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Az oktatói testület a 2021/2022-es tanévet a 2022. június 30-án megtartott tanévzáró értekezletén 
értékelte, és Csabai Róbert igazgató előterjesztése alapján a lezárt tanév munkatervében foglaltakat 
teljesítettnek tekintette, ezt az Igazgatói Beszámolóban rögzítette. 

Az intézmény hagyományai és az infrastruktúra jobbítására tett folyamatos fenntartói erőfeszítések 
megteremtik annak alapját, hogy az oktatói testület munkája révén az iskola oktató-nevelő munkája 
fejlődhessen. Az oktatói testület ezek alapján optimista és elkötelezett, hogy a tanulóinknak modern 
nevelési módszerek támogatásával lehetőséget teremtsen a magasabb szintű tudás megszerzésére. A 
munkatervben összefoglalt egyes feladatok önmagukban nem jelentenek minden esetben újat, illetve 
újszerű megoldásokat, de úgy véljük, hogy ezeket rendszerbe szervezve, belőlük koncepciót alkotva, 
komoly fejlődést érhetünk el. 

Előzmények: Az iskolafejlesztés középtávú koncepciója megkívánja, hogy az éves munkatervek egymás 
utáni láncolata megjelenítse az intézmény középtávú fejlesztési stratégiáját. Az elmúlt évek munkater-
vei a járványhelyzetre való tekintettel új elemként határozták meg a digitális oktatás szabályrendjét, 
valamint beépítettük a tanítási folyamatokba a digitális oktatás által szerzett tapasztalatokat, a jelenléti 
és a digitális oktatási formákat egységes rendszerbe foglaltuk és működtettük. Az előző tanévekben 
megkezdett tevékenységünket folytatva tovább erősítettük a tanulóközpontú, családbarát iskola meg-
valósulását. 

A tanév kiemelt feladata az iskolafejlesztés középtávú koncepciójának tanévre megjelölt legfontosabb 
eleme. 

A 2022/2023. tanév legfontosabb feladata az új szakképzési szabályozásnak megfelelő oktatási tevé-
kenység (Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelő tanulási eredmény alapú oktatás, projekt-
oktatás) folytatása és kiterjesztése, a jelenléti és digitális oktatási formák egységes rendszerbe fogla-
lása és működtetése. Ezzel az előző tanévekben megkezdett tevékenységünket folytatva tovább erő-
sítjük az élményszerű oktatás középpontba helyezését, a tanulóközpontú, családbarát iskola megva-
lósulását. A jó iskolai közösség megteremtésével a módszertanilag tökéletesen felkészült pedagógus a 
tanulók életkori sajátosságainak maximális figyelembevétele mellett képes az ismeretátadásra. Az is-
kola elfogadása, megszeretése kulcsfontosságú eleme az ötéves technikumi modell sikerességének, 
azaz a technikus végzettség megszerzése nélküli iskolaelhagyás mérséklésének.  

A centrum szintű kiemelt feladatokon túl meghatározzuk a munkaközösségekre lebontott kiemelt fel-
adatainkat is, melyek a következők: 

Idegen nyelvi munkaközösség 

 nyelvvizsgák számának emelése, sikeres érettségi eredmények (emelt szintű vizsgák támoga-
tása, ösztönzése) 

 BGSZC Tagiskolái számára hirdetett angol nyelvű turisztikai verseny (Tömöry Ákos és Puszta-
iné Pachmann Zsuzsanna) 

 Helyi versenyek támogatása: online writing (Dóczi Valéria), vita- és érvelési verseny (Tömöry 
Ákos)  

 testre szabott business English tananyag fejlesztése és kipróbálása a 11. c osztályban (Tö-
möry Ákos) 

 mini workshopok szervezése – a munkaközösség nyelvi és kulturális fejlesztése (belső to-
vábbképzés) 

 angol tanterem kialakítása – a teremben lévő szekrényben szótárakkal, azonnal elérhető fel-
adatlapokkal, szintek szerinti olvasmányokkal, magazinokkal stb. – folyamatban 
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Szakmai munkaközösség 

Évfolyam Feladatok Felelősök 

9. 

Középiskolai beilleszkedés elősegítése 
Szakmai oktatás sajátosságainak megismertetése  
Projekt alapú oktatás gyakorlati alkalmazása 
Online oktatás kereteinek kiépítése 

9. a: (szaktanár) 
9. b: (szaktanár) 
9. d: (szaktanár) 
9. c: (szaktanár) 

Gólyanap 9-es osztályfőnökök  

9. c osztály szakmai óráinak (6 óra) kihelyezése a 
BGSZC Giorgio Perlasca Vendéglátó-ipari Technikum 
és Szakképző iskolába, együttműködés  

gyakorlati oktatásvezető 

10. 

Projekt alapú oktatás gyakorlati alkalmazása Szakmai tanárok 

10. c osztály szakmai óráinak (6 óra) kihelyezése a 
BGSZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum 
és Szakképző iskolába, együttműködés felépítése 

gyakorlati oktatásvezető 

Ágazati szakmai alapvizsgára felkészítés, 
a vizsga lebonyolítása 

10. a: Göbölyös Mária, Dömösi 
András, Kozma Rita, Dani Judit 
10. b: Göbölyös Mária és 
Kozma Rita 
10.c: Cseh Bernadett és BGSZC 
G. Perlasca 

Gólyanap 
Dömösi András (szervező osz-
tály, 10. a osztályfőnöke) 

11. 

Új tantárgyak tananyagának kidolgozása, új tanme-
netek készítése 
Portfólió készítési szabályzat kidolgozása, folyama-
tos alkalmazása  

11. a: Göbölyös Mária és Réti 
Miklós 
11. b: Dömösi András és Réti 
Miklós ? 
11. d: Göbölyös Mária és Dani 
Judit, Kozma Rita 
11. c: Dr. Tóthné Molnár Judit, 
Dani Judit, Kozma Rita, Tóth 
Ilona 
Szakmai tanárok, Dömösi And-
rás 

11. a és 11. c osztályok: szakmai szoftverek telepí-
tése és tanórai alkalmazása (lehetőségek szerint) 

11. a: Réti Miklós 
11. c: Cseh Bernadett, Borkáné 
Hillinger Zsuzsanna 

12. 

Érettségire felkészítés 

12. a: Réti Miklós 
12. b: Göbölyös Mária és Mol-
nár Éva  
12. c: Cseh Bernadett, Borkáné 
Hillinger Zsuzsanna 
12. d: Kozma Rita, Göbölyös 
Mária 

12. c mellék-szakképesítés OKJ-s vizsgájára felkészí-
tés, OKJ-s vizsga lebonyolítása 
12. d mellék-szakképesítés 

Cseh Bernadett, Borkáné Hillin-
ger Zsuzsanna  
Dani Judit, Kozma Rita 
Dr. Tóthné Molnár Judit 

Érettségiztetés 12. a 
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Évfolyam Feladatok Felelősök 

Írásbeli: Réti Miklós 
Szóbeli: Réti Miklós 
12. b 
Írásbeli: Göbölyös Mária 
Szóbeli: Göbölyös Mária 
12. c  
Írásbeli: Cseh Bernadett 
Szóbeli: Cseh Bernadett 
12. d 
Írásbeli: Kozma Rita 
Szóbeli: Kozma Rita, Göbölyös 
Mária  

Ajánlott érettségi témakörök aktualizálása szaktanárok 

OKJ-s jelentkezés Dr. Tóthné Molnár Judit 

13. évf. 

Szakmai vizsgára felkészítés 
- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
- Vállalkozási és bérügyintéző 
- Irodai titkár 

Réti Miklós 
Vicol Koppány 
Dr. Tóthné Molnár Judit 
Dani Judit 
Molnár Éva 
Dr. Kiss Tamás 
Domsa Ágnes 

Művészeti és mozgáskultúra munkaközösség 

 Farsang+V-faktor összekötése, tehetségek felfedezése, lehetőség a bemutatkozásra 
 Az alkalmat megragadva több diákolimpiai sportágban indítunk versenyzőket 

Humán munkaközösség 

 Hagyományok régi praktikák – Interjú – BGSZC verseny  

 Magyar Kultúra napja  

 Költészet napja 

 Színházi Világnap 

 Műolvasási verseny 

A Munkaterv az alábbi területekre vonatkozó feladatokat tartalmazza felelős és határidő megjelölésé-
vel: 

Feladat Felelős Határidő 

1. Tanügyigazgatás, admi-
nisztráció, kommunikáció, 
szervezetfejlesztés 

igazgató,  
általános igazgatóhelyettes 

folyamatos 

2. Oktatás- és vizsgatervezés általános igazgatóhelyettes, 
szakmai igazgatóhelyettes, 
oktatói tantestület 

folyamatos 
őszi, tavaszi vizsgaidőszak - 
vizsgatervezés 

3. Megújuló oktatásmódszer-
tan 

munkaközösség-vezetők 
oktatói tantestület 

folyamatos 

4. Iskolai közösségépítés és a 
pályaválasztás 

diákönkormányzat 
iskolapszichológus 

folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

osztályfőnökök 
művészeti csoport 

éves munkatervben megjelölt 
iskolai programok teljesítése az 
adott határidőig 

5. A beiskolázási tevékenység 
folyamatos támogatása 

igazgató 
osztályfőnökök 
iskolatitkár 

szeptemberben pályaválasztási 
szülői értekezletek, 
őszi nyílt napok, nyílt hetek – 
pályaválasztási börzék időpont-
jai 

1. Feladatok a tanügyigazgatás, adminisztráció, kommunikáció, szervezetfejlesztés területén 

 Vezetői ellenőrzési rendszer feladatai (összhangban a MIR-rel)  

Az igazgatóhelyettesek értékelését az igazgató végzi külső szakértők bevonásával. Az igazgató értéke-
lését a főigazgató végzi, döntése alapján külső szakértő bevonásával. 

Az értékelés folyamata megegyezik az oktatói értékelés folyamatával. A munkakör értékelési szempon-
tok kiegészülnek a vezetői tapasztalatokkal, illetve a vezetői munkaerő-piaci tapasztalattal. Az igazgató 
értékelésénél figyelembe kell venni az előző külső értékelést, intézményi és intézményvezetői önérté-
kelést és a kérdőíves felmérések eredményeit. A vezetői kompetenciák értékelésénél az alábbi szem-
pontokat kell érvényesíteni: 

 szakmai felkészültség 

 pedagógiai folyamatok irányítása 

 változások kezelése 

 vezetői kommunikáció 

 oktatói munka ellenőrzése, értékelése, fejlesztések támogatása, 

 kapcsolatrendszer működtetése, 

 innováció, iskola menedzselése. 

 Oktatóértékelés ütemezése (összhangban a MIR-rel)  

Az első értékelési időszak: 2023. augusztus 31-én ér véget, az oktatói testület ellenőrzése 2022. szept-
ember 1 és 2023. június 15. között zajlik. Az alábbi táblázat tartalmazza az ütemezést. 

Oktatók értékelési ütemezése 

Időtartam Tevékenység 
Tevékenységhez 

szükséges 
eszközök 

Felelős Megjegyzés 

2022. szeptem-
ber 1. 

tájékoztató érte-
kezlet 

kézikönyv az ok-
tatói értékelés 
rendszeréről 

MICS  

2022. szept. 5-9. óralátogatási 
ütemterv elkészí-
tése, oktatók ki-
választása 

órarendek igazgató órandkészí-
tésért felelős 
személy 
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Időtartam Tevékenység 
Tevékenységhez 

szükséges 
eszközök 

Felelős Megjegyzés 

2022. szept. 12. – 
2023. április 28. 

óralátogatások óralátogatások 
szempontrend-
szerének elkészí-
tése, 
jegyzőkönyv 

igazgató 
igazgatóhelyettesek,  
munkaközösség-ve-
zető 

 

2023. március-
április 

külső és belső 
partnerek meg-
kérdezése 

kérdőívek  oktatói önértékelést 
végző csoport 

 

2022. szept. 12. – 
2023. ápr. 28. 

dokumentum-
elemzés 

E-Kréta 
FÓKUSZ és ESL 
modul 
 
tanmenetek, 
munkatervek, 
munkaközösségi 
és oktatói beszá-
molók, 
közismereti-szak-
mai eredmények 
statisztikai kimu-
tatása, 
egyéb dokumen-
tumokról kimuta-
tás (szakmai kon-
ferenciák, to-
vábbképzések, 
bemutatóórák, 
szakértői és vizs-
gatevékenysé-
gek, pályázatok 
stb.) 
 

MICS 
 
 

dokumentu-
mok rend-
szerezése, 
összegyűj-
tése, 
 

2023. május 1- - 
június 30. 

igazgatói értéke-
lések 

 igazgató  

Tanügyigazgatási, E-Kréta feladatok 

A feladatok elvégzését az igazgató és az igazgatóhelyettesek végzik, bizonyos területek kezelését a tit-

kárság is elláthatja. 

Az alábbi kiemelt feladatok elvégzése történik: 

- tanulói adatok felülvizsgálata (4T adatok, tanügyi adatok, 

- ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódó adatok 

- tanulói/szülői elérhetőségi adatok 

- alkalmazottak adatainak nyilvántartása 

- SZIR rendszer (egyéb támogatások, ellátások, mérések, igazolványigénylések sbt. ügyek inté-

zése) 
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Kapcsolattartás, információáramlás az oktatói testületen belül 

Minden hétfőn az első órában tantestületi értekezletet tartunk. Igény szerint délutánonként munka-
közösségi értekezleteket, csoportos megbeszéléseket tartunk. Félévzárás előtt minden munkaközös-
ség félévértékelő megbeszélést tart, majd munkaközösségi beszámolót készítenek a vezetőség részére. 
Félévkor és év végén értékelő értekezleten vesz részt a tantestület minden oktatója, a munkaközösség-
vezetők előadást szóbeli beszámoló formájában értékelik a szakmai munkájukat.  

Az elmúlt évek pedagógiai és infrastrukturális fejlesztéseit év elején tételesen ismertetjük. 

Az iskolai gazdálkodási keretek rendszerének részletes ismertetését követően, a tanári igények figye-
lembevételére alkalmas iskolai rendszert dolgozunk ki a munkaközösség-vezetőkkel. 

A kapcsolattartás színterei iskolánkban: 

- E-Kréta 
A Kréta rendszer nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. Osztály- vagy iskolai szin-
ten a Faliújságra küldött üzenetek, egyénenként pedig az Elektronikus üzenet funkció segítsé-
gével értesítjük a szülőket és tájékoztatjuk őket hivatalos úton. Ezen a rendszeren keresztül 
fogadjuk a szülői igazolásokat és értesítéseket is. 

