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Munkaterv 

1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2019/20-as tanévre 

Valamennyi üzemeltetéssel kapcsolatos feladat ellátását, csak a saját létszámunk 

igénybevételével oldjuk meg. 

Az oktatási időszak befejeztével az épületekben folytatott tevékenységek az előzetes felmérés 

tapasztalatait figyelembe véve terv szerint zajlottak. (festések, mázolások, nyílászáró 

szerkezetek, bútorok, tantermi berendezések átvizsgálása szükség szerinti javítása, kollégiumi 

vizesblokkok, zuhanyzó, fűtési rendszer tartozékainak megfelelő működőképességének 

vizsgálata, karbantartása. 

A tornateremben a karbantartási tervben leírtak ellenére, a használati biztonságot javítani célzó, 

a közvetlen balesetveszélyt mérsékelni próbáló beavatkozásokat tettünk. 

A teremben csak pedagógus felügyelete mellett lehet tartózkodni. A teremben a futball tilos! 

Az eszközök összeállítása felügyelettel történik (pl ping-pong asztal. A sport bútorokat, 

eszközöket (zsámoly, pad, szőnyeg, tatami) csak a rendeltetésének megfelelő célra használjuk.  

A gyűrű rögzítésénél beázás volt (korrózió nyom) nem ellenőrizhető csak burkolat bontással 

terem szélességben. 

Valamennyi textil, és ágynemű tisztítását itt végezzük, a mosoda szinte folyamatosan üzemelt. 

A nyár folyamán megtörténtek a szükséges karbantartások. Új számítógépek beszerzésére nem 

volt lehetőségünk, így jelenlévő gépek álnak továbbra is rendelkezésre.  A tanév kezdetére az 

informatikai termek és a nyelvi labor rendelkezésre állnak.  

Az önkormányzattól kapott információk szerint a villámkárosult gépeket szeptember 18-án 

hozzák vissza. 

A tanárok fénymásolói pontjaiban változás történik, a kódok változnak rendszerfrissítés miatt, 

ezért újra kell regisztrálni. A nyomtatási pontok árában változás nem történik. 

A munkaközösségek az idei tanévben is kapnak laptopokat és projektorokat.  

Az informatika termekben, valamint a nyelvi laborban egy karbantartási füzet lesz kihelyezve, 

ahol jelezni lehet az aktuális hibákat.  

  



4 
 

2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok 

2.1.Iskolai adatok 

Tanulók Létszám Számított 

létszám 

Tanulók létszáma  457 fő 487 fő 

Ebből: BTM-es 17 fő  

 SNI-s 30 fő  

 Hátrányos helyzetű 39 fő  

 Halmozottan hátrányos helyzetű 46 fő  

Tanulói jogviszonya szünetel  0 fő  

2.2. Osztályok, tanulócsoportok 

Osztályok 

megnevezése 

Szakmai csoportok megnevezése Létszám Számított 

létszám 

9.A vendéglátóipar és közgazdaság ágazat 26 29 

1/9.C pincér, szakács 26 29 

1/9. E eladó 15 15 

9. E előkészítő évfolyam 9  9 

10. A vendéglátóipar és kereskedelem ágazat 23 25 

2/10.C pincér 17 20 

2/10. D szakács 20 24 

2/10. E eladó 22 25 

5/13.G érettségire felkészítő évfolyam 20 20 

11. A vendéglátóipar és közgazdaság ágazat 24 27 

3/11.C pincér 16 18 

3/11. D szakács 17 20 

3/11. E eladó 14 15 

4/12.G érettségire felkészítő évfolyam 18 19 

12. A vendéglátóipar és kereskedelem ágazat 18 19 

2/14. A pénzügyi-számviteli ügyintéző: 1. év és 2. év 18 19 

5/13.V vendéglátásszervező és kereskedő 33 33 

1/11. SZG 
felnőttoktatás, esti tagozat - szociális 

gondozó és ápoló 

13 13 

2.SZ  
felnőttoktatás, esti tagozat - szociális 

gondozó és ápoló 

24 24 

1/12. DG 
felnőttoktatás, esti tagozat – demencia 

gondozó 

25 25 

1/13. SZA 
felnőttoktatás, esti tagozat – szociális 

asszisztens 

12 12 

1/13. SZSZ 
felnőttoktatás, esti tagozat – szociális 

szakgondozó 

10 10 

2/14.V 
felnőttoktatás, esti tagozat - 

vendéglátásszervező 

5 5 

1/12. SZ felnőttoktatás, esti tagozat – diétás szakács 16 16 

1/12. K 
felnőttoktatás, esti tagozat – kis- és 

középvállalkozások ügyvezetője I. 

16 16 
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3. Személyi feltételek biztosítása 

3.1. Dolgozói létszámadatok 

 Pedagógusok száma: 41 főállású + 3 óraadó  

Főállású Részmunkaidős Óraadó 

Határozott idejű Határozatlan idejű   

0 41 1 3 

 Tartósan távollévő dolgozók száma: 0 fő 

 Pedagógiai munkát segítők száma: 3 fő 

 Közfoglalkoztatott: 1 fő 

 Fejlesztő pedagógusi feladatokat ellátók: 1 fő 

 SNI-s tanulók fejlesztését ellátók: 1 fő 

 Technikai dolgozók száma: 17 fő 

 Továbbtanulók száma: 5 fő 

 Munkaközösségek száma: 6 

Mk. megnevezése: Mk. vezető: Mk. tagjai 

Osztályfőnöki Vargáné Hutka Erzsébet 

Ádám Ildikó 

Baloghné Komáromi Tünde 

Benzo Viktória 

Bodroghy Györgyi Sarolta 

Dr. Kocsis Lajos 

Éles Anita 

Fekete Gyula 

Gyüréné Kassai Zita 

Hauser Gabriella 

Kassai Edina 

Kocsis László 

Takács-Katona Éva 

Ress Eszter 

Soltész Nóra 

Szalai Gábor László 

Szénási Zsuzsanna 

Turócziné Tolnai Katalin 

Tokaji Anita 

Vallerné Venczel Éva 

Humán Ádám Ildikó 

Ádám Ildikó 

Bodroghy Györgyi Sarolta 

László Jenő 

Vargáné Hutka Erzsébet 
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Idegen nyelvi Hetziné Csáki Júlia 

