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A Tett Középiskola Munkaterve 

 2017/2018-as tanév  

Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az új szakképzési törvény (2011. évi 

CLXXXVII tv.), és a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről jogszabályok, és 

a 2016/2017-es tanév záró értékelő értekezlet tapasztalatai alapján. 

I. Helyzetelemzés 

 

1. Személyi feltételek: 

 

Tanulói létszám 500 fő (2017. júniusi állapot) 

Osztályok száma: ……….., a 2017-2018-as tanév osztályai szervezés alatt. 

Szakos ellátottság: 100 % 

 

2. Tárgyi feltételek: 

A Tett Középiskola részére a telephelyein az egyes intézményekkel és azok fenntartóival kötött bérleti 

szerződések alapján az oktatáshoz szükséges tantermek és felszerelések biztosítottak. 

Tantermek száma: a mindenkori tanulólétszámhoz és osztálylétszámhoz igazodó számú 

Informatika terem: a szakképzési igénynek megfelelő számban biztosított 

Tanműhelyek: Demonstrációs terem (szociális és egészségügyi szakmákhoz), gépészet (hegesztő) és 

építészet (kőműves, …) tanműhely, taniroda az ügyvitel, közgazdaság, túrizmus szakmacsoport 

tantárgyainak tanításához. 

 

II. Célkitűzések 

 

1. Az adminisztratív munka szinten tartása, az adminisztratív dolgozói létszám feladatarányos 

kialakítása.  

2. A szakképzés megszervezése az induló osztályokban az új OKJ szerint. 

3. A telephelyeken a változó igények szerinti képzések beindítása. 

4. A School of Business Szakgimnázium és Szakközépiskola arculatáról, szemléletéről kialakult jó 

vélemény további erősítése, megszilárdítása. 

5. Az új tanulók beilleszkedésének segítése, a hiányos előismeretek kiegészítése. 

6. A helyenkénti lemorzsolódás csökkentése egyénekre szabott bánásmóddal, empátiával, a tanulási 

stratégiák fejlesztésével, a családi, szociális körülmények felmérésével. 

7. A közösségi szellem fejlesztése, az összefogásban rejlő lehetőségekre felhívás. 

8. A könyvtár és a szakirodalmak, az Internet használati lehetőségeiben való jártasság kialakítása, az 

igény felkeltése, fejlesztése. 

9. A korszerű oktatás – technikai eszközök alkalmazásából adódó lehetőségek kihasználása.  

10. A keresztféléves és év végi szakvizsgák színvonalas lebonyolítása. 

11. Az oktatás technikai feltételeinek fejlesztése. 

12. A szakmaszerkezeti döntés évente változó feltételeihez alkalmazkodás. 

 

Ennek érdekében fő feladataink: 

 Valamennyi osztályfőnök a 2016-2017-es tanév tanügyi dokumentációjának zárását 2017 

szeptember 15-ig végezze el, és a lezárt okmányokat a titkárságra adja le. 

 Az új OKJ iskolánkat érintő szakjaihoz kapcsolódó központi programok, SZVK-k 

megismerése, alkalmazása. 

 A nemzeti köznevelési törvény és végrehajtási rendelete szerinti munkavégzés. 

 A tanulói munkafegyelem folyamatos figyelemmel kísérése, rendszeres, minden órai 

felkészülésre motiválás. 

 Internethasználat, könyvtárhasználat, önálló előadások, dolgozatok, forrásmunkák 

feldolgozására késztetés. 
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 Szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése (lényegkiemelés, helyesírás, 

jegyzetelés, szabatos beszéd). 

 A gyakorlati oktatás segítése, a gyakorlati oktatók háttéranyagokkal ellátása. 

 Mulasztások következetes ellenőrzése, a hiányzás rendszeres dokumentálása, a felszólítások 

időbeni postázása és azok nyilvántartásának naprakész vezetése. 

 A tandíjbefizetés rendszeres ellenőrzése 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján elkészült iskolai dokumentumok, SZMSZ, 

PP következetes alkalmazása. 

 

III. A tanév rendje 

 

Fontosabb időpontok 

A tanítási napok száma a szakgimnáziumban: 178 nap 

A tanítási napok száma a gimnáziumban és a  

szakközépiskolában:  179 nap 

A tanév: 2017. 09. 01.-2018. 08. 31. 

Első tanítási nap az iskolában: 2017. szeptember 01. (péntek) 

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) 

A befejező, szakvizsgázó évfolyamokon  

az utolsó tanítási nap: 2018. május 03.(csütörtök) 

A keresztféléves, szakvizsgázó osztályok  

utolsó tanítási napja: 2017. január 05.(péntek 

 

Az első félév: 2018. január. 26-ig tart. 