- iskolai honlap, 
- iskolai FaceBook oldal, 
- osztályfőnöki FB oldalak, csoportok, 
- Google Classroom, 
- osztálycsoportok 
- SZM értekezletek, 
- szülői értekezletek, 
- fogadóórák igény szerint és félévente minimum 1 alkalommal, 
- oktatói tantestületi értekezletek. 

Családbarát munkahely megteremtése, családközpontú ügyintézés, testvérek előnyben részesítése 

Szervezetfejlesztési feladataink közé tartozik a családbarát munkahely megteremtése. Lehetőség sze-
rint igyekszünk megoldani a kisgyermekes családok órarendi igényeit, figyelembe vesszük a sajátos kö-
rülményeiket. Szükség szerint otthonról végezhető munkával támogatjuk a különleges helyzetbe ke-
rülő kollégákat. 

Alkalmanként tantestületi kirándulásokat, ünnepségeket (karácsony, pedagógus nap) tartunk.  
A tanulók rendelkezésére áll egész tanévben koffeinmentes kávéautomata italautomata. Az iskolai bü-
fében vásárolhatnak igény szerint, valamint az otthonról hozott – különleges ételt fogyasztók számára 
– ételek melegítésére mikrohullámú sütő áll a rendelkezésükre.  

2. Feladatok az oktatás- és vizsgatervezés területén 

 Az új szakképzési szabályozás az iskolai munkában: szabályozó dokumentumok frissítése 

 tananyagtartalmak kidolgozása és helyi alkalmazása 

 tanulási eredmény alapú szabályozás; megújuló vizsgáztatási rendszer 

 Ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatás befejezésekor 

 Érettségire történő intenzív felkészítés és belső mérések 

 A tanulók nyelvtudásának fejlesztése 

 Gyakorlóiskolai feladatok ellátása (Testnevelési Egyetem) 

Kiemelt feladataink a tanévben: 
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 A minimális követelményrendszer tantervi szabályozók szerinti áttekintése. 

 Ágazati alapvizsgára való felkészítés 

 Érettségire és szakmai vizsgára történő felkészítés 

 Szakmai gyakorlati helyszínek felkeresése, gyakorlati helyek biztosítása 

 Beiskolázás 

3. Feladatok a megújuló oktatásmódszertan területén 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 
tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az ösz-
szefüggések feltárása útján. 

A tanárok folyamatos tapasztalatai és a minőségbiztosítási rendszer keretében végzett vizsgálatok is 
azt mutatják, hogy a tanulók szinte alig foglalkoznak délutánonként iskolai feladatokkal. A házi feladat 
önálló munkavégzésre nevel, mely a munka világában majd az egyik legértékesebb képesség lehet. 
Nagy szükség van az önálló tanulásra és az ebből adódó kalandokra és a felfedezés élményének meg-
tapasztalására. A tanárok ezért minden tantárgy esetében a tanmenet mellékleteként megjelölnek 
tanévenként minimum kettő témazáró dolgozathoz kapcsolódó, nagyobb lélegzetű házi feladatot 
(esetleg projektmunkát), melyek kötelező jellegűek és a témazárók értékelésének 30%-át adják. Ezeket 
(tartalom és a kapcsolódó témazáró megjelölésével) szeptember 15-én az iskola honlapjának házi fel-
adatok menüjében tesszük közzé. 

Kiemelt feladatnak tekintjük ebben a tanévben is a projektoktatás különböző területeit. Ennek érdek-
ében munkaközösségi szinten, tanulmányi területekre, ágazatokra/képzésekre lebontva az alábbi pro-
jekt-házifeladatokat határozzuk meg a 2022/2023. tanévben, amiket az iskolai honlapon is közzéte-
szünk a tanulók számára. 

Projekt jellegű házi feladatok 

Humán munkaközösség 

Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

Végh Ibolya 

Turizmus és 

vendéglá-

tás 

9. ny 

Világvárosok A tanulók csoportban kü-

lönböző megadott és vá-

lasztott ismeretanyagok fel-

dolgozásán keresztül ppt és 

kiselőadást készítenek, amit 

a többiek számára bemutat-

nak.  

100 % 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pallagi 

Zsuzsanna, Ju-

hász Viktória, 

Pusztainé, 

Pachmann Zsu-

zsanna 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT / Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző /Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Irodalom 

/ 

9. 

a) Az ókori 

színház 

 

 

 

 

 

b) A rene-

szánsz mű-

vészet 

Az ókori színház működése, 
a színházak felépítése, a szí-
nészek, szerzők helye az 
ókori társadalomban.  
Ókori tragédia és komédia 
szerzők: egy-egy mű bemu-
tatása.  
 
 
A reneszánsz kultúrtörté-

neti jelentősége. Megjele-

nése a különböző művészeti 

ágakban és tudományok-

ban: festészet, szobrászat, 

zene, irodalom.   

100% 

Vörösné Tóth 

Krisztina,  

Pallagi Zsu-

zsanna,  

Juhász Viktória, 

Pusztainé, 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

Irodalom 

/ 10. 

a. A ret-
tegés, mint 
esztétikai ér-
ték: Poe, Mary 
Shelley, Stoker 
 
 
 
 
b. A láz-
adó roman-
tika: forra-
dalmi témák, 
formabontás, 
új műfajok  

A romantika irodalmában 
megjelenő új esztétika: a 
horror, fantasy és krimi zsá-
nerek megismerése. A tör-
ténetek és irodalmi alakok 
(Frankenstein, Dracula) to-
vábbélése a mai populáris 
kultúrában.  
 
A romantika irodalomtudo-
mányi megközelítése szak-
irodalom révén.  
Új műfajok: Arany János 
balladák, Byron és Puskin 

100% 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

verses regény, drámai köl-
temény. 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Juhász 

Viktória, 

Pusztainé, 

Pachmann Zsu-

zsanna, Mészá-

ros Kinga 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

Irodalom 

/ 

11. 

a) Babits Mi-

hály 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A költők és 
múzsák 

Babits Mihályhoz kapcso-
lódó szakirodalom feldolgo-
zása, verseskötet készítése 
különböző szempontok 
alapján. Babits közéleti 
(Nyugat) és magánéleti kap-
csolatainak feltárása. A köl-
tővé érés folyamatának áb-
rázolása.  
 
A XX. század irodalmának 
alakjai és az múzsáik törté-
nete. Vajda János és Gina; 
Ady Endre és Léda, 
Csinszka; Juhász Gyula és a 
Anna. A múzsák történeti 
áttekintése az antik görög 
kultúrától egészen a klasszi-
kus modernség időszakáig. 
Szerepük az irodalomban: 
plátói, idealizált szerelmek, 
megvalósult szerelmek és 
hitvesi költészet.  

100% 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Juhász Viktória, 

Mészáros Kinga 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Irodalom/ 

12. 

a) Slam poetry 

 

 

 

b) Színházél-
mény 

A mai slam irodalomból 
egy-egy alak bemutatása, 
egy művének értelmezése.  
 
 
Közös színházlátogatási él-
mény utáni beszámoló ké-
szítése különböző szem-
pontok alapján.  

100% 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pallagi 

Zsuzsanna, Dal-

los Dániel 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Történe-

lem / 9. 

a. Élet az 

ókorban 

 

 

 

 

b)  Ma-
gyarország tör-
ténete a hon-
foglalástól Má-
tyás haláláig 

Prezentáció készítése az 
ókori olimpiák egyik sport-
ágáról, szimbólumkészítés a 
sportágakhoz. 
 
Gyűjtőmunka: a középkori 
magyar királyok emlékezete 
címmel: Nagy Lajos, Luxem-
burgi Zsigmond és Hunyadi 
Mátyás emlékét megőrző 
képzőművészeti alkotások 
és irodalmi művek össze-
gyűjtése.  

100% 

Pleszel Erika, 

Dallos Dániel 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

Történe-

lem / 10. 

a) Európa a 

XVIII-XIX. szá-

zadban 

 

 

b) Az 1848-as 
forradalom és 
szabadság-
harc, annak 
előzményei 
Magyarorszá-
gon  

Prezentáció készítése: felta-
lálók, találmányok, képek-
kel illusztrálva. 
 
Plakátkészítés: az 1848-as 
pesti forradalom helyszínei-
ről, résztvevőiről, esemé-
nyeiről. 

100% 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pallagi 

Zsuzsanna, Dal-

los Dániel 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

Történe-

lem / 11. 

a) A dualiz-
mus kori 
Magyaror-
szág 

 

Készítsetek digitális gondo-

lattérképet 

(www.coggle.it), amelyben 

összegyűjtötök minden 

olyan információt, amit fon-

tosnak kiegyezéssel kapcso-

latban. (Készítheted kézzel 

is, vagy más digitális olda-

lon). vagy Készíts térképet a 

Osztrák-Magyar Monarchi 

címmel! vagy 

 Készítsetek gondolattérké-

pet (www.coggle.it), amely-

ben összegyűjtötök minden 

olyan információt, amit fon-

tosnak gondoltok az magyar 

ipar és gazdasággal kapcso-

latban. 

 

Készíts keresztrejtvényt a 

betheleni-konszolidáció 

bel- és külpolitikai változási-

ról a crossword alkalmazás-

sal. 

 

100% 
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Tanár neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfo-

lyam 

Házi fel-

adat/téma 

megnevezése, 

rövid címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az ér-

demjegy 

súlyo-

zása 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

b) A Horthy 
korszak 

 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pallagi 

Zsuzsanna, Ple-

szel Erika, Dal-

los Dániel 

GAZDÁLKO-

DÁS ÉS ME-

NEDZS-

MENT ÁGA-

ZAT - Pénz-

ügyi-szám-

viteli ügyin-

téző / Vál-

lalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKE-

DÉS ÉS 

SZÁLLÍT-

MÁNYOZÁS 

ÁGAZAT - 

Logisztikai 

Technikus 

 

TURIZMUS-

VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGA-

ZAT - Tu-

risztikai 

technikus 

 

Történe-

lem / 12. 

a) A Rákosi és a 

Kádár rendszer 

összehasonlí-

tása 

b) Magyaror-

szág a 21. szá-

zadban 

 

a) Gyűjtőmunka: informatív 
és érdekes bemutató készí-
tése a Rákosi- és a Kádár-
korszak összehasonlító be-
mutatásáról (információ-
gyűjtés könyvekből, újsá-
gokból internetről. A Kádár-
korszakhoz riportokat meg-
szervezni, elkészíteni, és 
ezekhez képi illusztrációkat 
válogatni. Esetleg  retro tár-
gyakat gyűjteni az adott 
korszakból). 
 
 
Prezentáció készítése: A ci-

gányság története (szárma-

zásuk, vándorlásuk, szoká-

saik, nyelvük, hagyományos 

szakmáik) címmel. 

 

100% 
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Idegen nyelvi munkaközösség 

Projekt jellegű házi feladatok 

Tanár 

neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Tömöry 

Ákos 

Turizmus-

vendéglá-

tás 

angol/ 11. 

évfolyam 

Megadott vendégek 

számára négynapos 

gyalogtúra szervezése 

az Országos Kéktúra 

útvonalán 

A tanuló turisztikai szer-

vezőként azt a feladatot 

kapja a munkahelyén, 

hogy megadott vendé-

gek számára szervezzen 

meg egy négynapos gya-

logtúrát az Országos 

Kéktúra útvonalán. A 

vendégek jellemzői min-

denkinél eltérőek? lesz 

nyugdíjas házaspár, csa-

lád kisgyerekekkel, ult-

rafutó stb. A tanulóknak 

személyre szabva kell 

ajánlatot tenniük ango-

lul. A szakasz kiválasz-

tása és hossza tetszőle-

ges, de hozzá kell ren-

delni a megfelelő ponto-

kon szállás- és étkezési 

lehetőségeket. 

200% 

Pusztai-

né 

Pach-

mann 

Zsu-

zsanna 

Turizmus-

vendéglá-

tás 

angol 

9. évfo-

lyam 

My own restaurant A tanulóknak a saját, jö-

vőbeli éttermüket kell 

elképzelniük és bemu-

tatniuk, ital- és étlappal, 

berendezéssel, szolgál-

tatásokkal, tervekkel 

(csoportmunkában tör-

ténik a feladat megol-

dása - mindenki másért 

lesz felelős a csoport-

ban) 

100% 
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Tanár 

neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Gácsi Já-

nos 

Turisz-

tika/Turisz-

tikai szer-

vező, érté-

kesítő 

Szakmai 

angol/ 

12. évfo-

lyam 

Szállodákra vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvé-

delmi és balesetvé-

delmi intézkedések 

A tanuló egy összefog-

laló angol nyelvű Power-

Point prezentációt ké-

szít, amelyben ismerteti 

a szállodákra vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvé-

delmi és balesetvédelmi 

intézkedéseket, egyúttal 

kitérve az alkalmazott 

környezetvédelmi elő-

írásokra és a kapcsolódó 

piktogramok értelmezé-

sére. 

100% 

Gácsi Já-

nos 

Turisz-

tika/Turisz-

tikai szer-

vező, érté-

kesítő 

Szakmai 

angol/ 

12. évfo-

lyam 

Szállodai foglalás visz-

szaigazolása hivatalos 

levél formájában angol 

nyelven 

A tanulónak előre meg-

határozott adatok és 

szempontok alapján hi-

vatalos angol nyelvű le-

velet kell fogalmaznia 

Word szövegszerkesztő 

program segítségével, 

amelyben visszaigazolja 

a külföldi vendégek 

megrendelését. 

100% 

Moór 

Gabri-

ella 

turizmus-

vendéglá-

tás 

német / 

9c 

Übernachtung in ei-

nem Camping oder 

lieber in einem Hotel? 

- Campingben vagy in-

kább szállodában éj-

szakázás? 

A tanuló a Lektion5-ben 

szereplő szavak, kifeje-

zések és nyelvtani szer-

kezetek felhasználásával 

egy ppt-t készít az általa 

jobban preferált szállás-

helyről egy tetszőlege-

sen választott desztiná-

cióra 

200% 

Kotálik-

né Bém 

Renáta 

turizmus-

vendéglá-

tás 

szakmai 

idegen 

nyelv/ 

9.ny 

A jövő szállodája A mai kor elvárásait fi-

gyelembe véve megter-

vezi saját szállodáját. A 

feladat során a diák tö-

rekszik szakszerű már 

200% 
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Tanár 

neve 

Ágazat 

megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 

max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

elsajátított ismeretek 

bemutatására. Precíz és 

pontos információgyűj-

tést követően egy ppt 

prezentáció segítségével 

mutatja be munkáját. 

