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1 Bevezetés 

 

 

 

Amikor 120 év után, a 20. egyházi tanévünket kezdjük el evangélikus egyházunk egyetlen többcélú, szak-

képző intézményében, akkor rengeteg terv van bennünk. Jó tudni, hogy ezekhez kapunk támogatást belülről és 

kívülről is. Motiváló a tanévnek nekivágni úgy, hogy látni a tettrekészséget a felkészült kollégákban, érezni az 

anyagi és erkölcsi támogatást a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről, és bízni abban, hogy a világjárvány 

időszakában diákjaink is szeretnének minél felelősebben és hosszabban iskolába járni.  

Természetesen ez utóbbi sokmindent meghatározhat és változtathat, hiszen eddig nem kellett, hogy munka-

terv része legyen pl. a digitális átállásra való protokoll, most pedig elképzelhetetlen nélküle. 

Mindezekkel együtt bízunk abban, hogy a mottóban is jelzett, püspöki tanévnyitó igehirdetés mondata több 

szempontból is meghatározza tanévünket, és a lehetőségek évét jelöli ki számunkra.  

 

A munkaterv tervezett feladatainak végrehajtásához és iskolánk működéséhez kérem Isten áldását!      

 

 

 Mesterházy Balázs 

 igazgató 

 

 

 

2 A tanév fő céljai, célok,  feladatok 

 

Az előttünk álló tanév fő céljait az alábbiakban határozzuk meg: 

 

1. A beiskolázás hatékonyságának további növelése 

2. A gimnáziumi osztály egyéni stílusjegyeinek megrajzolása 

3. Az intézményvezetői és intézményi tanfelügyeletre való tudatos felkészülés 

4. A tanmenetek aktualizálása az új kerettantervek/programtantervek alapján 

5. Iskolánk egyházi fenntartásba kerülése 20. évének megünneplése 

6. E-KRÉTA minél több funkciójának kihasználása 

7. A digitális oktatási stratégia kivitelezése  

8. Az Árpád téri szolgálati lakások külső felújítása 

9. Kollégiumunk nyári felújítása 

 

A fő célok bemutatása: 

 

2.1 A beiskolázás hatékonyságának további növelése 

 

Legutóbbi beiskolázásunk nem mondható rossznak, hiszen 110 diák iratkozott be hozzánk, akik közül 39 

ugyan saját diákunkként végzett, de nem lett volna „kötelező” maradniuk. Ezzel együtt még nagyobb hang-

súlyt szeretnénk fektetni a 8. osztályos diákok megszólítására, ami külön kihívás lesz ebben a pandémiás idő-

szakban, hiszen nem szerveznek nagy megyei, ill. regionális pályaválasztási alkalmakat. Erőnktől és időnktől 

telhetően a személyes megszólításra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, és vesszük fel a kapcsolatot egyes isko-

lákkal Kőszegen kívül Vas megyében, és az evangélikus iskolákban. Ez sok befektetett időt és anyagi forrást 

is igényel (utazás, szállítás, eszközök, nyomtatványok), de jó tudni, hogy a tantestület tagjai is jelezték szán-

dékukat az általános iskolai pályaorientációs órákon való részvételre. 

 

2.2 A gimnáziumi osztály egyéni stílusjegyeinek megrajzolása 

 

Nagy örömünk, hogy 10 fővel el tudtuk indítani gimnáziumi osztályunkat, erre már lehet építeni. A tan-

évnyitó utáni faültetés, a lelkes és kompetens osztályfőnök személye, valamint a diákok motiváltsága csak a 

 

A tanév mottója: „… és íme, megnyílt az ég…” (Mt 3,16) 

{iktatoSzam} {vonalkod}
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  Munkaterv, 2020-2021. tanév 

 5 

kezdet, ezekre építve szeretnénk megmutatni, hogy mi is jelent a teremtésvédelmi fókusz, az evangélikus 

identitás (7/10 ev.), és az egyéni tanulási utak ajánlása.  

Elkészült a gimnáziummal kiegészített pedagógiai programunk a tavasszal, majd a változtatott szakmai (!) 

program a nyáron, ebben a dokumentumban is vállaljuk többek között az értékelés kreatív sokszínűségét, a 

projektmódszer előnyben részesítését, valamint az egyes diszciplinák tematikus összekötését egyes szombati 

napokon. 

 

2.3 Az intézményvezetői és az intézményi tanfelügyeletre való tudatos felkészülés 

 

Az intézményvezető-váltás miatt a tavalyi tanfelügyeleti eljárás törlésre került, az idei tanévben várható. 

Ennek megfelelően készülünk az idei tanév során az intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzésre és a vezetői 

tanfelügyeletre. Június folyamán elkészültek a tantestület hiányzó önértékelései – a szakképzésben megjelenő 

béremelés is indokolta ezt. 

Az intézményi önértékelést ehhez kapcsolódóan folytatjuk. 

 

2.4 A tanmenetek aktualizálása az új kerettantervek/programtantervek alapján 

 

A 2020 januárjában megjelenő új NAT és a hozzákapcsolódó kerettantervek, valamint a 2020 nyarán (!) 

megjelenő Képzési és Kimeneti Követelményekre épülő szakmai programtantervek alapján létrehoztuk a he-

lyi tanterveinket, és ezek alapján készülnek már az új tanmenetek.  

Ezek elkészítésével is készülünk oly módon, hogy ne csak teljes mértékben megfeleljenek az intézményi 

tanfelügyelet dokumentumelemzés elvárásainak, hanem valóban magunk számára is egyértelműek legyen a 

fejlesztendő tanulói kompetenciák is. 

 

2.5 Iskolánk egyházi fenntartásba kerülésének 20. évének megünneplése 

 

A tavalyi tanévben sajnos el kellett hagynunk több, a 120. tanévhez kapcsolódó ünnepet, ezekből valam-

ennyit szeretnénk pótolni az idén kicsit más fókusszal.  

Október 12-ére tervezzük azt az áprilisról elhalasztott jubileumi alkalmat, amelyen hálát adunk a 120 éves 

intézményünk múltjáért, a jelenben zajló fejlesztésekért, és áldást kérünk a reményteljes jövőre. 

Tavaszra egy fotópályázatot hirdetünk, valamint pályaorientációs napunk is ennek jegyében valósul meg. 

 

2.6 Az E-KRÉTA minél több funkciójának kihasználása 

 

A tavalyi tanévben a szakképzési megállapodás értelmében át kellett térni az iskolának a KRÉTA admi-

nisztrációs rendszer használatára. Felülete nem aratott osztatlan sikert a kollégák között, de igyekszünk a leg-

többet kihozni belőle. 

A digitális munkarend alatt a szülőkkel való kapcsolattartáshoz jól tudtuk használni, most az idén pedig 

többcélú, szakképző intézményként a KIR-ből kikerülve (!) a nyilvántartási rendszerünk (SZIR) is ez lesz, 

így mindenképpen szeretnénk kompetensen használni – az esetleges szükségszerű képzéseket is elvégezve. 

 

2.7 A digitális oktatási stratégia kivitelezése  

 

A MEE digitális oktatási stratégiája (2019-2021) alapján a digitális fejlesztésre, eszközbeszerzésre ~8M 

Ft normatív támogatást kapott az intézmény, amit két tanév alatt kell felhasználni. 