Benzo Viktória 

Hauser Gabriella 

Hetziné Csáki Júlia 

Ladányiné Kohlmajer Zsuzsa 

Szalai Gábor László 

Csikai Katalin 

Természettudományi Fekete Gyula 

Éles Anita 

Katona Éva 

Kocsis László 

Pózerné Bodnár Mónika 

Szabó István 

Szénási Zsuzsanna 

Vallerné Venczel Éva 

Kincses Róbert 

Kovács Mária 

Vendéglátás szakmai Soltész Nóra 

Gálné Mulik Éva 

Kassai Zoltán 

Kocsis László 

Kovács Csaba 

Kovács Gyula 

Lőwy Péter 

Soltész Nóra 

Turócziné Tolnai Katalin 

Vallerné Venczel Éva 

Kereskedelem-

közgazdaság 

szakmai 

Baloghné Komáromi 

Tünde 

Baloghné Komáromi Tünde 

Gálné Mulik Éva 

Hidasi Lajos 

Kassai Edina 

Ress Eszter 

Szénási Zsuzsanna 

Turócziné Tolnai Katalin 

Gálya Marianna 

Hengspergerné Szabó Gyöngyi 

Kassai Angéla 

Tokaji Anita 

 

4. Törvényi változásokból adódó feladatok: 

Feladat: Felelős: Határidő: 

Pedagógiai Program módosítása Szabó István 2019.08.31. 

Házirend módosítása Szabó István 2019.08.31. 

Éves munkaterv Szabó István 2019.09.16. 
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5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 

5.1. Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok 

 Pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés 

 A lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése 

 Helyes önismeretre nevelés (az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának 

kifejlesztésére való törekvés) 

 Az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása 

 A munka, az erőfeszítés és általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése 

 Önállóság, a személyiség maximális tisztelete (az emberi identitás megőrzése, a másság 

vállalása, elfogadása) 

 Korszerű és sokoldalú általános műveltség biztosítása 

 Alkotó gondolkodásra nevelés 

 A hagyományok tiszteletére, ápolására nevelés, az iskolánkhoz való kötődés erősítése 

 Intézményünk külső és belső kommunikációjának javítása 

 Még szorosabb együttműködés az iskola és a kollégium között 

5.2. Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok 

 Magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása 

 A kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése 

 Kompetenciafejlesztés 

 Korszerű és sokoldalú szakmai ismeretek elsajátítása 

 Legalább egy idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátítása 

 Az ismeretszerzés képességének fejlesztése, eligazodás a modern technika, a 

számítógép és az internet világában, mindezek felhasználási lehetőségei a tanulásban 

 Az eredményes tanulási módszerek megismertetése 

 Az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 

 A szakmai és az érettségi vizsgákra való felkészülés a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően: a tanulók alapos felkészítése, a vizsgához kapcsolódó dokumentumok 

szakszerű összeállítása és előkészítése, az írásbeli dolgozatok megoldókulcs szerinti 

javítása, szakmai konzultációk, a vizsgák zavartalan lebonyolítása. 

 Minden tanuló végzettség birtokában távozzon iskolánkból 

6. Önértékelési modell kialakításának ütemterve 

Feladat: Felelős: Határidő: Célok, tervezett eredmények 

Az önértékelés 5 éves 

tervének felülvizsgálata, a 

törvényi változásokból adódó 

módosítása és elfogadása 

Szabó István 2019. 

szeptember 

vége 

Az elkészült és elfogadott 

tervek alapján az önértékelés 

beindítása 

Az önértékelés 1 éves 

tervének elkészítése és 

elfogadása 

Szabó István 2019. 

szeptember 

vége 

Az elkészült és elfogadott 

tervek alapján az önértékelés 

beindítása 

Az önértékelésre kijelölt 

kollégák munkájának 

felülvizsgálata 

Szabó István, 

az önértékelési 

team tagjai 

a tanév során 

folyamatosan 

Az értékelés dokumentumainak 

elkészítése, a pozitívumok és 

negatívumok feltárása, az 

esetleges fejlesztések 

beindítása 
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7. Nemzeti és iskolai ünnepek, rendezvények, programok 

Program: Időpont: 
Megvalósítás 

formája: 
Résztvevők: Felelős: 

Összevont szülői 

értekezlet (9. 

évfolyam) 

2019. 

szeptember 

20. 

A kilencedikes 

tanulók műsora 

A 9. 

évfolyamos 

tanulók 

Tokaji Anita 

Kocsis László 

Szalai Gábor 

László 

Aradi vértanúk 

megemlékezés 

2019. 

október 4. 

Iskolarádiós 

megemlékezés, 

osztályfőnöki órák 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

László Jenő 

Megemlékezés az 

1956-os 

forradalomról 

2019. 

október 22. 

Iskolai ünnepély, 

koszorúzás a 

városi ünnepségen 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

László Jenő, 

Bodroghy 

Györgyi 

Sarolta 

Karácsonyi 

ünnepség 

2019. 

december 20. 

Iskolai ünnepély az iskola 

tanulói és 

tanárai 

Kollégiumi 

nevelőtanárok 

A Magyar Kultúra 

Napja 

2020. január 

22. 

Iskolarádiós 

megemlékezés, 

osztályfőnöki órák 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

Bodroghy 

Györgyi 

Sarolta 

A kommunista 

diktatúrák 

áldozatainak napja 

2020. február 

14. 

Iskolarádiós 

megemlékezés, 

osztályfőnöki órák 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

Dr. Kocsis 

Lajos 

Az 1848/49. évi 

forradalom és 

szabadságharc 

2020. 

március 13. 

Iskolai ünnepély, 

koszorúzás a 

városi ünnepségen 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

Ádám Ildikó 

László Jenő 

Éles Anita 

A holocaust 

áldozatainak 

emléknapja 

2020. április 

15. 

Iskolarádiós 

megemlékezés, 

osztályfőnöki órák 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

Dr. Kocsis 

Lajos 

A nemzeti 

összetartozás napja 

2020. június 

4. 