Keresztféléves induló osztály első tanítási nap: 2018. február 01.(csütörtök) 

Keresztféléves induló osztály utolsó tanítási  

nap:  2019. január, úgy, hogy a 179 vagy 178 tanítási nap 

meglegyen 

 

Szünetek: 

 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, 

szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület 

véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

Őszi: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

Téli: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

Tavaszi: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

Az első tanítási nap programja: 

- A tanévnyitó telephelyenként, osztályszinten. Tájékoztatás az iskola működéséről. 

- Az osztályok kialakítása. 

- Az osztályfőnökök bemutatása.         

Felelős: igazgató 

 - A házirend feldolgozása, értelmezése 

 - A térítési díj szabályzat ismertetése 

- Baleset- és tűzvédelmi oktatás. 
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- Tanulói adatok egyeztetése.                 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetése, különös tekintettel a hiányzásokra vonatkozó 

részekre. 

- Diákigazolvány és iskolalátogatási igazolásokra vonatkozó igények felmérése. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Tanítási év vizsgái: 

Osztályozóvizsga:  

2018. január 15.-19. között.  

2018. április 23.-27. között. 

2018. június 04.-08. között.  

Igazgatói engedéllyel indokolt esetben egyéb időpont is lehetséges. 

Felelős: igazgatóhelyettes. iskolatitkár 

 

Különbözeti vizsga: 

  Tanulói átvétel, vagy szakváltás esetén egyénileg kijelölt időpontban.   

         Felelős: igazgatóhelyettes. iskolatitkár 

 

Javító vizsga: 

  2018. augusztus 27.-28.-29. 

Felelős: igazgatóhelyettes. iskolatitkár 

Szakvizsga: 

2018 február-márciusi vizsgaidőszak 

 írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2018. február 5-9., 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 

2018. február-március 

2018 május-júniusi vizsgaidőszak 

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 

2018 . május 14-15., május 17-18., május 23., 8.00-tól 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június 

Felelős: igazgatóhelyettes. iskolatitkár 

 

Bizonyítványosztás:  

Bizonyítványosztás idejét az intézmény hagyományainak megfelelően az osztályfőnökök határozzák meg, 

azzal, hogy 2018. június 25.-ig meg kell történnie. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Nevelőtestületi értekezletek: 

1. Nyitó értekezlet 2017. augusztus 28.(hétfő) 

2. Félévi osztályozó értekezlet,  

- keresztféléves szakvizsgázó osztályok esetén: 2018. január 05. (péntek) 

- a nem végzős osztályok esetén: 2018. január 26.(péntek) 

3. Tanítási év végi osztályozó értekezlet, szakvizsgázó osztályok: 2018. május 03. (csütörtök) 

4. Tanítási év végi osztályozó értekezlet nem végzős osztályok: 2018. június 15.(péntek) 

5. Az első és második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül a középiskola 

nevelőtestületi értekezletet tart, amelyen elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát:  

  2018. február 02. (péntek) 

         2018. június 29.(péntek) 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét megküldi a fenntartónak.   Felelős: igazgató 
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Iskolai megemlékezések: 

1. aradi vértanúk emléknapja: 2017. október 06. (péntek) 

2. 1956-os forradalom: 2017. október 20. (péntek) 

3. megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: 2018. február 23. 

(péntek) 

4. 1848/49-es forradalom és szabadságharc: 2018. március 14. (szerda) 

5. holokauszt áldozatai emléknap: 2018. április 16. (hétfő) 

6. a Nemzeti összetartozás napja: 2017. június 4. (hétfő) 

 

A megemlékezések tanítási órák keretében, az adott esemény hetében. 

        Felelős: osztályfőnökök 

 

Felvétel, beiratkozás:  

1. A 9. osztályokba a tanév rendje rendelet szerint.  

Beiratkozás: 2018. június 22.  

 

2. A szakképző évfolyamokra a jelentkezés és beiratkozás az iskola felvételi tájékoztatójában írtak szerint 

folyamatosan 2018. május 02.-től. 

A keresztféléves induló képzésekre a jelentkezés 2018. január 31.-ig folyamatosan. 

Felelős: igazgatóhelyettes. iskolatitkár 

 

Fogadóórák:  

Igazgató: Minden tanítási héten, hétfőnként 9-10 óra között. 

Szaktanárok:  Félévenként 2-2 órát jelölnek meg, aminek pontos dátumát az 

osztályokban kihirdetik.  