A 2019. április 30-án induló projekt alapján a helyzetelemzés után a következő fejlesztési célokat határoz-

tuk meg, amelyek közül szinte mind teljesült is: 

 vezetékes hálózat kiépítése minden teremben 2 db végponttal 

 minden teremben laptop vagy asztali számítógép biztosítása 

 lehetőleg az összes tanterembe projektor biztosítása 

 okoseszközök bevezetése az oktatásba 

 

2020. március 12-én (!) tartottuk azt az oktatói továbbképzést, amelyen a felhő alapú tárhelykezelésről ta-

nultunk, és a drive-használat előnyeit tudtuk elsajátítani – ennek aztán néhány nap múlva (!) már nagy hasznát 

vettük 

Az elmúlt tanévben elindult a digitális információs fal az első emeleten és a tanári szobában, az idén a két 

másik szintre is elhelyezzük ezeket. A 20-as teremben tavaly kialakított magas osztálylétszámú gépterem (24 fő 

+ tanári PC) nagy népszerűségnek örvend, kollégák „versenyeznek” gyakori használatáért, ami jó hír. 

A korábbi (2011-es?) pályázatból meglévő notebook-ok akkumulátorai tönkrementek, de „asztali gép-

ként” használhatók. Ezeket tudtuk kiadni tavaly a tantermen kívüli digitális munkarend alatt diákjainknak, és 
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már idén is elvégeztük a felmérést, hogy kb. hánynak van szüksége ilyen eszközre, amennyiben ismét TKDM-re 

kényszerülünk.  

Ez utóbbihoz még szeretnénk az egységes owncloud-felhőn és Redmenta-feladatlapokon kívül az online 

kapcsolattartást is egységesíteni, ehhez tervezünk egy októberi képzést: Skype v. Zoom v. Google Meets? 

 

2.8 Az Árpád téri szolgálati lakások külső felújítása 

 

Tavaly decemberben átadásra került a – MEE támogatásból –gyönyörűen megújult Árpád téri homlokzat. 

Sajnáltuk, hogy akkor nem tudott sor kerülni a mellette lévő szolgálati lakásokat (3) és egy tantermet tartal-

mazó épületünk felújítására. Most ősszel ez is meg tud történni, szintén egyházi támogatásból (kb. 35M Ft) 

 

 

3 A tanév helyi rendje (részleteiben az intézmény feladatterve tartalmazza a dokumentum végén) 

 

 
 

 

4 Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak 

 

4.1 Istentiszteletek, egyházi alkalmak 

 A tanévi 7-8 ünnepi istentisztelet: A tanévkezdő (Veni Sancte) és tanévzáró (Te Deum) is-

tentiszteleteken kívül évente min. öt istentiszteletet tartunk, az egyházi év ünnepeihez kap-

csolódóan. 

1. 2020. szeptember 2. (hétfő)  tanévnyitó istentisztelet (Veni Sancte) 

2. 2020. november 3. (kedd)  reformációi istentisztelet (csendesnapon) 

3. 2020. december 18. (péntek) karácsonyi istentisztelet 

4. 2021. jan. 6. (szerda) 9:00!          vízkereszti istentisztelet (gyülekezettel) 

5. 2021. április 7. (szerda).  húsvéti istentisztelet 

6. 2021. április 30. (péntek)  ballagási istentisztelet  

7. 2021. május 13. (csütörtök) mennybemenetel istentisztelet (gyülekezettel) 

8. 2021. június 15. (kedd)  tanévzáró istentisztelet (Te Deum) 
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 Hétkezdő áhítat hétfőnként 8.00 – Az őszi időszakban a teremtett világban történő válto-

zásokra, az értékek újragondolására, és saját felelősségünk keresésére figyelünk. Ennek 

csúcspontja a szeptember végi rekollekció lesz. 

 Csoportonként heti kettő hittanóra: A tantervi követelményeknek megfelelően, felekezetek 

szerinti hitoktatás, idén először heti egy órában fakultációként a 13. évfolyamon és az érett-

ségire felkészítő, szakközépiskolás osztályainkban is. 

 Őszi és tavaszi diák csendesnap: Egy adott téma körüljárása, megrágása. A diák meg tudja 

a témával kapcsolatban fogalmazni, hol az ő helye az Isten országában és ennek a helynek a 

betöltését, személyes, tudatos döntés által is vállalja magára. A tanév során 2 alkalom: 

1. 2020. november 3. (kedd) 

2. 2021. március 10. (szerda) 

 Tanévkezdő csendesnap a tanárok számára (2020.08.24.): Téma: „Mit hoz ki belőlem Isten 

a vírushelyzetben?” 

 A téli időszakban kimerülő energiaforrásainkra, a kudarcokból való felállás során nyert erőre 

figyelünk majd, ennek a sorozatnak indító alkalma az őszi csendesnapunk, melynek témája a(z 

áprilisról elmaradt) „Sport és hit”. 

 Adventi alkalmainkat a diákok igényeihez szabjuk majd, keresni fogjuk a gyülekezettel közös 

ünnepi készülődés lehetőségeit is. 

 A járványhelyzetre való tekintettel a közeli római katolikus iskola középiskolás diákjaival ed-

dig megszervezett ökumenikus foci szervezés alatt áll.  

 A böjti készülődés során a „7 Wochen Ohne” programjába próbálunk bekapcsolódni. Idén má-

sodik alkalommal hamvazószerdára böjti rekollekciót tervezünk, az egyházmegyében szolgáló 

lelkészek minél szélesebb körű bevonásával. 

 A megyében található evangélikus általános iskolák lelkészeivel megtörtént a kapcsolatfelvé-

tel, keressük az együttműködés lehetőségeit. 

 

4.2 Hitoktatás  

 

Evangélikus hittant oktat Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész és egy csoportban Mesterházy Balázs igazgató. 

A római katolikus hittancsoportokat Gombos Ágnes oktatja, a református vallásúak (3 diák) hittanóráit idén 

megtartja a református lelkész. 

 

 

5 Ismétlődő feladatok 

 

Az ismétlődőnek nevezett feladataink között olyan tevékenységekre kell figyelmet fordítanunk, amelyek 

megoldása állandó összetevője munkánknak, vagy éppen azokra, amelyek megoldásával kapcsolatban eddigi 

eredményeink nem kielégítők. 

 

5.1 Beiskolázás  

(Ennek részletei a „Tanév kiemelt feladatai” részben szerepelnek!) 

A beiskolázásra még nagyobb hangsúlyt fektetve, a tavalyi tevékenységi formáit hatékonyabbá téve, 

az eredményességet most is szem előtt tartva kívánjuk bemutatni intézményünket. Különös tekintettel 

leszünk a most elindult gimnáziumi osztály folytatására, valamint a szakképzés változásai közepette a 

keretszámaink minél nagyobb kihasználására. 

 Pályaorientációs show és állásbörze, Szombathely – sajnos idén elmarad 

 Nyílt nap szervezése iskolánkban 2020. november 5-6. és december 4. 

 Tájékoztatás az általános iskolákban, végzős osztályok szülői értekezletein, osztályfőnöki órákon 

– személyes kapcsolatfelvétel (remélhetőleg minél több helyre „beengednek bennünket” a vírus-

helyzetben is) 

 Ismeretség keresése szakmai körökben 

 A környékbeli evangélikus gyülekezetekkel, egyházmegyével való közös alkalmak keresése 
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5.2 Kulturális eseményeink, színházlátogatások előkészítése, szervezése 

 

Minden évben ünnepélyes megemlékezést tartunk nemzeti ünnepeinken, jeles napjainkon.  