Iskolarádiós 

megemlékezés, 

osztályfőnöki órák 

az iskola 

tanulói és 

tanárai 

-Dr. Kocsis 

Lajos 

Tanévzáró ünnepség 2020. június 

20. 

Iskolai ünnepély az iskola 

tanulói és 

tanárai, szülők 

Bodroghy 

Györgyi 

Ádám Ildikó 

Szalagavató 2019. 

november 

22. 

Iskolai ünnepély az iskola 

végzős tanulói 

és tanárai, 

szülők 

Vargáné 

Hutka 

Erzsébet 

Bodroghy 

Györgyi 

Sarolta 

László Jenő 

Benzo 

Viktória 

Soltész Nóra 

Ballagás 2020. április 

30. 

Iskolai ünnepély az iskola 

tanulói és 

tanárai, szülők 

Vargáné 

Hutka 

Erzsébet 
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Rendezvények napja 2020. április 

23. 

versenyek, 

vetélkedők 

az iskola 

tanulói, 

pedagógusai, 

meghívott 

vendégek 

Baloghné 

Komáromi 

Tünde 

Soltész Nóra 

Pecúr-avató 2019. 

szeptember 

19. 

Játékos feladatok az iskola 9. 

évfolyamos 

tanulói  

Tokaji Anita 

Szalai Gábor 

László 

Kocsis László 

Soltész Nóra 

 

8. Tanulói külső és belső mérés, értékelés 

Mérés-értékelés megnevezése Határidő: Felelős: 

Országos kompetenciamérés 2020. május 27. 
Vargáné Hutka 

Erzsébet 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

2020. január 9. – 

április 26. között 
Fekete Gyula 

Szintfelmérés angol és német nyelvből 
2019. szeptember 

eleje 
Hetziné Csáki Júlia 

Magyar nyelv – szövegértés – bemeneti 

mérés 

2019. szeptember 

eleje 
Ádám Ildikó 

  



10 
 

9. Belső ellenőrzés 

Ellenőrzési tevékenység 

megnevezése: 

Határidő: Felelős: 

A közösségi szolgálat 

teljesítése és dokumentálása 

folyamatos Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

dr. Kocsis Lajos 

A középfokú iskolák Nkt.81.§-

ában foglalt értesítési 

kötelezettségének teljesítése 

2019. október 31. Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

Baloghné Komáromi Tünde 

A kompetenciamérés 

eredményeinek javítására 

szolgáló intézkedési terv 

végrehajtásának ellenőrzése 

2019. június 15-ig Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

Baloghné Komáromi Tünde 

Az osztályfőnökök 

adminisztrációs 

tevékenységének ellenőrzése 

folyamatos Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

Baloghné Komáromi Tünde 

A munkaközösségek 

munkatervének, helyi 

tanterveinek és tanmeneteinek 

ellenőrzése 

2019. szeptember 30. Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

Baloghné Komáromi Tünde 

A kollégiumi dokumentumok 

felülvizsgálata 

2019. szeptember 16. Szabó István 

Gyüréné Kassai Zita 

 

Óralátogatások (kiemelt 

feladat: a pedagógus 

minősítésben résztvevő 

kollégák) 

folyamatos Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 

Baloghné Komáromi Tünde 

Munkaközösség-vezetők 

Tanulószerződések, gyakorlati 

igazolások meglétének 

ellenőrzése 

folyamatos Soltész Nóra 

osztályfőnökök 

Gyakorlati hiányzások nyomon 

követése 

folyamatos Soltész Nóra 

Egészségügyi kiskönyvek 

érvényességének ellenőrzése 

2019. szeptember 30. Baloghné Komáromi Tünde 

osztályfőnökök 

Külső gyakorlati helyek 

ellenőrzése 

folyamatos Baloghné Komáromi Tünde 

A tanári ügyeletek ellenőrzése  folyamatos Baloghné Komáromi Tünde 

A munkaidő nyilvántartás 

ellenőrzése 

folyamatos Szabó István 

Vargáné Hutka Erzsébet 
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10. Iskolai megbízatások, választott tisztségek, feladatok 

Megbízás, feladat megnevezése: Megbízott, tisztségviselő 

Diákönkormányzat Simon Ilona 

Iskolai marketing  Fekete Gyula, Ádám Ildikó 

Közösségi szolgálat Dr. Kocsis Lajos 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Takács-Katona Éva 

Felnőttoktatás, felnőttképzés Baloghné Komáromi Tünde 

Intézményi önértékelés Vargáné Hutka Erzsébet 

Külföldi kapcsolatok Ladányiné Kohlmajer Zsuzsa 

Hauser Gabriella 

Benzo Viktória 

Soltész Nóra 

Pályázatok iskolavezetés 

11. Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások 

Foglalkozások megnevezése: Vezetője: Időtartama: 

Fejlesztő foglalkozások SNI-s és 

BTMN-s tanulók részére 

Katona Éva 

 

A tanulókkal történő 

időpont egyeztetés alapján a 

szakértői javaslatnak 

megfelelően 

Néptánc Turócziné Tolnai 

Katalin 

heti 1 óra 

Vizsgafelkészítés 11.A Turócziné Tolnai 

Katalin 

heti 1 óra 

Vizsgafelkészítés 3/11. C Kovács Csaba heti 0,5 óra 

Pályaorientáció 9. A Lőwy Péter heti 1,5 óra 

Szakmai vizsgára való felkészítés: 

5/13.V 

Lőwy Péter heti 1 óra 

Pincér szakkör 5/13. V Lőwy Péter heti 1 óra 

Énekkar Éles Anita heti 2 órában 

Kompetencia felkészítés 1/9. E Pózerné Bodnár 

Mónika 

heti 1 órában 

Matematika fakultáció Szabó István heti 1 órában 

Pályaorientációs foglalkozás 1/9. 