 

Középiskola esetén a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató 

bizottságainak munkájában részt vevő, továbbá a pedagógusok minősítésében és az országos-

pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói feladatokban közreműködő, pedagógusok 

várható munkaidő-beosztása: 

- Igazgató csütörtöki napokon, az OH megbízása szerint 

- Szaktanárok esetén a Kereskedelmi és Iparkamara és az NSZFH megbízása szerint 

- Iskolai delegált a szakmai vizsgabizottságban, iskola képviselője a szakvizsgán az igazgató megbízása 

alapján 

Az iskola biztosítja a tanítás nélküli munkanapot a pedagógusok fenti feladatainak ellátásához. 

 

 

IV. A 2017/2018-as tanév feladatainak ütemezése, munkaterve 

 

A 2016/17-es tanév feladatainak ütemezése, munkaterve  

Srsz. Dátum Esemény Megjegyzés 

1. 2017.08.22. Számítógép hálózat, tanműhelyek átvizsgálása Rendszergazda, 

iskola dolgozói 

2. 2017.08.30. A 2017. 08. 23.-24.-25.-i javítóvizsgák dokumentálása, a 

javítóvizsgát követően az előző tanév lezárása 

(záradékok, jegyzőkönyvek-törzslap, bizonyítvány, 

beírási napló) 

igazgató 

3. 2017.08.28. Tantestületi alakuló és tanévnyitó értekezlet 

(tantárgyfelosztás, órarend, munkaterv, 

balesetvédelmi oktatás, tantestületi döntés az 

alkalmazott tankönyvekről, éves munkaterv 

elfogadása, induló osztályok) Munkaszerződések 

bejelentése 

igazgató 

iskolatitkár 

4. 2017. 08.31. A 17/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a 2017/2018. tanévre igazgatóhelyettes 
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vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. 

tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra 

jogosító szakképesítésekről (továbbiakban: R.) 4. § (5) 

bekezdése alapján legkésőbb 2017. augusztus 31-ig - a 2. 

§ (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-

ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé 

teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az adatszolgáltatás 

tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és 

fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan 

támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján 

beiskolázott tanulók számát.  

5. 2017.09.19. Nyári szakmai gyakorlat dokumentumainak lezárása osztályfőnökök 

6. 2017.09. Gyakorlati képzőhelyekkel egyeztetés igazgatóhelyettes 

7. 2017.09. Szükség szerint új együttműködési megállapodások 

kötése a gyakorlati helyekkel 

szaktanár 

8. 2017.09.01. Tanévnyitó, első tanítási nap igazgató 

9. 2017.09. Diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés iskolatitkár 

10. 2017.09.11.-

10.02. 

Ingyenes tankönyvjogosultság felmérése, szakkönyvigény 

felmérés, rendelés 

osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

11. 2017.09.15. Az előző tanév dokumentumainak lezárása iskolatitkár, 

osztályfőnök 

12. 2017.09.29. KIR be-ki jelentések, tanulók, tanárok, 

munkaszerződések, egész évben folyamatosan 

igazgatóhelyettes 

iskolatitkár 

13. 2017.09.29. Az új tanév dokumentumainak megnyitása (napló, beírási 

napló…) 

iskolatitkár, 

osztályfőnök 

14. 2017.09. Tanulók baleset –munka - tűzvédelmi oktatása osztályfőnök 

15. 2017.09.29. Diákigazolvány érvényesítés, rendelés iskolatitkár 

16. 2017.09.25. Bérfeladás, havi rendszeres iskolatitkár 

17. 2017.10.02. MÁK normatíva igénylés fenntartónak megküldése igazgató 

18. 2017.10.02. A különös közzétételi lista felülvizsgálata, közzététele igazgató 

iskolatitkár 

19. 2017.10.10. Bérek utalása, havi rendszeres iskolatitkár 

20. 2017.10.13. Statisztikai jelentés fenntartónak és az OH-ba igazgatóhelyettes 

21. 2017.10.06. Megemlékezés az Aradi vértanúkról osztályfőnök 

22. 2017.10.20. KIR felvételi eljárás kezdete, következő tanévi 

beiskolázás a tanév rendje miniszteri rendelet szerint, 

belső kódok megküldése a Felv. Központba  

igazgatóhelyettes 

iskolatitkár 

23. 2016.10.20. Megemlékezés az 1956-os forradalomról osztályfőnök 

24. 2017.10.30. – 

2017.11.03. 

