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„Olyan lesz a jövő,  

amilyen a ma iskolája”  

/Szent-Györgyi Albert/ 

 

 

 

Munkaterv  
a 2021-2022-es tanévre 

 

A munkatervet az oktatói testület 2021. augusztus 31-i alakuló értekezletén jóváhagyta. 

 

 

 

         --------------------------------------- 

Pörneki Attila 

igazgató 
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I. Bevezető:  

 
A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, 

hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat.  

A munkatervet a tantestület által elfogadott és a Gyulai Szakképzési Centrum által 

engedélyezett Szakmai program, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott 

javaslatok, valamint a munkaközösség-vezetők által elkészített munkatervek és a 

diákönkormányzat gyűlésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.  

 

A 2021/2022-es tanévre a vonatkozó jogszabályi előírások:  

 

-  A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény  

- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. 

rendelet 

 -  A tanév rendje 20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

 

Belső szabályozók:  

 

- a Gyulai Szakképzési Centrum hatályos szabályzati, utasításai  

- Szakmai program  

- SZMSZ  

- Házirend  

 

Céljaink: 

 A 2021/2022-es tanévben elsődleges célunk, hogy a KKK és PTT ajánlásait 

figyelembe véve folytassuk a helyi szabályozó dokumentumok elkészítését, és az 

annak megfelelő minőségi oktatómunkát. 

A Szakmai program alapján folytassuk a képességkibontakoztató, tudás alapú 

szakmai  oktatást. 

A beiskolázási mutatók javítása érdekében az általános iskolákkal folyamatos 

kapcsolattartás, szakmáink népszerűsítése minden területen. 

Szakmai és érettségi vizsgák eredményeinek javítása.  

 Kiemelt faladatunk olyan színvonalas oktatás szervezése, hogy sikeres 

ágazatialapozó, szakmai és érettségi vizsgát tegyenek tanulóink. 

Az  új Szakmai  program alapján előtérbe kerüljön  a projektoktatás, ilyen irányú 

kihelyezett továbbképzés szervezése. 

 

I .1. 

 A tanév rendje:  

a 20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet alapján: 

 

A 2021/2022. tanév első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 

2022. június 15. (szerda). 
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A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali 

oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és 

szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma. 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási 

nap 
a) középfokú iskolákban 2022. április 29. 

b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 

31. 

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

nap 2021. november 2. (kedd). 

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). 

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért 

felelős miniszter 2021. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján. 

 

 

Témahetek: 

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri 

rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap 

időpontjai: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében 

megszervezheti. 

 

Mérések:  

Bemeneti mérések: 2021. szeptember vége 

Kimeneti mérések:   végzősöknek: 2022. április vége 

                                a többi évfolyamnak: 2022. május vége 

Országos kompetencia  mérés: 

A 10. évfolyamon 2022. április 20. - május 3. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott 

tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - 

az intézmény vezetője határozza meg. 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(7)B(4)


GySzC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium                                     2021/2022.  

Ünnepségek, megemlékezések: 

2021. szeptember 1.   7.45                         Tanévnyitó ünnepség             / iskolaszinten  

2021. november 26.    16.00; 18.00           Szalagavató ünnepség            / iskolaszinten  

2022. április 30.                     Ballagási ünnepség                 / iskolai szinten  

2022. június 27.                   Tanévzáró ünnepség               / iskolai szinten 

 

(Az ünnepségek megrendezésének szintjeit a mindenkori egészségügyi, járványügyi helyzet 

módosíthatja.) 

Ünnep, megemlékezés Időpont Feladatok Felelősök Szint 

Aradi vértanúk 

napja 

Október 6. 

2021.10.06. megemlékezés, 

faliújság, 

Facebook 

humán 

munkaközösség 

osztály 

Nemzeti ünnep  

Október 23. 

2021.10. 22. iskolai szintű 

megemlékezés, 

faliújság, 

Facebook 

humán 

munkaközösség 

iskola 

Kommunizmus 

áldozatainak 

napja 

február 25. 

2022. 02. 25. osztályszintű szakos oktató, 

osztályfőnök 

osztály 

Nemzeti ünnep 

Március 15. 