C szakács 

Kassai Zoltán heti 2 óra 

Versenyfelkészítés 5/13. V Kassai Zoltán heti 2 óra 

Vizsgafelkészítés 3/11. D Kassai Zoltán heti 2 óra 
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12. Iskolai versenyek szervezése 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Október  

Kincskereső verseny az általános iskolák meghívásával angol és német nyelvből. Felelős: 

idegen nyelvi munkaközösség 

November 

Erasmus + mobilitási tanúsítványok átadása ünnepélyes keretek között, tanulói 

prezentációk bemutatása  

Felelős: Ladányiné Kohlmajer Zsuzsa és az idegen nyelvi munkaközösség 

Február- Március 

vendéglátás témájú szakmai idegen nyelvi vetélkedő (angol, német nyelven) Felelős: 

Hetziné Csáki Júlia és az idegen nyelvi munkaközösség 

Április 

- Rendezvények napja: teaház idegen nyelvi feladatokkal 

- Horgász témájú vetélkedő Felelős: Szalai Gábor László 

-  Szakmák éjszakája: idegen nyelvi stand Felelős: Hetziné Csáki Júlia 

 

Humán munkaközösség 

 Iskolai helyesírási verseny (2019. november) 

 Kazinczy szépkiejtési verseny - iskolai forduló (2020. január)  

 Rákóczi vetélkedő 2020. február 

 Iskolai szavalóverseny (2020. március) 

 Olvasott szövegértési verseny (2020. április) 

 Történelmi vetélkedő 2020. április (Rendezvények Napja) 

 Trianon 100 -vetélkedő a SZC iskoláinak (2020. április) 

 Trianon versmondó verseny (2020. április) 

 

 

Szakmai munkaközösség 

Bor és gasztronómia verseny - Rendezvények napja 

Főzőverseny - Rendezvények napja 

Pincérverseny    2020. február 

Szakácsverseny 2020. február 

 SZKTV eladók versenye a 11. évfolyam eladó tanulói részére 

Iskolai forduló november hónap 

Megyei forduló január hónap 

Országos forduló április hónap 
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 Eladók versenye a 10. évfolyam eladó tanulói részére 

Iskolai forduló november hónap 

 Csomagolási verseny a kereskedelmi ágazat szakközépiskolai és 

szakgimnáziumi tanulók részére 

 12. B osztály tanulóinak szakmai versenye (érettségit adó képzések szakmai 

versenye, SZÉT) 

 Pénzhét országos vetélkedőben való részvétel 

 A világ legnagyobb tanórája 

 Filmkészítés a szakmai gyakorlatot végzők körében 

 Kihelyezési verseny 

Temészettudományi munkaközösség 

Informatika 

Háziverseny Vallerné Venczel Éva, Pózerné  

  Bodnár Mónika 

    Rendezvények napján prezentációkészítő verseny Vallerné Venczel Éva 

Matematika 

Szakközépiskolások Országos Közismereti Versenye  Minden kolléga 

Rendezvények napján logikai vetélkedő  matematika tanárok 

Biológia 

Biológia vetélkedő                                        Szervezők: Kocsis László, Szénási Zsuzsanna 

Tervezett időpont: december eleje  

 

Matematika 
Játsszunk matematikát! ( 9-12. évf., csapatverseny) Szervezők: Éles Anita, Takács Katona  

    Éva, és Pózerné Bodnár Mónika 

Tervezett időpont: december 

  

Környezetvédelmi vetélkedő 

(9-10.évfolyam, csapat) 

 Tervezett időpont: május 

 Felelősök: Szénási Zsuzsanna, Fekete Gyula 

 

Testnevelés 

 Minden hónap utolsó csütörtökén sportversenyek a tananyaghoz igazodva 

 Felelősök: testnevelők 
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13.  Az iskola bemutatását, a beiskolázást elősegítő rendezvények 

 Pályaválasztási kiállításokon való megjelenés (Miskolc, Nyíregyháza, 

Sárospatak) 

 Nyílt napok (2019.10.15., 2020.01.14.) 

 Marketingtevékenység az általános iskolákban (szülői értekezleteken való 

részvétel) 

 Iskolai honlap 

 Szórólapkészítés 

 A helyi sajtóban való megjelenés 

 Iskolai vetélkedők a környékbeli általános iskolák meghívásával 

 Szakmák éjszakája 

 Különböző hirdetőfelületeken való megjelenés. 

 Pályaorientációs szakkör szervezése a GINOP 6. 2. 3 pályázat keretében 

14.  Felnőttképzési stratégia 

A 2019/2020-as tanévben felnőttoktatásban esti tagozaton nyolc osztály képzése valósul meg. Ezek 

közül a Gyémántkapu Idősek Otthona Non-profit Kft.-vel együttműködve 5 osztály indul.  Az idősek 

otthona valós igénnyel jelentkezett a képzés megvalósítására a jövőben tervezett beruházások 

munkaerőigényének kielégítésére. A szociális gondozó és ápoló szakképesítés hiányszakma, így az idén 

is beiskolázunk 1 osztályt a már meglévő másodévesek mellett. A tanév végén terveink szerint 24 fő 

szociális gondozó és ápoló végez intézményünkben. A meglévő szakképesítések mellett újként 

jelentkezik a szociális asszisztens, a szociális szakgondozó és a demencia gondozó képzés. Idén újra el 

tudjuk indítani a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és a Diétás szakács szakképesítés-

ráépüléseket. A felnőttoktatási létszám az előbbiek miatt az iskola tanulólétszámának az 1/3-át teszi ki 

folyamatos emelkedő tendenciát mutatva. 

15.  Saját bevételi lehetőségek feltárása 

Bevétel célú szolgáltatások lebonyolítása: 

 A szállásszolgáltatásban rejlő lehetőségek kiaknázása.  

 Folyamatosan adunk otthont különböző rendezvényeknek, a bérleti díjak 

(helyiség és terem bérleti díja) jelentős bevételt eredményeznek. 

 Eszközbérlés, kölcsönzés. 
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16.  BTMN-es, SNI-s tanulók ellátása, hátránykompenzációs tevékenység 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésével intézményünk többet vállal, magasabb 

értéket kínál, mint csupán részvétet és védettséget. Iskolánk felkészült arra, hogy sajátos nevelési 

szükségletű tanulók nevelését-oktatását is felvállalja. 

