Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma
A 2018/2019. tanév munkaterve
A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok:
-

-

-

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.
17.) Korm. rendelet,
a kerettantervi szabályozás változásai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet, 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet a
szakképzési kerettantervekről
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (módosította a 29/2016 (VIII.26.)
NGM rendelet, és az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelet)
A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló többször módosított 40/2002. (V.
24.) OM rendelet,
a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM
rendelet,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet,
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról.
a 2017./2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet.
Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által kiadott Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-2018.
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A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumának Pedagógiai Programja, helyi tantervei, SZMSZ-e, valamint Intézményi Minőségirányítási Programja.

1. Személyi feltételek: Lásd: tantárgyfelosztás.
2. Tárgyi feltételek: Lásd: Forrás-program.
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3. Teendők listája a 2018/2019. tanév értékeléséből


az érettségi- és a szakmai vizsgán az egységes követelményrendszer továbbfejlesztése



Új Kerettanterv, Ászév bevezetése felmenő rendszerben (fodrász, kozmetikus)






az új tanári, minősítési, tanfelügyeleti elvárásoknak való megfelelés:
o portfólió (elektronikus formában)
o óratartás, óralátogatások, hospitálás
o új tanári attitűd kialakítása: a módszertani hatékonyság fejlesztése
az intézményi önértékelés (ÖMIP) kidolgozása, bevezetése (2018. évi országos pedagógiai-szakmai vezetői ellenőrzés)
o vezető tanfelügyeleti eljárás lebonyolítása
SZMSZ, házirend, pedagógiai program felülvizsgálata
a KIP módszer alkalmazása a 9-10-11. évfolyamon



a pedagógusok óratartásának szigorú ellenőrzése, adminisztrációja





a munkahelyi fegyelem javulása
o az adminisztrációs fegyelem javítása (e-Kréta naprakész vezetése, határidők)
o mulasztások dokumentálása (50 óra igazolatlan, gyakorlati mulasztások, felnőttoktatás stb.)
iskolai biztonság javítása



a lemorzsolódás csökkentése (cél:10% alá)



a bukások visszaszorítása – az intézkedési tervek jó gyakorlatának beépítése a következő
évi munkaközösségi munkatervbe



a kompetenciamérésre való tudatos felkészülés, felkészítés
→a 2017/18-es OKM, NetFitt tapasztalatainak értékelése,



→a számonkérések tartalmának és formájának újragondolása, évfolyamdolgozatok bevezetése







az érettségi és szakmai vizsgaeredményességének javítása:
o elsősorban a szóbeli eredmények javítása
o a tanulók felkészítése a 2018. évi tartalmi változások szerint, a tapasztalatok beépítése a munkaközösségi munkatervekbe
a „marketingtevékenység” javítása
az iskolai honlap fejlesztése
Innováció, BKSZC pályázatok megvalósításában való részvétel
Témaheteken való aktív részvétel

4. A tanév fő célkitűzései
4.1. Magas színvonalú, hatékony szakmai munka végzése
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4.2. A tantervi és jogszabályi változásokból következő feladatok elvégzése:
4.2.1. a szakgimnáziumi nevelés-oktatás bevezetése az ágazati szakgimnáziumi kerettanterv alapján
4.2.2. az új OKJ szerinti oktatás-képzés bevezetése
4.2.3. új helyi tantervek készítése és bevezetése
4.2.4. felkészülés-felkészítés

a 2017. január 1-től érvényes érettségi követelményekre és vizsgákra

az ágazati szakmai érettségi vizsgára és az új, 2020-tól hatályos szakmai specifikációkra is
4.3. A pedagógiai programban megfogalmazott kompetenciaalapú oktatás folytatása, a kulcskompetenciák fejlesztése.
4.4. Módszertani megújulás: a Komplex Instrukciós Program bevezetése a 9. évfolyamtól, és
folytatása felmenő rendszerben
4.5. A környezettudatosság fejlesztése, az ökoiskolai követelményeknek történő megfelelés
és működés.
4.6. Az iskola jó hírnevének erősítése.

5. Feladatok, elvárt eredmények
A munkaterv fő feladatai:
A pedagógiai programban foglaltak megvalósításának folytatása
Az IMIP-ben és az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítása
A fejlesztési tervben szereplő feladatok megvalósítása
A pályázatokban vállalt feladatok megvalósítása
Egyéb feladatok (a törvényi változásoknak megfelelően)
Célok:
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy harmonikus személyiséget fejlesztő, oktatott szakmáinkat jó színvonalon elsajátító tanulókat képző szakgimnáziumként működjünk. Célunk, hogy
tanulóink megelégedett emberek legyenek, életpályájuk megszervezésében az önképzés és a realitás talaján állva.
Ehhez a következő területek fejlesztése elengedhetetlen:
 a kommunikációs készség
 a tanulni tudás képessége
 a problémamegoldó képesség
 a mentális és fizikai feladatmegoldó képesség
 a kulcskompetenciák.
Iskolánk jelenlegi testülete a szülők és az iskolával kapcsolatot tartó munkáltatók támogatásával
tűzte ki célul a kulcskompetenciák fejlesztését, a társadalom igényeinek figyelembevételével és
az iskola hagyományait szem előtt tartva.
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A kompetencia alapú oktatás célja, kulcskompetenciák
A gondolkodás, megismerés készségeinek és képességeinek a kifejlesztése, melyek segítségével
az egyén képes a környezetéből felvett információkat hatékonyan feldolgozni, elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni.
Az Európai Unióban a kulcskompetenciák foglalják magukba azokat a tudásokat és képességeket,
amelyek birtoklása alkalmassá teheti az Unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony
alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez
és a munkához.
Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
Kulcskompetenciák:


Anyanyelvi kommunikáció



Idegen nyelvi kommunikáció



Matematikai kompetencia



Természettudományos és technikai kompetencia



Digitális kompetencia



Szociális és állampolgári kompetencia



Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia



Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség



A hatékony, önálló tanulás

Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó
nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a
családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető
nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az
élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadid s tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan
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képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv
között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző
nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere,
igényei és érdeklődése szerint.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E
kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi
problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség szintű
tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli,
amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett
előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A
technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek
kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a
fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek
ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a
kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az
információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása
és cseréje; digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az
interneten keresztül.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó
iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén
az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia
lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást
felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményező képesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt,
hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális
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ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését,
befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az
irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejező eszközök, a fotó és a mozgókép
segítségével.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az
információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új
ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását
jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A
motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell
lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E
területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás
és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. A nevelési
célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: — beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba.
Feladatok


Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése



A családi életre nevelés



A testi és lelki egészségre nevelés



Felelősségvállalás másokért, önkéntesség



Fenntarthatóság, környezettudatosság



Gazdasági és pénzügyi nevelés



Médiatudatosságra nevelés



A tanulás tanítása
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A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás
A kerettantervek alapján a helyi tantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul
szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához.
A kerettantervre épülő helyi tantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg:
 a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket;
 azonosíthatók bennük a NAT-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére;
 biztosítják a felkészítést az adott iskolatípust lezáró vizsgák követelményeire;
 segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését;
 használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség;
 nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra.
Területei:









Természettudományos nevelés
A mindennapos testnevelés
Az idegennyelv-oktatás
A szakgimnáziumi oktatás
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Közösségfejlesztés és kapcsolatok
Szakmai kompetenciák
- manuális készségek fejlesztése
- szakma iránti elköteleződés erősítése

5.1. Feladatok, elvárt eredmények a magas színvonalú, hatékony szakmai munka elérése
területén
Elvárt eredmény

Feladat

Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása:

egységes tanmenetek, óratervek (tartalom és forma)
kidolgozása;

egységes érettségi szóbeli tételsorok kidolgozása
/munkaközösségek, tantárgyak/;
A pedagógiai programban foglaltak megvalósításának folytatása,

egységes javító- és osztályozó vizsga írásbeli és szóegységes követelményrendszer megvalósítása.
beli tematika évfolyamonként és tantárgyanként;
 kisérettségik (10-11.), próbaérettségik (végzősöknek);
 feladatsorok kidolgozása /munkaközösségek, tantárgyak/;
 évfolyamdolgozatok
A NAT fejlesztési feladatainak, követelményeinek megismerése
A NAT fejlesztési feladatainak, követelményeinek ismerete
a nevelőtestület minden tagja részéről
Munkafegyelem javítása

Megfelelő munkafegyelem

8

Elvárt eredmény

Feladat
Módszertani kultúra fejlesztése, hospitálás, módszertani anyagok

Módszertani belsőtovábbképzéseken való részvétel, óralátogatások,
hospitálás

5.2. Feladatok, elvárt eredmények a hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése
terén:
Elvárt eredmény

Feladat

„Hogyan tanuljam? Hogyan használjam?” – Segítségnyújtás az Tantárgyankénti összefoglaló elkészítése, tantárgyanként 1-4 tanulás
eredményes tanuláshoz
módszertani óra tervezése.
Szaktárgyanként a tanári segítség a tantárgy tanulásához, annak hatéTanulás tanítása
konyságát fokozva.
Szóban és írásban egyaránt, hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás, valamint helyes, és kreatív nyelvhasználat, a társadalmi és
Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése
kulturális tevékenységek során, oktatásban, képzésben, munkában,
családi életben, és a szabadidős tevékenységekben.

5.3. Feladatok, elvárt eredmények a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén:
Elvárt eredmény

Feladat

Az emberi magatartás minden olyan formáját felöleli, amely révén az
egyén hatékonyan és építő módon vehet részt a társadalomban.
Szabadidős programokon, kulturált, korosztálynak megfelelő viselkedés, valamint szociális kompetenciák növelése.
problémák egységes kezelése – egyéni megoldások keresése.

Tanítási órák keretében történő fejlesztés
A szabadidős programok kiemelt feladata a viselkedéskultúra
fejlesztése
Osztálykeretben

5.4. Az idegen nyelvi kommunikáció
Elvárt eredmény

Feladat

A hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás, a társadalmi és
Idegen nyelvi órákon az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése
kulturális tevékenységek keretein belül.
A szakképzési, szakmai idegen nyelvi órákon az idegen nyelvi Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, szakmai ismeretek alkalmakompetencia fejlesztése
zásával, szakmai szituációs gyakorlatok közben.

5.5 A matematikai és a természettudományos kulcskompetencia fejlesztése
Elvárt eredmény

Feladat
Tanítási órák keretében matematikai kompetenciafejlesztés.
Tanítási óra keretében természettudományos kulcskompetencia
fejlesztés.

Matematikai gondolkodás fejlesztése a matematikai és egyéb szakmai
órákon. Képletek, modellek, struktúrák, grafikonok, táblázatok megértése és alkalmazása.
természettudományos tantárgyak, egyéb szakórák és osztályfőnöki
órák keretében a természettudományos kompetencia az egészséges
életmód, egészséges életvitel fejlesztése

5.6 Digitális kompetenciafejlesztés
Elvárt eredmény

Feladat

Szaktárgyi órák, és informatika órák keretében

Minden szaktanár törekedjen arra, hogy a tanítási órák során az alábbi
tevékenységeket és készségeket fejlessze: információk felismerése,
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje;
továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
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5.7 A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztése
Elvárt eredmény

Feladat

A szaktanárok törekedjenek arra, hogy az egyén a mindennapi életben
Vállalkozási és jogi ismeretek órákon, valamint egyéb szakórák
a munkahelyen képes legyen a kínálkozó lehetőségeket megragadni, és
keretében
megismerje tágabb környezetét.

5.8 Kulturális kompetencia és esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőképesség
Elvárt eredmény

Feladat

A szaktanárok törekedjenek arra, hogy élmények és érzések kreatív
Vizuális kultúra, művészettörténet, hajviselet-történet, valamint
kifejezése révén illetve a média segítségével a tananyagba építve
szakmai órákon
fejlesszék a kulturális és esztétikai kompetenciákat.