Pleszel 

Erika 

turizmus-

vendéglá-

tás 

writing/ 

9. ny 

It’s me project A tanuló egy word do-

kumentumban bemu-

tatja magát a megadott 

szempontok alapján. Ké-

peket és ahhoz meg-

jegyzéseket illeszt be. 

200% 

Dóczi 

Valéria  

közlekedés 

és szállít-

mányozás 

logisztika 

angol  

11. a 

‘FaKebook’ Project A tanuló a classtools.net 

Fakebook oldalán egy 

teljes profilt hoz létre az 

általa kreált alteregójá-

nak: bemutatkozás, ada-

tok, bejegyzések/ kom-

mentek +jogtiszta képek 

használatának tudatosí-

tása 

200% 

Bárká-

nyi Judit 

turizmus -

vendéglá-

tás 

10. évfo-

lyam 

DBU – német nyelvű 

ifjúsági színházi elő-

adás 

Beszámoló készítése né-

met nyelven az iskolaúj-

ság részére 

(Pekszlúzív) 

100%  

Puskás 

Elena 

közlekedés 

és szállít-

mányozás 

13. évfo-

lyam  

Logisztikai válaszok az 

energiaválság kihívása-

ira 

Beszámoló készítése 

egyéni és csoportmun-

kában 

100%  

Természettudományi munkaközösség 

Tanár 
neve 

Ágazat 
megne-
vezése 

Tantárgy 
/évfo-
lyam 

Házi fel-
adat/téma 
megneve-
zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az érdemjegy 
súlyozása 

Puskás 
Pál 

Gazdál-
kodás és 

me-
nedzs-
ment 

matema-
tika 12.  

Térbeli 
építő/térgeo-

metria 

Készítsen kartonból tér-
beli építőjátékot, mely-
ben 5-10 téglatestből 
lehet kockát (és mel-

200% 
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Tanár 
neve 

Ágazat 
megne-
vezése 

Tantárgy 
/évfo-
lyam 

Házi fel-
adat/téma 
megneve-
zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az érdemjegy 
súlyozása 

lette téglatestet is) ösz-
szeállítani! A megoldás 
része a tervezés és el-

készítés dokumentálása 
is (szöveg, vázlatrajz, 

fotó, ...) 

Puskás 
Pál 

Gazdál-
kodás és 

me-
nedzs-
ment 

matema-
tika 10. 

évf. 

Dominójáték 
a Matema-
tika 10. első 
kötet vala-
mely téma-

körének gya-
korlásához 

Készítsen kartonból do-
minójátékot, melyben a 
dominó bal oldalán egy 
megoldás, jobb oldalán 
egy másik feladat kitű-

zése látható! 
A megoldás része a ter-
vezés és elkészítés do-

kumentálása is (szöveg, 
vázlatrajz, fotó, ...) 

200% 

Puskás 
Pál 

Gazdál-
kodás és 

me-
nedzs-
ment 

informa-
tika 12. d 

Vállalkozás 
indul! 

„Álmodjon” magának 
egy vállalkozást! Válasz-
szon székhelyet (telep-
helyet), készítsem lo-
gót, céges papírt! Ter-

vezze meg irodáját, 
rendelje meg a beren-
dezést! Adjon fel állás-
hirdetést, kössön mun-

kaszerződést, ...  

Szakaszonként 
100% jegyek  

Ri-
csováryT
akács 
Gergely 

Közleke-
dés és 
szállít-

mányo-
zás 

matema-
tika 

9. 

Függvények 
típusainak 

bemutatása 

 

A 3 alapfüggvény meg-
ismerése után (lineáris, 
másodfokú, abszolút-
érték) csoportmunká-
ban egy- egy függvény 
bemutatása, prezentá-
lása egy választott mó-

don (plakát, kisfilm, 
ppt, stb.)  

100% 
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Tanár 
neve 

Ágazat 
megne-
vezése 

Tantárgy 
/évfo-
lyam 

Házi fel-
adat/téma 
megneve-
zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az érdemjegy 
súlyozása 

Gácsi Já-
nos 

Turiz-
mus-ven-
déglátás 
/Turiszti-
kai szer-
vező, ér-
tékesítő 

Szakmai 
angol/ 
12. évf. 

Szállodákra 
vonatkozó 
munkavé-
delmi, tűzvé-
delmi és bal-
esetvédelmi 
intézkedések 

A tanuló egy összefog-
laló angol nyelvű Po-
werPoint prezentációt 
készít, amelyben ismer-
teti a szállodákra vonat-
kozó munkavédelmi, 
tűzvédelmi és baleset-
védelmi intézkedése-
ket, egyúttal kitérve az 
alkalmazott környezet-
védelmi előírásokra és a 
kapcsolódó piktogra-
mok értelmezésére. 

100% 

Gácsi Já-
nos 

Turiz-
mus-ven-
déglátás 
/Turiszti-
kai szer-
vező, ér-
tékesítő 

Szakmai 
angol/ 
12. 

Szállodai fog-
lalás vissza-
igazolása hi-
vatalos levél 
formájában 
angol nyelven 

A tanulónak előre meg-
határozott adatok és 
szempontok alapján hi-
vatalos angol nyelvű le-
velet kell fogalmaznia 
Word szövegszerkesztő 
program segítségével, 
amelyben visszaigazolja 
a külföldi vendégek 
megrendelését. 

100% 

Szakmai munkaközösség 

Tanár neve 
Ágazat  

megneve-
zése 

Tantárgy/év-
folyam 

Házi fel-
adat/téma 

megnevezése, 
rövid címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az ér-
demjegy 

súlyo-
zása 

Göbölyös 
Mária 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 

Gazdasági és 
jogi ismeretek 
(9. évf.) 
 

Családi költ-
ségvetés 

Egy átlagos család bevéte-
leinek és kiadásainak ösz-
szegyűjtése, csoportosí-
tása, értékelése. A hiány 
vagy a többlet megállapí-
tása, kezelésének lehető-
ségei. 

Témazá-
rók érté-
kelésé-
nek 30%-
a 
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Tanár neve 
Ágazat  

megneve-
zése 

Tantárgy/év-
folyam 

Házi fel-
adat/téma 

megnevezése, 
rövid címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az ér-
demjegy 

súlyo-
zása 

Vállalkozások 
működésének 
alapismeretei 
(10.) 

Statisztikai in-
formációk 
gyűjtése és fel-
dolgozása egy-
szerű statiszti-
kai eszközök-
kel 

A KSH oldaláról statisztikai 
adatok keresése, rendsze-
rezése és a tanult mutatók 
kiszámítása 

Kis és közép 
vállalkozások 
gazdálkodása 
(11. évf) 

Egy vállalkozás 
üzleti ötlete 

Találjon ki egy vállalko-
zást, amelyet szívesen 
megvalósítana. Írja le a 
vállalkozás megalapításá-
nak körülményeit, lehető-
ségeit, kockázatait. 

Könyvvezetés 
(11. évf) 

Egy vállalkozás 
eszközeinek és 
forrásainak 
bemutatása 

Egy konkrét vállalkozás 
mérlege alapján, be kell 
mutatni, hogy milyen esz-
közök állnak rendelke-
zésre és ezeknek mi a for-
rása. 

Dani Judit Vállalkozási 
és ügyviteli 
ügyintéző 

Titkári ügyin-
tézés 11. d 

Ügyintézés le-
vélváltással 

A tanulók párban dolgoz-
nak, egy-egy kitalált cég 
nevében, egy konkrét ügy-
ben hivatalos levélváltást 
végeznek a megadott té-
mák mentén. 

200% 

Dani Judit Vállalkozási 
és ügyviteli 
ügyintéző 

Kommuniká-
ció a titkári 
munkában 

Forgatókönyv, 
költségkalku-
láció készítése 

A tanulók egy konkrét is-
kolai rendezvény forgató-
könyvét, költségkalkuláci-
óját készítik el 

200% 

Tóth Ilona Irodai titkár Komplex ügy-
félszolgálati 
gyakorlat/13. 
évf. 

Programajánló Programajánló készítése 
meghatározott rendez-
vényhez, útvonaltervek-
kel, látnivalókkal, költség-
vetéssel 

100% 

Molnár Éva 

Közgazda-
ság (Vállal-
kozási és 
Bérügyin-
téző OKJ) 

Könyvvezetés 
13. évf. 

EV. éves SZJA 
fizetés 

Egyszerűsített kimutatás 
alapján EV adófizetési kö-
telezettségeinek megálla-
pítása hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelően 

Témazá-
rók érté-
kelésé-
nek 30%-
a 

Kozma Rita Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
Ügyvitel 

Digitális alkal-
mazás 
9. évfolyam 

Az írógép tör-
ténete 

PPT segítségével mutassa 
be az írógép 
történetét, feltalálását, 
fajtáit 

30% 
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Tanár neve 
Ágazat  

megneve-
zése 

Tantárgy/év-
folyam 

Házi fel-
adat/téma 

megnevezése, 
rövid címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az ér-
demjegy 

súlyo-
zása 

Vicol Kop-
pány 

Logisztikai 
technikus 

Gazdasági és 
jogi ismeretek 
9. évf. 

Háztartások 
gazdálkodása 

1 havi excel táblában rög-
zített családi költségvetés, 
bevételek, kiadások. 

100% 

Réti Miklós Logisztikai 
technikus 

Közlekedési 
alapfogalmak 

Magyarország 
közúthálózata 
és gyorsfor-
galmi útjai tér-
kép készítés 

2 vaktérkép segítségével 
az egyszámjegyű főutak, 
gyorsforgalmi utak, határ-
átkelők bejelölése 

100% 

Hillinger 
Zsuzsanna 

Turisztikai 
technikus 

Üzleti kalkulá-
ció és költség-
gazdál-ko-
dás/11. c 

Új árualapok a 
turizmusban/ 
megújuló 
programterve-
zetek 

PPT + másfél oldalas, 3 na-
pos magyarországi prog-
ram kidolgozása.  

100% 

Domsa Ág-
nes 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
 

Pénzügyi és 
vállalkozási is-
meretek 10. d 

Elektronikus 
költségvetés. 

Háztartás költségvetésé-
nek elkészítése legalább 
két  ingyenes internetes 
és/vagy mobilapplikáció-
val. 

100% 

Domsa Ág-
nes 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
 

Számviteli 
esettanulmá-
nyok 11.b 

Beszámoló 
közzétételi 
szabályok 

Egy vállakozásnak a szám-
viteli törvény közzétételi 
és letétbe helyezési elő-
írásainak bemutatása az 
e-beszámoló portál alap-
ján. 

100% 

Domsa Ág-
nes 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
 

Jogi ismere-
tek 13. ITN 

Munkajogi is-
meretek 

Titkári munkakörben léte-
sített munkaviszony ese-
tére készítse össze egy be-
lépő munkavállaló iratlis-
táját. Csoportosítsa a 
munkáltató és a munka-
vállaló kötelezettsége sze-
rint. 

100% 

Dr. Kiss Ta-
más 

Közgazda-
ság (Válla-
kozási és 
Bérügyin-
téző OKJ) 

13. VN Családtámoga-
tási rendszer 
kialakulása és 
változása nap-
jainkig. 

A kutatómunka elkészí-
tése során a tanulónak 
összefüggő képet kell al-
kotnia a családtámogatási 
rendszerről, annak mükö-
déséről 

 

Dömösi 
András 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
Logisztika 

Vállalkozások 
működtetésé-
nek alapisme-
retei (10. a, d) 

A Központi 
Statisztikai Hi-
vatal műkö-
dése 

Önálló vagy páros munka 
keretében a KSH működé-
sének bemutatása 
Végtermék: tabló vagy 
elektronikus házidolgozat 
vagy ppt 
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Tanár neve 
Ágazat  

megneve-
zése 

Tantárgy/év-
folyam 

Házi fel-
adat/téma 

megnevezése, 
rövid címe 

A feladat/téma leírása 
max. 300 karakterben 

Az ér-
demjegy 

súlyo-
zása 

  
Pénzügyi 
alapismere-
tek (11. b) 

Magyarországi 
értékpapírok 

Projektórán egyéni mun-
kában készített (Magyar-
országon forgalomban 
lévő értékpapír) elemzése 
alapján a kibocsátó válla-
latok pénzügyi helyzeté-
nek bemutatása diagra-
mok, ábrák, ppt készítésé-
vel 

100% 

 

Gazdálko-
dás és me-
nedzsment 
 

 

 

Pénzügyi 
alapismere-
tek (12. b) 

Tőzsde fejlő-
dése Magyar-
országon 

Önálló munka keretében a 
tőzsde magyarországi fej-
lődésénének bemutatása 
Végtermék: tabló vagy 
elektronikus házidolgozat 
vagy ppt 

Cseh Berna-
dett 

Turizmus 
Szállodai te-
vékenységek 

Munka –Tűz és 
balesetvé-
delmi előírá-
sok 

Készítsen egy prezen-
tációt, amelyben egy 
adott szállodára vo-
natkozó munkavé-
delmi és balesetvé-
delmi intézkedéseket 
mutatja be 

100 % 

Dr. Tóthné 
Molnár Ju-
dit 

Ügyvitel 
Irodai titkár 
képzés 

13. évfolyam 
Irodai titkár 
OKJ 

Híres írók, köl-
tők levelezé-
sei, gyorsírási 
kultúrtörténeti 
emlékeink  

A projekt házi feladat 
elkészítésével a tanu-
lóknak kutatómunkát 
kell végezniük könyv-
tárakban, vagy a 
mek.hu oldalon. A ku-
tatás céljaként meg 
kell találniuk azokat a 
híres embereket, akik 
valamilyen mara-
dandó értékű emléket 
hagytak maguk után 
az irodalmi leveleik-
kel, vagy gyorsírással 
jegyzeteltek. Pl. Petőfi 
Sándor levelezései, 
vagy Babits Mihály Be-
szélgető füzete. 

200% 
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A 2022/2023. tanév projekt házi feladatai az iskolai honlapon is elérhetők az alábbi linkkel: 

https://pekszi.hu/wp-content/uploads/2022/09/Projekt-hazi-feladatok-2022-2023.pdf 

PROJEKTHÉT 

Az iskola összes tanulójának bevonásával központi, szakmai téma köré projekthetet szervezünk. A pro-
jekthét részletes tervét közzétesszük az aktuális hónapban az iskolai honlapon, illetve az iskolában fa-
liújságon.  