Az együttnevelés nem pusztán együttlétet jelent, hanem együttes cselekvést. Az együttes 

élmény, a közös tanulás kölcsönös kapcsolatokat alakít ki a tanulóközösségekben, és természetessé teszi 

a sérült tanulók jelenlétét intézményünkben. Iskolánk a teljes körű befogadásra, integrációra törekszik, 

ezért a tanulókat nem elkülönített osztályokban, csoportban, hanem a többi tanulóval együtt neveli-

oktatja.  

Az előző évekhez hasonlóan kiemelten foglalkozunk az eltérő nevelési igényű tanulókkal, 

fejlesztésük szakképzett gyógypedagógussal történik. A SNI tanulók valamennyi tanórán együtt 

tanulnak az osztálytársaikkal. Külön foglalkozást – egyéni vagy csoportos foglalkozást csak a 

rehabilitációs, vagy fejlesztőfoglalkozások alkalmával szervezünk a számukra. Iskolánk vállalja, hogy 

e tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon többlettámogatást nyújt, 

kedvezményeket biztosít. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, különleges 

gondozása érdekében iskolánk az alábbi pedagógiai rendszert építette ki, illetve az alábbi pedagógiai 

gyakorlatot folytatja. 

Alapelvek 

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

azonos iskolai osztályban történik. 

Iskolánkban elfogadó pedagógiai és tanulói környezet kialakítására törekszünk. 

Az együttnevelés során érvényesítjük a habilitációs, rehabilitációs szemléletet; sérülés 

specifikus taneszközöket, módszereket, eljárásokat, fejlesztő eszközöket alkalmazunk. 

Az SNI tanulók oktatását a 32/2012. (X.8.) EMMI Rendelet irányelvei alapján végezzük. 

Célok 

 A sajátos nevelési igényű tanulóknál pedagógiai programunk általános célkitűzéseinek 

megvalósítására is törekszünk. 

 Az együttnevelés vállalásával a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 

beilleszkedését, egyéni haladását segítjük, megkönnyítve ezzel a felnőtt társadalomba való majdani 

beilleszkedésüket. 

 A gyermekeket, tanulókat sajátos nevelési igényeik figyelembe vételével, a számukra szükséges 

területeken fejlesztjük. 

 Szem előtt tartjuk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje 

túl, a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

 A sajátos nevelési igényű - és BTMN küzdő tanulók fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos 

dokumentációk: 

 A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában tarthatók egyéni 

fejlesztési terv alapján a megfelelő gyógypedagógiai szakember vezetésével. A dokumentálás 

egyéni fejlődési lapon történik. 

 A tanulókkal érkező dokumentumok, szülői dokumentumok, az egészségügyi ellátás 

dokumentumai, szakvélemények, szakértői vélemények, javaslatok irattározása. 

 A tanulókkal kapcsolatos intézményi dokumentumok vezetése: tanügyi dokumentumok, az 

egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lap vezetése. 
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 A tanulók fejlődésével, készség- és képességfejlesztésével összefüggő dokumentumok: 

határozatok, mentesítések, felmentések dokumentumai. 

 Alapító okirat, SZMSZ, PP, gyermekvédelmi dokumentumok 

 Az SNI és BTMN küzdő tanulók integrálásának a pedagógiai gyakorlata: 

 Az új tanulók Szakértői Bizottság vizsgálatának előkészítése: pedagógiai jellemzés készítése, 

tantárgyi felmérések elkészítése. 

 Szülők tájékoztatása a vizsgálat szükségességéről, a tanulót megillető jogokról. 

 A tanulók Szakértői vizsgálatának a nyomon követése 

 A tanuló számára a Szakvéleményben előírt foglalkozás megszervezése, a szükséges tárgyi 

feltételek biztosítása. 

 A szükséges határozatok meghozatala, a tanulót tanító pedagógusok tájékoztatása. 

 A szakvéleményben előírt, szakirányú végzettségű gyógypedagógus, vagy fejlesztőpedagógus 

megbízása. 

 A fejlesztőprogram, azon belül a rehabilitációs foglalkozások megindítása. 

 A fejlesztési terv elkészítése, a fejlesztőfoglalkozások megindítása. 

 A kontrollvizsgálatok megszervezése, kezdeményezése. 

 Az osztályfőnökök minden tanév elején az elektronikus osztálynaplóba és a törzslapra felvezetik 

az SNI ill. a BTMN küzdő tanuló szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét a 

szakértői véleményének a számát, kialításának keltét és a diagnózisát, a felülvizsgálat időpontját; 

valamint a határozattal rendelkező mentesítést. (A 20/2012. EMMI rendelet 99. § (4) bekezdése 

alapján)  

 Az érettségire és szakmunkás vizsgára a megfelelő felmentés szerinti jelentkezés, valamint az 

érettségi és szakmunkásvizsga megszervezése a sajátos nevelési igényű tanuló méltányosságai 

szerint. Azon BTMN tanulók, akik 2019. augusztus 31. napjáig az értékelés és minősítés alóli 

mentesítésben részesültek, ezt továbbra is megkaphatják.  

 A beilleszkedési, magatartásai és tanulási nehézségekkel küzdők segítése: 

A magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység alapvető konkrét feladatai, 

lehetőségei: 

 személyes beszélgetés 

 a családi háttér minél alaposabb megismerése, a szülőkkel való – 

együttműködésen alapuló – kapcsolattartás 

 • az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonása 

 • iskolapszichológus, nevelési tanácsadó bevonása 

 • közösségfejlesztés 

Iskolánkban törekszünk arra, hogy személyiségük, magatartásuk hibáit, hiányosságait korrigálni 

legyen lehetőségük, hogy a nehezen kezelhető, nehezebben beilleszkedő tanulók is megtalálják és 

megállják helyüket. 

