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Intézményünk céljai a 2016/2017-es tanévre
I. Minőség célok
1. Az Intézményi önértékelési szabályzat alapján elkészített éves önértékelési tervben leírt
mérés-értékelési rendszer működtetése a pedagógusok minőségi munkájának,
teljesítményének értékelésére vonatkozóan kapcsolódik a kötelező pedagógus minősítéshez.
2. Az intézményünk költséghatékonyabb működésének megszervezése a belső tartalékok
feltárásával, és külső munkák felkutatásával.
3. Felkészülés a 2016. szeptember 1-től bevezetésre kerülő OKJ alapján a kompetencia alapú,
komplex szakmai vizsgáira az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzés területén. Az új
felnőttképzési törvényből adódó feladatok.
4. A Gourmand napok és Gourmand piknik színvonalas megszervezése, hagyományteremtés.
5. Iskolarádión keresztül színvonalas műsorokkal megemlékezés a nemzeti ünnepeinkről és
nemzeti múltunk emlékeiről.
II. Pedagógiai programból adódó célok
1. Az intézmény működési hatékonyságának javítása, különös tekintettel az iskola struktúra
változását rögzítő Pedagógiai Programban meghatározott feladatokra, a folyamatok
átláthatóbbá, szervezettebbé tétele érdekében. Figyelmet kell fordítani 50 órás iskolai
közösségi szolgálat pontos nyilvántartására.
2. Az oktató és nevelőmunka hatékonyságának, eredményességének fejlesztése, a tanulás
mérés-értékelési rendszerének a pedagógiai programban, valamint a helyi tantervben rögzített
neveltségi és tantárgyi követelményeknek megfelelően. Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola.
3. A mérés-értékelés továbbfejlesztése érdekében bevezetésre kerül minden évfolyamon
(tanév végén) más-más tantárgyból az érettségi szintű beszámoló vizsga. („Kis érettségi”) 9.
évfolyam – földrajz, 10. évfolyam – magyar – 11. évfolyam – történelem, nyelvi előkészítő
osztály angol-nyelvből.
4. A Szakgimnázium az 5 szakmai tárgyának az emelt szintű érettségire felkészítése.
5. A pedagógiai programban rögzített elveknek megfelelően a tanulók kulturális érdeklődésének felkeltése, a kulturális ismeretekhez jutás élményszerűségének biztosításával, külső
programok rendszeres szervezésével.

Feladatok az I. cél megvalósítása érdekében
Feladat

Felelős

A megválasztott BECS tagok:
- Patakiné Bálint Ilona
- Szél Gergely
Pót tagok:
- Zelenka Judit
- Váradi Sándor
és az igazgató együttes, folyamatos munkájának segítése a
kitűzött cél megvalósítása érdekében.

igazgató
BECS tagok
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Feladat

Felelős

Végrehajtva

Az Oktatási Hivatal pedagógus minősítési eljárásba
jelentkezésre ösztönzés. Ebben a tanévben minősítésre
igazgató
kerül: Fritz Tibor, Jankovics Levente.
Minden tanár, szakoktató az oktatott tantárgyakról a
változó tananyag tartalomhoz igazodó átdolgozott óraterve
igazgató
elkészítésével készül a napi órarend szerinti tanórájára,
tanárok
fejleszti, korszerűsíti szakmai tudását. Felkészülten megy a
szakoktatók
tanórára.
„C” épületünk bővítésével és átépítésével a széppé
igazgató-helyettes
varázsolt tantermekre, az épületre minden osztályfőnök és
tanárok
ügyeletes tanár fokozottan kell, hogy figyeljen.
Tanórákon a téma hét keretében, az óraközi szünetekben
fejleszteni kell a tanulók környezeti érzékenységét,
megértetni velük a helyi, a regionális és a globális
témafelelősök
környezeti problémák felismerésének, mérséklésének és
minden tanár
megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. E téren
szükséges a tanár kollégák és a tanulók szemlélet
formálása.