Az alábbi projekthét témákat tervezzük ebben a tanévben: 

Humán munkaközösség 

A nő  
o A reneszánsz nő – 9. évfolyam 
o Jane Austin – 10. évfolyam 
o Szüfrazsett - 11. évfolyam 
o Munkahelyi egyenlőtlenségek a 20. században – 12. évfolyam 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Javasolt témakör a humán munkaközösség témájára építve: A NŐ 

o 9. évfolyam: angol: Fashion témakör: My fav top modell 

o 10. évfolyam: angol: Women in Netflix – How woman characters changein my fav series 

o 11. évfolyam: angol: Reading in English – Present a book/story written by a contemporary 

English or American woman author 

o 12. évfolyam: Women-roles today (Ladies at work and at home) 

Természettudományi terület 

Összefüggő, egyhetes projektfeladat kidolgozása  

Téma: „Víz” projekt 
Amiből egyre kevesebb van, és amiből egyre többet fogyasztunk!!! 
Módszertani megvalósítás ütemezése 

Szeptember  
1. hét (szept. 12.) ofő óra témaválasztás kihirdetés, dök gyűlés – vendég ötlet és meghívás 
2. hét (szept. 19.) ofő óra kidolgozás – beszerzés  
3. hét (szept. 26.) szünetek, nagyszünetek megvalósítás, kóstolás, plakátok, előadás, előadó 

meghallgatása 

Évfolyamtémák, amiket kihúznak a dök felelősök: 

 gyógyvíz-termálvíz, ásványvíz 

 folyók-tavak 

 öntözés-mezőgazdaság 

 háztartás 

Támpontok a diákoknak: 
Gyógyvíz: 

 Budapesti, országos gyógyfürdők térképen, fényképeken… 

https://pekszi.hu/wp-content/uploads/2022/09/Projekt-hazi-feladatok-2022-2023.pdf
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 (mire jó, ki járt már ott, hány éves kortól, történelem…) 

 Pesterzsébeti gyógyfürdő 

 (fényképek, bemutatás, reklám, térképen hol van…) 

 kóstoló! – magyarországi iható gyógyvizek bemutatása - beszerzés felelőse 

 meghívott vendég 

 régen és most - gyógyturizmus 

Ásványvíz 
Milyen létezik Magyarországon? 
Hogyan és hol hozzák a felszínre? 

 kóstoló 

 meghívott vendég 

 riport… 

Folyók – tavak 

 Bemutató a kerti tónál – bevizsgáltatni a vizét 

 jó és rossz példák, apad, árad 

 Kossuth rádió vízállásjelentés értelmezése 

 szennyvízkezelés 

Öntözés-háztartás 

 helyi iskolai kerti példa, mennyi víz fogy otthon, jó-rossz példák, pazarlás-jó vízgazdálkodás 

 öntözőrendszerek, vízgyűjtés otthon 

 alternatív megoldások a háztartásban 

 mezőgazdasági aszályra példa 

 meghívott vendég 

 fúrt kút 

Pénteki program: 

 soroksári víztisztító látogatása 

 Gólyaavató: iskolaudvar 

Új fogalmak: 

 szivacsváros 

 gyökér wc 

 aszálybiztosítás 

 vízbevizsgálás 

Évfolyamonként milyen formában és milyen helyszínen lesznek jelen a diákok és mutatják be a kidol-
gozott műveket! 

4 helyszín – 4 nap – 4 osztály 

Utolsó nap közös programok 

Kidolgozás: 
Plakát, riport, kisfilm, rajz, fotó, előadás, terepszemle, meghívott vendég 

Szakmai munkaközösség 

Turisztikai terület 

Projekt témája: Tematikus interaktív városnézések  
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2023. február utolsó hete 

Felelős: Borkáné Hillinger Zsuzsanna 

 egymásra épülések a többi munkaközösséggel: matematika, informatika; ügyvitel, kommuni-
káció; idegen nyelv: angol, német. 

Iskolai projekt terv 

Az iskola minden munkaközösségére, osztályára kiterjedő projektet is tervezünk a 19. sz. mádodik fe-

lének témáját felölelően. Ez a projekt az egész tanévet meghatározó feladat szakmai témánként, majd 

tanév végén van a szintetizálás. 

Téma: A 19. század második fele 

Téma/foglalkozás érintett szakterület Felelős határidő 

A kor táncai, a korszak 

népszerű sportjai 

mozgáskultúra 

testnevelés 

testnevelő tanárok 

mozgáskultúra taná-

rok 

December 

A kor közgazdasági, 

pénzügyi, logisztikai, 

vállalkozási és iroda-

technikai újdonságai, 

vívmányai 

szakmai munkaközös-

ség 

- pénzügyi terület 

- vállalkozási terület 

- logisztika 

- ügyviteli 

szakmai munkaközös-

ség vezetője, szakmai 

tárgyakat oktatók 

Január 

A kor irodalma, művé-

szete, történelme 

 

közismereti tárgyak humán munkaközös-

ség vezetője, a közis-

mereti tárgyakat okta-

tók 

Február 

A kor természettudo-

mánya 

természettudományi 

tantárgyak 

természettudományi 

munkaközösség veze-

tője, természettudo-

mányi területek érintő 

oktatók 

Március 

Idegenyelvi  feladatok idegen nyelvek idegen nyelvi munka-

közösség vezetője, ok-

tatók 

Április 

Szintetizálás komplex dokumentu-

mok összeállítása 

érintett oktatók Május 

Produktum: Tik-tok videók, digitális anyagok 

Disszemináció: iskolaújság, Iskola TV 

közös, évfolyamszintű eseményen bemutató 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 
2023. március 6–10. 
Téma: Korszerű pénzkezelés és digitális biztonság 
Felelős: Göbölyös Mária 
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Tervezett programok: 
1. Projektórák a Pénziránytű Alapítvány által kidolgozott pénzügyi tananyag alapján  
2. Önkéntes segítő csatlakozásával külső szakértő által tartott előadások (osztály- vagy évfolyam 

szinten) 
3. Házi (iskolai) verseny elektronikus csatornán keresztül (pl. Redmenta) 

Fenntarthatósági Témahét  
2023. április 24-28.  
felelős: Dömösi András 
Projekt: Egy lakóház energetikai korszerűsítése napelem vagy geotermikus rendszer kiépítésével  
Megvalósítás 3 fős csoportokban iskolai szinten  
A projekthét feladata: 

 a korszerűsítendő eszközök felmérése 

 gazdasági számítások a megvalósításra vonatkozóan 

 a korszerűsítés eredményességének meghatározására szolgáló mutatók összegyűjtése 

A megvalósításba bevonat munkaközösségek és területek 
- természettudományi – matematika, fizika, informatika 

- szakmai munkaközösség – ügyviteli terület, prezentációkészítés, gazdasági 
számítások 

Digitális témahét 
2023. március 27-31. 

FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁSOK, KORREPETÁLÁSOK INTÉZMÉNYI RENDSZERE 

Humán munkaközösség 

Tanár neve Foglalkozás megne-

vezése 

Tantárgy Foglalkozás ideje 

Humán mk. korrepetálás magyar / történelem heti egy alkalom, 8. órában 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Tanár neve Foglalkozás megne-

vezése 

Tantárgy Foglalkozás ideje 

Tömöry Ákos felkészítő angol heti egy alkalom, 8. órában 

Moór Gabriella felkészítő német heti egy alkalom, 8. órában 

Szakmai munkaközösség 

Tanár 
neve 

Megnevezés Osztály/Évfo-
lyam 

Tantárgy Foglalkozás célja 

Göbölyös 
Mária 

Korrepetálás 9-12. évfo-
lyam 

Szakmai tantárgyak Felzárkóztatás, tehetséggon-
dozás 

Kiss Tamás Korrepetálás 13.VN OKJ-s vizsga tantár-
gyai 

Korrepetálás, felzárkóztatás 
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Molnár 
Éva 

Korrepetálás 13.VN OKJ-s vizsga tantár-
gyai 

Korrepetálás, felzárkóztatás 

Vicol Kop-
pány 

Korrepetálás 13.LN. Logisztika Korrepetálás, felzárkóztatás 

Réti Mik-
lós 

Korrepetálás 12.a Érettségi tantárgyak Érettségire való felzárkóztatás 
igény esetén 

Cseh Ber-
nadett 

Korrepetálás 12.c Érettségi tantárgyak Érettségire való felzárkóztatás 
igény esetén 

Dömösi 
András 

Korrepetálás 10-13. évfo-
lyam 

Szakmai tantárgyak Felzárkóztatás szükség szerint 

és tehetséggondozás 

Ügyviteli 
tantárgya-
kat okta-
tók 

Korrepetálás 9-12. évf. szakmai tárgyak, 
pótdolgozatírások 

Felzárkóztatás szükség szerint 
és tehetséggondozás, betegség 
miatt lemaradt tanulók felzár-
kóztatása, pótdolgozat íratása 

VERSENYSTRATÉGIA 

Ebben a tanévben is nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók különböző versenykategóriákban történő fel-
készítésére. Figyelemmel kísérjük az országos versenykiírásokat, valamint mi magunk is iskolai és cent-
rum szintű versenyeket szervezünk. Külön hangsúlyt helyezünk az érettségi előtt álló tanulók szakmai 
versenyre való felkészítésére annak érdekében, hogy ezzel a tevékenységünkkel is hozzájárulhassunk 
a még eredményesebb egyetemi, főiskolai tanulmányaikhoz, a sikeres felvételihez, mivel bizonyos 
eredmény után plusz pontot kaphatnak, amit beszámítanak a vitt pontszámokba. 

Minden tanár feladata, hogy a tanév során részvételi lehetőséget kínáló versenyen tanulókat indítson, 
és törekedjen kiemelkedő eredmény elérésére. A tanév végére ennek a tevékenységnek az indikátora 
a minden pedagógushoz hozzárendelhető részvétel. Természetesen bizonyos szakok esetében ez köz-
reműködést is jelenthet, de a legtöbb tanárhoz minimálisan egy hozzárendelhető versenyeztetett ta-
nuló fogalmazódik meg elvárásként.  

Idegen nyelvi munkaközösség 

Verseny megnevezése (országos, iskolai stb.) Tanár neve Tantárgy 

Angol nyelvű érvelési, illetve vitaverseny (techniku-

mok közötti) 

Tömöry Ákos angol 

Angol és Bécsi keringő (iskolai verseny -  turisztikai 

verseny idegen nyelven) 

Pusztainé Pachmann Zsu-

zsanna és Tömöry Ákos an-

gol, német munkaközösség 

angol 

német 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Gácsi János 

Moór Gabriella 

Pleszel Erika 

Mészáros Kinga 

Angol 

Német 

Online Writing Contest  Dóczi Valéria angol 

Sissi a versekben örökké él – 

versmondó verseny német nyelvű szavalóverseny 

Moór Gabriella 

Bárkányi Judit 

német 
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Humán munkaközösség 

Verseny megnevezése (orszá-

gos, iskolai stb.) 

Tanár neve Tantárgy 

Implom József Középiskolai He-

lyesírási verseny 

Mészáros Kinga Magyar nyelv 

Hagyományok régi praktikák – 

Interjú – BGSZC verseny 

Végh Ibolya Magyar 

Magyar Kultúra napja Juhász Viktória Irodalom 

Költészet napja Pusztainé Pachmann Zsuzsanna + 

humán + idegen nyelvi mk. 

Irodalom 

Színházi Világnap Mészáros Kinga Irodalom 

Műolvasási verseny Végh Ibolya, Juhász Viktória Irodalom 

Könyvtárhasználati verseny Végh Ibolya Magyar és történelem 

Szakmai munkaközösség 

Tanár 
neve 

Verseny megne-
vezése (orszá-

gos, iskolai stb.) 

Szint Tantárgy Osztályok Időpont 

Göbö-
lyös Má-
ria 

PénzSztár országos Vállalkozások mű-
ködésének alapis-
meretei, 
Vállalkozások mű-
ködése, 
Szakmai érettségi 
felkészítő 

9-12. évfolyam  

ÁSZÉV (Közgaz-
daság ágazat)  

országos Szakmai érettségi 
felkészítő 

12. évfolyam 2023. február-
március 

BGSZC által meg-
hirdetett verse-
nyek 

Cent-
rum 

A kapcsolódó szak-
mai tárgyak 

  

Statisztika ver-
seny 

helyi Vállalkozások mű-
ködésének alapis-
meretei, 
Szakmai érettségi 
felkészítő 

10-12. évfo-
lyam 

2023. március-
április 

Cseh Ber-
nadett 

ÁSZÉV (Turizmus 
ágazat) 

országos Vendégfogadás, 
Turizmus 

12. c 2023. február-
március 

Dr. Kiss 
Tamás 

OSZTV (Vállalko-
zási és bérügyin-
téző  

országos Szakmai tantár-
gyak 

13. VN 2023. február-
március 

Molnár 
Éva 

Iskolai legjobb 
bérszámfejtője  

helyi Bérszámfejtés gya-
korlata 

13. VN 2023. április 

Kiss Ta-
más 

OSZTV (Vállalko-
zási és bérügyin-
téző  

országos Szakmai tantár-
gyak 

13. VN 2023. február-
március 
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Tanár 
neve 

Verseny megne-
vezése (orszá-

gos, iskolai stb.) 

Szint Tantárgy Osztályok Időpont 

Réti Mik-
lós 

ÁSZÉV (Logisztika 
ágazat) 

országos Szakmai tantár-
gyak 

12. a 2023. február-
március 

Dömösi 
András 

Közgazdasági di-
ákolimpia 
(nemzetközi ver-
seny) 

Szakmai (közgazdasági) tan-
tárgyak 

9. b, 10. b, 11. 
b, 12. b 

2023. február-
március 

BANKCODE – 
pénzügyi csapat-
verseny 
(országos ver-
seny) 

Pénzügyi alapismeretek 9. b, 10. b, 11. 
b, 12. b 

2023. február-
március 

Kozma 
Rita 
Dr. 
Tóthné 
Molnár 
Judit 

Teöreök Aladár 
Tanulói verseny 

Gépírás, szövegszerkesztés 10-12 évf. 2023. március 

Természettudományi munkaközösség 

Verseny megnevezése (országos, iskolai stb.) Tanár neve Tantárgy 

e-Hód nemzetközi informatika Puskás Pál digitális kultúra 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) 

Gácsi János angol 

Művészeti és mozgáskultúra munkaközösség 

 A Holdviola Mazsorett Csoport két alkalommal méretteti meg magát az Országos Mazsorett Fesz-
tiválon: november 26-án Budapesten, április 15-én Szeghalmon  

 A Gyöngyvirág tánccsoport benevezett a KÓTA minősítőjére. 