Felelős: iskolai gyógypedagógus és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 
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17.  Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel mint partnereinkkel való kommunikáció formái az intézményünkben a 

következők: 

 fogadóórák, fogadónapok 

 szülői értekezletek 

 szülői estek 

 összevont szülői értekezlet a 9. évfolyam számára (tájékoztatás az iskoláról) 

 összevont szülői értekezlet a végzős évfolyamok számára (téma: a továbbtanulás) 

 iskolai rendezvények 

 nyílt napok 

 telefon 

 e-mail 

 hivatalos levél 

 ellenőrző könyvön keresztül 

 e-naplón keresztül 

 közösségi oldalakon 

18.  Kapcsolattartás az intézményt segítő szervezetekkel 

Szakképző intézmény lévén igen fontos a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel 

való folyamatos kapcsolattartás, melynek felelőse a gyakorlati oktatásvezető. A tanév 

elején tájékoztatást ad az iskola munkarendjéről, az oktatási szünetekről, az elméleti és 

gyakorlati oktatási hetek változásáról, az összefüggő szakmai gyakorlat szakmánkénti 

óraszámáról, szakmai programokról, szakmai és vizsgakövetelményekről. A gyakorlati 

oktatásvezető felügyeli a tanulószerződés, az együttműködési megállapodás és a megbízási 

szerződés megkötését a tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatban. Folyamatosan 

kapcsolatot tart a gazdálkodó szervezetekkel levélben és telefonon a tanulókkal 

kapcsolatos ügyekben. 

A félévet követően tájékoztatást küld a félévi eredményekről a gazdálkodó szervezeteknek. 

Külön ütemterv alapján szervezi a szakmai záróvizsgákat és azok lebonyolítását a 

gazdálkodó szervezeteknél. A Kamara képviselőjével folyamatosan látogatja a gyakorlati 

képzőhelyeket. Folyamatos kapcsolatot tartunk Tokaj város Önkormányzatával. 

19.  Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

Szünetek: 

Őszi szünet - a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 22.(kedd),  

                       a szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő). 

Téli szünet: - a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek),  

                      a szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő). 

Tavaszi szünet: -a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8.(szerda),  

                           a szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda). 
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Az iskola előzetesen írásban tájékoztatja a szülőket a szünetek időpontjáról. 

 

Igazgatói szünetek: 

2019. október 24-25. (csütörtök, péntek) 

2019. december 7. (szombat) 

2019. december 14. (szombat) 

 

2020. április 23. – Rendezvények napja, tanítás és kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap 

20.  Munkaértekezletek, nevelési értekezletek témái, szervezése; fogadóórák 

ütemezése 

A munkaértekezletek időpontja: minden hónap első keddje. 

Nevelési értekezletek időpontjai:  

2019. november 05. 

2020. április 7. 

Fogadóórák: keddi és csütörtöki napokon 13.30-15.30. 

21.  Egyéb, a nevelőtestület által fontosnak, szükségesnek ítélt kérdés  

21.1 Az idei tanév során 3 témahét megszervezését tervezzük: 

- 2020. március 2-6. között: „Pénz7”pénzügyi és vállalkozói témahét 

- 2020. április 20-24. között: Fenntarthatósági Témahét 

- 2020. március 23-27. között: Digitális Témahét 

21.2 Pályázatok 

Több éve már sikeresen veszünk részt az Erasmus + szakképzési mobilitási programban. 

2018. évben is sikeresen pályáztunk, a pályázat időtartama 2 év. Két tanulói csoport kiutazását 

teszi lehetővé 1 hónapra. Thüringia szállodáiban, éttermeiben folynak a gyakorlatok. A program 

keretében egy nyitrai iskolával is kapcsolatban vagyunk. Ebben a tanévben 12 fő érkezik 

intézményünkbe 2020 márciusa elején. 

A Határtalanul projekt keretében sepsiszentgyörgyi testvériskolánkkal évek óta sikeresen 

pályázunk, diákokat fogadunk, valamint a mi tanulóink is ellátogatnak a partneriskolába. Közös 

projektek megvalósítására kerül sor a találkozók kapcsán.   

Tanulóink ebben a tanévben is részt kívánnak venni esélyegyenlőségi projektekben, az Út az 

érettségihez, valamint az Út a szakmához elnevezésű pályázatra több tanulónk is beadta 

jelentkezését, ezek jelenleg elbírálás alatt vannak. 
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21.3 A tanév munkarendje havi bontásokban 

Az iskola tájékoztatja a tanév rendjéről a kollégiumot és a vele kapcsolatban álló külső 

gyakorlati helyeket. 

Augusztus: 

Augusztus 26. Alakuló értekezlet  

Augusztus 21-23. Gólyatábor (Simon Ilona szervezésében) 

Augusztus 26-31. Munkaközösségi megbeszélések - a tanév előkészítése 

Augusztus 23. BGE írásbeli szakmai nyelvvizsga 

Augusztus 28. Pótvizsga 

Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet 

Augusztus 29. Pedagógiai Szakmai Nap 

Augusztus 31. Jelentkezési határidő az októberi javító szakmai vizsgára  

Szeptember: 

Szeptember 1.            Beköltözés a kollégiumba  

                        Kollégiumi szülői értekezlet a 9. évfolyamos diákok szüleinek  

            Szeptember 2. Első tanítási nap, az első órában tanévnyitó ünnepség, majd 4         

                                               osztályfőnöki óra, baleset- és tűzvédelmi oktatás,  

                                               tankönyvosztás, a Házirend ismertetése. 

            Szeptember 4. Tanévnyitó konferencia 

            Szeptember 5. Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgára 

  Kollégiumi Diákönkormányzati megbeszélés 

           Szeptember 9-12.       A Határtalanul pályázat keretében diákjaink Erdélybe utaznak 

            Szeptember 12. Gólya avató a kollégiumban 

Szeptember 13. A tanmenetek, helyi tantervek, munkatervek leadásának 

határideje 

Szeptember 18.          Kollégiumi kompetenciamérés 

Szeptember 19. Pecúr-avató 

Szeptember 20. Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyamon 

Szeptember 25. „Hétszőlő tanösvény-túra” a kollégistáknak 

Szeptember 27.           Intézményi továbbképzés 

Szeptember 23- 27. 9. évfolyam bemeneti mérése 

Folyamatos: Ügyeletek megszervezése  

Tanulói és dolgozói balesetvédelmi oktatás, az új dolgozók 

számára külön 

 Az új kollégák megismertetése az iskolai dokumentumokkal 

 Az iskolai dokumentumok revíziója 

 Tűzriadó 

 Felkészülés a szüreti napokra 

 A közösségi szolgálat szervezése, dokumentálása 
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Október: 

