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I. Helyzetelemzés
Képzési szerkezet

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

13. évfolyam
12-13. évf.

Technikum
 mezőgazdasági technikus
 kertésztechnikus
Szakképző iskola
 mezőgazdasági gépész
 gazda
Technikum
 mezőgazdasági technikus
 kertésztechnikus
Szakképző iskola
 mezőgazdasági gépész
 gazda-állattenyésztő kimenet
Szakgimnázium (mezőgazdaság ágazat)
 mezőgazdasági technikus
 állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Szakközépiskola
 állattartó szakmunkás
 mezőgazdasági gépész
Szakgimnázium (mezőgazdaság ágazat)
 mezőgazdasági technikus
 állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Szakgimnázium (mezőgazdaság ágazat)
 mezőgazdasági technikus
 állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Érettségire felkészítő osztály

Szakmai oktatás
13-14. évf.

Gazda-növénytermesztő kimenet
Mezőgazdasági technikus

Oktatási forma
A szakgimnáziumi és a szakképzések nappali tagozaton, szakmai oktatás esti munkarend szerint.
Tanulói létszám
2021. szeptember 10. 234 fő
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Osztályok
Osztályneve
9.a
9.b
9.c
10. a
10. b
10. c
11. a
11. b
11.c
12. a
12-13.b
13.a
13.c

Évfolyam neve

Osztályfőnök

9. technikum
9. technikum
1/9 szakképző iskola
10. technikum
10. technikum
2/10 szakképző iskola
11. szakgimnázium
11. szakgimnázium
3/11 szakközépiskola
12. technikum
Két éves érettségire felkészítő
5/13 beszámításos egy éves szakgimnázium
1/13. és 2/14. technikum

Borsiné Zsingor Nikoletta
Lukács Sándor
Benkő Judit
Agócs Éva Bernadett
Tóth Orsolya Edina
Szombathelyi István
Szabó Ákos
Kovácsné Bartosiewicz Éva
Helyán Éva Hanna
Túriné Sándor Zsuzsanna
Papp Zsuzsanna
Erdei András Gábor
Borsi István

Személyi ellátottság
Oktatók létszáma: 37 fő, ebből óraadó 5 fő.
Technikai személyzet létszáma: 16 fő
Tárgyi felszereltség
− Közismereti tanterem: 21
− Informatika terem: 3
− Tanüzem
− Tornaterem
− Iskolakönyvtár
Kommunikációs csatornák
telefon: 06 62 535490; fax: 06 62 535491
www.gmmg.hu; e-mail: gregus@gmmg.hu
Kötelező foglakozásokon kívüli foglalkozások
Tűzzománc szakkör:
Időpontja: csütörtök 14-17 óra
A foglalkozásokat vezeti: Fülöp Ildikó

II. Munkaidő beosztások, feladatellátások
Oktatók tanítási órái 7:15 és 14:30 között, az esti munkarendi képzés külön órarend
szerint kerülnek megtartásra.
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Vezetők intézményben tartózkodásának rendje

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Nagy Zsuzsanna
igazgató
715 - 1535
715 - 1535
800 - 1620
800 - 1620
715 - 1535

Borsi István
igazgatóhelyettes
800 - 1620
800 - 1620
715 - 1535
715 - 1535
800 - 1620

Győriné Berényi Gizella
szakmai vezető
800 - 1620
800 - 1620
800 - 1620
800 - 1620
800 - 1620

Az oktatók számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi tevékenységek rendelhetők el:
 Foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
 A gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
 Az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
 Eseti helyettesítés,
 Az oktatói tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
 Az intézményi dokumentumok elkészítése, vezetése,
 A szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
 A oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
 Az intézményfejlesztési és intézményi értékelési feladatokban való közreműködés,
 Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
 Iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
 A szakmai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
 Oktató, tanári továbbképzésben való részvétel.
A középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga bizottságainak
munkájában részt vevő oktatók részére a vizsga napja tanítás nélküli munkanap, feladatának ellátásakor a tanítási órák megtartását az igazgató helyettesítéssel biztosítja.

III. A 2021/22-es tanév kiemelt feladatai







Beiskolázási tevékenységek javítása.
Tehetséggondozás – eredményes felkészítés a tanulmányi versenyekre.
Lemorzsolódás csökkentése.
SZKTV megrendezése.
Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolítása.
Ökoiskolai tevékenységek működtetése.
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IV. Oktató-, nevelőmunkával kapcsolatos szervezési és munkaközösségi feladatok, eseménynaptár

2021-2022-es tanév munkaterve
(Tervezet)

tanítási napok száma: 179 nap
Dátum
2021. szeptember 1.
2021. szeptember 1.
2021. október 5-7.
2021.október 11.
2021.október 11.
2021. október 6.
2021. október 18- 28.
2021. november 22-26.
2021. október
2021. október 22.
2021. október 20.
2021. október 25 –
2021 november 1.
2021. december
2021. november 20.
2021. november 29.
2021. december 21.
2021. december 222021. december 31.

Nap
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
szerda

péntek

péntek
hétfő
kedd

Időpont
Esemény
8.00
tanévnyitó ünnepség
9.00első tanítási nap, 4 osztályfőnöki óra
Aradi kerékpártúra
17.00
Szülői értekezlet
18.00
Fogadóóra
Megemlékezés az aradi vértanúkról
8.00
Őszi érettségi (írásbeli)
Középszintű szóbeli vizsgák
Őszi szakmai vizsgák (írásbeli, interaktív)
Megemlékezés 1956. október 23-ról
Tagozatkódok megküldése a Felvételi Központnak
őszi szünet (utolsó tanítási nap: október 22. péntek; első
tanítási nap: november 2 kedd)
Pályaválasztási nap
Kompetenciamérés adatközlése
17.00
Szülői értekezlet
11.00
Szalagtűző ünnepség (rövidített tanítási nap)
11.30
karácsonyi műsor
Téli szünet (utolsó tanítási nap: december 21. kedd; első
tanítási nap: január 3. hétfő)

Felelős
Nagy Zsuzsanna ig.
Nagy Zsuzsanna ig.
Nagy Zsuzsanna ig.
Árpási Ildikó

Árpási Ildikó

Nagy Zsuzsanna ig.
11.-es osztályfőnökök

2022. január 20.
2022. január 21.
2022. január 28.
2022. január 29.
2022. február 4.
2022. február 7.

csütörtök
péntek
péntek
szombat
péntek
hétfő

2022. február 25.
2022. március 11.

péntek
péntek

15.00-ig
12.00

17.00
18.00

2022. április 14-19.
2022. április 11.
2022. május
2022. április 15.
2022. április
2022. április 29.
2022. április 28.
2022. április 29.

hétfő

péntek
csütörtök
péntek

14.00
12.00

2022. április 30.

szombat

9.00

2022. május 3-20.
2022. május 3-4-5.
2022.május
2022. május 25.
2022. június 14.
2022. június 15.
2022. június 15.
2022. június 1-9.
2022. június 13-24.
2022. május - június
2022. június 22-24.