 A Diákolimpián minden, az iskolánk számára lehetséges sportágban indítunk versenyzőket 

 A röplabda bajnokságokon való részvételünk is lényeges (őszi, tavaszi) – folytatni szeretnénk a 
tavalyi sikersorozatot 

MÉRÉSEK, FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS MŰKÖDTETÉSE 

Ebben a tanévben is előtérbe helyezzük a bemeneti és kimeneti mérések elvégzését, az eredmények 
elemzését, az eredményekből levont tapasztalatok gyűjtését. Év elején munkaközösségi szintenként 
bemeneti méréseket végzünk, az eredményeket a tanulókkal ismertetjük. Ugyanazon dolgozatokat 
félév elteltével újból megíratjuk a tanulókkal, javítjuk, s az eredményeket összevetjük, elemezzük, is-
mertetjük a tanulókkal.  
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Az alábbi méréseket tervezzük munkaközösségi szintenként: 

Természettudományi munkaközösség 

Tantárgy Érintett ágazat/osztály Mérés időpontja 

Matematika  9. évfolyam bemeneti mérés 2022. szeptember második vagy har-
madik hete, saját órában, egy napon 

Matematika 11. évfolyam kimeneti mérés Országos kompetenciamérés 
10. évf. 

közös időpontban 

Humán munkaközösség 

Tantárgy Érintett ágazat/osztály Mérés időpontja 

Magyar nyelv-

tan / Szövegér-

tés bemeneti 

mérés 

9-12. évfolyam 

2022. szeptember-

október 1. (tan-

órák) 

Irodalom és Tör-

ténelem / szó-

beli – 6-6 tétel 

 

11. évfolyam 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT - Pénzügyi-szám-

viteli ügyintéző / Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT - Logisztikai 

Technikus 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT - Turisztikai technikus 

2023. május első 

hete (írásbeli érett-

ségi alatt) 

Magyar nyelv-

tan / Szövegér-

tés kimeneti 

mérés 

9-12. évfolyam 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT - Pénzügyi-szám-

viteli ügyintéző / Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT - Logisztikai 

Technikus 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT - Turisztikai technikus 

2023. április 15 – 

május 1. 

Történelem  12. évfolyam 2022. december  

Idegen nyelvi munkaközösség 

Tantárgy 

/Téma 

Évfo-

lyam 

Tervezett 

időpont 

Tervezett 

időtartam 

Érintett 

osztályok 

Az érdemjegy súlyo-

zása 

Idegen nyelv 

Bemeneti mé-

rés  

9. év-

folyam 

2022. 09.01.  60 perc 9. bejövő 

évfolyam 

sávos besorolás, 

nyek csoportbontás 

Idegen nyelv  

Bemeneti 

teszt ismét-

lése 

9. év-

folyam  

2023. január 

első hete 

60 perc 9. a,b,ny, 

d 

%-os eredmény  

szóbeli értékelés 
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Szakmai munkaközösség 

Molnár Éva 

Bemeneti mérés: 
Bérszámfejtés gyakorlata 
Pénzforgalmi gyakorlat 
EBEV 

2023. 
február 

3 x 60 perc 13.VN 200% 

Molnár Éva 

Kimeneti mérés: 
Bérszámfejtés gyakorlata 
Pénzforgalmi gyakorlat 
EBEV 

2023. 
április 

3 x 60 perc 13.VN 200% 

Dr. Kiss Tamás 
Bemeneti mérés : 
Tb-gyakorlat 
bérügyi gyakorlat 

20223. 
február 

2*60 perc 13.VN 200% 

Dr. Kiss Tamás 
kimeneti mérés : 
Tb-gyakorlat 
bérügyi gyakorlat 

2022. 
április 

2*60 perc 13.VN 200% 

A fejlesztő értékeléshez kapcsolódóan fontosnak tartjuk a belső tudáspróbák, házi vizsgák, kisérettsé-
gik megszervezését, melynek eredményeit a tanulókkal ismertetjük. Ezek időpontját az iskolai honla-
pon közzétesszük. 

TUDÁSPRÓBÁK 

A tudáspróbákat szintén munkaközösségi szinten szervezzük meg. 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Tantárgy 

/Téma 

 Tervezett 

időpont 

Tervezett idő-

tartam 

Érintett osztá-

lyok 

Az érdemjegy 

súlyozása 

Idegen nyelv 

Érettségi té-

makörök szó-

beli számon-

kérése tanóra 

keretében 

11. év-

folyam 

2023. tavasz 10 perc 11. a,b,c,d 200%-os érdem-

jegy 

Idegen nyelv 

Tudáspróba – 

Kisérettségi 

12. év-

folyam 

2023. január 

első hete 

3x 60 perc  

(4 tanítási óra) 

12. a, b, c,d 200%-os érdem-

jegy 

Angol - szóbeli 

‘kisvizsga’  

9.Ny   2023 június  10 perc 9. ny  200% - os ér-

demjegy 

Természettudományi munkaközösség 

Tantárgy Érintett ágazat/osztály Mérés időpontja 

Matematika  12. évfolyam próbaérettségi 2023. március 28. kedd 8-11-ig 
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Szakmai munkaközösség 

Tanár neve Tantárgy /Téma 
Tervezett 
időpont 

Terve-
zett 

időtar-
tam 

Érintett 
osztá-
lyok 

Az érdem-
jegy 

súlyozása 

Dömösi And-
rás 

 

Vállalkozások működése 
(ágazati alapvizsga tudás-
próba) 

2023. áp-
rilis 

120 perc 10.a 100% 

Réti Miklós 
Domsa Ágnes 

Gazdasági alapismeretek 
(ágazati alapvizsga tudás-
próba) 

Göbölyös Má-
ria 

Domsa Ágnes 

Vállalkozások működteté-
sének alapismeretei 
(Ágazati alapvizsga szimu-
láció)  

2023. 
május 

150 perc 10.b,10.d 100% 

Dömösi And-
rás, Molnár 
Éva  

 

Vállalkozások működteté-
sének alapismeretei 
(Ágazati alapvizsga szimu-
láció)  

2023. áp-
rilis 

150 perc 10.d 100% 

Vicol Koppány Gazdasági alapismeretek 
(Ágazati alapvizsga szimu-
láció) 

Réti Miklós Szakmai érettségi felké-
szítő (érettségi írásbeli tu-
dáspróba), Réti Miklós 

2023. 
március 

120 perc 12.a 200% 
 

Réti Miklós 
Vicol Koppány 

OKJ írásbeli vizsga (szállít-
mányozás, logisztika), Réti 
Miklós, Vicol Koppány 

2023. áp-
rilis 

180 perc 13.LN 200% 

Göbölyös Má-
ria 

Szakmai érettségi felké-
szítő 
(Írásbeli érettségi szimulá-
ció) 

2023. 
március 

180 perc 12.b 100% 

Kozma Rita Irodai ügyviteli ismeretek 2023. 
március 

vége 

180 perc 12. d 200% 

Kozma Rita Ágazati alapvizsga (próba) 2023. 
május 

első hete 

 10. évfo-
lyam 

100% 

Cseh Berna-
dett 

Szállodai tevékenységek 2023.ja-
nuár 

 12.c 100% 

Dani Judit Rendezvény- és program-
tervezés 

2023 áp-
rilis 

3 óra 13 ITN 200% 

Dani Judit Titkári ügyintézés 2023 áp-
rilis 

1 óra 13 ITN 200% 

Dr. Tóthné 
Molnár Judit 

Gépírás és levelezési gya-
korlat 
(Hivatalos üzleti levél, do-
kumentum készítése) 

2023. áp-
rilis eleje 

150 perc 13. ITN 200% 
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Dr. Tóthné 
Molnár Judit 

Irodai alkalmazások gya-
korlata 
(Titkári kommunikációs és 
ügyintézői feladatok) 

2023. áp-
rilis eleje 

60 perc 13. ITN 200% 

Dr. Tóthné 
Molnár Judit 

Gépírás  
Teljesítménymérés 

2022. 
szeptem-

ber 3. 
hete 

 13. ITN 
(OKJ) 

 

Humán munkaközösség 

A tanév folyamán tervezett belső vizsgák (9-11. évf.): 

Tantárgy 
/Téma 

Tervezett idő-
pont 

Tervezett időtar-
tam 

Érintett osztá-
lyok 

Az érdem-
jegy súlyo-

zása 

Magyar nyelv-
tan / Szövegér-
tés bemeneti 

mérés 

2022. október 1-
jéig 

2022. szeptember 
– október 1. / 45 

perc 

9-10. évfolyam 
minden osztály 

100% 

Magyar nyelv-
tan / Szövegér-
tés bemeneti 

mérés 

2022. október 1-
jéig 

2022. szeptember 
– október 1. / 60 

perc 

11-12. évfolyam 
minden osztály 

100% 

Irodalom és 
Történelem / 
szóbeli – 6-6 

tétel 
(konkrét téma 
– szeptember 

5.) 

2023. május első 
hete (írásbeli 

érettségi alatt) 

egész nap 11. évfolyam 200% 

Magyar nyelv-
tan / Szövegér-

tés kimeneti 
mérés 

2023. május 1-
jéig 

2023. április 15 – 
május 1. / 45 perc 

9-10. évfolyam 
minden osztály 

100% 

Magyar nyelv-
tan / Szövegér-

tés kimeneti 
mérés 

2023. május 1-
jéig 

2023. április 15 – 
május 1. / 60 perc 

11-12. évfolyam 
minden osztály 

100% 

A tanév folyamán tervezett tudáspróbák (12. évfolyam): 

Tantárgy 

/Téma 

Tervezett idő-

pont 

Tervezett időtar-

tam 

Érintett osztá-

lyok 

Az érdemjegy súlyo-

zása 

Történelem 

írásbeli (konk-

rét téma – 

szep. 5.) 

2022. december  90 perc 12. évfolyam  200% 
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A tanév során kihasználjuk az E-Kréta rendszer pedagógiai-fejlesztési és kommunikációs lehetőségeit: 

 A Kréta ESL modul rendszeres használatával a tanulói teljesítmények nyomon követése.  

 A Fókusz modul bevezetésével és használatával oktatói monitoring, mely alkalmas a szakkép-
zési intézmény értékelésének és az oktatói önértékelés támogatására, az oktatási folyamatok 
folyamatos figyelésére. 

Ebben a tanévben is folytatjuk a mentorprogramunkat, törekszünk a bevont tanulók számának (men-
tor, mentorált) növelésére. Változatlanul ápoljuk a kapcsolatot a Testnevelési Egyetemmel.  

Terveink között szerepel a Budapesti Corvinus Egyetemmel való kapcsolatfelvétel gyakorló tanítási 
program kiépítése, valamint vizsgatanítás lebonyolítása céljából.  

A differenciált munka tanórai és tanórán kívüli szervezeti lehetőségeit is tervezzük a tanév során, ko-
operatív munkaformák alkalmazását, munkavállalói kompetenciák támogatását. Alkalmassá tesszük a 
tantermeket kooperatív órák megtartására, valamint a két-három tanórát felölelő módszertani újítá-
sokat kidolgozzuk, oktatói szinten közismertté tesszük, biztosítjuk a kollégák számára a szabad óralá-
togatásokat.  

KÉT-HÁROM TANÓRÁT FELÖLELŐ MÓDSZERTANI ÚJÍTÁSOK 

A tanévben minden pedagógus a legsikeresebb módszertani újításaiból válogatva elkészít egy 2-3 tan-
órát felölelő, a tanulók motiválására alkalmas új, vagy újszerű módszer tanórai leképezést tartalmazó 
tervet. Ennek határidejét a tanévi ütemtervben rögzítjük. Az iskolai tananyagtári feltöltését követően 
következik a megvalósítás, mely egyéni döntés esetén a nyílt hétre is eshet. A megvalósítást táblázatos 
formában azzal a céllal nyilvánosságra hozzuk, hogy a kollégák egymást ekkor szabadon látogathassák. 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Tanár neve 
 

 

Ágazat megnevezése 
/képzés 

/évfolyam 

Témakör megnevezése 
tantárgy/ 

/választott téma 

óraszám Tervezett megva-
lósítás ideje 

Tömöry 
Ákos 

Turizmus-vendéglátás, 
turisztikai szervező 
/11. évfolyam 

Vállalkozási alapismere-
tek/ Business English 
Building an enterprise - 
branding,logo, slogan stb. 

3 óra 2022. november 

Pusztainé 
Pachmann 
Zsuzsanna 

Turizmus-vendéglátás, 
turisztikai technikus, 
turisztikai szervező 
9. évfolyam  
 

Vállalkozási alapismere-
tek/ Business English 
All about money - history, 
coins and notes, spend or 
save - the student’s perso-
nal financial attitude 
(presentation) 

3 óra 2022. október 

Gácsi János Turisztika 
/Turisztikai szervező, 

értékesítő 
/12. évfolyam 

Angol 
/Gamifikált nyelvoktatás 

digitális térben 

2 óra 2022. november 

Moór Gab-
riella 

12. abd Nyelvtani szerkezetek fel-
ismerése AnnenMayKan-
tereit - “12” dalában és 
azok gyakorlása (so wie; 

3 óra 2022. október 
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Tanár neve 
 

 

Ágazat megnevezése 
/képzés 

/évfolyam 

Témakör megnevezése 
tantárgy/ 

/választott téma 

óraszám Tervezett megva-
lósítás ideje 

zwingen zu+Inf; reflexive 
trennbare Verben, Kon-
juktiv, usw) 

Kotálikné 
Bém Re-
náta 
 

 Turizmus-vendéglá-
tás, turisztikai szer-
vező/10. évf 

Hagyományok és szoká-
sok megismerése és meg-
értése 
Angol nyelv 

 3 óra 2023. február 
 

Márkiné 
Szamosi 
Brigitta 

Közlekedés és szállít-
mányozás 
Logisztika /  
Logisztikai technikus 
9. évfolyam 

Simple Present gyakorol-
tatása videó interjú készí-
tésével 
híres emberekkel, rajzfilm 
karakterekkel 

3 óra 2022. november 

Pleszel 
Erika 

Turizmus-vendéglátás/ 
turisztikai szervező 
9. évfolyam 

Using fine arts in teaching 
English 

3 óra 2023. április 

Dóczi Valé-
ria 

Turizmus-vendéglátás/ 
turisztikai szervező 
9. évfolyam 

a Leitner doboz haszná-
lata - szókincsfejlesztési 
technika - a felejtési görbe 
figyelembevételével 

3 óra 2022. szep-tem-
ber 

Bárkányi 
Judit 

Turizmus-vendéglátás/ 
turisztikai szervező 
10. évfolyam 

Fővárosok  
A német nyelvterület fő-
városainak bemutatása 
(csoportmunka)  

3 óra  2023. március 

Humán munkaközösség 

Tanár neve 
Ágazat megnevezése 

/képzés 
/évfolyam 

Témakör megneve-
zése 

tantárgy/ 
/választott téma 

óraszám 
Tervezett 

megvalósítás 
ideje 

Mészáros 
Kinga 

Logisztikai és szállítmá-
nyozási ügyintéző / Logisz-
tikai technikus / 12. évfo-
lyam 

Irodalom/Kortárs 
szerzők 

3 óra 2023. március 

Pusztainé 
Pachmann 
Zsuzsanna 

Gazdálkodás és menedzs-
ment / Pénzügyi és szám-
viteli ügyintéző / 11. évfo-
lyam 

Angol nyelv - fordí-
tott tanterem, ko-
operatív csoport-
munka, rétegmunka 

2 óra 2022. október 

Pallagi Zsu-
zsanna 

Gazdálkodás és menedzs-
ment / Pénzügyi és szám-
viteli ügyintéző / 11. évfo-
lyam 
 
Turizmus-vendéglátás/ 
Turisztikai technikus/ 11. 
évfolyam 

A dualizmus kora Ma-
gyarországon/Törté-
nelem  

3 óra 2022. október  
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Tanár neve 
Ágazat megnevezése 

/képzés 
/évfolyam 

Témakör megneve-
zése 

tantárgy/ 
/választott téma 

óraszám 
Tervezett 

megvalósítás 
ideje 

Végh Ibolya Turizmus-vendéglátás/ 
Turisztikai technikus 9. ny 

Tanulási módsze-
rek/Képességfejlesz-
tés/  

3 óra 2022. decem-
ber 

Juhász Vik-
tória 

Turizmus-vendéglátás/Tu-
risztikai technikus/ 11. év-
folyam 

A novella anatómi-
ája: Csáth Géza /Iro-
dalom  

3 óra  2023. március, 
április?  