5.9. Feladatok, elvárt eredmények az iskola jó hírnevének erősítése terén
Elvárt eredmény

Feladat
Tanári és tanulói részvétel a kerületi, fővárosi és egyéb rendezvényeken
Tanulók felkészítése, részvétele a kerületi, fővárosi és egyéb
rendezvényeken, versenyeken
Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről- internet, iskola újság, szaklapok, kiadványok

Az iskola profiljának megmutatása, bemutatása külső szemlélők számára.

Nyitott iskola

Nyitott Kapuk új rendszerének kidolgozása, eredményes lebonyolítása.

Pályázatokon való részvétel

a Határtalanul! pályázat eredményes lebonyolítása, új pályázatokon
való részvétel
Az ökoiskolai pályázatnak megfelelő működés

Minőségfejlesztő munka eredményeinek publikálása

Internetes megjelenés

Honlap megújítása és folyamatos frissítése

Jó tájékozódás, aktualizálás

Jó eredmények elérése, egészséges versenyszellem kialakulása.
Az iskola minél naprakészebb, és tágabb körben történő megismertetése, reklámozása.

Szakmai és tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel Elismertség javulása

5.10. Feladatok, elvárt eredmények a szervezeti kultúra fejlesztése terén
Feladat
Közalkalmazotti értékelési rendszer működtetése, eddigi tapasztalatok alapján továbbfejlesztése
Belső- és külső partnerek elégedettségének mérése; tagintézmény-vezető értékelése
Konfliktus felmérés – motivációs szintfelmérés
A minőségirányítási csoport segítségével az iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata

Elvárt eredmény
NOKS és egyéb dolgozók teljesítményének értékelése.
IMIP munkaterv feladatainak végrehajtása (külső szempontsor alapján)
Szervezeti kultúra megfelelő szintre emelése, motivációs problémák
feltárása és intézkedési terv kidolgozása
Módosított IMIP, SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend és egyéb
szabályzatok.
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6. A tanév helyi rendje
6.1. Tanítás nélküli munkanapok, szünetek
A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján:
A tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június
14. (péntek).
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2019. május 2.
Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Az iskola a fenti három bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges
feltételeket megteremti.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
6.2. Tanítás nélküli munkanapok (8 munkanap)
Időpontja

Munkanap témájának meghatározása

Felelősök

Ellenőrzés, dokumentáció

2 héttel
előtte

Alkalmazotti
közösség

1 héttel a megvalóTagintézsulás után feljegyzés
mény-vezető
formájában

2018. december
Összdolgozói kirán1. (szombat,
8 héttel
dulás (Bécs, Advendecember 24.
előtte
ti Vásár)
ledolgozása)

Alkalmazotti
közösség

1 héttel a megvalóTagintézsulás után feljegyzés
mény-vezető
formájában

2018. november
1.
Szalagavató
23. (péntek)

2.

Program
Érintettek köre
terv
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Időpontja

3.

4.

5.

Munkanap témájának meghatározása

Program
Érintettek köre
terv

Szakmai vizsga,
próbaérettségi, érettségi vizsga doku2018.december
mentumainak felül- 2 héttel
15. (szo) dec.
vizsgálata, előkészí- előtte
31. ledolgozása
tése, mérés értékelésre való felkészülés
2019. január 25. I. félévzárás, osztá(péntek) 11.00. lyozó értekezlet

2019. február 6.
(szerda)

1 héttel
előtte

Nevelési értekezlet 2 héttel
– féléves beszámoló előtte

2019. március 7. 9. évf. felvételi be6.
(hétfő)
szélgetés

1 héttel
előtte

DÖK nap és iskolaszépítő nap;
4 héttel
Ökoiskolai témanap
előtte
Gyakorlati vizsgabemutatók

7.

2019. április 1.
(hétfő)

8.

Szakmák éjszakája
2019. április 26.
+ Pályaorientációs
(péntek)
nap

4 héttel
előtte

Alkalmazotti
közösség

Ti-vez., tv-h-k,
pedagógusok

Ti-vez., tv-h-k,
pedagógusok

Alkalmazotti
közösség

DÖK, pedagógusok, tanulók

Centrum

Felelősök

Ellenőrzés, dokumentáció

1 héttel a megvalóTagintézsulás után feljegyzés
mény-vezető
formájában

a munkatervben
meghatározott időTagintézpontban, jegyzőmény-vezető
könyv formájában
a munkatervben
meghatározott időTagintézpontban, jegyzőmény-vezető
könyv formájában
1 héttel a megvalóTagintézsulás után feljegyzés
mény-vezető
formájában
DÖK, nevelési és tan1 héttel a megvalóügyi tv-h.,
sulás után feljegyzés
Tagintézmény-vezető, formájában
tvh-ek
gyak.okt.vez
1 héttel a megvalóGyak. okt.
sulás után feljegyzés
vez., gyak.
mk.
formájában

7. Mérések
a) központi,
b) fenntartói,
e) kerületi, települési,
d) iskolai belső.
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2018/2019. tanévben országos
12

mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott
méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 2019. május 29. napjára.
A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével
számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd
megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A
Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-jéig töltik fel a NETFIT®
rendszerbe.
A 2017/2018. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói
képességszint-határok
4. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez
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Sisy Mérési Naptár 2018-2019. tanév
Mérés
jellege
Központi
(országos)

Iskolai

Megnevezés

Ideje

Mérés formája

Felelős

tv.-h.

Kompetencia alapú országos mérés
matematika, szövegértés

10. évfolyam

2019. május 29.

feladatlap + háttérkérdőív
2x45 perc + otthoni
kitöltés

Tájékozódó mérések különböző tantárgyakból

minden évfolyam, különösen
a bejövők

2018. szeptember

feladatlapok
45 perc

mkv., szaktanárok

2018. december
10-től folyamatosan az érettségi
előkészítőn

feladatlapok az
egyes tantárgyak
érettségi írásbeli
követelményeinek
megfelelően + szóbeli

ti-vez.h.;
mkv.; szaktanárok

2019. május 6-10.

feladatlapok az
egyes tantárgyak
érettségi írásbeli
követelményeinek
megfelelően + szóbeli

ti-vez.h.;
mkv.; szaktanárok

Próbaérettségik/
próba szakmai érettségi vizsgák
idegen nyelvek
matematika
történelem
magyar
biológia
földrajz
informatika
Kisérettségik:
idegen nyelvek
történelem
magyar

Tanulói fizikai állapot
felmérése
évente

Érintett

12. évfolyam

10. évfolyam
11. évfolyam

PRÓBA-KOMPETENCIAMÉRÉS:
matematika, szövegértés

10. évfolyam

2019. május 6-10.

feladatlapok
2x45 perc

mkv., szaktanárok

Testnevelés: NETFIT mérés

minden tanuló a
nappali tagozaton, kivéve a
felnőttoktatásban
részt vevőket

2019. január 9. 2019. április 26.

feladatlap, mérőeszközök segítségével
45 perc

Babos P.,
Mészáros A.,
Bakó E.
Szála A.
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A tanulói mérési-értékelési rendszer szabályzata
Felelős

Feladat

Helyzetelemzés

A mérések
egyeztetése

A mérési, értékelési rendszer
intézményi rögzítése

A mérések viszszacsatolása

Iskolai tapasztalatok összegyűjtése
A tapasztalatok tantárgyankénti
megoszlásának elemzése
A mérési, értékelési szisztémák
(módok) priorizálása
A prioritások egyeztetése és beillesztése a pedagógiai programba
Összehangolás az OH
mérésekkel
Összehangolás az intézményi
saját mérésekkel

Résztvevők

Hivatkozások

mérési csop., mk-ek
mérési csop., mk-ek

Iskolai tárgyévi bemeneti szaktárgyi mérések, előző
kompetencia alapú fővárosi bemeneti és követő mérések, előző országos kompetenciamérés eredményei

mérési csop., mk-ek

munkaközösségi munkatervek

ti-vez.h.

tv-h., mérési
csop.vez., mkv-k

munkaközösségi munkatervek

ti-vez.h.

tv-h., OH

Országos kompetenciamérés

mkv.

tv-h., mk

Iskolai szaktárgyi mérések

mérési csop. vez.
+ mkv-k
mérési csop.
vez.+ mkv-k
mérési csop.
vez.+ mkv-k

A mérések szervezése

ti-vez.h.

A mérések lebonyolítása

ti-vez.h.

Eredmények értékelése

mérési csop. vez.

Összehasonlító elemzések

mérési csop. vez.

Trendvizsgálat

mérési csop. vez.

Feladatok meghatározása

szaktanár

tv-h., mérési csop.
vez., inézményi.
mérésvezetők
tv-h., mérési csop.
vez., intézményi
mérésvezetők
ti-vez., ti-vez.h.,
mérési csoport
ti-vez., ti-vez.h.,
mérési csoport
ti-vez., ti-vez.h.,
mérési csoport
tantestület

Fejlesztési területek kijelölése

mk.vez.

mk.

félévi, év végi beszámolók

Erősségek hangsúlyozása

mk. vez.

mk.

félévi, év végi beszámolók

mérési csoport

Iskolai bemeneti szaktárgyi mérések, előző kompetencia alapú fővárosi bemeneti és követő mérések,
előző országos kompetenciamérés eredményei

Adatbázisba rögzítés

mérési csop. vez.
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a tanév rendje, munkatervek

a tanév rendje, munkatervek
félévi, év végi beszámolók,
nevelési értekezletek
félévi, év végi beszámolók,
nevelési értekezletek
félévi, év végi beszámolók,
nevelési értekezletek
félévi, év végi beszámolók

8. Versenyek
Verseny jellege
Nemzetközi

Országos

Budapesti

Megnevezés

Koordinálja

HUNGARIAN OPEN EUROPE
CUP
EUROSKILLS

Műszaki vezető

MOSZI, OMC

Szakmai tv-h

MKIK

SZKTV

Szakmai tv-h.

MKIK

Fodrász, kozmetikus bajnokság

Műszaki vezető

BKIK, MKIK

ÁSZÉV

Gyak. okt. vez.

NSZFH

Szabolcs Kupa

Műszaki vezető

MOSZI

Kézműves Kupa

Műszaki vezető

MOSZI

Harruckern Kupa

Műszaki vezető

Orosháza

ILCSI

Műszaki vezető,
gyak. okt. vez.

Kossuth Kupa

Műszaki vezető

Erzsébet-szavalóverseny

Általános tv-h.

Szépítő Füvek
Zrt.
Kossuth L.
SZKI - Győr
Erzsébet Királyné SZKI
Főváros
Főváros

Qualitas Labdarúgó Torna
Általános tv-h.
Szépíróverseny
Általános tv-h.
Délpesti Regionális Röplabda BajÁltalános tv-h.
nokság
Vers- és prózamondó

Általános tv-h.

Fáklyás futás

Általános tv-h.

Kossuth Szónokverseny

Általános tv-h.

fiú, lány futball-, röplabda- és
kosárlabda verseny

Általános tv-h.

Helyi

Idegen nyelvű szavalóverseny

Általános tv-h.

Házi

Erzsébet-napi ünnepségsorozathoz Általános tv-h.
kapcsolódó házi versenyek
Műszaki vezető

Kerületi

Szervezi
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Főváros
XX. ker.
Polg.Hiv.
XX. ker.
Polg.Hiv.
XX. ker. Kossuth Társaság
XX. ker.
Polg.Hiv.
XX. ker.
Polg.Hiv.
Erzsébet Királyné SZKI

Felkészít
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
szaktanár,
szakoktató
mk.
mk.
mk.
mk.
mk.
mk.
mk.
mk.
szaktanárok
mk-ek

9. Megemlékezések, iskolai rendezvények
A terveket a felelősök minimum 2 héttel az esemény előtt le kell adják az tagintézmény-vezetőnek
jóváhagyásra.
Az értékelésről szóló beszámolót pedig az eseményt követő 30 napon belül kötelesek az tagintézmény-vezetőnek írásban átadni.
Ideje

2018. szeptember 3.
10:50 óra

Aktualitás

Felelős

Szervezeti keret

Tanévnyitó

Udvar vagy osztálytermek

2018.szeptember 15. Pesterzsébeti Reformkori Nap

Csili Műv. Központ

2018. szeptember 26.
Nyelvek európai napja
(kedd)

Idegennyelv-órák
faliújság

Nevelési és tanügyi
tv-h., Magyartörténelem-humán
mk.,
10. évf., Pedagógiai-módszertani és
mk.
Gyak. okt. vez; Általános
tagintézményvez. h.
idegen nyelvi mk.
BKSZC Ybl Miklós
Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Magyar – tört. –
humán mk.
tagintézményvezető + szakmai
tagintézményvezetőhelyettes

2018. szeptember
26-27.