17.00

péntek

8.00
szerda
kedd
szerda
szerda

8.00
8.00
14.00
11.00

Az I. félévi tantárgyi jegyek lezárása
Osztályozó értekezlet (rövidített tanítási nap)
Félévi értesítők kiosztása
Diákbál
Félévi értekezlet
Szülői értekezlet
Fogadóóra
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
Megemlékezés március 15-ről
Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: április13 szerda; első
tanítási nap: április 20. szerda)
Szülői értekezlet
Mezőgazdasági Napok
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól
Iskola est
Egészségnap
Érettségizők, technikus vizsgázók jegyeinek lezárása
Osztályozó értekezlet (érettségizők, technikusi
vizsgázók) (rövidített tanítási nap)
Ballagási ünnepség
Írásbeli érettségi
9-11. évfolyamosoknak tanítási szünet
Technikus írásbeli vizsgák
Országos mérés 10. évfolyam
9-11. évfolyamosok tantárgyi jegyeinek lezárása
9-11. évfolyamosok osztályozó értekezlete
(rövidített tanítási nap)
Diáknap
Emeltszintű szóbeli érettségi vizsgák
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység OKJ
9-esek beiratkozása

osztályfőnökök
Nagy Zsuzsanna ig.
osztályfőnökök
végzősök osztályfőnökei
Nagy Zsuzsanna ig.
Nagy Zsuzsanna ig.

Nagy Zsuzsanna ig.
Szöllősiné Bende Réka
Túriné Sándor Zsuzsanna
osztályfőnökök
Nagy Zsuzsanna ig.
11. osztályok osztályfőnökei
Nagy Zsuzsanna ig.
Benkő Judit
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Nagy Zsuzsanna ig.
Nagy Zsuzsanna ig.
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Tanítás nélküli munkanapok :









technikum 8 nap
szakképző 7 nap
diáknap
pályaorientációs nap
egészségnap
érettségi szünet 3 nap
SZKTV döntő

Témahetek
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
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V. Ellenőrző munka
Az iskola igazgatójának, helyettesének, és szakmai vezetőjének oktatói ellenőrzése a
munkaközösség-vezetők bevonásával az ügyeletek ellátására és tanórák ellenőrzésére terjed ki.
A tanítási órák ellenőrzésére óralátogatások formájában, félévente legalább egy alkalommal sort kell keríteni minden tanárnál. A folyosóügyeletek ellenőrzésére heti rendszerességgel történnek. (lásd. 1. sz. melléklet – Ellenőrzési terv)

VI. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása
A szakmai képzésünk tárgyi feltételei megvannak. Ezek fejlesztése pályázatok támogatásával lehetséges.

VII. Kimutatás az oktatókról
OKTATÓK
1.

AGÓCS ÉVA BERNADETT

2.

BAJUSZ ÁGNES

3.

BENKŐ JUDIT

Munkakör (oktató)
osztályfőnök 10.a

oklevélben megjelölt képesítés, végzettség
okleveles növénytermesztő mérnök
német nyelvtanár

osztályfőnök 9.c

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
okleveles testnevelő tanár

4.

BORSI ISTVÁN

igazgatóhelyettes

villamosmérnök

osztályfőnök 13.c

informatika szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
okleveles fizikatanár

5.

BORSINÉ ZSINGOR NIKOLETTA

osztályfőnök 9.a

mezőgazdasági mérnök

6.

ERDEI ANDRÁS GÁBOR

osztályfőnök 13.a

matematika szakos tanár
geográfus
okleveles földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

7.

FÜLÖP ILDIKÓ

rajz szakos tanár
okleveles vizuális- és környezetkultúra- tanár
segédkönyvtáros

8.

növénytermesztési mérnök

GILA CSABA

növényvédelmi szakmérnök
9.

GREGUS JÓZSEF

földrajz-testnevelés szakos tanár
okleveles földrajztanár

10. GYŐRINÉ BERÉNYI GIZELLA

szakmai vezető

állattenyésztési üzemmérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
okleveles agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök)
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11. HORVÁTH JÁNOS LÁSZLÓ

állategészségügyi üzemmérnök
agrármérnök

12. HELYÁN ÉVA HANNA

osztályfőnök 11.c

okleveles agrárkémikus-agrármérnök
okleveles mérnöktanár
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

13. ÁRPÁSI ILDIKÓ

történelem szakos középiskolai tanár
munkaközösség vezető

14. KÁDÁR JÓZSEF

magyar szakos középiskolai tanár
középfokú szakmai végzettséget igénylő növénytermesztési és állattenyésztési munkák végzésére képesítés

15. KÉRDŐNÉ KOVÁCS ESZTER

kertészmérnök
kertépítő és zöldfelületfenntartó szakmérnök
közigazgatási alapvizsga
közigazgatási szakvizsga

16. KOVÁCSNÉ BARTOSIEWICZ ÉVA

osztályfőnök 11. b

pedagógia-angol szakos tanár
okleveles angol szakos középiskolai tanár

17. KÖTELES DÁVID
18. LUKÁCS SÁNDOR

mezőgazdasági mérnök
osztályfőnök 9.b

19. NÁDASDINÉ DANI ÉVA

mezőgazdasági mérnök
okleveles mérnöktanár
okleveles agrármérnök
szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető

20. NAGY ZSUZSANNA

igazgató

kémia-fizika szakos középiskolai tanár
közoktatási vezető

21. NÉMETH KATALIN
22. PAPP ZSUZSANNA

okleveles magyar-angol szakos középiskolai tanár
osztályfőnök 12.b-13.b

okleveles magyar szakos ált. iskolai tanár és népművelő
matematika szakos tanár
okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár és a multikulturális nevelés okleveles tanára

23. SZEMRÉDINÉ MUCSI GABRIELLA
24. SZABÓ ÁKOS

okleveles magyar szakos középiskolai tanár

osztályfőnök 11. a

mezőgazdasági mérnök

munkaközösség vezető

okleveles agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök)
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25. SZABÓNÉ BUGYI KATALIN