Vörösné 
Tóth Krisz-
tina 

Logisztikai és szállítmá-
nyozási ügyintéző / Logisz-
tikai technikus / 9. évfo-
lyam 

Görög színház / Iro-
dalom 

3 óra 2022. novem-
ber 

Szakmai munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megnevezése 
Témakör, tantárgy 

megnevezése 
óraszám 

Tervezett 
megvalósítás 

ideje 

Göbölyös 
Mária 

Gazdálkodás és menedzs-
ment 
(Pénzügyi-számviteli ügy-
intéző) 9. évf. 

Gazdasági és jogi is-
meretek /Javak/ 

2 óra 
2022. szept-

ember 

Kozma Rita Ügyvitel ágazat 
/Irodai titkár 

/12. évfolyam 

Gépírás és irodai al-
kalmazások/Gépírás 
és levelezési gyakor-
lat/ 
Irodalmi levelek szö-
vegének átdolgozása 
modern változatban 
hivatalos levélformá-
ban 

2 óra 2023. február  

Cseh Ber-
nadett 

Turizmus 9. évf. 
Kommunikáció /Kap-
csolatok a mindenna-
pokban 

2 óra 
2022.szeptem-

ber 

Dr.Kiss Ta-
más 

Közgazdaság 
(Vállalkozási és bérügyin-

téző OKJ) 

TB-ellátási rend-
szer/Társadalombiz-
tosítás 

2 
2022.szeptem-
ber 

Tóth Ilona 

Gazdálkodás és menedzs-
ment/Vállalkozási és ügy-
viteli ügyintéző/11. évfo-

lyam 

Dokumentumszer-
kesztés/levelezési is-
meretek 
Egyes iratok (pl. meg-
rendelés, szerződé-
sek, határozat, felleb-
bezés stb.) tartalmá-
nak jogszabályi köve-
telményei 

2 óra 2023. március 

Dr.Tóthné 
Molnár Ju-
dit 

Ügyvitel ágazat 
Irodai titkár képzés 
13. évfolyam 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

2 óra 2023. február 



BGSZC Pesterzsébeti Technikum  2022/2023. tanévi munkaterv 

37 

Tanár neve Ágazat megnevezése 
Témakör, tantárgy 

megnevezése 
óraszám 

Tervezett 
megvalósítás 

ideje 

Komplex dokumen-
tumszerkesztés 
(mezőkódok, tarta-
lomjegyzék, hivatko-
zások alkalmazása) 

Dr. Tóthné 
Molnár Ju-
dit 

Ügyvitel ágazat 
Irodai titkár képzés 
13. évfolyam 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 
Komplex dokumen-
tumszerkesztés 
(mezőkódok, tarta-
lomjegyzék, hivatko-
zások alkalmazása) 

2 óra 2023. február 

Molnár Éva  Közgazdasági 
13 VN 

Könyvvezetés/ mér-
leg elemzése 

2 óra 2023. február 

Domsa Ág-
nes 

11.b Számvitel Számlakeret 2 óra 2022. decem-
ber 

Dani Judit 13 ITN Rendezvény- és prog-
ramszervezés 

3 óra 2023. március 
10-április 10 

között 

Dani Judit 11.d (Vállalkozási és ügy-
viteli ügyintéző) 

Komunikáció a titkári 
munkában 

3 óra 2023 március 

Borkáné 
Hillinger 
Zsuzsanna 

Turisztikai technikus 11.c Gazdasági elemzések 2 óra 2023. április  

Vicol Kop-
pány 

Logisztika 
Logisztika /Logisztikai 
rendszer/ 

2 óra 2022. október 

Réti Miklós Logisztika 
11. évfolyam 

Közlekedésföld-
rajz/Magyarország 
vasútvonalai, határ-
átkelői 

3 óra 2023. május 

Dömösi 
András 

Gazdálkodás és menedzs-
ment 
(Pénzügyi-számviteli ügy-
intéző) 11.évf. 

Pénzügy / A pénz 
időértéke/ 

3 óra 
2022. novem-

ber 

Természettudományi munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megnevezése 
/képzés 

/évfolyam 

Témakör megnevezése 
tantárgy/ 

/választott téma 

óra-
szám 

Tervezett megvaló-
sítás ideje 

Gácsi János Turizmus-vendéglá-
tás/Turisztikai szervező, 
értékesítő /12.  

Angol/Gamifikált nyelvok-
tatás digitális térben 

2 óra 2022. 

november 

Puskás Pál Gazdálkodás és me-
nedzsment/10.  

Statisztika és valószínű-
ségszámítás/matematika/ 
számsokaságok statisztika 
jellemzői 

3 Tanmenet szerint 
(Határidő 09.15) 
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Művészeti és mozgáskultúra munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megneve-

zése 

/képzés 

/évfolyam 

Témakör megnevezése 

tantárgy/ 

/választott téma 

óraszám Tervezett 

megvalósítás 

ideje 

Sátori Júlia 

 

9. évfolyam 

10. - 11. évfolyam 

Polka c. koreográfia betanulása 

projektor segítségével.  

A Jobbágytelki koreográfia fel-

idézése, betanulása projektor 

segítségével 

Archív anyagok megtekintése, 

jellegzetes mozdulatok, visele-

tek bemutatása 

3 óra 

3 óra 

2022. szep-

tember 

2022 

október 

AZ EREDMÉNYEK KÖLCSÖNÖS MEGISMERÉSÉT TÁMOGATÓ  
SZABAD ÓRALÁTOGATÁSI IDŐSZAK KIJELÖLÉSE 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése/képzés 
évfolyam 

Témakör megneve-
zése/tantárgy 

óraszám 
Óralátoga-
tás terve-
zett ideje 

Tömöry Ákos Turizmus-vendéglá-
tás/ turisztikai szer-
vező 
/11. évfolyam 

Budapest építészeti kü-
lönlegességei/a Napra-
forgó utca - angolul 

1 

2022. nov-
ember  

Pusztainé 
Pachmann 
Zsuzsanna 

Turizmus -vendéglá-
tás 
Turisztikai technikus 
Turisztikai szervező 
9. évfolyam 

New routes to get home 
- plan your way home 
using unusual vehicles - 
present them on a tic-
toc video 

1 

2022. no-
vember 

Gácsi János Turisztika/Turisztikai 
szervező, értékesítő 

/12. évfolyam 

Érettségi típusú felada-
tok gyakorlása 

/Angol 

1 

2022. no-
vember 

Moór Gabriella A turizmus-vendéglá-
tás kivételével az év-
folyam  
12abd 

Abiturthema: Meine 
Schule, meine Klasse - 
Érettségi tétel: Az én is-
kolám, az én osztályom 

1 

2022. 
szeptember 

Kotálikné Bém 
Renáta 

 Turizmus-vendéglá-
tás/ turisztikai szer-
vező 
/ 10. évfolyam 

 Az egyéni és társas uta-
zás előnyei és hátrányai 
 
Érettségi témakör kidol-
gozása 

1 

2022. októ-
ber 
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Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése/képzés 
évfolyam 

Témakör megneve-
zése/tantárgy 

óraszám 
Óralátoga-
tás terve-
zett ideje 

Márkiné Sza-
mosi Brigitta 

Gazdálkodás és me-
nedzsment 
Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 
10. évfolyam 

Will/won’t 
 
 1 

2022.októ-
ber 

Pleszel Erika Gazdálkodás és me-
nedzsment 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 
12. évfolyam 

Conditionals 

 

2022. nov-
ember 

Mészáros 
Kinga 

Közlekedés és szállít-
mányozás 
Logisztikai technikus 
/ 10. évfolyam  

Listening, speaking fej-
lesztése/angol 

1 

2023. ja-
nuár 

Schweighoffer 
Krisztina  

Irodai titkár - német 
nyelv - 13. évfolyam 

Freizeitprogramm für 
Gäste von der Partner-
firma 

1 
2022. no-
vember 

Dóczi Valéria Gazdálkodás és me-
nedzsment/ 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző  
10. évfolyam 

Filmrészletek alkalma-
zása a “Folyamatos Je-
len” tanításában 1 

2022 szept-
ember 

Bárkányi Judit Turizmus-vendéglá-
tás 
Turisztikai szervező 
9. évfolyam  
 

Gamifikáció a nyelvtan 
tanulása során 

1 

2022. no-
vember 

Puskás Elena Turizmus-vendéglá-
tás 
Turisztikai szervező 
9. évfolyam 
 

My school  

1 

2022. no-
vember 

Humán munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megnevezése/kép-
zés 

évfolyam 

Témakör megne-
vezése/tantárgy 

óraszám Óralátogatás 
tervezett ideje 

Pusztainé 
Pachmann 
Zsuzsanna 

Turizmus-vendéglátás/ Tu-
risztikai technikus/ 9. évfo-
lyam 

Magyar nyelv - Sti-
lisztika (Szóképek 
és alakzatok) 

1 2023 március 

Pallagi Zsu-
zsanna 

Turizmus-vendéglátás/ Tu-
risztikai technikus/ 9. évfo-
lyam 

Civilizáció és ál-
lamszervezet az 
ókorban (Politika 
az ókori Hellász-
ban) / Történelem 

2-3 2022.  
szeptember 
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Tanár neve Ágazat megnevezése/kép-
zés 

évfolyam 

Témakör megne-
vezése/tantárgy 

óraszám Óralátogatás 
tervezett ideje 

Végh Ibolya Etika/ 12. évfolyam Korunk kihívása/ 
Szembenézés a 
halállal 

2 2022.novem-
ber 

Juhász Viktó-
ria  

Turizmus-vendéglátás/Tu-
risztikai technikus/ 10. évfo-
lyam 

Romantikus rette-
gés a világiroda-
lomban/ Irodalom  

2  2023. február  

Vörösné Tóth 
Krisztina 

Gazdálkodás és menedzs-
ment 
/Vállalkozási és ügyviteli 
ügyintéző 
/10. évfolyam 

Magyar roman-
tika/Irodalom 

1 2023. április  

Szakmai munkaközösség 

Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 
Témakör, tantárgy meg-

nevezése 
óraszám 

Óralátogatás ter-
vezett ideje 

Göbölyös 
Mária 

Gazdálkodás és 
menedzsment 
(Pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző)10. 
évf. 

Vállalkozások működésé-
nek alapjai 

1 óra 2022. december 

Gazdálkodás és 
menedzsment 
(Vállalkozási és 
ügyviteli ügyin-
téző) 11.évf. 

Könyvvezetés 1 óra 2022. október 

Gazdálkodás és 
menedzsment 
(Pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző) 9. 
évf. 

Gazdasági és jogi ismere-
tek 

1 óra 2023. március 

Kozma Rita Gazdálkodás és 
menedzsment 
/Vállalkozási és 
ügyviteli ügyintéző 
/9. évfolyam 

Üzleti kultúra és informá-
ciókezelés  
/Digitális alkalmazás 3 óra 

2022. október  

Cseh Berna-
dett 

Turisztikai techni-
kus 
9. évf 

Kommunikáció /Kapcsola-
tok a mindennapokban 

2 óra 2022.szeptember 

Borkáné Hil-
linger 
Zsuzsanna  

Turisztikai techni-
kus 
12. évfolyam/2. 
csoport 

árualapok az utazásszerve-
zésben/ 

1 óra 

2022. október  

Dr.Kiss Tamás 
Közgazdaság 
(Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ) 

Éves Személyi jövedelem-
adó bevallása 

2 óra 2022. április 
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Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 
Témakör, tantárgy meg-

nevezése 
óraszám 

Óralátogatás ter-
vezett ideje 

Molnár Éva Közgazdasági (Vál-
lalkozási és bér-
ügyintéző OKJ)  

Éves Személyi jövedelem-
adó bevallása 2 óra 

2023. április 

Vicol Kop-
pány 

Logisztika 11. évf 
Gazdálkodás a befektetett 
eszközökkel 

2 óra 2022. október 

Réti Miklós Logisztika/11. év-
folyam/ Közleke-
dési alapfogalmak 

Vasúti közlekedés jellem-
zői, előnyei és hátrá-
nyai/Közlekedési alapfo-
galmak 

1 óra 

2022. október 

Dömösi And-
rás 

Gazdálkodás és 
menedzsment 
(Pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző) 11. 
évf. 