 

 tanévnyitó   2020. 09. 01. helyszín: Evangélikus templom 

 október 6.    2020. 10. 06.       KEK díszterem 

 október 23.    2020. 10 22.       KEK díszterem 

 szalagavató  2020. 11. 27.       Jurisics vár 

 március 15.  2021. 03. 12.       KEK díszterem 

 ballagás   2021. 04. 30.       Evangélikus templom 

 

A bizonytalan helyzet miatt az idei tanévben nem szervezünk bérletes színházlátogatást. Nyomon követjük a 

környékbeli színházak műsortervét, esetlegesen 1-1 előadásra (Sopron, Szombathely) szervezünk programot. 

 

5.3 Versenyfelkészítés, versenyeken való részvétel, versenyszervezés 

Helyi tanulmányi és művészeti versenyek 

 Tehetséges tanulóinkat ösztönözzük a különböző közismereti, művészeti, szakmai tanul-

mányi versenyeken való részvételre. Felkészülésüket szaktanáraink segítik.  

 A tanévben ismét meg szeretnénk szervezni elhunyt kolléganőnk emlékére az” Illés Mária 

TEKI-s matek versenyt”, erre a hagyományos versenyre hívjuk a környék általános iskolái-

nak 7. és 8. osztályos tanulóit. 

 Idén is Fotópályázatot írunk ki „Intézményünk 20 éve újra egyházi iskola” apropóból. 

 

A korábbi években megszokottak szerint figyelemmel kísérjük a meghirdetett tanulmányi, illetve mű-

vészeti versenyeket, de számítunk a vírushelyzet miatt ezek rugalmas változtatásaira is: 

 

 Részt kívánunk venni a Városi Művészeti Szemlén, illetve az evangélikus iskolák számára 

meghirdetett versenyeken  

 Részvételünket tervezzük az alábbi szakmai versenyeken: Országos Állategészség-

ügyi Verseny (csapatverseny), tanulóktól – és vírushelyzettől – függően a Guba Sándor 

Emlékverseny, a Csapó Dániel Emlékverseny, a nagykőrösi Tudományos Diákkonferen-

cia, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai tanulmányi versenyein (lo-

vász, szakács, vendéglátásszervező, logisztikai ügyintéző SZKTV Szakma Sztár, mezőgazda-

sági technikus OSZTV), a Kutató Diákok Konferenciáján. 

 Számos levelezős tanulmányi verseny indul a tanév során (Hebe, Pénzsztár stb.), amire az 

érdeklődéstől függően nevezünk. 

 

A munkaközösségi munkatervek részletesen tartalmazzák a versenyfelkészítéssel, versenyeztetéssel 

kapcsolatos feladatokat, időpontokat. 

 

5.4 Bajor testvérkapcsolat ápolása - Hogyan tovább? 

 

Intézményünk a németországi evangélikus scheinfeldi Realschule Schloss Schwarzenberg iskolával 14. 

éve ápol testvérkapcsolatot. 2018-ig minden évben sor került egy kölcsönös látogatásra, a találkozások 

egy közös projekten alapulnak, amelynek őszi programjai Scheinfelden zajlottak, míg tavasszal Kőszegen 

fogadtuk testvériskolánk tanulóit.  

A vírushelyzet nem engedi meg a külföldre utazást (legalábbis az első félévben), de a kapcsolatot szeret-

nénk „felmelegíteni”, az október 12-i hálaadó napunkra őket (ottani vezetőséget) is meghívjuk, és ott ta-

lán tudunk beszélni a lehetséges folytatásról. 

Azt továbbra is valljuk, hogy az iskola több mint matematika, magyar vagy szakmai órák tanulása. Nem 

utolsó sorban a külföldi diákcsere program külön vonzerő lehet a leendő gimnáziumi tanulók számára is. 
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6 Az intézmény működési feltételei 

 

 

6.1 Külső feltételek 

6.1.1 A jogi szabályozás változásai 

Az intézményi működést alapvetően meghatározó jogszabályok a következők. 

 2019. évi szakképzési (LXXX.) törvény,  

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

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), 

 A 2019. évi LXX. törvény (az Nkt. 2011. évi CXC. törvény módosítása, 2019.06.18.), 

 2011. évi CXC. törvényhez a 3. melléklet A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben 

alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei, 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. ren-

delet (NAT) és az 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet (NAT), 

 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2019-es tanév rendjéről, 

 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelettel módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelettel módosított 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógu-

sok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köz-

nevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI. 13.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: Vizsgaszabályzat) módosítása (5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet), 

 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és 

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül he-

lyezéséről 

 2016. évi LXXVI. Törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tör-

vény módosításáról, 

 Az oktatási intézmények működését szabályozó egyházi törvények, 

 2/2018. (I.18.) EMMI rendelet 10.§ a Óvodai és iskolai szociális segítő bevezetéséről 

 A tanév rendje rendelet (EMMI). 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényt kerettörvénynek kell tekinteni, a rendeletalkotás folyamata folya-

matos. A törvény több ponton is hivatkozik arra, hogy a konkrét szabályozást rendeletekben teszik közzé. A 

tanév-előkészítő munkálatok a fenti jogszabályok figyelembe vételével történtek a tanév rendjéhez igazodva. 

A tantárgyfelosztás során törekedtünk az arányos feladatelosztásra.  

Az előző évhez hasonlóan nagyobb teret kívánunk adni a szakmai kapcsolatok megújításának, a gimnáziu-

mi osztály alternatív programja fejlesztésének, a beiskolázás javításának, az ökológiai szemlélet formálásá-

nak, a sporttal összefüggő egészséges életmódra való nevelésnek. Ebben a tanévben ünnepeljük intézmé-

nyünk egyházi újraindulásának 20 éves jubileumát. 

 

 

6.2 Belső feltételek 

 

6.2.1 Személyi feltételek 

 

Intézményünkben jelenleg 29 főállású és 17 óraadó tanár dolgozik az alábbi megoszlásban. 

 

6.2.1.1 Intézményben a 2020/2021. tanévben foglalkoztatottak: 

 Pedagógus határozatlan munkaviszony főállású:  23 fő / ebből 1 részmunkaidős 

 Pedagógus határozott munkaviszony főállású:    6 fő / ebből 2 részmunkaidős 

 Pedagógus megbízási jogviszony:    14 fő 

 Pedagógus vállalkozási szerződés:      3 fő 

  Nevelést oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott: 4 fő 

 Szülési szabadság:          2 fő 

 Operatív munkatársak:          2 fő 

 Fizikai munkakörben foglalkoztatottak/részmunkaidősök: 14 fő/2 részmunkaidős 

 Tanszálló       4 fő 
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6.2.1.2 Változások az előző tanévhez képest: 

 

A) Pedagógus állományú dolgozók: 

 

Távozók: 

- NEM VOLT! 