állategészségügyi üzemmérnök
sertéstenyésztő szaküzemmérnök

26. SZOMBATHELYI ISTVÁN MIHÁLY

osztályfőnök 10.c

okleveles műszaki oktató
mg-i gépészmérnök (logisztika szakirányon)

27. SZÖLLŐSINÉ BENDE RÉKA

agrármérnök
mezőgazdasági mérnöktanár
okleveles agrármérnök
szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

28. TOMASEV MARINNÉ

okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
nevelőtanár
szakvizsgázott pedagógus
óvónő
általános iskolai tanító
intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus
szakvizsgázott pedagógus (tankerület-igazgatási és köznevelési vezető)
általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)

29. TÓTH ORSOLYA EDINA

osztályfőnök 10.b

mezőgazdasági mérnök

30. TÚRINÉ SÁNDOR ZSUZSANNA

osztályfőnök 12.a

magyar szakos középiskolai tanár
okleveles népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos ált.isk.tanár
pedagógiai értékelési szakértő

31. VECSERI ANDRÁS

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (élelmiszeripari gépész)
okleveles gépészmérnök

32. VÍZHÁNYÓ ISTVÁN

okleveles informatikatanár és okleveles andragógus tanár
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ÓRAADÓK
1.

KŐHEGYI-KIS ÁGNES

gyógytestnevelő tanár

2.

ONODI-SZŰCS ELEONÓRA

biológia szakos tanár

3.

DR. PATARICZÁNÉ KELECSÉNYI MAGDOLNA

földrajz szakos középiskolai tanár

4.

SZENTI CSILLA

történelem-latin szakos középiskolai tanár

5.

SZABÓ-NACSA ANDREA

agrármérnök

6.

PRIKLER GYÖRGY

7.

HAZADI JÁNOS

matematika szakos középiskolai tanár
gépesített lövésztiszt
mérnöktanár

13

VIII. Megbízások a nevelőtestületben
Intézmény vezetősége
Nagy Zsuzsanna igazgató
Borsi István igazgatóhelyettes
Győriné Berényi Gizella szakmai vezető
Munkaközösség-vezetők
Árpási Ildikó közismereti munkaközösség-vezető
Szabó Ákos szakmai munkaközösség-vezető
Osztályfőnökök
osztály
osztályfőnök
9.a
Borsiné Zsingor Nikoletta
9.b
Lukács Sándor
9.c
Benkő Judit
10.a
Agócs Éva
10.b
Kovácsné Bartosiewicz Éva
10.c
Szombathelyi István
11.a
Szabó Ákos
11.b
Kovácsné Bartosiewicz Éva
11.c
Helyán Éva Hanna
12.a
Túriné Sándor Zsuzsanna
12-13.b
Papp Zsuzsanna
5/13.a
Erdei András
5/14.c
Borsi István
Teremfelelősök
001
Erdei András
002-003
Vízhányó István
011
Borsi istván
101
Túriné Sándor Zsuzsanna
102
Papp Zsuzsanna
106
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107
Tóth Orsolya
108
Agócs Éva
109
Szombathelyi István
201
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202
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Németh Katalin
205
Bajusz Ágnes
206
Szöllősiné Bende Réka
207
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209
Szabó Ákos
215
Onodi-Szűcs Eleonóra
217
Nagy Zsuzsanna
225
Nádasdiné Dani Éva
tornaterem
Benkő Judit