Őszi szünet  

25. 2017.11. 2018/2019-es felv táj.-hoz adatszolg. a fenntartó felé igazgató 

26. 2017.11-12. Pályázati lehetőségek felmérése - folyamatos feladat, 

szakképzési megállapodás előkészítése 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

27. 2017.12.20. A 2018. febr.-márc. szakvizsgára jelentkezés osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

28. 2017.12. Keresztféléves osztályok indításával kapcsolatos 

szervezés 

igazgató 

29. 2017.12.27. – 

2018.01.02. 

Téli szünet  

30. 2018.01. Év eleji jogszabályváltozások esetén a működés 

áttekintése 

igazgatóhelyettes 

iskolatitkár 

31. 2018. 01. 15.-19. Osztályozó vizsga iskolatitkár 
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32. 2018.01.05. Keresztféléves szakvizsgák előkészítése 

Keresztféléves szakvizsgázó osztályok utolsó tanítási nap. 

Keresztféléves szakvizsgázó osztályok év végi 

osztályozó értekezlet. 

igazgató, 

iskolatitkár 

33. 2018.01.26. Félévi osztályozó értekezlet a nem végzős osztályok 

részére.  

A 2. félév tantárgyfelosztásának, órarendjeinek 

kihirdetése 

igazgató 

34. 2018.02.02. Félévi értékelő értekezlet igazgató 

35. 2018.02. MÁK-felé normatíva elszámolás az előző évről igazgatóhelyettes 

36. 2018.02.05.-09. 2018. febr.-márc. vizsgaidőszak írásbeli-interaktív vizsgái igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

37. 2018.02.-03. Szakvizsgák bonyolítása 2018. febr.-márc. vizsgaidőszak 

(írásbeli, gyakorlati, szóbeli, elnök, kamarai tag, 

megbízások vizsgáztatásra…) 

igazgató, 

iskolatitkár 

38. 2018.02.23. Év végi szakmai vizsgára jelentkezés osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

39. 2018.02.23. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól osztályfőnök 

40. 2018.02.28. Szakvizsga jelentkezések összesítőinek elkészítése, 

továbbítása – vizsgaszervezésért felelős felé 

iskolatitkár 

41. 2018.02.-03. MÁK normatíva elszámolás 2017-ről és igénylés 

módosítás a 2017/2018 tanévre, 2018. január 01.-től 

igazgatóhelyettes 

42. 2018.03.14. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharcról 

osztályfőnök 

43. 2018.03.29. – 

2018.04.03. 

Tavaszi szünet  

44. 2018.04.13. A február-márciusi szakvizsga időszak dokumentumainak 

zárása, jelentések megküldése 

iskolatitkár 

45. 2018.04. Év végi szakvizsgák szervezése, terem és felügyelet 

beosztása, megbízások 

iskolatitkár 

46. 2018.04.16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnök 

47. 2018.04.23.-27.  Végzős osztályok osztályozó vizsga  igazgató 

48. 2018.05.03. Szakvizsgázó osztályok osztályozó értekezlet  igazgató 

49. 2018.05.14-15., 

17.-18-, 23. 

2018. május-júniusi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái 

8.00-tól 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

50. 2018.05.-től Beiskolázási PR tevékenység, hirdetési terv. A következő 

tanévi jelentkezők tájékoztatása, beírása folyamatosan  

iskolatitkár, 

igazgatóhelyettes 

51. 2018.05. A nyári munkálatok egyeztetése, műk. eng. mód. 

előkészítése 

igazgató 

52. 2018.05-06. Tanév végi szakvizsgák lebonyolítása igazgató, 

iskolatitkár 

53. 2018.06.04. A Nemzeti összetartozás napja osztályfőnök 

54. 2018.06.04.-08. Osztályozó vizsga iskolatitkár 

55. 2018. 07.-08. Iskolai karbantartás, felújítás igazgató 

56. 2018.06.15. Tanév végi osztályozó értekezlet a nem végzős 

osztályok részére, utolsó tanítási nap 

igazgató 

57. 2018.06.25-ig. Bizonyítványok kiosztása  osztályfőnök 

58. 2018.06.29. Tanév végi értékelő értekezlet igazgató 

59. 2018.07.13. Javító vizsgára utasítottak írásban kiértesítése  

60. 2018.08. A 2018/2019-es tanév tantárgyfelosztás tervezése, 

munkaszerződések kötése, módosítása 

igazgató 

61. 2017.08.27. Alakuló és tanévnyitó tantestületi értekezlet igazgató 

62. 2018.08.28-29.- Javító vizsgák  igazgató 
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30. 

63. 2018.09.03. Tanévnyitó, első tanítási nap igazgató 

 

 

 

A munkatervet a nevelőtestület 2017. 08. 28.-n elfogadta. 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 28. 

 

 

                 Lipták Lajos 

              igazgató 