 

Tartósan beteg: 

 Kovács Eszter 

 

Felvett új dolgozók (határozott idővel): 

 Martonné Némethy Márta gyógypedagógus 2020.08.15-től 

 Nagyné Kövér Tímea részmunkaidős közgazdász szakoktató 2020.08.17-től 

 

Óraadók határozott idejű megbízással (2020. szeptember 1-től 2021.06.30-ig): 

 Babai Zsófia német nyelv 

 Csukáné Szász Judit ének-zene 

 Ecker János kollégium 

 Garami Sándor közlekedés 

 Guba Klára vendéglátás/váll. 

 Mátrai István fizika/váll. 

 Proks Edina vendéglátás 

 Szakosné Zsigmond Terézia német nyelv 

 Szikora László informatika 

 Szikora Lászlóné informatika 

 Teschner Valéria logisztika 

 Török Miklós mezőgazdasági ismeretek 

 Mátrainé Tálos Ilona Margit kémia 

 Libor Dániel német 

 B. Tóth Gábor szakács 

 Vargáné Krug Ágnes munkavállalói ismeretek 

 Rónaszéki Linda vizuális kultúra 

 

B) Nem pedagógus állományú dolgozók 

 

Távozók: 

 Hittaller Gábor (traktoros közös megegyezéssel távozott 2020.07.21.) 

 Hefflerné Komáromi Kitti (gyeden lévő takarító közös megegyezéssel távozott 2020.07.01.) 

 

Munkaerőpiaci helyzet 

 Az iskola munkaerő-gazdálkodására korábban jellemző logisztika és vendéglátós szaktanár-hiány mérsék-

lődni látszik a tavaly érkezett egy főállású kolléganő munkájával. A logisztika terén így már csak kis óraszámú 

(5,5 óra) a külső óraadó. A szakács-vendéglátás oktatásban idén egy külső mesterszakács és egy új óraadó kol-

léganő oktatja a gyakorlatokat. (a korábbi oktató, Rátz Zoltán nem vállalta).  

Az idei nyáron senki nem távozott a tantestületből. 

A nyelvoktatás és az informatika terén vannak még óraadóink, a hirdetésre főállású kollégát nem, de óraadót si-

került találni. 

A kollégiumban továbbra is a két csoportban két teljes állású kollégiumi nevelő és egy nemrég nyugdíjba 

ment kolléga tíz órában látja el a kollégiumi ügyeletet és az éjszakázást. 

Büszkén mondhatjuk, hogy az iskola dolgozói között négy egykori tanítványunk (három pedagógus, egy ne-

velést-oktatást segítő) is dolgozik. 

A utóbbi években a tangazdaságban a legnagyobb a mozgás munkaügyi szempontból.  A fiatal, és jó munka-

erőt nehéz megtartani, ugyanis a mi bérezésünk nem tudja felvenni a versenyt a vállalkozói szférával, ezért a 

tavalyi évben felvett, volt tanítványunk novemberben felmondott. Jött helyette egy másik traktoros, de pár 

hónap után ő is elment. A tavasz folyamán sikerült felvenni 2 traktorost, közülük is az egyik a nyár folyamán 

felmondott.  

Szeptembertől szükségesnek láttuk, hogy a tavaly megüresedett portás állást új, részmunkaidős dolgozó felvé-

telével oldjuk meg. 
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A tanszálló júliusi elindulásával 4 fővel nőtt a létszám. 2 fő recepcióst, az egyiküket részmunkaidőben, vala-

mint 2 fő szobaasszonyt vettünk fel. Közülük 3 dolgozónál igénybe tudjuk venni 6 hónapig a Munkaügyi köz-

ponttól igényelt bértámogatást, ami 200.000 Ft havonta/fő. A tanszálló üzemeltetési feladatainak ellátását vál-

lalkozási szerződéssel végzi az egyik dolgozó.  

 

 

6.3 Kollégium 

 

Az idei tanévben is a Zrínyi utcai kollégium látja el a feladatot, közepes kihasználtság (35 fő) mellett, ami a 

vírushelyzetben alapvetően ideális. 

A nevelőtanári feladatokat 2 főállású – Cséryné Kiss Lívia, Kovátsné Kemenes Andrea – csoportvezető kol-

légiumi nevelő és a kollégiumban közösen foglalkoztatva Koltay Árpád látja el. A kollégiumi munkaközös-

ség vezetője Koltay Árpád az operatív irányítási, szervezési feladatokat látja el, valamint kollégiumi ügyele-

tet tart heti 10 órában. Ebben a tanévben is – a tavalyihoz hasonlóan – a kollégium éjszakai ügyeletet Ecker 

Jánossal kiegészülve három nevelőtanárra hárul. 

Az önismereti foglalkozások, prevenciós tréningek, egyéni segítő beszélgetések, bibliaórák az idei évben is 

a kollégiumi nevelés fontos részét képezik. E feladatokat részben Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész, rész-

ben pedig mentálhigiénés szakember, katolikus hitoktató, Gombos Ágnes segítségével látjuk el. 

Az előző tanévhez hasonlóan a kollégiumban foglalkoztatott takarító személyzet létszáma 2 fő. A hálók szá-

raz takarítását az ott lakó tanulók végzik, nevelőtanári ellenőrzéssel. A felmosást, a közösségi és mellékhelyi-

ségek takarítását továbbra is takarítószemélyzet látja el. 

A nagykorú tanulók, valamint a kiskorú tanulók –alkotmányos rendelkezések adta jogaikkal élve- szülői ké-

résre év elején írásban nyilatkozva megválaszthatják a napi ötszöri vagy háromszori étkezést. 

 

2021 nyarán fog megújulni a kollégium a MEE beruházási pályázatán nyert összegből – köszönet érte! 

 

 

6.4 Nevelőtestületi képzések, továbbképzések, szakvizsgák 

 

Továbbképzési programunkat megújítottuk, ami így 2023-ig tartalmazza az intézmény továbbképzési stratégiá-

ját. A pedagógusok továbbképzésre fordítható pénzeszközök a 2016. költségvetési évben külön normatíva soron 

nem jelennek meg a támogatásban, de a beiskolázási terv készítése továbbra is kötelezettség. Idén is igyekszünk 

kihasználni az EPSZTI nyújtotta lehetőségeket, az alábbi területeken: 

 Tanügyigazgatás, iratkezelés 

 Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés 

 Országos mérés folyamata, statisztikai alapfogalmak, FIT jelentés adatainak részletes értelmezése 

 Intézkedési terv készítése országos kompetenciamérés területén 

 SNI, BTM, integrált tanulók nevelése-oktatása (módszertani lehetőségek) 

 Iskolatitkárok továbbképzési napja 

 Gazdasági munkatársak képzése 

 

Részt veszünk a regionális tantárgygondozói programokon: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Történelem  

 Idegen és nemzetiségi nyelvek 

 Matematika és informatika 

 Természettudomány 

 Testnevelés és szabadidő 

 Osztályfőnöki munka 

 

A továbbtanuláshoz, szakvizsgához az egyéni igények írásbeli benyújtása - képzési szint, végzettség, időtartam, 

intézmény, finanszírozási igény, önerő/iskolai támogatás – szükséges, s ezek után kerül sor a döntésre.  

 

Szakvizsgával rendelkező kollégák: 

 Frank-Sziklai Márta   közoktatási vezető 

 Horváthné Várvizi Henriette  közoktatási vezető 

 Illés Péter  közoktatási vezető 

 Koltay Árpád  közoktatási vezető 
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 Mesterházy Balázs   közoktatási vezető 

 Dr. Molnárné Módra Nelli  közoktatási vezető 

 

Prioritást élvező képzések: 

– informatika – fizika, ill. német nyelvtanári szakos középiskolai tanári diploma 

 

A 2020/2021. tanévben minősülő kollégák: 

Gyakornokok minősítési eljárásában: Haizer-Kozma Ivett, 

Pedagógus II. minősítésben: Horváthné Várvízi Henriette. 