IX. Könyvtári munkaterv
Folyamatosan végzendő feladatok
Állománygyarapítás
Megjelenő új könyvek, dokumentumok figyelemmel kísérése, hogy a pedagógusok
naprakész tájékoztatásban részesülhessenek az érdeklődésre számot tartó kiadványokról.
A jogszabályi változások miatt szükséges kiadványok beszerzése.
Vásárlás a beszerzési keret figyelembevételével történhet, a munkaközösségek igényeinek megfelelően.
Szükséges az elhasználódott kötelező olvasmányok pótlása.
Biztosítani kell az új tankönyvek elérhetőségét az év közben belépő tanulók és a szaktanárok számára is.
Ökoiskolaként kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kiadványok beszerzésére. Az érintett kiadványok bemutatása kiemelten, külön könyvtári
polcon történik.
Állományfeltárás
Az új tanév tartóstankönyveit kölcsönzés előtt állományba kell venni.
Amennyiben a technikai feltételek adottak lesznek, az állomány adatainak felvitele
szükséges a Huntéka illetve Iskolatéka integrált könyvtári rendszerbe.
Állománygondozás
Avult, sérült dokumentumok, régi tankönyvek állományból való kivonása.
Sérült dokumentumok javítása, amennyiben lehetséges.
Olvasáspedagógiai feladatok
Az egész nevelőtestület feladata az olvasóvá nevelés. A könyvtáros munkáját segíti,
ha a szaktanár olyan feladatot ad a tanulónak, melynek megoldásához a könyvtár
használata szükséges.
A könyvtár a hagyományos dokumentum-szolgáltatáson túl információs központ,
amely a tájékoztatáshoz az internetet, elektronikus dokumentumokat is igénybe vesz.
A papír alapú dokumentumok használatának készségszintű elsajátítása mellett,
amelyre már általános iskolában lehetősége volt a diákoknak, szükségesnek tartjuk a
digitális írástudás fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítunk az elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, a biztonságos internethasználat és a közhasznú információk
elektronikus úton való megszerzésének elsajátítására. Iskolánk honlapján a könyvtári
menüpontok között lehetőség van kötelező olvasmányok elérésére a Magyar Elektronikus Könyvtárból.
A könyvtáros segíti a szaktanárokat a könyvtárhasználaton alapuló szakórák megtartásában is. (Irodalomkutatás, dokumentumok biztosítása, prezentáció készítése.) Tájékoztatást nyújt a könyvtár állományában lévő, illetve ha ilyen nincs, interneten található dokumentumokból.
A könyvtáros kiemelten segíti az iskolai ünnepségek, megemlékezések, vetélkedők
szervezését, felkészülést a különböző tanulmányi versenyekre.
Kiállítások, vetélkedők szervezésénél figyelembe vesszük az évfordulókat, jeles napokat.
A folyamatosan végzendő feladatok közé tartozik az új jogszabályok, pályázati lehetőségek figyelése, valamint továbbképzéseken való részvétel és kapcsolattartás más
könyvtárakkal.
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Augusztus- szeptember: Tanulók részére a könyvtárban már meglévő tankönyvek kölcsönzése, tartós tankönyvek beszerzése, feldolgozása, kölcsönzése. A 9. évfolyamos
tanulóknak iskola- és könyvtártörténet ismertetése, az iskolai könyvtár bemutatása.
Október: Az aradi vértanúkról való megemlékezéshez dokumentum gyűjtése, biztosítása.
Az október 23- i megemlékezéshez dokumentum gyűjtése, biztosítása.
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából vetélkedő szervezése.
Éves könyvtári statisztika elkészítése.
November: Nyílt napokon a könyvtár bemutatása, tájékoztató tartása az iskoláról és
névadójáról. Folyóiratok rendelése, pénzügyi terv készítése a következő évre.
December: A szalagavatóhoz és a karácsonyi műsorhoz irodalom gyűjtése.
A 11-12. évfolyamosok továbbtanulását segítő dokumentumok beszerzése. A
tanulók segítése a pályaválasztáshoz szükséges információk megszerzésében.
Január: Az érettségihez megjelenő új dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kölcsönzése. Könyvtárhasználati órák tartása.
A tankönyvrendelés előkészítése.
Február: A kommunista diktatúrák áldozatairól való megemlékezéshez dokumentum
gyűjtése, biztosítása.
Segítség nyújtása a végzés előtt álló tanulók pályaválasztásához.
Könyvtárhasználati órák tartása.
Március: A március 15- i megemlékezéshez dokumentum gyűjtése, biztosítása. Könyvtárhasználati órák tartása.
Csatlakozás az országos INTERNET FIESTA vetélkedőhöz, vetélkedő szervezése.
Április: A holokauszt áldozatairól való megemlékezéshez dokumentum gyűjtése, biztosítása. Könyvtárhasználati órák tartása.
9- 12. évfolyamos tanulók tankönyveinek megrendelése.
Május: Az írásbeli érettségihez, szakmai vizsgákhoz szükséges kiadványok biztosítása; a ballagáson elhangzó műsorhoz irodalom gyűjtése; végzős diákoktól a kölcsönzött dokumentumok visszakérése.
Június: a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) megemlékezéshez anyaggyűjtés.
A szóbeli érettségihez, szakmai vizsgákhoz szükséges kiadványok biztosítása;
tanév végén a tanulóktól minden kikölcsönzött dokumentum visszakérése (egyéni elbírálás után – bukott tanulók esetén a pótvizsgára való felkészülés miatt maradhat
tankönyv).
A tankönyvrendelés véglegesítése (felsőbb évfolyamos új beiratkozók, valamint
kiiratkozók), leendő 9.-es tanulók tankönyveinek megrendelése.
A jutalmazásra javasoltak listájának összeállítása az osztályfőnökök, szaktanárok segítségével, jutalomkönyvek vásárlása.
Tankönyvrendelés
A tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatokat az érvényben lévő jogszabályoknak
megfelelően, különös tekintettel a 2013. évi CCXXXII. törvényben és a 17/2014. (III.
12.) EMMI rendeletben foglaltakra, a határidőket pontosan betartva, az osztályfőnökök
közreműködésével kell végezni.
Az 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként az iskola nappali rendszerű
iskolai oktatásban részesülő 9-14. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz.
A könyvtár nyitvatartási rendje: heti 26 óra,

hétfő:

8:00 – 13:00
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kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 10.

8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00
Fülöp Ildikó

X. Tankönyvellátási terv
Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével az iskola igazgatója határozza meg.
Az iskolai tankönyvellátás módját az alábbi rendeletek szabályozzák:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény)
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
szóló 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet
A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.
12.) EMMI rendelet módosításáról
4/2017.(IV.10) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás…
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátásról
2017. évi C. trv. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
Az iskolában a tanulók részére a zavartalan tankönyvellátást az igazgató által megbízott személyek biztosítják. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak részére a könyvtári könyvek biztosításáról a könyvtárostanár gondoskodik.
Március - a szakmai munkaközösségek (szaktanárok) kiválasztják, és írásban leadják
az általuk használni kívánt tankönyvek listáját, különös tekintettel az új jogszabályi rendelkezésekre.
Április 01-ig az iskolai tankönyvfelelős osztályonként összeállítja a következő tanév
folyamán használatos tankönyvek és segédkönyvek listáját.
Április 30-ig e- mailt kell küldeni a fenntartónak a tankönyvrendelés befejezéséről,
majd el kell küldeni a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül a fenntartó által jóváhagyott rendelést.
Május 31-ig közzé kell tenni azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A
kint lévő, már nem használt könyveket, kötelező olvasmányokat a tanulónak legkésőbb
a tanév végéig vissza kell hozni.
Június 10-ig az iskola igazgatója felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján.
Az 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében minden nappali oktatásban résztvevő tanuló, ingyenes tankönyvellátásra jogosul.
Június 15-ig a felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja nevelőtestületet, a szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri
a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
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Június 17-ig az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján
meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a fenntartót.
Június 30-ig az iskola az intézményben alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit meghatározza, és a pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését a tankönyvrendelés módosításának határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére.
Június 30. tankönyvrendelés módosításának határideje, a leendő 9. évfolyam tankönyvrendelésének pontosítása, fiktív tanulók nevesítése, mert a fiktív tanulók rendelése törlődik.
A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, és annak feladatait.
Augusztus - Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a
tanulók, a pedagógusok részére átveszi, a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.
Szeptember - Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket, továbbá a pedagógus-kézikönyveket könyvtári állomány-nyilvántartásba vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsássák.
A könyvtárból kölcsönzött tankönyvekért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik, a könyveket a tanév végén vissza kell vinni a könyvtárba. A tankönyvet addig használhatja a
tanuló, amíg az adott tárgyból a felkészítés folyik, kiiratkozó tanulók esetében legkésőbb a tanulói jogviszony fennállásáig.
Szeptember 15. a pótrendelés határideje. Eddig az időpontig kell a 13 és 14. évfolyamosok tankönyveit is megrendelni.
Szeptember 16. után az évközi rendelési felületen lehet tankönyveket rendelni.
Folyamatos feladat: Megszűnt a visszáruzás lehetősége az iskola részéről, ezért nagyon fontos a tankönyvrendelés aktualizálása a ki és beiratkozásoknak megfelelően.
Az iskola, az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét az iskola honlapján közzéteszi.
A KELLO publikus webshopján (http://webshop.kello.hu/) regisztráció után saját részre
lehet tankönyveket vásárolni.
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Mellékletek
1. Ellenőrzési terv névsora
SOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NÉV
Agócs Éva
Borsi István
Erdei András Gábor
Gila Csaba
Gregus József
Győriné Berényi Gizella
Kádár József
Helyán Éva Hanna
Árpási Ildikó
Benkő Judit
Köteles Dávid
Kovácsné Bartosiewicz Éva
Nádasdiné Dani Éva
Lukács Sándor
Németh Katalin
Tóth Orsolya
Papp Zsuzsanna
Bajusz Ágnes
Szabó Ákos
Szabóné Bugyi Katalin
Borsiné Zsingor Nikoletta
Szöllősiné Bende Réka
Szombathelyi István
Tomasev Marinné
Túriné Sándor Zsuzsanna
Vecseri András
Vízhányó István
Szemrédiné Mucsi Gabriella
Kérdőné Kovács Eszter
Horváth János

IX.

