175     

2022.06.09 Cs 176     

2022.06.10 P 177     

2022.06.11 Szo      

2022.06.12 V        
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2022.06.13 H 

  

B 

178     

2022.06.14 K 179    

2022.06.15 Sze 
180 

Utolsó tanítási nap 

NETFIT mérési eredmények feltöltése Osztályozó értekezlet  

2022.06.16 Cs     Szóbeli érettségi vizsga 

2022.06.17 P       

2022.06.18 Szo       

2022.06.19 V         

2022.06.20 H         

2022.06.21 K 

  

     

2022.06.22 Sze     Beiratkozás 

2022.06.23 Cs     Beiratkozás 

2022.06.24 P 
    

Beiratkozás 

Bizonyítványosztás 

2022.06.25 Szo      

2022.06.26 V         

2022.06.27 H         

2022.06.28 K 

  

      

2022.06.29 Sze       

2022.06.30 Cs      

2022.07.01. P  
  

Évértékelő, tanévzáró oktatói testületi 

értekezlet 

 

 

 

 