 

Egyéb továbbképzések: 

- iskolatitkárok továbbképzése: Kucserka Ildikó  

- gazdasági munkatársak képzése: Horváthné Oláh Csilla, Baráthné Doktor Krisztina,  

- mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés: Gergáczné Varga Andrea, 

- középiskolai magyartanár (ELTE Savaria Egyetemi Központ): Juhász Noémi, 

- közgazdász-tanár szak (Soproni Egyetem , Benedek Elek Pedagógiai Kar): Takács Zsuzsanna. 

 

Az egyes továbbképzéseket a részletes Továbbképzési beiskolázási terv tartalmazza. 

 

6.5 Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, csoportbontások 

 

A 2020/2021. tanévet a táblázatban feltüntetett osztályok, egy gimnáziumi osztály, egy technikumi, két szak-

képző iskolai (vendéglátós és lovász), négy szakgimnáziumi, két szakközépiskolai és két érettségire felkészí-

tő szakközépiskolai osztály kezdte meg, összesen 188 tanuló, 3 ágazatban (Mezőgazdaság és erdészet, Köz-

lekedés és szállítmányozás és Turizmus-vendéglátás). 

 

Az iskola oktatási profilja évfolyamonként és osztályonként (2020/2021.) 

 

  Osztályfőnök 
Osztály 

Szakma Létszám 
Osztály-

létszám 
Kerettanterv 

1.  Frank-Sziklai Márta 
9.G 

gimnázium 10 10 2020-as 

2.  Füzi Mária 

 

9.T 

 

mezőgazdasági 6 

24 2020-as 
turisztikai 12 

vendégtéri szaktech-

nikus 
6 

3.  Juhász Noémi 9.L lovász 10 10 2020-as 

4.  Dr. Molnárné Módra Nelli 
 

9.V 

pincér 10 
23 2020-as 

szakács 13 

5.  Haizer-Kozma Ivett 

 

 

10.A 

logisztika 5 

21 2018-as vendéglátásszervező 10 

turisztika 6 

6.  Kapyné Aranyos Györgyi 
 

10.C 
lovász 9 

15 2016-os 
pincér 8 

7.  Németh Vivien 
 

11.A 
logisztika 5 

 12 2018-as 
vendéglátásszervező 7 

8.  Dr. Molnárné Módra Nelli 11.C szakács 3 3 2016-os 

9.  Gergáczné Varga Andrea 

 

12.A 
turisztika 6 

21 2016-os mezőgazdaság 6 

logisztika 9 

10.  Illés Péter 
 

 
mezőgazdaság 10 

29 2016-os 
vendéglátásszervező 7 
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13.A logisztika 12 

11.  Gecséné Bedőcs Mónika 
12.K szakközépiskola 2 

éves érettségire fel-

készítő 

14 14 2016-os 

12.  Kovács Péter 
13.K szakközépiskola 2 

éves érettségire fel-

készítő 

6 6 2016-os 

  

 

 

ÖSSZE-

SEN: 
188 

 

 

 

 

6.6 Tárgyi, pénzügyi feltételek, tervezett beruházások, projektek 

 

6.6.1 Vizsgadíjak, jubileumi jutalmak  

 

A 2020. évi érettségi vizsgadíjak 769.370 Ft (bruttó) + járulék  

A 2020. évi szakmai vizsgadíjak: 796.400 Ft (bruttó) + járulék 

 

Jubileumi jutalmak 

 Gergáczné Varga Andrea (25 éves) 2020.09.01 

 Kutics András (30 éves) 2020.09.01. 

 

 Csehné Hámori Éva (40 éves) 2021.08.16 (nyugdíj miatt előbb: 2020. október) 

 Illés Péter Gábor (30 éves) 2021.08.20. 

 Koltay Árpád (40 éves) 2021.08.16. 

 Kovács Tamás (25 éves) 2021.07.01. 

 

6.6.2 Informatikai (számítástechnikai) eszközök 

 

Bővítettük az iskola szerverparkját 1 db DELL szerverrel, amin az új levelezőprogramunk működik. Az új 

domain cím a www.kegisz.hu lett, és ehhez kapcsolódóan létrehoztuk az egységes e-mail címet az összes 

dolgozónak. A Microsoft Exchange szerver 2019 programot választottuk, ami a levelezésen túl a közös cím-

jegyzéket, és naptárfunkciót is kezeli. A szerverterembe sok év után légkondicionáló került, ami biztosítja az 

eszközök zavartalan működését. 

 

A digitális oktatásra való átállás zökkenőmentesen indult, mivel előtte is már biztosított volt az iskola hálóza-

tának távolról való elérése. Március elején az e-dos keretében megtartott oktatás is hozzájárult ahhoz, hogy a 

felhő alkalmazás mindenki számára ismert volt az online oktatás elindulásakor. A meglévő eszközállomány-

ból tudtunk biztosítani a dolgozóknak otthoni használatra eszközöket, ill. a fent jelzett notebook-okból diá-

koknak is tudtunk adni. 

Az idei tanévnyitón 10 db tanulói laptopot tudtunk átvenni a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, amelyet 

köszönettel fogadtunk. 

 

 

6.6.3 Tangazdaság 

 

A tangazdaság 67 hektáros földterületeinek művelését – a saját, korszerű erő- és munkagépek, valamint a 

megfelelő munkaerő hiánya miatt – az idén is a Cséry Agro Kft-vel, bérmunkával oldjuk meg.  

A Cséry Kft. nagy szakmai precizitással, pontosan, tervezetten és átláthatóan végzi 2017. augusztustól a 

munkát. A szükséges feladatokról egyeztetünk, mindig visszajelzést kaptunk az elvégzett munkákról, a kifi-

zetések is pontosan megtörténtek.  

Az eredmények az elmúlt két évben felülmúlták a várakozást, és a korábbi években megismert számadatokat. 

Az idei évben a repce termésátlaga (3,88t/ha) az aszályos tavasz ellenére minden eddiginél kiemelkedőbb. Az 

őszi búza viszont az időjárási viszonyok miatt alul maradt az előző évhez képest mind mennyiségben 

(4,76t/ha), mind minőségben. A zab részben eladásra, részben saját felhasználásra (lótartás) fog hasznosulni. 

A kiadások levonása után 6,2 M Ft nyereség jelentkezett a várható mezőgazdasági támogatásokat is figye-

lembe véve. 

 

{iktatoSzam} {vonalkod}
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2019-ben az új gépek, eszközök megérkezése után gazdaságosabb volt eladni a régi, javításra szoruló, az 

újakkal kiváltható eszközöket. Idén is folytatódott még az értékesítés a tangazdaságban. 

 

Értékesítések: 

FengShou traktor: 300.000 Ft + áfa 

T25 traktor: 300.000 Ft + áfa 

vágótehén: 276.400 Ft + áfa 

(nehezen kezelhető) ló: 354.331 Ft 

összesen: 1.230.731 Ft nettó bevétel 

 

Ennél nagyobb nyereség ezt követően sem várható, mert a bérmunka és a ráfordított anyagok ára sajnos egy 

határon belül mozogva is magas, de legalább átlátható, tervezhető.  