X.

XI. XII.

O

I.

II.

III. IV. V.

O
O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O

O
O
O

O
O

O
O
O

O
O

O

O

O
O

O

O

O
O

O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O

O

O
O
O

O
O

O

O
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2. Munkaközösségek munkatervei

Közismereti munkaközösség
Munkaterv
2021-2022-es tanév
A munkaközösség tagjai, a tanév során tanított tantárgyak:
Humán terület:
Árpási Ildikó történelem történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Papp Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv és irodalom, irodalom, magyar nyelv
Túriné Sándor Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, etika, irodalom, magyar nyelv
Fülöp Ildikó könyvtáros, rajzszakkör
Szenti Csilla történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; történelem és társadaslomismeret (óraadó)
Természettudományi terület:
Nagy Zsuzsanna fizika
Borsi István komplex természettudomány
Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna természetismeret, (óraadó)
Onodi-Szűcs Eleonóra biológia, emelt szintű biológia (óraadó)
Szemrédiné Mucsi Gabriella matematika
Erdei András matematika
Prikler György matematika (óraadó)
Idegen nyelvi terület:
Németh Katalin angol nyelv
Kovácsné Bartosiewicz Éva angol nyelv, emelt szintű angol nyelv
Bajusz Ágnes német nyelv
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Testnevelés:
Benkő Judit
Grergus József
Kőhegyi-Kis Ágnes
Informatika, digitális kultúra:
Vízhányó István
Borsi István
Gyógypedagógus:
Tomasev Marinné
BTMN fejlsztő óra:
Zsigárcsik Zsuzsanna Anna
A tanév feladatai
Bemeneti mérések
A tanév elején felmérjük a 9. osztályos tanulóink képességét a technikumi és szakképző osztályokban. A bemeneti mérés a szövegértés, szövegalkotás képességét és
a matematikai ismereteket vizsgálja. Az eredmények ismeretében jelöljük ki a feladatokat.
Felelős Papp Zsuzsanna, Túriné Sándor Zsuzsanna, Erdei András Gábor,
Szemrédiné Mucsi Gabriaella
Határidő: 2021. október 4.
Felsőbb évfolyamokon is valamennyi szaktanár feladata a szövegértés fejlesztése, ez
tanórákon és fejlesztő foglalkozásokon valósul meg.
Korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások tartása
Az Emlékpont rendezvényein tanáraink és diákjaink egyaránt részt vesznek. A közös
munka felelőse Árpási Ildikó.
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, a Tornyai János Múzeum, és a Népművészeti Ház rendhagyó irodalom óráinak lehetőségéről tájékozódunk, a korosztálynak megfelelőkön résztveszünk.
A koordinálás felelőse Papp Zsuzsanna.
Öko-munkacsoport munkájának támogatása. Részvétel a projektnap és iskolai vetélkedők szervezésében.
Tehetséggondozás közismereti területen:
Felkészítjük tanítványainkat a különböző szintű tanulmányi versenyekre, egyéni vagy
csoportos foglalkozások keretében.
Érdeklődő diákjaink tűzzománc szakkörön vehetnek részt – Fülöp Ildikó vezetésével.
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Emelt szintű csoportok indulnak:
angol nyelvből egy csoport a 11. és a 12. évfolyamnak - Kovácsné Bartosiewicz Éva
biológiából 12. évfolyamos csoport – Onodi-Szűcs Eleonóra
Versenyek:
Részt veszünk a középiskolásoknak szervezett városi, megyei és országos versenyeken (diákalkotók versenyei, rajz és fotó).
Diákművészeink alkotásaival az aulában megrendezett kiállításon ismerkedhetnek
meg tanulóink.
Tanulmányi versenyek szervezése, versenyeken való részvétel:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny a 9-12. évfolyam részére
Jelentkezési határidő: 2021. október 19.
Felelős: Erdei András, Szemrédiné Mucsi Gabriella
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny a 9-12. évfolyam részére
Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
Felelős: Erdei András, Szemrédiné Mucsi Gabriella
Városi Matematikaverseny a 9-12. évfolyam részére
Időpont: 2022. április
Felelős: Szemrédiné Mucsi Gabriella
Szótanuló verseny angol- és német nyelvből
Időpont: 2021. november
Felelős: Németh Katalin, Bajusz Ágnes
Országismereti vetélkedő – iskolai szinten
Időpont: 2022. március – április
Felelős: Kovácsné Bartosiewicz Éva
Idegen nyelvből részt veszünk a városi szinten megrendezett versenyeken
Pályázatok, egyéb feladatok
- Segítjük tanulóinkat, hogy minél több pályázaton vegyenek részt a tanév folyamán(fotópályázat, internetes pályázat, vetélkedők).
- Üzemlátogatások (pl. Szennyvíztisztító, Víztorony) és kirándulások (Csillagvizsgáló,
Paksi Atomerőmű, Füvészkert, Vadaspark, Szódamúzeum) szervezése.
- Országos kompetenciamérés koordinálása és lebonyolítása az iskolában
- A 2021-es kompetenciamérés eredményeinek értékelése után újabb feladatokat
határozunk meg 2022. áprilisában.
Iskolai egészségnap szervezése, programok összeállítása, megvalósítása
Segítő pedagógus: Onodi-Szűcs Eleonóra
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Ünnepségek, megemlékezések
Október 6.
- megemlékezés az aradi vértanúkról (iskolarádió és kiállítás)
Felelős: Árpási Ildikó
Október 23.
Felelős: Árpási Ildikó

megemlékezés 1956-ról - iskolai ünnepség

Karácsonyi műsor, szalagtűző ünnepség
- ünnepi műsor
Felelős: Papp Zsuzsanna, 11. osztályos osztályfőnökök
Február 25.
megemlékezés a kommunista diktatúra
áldozatairól (történelem órák keretében és kiállítással)
Felelős: Árpási Ildikó
Március 15.
Felelős: Túriné Sándor Zsuzsanna