Műszaki pályaválasztási fesztivál

Centrum

2018. október 5.
(péntek)

Megemlékezés az aradi
vértanúkról

Iskolarádió

2018. október 8.
17 óra

Kozmetikus munkáltatói értekezlet

Iskolai szervezés

2018. október 9-10.

Szakmázz! – pályaválasztási
kiállítás

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, osztályonként,
szakmánként

gyakorlati oktatásvezető, gyak. kt.mk.

2018. október 12-14.

Otthon kiállítás (faipari iskolák, lakberendezés)

BKSZC

Ig.

2018. október 13.
Környezettudatos magatartás
(szombat, 2018. októerősítése (projektnap)
ber 22. ledolgozása)

Osztályonként

2018. október 15.
17 óra

Fodrász munkáltatói értekezlet Iskolai szervezés

2018. október

CSILI Pályaválasztási Börze

Csili Művelődési Központ
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Műszaki vezető,
gondnok, osztályfőnökök
tagintézményvezető + szakmai
tagintézményvezetőhelyettes
Szakmai tv-h.

Ideje
2018. október 19.
(péntek)

2018. október 26-28.

Aktualitás

Szervezeti keret

Október 23-i megemlékezés
(0-5. rövidített óra), iskolai
megemlékezés
utána választható: emlékhelyek felkeresése

Osztálykeret, emlékhelyek
felkeresése, dok. készítése,
rádióműsor

Beauty & Style Nemzetközi
Szépségipari Szakkiállítás

Szakképzésben résztvevők

2018. november 6.
Építsd a jövőt!
2018. november 8-9.,
Nyitott kapuk
november 19-20.

BKSZC

2018. november 13.

Osztályonként

Iskolai szervezés

A magyar nyelv napja

2018. november
14-15-16.
(14-15. 0-6. óra + du., Erzsébet-napok
16-án 12:00 ünnepség

Iskolai szervezés

– projektnap)

2018. november
19-23.

EU szakképzési hét

Centrum

2018. november 20.

„Építem a jövőt” program

Centrum

2018. november 23.
(péntek)
2018. december 1.
(szombat, december
24. ledolgozása)
2018. december 6.
(csütörtök)

Szalagavató

Iskolai szervezés

Összdolgozói kirándulás
(Bécs, Adventi Vásár)

Alkalmazotti közösség

Mikulás
(igény szerint)

Dolgozók gyerekei, unokái

2018. december 10-től Próbaérettségi írásbelik

Végzős szakgimnáziumi
osztályok

2018. december 21.
(0-3. óra tanítás, 4. óra Fenyőállítás, osztálykarácsoosztálykarácsony, 5. nyok, dolgozói karácsony
óra alkalmazotti k.)

Osztályonként

2019. január 22.

Faliújság

2019. február 25.
2019. február 18-tól
március eleje

A magyar kultúra napja

A kommunista diktatúra áldoIskolarádió
zatainak emléknapja
Végzős szakgimnáziumi
Próbaérettségi szóbelik
osztályok
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Felelős
Magyar – tört.- humán mk., osztályfőnökök
szakmai gyakorlati
mk., gyak.okt.vez.,
műszaki vez.
Ig.
Nevelési és tanügyi
tv-h.
Magyar – tört.- humán mk.
Nevelési és tanügyi
tv-h, szakmai tv-h,
szakmai mk., műszaki vezető
Marketingpályaválasztási mk.
BKSZC Ybl Miklós
Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tagintézményvezető
Tagintézményvezető
Gyermekvédelmi
felelős
Általános tv-h.,
mkvez.
Osztályfőnökök,
magyar mk, 9.évf.
ofők, pedagógiai és
módszertani mk.
Magyar – tört. mk.
Magyar – tört. mk.
Általános tv-h.,
mkvez.,

Aktualitás

Ideje

Szervezeti keret

2019. február 18-tól
március eleje
2019. február 25március 1.
2019. március 1.
(péntek)

Próbaérettségi írásbeli (új
szakmai érettségi tantárgyból)
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Közös alapítványi és iskolai
szakmai est

Végzős szakgimnáziumi
osztályok

2019. március 8.

Nőnap

Összdolgozó

Osztályonként
Alkalmazotti közösség

Felelős
Szakmai és term.
tud. mk.
Gazdaságitestnevelés mk.
Ti-vez., Iskolai alapítvány
Szakszervezet

Megemlékezés 1848 tavaszáról (0-4. rövidített óra), iskolai Osztálypályázatok, emlékhe2019. március 14.
Magyar – tört. mk.,
megemlékezés
lyek felkeresése, dokumentá(csütörtök)
osztályfőnökök
utána választható: emlékheció készítése, rádióműsor
lyek felkeresése)
Természettudomá2019. március 18-22. Fenntarthatósági Témahét
Osztályonként
nyos és szakelméleti
mk.
2019. március 22.
A víz világnapja
Faliújság
Természettud. mk.
DÖK nap, Iskolaszépítő nap,
2019. április 1.
dekorálás, ökoiskolai témanap;
Tv-h-k, gyak.okt.
Tantermek, udvar
(hétfő)
szakmai és köztesvizsgavez, ofők, DÖK
bemutatók
2019. április eleje
ÁSZÉV
Gyak. okt. vez.
NSZFH
Osztályfőnökiinformatika - mate2019. április 8-12.
Digitális Témahét
Osztályonként
matika-fizika, magyar, gazdasági mk.
2019. április 11.
A költészet napja
Faliújság, rádió
Magyar – tört. mk.
Holokauszt áldozatainak em- Iskolarádió + meghívott elő2019. április 16.
Magyar – tört. mk.
léknapja
adó
Magyar Kereskedelmi és
Gyak okt vez, gyak.
2019. április 15-17. Szakma Sztár (SZKTV)
Iparkamara, osztályonként
mk., ofők
Gyak okt vez, gyak.
2019. április 26.
Szakmák éjszakája
Centrum
mk.
Nevelési és tanügyi
Végzős osztályok
2019. május 2.
Iskolai szervezés
tv-h., osztályfőnöutolsó tanítási napja
kök
Nevelési és tanügyi
2019. május 3.
0-3.óra tanítás (ofő órák),
Végzős osztályok,
tv-h., osztályfőnö9.00 óra
osztályozó értekezlet,
iskolai nagy ünnepély,
kök, magyar mk,
12 óra Ballagás
végzős osztályok ballagása
udvar vagy tornaterem
ofő mk, 11. évfolyam
2019. május 10.
(péntek)

Madarak és fák napja (faültetés, rajz/fotópályázat)
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DÖK-szervezés, kiállítás

DÖK-patr.tanár,
Természettud. mk.
Szakmai és műv. mk.

Aktualitás

Ideje

Felelős

Szervezeti keret

2019. május 29.

10. évf. orsz. komp.mérés

Iskolai szervezés

Általános tv-h.

2019. május 30.

Kihívás napja

Iskolai sportrendezvény

Testnevelők

2019. május 31.
ünnepség

Pedagógusnap

Tanárok

DÖK

2019. június 4.

Nemzeti összetartozás napja
Határtalanul!-témanap és
Környezetvédelmi világnap

Faliújság, előadások, vetélkedők, bemutatók

Magyar – tört. mk.
ofő., mk, 11. évf.
term tud. és szakm.
elm. mk.

2019. június 14.

Utolsó tanítási nap, utána
12:00-tól osztályozó értekezlet

2019. június 20.
9 órától

9. évfolyam (június 21. –
pótbeiratkozás 8 órától)

Iskolai szervezés

Általános tv-h., nevelési és tanügyi tvh.

2019. június 17-25.

Szóbeli érettségi vizsgák

2019. június 26.

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás
+ Nevelési értekezlet (KIP,
iskolapszichológus, iskolarendőr)

Iskolai nagy ünnepély,
udvar vagy tornaterem

Nevelési és tanügyi
tv-h., + magyar mk,
ofő mk, 10. évfolyam

2019. június 28.

Centrum pedagógus nap

Iskolai szervezés

2019. július 1.
8 órától

Beiratkozás a szakképzésre

Iskolai szervezés

Általános tv-h., nevelési-tanügyi igh.

2019. július 2.
8 órától

Pótbeiratkozás szakképzésre

Iskolai szervezés

Általános tv-h., nevelési-tanügyi igh.

10. Ellenőrzések, értékelések
Ellenőrzés
szintje

Jellege

központi

PÉM;PSZE

fenntartói

?
óra- és foglalkozáslátogatás

intézményi

Témája
pedagógus értékelése, minősítése
?
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Végzi

Ideje

Oktatási Hivatal

2018;2019

?
iskolavezetés, mk.
vezetők

?
folyamatosan

Fenntartói ellenőrzés:
Jelenleg nincs róla információ
2018. évi Pedagógiai- szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés
Vezetői tanfelügyelet 2018. október 26.
Farkas Magdolna
2019. évi Pedagógiai- szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés
2018. évi Pedagógus minősítés
PED I. 2018. szeptember 19.
Deák-Koblász Viktória
Mesterpedagógus
ELLENŐRZÉS
Területek

Szintek

HumánerőFeltételek forrásSzakmai
hasznosítás
Lásd. tanári
pü., tárTanügyi tv- Tanügyi tvteljesítgyi, szetevékenység
h.
h.
ménymélyi
értékelés
Gazdálkodás

Gazdálkodás

Intézményi
Ki?

Tv-h-k

Tv-h-k

Belső ellenőr,
gazd.tv-h.
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Szakmai tv-h., Általános tv-h

HumánerőTerületek
Feltételek forrásSzakmai
hasznosítás
Lásd. tanári
pü., tárTanügyi tv- Tanügyi tvteljesítSzintek
gyi, szetevékenység
h.
h.
ménymélyi
értékelés
új szakmák helyi tantervének,
illetve a tanmeneteinek megléte, és az ezek szerinti haladás
ellenőrzése, moduláris oktatás
a szakmai képzésben a változásoknak megfelelően átdolLásd. elleÉvzárási
E-napló,
gozott helyi tantervek, tanmeMit?
nőrzési
dok.
törzslapok
netek meglétének és az ezek
terv
alapján történő haladásnak az
ellenőrzése, beszámíthatóság
alá eső tárgyak helyi tantervének, tanmeneteinek megléte
és az ezek alapján történő haladás ellenőrzése
Lásd. belső
Óralátogatások, dokumentuHogyan? Jkv.
Jkv.
ellenőrzési
mok meglétének ellenőrzése
kézikönyv
2018. 09.
17-21.
2018.11.192018. 09.
23.
félévente 2x/szaktanár önkénLásd. elle10-14,
2018.12.10tes vállalása alapján,
Mikor?
nőrzési
2019. 06.
14.
dokumentumok ellenőrzése
terv
17-28.
2019.04.082018. 09. 15.
12.
2019.05.2024.
KeletkeÓralátogatási jkv., féléves
zett pro- Jkv.
Jkv.
Jkv.
beszámolók
duktum
Eredmény
felhasználása
Gazdálkodás

Gazdálkodás
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ÉRTÉKELÉS
Területek

Szintek

Gazdálkodás
Tanügyi tv-h.

Feltételek

Vezetés,

Tanügyi tv- pü., tárgyi,
h.
személyi

HumánSzakmai
erő-forrás
Lásd. tanári teljetevékenység
sítmény
-értékelés

Intézményi
Ki?