Pénzügy (Értékpapí-
rok)  

3 óra 
2023. január-feb-

ruár 

Tóth Ilona 

Gazdálkodás és 
menedzs-
ment/Vállalkozási 
és ügyviteli ügyin-
téző 11. évfolyam 

Az iratkészítés techni-
kája számítógépen 

1 óra 2022. november 

Dr. Kiss Ta-
más 

Közgazdaság 
(Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ) 

Éves Személyi jövedelem-
adó bevallása 

2 óra 2022. április 

Dr.Tóthné 
Molnár Judit 

Ügyviteli ágazat 
Irodai titkár képzés 
13. évfolyam 

Gépírás és levelezési gya-
korlat 1 óra 

2022. december  

Dr.Tóthné 
Molnár Judit 

Ügyviteli ágazat 
Irodai titkár képzés 
13. évfolyam 

Gépírás és levelezési gya-
korlat 1óra 

2022. december  

Dani Judit 

Gazdálkodás és 
menedzsment 
/Vállalkozási és 
ügyviteli ügyintéző 
/11. évfolyam 

Üzleti kommunikáció 
/Ügyfélszolgálati kommu-
nikáció 1 óra 

2022. október  

Természettudományi munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megneve-
zése/képzés 
évfolyam 

Témakör megneve-
zése/tantárgy óraszám 

Óralátoga-
tás terve-
zett ideje 

Beckné Illés 
Tünde 

Turizmus-vendéglátás 
/9.  

Függvények/ matema-
tika 

1 
2022. 
első félév  

Puskás Pál Gazdálkodás és me-
nedzsment/12. 

Vállalkozás indul! – pro-
jektfeladat/informatika 

folyama-
tos 

2022. első 
félév 

Ricsováry-Ta-
kács Gergely 

Közlekedés és szállítmá-
nyozás/9.  

Függvények /matema-
tika 

1 
 2022. má-
sodik félév 

Zombori Judit Közlekedés és szállítmá-
nyozás /12.  

Sík-, és térgeometria, ka-
matszámítás/ matema-
tika 

2 
2022. ősz 
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Művészeti és mozgáskultúra munkaközösség 

Tanár neve Ágazat megnevezése/képzés 

évfolyam 

Témakör meg-

nevezése/tan-

tárgy 

óraszám 

Óralátoga-

tás terve-

zett ideje 

Bereczné Törő-

csik Éva 

Turizmus-vendéglátás/ Turiszti-

kai technikus/ 11.. évfolyam 

Testnevelés 
1 

2023 már-

cius 

Babály László Logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző / Logisztikai technikus 

/ 10. évfolyam 

Testnevelés 

1 

2022.  

szeptember 

 

Sátori Júlia Gazdálkodás és menedzsment 

/Vállalkozási és ügyviteli ügyin-

téző 

/10. évfolyam 

Divattánc 

1 

2022.októ-

ber 

Berzsenyi László  Gazdálkodás és menedzsment / 

Pénzügyi és számviteli ügyin-

téző/9. évfolyam 

Körverbunk/ 

Mozgáskultúra 1 

2022. októ-

ber  

 Az intézmény innovációs céljaihoz illeszkedő munkaközösségek fenntartása, a tanítás-tanulás 
támogatása elektronikus tananyag fejlesztésével, feladattár anyagainak folyamatos használata 

Az ágazati alapvizsgára felkészítést segítő, elkészült elektronikus tananyagok használata. A cél, hogy az 
otthoni tanulás támogatásával módszertani előrelépés történjen, mely kapcsolódik a családbarát iskola 
koncepciójához és frissíti a felnőttoktatás pedagógiai eszköztárát is. Az adaptáló oktatók felhasználják 
a tanórákat és a tanítás-tanulás folyamatát frissítő eszközt, mely emellett hatékony és gyors válasz a 
kerettantervben új, tananyaggal kevésbé támogatott tartalmi elemek megjelenésére. Lehetőség van 
az elkészült tananyagok további fejlesztésére, illetve feladatbank létrehozására is. 

 BGSZC Pedagógiai Nap rendezvény, közös tanítás nélküli munkanap:  

 2022. november 9. 
o fogadó iskolaként részt veszünk a BGSZC Őszi Pedagógiai Nap rendezvényén 
o a rendezvényen közel 100 főt fogadunk, és kb. 6-7 teremben tartunk előadást 

 Aktív részvétel a BGSZC módszertani pályázaton (2022/2023-as felhívás: „Tanítok, tehát terve-
zek”) pályamunkákkal és bírálócsapatban 

4. Feladatok az iskolai közösségépítés és a pályaválasztás területén 

 Aktív és komplex szabadidőszervezés, iskolai ünnepek, a legfontosabb nemzeti ünnepek meg-
szervezése (lásd az iskolai feladattervben) 

 Tanévi tervek a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, ÖKOISKOLA 

 Az órai feladatokat google tanteremben (google űrlap, word dok.) osztjuk meg a diákokkal a ko-
rábbi papíralapú feladatlapok helyett.  

 Dolgozatok online felületen történő megíratása (Redmenta). 
 Online tanulási felületek megismertetése a diákokkal, dolgozatok a redmentán, a “zöld” téma-

körök aktualizálása (GMO mentesség, slow movement in cities, renewal energy sources stb.) 
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ÚJ EURÓPAI PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK 

A pályázati munkaközösség tagjai közt örömmel látunk mindenkit az oktatótestületből. Nyitottak va-
gyunk az új gondolatokra és a velük járó feladatok megoldására.  

A pályázatok közül elsődleges prioritást élveznek az Európai Uniós Erasmus és a Határtalanul pályáza-
tok. Ezen felül minden olyan pályázaton indulunk, mely növeli az intézményünk jó hírét és sokszínűsé-
gét. Pl.: Nemzeti Tehetség program és Waczlaw Felczak Alapítvány pályázatai, stb.  

A 2022/2023. tanév kiemelt feladata, hogy  
- évelején lezáró beszámolót beadjuk a tavalyi Határtalanul pályázattal kapcsolatosan.  
- Elszámoljunk költségeinkkel és szakmai beszámolót írjunk a lezárandó The golden triangle of 

Renaissance: Beatrice of Naples, Matthias Corvinus of Hungary and Vladislaus II of Hungary 
projekt pályázatunkról. 

- 2022. augusztus 30-ig újabb pályázatot nyújtottunk be Waczlaw Felczak Alapítványhoz a Polo-
nica Varietas keretében a Kultúra Alapítvány nevében, hogy néptáncosaink és mazsoreteseink 
munkáját segíteni és ösztönözni tudjuk.  

 
Szeptemberben a megnyert újabb Pekszi újra lendületben című Erasmus pályázatunk támogatási szer-
ződését és előkészítő munkáit megkezdjük (kiválasztás, egyeztetés a fogadó intézménnyel, Uniós felü-
leteken disszeminálás, mobilitáson részt vevők felkészítése, szállás és utazás foglalás, nyelvi felkészí-
tés). Ebben a tanévben 2 kolléga fog részt venni job shadowingon Törökországban. Nyáron 3 kolléga 
megy továbbképzésre Dublinba, melynek előkészületei majd márciustól indulnak. 
 
Az Improve Yourself, Diversify Your Future Profession Erasmus projekt keretében  

- októberben online kurzus keretében feladatokat oldunk meg álláslehetőségekről és az állásin-
terjúkról. Lesznek szimulációs állásinterjúk is. A hallgatók vegyes csapatokban dolgoznak, valós 
élethelyzeteket szimulálva és munkát keresnek. A szimulációkat rögzítik, és meghívunk egy 
karrier-tanácsadót, aki szakmai visszajelzést ad.  

- Novemberben Olaszországban mobilitás alkalmával a munkához való írás és olvasási készséget 
fejlesztjük különböző kooperatív feladatokon keresztül. Pl.: médiaműveltség növelése helyi 
sajtó segítségével. A fenntarthatóság jegyében Nem légi közlekedést választjuk, hanem a hosz-
szabb vonat és busz utazást.  

- Decemberben disszeminálunk az újabb etwinning feladat megvalósításáról.  
- Januárban a Romániai mobilitást készítjük elő (kiválasztás, szerződéskötések, felkészítés, szál-

lás és utazás előkészítés).  
- Január végén és február elején Románia mobilitáson vesz rész újabb 6 tanuló. Téma, amire a 

tanulóink fel kell készíteni: a kezdeményezőkészség, a szociális készségek, a rugalmasság, a 
termelékenység fejlesztés; alkalmazások valós környezetben (pl. hogyan készítsünk üzleti ter-
vet); workshopok a vezetés fejlesztéséről; alkalmazások valós környezetben (pl. üzleti tervezés 
a várt eredmény elérése érdekében).  

- Márciusban iskolánk fogadja a partnerintézményeket. Az iskola feladata a tanulók saját ma-
guk menedzselése (önreklámozás készségének fejlesztése – motivációs levél, önéletrajz, kere-
sőmotorok és appok alkalmazása). 

A felsorolt feladatokon túl  
- októberben be kell adnunk az intézmény Európai Uniós akkreditációját, ami egy nagy pályázat-

nak felel.  
- Februárig szeretnénk kidolgozni a pályázatok minőségirányítási folyamatát. 
- Februárban van a KA102 pályázat beadása, ahol a tanulók és az oktatók képzésére adunk be 

pályázatot.  
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- Márciusban KA220 és a KA210 kis léptékű pályázatok keretében szeretnénk más országok pro-
jektjéhez csatlakozni. Ebben az évben a szűk anyagi források miatt nem vállalunk koordinátori 
szerepet, csak partnerséghez csatlakozunk. Ez ugyan nem jár sokkal kisebb feladattal, viszont 
nagyobb elnyerési lehetőséget biztosít intézményünk számára.  

A rengeteg feladat és meglévő pályázatok mellett továbbra is minden lehetőséget szeretnénk megra-
gadni, hogy intézményünk színvonalát még tovább tudjuk növelni. 

A többi munkaközösség munkáját segítjük a pályázatok megvalósulásán keresztül, mert a résztvevő 
tanulóknál, olyan készségeket és kreativitást fejlesztünk, mely tantermi keretek közt nehezebben meg-
valósíthatóak. A mobilitások révén új módszereket ismerhetünk meg és gazdagíthatjuk pedagógiai tá-
runkat. Diákjaink elsősorban idegen nyelvi kompetenciáját, kulcskompetenciáját és interkulturalitását 
fejlesztjük. 

SPORTSTRATÉGIA 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását biztosítjuk tanulóink számára. A testnevelés 
órákat testnevelő oktatók, a mozgáskultúra tantárgyat tánctanárok tartják a következő elosztásban: 

- 11-12.évfolyamon 3+2óra 
o 3 testnevelés, 2 mozgáskultúra 

- 9-10. évfolyamon 3+1 óra 
o 3 testnevelés és 1 mozgáskultúra 

A tanítást követő délutáni sportfoglalkozásokkal is hozzájárulunk a tanulók aktív sportolásához, egész-
séges fejlődéséhez.  
 
Délutáni testnevelés foglalkozások (DSE) 

- labdarúgás fiú/lány 

- röplabda/vegyes/ 

- - floorball/vegyes/ szabadon választhatóak. 

 Holdviola mazsorett csoport próbái: kedden és csütörtökön a 8-9. órában – Igric-Macskin Zita 

 Gyöngyvirág tánccsoport próbái: kedden, szerdán és pénteken 8-9. órában – Sátori Júlia, Berzse-
nyi László 

 Röplabda heti 1x2 óra – időpontja az órarend függvényében, valószínűleg szerdán– Törőcsikné 
Berecz Éva 

 Asztalitenisz: heti 1x2 óra – időpontja az órarend függvényében – Babály László 
A röplabda bajnokságokon való részvételünk is lényeges (őszi, tavaszi) – folytatni szeretnénk a tavalyi 

sikersorozatot. 

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP, BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 

Pályaorientációs nap 

Egész évben nyitott kapukkal várjuk az érdeklődő tanulókat szüleikkel együtt. Bárkinek bármikor szíve-
sen megmutatjuk az iskolát, és lehetőséget teremtünk óralátogatásra. A pályaorientációs napot a Nyílt 
hetek és nyílt napok váltják fel. 
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Beiskolázási stratégia 

Iskolánk felvételi szabályzatában nem írjuk elő a központi felvételi vizsga letételét, a tanulók az általá-
nos iskolai tanulmányi eredményeik alapján kerülnek felvételre. A jelentkezők egy tájékozódó beszél-
getésen vesznek részt, melynek célja a kapcsolatteremtés, a helyes döntés meghozatalának elősegítése 
(nem szakmai és közismereti tudást mérünk).  

Az Oktatási Hivatal által közzé tett időpontok alapján végezzük beiskolázási munkálatainkat: 

Szeptember 5. – December közepe 

- tájékoztató szülői értekezletek megtartása általános iskolákban 

- Szeptember 30.   tanulmányi területek közzététele az OH nyilvántartó rendszerében 

o meghatározzuk az iskolánkban meghirdetni kívánt tanulmányi területeket 
o nyilvánosságra hozzuk az információkat a honlapon és az iskolai Facebook-on 

Október 10-14. - Nyílt hét az iskolában  

- ekkor várjuk az érdeklődő 8. osztályos tanulókat reggel 8 órától 14 óráig óralátogatások céljából 

December 6-8. 
Nyílt napokat szervezünk a 8. osztályos tanulók számára 
 
2023. január 21. 
Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2023. február 10. 
Az iskolánkba jelentkezett tanulók adatlapjainak rögzítése 
 
2023. február 22. – Általános iskolákból a jelentkezési lapok beérkezési határideje 
 
2023. február 22. – március 11. 
Tájékozódó beszélgetések lebonyolítása 
 
2023. március 17. 
Előzetes felvételi rangsor megjelentetése a honlapon, FB-on 
 
2023. március 23. 
Tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban 
 
2023. március 28. 
KIFIR adatok feldolgozása, az iskolánkba jelentkezett tanulók adatainak rögzítése 
 
2023. április 13. 
Ideiglenes felvételi rangsor megjelentetése a honlapon, FB-on, rangsor megküldése a Hivatalnak 
 
2023. április 28. 
Tanulók tájékoztatása a felvételi eredményről. 
 
2023. 06. 21-23. – Beriratkozás időszaka a középfokú iskolába 
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A beiskolázási munkálatokat a beiskolázásért felelős szakmai igazgatóhelyettes és egy segítő kolléga 
végzi. A pályaválasztási börzéket, adminisztrációkat és az egyéb tájékoztatásokat végzik a titkársággal 
karöltve.  

Általános iskolák felkeresése 
Igazgatói egyeztetés alapján, a jelentősebb számú tanulót küldő általános iskolákba a marketinges kol-
légák vezette felkészítést követően, kiscsoportban saját tanulóink népszerűsítik iskolánkat. Az idei be-
iskolázási periódusban is min. 40 általános iskolát tervezünk meglátogatni. 
 