Feladatok az II. cél megvalósítása érdekében
Feladat

Felelős

Elkészíti az iskola éves munkatervét az igazgató, amit az
igazgató
első nevelőtestületi értekezleten mindenki megkap.
A zavartalan oktatás érdekében el kell készítenünk a tanév
igazgató
rendjét, szakgimnázium, szakközépiskola és gimnázium
tantárgyfelosztását, az órarendet, a terembeosztást.
Meg kell szerveznünk és biztosítani a tanév során a tanulók
részére a , tanári ügyeletet mindegyik épületben. Különös
igazgató-helyettes
tekintettel „C” épület felújított tantermeire.
Arra törekszünk, hogy az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi információ – mind a szülők, mind a tanulók
igazgató
számára – megismerhető, elérhető legyen. Kör e-mail
osztályfőnökök
bevezetése a szülők részére.
Az osztályok naplójának folyamatos vezetése lehetővé teszi
az osztályokban folyó nevelés oktatás folyamatának
osztályfőnökök
értékelését. Folyamatosan szervezni és vezetni kell a
ig. helyettes
tanulói közösségi szolgálatot.
Rögzíteni kell a gyakorlati oktatás ügyvitelét:
-

munkahelyi gyakorlat tanulószerződések
nyilvántartását

-

csoportos gyakorlatok beosztását

-

iskola – üzemi gyakorlatváltás előírásait
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szakmai igazgató
szakoktatók
osztályfőnökök
igazgató
szakmai igazgató
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Feladat

Felelős

-

gyakorlati oktatókkal való kapcsolattartás formáit

-

munkavédelmi oktatás jegyzőkönyvvezetését

-

munkahelyi gyakorlatok, csoportos foglalkozások
tanmeneteit elkészítjük, szakmai képzéseken
résztvevő szakoktatók irányításával

szakoktatók
szakmai igazgató

Az iskola tanulói részére konzultációt biztosítunk a tanév
során. (Konzultációk növelése)

igazgató-helyettes
szakmai igazgató
tanárok
szakoktatók

Felvételi Bizottságot hozunk létre, akik javaslatot tesznek
az ösztöndíjas tanulókra, tanulók felvételére.

igazgató

A tanév során szükséges a tanulók fizikai állapotának
mérése, azok napjait a tanév rendjében rögzítettük.
Az osztályfőnökök október 1.-ig elkészítik az osztályfőnöki
órák tanmeneteit.
A tanév első hónapjában értesítjük az érintett kerületi
jegyzőket az új tanulók felvételéről.
Iskolai sportkör keretében háziversenyeket szervezünk
(labdajátékok).
A gyakorlati oktatás során kiemelt figyelmet fordítunk az
alapanyagok takarékos felhasználására, a HACCP
követelményeinek betartásával.
Felhívjuk tanulóink figyelmét a gondos „házigazda”
módjára történő gazdálkodásra.
Gourmand napok programjának összeállítása, külső
programok megszervezése, színvonalas szakmai versenyek
lebonyolítása.

Gourmand piknik megszervezése, lebonyolítása

A kerettantervek, NAT és a szakmai vizsgakövetelmények
alapján el kell készíteni a helyi tanmeneteket. Különös
tekintettel az új iskolai struktúrára.
Folyamatos számonkérés, értékelés alapján az elért
eredményekről a tanulókat, a szülőket és a munkahelyek
oktatóit tájékoztatnunk kell. A teljesítményeket egységesen
váltjuk át osztályzatokra (lásd: Pedagógiai program).
Tanulóink részére biztosítjuk a rendszeres konzultációt.
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szakmai igazgató
osztályfőnökök

igazgató,
iskolaorvos
testnevelő tanárok
osztályfőnökök
igazgató-helyettes
osztályfőnökök
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szakmai igazgató
tankonyha vezető
cukrászda vezető
szakmai igazgató
tankonyha vezető
szakoktatók
osztályfőnökök
szakmai igazgató
tankonyha vezető
szakoktatók
osztályfőnökök
igazgató
szakmai igazgató
igazgató-helyettes
osztályfőnökök
szaktanárok
szakoktatók
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igazgató-helyettes
szakmai igazgató
osztályfőnökök
szaktanárok
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Feladat