Tv-h-k

Belső ellenőr,
gazd.tv-h.

Tv-h-k
E-napló,
törzslapok

Lásd. ellenőrzési terv

Szakmai tv-h.,
Általánostv-h
új szakmák, moduláris
oktatás, beszámíthatóság
szakmai munka tervezése
tanórai munkavégzés
tanórán kívüli munkavégzés
óralátogatások,
foglalkozások látogatása
tanórán kívüli tevékenység ellenőrzése
új tantervek és tanmenetek megtekintése

Mit?

Évzárási dok.

Hogyan?

Jkv.

Mikor?

2018. 09.
17-21.
2018.11.1923.
2018. 09. 10-14, 2018.12.10- Lásd. ellenőr2019. 06. 17-28. 14.
zési terv
2019.04.0812.
2019.05.2024.

látogatások: félévente
2x/szaktanár
tervezési dokumentumok:
2018.09.08.
egyéb: folyamatosan

Keletkezett
produktum

Jkv.

Óralátogatási és egyéb
jkv., féléves beszámolók

Lásd. belső
ellenőrzési
kézikönyv

Jkv.

Jkv.

Jkv.

Eredmény
felhasználása
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Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere
Terület

Ellenőrzés

Értékelés
dokumentáció
ellenőrző,
napló,
bizonyítvány

mérési pont módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

mérési pont

módszer

gyakoriság

Tanulmányi munka

belső ell.
szerint.
esetenként

dokumentumelemzés

havonta

napló,
ellenőrző

of.
ti-vez.
ti-vez. h.

folyamatos,
tanmenet
szerinti félév,
év vége

szóbeli,
írásbeli

eseti,
tanmenet
szerinti,
félévente

Versenyeredmények

tanév végi
értékelés

elemzés

évente

összesítések,
jegyzőkönyvek

ti-vez.
ti-vez. h.
mkv.

versenyek

írásbeli,
szóbeli,

évente

Vizsgák

év vége

írásbeli,
szóbeli,
számonkérés

évente

jegyzőkönyv

ti-vez.
ti-vez. h.

vizsga

írásbeli,
szóbeli,

évente

jegyzőkönyv

Fegyelmi ügyek

esetenként

dokumentum-

esetenként jegyzőkönyv

ti-vez. h.

félév, év vége

félévente

jegyzőkönyv

ti-vez.

rendszeres feljegyzés,
napló

ti-vez.
ti-vez. h.

félév, év vége

félévente

jegyzőkönyv

ti-vez.
ti-vez. h.

önértékelés,
óramegbeszélés, félévente
mk. értekezlet

jegyzőkönyv

Tv-h.
mkv.

megbeszélés

jegyzőkönyv

felelős
szaktanár

szaktanár

vizsgáztató

elemzés
Új belépő dolgozók
Érettségi felkészítés
Szakmai vizsgára felkészítés
Kompetencia alapú
oktatás,
beszámíthatóság,
moduláris képzés bevezetése
Belső mérések

munkaterv
szerint

óra látogatás,
dokumentum-

Külső mérések

10. évfolyam írásbeli

Tanmenet,

IX.30.

elemzés

elemzés

mkv.
ti-vez.
tv-h.
mkv.

önértékelés,
dokumentum-

munkaterv
szerint

óralátogatás, dokumentum elemzés

folyamatos

feljegyzés, napló

tanmenet
szerint
9 évf.

dokumentumelemzés

folyamatos
évente

napló,
jegyzőkönyv

ti-vez. h.

tanmenet
szerint
év végén
9-10. évf.

írásbeli,
szóbeli

rendszeres
évente

napló,
jegyzőkönyv

szaktanár
mkv.

esetenként jegyzőkönyv

ti-vez. h.

esetenként

írásbeli

-

jegyzőkönyv

ti-vez. h.

ti-vez.

félév, év vége

beszámoló

félévente

feljegyzés

ti-vez.

dokumentum-

évente

tanmenet

elemzés

program

félév, év vége

ti-vez. h.

Tankönyv,
taneszköz

IX.15
II. 15.

dokumentumelemzés,
megbeszélés

félévente

rendelések,
leltári
jegyzőkönyv

ti-vez.

félév, év vége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

ti-vez.

Osztály-

IMIP-ben

óralátogatás,

munkaterv

feljegyzés

ti-vez.

IMIP-ben

beszámoló

félévente

teljesítmény-

ti-vez.
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Terület

Ellenőrzés

Értékelés

mérési pont módszer

gyakoriság

főnöki,

meghatározott

szerint

munka-

teljesítmény- elemzés,

közösség-

értékelési
rendszer

vezetői-

szerint,

tevékenység
Pedagógusok
munkája

dokumentum-

dokumentáció

közösségi
szakmai
munka

Házirend

mérési pont

ti-vez. h.

meghatározott

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

értékelési lap

teljesítményértékelési

megbeszélés

rendszer szerint,
félév, év vége

munkaterv
szerint
IMIP-ben
meghatározott

óralátogatás,

munkaterv

napló,

ti-vez.

IMIP-ben

önértékelés,

félévente,

teljesítmény-

dokumentum-

szerint

feljegyzés

ti-vez. h.

meghatározott

beszélgetés,

évente

értékelési lap

mkv.

teljesítményértédokumentumkelési

évente

teljesítmény-

teljesítmény- elemzés,

Munka-

felelős

értékelési
rendszer
szerint,
munkaterv
szerint
IM IP-ben
meghatározott
teljesítményértékelési
rendszer
szerint,
munkaterv
szerint
folyamatos

ti-vez.

rendszer szerint, elemzés
félév, év vége

óralátogatás,

munkaterv

napló,

ti-vez.

iskolai

szerint

feljegyzés

ti-vez. h.

elemzés,

önértékelés,
IMIP-ben

beszámoló

ti-vez.

értékelési lap ti-vez. h.

meghatározott
teljesítményértékelési
rendszer szerint,

beszélgetés

tanév vége
iskolabejárás,

folyamatos feljegyzés

ti-vez.

óralátogatás,

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

ti-vez.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

ti-vez

ti-vez. h.

dokumentumelemzés
Iktatási

folyamatos

dokumentum-

iskolatitkár

folyamatos feljegyzés
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Terület

Ellenőrzés

Értékelés

mérési pont módszer

ti-vez. utasítás szerint

Pedagógiai

fejlesztési
rendszer
működése

Terület

felelős

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

felelős

jogszabály és

4 évente

feljegyzés

ti-vez.

4 évente

beszámoló

2 évente

jegyzőkönyv

ti-vez

évente

feljegyzés,

mv.

önértékelés

adottságok,

3 évente

adottságok,

mv.

ütemterve

eredmények

dokumentumelemzés

Program
végrehajtása
Minőség-

dokumentáció

elemzés,
beszámoltatás

rendszer

SZMSZ,

gyakoriság

munkaterv
dokumentumszerint
elemzés,

összegzés

kérdőíves

mérési pont

számbavétele,

módszer

gyakoriság

dokumentáció

eredmények
számszerűsítése

ellenőrzés szempontjai

IX. 15.

dokumentum elemzés

félévente

Anyakönyvi adatok pontossága

IX. 15.

dokumentum elemzés

Záradékok, felmentések beírása

Tanügyi dokumentá- folyamatos
ció
folyamatos

dokumentum elemzés
dokumentum elemzés

IX. 15. folyama- Osztálynaplók, csoportnaplók törzslapok,
tos
bizonyítványok
havi
havi

folyamatos

dokumentum elemzés

havi

IX. 15.

dokumentum elemzés

felmentések, határozatok jogosultsága

IX.

adatok feltöltése

IX. 15. folyamaSNI tanulók
tos
tanév eleje
óratervek, tantárgynevek

IX.

adatok feltöltése

tanév eleje

osztályok, tanulócsoportok kialakítása

Papír alapú tantárgyfelosztás alapján

IX.
IX.

adatok feltöltése
adatok feltöltése

tanév eleje
tanév eleje

órakedvezmények
tanári kötelező órakeret

megbízások alapján
munkaüggyel egyeztetve

folyamatos

személyes ellenőrzés

folyamatos

óraközi

ügyelet megtartása

Tantárgyfelosztás

Tanári ügyelet

tanórán kívüli foglalkozások
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Hiányzások adminisztrációja
Osztályzatok beírása
foglalkozások megtartása, adminisztrációja

Ped prog. Egyezőség

Terület

mérési pont

módszer

gyakoriság

dokumentáció

ellenőrzés szempontjai

folyamatos
személyes ellenőrzés
326/2013.
aug.30. c
dokumentum elemzés
korm.rendelet0
TIK szabályzat
dokumentum elemzés
szerint

folyamatos

reggeli

havonta

havi elszámolólap kitöltése

kéthavonta

havi elszámolólap alapján túlmunka kiszámítása, adatok közlése a GSZ-el

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

munkaterv

folyamatos
folyamatos

dokumentum elemzés
dokumentum elemzés

folyamatos
folyamatos

fegyelmező intézkedések
osztályfőnöki órák

félév, évvége

dokumentum elemzés

folyamatos

osztályozó, javító, pótló vizsgák

dokumentum elemzés

folyamatos

jelentkezési lapok

dokumentum elemzés

folyamatos

felmentések, határozatok aktualizálása

dokumentum elemzés

folyamatos

érettségi szóbeli témakörök

munkaterv
alapján

dokumentum elemzés

folyamatos

érettségi szóbeli tételek

október 15.

dokumentum elemzés

folyamatos

tankönyvcsomag

nov.

dokumentum elemzés

folyamatos

kedvezményezettek felmérése

követelményekkel való egyezőség,
frissítés
tankönyvcsomagok felülvizsgálata,
frissítése
jogosultság ellenőrzése

tankönyvrendelés

január

dokumentum elemzés

folyamatos

tankönyvrendelés előkészítése

tanulói ti-vezények felmérése

dokumentum elemzés

folyamatos

tankönyv rendelés

dokumentum elemzés

folyamatos

tankönyvosztás

tankönyv rendelés,
feltételek megteremtése, kiosztás ütemezése, elszámolás

iskolai ünnepélyek,
rendezvények

február
munkaterv
alapján
ünnep előtt két
héttel
folyamatos
folyamatos
félévenként
félévenként
félévenként

dokumentum elemzés

folyamatos

okt. 23, márc. 15.

dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

Erzsébet-napok, karácsony,
tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró
versenyszabályzat
kiértékelés
jutalmak

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

orvosi vizsgálatok beosztása

Tanári munkaleterhelés

Osztályfőnöki munka
Évközi vizsgák

első félév
érettségi

tanulmányi verseny
tanulói orvosi vizsgálatok

ügyelet megtartása

napló, helyettesítési napló egybevetése

27

szülői kapcsolattartás, értesítések adminisztrációja
tanulói fegyelem
tartalma, egyezés a tanmenettel
időpontok betartása, tanulók értesítése,
adminisztráció
jelentkezési lapok kitöltése
felmentések, határozatok a szakértői
vizsgálatok alapján

előkészítés, tartalom
aktualizálása
statisztika alapján
jogosultságok, jutalmak kiosztása
orvosi vizsgálaton megjelent osztályok

Terület

beiskolázás

Szabadidő

mérési pont

módszer

gyakoriság

okt. 15

dokumentum elemzés

folyamatos

okt. 30.
okt. 30.
folyamatos
folyamatos
folyamatos
okt. 15., folyamatos

dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
dokumentum elemzés

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

dokumentáció
nyitott napok
Adatok KIR-be
rendezvények ünnepségek
bemutatók
szabadidős tevékenységek
tanulók szociális helyzetének felmérése,
nyilvántartása

Pályázatok
Jogszabályok

Alapdokumentumok

írásbeli tájékoztatók-szórólapok, látogatott területek, bemutatók
csoportok beosztása
fővárosi eng. alapján
műsorok, technika, kiegészítők
tájékoztatók, PR tevékenység
koordinálás, adminisztráció
nyilvántartás megléte, karbantartása

kapcsolattartás gyermekvédelmi szolgálattal,
gyámügy ….