A nyílt hetek, napok 

A nyílt hetünket idén is izgalmas, vonzó, de a valóságot tükröző programokkal kívánjuk megtölteni, 
melyet hagyományainkhoz hűen a leendő szülőknek szervezett tájékoztató tesz majd teljessé. 

 
A nyílt napok, hetek előkészületi munkálataiba besegítenek a diák-önkormányzati tagok, a tantestület 
nagyobb hányada. Külön beosztás szerint fogadjuk a diákokat, az óralátogatásokra az interneten re-
gisztrálhatnak.  

A hagyományos beiskolázási rendezvények (sulibörzék) 

 
Beiskolázási munkánkhoz szervesen kapcsolódnak a sulibörzék, kiállítások, tájékoztató szülői értekez-
letek általános iskolákban.  
 
A kerület művelődési házaival, általános iskoláival év elején felvesszük a kapcsolatot, érdeklődő levél-
ben tájékozódunk az előadási lehetőségekről, ahol iskolánkat tudjuk bemutatni. Folyamatosan figye-
lemmel kísérjük az interneten található „sulibörzés” lehetőségeket, regisztrálunk.  
 

Szakmák éjszakája rendezvény 

A rendezvényre szinte egész évben folyamatosan készítjük a szakmai anyagainkat. Külön munkaközös-

ségenként tartunk előadást egy-egy tanulmányi területhez kapcsolódóan. Játékos feladatokkal vezet-

jük be a tanulókat a technikusi képzés világába. 

Budapest, 2022. szeptember 5. 

Csabai Róbert 
igazgató 

Melléklet: A 2022/2023. tanév feladatterve 
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A 2022/2023-as tanév feladatterve 

Események Időpontok Koordinátor/ok 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 25. 8.30 Csabai Róbert 

Munkaközösségi értekezletek 2022. augusztus 25-26.  Munkaközösség-vezetők 

Munka- és balesetvédelmi 
oktatás 

2022. augusztus 25. 8.30 
óra 

Csabai Róbert 

Javítóvizsga 2022. augusztus 26. 9 óra Farkas Krisztina 

Gólya- és művészeti tábor 2022. augusztus 27-30. Pallagi Zsuzsanna 

Óralátogatási tervek elkészítése 2022. augusztus 29. Farkas Krisztina, munkaközös-
ség-vezetők 

Tanévnyitó értekezlet, szakmai 
értekezlet 

2022. augusztus 31. 9 óra Farkas Krisztina 
szakmai munkaközösség-
vezető 

Nyelvi bemeneti mérés 9. 
évfolyam, csoportbontás 
elkészítése 

2022. szeptember 1. 5. óra Pusztainé Pachmann 
Zsuzsanna 

Központi faliújság folyamatosan DÖK, ofők+osztályok 

Adománygyűjtés – kupakgyűjtés egész tanévben DÖK  

A tanév kezdése és első tanítási 
nap, tanévnyitó (iskolagyűlés az 
udvaron), baleset- és 
munkavédelmi oktatás 

2022. szeptember 1. 
(csütörtök)  
8 óra 
 

DÖK, igazgató, ofők 

Szakmai éves verseny (8 forduló) Folyamatos szakmai munkaközösség 

Iskolaújság, fényújság Folyamatos Juhász Viktória 

Blog írása, Instagram, iskolarádió Folyamatos Dani Judit 

Iskolai FB kezelése Folyamatos Tóthné Molnár Judit 

Iskolai honlap  Folyamatos Puskás Pál + diákok 

Classroom üzemeltetése  Folyamatos Puskás Pál + Verőné Wágner 
Éva 

Színházlátogatás/kulturális prog-
ramok szervezése 

Folyamatos Osztályfőnökök, humán mun-
kaközösség 

Házi sportversenyek szervezése 
(röplabda, foci, kézilabda, strand-
röplabda, Varga kupa) 

Folyamatos Testnevelési munkacsoport 

Házi versenyek  Folyamatos munkaközösségek 

Pályázatok kezelése, írása Folyamatos Pleszel Erika, Végh Ibolya 

Kerületi fociverseny 2022. szeptember Testnevelők 

Iskolai dokumentumok aktualizá-
lása 

2022. szeptember 15. Vezetők, oktatói testület 

Idegen nyelvi faliújság folyamatos Pusztainé Pachmann Zsu-
zsanna + mk. 

Tantárgyi bemeneti mérések 2022. szeptember első két 
hete 

oktatók 

Oktatási Hivatal bemeneti mé-
rése 

2022. szeptember Végh Ibolya 

Tanmenetek elkészítése és feltöl-
tése 

2022. szeptember 16. Munkaközösség-vezetők, okta-
tók 
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Események Időpontok Koordinátor/ok 

Reformkori Nap 2022. szeptember 24. Mészáros Kinga, Sátori Júlia, 
Berzsenyi László, Igric-Macskin 
Zita 

Szülői szervezet vez. értekezlet 
 

2022. szeptember 13.  
17 óra 

igazgató, Dani Judit 

Szülői értekezlet 2022. szeptember 13-án 18 
óra vagy 15-éig 
osztályonként eltérő 
időpontban 

osztályfőnökök 

A fejlesztésre szoruló diákok fel-
térképezése 

2022. szeptember 15. Oktatók, osztályfőnökök 

Kréta adminisztrációs rend-
szer/napló aktualizálása 

2022. szeptember 15. igazgatóhelyettes 

Magyar Diáksport Napja 
 
Gólyamarasztaló 

2022. szeptember 30. testnevelők 
 
Dömösi András 
Mészáros Kinga, Sátori Júlia, 
Berzsenyi László, Igric-Macskin 
Zita + DÖK 

Aradi vértanúk napja 2022. október 3. tanóra 
(osztályfőnöki óra 
keretében) 

Pleszel Erika, Végh Ibolya 

A Zene világnapja 2022. október 3. Moór Gabriella 

Pályaválasztási börze – Tököl 2022. október 13.. Pallagi Zsuzsanna 
Bereczné Törőcsik Éva 
+ Művészetis közreműködés 

Pályaválasztási börze Kispest 2022. október 13. 9.00-
15.00 

Pallagi Zsuzsanna 
+ Művészetis közreműködés 

Pályaválasztási börze – Budapesti 
Művelődési Ház, Etele út 

2022. október 20.  Pallagi Zsuzsanna 
+ Művészetis közreműködés 

Iskolai szintű mérés (szövegértés) 2022. Humán munkaközösség 

Brain Bar 2022. szeptember 29. Cseh Bernadett 

Teszi-napok 2022. október Csabai Róbert, osztályfőnökök 

Angol keringő – BGSZC szintű 
verseny 

2022. október Pusztainé Pachmann 
Zsuzsanna, Tömöry Ákos 

Bécsi keringő – BGSZC szintű 
verseny 

2022. október  Német mk. 

Nyílt hét 2022. október 10-14. Tóthné Molnár Judit, Farkas 
Krisztina,  
Pallagi Zsuzsanna 

Fáklyás futás a kerületben 2022. október testnevelők 

Implom József helyesírási verseny 2022. október Mészáros Kinga 

OKJ-s javítóvizsgák szervezése 2022. október  Tóthné Molnár Judit  

Könyvtárhasználati verseny 2022. október Végh Ibolya 

Idősek napja - Csili 2022. október  Mészáros Kinga 

Kerületi asztalitenisz verseny 2022. október  testnevelők, Steinbach Roland 

Áthelyezett munkanap 2022. október 15. 
(szombat) 31. helyett 
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Halloween 2022. október vége angol nyelvi mk. 

Október 23. (Kultik Mozi – Csepel 
Pláza) 

2022. október 21./24. Vörösné Tóth Krisztina 

Jelentkezés mellék-szakképesítési 
vizsgára 

2022. október Tóthné Molnár Judit 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek)  

Szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő)  

Pedagógiai nap – Centrum 
(tanítás nélküli munkanap) 

2022. november 9. (szerda) igazgató 

Pályaválasztási börze a Csiliben 2022. november  
+ művészetis közreműködés 

Hagyományok, régi praktikák – 
Interjú – BGSZC verseny 

2022. november Végh Ibolya 

Országos Mazsorett Fesztivál 2022. november 26. Mészáros Kinga, Igric-Macskin 
Zita 

Szalagavató ünnepség, műsor 2022. december 1. 
(csütörtök) 

Pallagi Zsuzsanna 

Bajnoki Gépíró és 
Szövegszerkesztő verseny 

2022. november Szakmai munkaközösség 

Adventi programok 2022. december  DÖK  

Nyílt napok2 2022. december 6-8. Tóthné Molnár Judit 
Pallagi Zsuzsanna 

Adománygyűjtés – Pesterzsébeti 
Vöröskereszt 

2022. december  DÖK  

Karácsonyi köszöntés 2022. december  Csabai Róbert 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. 
(szerda) 

 

Szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd)  

Ágazati Szakmai Tanulmányi 
Verseny 

2023. január-április Szakmai munkaközösségek 

Első félév vége 2023. január 20.  

Osztályozó értekezlet 2023. január 20. igazgató, ofők 

Félévzáró értekezlet 2023. január-február Csabai Róbert 

Magyar kultúra napja 2023. január 23. Juhász Viktória 

Félévi értesítők kiadásának ideje 2023. január 27-ig ofők 

Diákközgyűlés 2023. január 27. Csabai Róbert+DÖK  

Szülői szervezet vezetőségi 17 óra 2023. január 30. igazgató 

Szülői értekezlet  2023. január 30-ával 
kezdődő héten 
osztályonként eltérő 
időpontban 

osztályfőnökök 

Fogadóóra  a tanév kezdetétől 
előzetesen egyeztetett 
időpontban 

igazgató, ofők 

Mellék-szakképesítési vizsga 2023.  Munkaközösség-vezetők + igh. 

V-faktor, farsang 2023. február 18. Sátori Júlia 
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Jelentkezés érettségi és szakmai 
vizsgákra 

2023. február 15. Farkas K. + igh. 

Komm. diktatúra áldozatainak 
eml. 

2023. február Schweighoffer Krisztina 

Utazás Kiállítás 2023. február 23-26.  Szakmai munkaközösség 

Idegenvezetők világnapja 2023. február 26. Szakmai munkaközösség 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói 
témahét 

2023. március 6-10. Szakmai munkaközösség 

Nemzeti ünnep 2023. március 15.  Művészeti csoportok – 
Mészáros Kinga 

Színházi Világnap 2023. március 27. Mészáros Kinga 

Digitális témahét 2023. március 27-31. Puskás Pál 

Megeml. a Holocaust áldozatairól 2023. április 17. Kotálikné Bém Renáta 

Kulturális est 2023. április 4. Mészáros Kinga 

Logisztika napja 2023. április Szakmai munkaközösség 

Kerületi strandröplabda-verseny 
szervezése 

2023. április testnevelők 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda)  

Szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda)  

Költészet napja 2023. április 11. Pusztainé Pachmann 
Zsuzsanna + humán + idegen 
nyelvi mk. 

Angol nyelvű vita- és érvelési 
verseny 

2023. április Tömöry Ákos 

Műolvasási verseny 2023. április Végh Ibolya, Juhász Viktória 

Mazsorett Fesztivál – Szeghalom 2023. április 15. Mészáros Kinga, Igric-Macskin 
Zita 

Tudáspróba folyamatosan Farkas Krisztina 

Oktatási Hivatal kimeneti mérése 2023. május Végh Ibolya 

Érettségizők éjszakája 2023. május 2-4. Csabai Róbert 

Fenntarthatósági témahét 2023. április 24-28. Beckné Illés Tünde 

Osztályozó értekezlet (végzős) 2023. május 4. Csabai Róbert, osztályfőnökök 

Végzős évfolyam utolsó tanítási 
napja 

2023. május 4.  

A végzős tanulók búcsúztatása, 
Ballagás. Jutalomkönyv 

2023. május 5. 17.00 Végh Ibolya 

Az írásbeli érettségi vizsgák ideje: 
(vizsganaptár szerint) 

2023. május 8-26. Farkas K.  

Projekt hét 2023. május 8-12. Pleszel Erika 

Szakmai vizsgák 2023. május-június Tóthné Molnár Judit 

Ágazati alapvizsgák 2023. május Tóth Ilona 

Országos kompetenciamérés 10. 
évf. 

2023.  Beckné Illés Tünde 

NETFIT eredmények feltöltése 2023. június 15. testnevelők 

Pedagógus nap 2023. június Csabai Róbert 

Az Összetartozás napja, IR 2023. június 3. Pallagi Zsuzsanna 
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Közös Centrum matematika 
felmérő 11. évf. 

2023. június Beckné Illés Tünde 

Matematika kimeneti mérés 11. 
évfolyamon 

Országos 
kompetenciamérés napján 

Ricsováry-Takács Gergely 

Osztályozó értekezlet 2023. június 15. igazgató, ofők 

A tanév utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök) Csabai Róbert, DÖK  

Beiratkozás 2023. június 21-23. Tóthné Molnár Judit 

Szóbeli érettségi vizsgák 2023. június 19-30. Farkas K. + oktatók 

Tanévzáró értekezlet 2023. július 3. igazgató 

Szakmai gyakorlat 2023. június - augusztus Tóth Ilona 

 
Tanítás nélküli munkanapok* 
1. Tanári kirándulás – 2022. szeptember 2. 
2. Tanítási szünet – 2022. november 9. 
3. Tanítási szünet – 2022. december 21. 
4. Tanítási szünet – 2023. február 6. 

5. Tanítási szünet – 2023. február 7. 
6. Iskolanap – 2023. február 18. 
7. Tanítási szünet – 2023. június 9. 
8. Tanítási szünet –2023. június 12. 

*Szükség esetén a változtatás jogát fenntartjuk! 

 

A feladatterv a központilag kiadott tanévrendje dokumentumokkal összhangban készült. Az alábbi sza-
bályozó dokumentumokra épül: 

- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

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

- A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
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Nyilatkozatok 

 
A szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a munka-
terv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 …………………Kónya Melinda…………………………………………….………………………. 

 
Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján, aláírásommal tanúsítom, hogy 
a munkatervben a tanulókat érintő programokkal egyetértünk, illetőleg az elkészítéséhez az előírt vé-
leményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 ……………………Beckné Illés Tünde…………………..……………………………………….……. 

 
 
A duális képzőhelyek képviseletében és felhatalmazásuk alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a mun-
katerv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogukat gyakorolták. 

 

 ………………Tóth Ilona……………………………………………….………………………. 

 (a gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes vagy igazgató) 

 

Budapest, 2022. szeptember 5. 

 

Csabai Róbert 

igazgagó 