Felelős

Meg kell követelni minden téren a munkafegyelmet, az
ellenőrző könyvek előírásoknak megfelelő vezetését, a
rendszeres iskolába járást. Csökkenteni kell az indokolatlan
hiányzásokat. Mindezek érdekében az osztályfőnökök
tegyék meg a szükséges intézkedéseket (szülők értesítése,
fegyelmi kezdeményezése stb.)
Emelni kell az osztályfőnöki munka színvonalát. Az
osztályfőnökök legyenek tényleges irányítói az osztályban
folyó nevelő-oktató munkának. Biztosítsák az egységes
ráhatás, egységes követelmények teljesítését Pedagógus
programunk alapján.
Kiemelt feladatnak tekintjük az emelt szintű érettségire,
szakmai vizsgára való felkészítést, az érettségi, és a
szakmai vizsga megszervezését a vizsgaszabályzat alapján.
Ösztönözzük tanulóinkat az előrehozott érettségi vizsga
letételére a törvényben biztosított kereteknek megfelelően.
Előrehozott érettségi vizsgát csak az a tanuló tehet, aki
eredményes osztályozóvizsgát tett. (informatikából és
nyelvi tantárgyakból lehet)
A szakmai képzés színvonalának emelése céljából
szintvizsgákat, házi versenyeket rendezünk. Legjobb
tanulóinkat felkészítjük az SZKT versenyre.

igazgató
igazgató-helyettes
osztályfőnökök

igazgató
igazgató-helyettes
osztályfőnökök
igazgató
szaktanárok
igazgató
igazgató-helyettes
szakmai tanárok
osztályfőnökök
igazgató
igazgató-helyettes
tankonyha vezető
szakmai, elméleti
tanárok
gyakorlati oktatók

A szakmai képzés hatékonyságát emeljük az évvégi
szakmai tárgyak vizsgáival, 1/9 évfolyam
igazgató
élelmiszerismeret, 2/10 gazdálkodásismeret, szakmai
tankonyha vezető
számítások.
Külső előadókat kérünk fel: a következő témában:
igazgató
- az ifjúság védelme
ifjúsági felelős
- egészséges életmód (drog, dohányzás, alkohol
osztályfőnökök
ártalmai
Bővíteni kell az iskolai szemléltetésének gyakoriságát a
igazgató
meglévő korszerű technikai eszközök használatával
igazgató-helyettes
/projektor, interaktív tábla/ minden tanár megtanulja a
tanárok
tanórákon való alkalmazásukat.
Osztályfőnöki tanmenetben rögzíteni kell a legfontosabb
nevelési célkitűzéseket, értékeket (köszönés, tisztaság,
igazgató
tulajdon védelme, drogellenes propaganda, erkölcsi osztályfőnökök
tulajdonságok erősítése).
Az SNI-s tanulókkal kiemelten foglalkozunk, fejlesztő
igazgató
konzultációs órákat tartunk számukra és felzárkóztatásokat osztályfőnökök
biztosítunk.
szaktanárok
Nevelő-oktató munkánkkal segítjük tanulóink „jövőkép” igazgató-helyettes
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formálását, hogy annak megvalósítása érdekében céljaikat
meg tudják fogalmazni, legyenek példaképeik.
Feladat