levelek, jegyzőkönyvek, intézkedések
adminisztráció

Drogprevenció

kapcsolat a drogprevenciós szolgálatokkal
drogprevenciós pályázat megvalósítása

folyamatos

iskolai agresszió visszaszorítása

program megvalósítása

dokumentum elemzés
dokumentum elemzés
pályázatok figyelése
pályázatok figyelése

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

iskolai agresszió visszaszorítása
konzultációk megbeszélések
Internet, egyéb dokumentációk
megnyert pályázatok

folyamatos

Jogszabályok figyelése

folyamatos

jogszabályok

folyamatos

iskolabejárás, dokumentum
elemzés

folyamatos

házirend

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

Pedagógiai program

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

SZMSZ

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

IMIP

folyamatos

dokumentum elemzés

folyamatos

Egyéb szabályzatok

program megvalósítása
kapcsolatok kialakítása, adminisztráció
megvalósíthatóság
megvalósítás
tanári tájékoztatás, beépülése a tanári
munkába, az iskolai adminisztrációba
Jogszabályokkal, egyéb aktuális változásokkal való egyeztetés
Jogszabályokkal, egyéb aktuális változásokkal való egyeztetés
Jogszabályokkal, egyéb aktuális változásokkal való egyeztetés
Jogszabályokkal, egyéb aktuális változásokkal való egyeztetés
Jogszabályokkal, egyéb aktuális változásokkal való egyeztetés

Ifjúságvédelem

Pszichológia,
mentálhti-veziéné

ellenőrzés szempontjai
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A vezetői ellenőrzés eljárásrendje szeptember 30-ig.
Tevékenység folyamata

Felelős

Eszköz/módszer Produktum

1. Vezetői ellenőrzés tervezése
1.1

Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak

Idő- felelősség mátrix

meghatározása

Szempontlista

1.2 Az ellenőrzési területek kiválasztása

Az ellenőrzött területek
listája

1.3 Középtávú ellenőrzési terv elkészítése

5 éves terv

1.4 Éves ellenőrzési terv elkészítése

Ellenőrzési terv

1.5 Éves ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel

Jegyzőkönyv

1.6 Az ellenőrzésért felelős

Megbízások

személyek megbízása

Időterv
a beszámoláshoz

2. A vezetői ellenőrzés megvalósítása, lebonyolítása
2.1

Az ellenőrzés végrehajtása

Feljegyzések

2.2

A tapasztalatok megbeszélése

Ellenőrzési lista

2.3

Javaslat a feltárt hiányok pótlására

Feljegyzés

2.4

Az tagintézmény-vezető tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól

Írásbeli jelentés

2.5

Az érintettek tájékoztatása

Beszámoló

2.6

Az ellenőrzés eredményeinek beépítése az önértékelési

Mátrix

rendszerbe
2.7 Az eredmények adattárba helyezése

Elektronikus adatbázis
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Gyakoriság

Hivatkozások

11. A tantestület értekezletei
A tanítás nélküli munkanapok ellenőrzése az ellenőrzési tervnek megfelelően történik.
Értekezlet ideje

2018. augusztus 27.
9 óra

2018. augusztus 27.

2018. augusztus 30.
9 – 11 óra
1130

2018. augusztus 31.
8 óra
2019. január 25.
9 óra (péntek)
2019. február 6.
8 óra
2019. május 3. 9 óra
2019. június 14.
12.00
2019. június 26.
10 óra
2019. június 27.
8-13 óra

Jellege

Alakuló

Felelős szervezés

Témája

Üdvözlés, személyi változások ismertetése, tanévkezdéssel kapcsolatos
Ti-vez.
feladatok ismertetése,
munkaközösségek alakuló értekezlete

Kibővített
munkaterv megvitatása
vezetőségi

Nevelési

Nevelési

2018/2019. tanév munkatervének
elfogadása, 2017/2018. év végi beszámoló kiegészítése, elfogadása;
tanmenet, óraterv, intézkedési terv
minták

Ti-vez.

Ti-vez.

Ti-vez.

Ti-vez.
Tanügyi tv-h.

Ti-vez.

Ti-vez, tv-h-k,
mk.vezetők,
Dálnoki István
Benkes Réka

Ti-vez.

Adminisztrációs és egyéb teendők a
tanév során, osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet, hiányzásokkal
Ti-vez.
kapcsolatos teendők

Munkaközösségi értekezlet
Mérés-értékelési csoport
Nevelési Kompetencia – bejövő osztályok
KIP
Módszertani ötlettár
Félévi teljesítmény-értékelés
Osztályozó
(3 óra tanítás után)
Nevelési Féléves beszámoló

Ti-vez.
Ti-vez.

Végzős tanulók teljesítményének
értékelése

Ti-vez.

Osztályozó Tanév végi teljesítményértékelés

Ti-vez.

Osztályozó

Felelős értekezlet megtartása

Ofők, szaktanárok
Tv-h.-k, reszortosok, mk-vezetők
Ofők, szaktanárok
Ofők, szaktanárok

Tanévzáró

Nevelési értekezlet (KIP, iskolapszicTi-vez.
hológus, iskolarendőr)

Ti-vez.

Tanévzáró

Munkatervben megvalósított feladaTi-vez.
tok éves értékelése

Tv-h-k, reszortosok, mk-vezetők,
ofők, szaktanárok

30

12. Továbbképzések
A táblázatot a 1. számú melléklet tartalmazza.
13. Szülői értekezletek, össztanári fogadóórák
A szülői értekezletek, össztanári fogadóórák ellenőrzése az ellenőrzési tervnek megfelelően történik.
Értekezlet ideje
2018. szeptember 17. –
szeptember 28.

Tájékoztatás elFelelős
küldésének ideje
A tanévkezdéshez kapcsolódó tájé- Előtte egy héttel eOfők
koztatás, szülői értekezletek
ellenőrző útján.
Témája

2018. október 24.
(szerda) 17-19 óra

Össztanári fogadóóra

2019. február 4-15.

Szülői értekezletek

2019. március 18.
(hétfő)
17-19 óra

Össztanári fogadóóra

Előtte egy héttel eellenőrző útján.
Előtte egy héttel eellenőrző útján.
Előtte egy héttel eellenőrző útján.

Nevelőtestület
Ofők
Nevelőtestület

14. A továbbtanuláshoz kapcsolódó feladatok
Tevékenység
Tájékoztatás a 12.évf.-os
szakgimnáziumi tanulóknak
Érettségi és szakmai vizsgára való jelentkezés

Felelős

Határidő

Érintett

Nevelési és tanügyi tvh. + Műszaki vezető

2019. január 21február 1.

12.,13. évfolyamos szakközépiskolások

Nevelési és tanügyi tvh., szakmai tv-h.

2019. február 15.

végzős osztályok

15. Érettségi vizsgák
Ideje
Témája
Lásd. mk-i munkatervek Kis érettségik
Lásd. mk-i munkatervek Próbaérettségik

Felelős szervezés
Munkaközösségek
Munkaközösségek

2019. május 6. 8 óra

Magyar nyelv és irodalom

Általános tv-h. + ofő

2019. május 7. 8 óra

Matematika

Általános tv-h. + ofő
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Érintett
10-11. évfolyam
12. évfolyam
12/a, b, c, e, Kk13
9., 10., 11. évf.,
szakképző évf-ok
12/a, b, c, e, Kk13
9., 10., 11. évf.,
szakképző évf-ok

Témája

Ideje
2019. május 8. 8 óra
2019. május 9. 8 óra
2019. május 10. 8 óra
2019. május 14. 8 óra
2019. május 15. 8 óra
2019. május 16. 8 óra
2019. május 17. 8 óra
2019. május 17. 14 óra
2019. június 17-25.12/a
2019. június 17-25.12/b
2019. június 17-25. 12/c
2019. június 17-25. 12/e
2019. június 17-25.
Kk 13

Felelős szervezés

Érintett

Történelem

Általános tv-h. + ofő

Angol nyelv
Német nyelv
Biológia
Ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
Informatika
Kémia
Földrajz
Szóbeli vizsgák
Szóbeli vizsgák
Szóbeli vizsgák
Szóbeli vizsgák

Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő

12/a, b, c, e, Kk13
9., 10., 11. évf.,
szakképző évf-ok
12/a, b, c, e, Kk13
12/a, b, c, e, Kk13
12/a, b, c, e, Kk13

Szakmai tv-h. + ofő

12/a, b, c, e

Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő
Általános tv-h. + ofő

Szóbeli vizsgák

Általános tv-h. + ofő

12/a, b, c, e, Kk13
12/a, b, c, e, Kk13
12/a, b, c, e, Kk13

időpont az érettségire való jelentkezés után

16. Szakmai vizsgák
Ideje
2018. augusztus 31..
2018. október 1-5.
2018. december 15.
2019. február 4-8.
2019. február 15.
2019. május 13-14.;
16-17.; 22.

Témája
Szakmai vizsgára jelentkezési határidő
III. vizsgaidőszak
Szakmai vizsgára jelentkezési határidő
I. vizsgaidőszak
Szakmai vizsgára jelentkezési határidő
II. vizsgaidőszak
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Felelős szervezés

Érintett

Szakmai tv-h. + ofő Végzős szakképző évf.-k
Szakmai tv-h.

Végzős szakképző évf.-k

Szakmai tv-h. + ofő Végzős szakképző évf.-k
Szakmai tv-h.

Végzős szakképző évf.-k

Szakmai tv-h. + ofő Végzős szakképző évf.-k
Szakmai tv-h.

Végzős szakképző évf.-k

17. Köztes vizsgák
Ideje
2019. április 2-30.

2019. május 20. június 13.

Témája
Végzős fodrász, kozmetikus tanulók köztes vizsga +
SZGI 12. évf. gyak. vizsgái; szakmai idegen nyelv
Nem végzős fodrász, kozmetikus tanulók köztes
vizsga, szintvizsga; 10.
évfolyamos tanulók gyakorlati vizsgái

Érintett
Felelős szervezés
Gyak.okt.vez.,
Végzős évfolyamok
szakmai gyak. mk.
Nyelvi munkaköz.
vez.
Nem végzős évfolyamok,
Gyak.okt.vez.,
szakmai gyak. mk.

18. Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok
Tevékenység
Tankönyvlista leadásának határideje
Kedvezmények felmérésének határideje

Felelős
Határidő
Nevelési és tanügyi tv2019. március 1.
h., tankönyvfelelős
Nevelési és tanügyi tv2019. március 14.
h., tankönyvfelelős

Támogatásról döntés

Ti-vez.

2019. március 28.

Érintett
Mk.-vezetők
Osztályfőnökök
Nevelőtestület

19. A kilencedikes beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok (irányadó: a 2018/2019. tanév
rendje 2. sz. melléklete)

Tevékenység

Felelős

Határidő

Érintett

A középfokú iskolák tanulNevelési és tanügyi
mányi területeinek nyilvánosságra hozatala
tv-h.
( 3. pont)

2018. szeptember 30.

Bejövő osztályok

Nevelési és tanügyi
Tagozatkód megküldése
4. pont tv-h.

2018. október 20.

Bejövő osztályok

2018. október

szakképzős osztályok,
tanműhely

Csili pályaválasztási börze

szakmai tv-h, műsz.
vez.

Felvételi eljárás rendjének
Ti-vez. és nevelési és
nyilvánosságra hozatala az
tanügyi tv-h., rendszer- 2018. október 20.
iskolai honlapon
(5. pont) gazda
Nyitott kapuk

Általános tv-h., és ne- 2018. november 8-9.,
velési és tanügyi tv-h. november 19-20.

A tanulók jelentkezése a
központi írásbeli felvételi
Általános iskolák
vizsgára.
(8. pont)
Az iskola jelenti az Oktatá- Ti-vez. és nevelési és
si Hivatalnak a hozzájuk a tanügyi tv-h.
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Bejövő osztályok
Bejövő osztályok

2018. december 7.