2022. 03. 11. iskolai szintű 

megemlékezés, 

faliújság, 

Facebook 

humán mk. iskola 

Holocaust 

áldozatainak 

emléknapja 

április 16 

2022. 04.16. osztályszintű szakos oktató, 

osztályfőnök 

osztály 

 

Iskolai hagyományteremtő ünnepségek: 

Program, ünnep Időpont Feladat Felelős Szint 

Bundásavató 2021.10.13. szervezés, 

lebonyolítás 

9. o. és végzős 

osztályfőnökök 

9. évfolyamok 

és végzősök 

Karácsony, advent 2021. december dekorálás, 

műsor 

humán – nyelvi 

mk. 

iskolai 

Kossuth nap 2022. 03.11. szervezés, 

feladatok 

oktatók iskolai 

Németh Imre nap 2022. 06.02. szervezés, 

lebonyolítás 

DÖK iskolai 
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Értekezletek: 

Tantestületi értekezletek: 

        alakuló:    2021. augusztus 18. 8.00 

        nyitó:       2021. augusztus 31. 8.00 

Hagyományainknak megfelelően minden hónap első szerdája, amennyiben szükséges az 

aktualitásokról, feladatokról. 

 

Osztályozó konferenciák: 

          Félévi – 2022. január 2                  14.00 óra  

          Végzős évfolyamok év végi – 2022. április 27.  (szerda) 14.00 óra 

          Tanév végi – 2022.  június 13.   (hétfő) 14.00  óra  

 

Értékelő nevelőtestületi értekezletek: 

            I. félév – 2022. február        14.00 óra  

            II. félév – 2022. június         9.00  óra 

 

Kibővített vezetői értekezlet: 

2021. október    tanmenetek, dokumentációk formájának megbeszélése, egységes forma kialakítása  

2021. december         félévi zárás előkészítése, feladatai, továbbképzések tapasztalatai 

2022. február              második félév kiemelt feladatainak megbeszélése, tervezés 

2022. április               hátralévő feladatok, aktualitások 

 

Szülői értekezletek:  

         év eleji :  bejövő új osztályoknak  2021. szeptember 15. 

                         minden osztálynak    2021. szeptember 29. 

         félévi:      2022. február 9. 

         év végi:    2022. április-végzős, 2022. május – minden évfolyam 

 

Fogadóórák:  

          2021. november  17.  

          2022. április  6. 

 

Diákönkormányzati ülések: 

          2021. szeptember eleje     tisztségviselők megválasztása, éves programterv ismertetése 

          2021. október    Bundásavató      

          2021. november       időszerűségek 

          2022. február második félév feladatainak egyeztetése      
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Vizsgák:    

   ágazati alapozó: 2022. június  szakképző 9. évfolyam  

                              2022. június  technikum 10. évfolyam 

   mellékszakképesítés: technikum 12. évfolyam rendészet kivételével 2021. október    

                                     2022. február Közszolgálati ügykezelő 

    év végi szakmai vizsgák: 2022. május –június 

    érettségi vizsgák: 2022. május –június 

 

Vezetői ügyelet 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Lenkei Diána Györgyné  

Jakab Katalin 

Palotás-Rózsa  

Diána 

Palotás-Rózsa  

Diána Lenkei Diána 

Pörneki Attila 

20/2900095 20/2277379 20/4337065 20/433706520/2900095 20/4118250 
 

 

Oktatói ügyelet: 

Az aktuális órarendhez igazodva készül, minden épületegységben ki kell függeszteni, betartása 

fontos feladat, a zavartalan oktatói  munka és a házirend betartása érdekében. 

       

Munkaközösségek az iskolában, munkaközösségvezetők 

Osztályfőnöki munkaközösség             Jakóné Varga Erika      

Humán-nyelvi munkaközösség            Földi Anett 

Reál- testnevelés munkaközösség        Bodzánné Major Szilvia 

Szakmai munkaközösség I.                  Kruzslicz Sándor Zsolt 

Szakmai munkaközösség  II.                Lövei Eszter       

  

A munkaközösségek legalább kéthavonta tartanak munkaközösségi értekezletet, (szükség esetén 

bármikor összehívhatók.) Egy héttel a kitűzött időpont előtt  a munkaközöségvezetőnek 

kötelessége értesíteni a kollégákat, a vezetőség tagjait. Az értekezlet után köteles írásbeli 

beszámolót készíteni, és leadni a vezetőség illetékes tagjának. 