- iskolai ünnepség

Április 16.
megemlékezés a holokauszt Magyar áldozatairól (történelem órák keretében és kiállítással)
Felelős: Árpási Ildikó
Iskolaest szervezése
Felelős: Túriné Sándor Zsuzsanna
Nemzeti Összetartozás Napja
Felelős:

2022 áprilisában
június 4-re, – a trianoni békeszerződésre emlékezünk

Fülöp Ildikó

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 10.
Árpási Ildikó
munkaközösség-vezető
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Szakmai munkaközösség munkaterve
2021-2022-es tanév
A munkaközösség tagjai:
1. Borsi István (igazgatóhelyettes)
2. Győriné Berényi Gizella (szakmai vezető)
3. Horváth János (tanüzemvezető)
4. Szabó Ákos (szakmai munkaközösség vezető)
5. Agócs Éva
6. Borsiné Zsingor Nikoletta
7. Gila Csaba
8. Helyán Éva Hanna
9. Kádár József
10. Kérdőné Kovács Eszter
11. Köteles Dávid
12. Lukács Sándor
13. Nacsa Andrea
14. Nádasdiné Dani Éva
15. Szabóné Bugyi Katalin
16. Szöllősiné Bende Réka
17. Szombathelyi István
18. Tóth Orsolya Edina
19. Vecseri András
Tanév időtartama:
9-11. osztályokban: 2021.09.01. - 2022.06.15.
12. és 13, 14.osztályokban: 2021.09.01. – 2022.04.29.

Az iskolakezdés a koronavírus járvány miatt fokozott óvintézkedések mellett, de hagyományos formában történt. A tanulók a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén
sem léphetnek be az iskola közösségébe. A diákoknak be kell tartaniuk a 1,5 méteres
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távolságot, maszk viselése ajánlott. Az iskolában folyamatos a szellőztetés és fertőtlenítés.
Induló osztályaink:
9.a Mezőgazdasági és erdészet ágazat, technikum osztályfőnök: Borsiné Zsingor Nikoletta
9.b Mezőgazdasági és erdészet ágazat, technikum osztályfőnök: Lukács Sándor
9.c Mezőgazdasági és erdészet ágazat, Gépész és Gazda szakképző osztályfőnök:
Benkő Judit
13.a Mezőgazdasági technikus és Állattenyésztő- és állategészségügyi technikus,
osztályfőnök: Erdei András
13 c Mezőgazdasági technikus, Kertésztechnikus, osztályfőnök Borsi István
A szakmai munkaközösség legfontosabb feladatai:

A tantárgyfelosztás áttekintése.


A tanév beindítása, javítóvizsgák megszervezése és lebonyolítása.



Az új szakképzési rendszer bevezetésének aktuális kérdéseinek, feladatainak
megbeszélése, elvégzése



„Az ágazati alapozó oktatás megvalósításának elméleti és gyakorlati kérdései
a mezőgazdaság-erdészet ágazatban” továbbképzésen való részvétel



Tanmenetek leadása elektronikus úton.



Időszerű munkaközösségi értekezletek megtartása.



Ágazati alapvizsgára való felkészítés



Ágazati alapvizsga szervezése, lebonyolítása



Az iskolai munkaterv oktatási és nevelés célkitűzéseinek megvalósítása.



Folyamatos értékelő, osztályozó tevékenység.



Az oktatási dokumentációknak, nyilvántartásoknak az előírásoknak megfelelő
elkészítése és vezetése.



Az aktuális továbbképzéseken való részvétel.



Az őszi szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása a végzős osztályokban.



A Guba Sándor és Csapó Dániel Emlékverseny II. fordulóján való részvétel (elmaradt az elmúlt tanévben)
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Beiskolázás segítése, pályaválasztási börzéken való folyamatos részvétel.



OSZTV és egyéb versenyre a tanulók kiválogatása.



A tanulmányi versenyekre való felkészítés:


OKTV, OSZTV, ÁSZÉV, Gazda SZKTV, Guba Sándor és Csapó Dániel
mezőgazdasági szakmai verseny, Gazdálkodj okosan szakmai verseny.



A szakmai képzés bővítési lehetőségeinek megvizsgálása, rendszerbe állítása.



Tehetséggondozás.



Mentorálás.



Gazda SZKTV verseny szervezése



A szakmai érettségikre történő felkészítés, vizsgáztatás.



Nyári gyakorlatok előkészítése, megszervezése.



A gyakorlati képzés feltételeinek kialakítása

A munkaközösség célja, hogy segítse, irányítsa és összehangolja a gépészeti és mezőgazdasági ágazatokban oktató tanárok munkáját.
Segítse az összes olyan tantárgyat tanító kolléga munkáját, akik a tanítási órájukon és
munkájuk során használnak IKT eszközöket. Ide tartozik a diákfotók készítése, iskolai
ünnepségek hangosítása, pályázatok figyelése, kiadványok szerkesztése, bemutatók
elkészítése, informatikai eszközök használata, üzembe helyezésük során felmerülő
akadályok megoldása.
Az iskolai berendezések karbantartásában való segítség, az iskola és környékének
rendben tartása, szépítése, óvása, fejlesztése.
Feladatunknak tartjuk, hogy fejlesszük és formáljuk tanulóink szakmai nyelvezetét,
szakmai kifejezések használatának elsajátítását minden szakterületen. A tanítás során
szeretnénk elérni, hogy a diákokban kialakuljon a rendszeres és folyamatos önképzésnek az igénye, a természettudományi szemlélet, felelősségérzet egymás, valamint
a környezet és a természet megóvása iránt, a társakkal való együttműködési képesség, a közösség és az egyén érdekeinek összeegyeztetésének képessége, önismeret,
és erre alapozva a reális pályaválasztás.
Fontos feladatunk továbbá diákjaink felkészítése az év során megrendezett országos
tanulmányi versenyekre, a közép- és emeltszintű érettségi vizsgákra. Ezeket a feladatokat a munkaközösség tagjai már az órai tananyag összeállítása során figyelembe
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veszik, valamint korrepetálások, emelt szintű érettségi felkészítések és egyéb konzultációk keretében segítik.
A 13. évfolyam végzős tanulói számára a szakmai vizsgák megszervezése, eredményes lebonyolítása is kiemelt feladataink közé tartozik.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása során figyelembe vesszük, hogy a pszichés
fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.
Ennek megfelelően az érintett tanulók számára olyan feladatokkal készülünk, hogy
azok mindenképp sikerélményt nyújtsanak.
A tanulókat a képességeik kiemelésével ösztönözzük. Ezen kívül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában és integrációjában az iskolai szinten kitűzött céloknak teszünk eleget.
A munkaközösség a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű (HHH) tanulók felzárkóztatásában és integrációjában iskolai szinten kitűzött céloknak tesz eleget. Az oktatás színvonalának javítása, lehetőségek keresése. Szakmai
és egyéb kompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztés. Egyéni problémák kezelése, kapcsolattartás a családokkal, a 21. század kihívásaira való felkészítés.
Új kihívások keresése a szakma területén: új típusú tanulmányi versenyek, lehetőségek keresése a tanulóknak tehetségének kibontakozására.
Új gyakorlati helyek felkutatása és kapcsolatok kialakítása gyakorlatokhoz kapcsolódóan. Üzemlátogatásokon való részvétel.