A növénytermesztés a területalapú támogatást is hozzá számolva kismértékű nyereséget is mutat. 

A mezőgazdász tanulók is láthatják, megszemlélhetik a gazdálkodást. Az elszámolás alapja a tangazdaság 

vezetőnek (iskola megbízottjának) igazolása (idő, terület, munka). A szakmai képzésre egy kisebb ugar föld-

területet hagyunk meg tanulói művelésre. 

 

A  megújult lóistállót benépesítettük a régiből lovakkal. Bértartás kapacitásunk még van. 

Terveink között szerepel a megújult lóistálló mellett lévő leamortizálódott istállót felújítsuk, és ott egy-egy 

szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, baromfit be tudjunk mutatni. Erre szükség van, hiszen az oktatás egyik 

feltétele, és a vizsgákhoz is szükséges. Jó volna, ha a jövőben az újonnan alakuló vizsgaközpontok közül leg-

alább a lovas és/vagy a mezőgazdaság terén mi is vizsgaközponttá tudnánk válni! 

 

6.6.4 Finanszírozási nehézségek és elégedettségek 

 

Várhatóan továbbra is finanszírozási problémát jelent a sokféle képzési irányból, a szakmai, nyelvi, feleke-

zeti csoportbontásokból adódó ráfordítás, aminek „bevételi oldalát” a tanulói normatíva mellett az államtól 

a fenntartón keresztül kapott szakképző intézmények támogatása és az egyházi kiegészítő támogatás jelenti. 

A mérleg a kiadás oldalára billen el, a finanszírozandó feladatok jóval szélesebb körűek, ha csak egy gimná-

ziummal hasonlítjuk össze a működést! 

Örömünk re szolgál, hogy fenntartónk, a Magyarországi Evangélikus Egyház elismeri szakmai működé-

sünk fontosságát és anyagi ráfordítással is támogatja ezt az oktató-nevelő munkát!  

 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a demográfiai helyzet és a szakképzés állandó változásának bizonytalan-

sága ellenére sikerült beiskolázni egy technikumi, egy szakképző iskolai (ezt technikai okok miatt egy ven-

déglátós és egy lovász osztályra bontottuk szét) és egy kis létszámú érettségire felkészítő szakközépiskolai 

osztályt. 

Különösen örvendetes számunkra, hogy az alternatív oktatás programját magán viselő gimnáziumi osztályt 

el tudtuk indítani! 

 

A pedagógus életpálya bevezetéséből adódó bér- és járuléknövekedés nehezen kompenzálható. Ennek csak 

egy része finanszírozott normatív keretből, a különbözetet azonban nem tudjuk az egyéb működésből fakadó 

(szálláshely, termény, felnőttképzés stb.) bevételekkel kompenzálni. 

A szakképzési törvény változásából oktatói béremelést 2020. július 1-től megelégedéssel fogadták a kollé-

gák, várjuk a magyar államtól (és szükség esetén a fenntartó MEE-től) a finanszírozási oldalon a magasabb 

normatívál való kompenzálást. 

 

Nagy öröm és remény a KRAFT programból elkészült, már működő Harangtorony Tanszálló, ami oktatási 

feladatok mellett hosszabb távon – reményeink szerint megfelelő marketingstratégiával – jövedelmet is hoz-

hat az intézménynek. 

 

 

6.7 Az intézmény képzési változásai 

 

Az idei tanévtől kezdve a szakképzésben technikumba vagy szakképző iskolába jelentkezhetnek a tanulók. 

A technikum öt éves, a 12. osztály végén előrehozott érettségi tesznek magyar nyelv és irodalomból, mate-

matikából és történelemből, a 13. osztály végén pedig az idegen nyelv és a technikus vizsgát teszik le. Utób-

bi emelt szintű érettséginek felel meg. A szakképző iskola három éves. Ezt követően esti képzésben van lehe-

tőség két év alatt érettségi vizsgát szerezniük. 
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A 2019. évi, új szakképzési törvény (LXXX.) értelmében a 2020/2021. tanévtől (most szeptembertől) a szak-

képzésbe jelentkező tanulók nem szakmákra, hanem a szakmához tartozó ágazatba jelentkeznek. A techni-

kumokban 2 éves, a szakképző iskolában 1 éves ágazati alapozó végeztével  folyik majd a 2 ill. 3 éves szak-

mai képzés. Az alapozó oktatás végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Technikumban a 10., szakképző 

iskolában a 9. év végén történik a szakmaválasztás. A szakképzés időszakában lehetőség van duális keretek 

között, munkaszerződéssel a képzés helyszínét adó vállalatoknál a szakma elsajátítására. Technikumban és 

szakképző iskolában is ösztöndíjat kap a tanuló. 

Kifutó rendszerben tanulnak a szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályaink. 

 

Az új helyi tantervek kidolgozása az új jogszabályi változások miatt (2020. szeptemberétől tanulók számára 

új a kerettanterv) most is esedékes. A képzés sajátossága a megnövekedett szakmai óraszám, ezen belül a 

gyakorlati órák száma. A szakmai csoportbontásból adódó sokféleség, a sok óraadóhoz igazodni kénysze-

rülő órarendtervezés a tantárgyfelosztásban és az órarendben nehezen megoldható problémákat okoz. 

 

Az intézmény a mezőgazdasági szakképzés területét szeretné erősíteni. Örülünk, hogy a 9. osztályban 6 ta-

nulót sikerült felvennünk a mezőgazdasági technikus képzésre. 

 

Az idei tanévben az elsős tanulók száma duplájára emelkedett a tavalyi évhez képest. Nagy eredmény, 

hogy az idei tanévben több tanulót tudtunk felvenni (technikumba 24, szakképző iskolába 33), mint tavaly 

(szakgimnáziumban 21, szakközépiskolában 20). 

 

Szeretnénk a lovas képzés feltételeit tovább javítani. Keressük a lehetőséget, hogy a jövőben a mezőgazda-

sági ágazatban (mezőgazdasági technikus ill. lovász képzésben) vizsgaközponttá tudjunk válni. 

Szeretnénk kihasználni a tanszálló nyújtotta lehetőségeket a képzésekben. 

 

A gimnáziumi képzés alternatív programjának fejlesztésére és megvalósítására nagy erőket szeretnénk fordí-

tani. 

 

6.8 Az intézmény szakmai szervezetekben vállalt feladatai, tagság 

 

Kapcsolat a kamarákkal 

A szakképzés szervezés elengedhetetlen része a külső gyakorlati képzőkkel való kapcsolattartás. Iskolánk je-

lenleg 76 gazdálkodó egységgel tart kapcsolatot. A gyakorlati képzés szervezése során szorosan együttműkö-

dünk a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igaz-

gatóságával. 

A nevelőtestület tagjai közül hárman szerepelnek az érettségi vizsgaelnöki névsoron. A szakmai vizsgákon 

három kolléga vállal feladatot vizsgaelnökként vagy vizsgabizottsági tagként. 

 

Kapcsolat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (ŐNP) 

Az ŐNP-kal éves megbízási szerződés keretében a tangazdaságunk ellátja az ŐNP tulajdonában lévő 72 ha-

os gyepterület kezelését, kaszálását. A területalapú támogatás és az állatállomány szénával való ellátása miatt 

számunkra is kedvező ez az együttműködés. 