Október 1. Munkaértekezlet 

Október 4. Iskolarádiós megemlékezés az aradi vértanúkról 

Október 1-12.             A Határtalanul pályázat keretében erdélyi diákok érkeznek az    

                                   iskolánkba 

Október 14.                Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

Október 15. 1. nyílt nap 

Október 15. Munkavédelmi képviselők továbbképzése 

Október 17. Mozilátogatás a kollégistáknak 

Október 20. A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon 

Október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról (iskolai ünnepség) 

Október 25. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Október                      Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Nyíregyháza 

                                   Szakmai írásbeli vizsgák  

           Folyamatos: Háziversenyek beindítása 

 Felkészülés a tanulmányi versenyekre 

 Előkészületek a szalagavatói műsor összeállítására 

 Pályaválasztási tájékoztatók az általános iskolákban 

 Bűnmegelőzési előadások 

            November: 

 

November 4.  Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

November 5.  Nevelési értekezlet / Konfliktuskezelés/ 

November 15. Szülői értekezlet az iskola minden osztályának 

November 18-22.       Szóbeli érettségi vizsgák 

November 22. Szalagavató 

November 27. Idősek köszöntése a Tokaji Időskorúak Otthonában 

November                  Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Miskolc 

                                   Szakmai nap Sárospatakon  

            Folyamatos: Bemutató órák és foglalkozások beindítása 

 Felkészülés a Mikulás-estre 

  Szintvizsga időpontok jelentése 

 A kompetenciamérés előkészítése, adatközlés 

December: 

December 3. Munkaértekezlet 

December 4.               Mikulás napi rendezvény a kollégák gyermekei számára  

December 5. Mikulás napi rendezvény a kollégiumban – sütemény és  

 karácsonyi díszek vására, játékos, vidám közösségi program 

December 18. Karácsonyi műsor és vacsora a kollégiumban 

December 19. Kollégiumi karácsonyi ünnepség, adventi ünnepi műsor és     

                                   vacsora 

December 20. Iskolai karácsonyi ünnepség  
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 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Folyamatos: Házibajnokságok 

 Szavaló-és szépkiejtési verseny 

 OKTV dolgozatok megíratása 

 Színházlátogatás 

 Partnerbázis bővítése a közösségi szolgálat teljesítéséhez 

 

Január: 

Január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap 

Január 6. Felnőttoktatás I. félévének vége 

Január 14. 2. nyílt nap 

Január 17. A Végzős osztályok szülői értekezlete, fő téma a továbbtanulás 

Január 24.  Az 1. félév utolsó napja, félévi osztályozó értekezlet 

Január 31.  A tanulók, illetve a szülők értesítése az 1. félévben elért  

 tanulmányi eredményekről 

 

Folyamatos: A diákközgyűlés előkészítése 

 Magatartás- és szorgalomjegyek előkészítése, megbeszélése 

 Versenyekre történő felkészítés 

 Rendezvények látogatása 

 

Február 

Február 1.  Alapítványi bál 

Február 3. Félévi statisztikák leadási határideje 

Február 6. Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Február 13. Farsangi mulatság a kollégiumban 

Február 14.  A Kommunista diktatúrák áldozatai – iskolarádiós 

megemlékezés 

            Február 15. Érettségi és szakmai vizsgára, továbbtanulásra történő    

                                                jelentkezés határideje 

Február 19. Egészségnap a kollégiumban 

 

Folyamatos: DT ülés, az új tisztségviselők megválasztása 

 A március 15-ei iskolai ünnepség előkészítése 

 Házibajnokságok 

 Rendezvények látogatása 

 Osztályok és kollégiumi csoportok féléves munkájának 

értékelése 

 Színházlátogatás 

 Jelentkezés az érettségi utáni képzésekre 
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Március: 

Március 1. Szakmai gyakorlat Nyitrai diákok érkezése 

                                    Erasmus+ pályázat keretében 

            Március 3. Munkaértekezlet 

Március 6.  Nőnap (DÖK) 

Március 12. Tavaszi-túra a kollégistáknak 

Március 13. Iskolai ünnepség a 48-as szabadságharc tiszteletére 

Március 20.  Diákközgyűlés 

Március 25. „Házi-mozi” a kollégiumban 

Március 30-31. Szintvizsgák 

           Folyamatos: Tavaszi sportprogramok beindítása 

 Háziversenyek 

 Tűzriadó 

 

Április: 

Április 3.  Szülői értekezlet valamennyi évfolyamon 

Április 7.  Nevelési értekezlet 

            Április 8.                  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

            Április 15.                  A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

           Április 15. Holokauszt emléknap – iskolarádiós megemlékezés 

           Április 03.                  Szakmák éjszakája 

Április 22. Végzősök búcsúztatója a kollégiumban 

            Április 23.                  Rendezvények napja 

Április 27. Végzősök búcsúztatása a kollégiumban 

Április 30. Választás a mellékszakképesítés megszerzéséről 

Április 29.  Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon, végzős osztályozó 

értekezlet, közös vacsora, szerenád 

Április 30.  13:00 Ballagás  

 

A köznevelésről szóló törvény 80.§ (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés 

keretében gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

A vizsgálatot intézményünk 2019. január 9. és 2019. április 26. között bonyolítja le. 

Folyamatos: Ballagási előkészületek 

 Felkészülés az érettségire 
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Május: 

Május 5. Munkaértekezlet 

Május 17-ig Felmérni a szakgimnázium 10. évfolyamán, hogy a tanulók 

milyen szabadon választott tanítási órán   kívánnak részt venni  

(fakultációk) 

Május 21. Kollégiumi kirándulás 

Május 27. Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

Folyamatos: TK támogatás felmérése 

 Szakköri, sportköri munka befejezése 

 Érettségi írásbeli vizsgák 

 Szóbeli, gyakorlati szakmai vizsgák 

 

Június 

Június 2-4.  Kollégiumi „Juniális” 

Június 4.  Nemzeti Összetartozás Napja, a trianoni békediktátum 

évfordulója alkalmából iskolarádiós megemlékezés 

Június 8-9-10. Kollégiumi juniális  

Június 15.  A tanév utolsó tanítási napja, év végi osztályozó értekezlet 

Június 22. Statisztikák, beszámolók leadási határideje 

Június 24. Beiratkozás 

Június 26. Tanévzáró ünnepség 

Június 26. Tantestületi értekezlet 

Június 30-tól július 28-ig szakmai gyakorlat Türingiában a Mobilak vagyunk!        