történelem,
magyar tanárok
osztályfőnökök
Felelős

A tanulók szóbeli feleleteinek fejlesztése érdekében
minden évfolyamon – évvégén – folytatjuk az érettségi
típusú szóbeli vizsgát, a tanév rendjében rögzített
időpontban.
Nyelvi előkészítő évfolyamon: angol; 9. évfolyamon:
földrajz; 10. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; 11.
évfolyamon: történelem.
A beírási naplók, foglalkozási naplók, törzslapok
vezetése, ellenőrzése folyamatos lesz a tanév során.
Ellenőrzése annak, hogy az oktatás a jóváhagyott
tanmenet, órarend alapján történik-e.
(Órák látogatása)
Tanügyi nyomtatványok megrendelése.
Jegyzőkönyvek nyilvántartása, ellenőrzése.
Statisztikai adatgyűjtés, folyamatos, naprakész KIR
adatszolgáltatás.
Munkavédelmi, baleseti szabályzat ismertetése
pedagógusokkal, tanulókkal. A szabályzat
tudomásulvételének aláírással történő elismerése.
A köznevelési, szakképzési törvény EMMI, NMG
rendeleteinek és a pedagógiai kiadványok változásait
folyamatosan figyelemmel kísérjük, a tanügy-igazgatási
dokumentumokba beépítjük.
Kapcsolattartás iskolánk partnereivel, TISZK tagjaival a
szülői szervezetekkel, DÖK-kel.
Az együttműködési szerződések figyelemmel kísérése,
kapcsolatok ápolása a szakképzést folytató gazdálkodó
szervezetekkel.
Folyamatos színházlátogatások megszervezése a tanév
során.
A tanév rendjében meghatározott ünnepek színvonalas
megünneplése

igazgató
szakos tanárok
osztályfőnökök

igazgató-helyettes
felelős tanárok
osztályfőnökök
igazgató
iskolatitkár
igazgató
iskolatitkár
igazgató
iskolatitkár
igazgató
osztályfőnökök
munkavédelmi
felelősök
igazgató
igazgató
osztályfőnökök
Kovács Ágnes
DÖK segítő tanár
szakmai igazgató
tankonyha-vezető
osztályfőnök
Kovács Ágnes
Kovács Ágnes
osztályfőnökök
szaktanárok

Iskolai rendezvények:
Mikulás nap, Karácsony

osztályfőnökök

Gourmand napok, Gourmand piknik megszervezése
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igazgató
szakmai-igazgató
tankonyha vezető
osztályfőnökök
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igazgató
Kovács Ágnes
osztályfőnökök

Szalagavató
Feladat

Felelős

igazgató
Ballagás
Kovács Ágnes
osztályfőnökök
Az iskola képzési profiljából adódóan kiemelkedő
igazgató
figyelmet szentelünk az ország, a főváros, idegenforgalmi
osztályfőnök
értékeinek megismertetésére:
szaktanárok
Külföldi szakmai gyakorlat (ERASMUS,
igazgató
HATÁRTALANUL) pályázatokon résztvevő tanulók
Fritz Tibor
szakmai ismereteinek bővítése mellett segítjük az adott
Tanits-Ötvös Petra
ország (Türingia, Külhoni magyarok) kultúrájának
osztályfőnökök
szaktanárok
megismerését.
Parlament (koronázási ékszerek) látogatás

osztályfőnökök

Magyar Nemzeti Galéria (történelmi festmények tárlata)
megtekintése.

történelem tanárok

Szépművészeti Múzeum, Művészetek Palotája rendszeres
látogatása

igazgató
osztályfőnökök

Mezőgazdasági Múzeum megtekintése

biológia tanár

Magyar Nemzeti Múzeum meglátogatása

Természettudományi Múzeum kiállításainak
meglátogatása

Országos Széchenyi Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtárba
látogatás

Állami Operaház megtekintése
Témahetek színvonalas programokkal történő kitöltése,
megvalósítása.
Időpontok:
- pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: 2017.
március 6-10.
- digitális témahét: 2017. április 3-7.
- fenntarthatóság-környezettudatosság: 2017. április
24-28.

8

magyar,
történelem
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osztályfőnökök
magyar,
történelem,
biológia tanárok,
osztályfőnökök
magyar,
történelem
tanárok,
osztályfőnökök
magyar,
történelem
tanárok,
osztályfőnökök
igazgató
igazgató-helyettes
osztályfőnökök
Patakiné Bálint I.
Tanits-Ötvös P.
Szél Gergely
Váradi Sándor
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