 

Kapcsolat az Írottkő Natúrpark Egyesülettel (INE) 

Évek óta szoros együttműködés valósul meg az INE és iskolánk között a kulturális, természetvédelmi, turisz-

tikai programok, vetélkedőkön való részvétel terén. 

 

Kapcsolat a városi önkormányzattal 

A kapcsolat sokrétű Kőszeg város önkormányzatával, egymás rendezvényein közösen veszünk részt. 

 

 

6.9 Tantestületi és munkaértekezletek 

 

Nevelőtestületi munkaértekezleteinket tervezetten havonta csütörtökönként 14 óra 30 perckor tartjuk, va-

lamint minden egyéb csütörtökön nagyszünetben információs értekezletet tartunk.  

 

Évente két alkalommal nevelési értekezletet tartunk: 

1.) Nevelési értekezlet (őszi) 2020.12.12. 

Téma: Iskolamarketing 
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2.) Nevelési értekezlet (tavaszi) 2021.03.25.  

Téma: Érettségi eredmények javítása 

 

 

6.10 Mérések, vizsgák a 2020/2021-as tanévben 

 

Ebben a tanévben várhatóan 27 tanuló tesz érettségi vizsgát. Az ötödik vizsgatantárgyként megjelenő, köte-

lezően választandó ágazati szakmai ismeretek ötödik alkalommal szerepel a szakgimnáziumi vizsgapalet-

tán. 

 

A tavaszi vizsgaidőszakban négy – mezőgazdasági technikus, logisztikai ügyintéző, vendéglátásszervező, 

szakács – szakmai vizsga csoportunk lesz. A képzések komplex vizsgával zárulnak.  

 

A szakképzési törvény határozza meg, hogy csak azok a tanulók mehetnek külső gyakorlati helyre tanuló-

szerződéssel, akik a 9. évfolyam során sikeres ágazati alapvizsgát (korábbi szintvizsga) tesznek. A vizsga 

célja felmérni, hogy elsajátította-e a tanuló az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. 

 

Az idei tanévben pincér, szakács és lovász ágazati alapvizsgákat szervezünk. 

 

6.10.1 A vizsgák rendje: 

 

Középiskolai érettségi vizsgák (2021. évi május-júniusi vizsgaidőszak): 

Írásbeli vizsgák: 2021. május 03-24. 

Szóbeli vizsgák: 2021. június 14-18. 

 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok: 

Írásbeli vizsgarész, írásbeli vizsgatevékenység: 2021. május 11-13., május 15., május 20. 

Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, vizsgatevékenység: 2020. május-június 

 

Szintvizsga: 2020. október (pincér, lovász) 

Ágazati alapvizsgák: 2021. április 

 

6.10.2 Mérések 

 

Netfit mérés 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021. január – április. 

Eredmények feltöltése NETFIT rendszerbe: 2021. május 28-ig. 

 

Kompetenciamérés 2021. május 26. 

Kiemelt figyelmet igényel az Országos Kompetenciamérés eredményeinek javítására a szükséges korrekciók 

végrehajtása. 

 

A tavaly – pandémia miatt – elmaradt kompetenciamérés miatt külön intézkedési tervet nem készítettünk, bár 

a 2020. júniusi tanévzáró értekezleten az előző év eredményeit áttekintettük. Ezek alapján meg tudtuk erősí-

teni azt, hogy a matematikai kompetenciát a következőképpen igyekszünk javítani: 

o A kompetenciamérés előző évi feladatait folyamatosan beépítjük a matematika órák 

menetébe, hogy rutint szerezzek a gondolkodtató feladatok megoldásában. 

o A 10. osztályban (esetleg a 9. osztály második félévében) a matematika óra első percei-

ben kompetencián alapuló érdekes logika feladat megismertetésével, megoldásával fog-

lalkozunk. 

o A nehézséggel küzdő gyermekeknek a részfeladatokat jelölünk ki (szükség esetén diffe-

renciált munkavégzéssel). 

A szövegértési kompetenciában pedig minden szaktanár a tanórákon (nem csak a matematika és a magyar 

órán, hanem minden tanórán) havonta legalább egy alkalommal oldasson meg kompetencia feladatokat! Így 

rutint szerezhetnek a tanulók az ilyen típusú feladatok megoldásában! Mindez rendszeres konzultációt igé-

nyel a szaktanárok és az osztályfőnök között. 

 

Az elérendő célok: 

 A kompetenciamérés eredményeinek javítása (különösen a matematikai kompetencia terén) 

 A tanulók motivációs szintjének fokozása 
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 Az IKT eszközök beépítése a képességfejlesztés folyamatába 

 A tanulók iskolához fűződő attitűdjének pozitív irányú formálása 

 A tanulás, ismeretszerzés élményszerűvé tétele, megkedveltetése a tanulókkal 

 A kooperatív technikák alkalmazásával, a tanulói munkáltatás formáinak előtérbe helyezésével a 

kompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése 

 A szövegértési képesség komplex formában történő fejlesztése, mely minden tanórán megvalósul 

 A rászoruló tanulók egyéni foglalkozások keretében történő felzárkóztatása (pl. korrepetálás) 

 A tanulók felkészítése a mérés szituációjának megfelelő kezelésére  

 A hátrány csökkentése, a lemorzsolódás megelőzése. 

 

 

6.11 Ifjúságvédelem 

6.11.1 A gyermek és ifjúságvédelem,  

Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelem a hatályos jogszabályokat és a helyi pedagógiai (szakmai) 

programot figyelembe véve éves munkaterv alapján folyik. Kiemelt feladataink a megelőzés, felderítés, jel-

zés és segítségnyújtás, amelyek ellátása közben pedagógiai, pszichológiai, mentálhigiénés, szociális, egész-

ségügyi és érdekvédelmi feladatokat kell ellátnunk. Nagy figyelmet fordítunk a veszélyeztetett, hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és felzárkóztatásra szoruló tanulóknak történő segítségnyújtására, 

valamint az esélyegyenlőség megteremtésére.   

A feladatokat tavaly félév óta Juhász Noémi kolléganőnk látja el, természetesen osztályfőnöki, vezetői és 

gyógypedagógusi segítségekkel. A problémás tanulók esetén, ő koordinálja a kapcsolattartást a segítő 

szervezetekkel, hatóságokkal.  

Mellékletben csatolt munkatervéből csak az aktuális fejezetet másolom ide: 

 

„A Covid-19 vírus terjedése miatt fel kell készülnünk az esetleges tantermen kívüli digitális oktatás 

visszatérésére. Az előző, 2020 márciusában kezdődő időszak általános tapasztalatai alapján arra kell 

törekednünk, hogy minél kevesebb tanuló előmenetelét érintse negatívan ez a speciális oktatási helyzet, hiszen 

országos szinten rengeteg gyermek maradt le vagy szakadt le teljesen a többiekhez képest. 

Iskolánk az első hullám idején minden eszközével és erőforrásával azon munkálkodott, hogy tanulóit 

átsegítse ezen a nehéz időszakon. Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy az összes diákunk követte a 

digitális oktatást és nagyrészt sikeresen teljesítették az ezzel járó kihívásokat. Egy esetleges iskolabezárás esetén, 

illetve arra készülve a legfontosabb teendőink: 

1. Számítástechnikai eszközök biztosítása azokat igénylő tanulóinknak, az igények előzetes felmérése tanév 

közben már zajlik. 