Kapcsolattartás:


cégekkel, gyakorlati helyekkel.



szakmai kamarával.



szülőkkel (beiskolázás).



felsőoktatási és más oktatási intézményekkel.



ökológiailag elismert gazdálkodó szervezetekkel/gazdaságokkal.
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Folyamatos feladatok:


mezőgazdasági munkacsoport munkatervének elkészítése



a szakmai gyakorlatok helyszíneinek áttekintése, javaslatok



különböző rendezvényeken való részvétel



az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapon
való részvétel



tanulmányi kirándulások szervezése (pl. Bábolna)



őszi szakmai vizsga előkészítése és lebonyolítása



őszi betakarítási munkákban való részvétel



pályaválasztási programok előkészítése



Nyílt Nap lebonyolítása



részvétel a szaktanári és a vizsgaelnöki továbbképzéseken



Mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi tantárgy vizsgakövetelményeinek tanulmányozása



Gazda SZKTV verseny szakmai feladatainak megírása, szervezése



folyamatos felkészítés a szakmai tanulmányi versenyekre



az őszi szakmai vizsga tételsorainak előkészítése



különböző rendezvényeken való részvétel



SZÉTV jelentkezés



OSZTV nevezés



az I. félév értékelése



iskola környezetének karbantartása, szépítése



szakmai vizsgára jelentkezések



felkészülés a komplex szakmai vizsgára



oktatási programokban való részvétel:
a. a fenntarthatóság és
b. a „Pénz7” témakörében.



vizsgák tételsorainak elkészítése



érettségi feladatsor összeállítása



közreműködés a városban történő kutyaoltási munkákban



különböző rendezvényeken való részvétel (pl. egészségnap)



a Föld Napja projektnapban való részvétel
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a ballagás előkészületeiben való közreműködés



szakmai vizsga előkészítése



állattenyésztési napok munkálataiban segítségnyújtás, a kiállítás megtekintése



végleges tételsorok, értékelő lapok elkészítése



összefüggő nyári gyakorlat szervezése



felkészülés a szakmai vizsgára, a szakmai vizsga lebonyolítása



az érettségi és a szakmai vizsgák tapasztalatai, értékelés



következő évi tantárgyfelosztás-tervezet elkészítése



nyári gyakorlatok lebonyolítása

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 10.
Szabó Ákos
Szakmai munkaközösség-vezető
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3. Diákönkormányzati munkaterv
Az idei tanévben is számos, a diákság részére érdekes, hasznos szabadidős programokat tervezünk, szervezünk. Mindezek fejlesztik az együttműködést, elősegítik a gyakorlati tapasztalatok megszerzését, megosztását.
Természetesen, a diákok számára szervezett programok mellett a DÖK megfogalmazza a diákokat érintő problémákat, véleményt alkot minden olyan kérdésben, melyben az intézmény diákjai érintettek. Javaslatot tesz a gyermekeket és ifjúságot érintő
helyi döntések meghozatala előtt.
Évek óta szívügyünknek tekintjük a környezetünk védelmét, például már mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot.
Kiemelt szerepe lesz a DÖK-nek az iskola Ökoiskolai feladatainak elvégzésében.
Az iskolai diákönkormányzatnak működési szempontból, “zöld” diákönkormányzattá
kell válnia.
A tanévre tervezett programok, események:
Szeptember:


Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása.



Alakuló ülés: feladatok megbeszélése, az aktuális munkaterv összeállítása, módosítása, elfogadása.



DÖK elnök választása.



Iskola rádió beindítása.



Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon való részvétel.

Október:


Aradi biciklitúra.



A kilencedikes diákok számára egynapos geoláda keresés szervezése a Kása
erdőbe.

November:


Csocsó-bajnokság .



Ping-pong bajnokság.

December:


Karácsonyi műsor szervezésében való részvétel, ill. magában a műsorszámokban is
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Január:


Diákbál.

Február:


Vetélkedő szervezése.



Instagram fotóverseny mezőgazdasági témában.

Április:


Projektnapokon, témaheteken való közreműködés.



Egészségnap szervezésében való részvétel.



A Föld napja: felhívni a környezetvédelemre a figyelmet.

Május


Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon való részvétel (ha ismét tavaszra szervezik).



Ballagás.

Június


Diáknap.

Időponthoz egyelőre nem köthető események:


Tanulmányi versenyek előkészületében való részvétel.



Üzemlátogatások.

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 10.
Lukács Sándor
diákönkormányzatot segítő oktató
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4. Ökoiskolai munkaterv
Az Ökoiskola célja, feladatai
•
•

Környezeti nevelési folyamat megvalósítására történő törekvés.

•
•
•
•
•

Környezettudatos szemléletmód kialakítása az iskolai keretek között.

•

Módszertani sokszínűség alkalmazása (együttműködés, problémamegoldás, felfedező
tanulás).

•
•
•
•
•

Témanapok, témahetek szervezése a fenntarthatóság köré.

•

A feladatok megoldásában a csapatmunka előtérbe helyezése, az egyéni megoldásokkal
szemben.

Felismerése, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatok kölcsönösen függnek
egymástól.
Fenntarthatóság gondolatkörének átadása.
„Zöld” szemléletmód átadása.
Környezeti nevelés témakörei segítségével, integráció kialakítása a tantárgyak között.
Ökológiai kultúra kimunkálása a tanulók, szülők és a helyi kapcsolatok segítségével.
Környezeti nevelés kapcsán, együttműködés keresése az iskolán kívüli partnerekkel.