Felvételi eljárással kapcsolatos feladatok: 

2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozni a felvételi tájékoztatót 

A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. 

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig kell értesíteni a diákokat. 

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki. 

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között. 
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Szervezési feladatok, felelősök 

      Beiskolázás                                                                              Pörneki Attila  

      Kréta, elektronikus napló, tanügy, Útravaló pályázat, járványügy                                         

                                                                                                       Palotás-Rózsa Diána                                                                                          

     Órarend, ünnepségek, érettségi, közösségi szolgálat, továbbképzés                                                                 

                                                                                                       Lenkei Diána                                              

     Ágazati alapozó vizsgák, szakmai rendezvények, vizsgák szervezése kollégium                                     

                                                                                                       Györgyné Jakab Katalin                                                                                    

 

Fegyelmi bizottság: 

      Elnök: Urszuly Péter 

     Tagok: Gyapjasné Béres Enikő 

                  Kruzskicz Zsolt 

Osztályok. osztályfőnökök: 

        osztály                            osztályfőnök  

               9 / A     Körmöczi Zoltán      

               9 / B                Kaposvári Gergely    

               9 / C                Szemenyei Dániel    

               9 / D                Jakóné Varga Erika    

               9 / E           Dér János     

               9 / F                 Balczó Zsolt     

         Orientáció-Dobbantó                    Riczánné Császár Tünde   

         Műhelyiskola ((szakács segéd)     Gyapjasné Béres Enikő  

         Műhelyiskola (Falazó kőműves)   Albert Zoltán 

             10 / A                 Madarász Ildikó    

             10 / B                 Herczeg Norbert    

             10 / C                 Tóth István     

             10 / D                 Ancsin István   

  10 / E                 Bánszkiné Forgó Szilvia   

  11 / A                 Bodzánné Major Szilvia   

  11 / B                 Kis Éva     

  11 / C                 Striffel László        

  11 / D                 Madarász Attila    

  11 / E                  Szikora Attila     

             12 / A                  Dr. Csomósné Sinka Gabriella  

   KK 13/A és B    Mészáros Melinda   

              KK 12/A            Szöllősi Béla 

   5 / 13 / A            Földi Anett     

   kk 13 / A             Mészáros Melinda    

   2 / 14 / A       Gyenge Edit       

   1/13/ B + 2/14 /B    + 1/15 A     Debreczenyi-Gombkötő Erika    

   2 / 14 ck             Sebőné Szebegyinszki Erzsébet     
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Egészségügyi feladatok:  

 

Iskolaorvos: Dr. Muhi Zsuzsanna            68/411-166- 281-es mellék 

Ifjúsági védőnő: Szávics Krisztina             70/9770914 

 

 

Felnőttoktatás vagy felnőttképzés: 

A felnőttoktatás fogalma a  jogszabályokban az iskolarendszerű  oktatással  kapcsolatban 

jelenik  meg. (Az iskolai rendszerű oktatás célja az általános, középfokú végzettség és/vagy 

szakmai  képesítés  megszerzése,  amelyeket  a  nemzeti  köznevelési  törvény  és  a  

felsőoktatási törvény szabályoz törvényi szinten.)  

Ebben az értelemben felnőttoktatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahelyi, családi vagy más 

irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai  oktatásban” 

vesz  részt.  

Az  oktatásban résztvevők  tanulói jogviszonyt  létesítenek a  képző  intézménnyel 

Az OKJ megszabja az egyes szakképesítések esetén választható munkarendet, meghatározza 

az itt folyó elméleti, és gyakorlati képzésre vonatkozó különleges szabályokat. 

 

Lehetőségek oktatásszervezésre/jelölések: 

Nappali                                                     N 

Esti                                                           E 

Sajátos munkarend                                   S 

 

Melléklet:   Eseményterv 

                   Munkaközösségek munkatervei 