2. A kapcsolattartás lehetőségeinek felkutatása, minél szélesebb körű kapcsolattartásra történő 

berendezkedés. Szülő és diák elérhetőségeinek beszerzése, a meglévő adatok aktualizálása. 

3. A már bevált informatikai felületek használatának megismertetése a diákokkal, felkészülés az oldalak, 

alkalmazások kezelésére, még inkább egységesíteni a digitális munkarend platformjait. 

4. Az osztályfőnökök segítségével figyelni, van-e olyan tanulónk, akinek helyzetét nehezítik, hátrányosan 

befolyásolják a távoktatás követelményei, illetve a távoktatás miatt változó körülmények. 

5. Már a normál munkarendben fokozottan vizsgálni, kik kerülhetnek nehéz helyzetbe egy esetleges 

iskolabezárás során. Felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy ilyen esetben is kérhetnek segítséget az 

iskolán keresztül.” 

 

A tanév során vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy egy jótékonysági alapítvány létrehozása hogyan és 

mennyiben szolgálná a hátrányos helyzetű tanulók támogatását! 

 

6.11.2 SNI, HH, HHH tanulók, az esélyegyenlőség területén tervezett éves feladatok 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság által sajátos nevelési igényűnek diagnosztizált gyermekek integrált 

nevelése, oktatása kiemelt feladatként jelentkezik e tanévben is. A szakmai felügyeletet, kompetenciát az 

idei tanévtől először főállású gyógypedagógusunk segítségével tudjuk biztosítani. Nagy öröm, hogy Mar-

tonné Némethy Márta teljes munkaidőben csatlakozott iskolánkhoz, ő koordinálja az intézményben folyó 

fejlesztő munkát, a következőkkel dolgozik: 

A tanulási képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok által diagnosztizált 

sajátos nevelési igényű tanulók 

 egyéni és kiscsoportos fejlesztések, ezzel a tanulási folyamat segítése, a korcsoporttal való hala-

dás lehetővé tétele, 

{iktatoSzam} {vonalkod}
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 a szakmai vizsgához/érettségihez szükséges elméleti tudás elsajátításának speciális módszerek-

kel történő elősegítése. 

 

A pozitív nevelési hatásrendszer érvényesítésével, valamint a szülők rendszeres tájékoztatásával és 

bevonásával az iskolai fegyelmet rendszeresen megsértő, a tanulmányaikat szélsőségesen elhanyagoló 

tanulók számának, valamint a lemorzsolódási arányok csökkentése a cél. Az elmúlt tanévben ez 10%-

ra emelkedett, így a zalaegerszegi POK javasolta, hogy vegyük igénybe az általuk szervezett Őszi és 

Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napokat, műhelyfoglalkozásokat, bázisintézményi rendezvényeket, to-

vábbképzéseket, szakmai szolgáltatásokat. Az intézményhez rögzített beavatkozások alapvetően al-

kalmasak az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére, de az új kihívások miatt 

szükséges a folyamatos képzés. 

6.11.3 A DÖK közreműködésével szervezett iskolai programok 

 

A diákönkormányzati munka irányítását (ld. 8.4.7. melléklet) ebben a tanévben is Kovátsné Kemenes Andrea 

tanárnő koordinálja. Készülnek a csipetkeavatóra, a diákgyűlésre, és a farsangfarkára (immár) hagyományo-

san tervezett diáknapra, és egyéb programokra, valamint a folyamatos érdekképviseletre. 

 

 

6.12 Intézményi ellenőrzéshez  

 

Ide tartozik a pedagógus előmeneteli rendszer (köznevelési maradványa), a tanfelügyeleti ellenőrzéssel, intéz-

ményi önértékeléssel és a minősítésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a közös felkészülés az 

intézményi önellenőrzésre. 

A 2020/2021-es tanév tervezett pedagógus előmeneteli programja (portfólió készítés, minősítés) 

 

Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásokra jelentkeztek: 

 Horváthné Várvizi Henriette (2021. február) 

 dr. Molnárné Módra Nelli (nem kapott új időpontot) 

Gyakornokból Pedagógus I-be minősítési eljárásban vesznek részt: 

 Haizer-Kozma Ivett, Mentora: Füzi Mária (2020. szeptember 29.) 

 

Iskolánk pedagógusai a szakképzési tv. szerint oktatóvá váltak, így más önértékelési rendszer vonatkozik 

ránk július 1-től, ezeket az értékeléseket három szinten (ön-, munkaközösségvezetői, igazgatói) elvégeztük. 

 

 

7 Ökoiskolai feladatok 

 

Általános (minden feladatellátó helyet és munkaközösséget érintő) feladatok: 

- szemléletformálás, a jó példa továbbadása - fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés  

- takarékosság az erőforrásokkal (víz, villany, gáz) 

- szelektív hulladékgyűjtés (tantermenként, tanáriban, kollégiumban) 

 

Az idei tanévünk ökoiskolai céljai: 

 az új helyi tantervekben is jelenjenek meg a  fenntarthatóságra és a globális felelősségvállalásra nevelés 

szempontjai, 

 teremtésvédelmi-ökoiskolai munkacsoport alakul, 

 az iskolaudvar, iskola, kollégium „zöldítése”, 

 „ökolehetőségek” a tankert, a tangazdaság munkájában, 

 előadások, kiállítások (kapcsolódva a város ilyen témájú rendezvényeihez, pl. Írottkő Natúrpark, Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóság előadásai a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontjában), 

 témanap/témahét: Teremtés Hete, Fenntarthatóság hete, Te Szedd!, BISEL, 

 kiállítás, akció (pl. faültetés, szemétgyűjtés, fotókiállítás stb.), 

 a „zöld jeles napok” közül néhány megünneplése (pl. Víz Világnapja (Március 23.), Föld Napja (Április 

22.), Madarak és Fák Napja (Május 10.), Európai Autómentes Világnap (Szeptember 22.), az Állatok Világnap-

ja (Október 5.) a Lelki Egészség Napja (október 10.) stb.) 

 környezeti felmérések (BISEL – újra bekapcsolódni, GLOBE?, vadonleső – népszerűsíteni), 

 kapcsolat a szülői munkaközösséggel, a helyi ökoiskolával (Bersek J. Ált. Isk.) 

 milyen területeken kell fejlődnünk az Örökös ökoiskolai cím eléréséért,  

{iktatoSzam} {vonalkod}
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 a tanév végén az ökoiskolai pályázat benyújtása (határidő: 2021. május)  

 

8 Intézményi munkaterv havi bontásban (2020/2021) 

 

A tanév helyi rendjét részletesen a munkaterv melléklete, a Feladatterv tartalmazza. 

 

Kőszeg, 2020. szeptember 15.  

  
 Mesterházy Balázs 

 igazgató 
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9.2 Tantárgyfelosztás  
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9.4.6 Gazdasági-vendéglátás-turizmus munkaközösség (Dr. Molnárné Módra Nelli) 

9.4.7 DÖK munkaterve (Kovátsné Kemenes Andrea) 

9.4.8 Ifjúságvédelmi felelős munkaterve (Juhász Noémi) 

{iktatoSzam} {vonalkod}
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}