                                   Erasmus+gyakorlat Németorszaágban keretében 

  

 

Július 

Július 10. Pótbeiratkozás 

Folyamatos: Magatartás és szorgalom jegyek előkészítő egyeztetése 

 Tk. bázis és könyvtári könyvek begyűjtése  

 Biztosítási díjak beszedése 

 Nyári táborok szervezése 

 Tanévzárás előkészítése 

 Szóbeli érettségi vizsgák 

21.4 A tervezett rendezvényeik költségvetése 

Idegen nyelvi munkaközösség 

verseny megnevezése összeg megjegyzés 

Kincskereső verseny a 

környékbeli általános 

iskolás diákok és tanárok 

részvételével 

díjazás: 60000 Ft (tavaly 

21 3fős csapat érkezett 

összesen angol és német 

nyelvből, az első három 

helyezettet díjaztuk 

A rendezvény célja: 

- a Szerencsi Szakképzési Centrum és tagintézményének, 

iskolánknak a népszerűsítése a környékbeli általános iskolák 

tanárainak, tanulóinak és szüleiknek a körében 
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(angol, német nyelv) könyvjutalommal – 18 

könyvet osztottunk ki) 

vendéglátás: 60000 Ft 
(63 gyerek érkezett kísérővel, 

akiknek ebéd előtt el kellett 

indulniuk, így 

szendvicsebéddel vártuk őket)  

- az iskolánkban tanított szakmák és az ahhoz tartozó 

szakmai idegen nyelv megismertetése a versenyre érkező 

diákokkal és pedagógusokkal 

- a tanulókat motiváltabbá tenni az idegen nyelv tanulása 

iránt 

Vendéglátás témájú 

szakmai idegen nyelvi 

verseny 

(angol, német nyelv) 

díjazás: 20000 Ft (magas 

részvételi arány miatt több 

kategóriában is  szeretnénk 

díjat adni) 

nyomtatás, 

fénymásolás: 1500 Ft (a 

versenyen készített fotókból 

paraván készítése) 

vendéglátás: 3000 Ft 

A rendezvény célja: 

- a Szerencsi Szakképzési Centrum és tagintézményének, 

iskolánknak a népszerűsítése diákjaink és szüleik körében 

- megtapasztaltatni a tanulóinkkal, hogy a vendéglátós 

szakmához az idegen nyelv ismerete nélkülözhetetlen 

- a tanulók érdeklődését felkelteni és fenntartani a szakmai 

idegen nyelv tanulása iránt 

 végösszeg: 144500 Ft  

 

Szakmai munkaközösség 

Verseny megnevezése Időpont  Költségigény 

Bor és gasztronómia 

verseny 

Rendezvények napja egyedi 

Főzőverseny Rendezvények napja egyedi 

Pincérverseny 2020. február 50.000Ft 

A kereskedelem-

közgazdaság versenyek 

szervezéséhez szükséges 

anyagok költsége + 

buszköltség a 

kirándulásokra 

 170.000 Ft 

Összesen  220.000 Ft 

 

Humán munkaközösség 

 ESEMÉNY IDŐPONT ÖSSZEG 

1. Helyesírási verseny  2019. november 6000 Ft. 

2. Kazinczy- verseny 2020. január 15 000 Ft. 

3. Iskolai szavalóverseny 2020. március 15 000 Ft. 
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4. Szövegértési verseny 2020. április 6000 Ft. 

5. Történelmi vetélkedő 2020. április 6000 Ft. 

6. Trianon 100 vetélkedő 2020. április 30 000 Ft 

7. Trianon versmondó 

verseny 

2020. április 15 000 Ft 

 ÖSSZESEN  93 000 Ft. 

 

A munkaközösségek költségigénye összesen: 457 500 Ft 

A kollégium költségigénye a 2019-20-as tanévre: 

Program Időpont Felhasználás Költség  

„ Jó tanulók” -     I.félév 

- Tanév vége 

Édesség 

Könyv 

    8. 000 Ft 

   12.000  Ft 

„Tisztasági és 

dekorációs 

verseny” 

-     I.félév 

- Tanév vége 

Pizza, édesség 

Pizza, édesség 

     6.000 Ft 

      6.000 Ft 

 

„Legjobb 

kollégista” 

- Tanév vége Könyv      6.000 Ft 

Farsangi 

jelmezverseny 

- 2019.02.14. Sütemény      6.000 Ft  

Kreatív 

szakkör 

(kollégium 

dekorálása) 

- 2018-19-es 

tanév 

Anyagigény 

(karton, szinespapír, 

festék, ragasztó) 

      6.000 Ft 

Összesen:     50.000 Ft 
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A munkaterv elfogadása, legitimáció 

 

A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumának nevelőtestülete a 2019/20-as tanév munkatervét 

véleményezte és elfogadásra javasolta.  

 

Tokaj, 2019. augusztus 29. 

 

                   ……………………………… 

                                                                                 Szabó István 

                                                                            tagintézmény-vezető 
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A munkaterv elfogadása, legitimáció 

 

A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 2019/20-as tanév munkatervét a 

Diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta.  

 

Tokaj, 2019. augusztus 29. 

 

 

 

 

                                                                         ………………………………………                                    

……………………………………… 

             Simon Ilona                                                        Sebő Eszter 

                            DÖK segítő tanár                                                   DÖK elnöke                          
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              A munkaterv elfogadása, legitimáció 

 

A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 2019/20-as tanév munkatervét a Szülői szervezet 

véleményezte és elfogadásra javasolta.  

 

Tokaj, 2019. augusztus 29. 

 

 

 

 

                                           …………………………………. 

                                                  Balogh Gáborné 

                                             a Szülői szervezet képviselője 

 

 

       

 

 

 

  