Bejövő osztályok

2018. december 12.

Bejövő osztályok

Tevékenység

Felelős

Határidő

központi írásbeli felvételi
vizsgákra jelentkezettek
alapján a feladatlap igényüket
(10. pont)
Központi írásbeli felvételi
Ti-vez. és nevelési és
a 8. osztályoknak
(13. pont) tanügyi tv-h.
Pótló központi írásbeli felTi-vez. és nevelési és
vételi
tanügyi tv-h.
(14. pont)
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által
Ti-vez. és nevelési és
meghatározott módon értetanügyi tv-h.
sítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
(17. pont)
A 8. osztályos tanulók jelentkezési határideje
Általános iskolák
(20. pont)
Felvételi szóbeli 9. évf.;
pótfelvételi

Ti-vez. és nevelési és
tanügyi tv-h.

Ideiglenes felvételi rangsor
nyilvánosságra hozatala
Iskolatitkár
(23. pont)
A felvételi központ elektronikus formában megküldi
a középfokú iskoláknak a
Tagintézmény-vezető
hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC-sorrendben
(26. pont)
Ideiglenes felvételi rangsor
megküldése a Hivatalnak
Ti-vez. + iskolatitkár
(30. pont)
Végleges egyezetett felvételi rangsor
Iskolatitkár
(31. pont)
Tanulók és általános iskolák értesítésének határideje Iskolatitkár
(32. pont)
Ti-vez. Nevelési és tanRendkívüli felvételi
(34. pont) ügyi tv-h
Szülői értekezlet a jövendő Ti-vez. Nevelési és tankilencedikesek szüleinek
ügyi tv-h
Benyújtott fellebbezések
befejezése a fenntartónál
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2019. január 19.
(szombat) 10 óra

Érintett

Bejövő osztályok

2019. január 24. 14 óra Bejövő osztályok

2019. február 7.

Iskolatitkárok, adminisztrátorok

2019. február 18.

Bejövő osztályok

2019. március 7. 8.00
óra (hétfő)
pót: március 8. (kedd)

Pedagógusok, tv-hk.

2019. március 18.

Ti-vez., iskolatitkárok,
adminisztrátorok

2019. március 28.

Ti-vez., iskolatitkárok,
adminisztrátorok

2019. április 12.

Ti-vez., iskolatitkárok,
adminisztrátorok

2019. április 23.

Ti-vez., iskolatitkárok,
adminisztrátorok

2019. április 30.

Ti-vez., iskolatitkárok,
adminisztrátorok

2019. május 6 – 17.

Pedagógusok, tv-hk.

2019. május 29. 16:00

ig, igh.,szülők

2019. június 1.

-

Tevékenység

Felelős

Határidő

Beiratkozás 9. évfolyamra

Ti-vez. Nevelési és tan2019. június 20. 9 óra
ügyi tv-h

Pótbeiratkozás

Ti-vez. + iskolatitkár

Érintett
Pedagógusok, tv-hk.

2019. június 21. 8-10 óra Pedagógusok, tv-hk.

20. Szakképzési évfolyamokra történő beiskolázás
Tevékenység
A szakmára jelentkező
tanulók jelentkezési határideje
Beiratkozás szakképző
évfolyamra

Felelős

Határidő

Érintett

Szakmai tv-h, ofők

2019. február 15.

Végzős szakiskolások,
szakközepesek

Szakmai tv-h, ofők

2019. július 1. 8 óra

Végzős szakiskolások, szakközepesek, pedagógusok

Végzős szakiskolások,
2019. július 2. 8 – 10 óra szakközepesek,
pedagógusok

Pótbeiratkozás szakképSzakmai tv-h, ofők
ző évfolyamra

21. A tanulók fizikai állapotának felmérő vizsgálata
Tevékenység

Felelős

NetFIT mérés
9-12. évf.

Testnevelők

NetFIT mérés
9-12. évf.

Testnevelők

NetFIT mérés eredményeinek rögzítése

Testnev. mk. vez.

Határidő

Ellenőrzés, dokumentáció
Azáltalános tv-h. a vizsgálati
2018. szeptember időszak után 30 nappal bekéri a
október
keletkezett dokumentumokat.
Az általános tv-h. a vizsgálati
2019. január 9. - ápriidőszak után 30 nappal bekéri a
lis 26.
keletkezett dokumentumokat.
2019. május 31.
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Ti-vez.

22. Egyéb, tanév lebonyolításával kapcsolatos feladatok
Tevékenység

Felelős

Határidő

Vezetőségi munka,
2019. május-június

Ti-vez.
orvosi vizsgálatok
Felnőttoktatási tájékoztató kiadása
Helyi tantervek kidolgozása
Munkaközösségek, reszortosok, tv-h.-k munkatervének és ellenőrzési
tervének leadásának határideje
Pótló-, javító-, osztályozó vizsgák határideje
Törzslapok megírásának
határideje
E-napló megírásának
határideje
Érettségi témakörök leadásának határideje
A tanmenetek leadási
határideje
Intézkedési tervek, egyéni fejlesztési tervek leadási határideje
+ fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus
Pályakövetési adatszolgáltatás

Nevelési és tanügyi tv2018. szeptember 3.
h., szakmai tv-h.
Általános és szakmai tv2018. augusztus 31.
h.

Érintett
iskolavezetés;
bejövő tanulók, orvos,
védőnő
A felnőttoktatásban
résztvevő tanulók
Munkaközösség-vezetők,
szaktanárok

Tagintézmény-vezető

2018. szeptember 14.

Munkaközösség-vezetők,
reszortfelelősök, tagintézményvezetőhelyettesek

Tv-h-k

2018. szeptember 14.

Osztályfőnökök

Tv-h-k

2018. szeptember 3-14.

Tv-h-k

2018. szeptember 3.

Általános és szakmai tv2018. szeptember 28.
h.

Osztályfőnökök,
titkárság
Osztályfőnökök,
titkárság
Érettségiztető szaktanárok
Munkaközösség-vezetők,
szaktanárok

Nevelési és tanügyi tv-h. 2018. október 26.

Érintett szaktanárok

Titkárság, ofők

2018. október 31.

9-10. osztályosok pályakövetése

Osztályértekezletek

Általános tv-h.

¼-évente:
- november
- február
- május

Érintett ofők,
pedagógusok

Kisérettségi (10. 11.)

Általános tv-h.

2019. május 6 – 10.

Nevelési és tanügyi tv-h. 2018. szeptember 28.

Általános tv-h.
Próbaérettségi (12)
Első félév utolsó tanítási
Szaktanárok
napja
Féléves értesítők kiosztáOsztályfőnökök
sának határideje
Érettségi tételek leadásáNevelési és tanügyi tv-h.
nak határideje
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2019. február 15-ig.

ti-vez, mkv, szaktanárok
(Időrend)
ti-vez, mkv, szaktanárok

2019. január 25.

Minden tanuló

2019. január 28. február 1.

Minden tanuló

2019. március 1.

Érettségiztető szaktanárok

Tevékenység
Felelős
Határidő
Érettségi tételek értékelési lapjainak leadási
Nevelési és tanügyi tv-h. 2019. március 4.
határideje
Végzős tanulók utolsó
Osztályfőnökök
2019. május 2.
tanítási napja
Év végi utolsó tanítási
Szaktanárok
2019. június 14.
nap

Érintett
Érettségiztető szaktanárok
Végzős osztályok
Minden tanuló

23. Pedagógus beiskolázási terv
23.1. A pedagógus-továbbképzés törvényi háttere
1) 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről,
2) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.).

23.2. Általános elvek
A továbbképzés célja:
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel
való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A
továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
A továbbképzési program időtartama
2018. szeptember 01. – 2023. augusztus 31.

23.3. A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése









A pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7.
év szeptemberétől, annak az évnek augusztus 31-ig vesz részt a hétévenkénti pedagógus
továbbképzésben, amely évben 55. életévét betölti.
Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét.
Az a pedagógus, aki pedagógus szakvizsgát tett, a szakvizsgát követő 7 évben nem köteles továbbképzésen részt venni.
Annak a pedagógusnak, aki képzési kötelezettségét nem teljesíti, annak alkalmatlanság
címén történő felmentéssel megszüntethető a jogviszonya.
A pedagógus a továbbképzési kötelezettségét, szakértelmének gyarapítását, elmélyítését
egyrészt önképzés, másrészt szervezett lehetőségek igénybevételével valósítja meg.
A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és
az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus
szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.).
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A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából olyan továbbképzés vehető figyelembe, amit az oktatásért felelős miniszter jóváhagyott és a program alkalmazására engedélyt adott, valamint a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az
adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság
megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.
Továbbképzési ciklusok számításának szabályai
 Akik 1991.01.01. előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 1998.09.01-jén
kezdődött az első ciklus.
 Akik 1993.01.01. után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 2003.09.01-jén
kezdődött az első ciklus.
 Aki 1991.01.01. és 1993.01.01. között szerezte első diplomáját, annak első ciklusa a diplomaszerzést követő 7. év szept. 1-jén kezdődött.

23.4. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei
A. Szakmai megújító képzés
Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik. A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más továbbképzést is
elfogadhat szakmai megújító képzésnek.
A továbbképzés a következő szakmai megújító képzéssel teljesíthető:
 a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek
megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető
további oklevél,
 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte
esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló
oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél.
 az Nkt. 98–99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus
szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat,
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az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő
honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat,
az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében
az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL,
ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat,
a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések,
szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél megszerzésével.

B. A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető még:
 Egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló, legalább 120 tanórai foglalkozáson
való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével.
 A hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján.
C. A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető együttesen:
 köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel (szintén szakmai
megújító képzésnek minősül),
 gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,
 nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (foglalkozáslátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató foglalkozás)
 harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,
amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,
 a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az
érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok
részvételével történik. A felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, hogy a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely
igazolása, a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja.
Vezetőképzés
Pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan
pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget
lehet szerezni.
Vezetőképzés lehet:
 a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés,
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valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.

23.5. A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a továbbképzésben, írásban kérje felvételét az iskola továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe.
A pedagógus joga, hogy akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési kötelezettsége.
A továbbképzési program egységben kezelendő:
 a minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel,
 a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával.

23.6. Helyzetelemzés
A helyzetelemzés intézmény specifikussága révén nem került kidolgozásra.
Kérem, hogy szíveskedjenek az alábbi pontok menténk kidolgozni, hogy változik az intézmény
humán erőforrása:
 számszerűsítve megjelölni az 5 éven belül nyugdíj korhatárt elérő kollégákat.
 a képzési portfólió változása miatt kialakuló pedagógus hiány/többlet
 a jogszabályi változások miatt kialakult pedagógus hiány/többlet
 duális képzés
Továbbá kérem, hogy a humán erőforrás biztosításának tervezését (továbbképzés, átképzés, stb. )
tényszerűen szíveskedjen bemutatni.