Helyi/városi intézményi és személyes kapcsolatok elmélyítése.
Felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása az iskola polgáraiban.
Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.
Az iskola és épített környezetének rendben tartása, törekvés a harmóniára az élővilággal.

Munkacsoport tagjai:
•
•
•
•
•

Árpási Ildikó közismereti munkaközösség vezető
Szabó Ákos szakmai munkaközösség vezető
Szöllősiné Bende Réka szaktanár
Lung Péter technikai dolgozó
Borsi István igazgatóhelyettes – Ökoiskolai koordinátor

Feladatok a tanévre:
TEVÉKENYSÉG

FELADAT

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Ökomunkacsoport megbeszélés

Éves tevékenységi terv
kimunkálása

Borsi István

október

„zöld” Diákönkormányzati
megbeszélés, éves teendők
megszervezése

Témanapok szervezése

Lukács Sándor

folyamatos

Beszámoló készítése az
Ökomunkacsoport
működéséről

Félévi és évvégi
beszámoló készítése

Borsi István

január és június

Figyelési szempontok kiválasztása

Szabó Ákos

október

Oktatói munka
Energia őrjáratok működtetése
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Terepgyakorlat

Témanapok szervezése

Körös-Maros Nemzeti
Park meglátogatása
Biesel víztiszta szakmai
verseny

Március 22: A víz
Világnapja
Április 22 (23): A Föld
napja
Május 10 Madarak és fák
napja

Hazai oktatási programba
Részvétel a választott
történő bekapcsolódás a fenprogramban
ntarthatóság témakörében

Témahetekben történő közreműködés

Terepgyakorlat

Egészségnap

Szabó Ákos

ősz

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

tavasz

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

Pénzügyi tudatosság és
Ökomunkacsoport Isgazdálkodás hete (márkolai munkaközösségek
cius 1-5)
Fenntarthatóságkörnyezettudatosság hete
(április 19-23)
Szabó Ákos
Mezőgazdasági
Gyakorlati ismeretek, tap- munkaközösség
asztalatok gyűjtése

Környezettudatos feladatok alkotása

Felmérések lebonyolítása

Környezettudatosságra
nevelés kérdéskörének
vizsgálata

Projektmódszerek/feladatok
alkalmazása

Megfelelő minták kidolgozása, bevezetése

február

tavasz

március

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek
április
Diákönkormányzat
Szülői munkaközösség

Szabó Ákos

április

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

folyamatos
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Természet közeli helyek
látogatása, kirándulások

Kerékpáros kirándulás
Aradra
Mártélyi Tájvédelmi
Körzet
Bodzási úti iskola

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

folyamatos

Ökológiai témájú versenyek

A fenntarthatósággal
kapcsolatos iskolai
verseny szervezése Regionális/városi
versenyeken történő részvétel

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

folyamatos

Iskola

május

Szabó Ákos

folyamatos

TeSzedd!

Részvétel az akcióban

Iskolai munka

Madárvédelem

Konyhakert

Iskolaudvar
Elhasznált elemek gyűjtése

Madáretetők kihelyezése
és folyamatos működtetése
Konyhakert működtetése
a tangazdaságban

Bokrok, fák és növényzet
gondozása

Szabó Ákos
folyamatos
Szabó Ákos
folyamatos

Kihelyezett tárolók
nyomon követése

Iskola

folyamatos

Mellékhelyiségek és
ivóhelyek csapjainak
szivárgásának megszüntetése

Folyamatos figyelés

Energia járőr

folyamatos

Együttműködés az iskolai
könyvtárral az ökológia
témakörben

Külön polc a fenntarthatósággal kapcsolatos
kiadványoknak

Könyvtáros

folyamatos

Szabó Ákos

folyamatos

A honlap folyamatos
Iskolai honlap Öko részének működtetése, aktualkialakítása
izálása

Borsi István
Rendszergazdák

folyamatos

Helyi médiumokkal történő
együttműködés

Iskola

folyamatos

Kommunikációs
feladat
Ökofaliújság/tároló kialakítása

A tároló folyamatos
működtetése, aktualizálása

Fenntarthatósággal
kapcsolatos beszámolók,
riportok
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Együttműködési feladat

Gazdálkodó szervezetekkel
való együttműködés

Üzemlátogatások
szervezése (A.S.A.,
Szennyvíztisztító,
Víztorony, Paksi
Atomerőmű, Szegedi vadaspark) Héjja farm megtekintése

Ökomunkacsoport Iskolai munkaközösségek

folyamatos

Civil szervezetekkel való
együttműködés

Közös programok
szervezése, részvétel

Iskola

folyamatos

Felsőoktatási intézménnyel
való együttműködés

SZTE Mezőgazdasági Kar által szervezett
versenyeken, programokon történő részvétel

Iskola

folyamatos

Általános iskolákkal történő
együttműködés

A fenntarthatóság
témaköreit érintő programokban való közös ré- Ökomunkacsoport
szvétel

tavasz

Óvodákkal történő
együttműködés

A fenntarthatóság
témaköreit érintő programokban való közös ré- Ökomunkacsoport
szvétel

tavasz

Védnökség vállalása

Városfal iskola közeli
szakasza

Iskola

folyamatos

Városi önkormányzattal történő együttműködés

Környezetvédelmi feladatok, autómentes nap,
egészség védelemmel,
megelőzési programokban történő részvétel

Iskola

folyamatos

Kapcsolat a helyi közösséggel
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5. Legitimációs záradékok
Oktatói testület véleményezése

Az Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola oktatói testülete, oktatói értekezleten megtárgyalta, véleményezte az iskola 2021/2022as tanévre vonatkozó munkatervét.
Az oktatói testület az intézmény munkatervével egyetért, annak megvalósítását
támogatja.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2021. ………………. …..

Katona Szimona
jegyzőkönyvvezető

Agócs Éva
hitelesítő

Benkő Judit
hitelesítő
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Diákönkormányzat véleményezése

Az Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola diákönkormányzata megtárgyalta, véleményezte az intézmény 2021/2022-es tanévre
vonatkozó munkatervét.
A diákönkormányzat az intézmény munkatervével egyetért, annak megvalósítását
támogatja.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2021. ………………. …..

Lukács Sándor
diákönkormányzatot segítő oktató
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Képzési Tanács véleményezése

Az Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
képzési tanácsa megtárgyalta, véleményezte az intézmény 2021/2022-es tanévre
vonatkozó munkatervét.
A képzési tanács az intézmény munkatervével egyetért, annak megvalósítását
támogatja.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2021. ………………. …..

Erdei András Gábor
Képzési Tanács elnöke
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