23.7. Beiskolázási terv
A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza.
A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a
továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a
helyettesítés rendjét.
A beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki kell kérni.
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt a pedagógust:
a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges,
A beiskolázási terv összeállításánál az előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána következő
csoportba tartozót.
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A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét,
és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének.
A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is.
Az intézményvezető a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról
írásban értesíti az érintettet.
Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vételre kerül:
 Az iskola pedagógiai programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényei,
 Az előző továbbképzés dátuma (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni).
 A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
A kötelező továbbképzés tervezése
A pedagógus köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Az igényelt képzési formáról és annak
szükségességéről egyeztet a vezetővel, a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt.
Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az intézmény.
A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenötödik életévét betöltötte, valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette.
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki kell
kérni.
Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés programja szerint tart.
Amennyiben a képzésen résztvevő dolgozó hosszabb idő alatt végez (pl. félévet ismétel), azt neki
kell fizetnie.
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni.
Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, az igénybe vett támogatást vissza kell fizetnie az intézménynek.
A továbbképzésre való jelentkezés eljárási szabályai:
A pedagógus részéről:
 A továbbképzési program megismerése után a pedagógusnak feladata a továbbképzési lehetőségekről való tájékozódás, a felvételi kérelem elkészítése a beiskolázási tervbe való
részvételhez.
 A beiskolázási terv elfogadása esetén a jelentkezés elkészítése és beadása a továbbképzést
szervező intézményhez.
A munkáltató részéről:
 A továbbképzési program elfogadása után a munkáltató írásban értesíti a pedagógusokat,
akik a következő időszakban a továbbképzés hatálya alá tartoznak.
 A beiskolázási terv elfogadása után írásban értesíti a munkavállalókat a felvételről vagy
elutasításról.
 Elfogadhat a munkáltató olyan pedagógus kollégától is jelentkezést, aki nem szerepel a
továbbképzési tervben, de tudatnia kell a kollégával, hogy nem tarthat igényt ebben az
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esetben, a finanszírozási alprogramban meghatározott juttatásokra illetve kedvezményekre.
A hétévenkénti továbbképzés teljesítésének, illetve elmulasztásának következményei
A közoktatási intézmény dolgozójának munkaviszonya a Munka Törvénykönyve, illetve közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai
alapján megszüntethető, ha a hétévenkénti továbbképzésen saját hibájából nem vesz részt vagy
tanulmányait nem fejezi be.
Mivel a hétévenkénti továbbképzés elmulasztásának következménye a munkaviszony, illetőleg a
közalkalmazotti jogviszony megszűnése lehet, ezért a munkáltatónak írásban kell értesítenie a
pedagógust arról, hogy a hétévenkénti továbbképzésben érintett, és részt vehet hétévenkénti továbbképzésen.
1. számú melléklet: A 2018-2023 időszakban továbbképzésre kötelezettek
A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza.
Intézményünkben kiemelten szükséges az ötéves programon belül a nyugdíj korhatárt elérő kollegák munkájának ellátását biztosító, valamint a szakmai továbbképzésen való részvétel támogatása.

23.7.I. A továbbképzési alprogram
A pedagógiai asszisztensek esetében támogatjuk a pedagógus diploma megszerzését a nyugdíjba
vonuló pedagógusok helyének betöltésének érdekében.
Intézményi szabályok
Az intézményvezetés jogosult arra, hogy kötelezze a pedagógust az általa kijelölt tanfolyamon
vagy továbbképzésen való részvételre, és a meghatározott vizsgák letételére. A kötelezett munkavállalóval tanulmányi szerződés nem köthető.
Az iskolavezetés a továbbképzési program végrehajtásához egy tanévre szóló beiskolázási tervet
készít.
A beiskolázási tervbe való jelentkezések elbírálásakor az alábbi szempontokat kell egyidejűleg
figyelembe venni:
időbeli prioritás
- akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez
- többéves, már elkezdett képzésen vesz rész
- akinek a továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte
tartalom szerinti prioritás
- pedagógiai programunkhoz igazodó képzések
- középfokú német nyelvvizsgát célzó képzések
- vezetői irányítást segítő képzések
A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
A továbbképzésben 31 fő vesz részt, a 2018-2023 időkeretben.

23.7.II. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
A pedagógusok továbbképzésének egyik lehetősége: a pedagógus szakvizsga.
Szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell érteni.

42

A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti szakirányú továbbképzés keretében történik. Pedagógus-szakvizsga kizárólag olyan szakirányú továbbképzés, melynek képzési ideje 4 félév, a képzés során megszerzendő kreditek száma
120. A szakvizsga új szakképzettséget nem ad, és a megfelelő felsőfokú végzettség szintjét sem
változtatja meg. A szakvizsga követelményeit miniszteri rendelet szabályozza.
A pedagógus-szakvizsga jellege és részei
A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek
és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus- munkakörrel együtt
járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság
fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető
pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt.
A szakvizsgára történő felkészítésben szerzett oklevelet el kell fogadni minden olyan esetben,
amikor a pedagógus-szakvizsga letétele alkalmazási feltétel.
A szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel szervezése
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint
legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.
Szakmai gyakorlatként bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni.
A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama.
Nem számítható be a szakmai gyakorlat időtartamába a pedagógus munkakörben eltöltött időnek
az az időtartama sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a kötött munkaidő huszonöt százalékát.
 Törekszünk arra, hogy minden szakmai munkaközösségben legyen szakvizsgázott pedagógusunk.
 A szakvizsgázni szándékozók közül előnyt élvez annak a kérelme, aki hosszú távon, magas színvonalon végzi szakmai munkáját, valamint aki német nemzetiségi-, mentorpedagógusi szakvizsgára készül.
 Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a tanítási szünetek idejére esnek
vagy a tanítási időszakban péntek délután és szombaton zajlanak.
Törekszünk arra, hogy a kínálatból kiválasszuk a szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb
költségű képzéseket.

23.7.III. Finanszírozási alprogram
a) 120 órás vagy azt meghaladó képzések. A munkáltató a 120 órát meghaladó képzéseken
résztvevőkkel tanulmányi szerződést köt. A tanulmányi szerződésben vállalt támogatások a következők lehetnek:
 távollevő helyettesítése
 a tandíj …….. %-a
b) A 120 óránál kevesebb időtartamú képzések
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A munkáltató a 120 óránál kevesebb időtartamú képzések esetében a következő kötelezettségeket
vállalhatja:
 a tandíj ……..%-a
 a tanfolyamon való részvétel idejére fizetett távollét
Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés programja szerint tart.
Amennyiben a képzésen részt vevő dolgozó hosszabb idő alatt végez (pl. félévet ismétel), azt
neki kell fizetnie.
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni.
Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, az iskola által nyújtott támogatást vissza kell
fizetnie az intézménynek.
Az a pedagógus is jelentkezhet továbbképzésre, aki nem szerepel a továbbképzési tervben, de
nem tarthat igényt a fenti támogatásokra.

23.7.IV. Helyettesítési alprogram
Az intézmény a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját, időtartamát.
Előnyben részesülnek azok, amelyek nem, vagy csak minimális helyettesítést igényelnek, munkaidőn túl elvégezhetők.
Abban az esetben, ha a nevelőtestület teherbíró képessége indokolja (pl. tartós betegállomány), a
kérelmek elbírálásakor minden esetben a gyermekek és az intézmény érdekei kerülnek figyelembe vételre.
Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat vezeti elektronikusan vagy papír
alapon:
 Nyilvántartás a pedagógus-szakvizsga és – továbbképzés költségeiről
 Nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről
 Nyilvántartás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett oklevelekről
 Nyilvántartás azon személyekről, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak
Érvényességi rendelkezések
A programot a munkaközösségek, a nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács véleményének
kikérése után a Fenntartó hagyja jóvá.
A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.
A nevelőtestület az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési
időszakot, az időarányos végrehajtást. Az értékelést megküldi a Fenntartónak.
A továbbképzési program módosítására akkor kerül sor amikor:
 a jogszabály a módosítást előírja,
 ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi,
 a nevelőtestület egyharmada kéri.
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1.számú melléklet:
Továbbképzések
A dőlt betűvel szedettek a tervezett továbbképzések.
Gyűjtendő pontok

2014

2015

2016

2017-2018
BKSZC: KIP (60
pont))

Babos Péter

2019 (terv)
e-KRÉTA (30 pont)

Bakó Erzsébet

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30 pont)

Bakos Gabriella

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30 pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
TÁMOP 4.1.2.B213/1-2013-0007

Benkes Réka

Educatio KFt: Korszerű
pedagógiai módszerek és
IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program
keretében (30 pont)

Bircsák Éva

Birényi Zsuzsanna

Szakmai továbbképzések
(DR.Derm,Medist,Gu
na,Charlotte M.,
Alveola,Gigi,sminktan
folyamok)

Ilcsi szakoktatói továbbképzés
Medist Kft. tanfolyam
Center Kft. tanfolyam
„Bűnmegelőzés az
iskolában”

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
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Mentorpedagógus
pedagógusszakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak 120 kredit,
Kodolányi János Főiskola
e-KRÉTA (30pont)
Miskolci Egyetem /
Mentorpedagógus
BKSZC: KIP (60 pont) szakvizsgára felkészítő
továbbképzési szak
e-KRÉTA (30pont)
Ilcsi két napos továbbképzés
Dr. Derm két napos
továbbképzés
Medist Kft. egy napos
továbbképzés
Alveola kongresszus
Beauty szakkiállítás
Kamarai továbbképzés
Kontúrozó sminktanfolyam
Szervezeti kultúra
fejlesztése (60 óra)

e-KRÉTA (30pont)
Alveola szakoktatói
napok
MEDIST
Szempilla lifting tanfolyam
Dr Derm

Gyűjtendő pontok

Blazsóné Ráth Emese

2014

2015

2016

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

2017-2018
A tanulási motiváció
elősegítése (30 óra)

2019 (terv)
A tanulási motiváció
erősítése.
Módszertani továbbképzés.
e-KRÉTA (30pont

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Bognárné Pálvölgyi Márta

Dálnoki István

A Moodle távoktatási
keretrendszer használata a
pedagógustovábbképzésben
(16 pont)
Miskolci Egyetem /
Mesterképzés: magyar BKSZC: KIP (60 pont)
tanári szak
Pályázati pénzügyi
Mesterképzés: magyar
3 félév (diploma)
szeminárium (oklevél)
tanári szak (diploma)
edzőképzés: IFFB
1 év (oklevél)
Miskolci Egyetem: KIP,
Hejőkeresztúr (2 nap)

e-KRÉTA (30pont

e-KRÉTA (30pont

Deák Koblász Viktória

e-KRÉTA (30pont
e-KRÉTA (30pont
Wesley János Főiskola
Pedagógiai Szak
Alveola szakoktatói
napok
MEDIST
Szempilla lifting tanfolyam
Dr Derm

Dr Barbulszkiné Bódi Edit

Dr Csapó Csaba

e-KRÉTA (30pont
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Miskolci Egyetem KIP
(60 pont)

Gyűjtendő pontok

Farkas Magdolna (tagintézmény-vezető)

2014

2015

Szent Gergely Főiskola
pedagógus portfólió,
önismeret, pályatervezés (20 pont)

Tagintézmény-vezetők
felkészítése
TÁMOP PSZÉ és
önértékelés bevezetése
(TÁMOP) 30 pont

2016
Tanfelügyeleti és ped.min.
szakértői továbbképzés
60 pont (TÁMOP)
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

2017-2018

2019 (terv)

)

e-KRÉTA (30pont

)

e-KRÉTA (30pont

Oktatási Hivatal: PÉM
képzés (30 pont)
Oktatási Hivatal: PSZE
képzés (30 pont)

Fehér Éva

Közokt. vez.
BME

Tanfelügyelői, szakérMiskolci Egyetem /
tői és minősítő toBKSZC: KIP (60 pont)
vábbképzés

e-KRÉTA (30pont)

Fülöp János

Gál Melinda

Hajer Angéla
(tagintézmény-vezető
helyettes)

Hencz Mónika
(tagintézmény-vezető
helyettes)
Kállai Krisztina

Corvinus Egyetem
2015-2019, államilag
finanszírozott

Mesterképzés: közgazdász tanár, tanári
szak

Informatikai továbbképzés
Szent Gergely FőiskoBME
la
közokt.vez.
pedagógus portfólió,
(120 pont)
önismeret, pályatervezés(20 pont)
közokt.vez.
Szent Gergely Főiskola
pedagógus portfólió,
önismeret, pályatervezés(20 pont)
Fodrász szakképesítés-Corvin köz
(120 pont)

Mesterképzés: közgazdász Mesterképzés: közgaztanár, tanári szak
dász tanár, tanári szak
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)
OH továbbképzés
Ped.II. minősítésről
(10 óra)

BME: Közoktatási vezető
és pedagógus-szakvizsga
szakirányú továbbképzési
szak (diploma)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)
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ECDL start,
OH továbbképzés
Ped.II. minősítésről
(10 óra)
Alveda továbbképzés

Gyűjtendő pontok

2014

2015

2016

2017-2018

Karmanóczki Gábor

2019 (terv)
e-KRÉTA (30pont
Miskolci Egyetem KIP
(60 pont)
Módszertani továbbképzés.
Fittness-wellness instruktor oktató.

Miskolci Egyetem /
e-KRÉTA (30pont
BKSZC: KIP (60 pont) Módszertani
továbbkézés.

Kelemen-Wildanger
Krisztina
Szakmai megújító képzés
általános és középiskolában tanító kémia szakos
tanárok számára (30 pont)
Koska Katalin

e-KRÉTA (30pont
Ilcsi továbbképzés,
Alveola, Schwarckopf
továbbképzések

TÁMOP 3.1.5 A Sulinet
Portál tartalmainak és
digitális taneszközeinek
használata a tanítástanulás
folyamatában.(30 pont)
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Kótai Gizella

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)

Komplex B2 típusú
komplex nyelvvizsga
orosz nyelvből.

Kovácsné Bartha Krisztina

e-KRÉTA (30pont

Körmendy Beáta

Miskolci Egyetem
KIP(60 pont)
Tanulási zavar (sajátos nevelési igényű
tanulók)
e-KRÉTA (30pont

Labanc Klára Erika

e-KRÉTA (30pont
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Gyűjtendő pontok

2014

2015

egyetemi végzettség
megszerzése

Lakos Antal

Educatio: A közösségi
szolgálat élményszerű
megvalósítása a középiskolában (60 pont)
FSF alapítvány: Szabad
szoftver konferencia
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Láng Attila

VII. Országos Pedagógiai
szakmai nap (20 pont)
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Láng Gyöngyi

Lovas Erika

2016
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

VII. Országos Pedagógiai
szakmai nap (20 pont)

Szakmai továbbképzések
(DR.Derm,Medist,Gu
na,Charlotte
M.,Alveola,Gigi,smin
ktanfolyamok)

közokt.vez.
pedagógus szakvizsga
PPKE
Ilcsi szakoktatói nap
Beauty Szakkiállítás
Medist Kongresszus
Center Kft. tanfolyam

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem: Közoktatás
Vezető Szakvizsga (diploma)
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2017-2018

2019 (terv)

e-KRÉTA (30pont)

e-KRÉTA (30pont)

Web 2.0 alkalmazások
használata a tanításban

e-KRÉTA (30pont)

Web 2.0 alkalmazások
használata a tanításban

Ilcsi két napos továbbképzés
Dr. Derm két napos
továbbképzés
Medist Kft. egy napos
továbbképzés
Alveola kongresszus
Beauty szakkiállítás
Kamarai továbbképzés
Kontúrozó sminktanfolyam

e-KRÉTA (30pont
Alveola szakoktatói
napok
MEDIST
Szempilla lifting tanfolyam
Dr Derm tanfolyam

Gyűjtendő pontok

Lukács Krisztina
(gyakorlati okt. vez.)

2014

2015

tanfelügyeleti és
Gyakorlati képzőhelyped.min. szakértői
ellenőrök képzése
továbbképzés
30 pont
(60 pont) (TÁMOP)

2016
Mester és kutatópedagógusok minősítését végző
szakértők képzése (30
pont)
Stressz, kiégés a pedagóguspályán-megküzdési
stratégiák
30 (pont) TÁMOP 3.1.5.

2017-2018

2019 (terv)

e-KRÉTA (30pont)
Gyakorlati képzőhelyellenőrök képzése MKIK
(30 óra)

ECDL start

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Mészáros Attila

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont
Pedagógus felkészítése
a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez,
feladatok ellátására.

Mézes Dóra

Milákné Gajdos Diána

Mogyorósiné Oláh Tünde

e-KRÉTA (30pont

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Szakmai megújító képzés
általános és középiskolában tanító kémia szakos
tanárok számára (30 pont)
TÁMOP 3.1.5 A Sulinet
Portál tartalmainak és
e-KRÉTA (30pont)
digitális taneszközeinek
használata a tanítástanulás
folyamatában(30 pont)
TÁMOP 3.1.5.
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
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e-KRÉTA (30pont

Ilcsi továbbképzés,
Alveola, Schwarckopf
továbbképzések

Gyűjtendő pontok

Moldvay Csilla

2014

2015

2016
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

30 órás akkreditált
továbbképzés(folyamatban)

Gönczi Zsuzsanna: Dr.
Pécsi Rita neveléskutató,
pedagógiai szakértő előadássorozata (7,5 pont)

2017-2018

e-KRÉTA (30pont)

Morvayné Pataki Andrea

Mucsics Valéria

Nagy Edit

Ollári Rita

Ortutay Helen

2019 (terv)

Módszertani továbbképzés.

e-KRÉTA (30pont
Szaktanácsadói képzés
OFI (60 pont)
Módszertani továbbképzés Új tartalmak,
módszerek és eljárások a tanítási órákon
(15 pont)
Múzeumpedagógiai /
vizuálisnevelési akkTúravezetői tanfolyam
reditált ped.tov.
30 pont

A tanulás tanítása a középiskolában.
(30 pont) TÁMOP 3.1.5.

e-KRÉTA (30pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem közoktatás vezeértékelés és mérés
tői szakirány
tanár
Dunaújvárosi Főiskola Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
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Elsősegély nyújtó
e-KRÉTA (30pont
e-KRÉTA (30pont
Alveola szakoktatói
napok
MEDIST
Szempilla lifting tanfolyam
Dr Derm
Mentorpedagógus
pedagógusszakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbkép- e-KRÉTA (30pont
zési szak 120 kredit,
Kodolányi János Főiskola

Gyűjtendő pontok

2014

2015

2016

2017-2018

Sinkovits Anita

Szabó Georgina

KonfliktuskezelésDinasztia Kiadó
(30 pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)

Szabó Hajnalka

Szabóné Fülöp Erzsébet

közokt.vez.
pedagógus szakvizsga
PPKE

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem: Közoktatás
Vezető Szakvizsga (diploma)

Szabóné Kökény Anita

Szabóné Pul Magdolna

Szála Anett

Wella szakoktatási nap

e-KRÉTA (30pont
Kozmetikus szakmunMiskolci Egyetem /
kásvizsga Corvin
BKSZC: KIP (60 pont)
Oktatási Központ

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Szilágyi Nóra

2019 (terv)
e-KRÉTA (30pont
BME mentor pedagógus szak
Az IKT eszközök alkalmazása idegen
nyelvi órákon, Konfliktus kezelés
e-KRÉTA (30pont
Ilcsi Mesotica továbbképzés

e-KRÉTA (30pont

Módszertani továbbképzés.

Mentorpedagógus
Wella szakoktatási nap pedagógusszakvizsgára felkészítő
e-KRÉTA (30pont)
szakirányú továbbképzési szak
A közösségi szolgálat
élményszerű megvalósítása a középiskolában
e-KRÉTA (30pont
Miskolci Egyetem KIP
e-KRÉTA (30pont)
(60 pont)

Szilasi Éva
(tagintézmény-vezető
helyettes)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont

Tóth Zita

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

IKT eszközök használata az oktatásban
e-KRÉTA (30pont
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Gyűjtendő pontok

2014

2015

2016

Tóth Zoltán

30 órás pedagógiai
továbbképzés

Váradi-Boldizs Diána

Educatio KFt: Korszerű pedagógiai módsze- Miskolci Egyetem /
rek és IKT eszközök
BKSZC: KIP (60 pont)
alkalmazása az
eTwinning program
keretében (30 pont)

Vass Edit

Vavró Zsuzsanna

2017-2018

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

e-KRÉTA (30pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)

Miskolci Egyetem /
BKSZC: KIP (60 pont)
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2019 (terv)
Közösségi szolgálat
élményszerű megvalósítása középiskolában
e-KRÉTA (30pont
Szakmai megújító
képzés középiskolában
tanító történelem szakos tanárok számára
e-KRÉTA (30pont

e-KRÉTA (30pont)

Web 2.0 alkalmazások
használata a tanításban, Minden jó forrása
a játék- A játék mint a
kompetenciafejlesztés
eszköz a német
idegennyelv oktatásban.

2.számú melléklet:

Továbbképzésre kötelezettek a 2018-2023. továbbképzési ciklusban:

Sorszám

Pedagógus neve

Hétéves időtartam

Babos Péter

2015-2022

Bircsák Éva

2016-2023

Birényi Zsuzsanna
Blazsóné Ráth Emese
dr. Barbulszkiné Bódi Edit
Fekete Adrienn

2017-2024
2013-2020
2012-2019
2016-2023

7.
8.
9.

Hencz Mónika
Hiripi Eszter
Kállai Krisztina

2016-2023
2012-2019
2016-2023

10.

2011-2018

11.

Karmanóczki Gábor
Kelemen-Wildanger Krisztina

12.

Körmendy Beáta

2014-2021

13.

Kótai Gizella

2016-2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eddig
teljesített
Hogyan kívánja teljesíteni a 120 órát?
pontok
száma
60 e- Kréta (30pont)
Mentorpedagógus szakvizsgára felkészítő tovább60
képzési szak
60 e- Kréta (30pont)
90 e- Kréta (30pont)
60 e- Kréta (30pont)
70 CSED
ECDL start(120 óra)
90 OH továbbképzés Ped.II. minősítésről(10 óra)
60 GYES
90
e- Kréta (30pont)
0 KIP- Miskolci Egyetem (60pont)
0 e- Kréta (30pont)
KIP, Tanulási zavar (sajátos nev. igényű tanulók)
0 e- Kréta (30pont)
Komplex B2 típusú komplex nyelvvizsga orosz
90 nyelvből

2018-2025
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Kovácsné Bartha Krisztina
Láng Attila
Láng Gyöngyi
Molnár Erzsébet
Mészáros Attila
Mézes Dóra
Nagy Nikoletta
Ollári Rita
Sinkovits Anita

2014-2021
2014-2021
2015-2022
2013-2020
2017-2024

0
110
110
60
0

2012-2019
2016-2023
2015-2022

76
60
0

Szabó Georgina

2015-2022

90

Szabó Hajnalka
Szabóné Kökény Anita

2017-2024
2016-2023

0
60

Szabóné Pul Magdolna

2014-2021

90

Szála Anett

2011-2018

60

28.

Tóth Zita

2014-2021

60

29.

Tóth Zoltán

2014-2021

90

30.

Váradi-Boldizs Diána

2016-2023

90

31.

Vass Edit

2019-2026

32.

Vavró Zsuzsanna

2013-2020

0 e- Kréta (30pont)
Web 2.0 alkalmazások használata a tanításban,
90 Minden jó forrása a játék- A játék mint a kompetenciafejlesztés eszköz a német idegennyelv oktatásban

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
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Web 2.0 alkalmazások használata a tanításban
Web 2.0 alkalmazások használata a tanításban
Közoktatás vezetői képzés
e- Kréta (30pont)
e- Kréta (30pont)
GYED
e- Kréta (30pont)
e- Kréta (30pont)
Az IKT eszközök alkalmazása idegen nyelvi órákon, Konfliktus kezelés
e- Kréta (30pont)
KIP- Módszertani továbbképzés (60pont)
Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
A közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása a
középiskolában
e- Kréta (30pont)
IKT eszközök használata az oktatásban
e- Kréta (30pont)
Közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása
középiskolában
e- Kréta (30pont)

Diplomaszerzés miatt mentesítve vannak a 120 órás továbbképzés alól,:
(Képzésük kapcsán intézményünket költség nem terheli/terheli)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pedagógus neve
Dálnoki István
Gál Melinda
Hajer Angéla
Lovas Erika
Ollári Rita
Szabóné Fülöp Erzsébet
Benkes Réka
Ortutay Helen

Diploma szerzés
éve
2016
2017
2016
2016
2015
2016
2018
2018

Következő
hétéves időtartam
2023-2030
2024-2031
2023-2030
2023-2030
2022-2029
2023-2030
2025-2032
2025-2032
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