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Beretty6心jfalui SZC J6zsefAttlla Szakk6pz6 Iskola

I.　　Humaner6forr査s

2020/2021・ tan6v 6rat6meg: 432,5 6ra

>　technlkum: 47 6ra

>　szakk6pz6 1Sko】a: 286,5 6ra

>　feln6ttoktatas: 92 6ra

>　egyeb pedag6glai je11egti 6rak (habilitaci6, SNI, BTMN f却eszt6s, 6retts6gl e16k6szit6).

76ra

>　k茸ls6 gyakorlatl k6pzes 6raszina: 90,5 6ra

Tanu16i lctsz盃m (2020. okt6ber l.): 151 f6

>　technikum: 14fo

>　szakk6pz6 iskola: 81 f6

>∴feln6ttoktat各s: 56 fo

Letszamadatok alakulasa

Technikum,6rettsegire6p心I6szakk6pz6s 

2020.szeptemberl. �#�#�讓ﾈﾃ�邑3�R��

Osszesen ��B�14 

Szakk6z6piskola 

2020.szeptemberl. �#�#�讎F譌W3�R�

Osszese血 塔2�76 

Feln6ttekoktatasa 

2020.szeptemberL �#�#�讓ﾈﾆ邑3�R�

Osszesen 鉄2�44 

Int6zm6nyi6sszesen ��S��134 

Oktat6k 16tszima (2021. j心nius 15.)

> l foigazgat6

> l節lgaZgat6he獲yettes

> 1 f6 tart6san tavol16v6.

GYES・ Pozsa Andrea

>　Teljes all各sd oktat6k: 13 fo

>∴Oraad6. 8 fo

9 0SZt針y

◆　6 osztaly nappall tagOZatOn

/ 1 technikum

/ 3 szakk6pz6 iskola

/ l szakk6pz6sl hidprogram

/ l dobbant6program

◆ 3 osztaly feln6ttoktatas, eSti tagozat

Munkak6z6ss6g vezet6k: 2節

>　K6zISmCreti munkakoz6sseg. K6r6di亘va

>　Szakmal munkak6z6sseg. Kovまcsn6 V各mosI Mdria

之
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Egy6b az int6zm6nyben dolgoz6k: 8 fo

> 1 f6 iskolatltk各r

> 1 fo gazdas縫i tigymteZ6

>　4 fotakarit6

>　2f6po南s

Int6zm6ny心nk 2 (Kiss Em6 u.10., Sz6chenyl u. 1 1-13.) telephelyet hasznal az oktat各st feladatok

te面esit6sere, amelynek rendben tartasa sztiksegess6 teszl a fent megnevezett techmkai

糾omanyt. 2020. okt6ber6t61 a Polgdr, Barankovics t6r 5. szam alattl telephely visszaadasra

ke両lt a tulajdonos 6nkorminyzatnak kihasznalatlansag miatt. A karbantartdsi feladatokat

SZOlgaltatasi szerz6d6s keret6ben a hajd同6sz6m6nyl T6MB　2002 Kft v6gzi nagy

gondossagga1 6s szakertelemmel. A nappal1 0ktatasban 3 fo 6raad6t, alkalmazunk megbizdsi

SZerZ6d6ssel, ebb61 1 fo年yleszt6pedag6gus l的a el az SNI 6s BTMN tanu16k f匂leszt6s6t. A

feln6ttek szakmal Oktatdsat 8 fo s申t alkalmazotta1 6s 5 fo ktils6 6raad6val tu句uk e11atni. A

rendszergazdai feladatokat szolgaltatdsi szerz6d6ssel blZtOSitjuk.

II. Pedag6giai fblyamatok

II.1. Tan6rai neve16-Oktat6 munka

K6pz6si kin別atunk:

Technikum, kifut6 rendszer【i szakgimnaziumi k6pz6s:

4 6vfolyamos kereskedelem agazat

4 6vfolyamos k6zgazdasまg agazat

Szakkepz6 isko量ai kepzes:

Elad6 OKJ 34 341 01

PmC6rOKJ34 811 03

Szakまcs OKJ 34 81 1 04

Kereskedelm1 6巾6kesit6 szakma szina: 4 041 6 13 02

Szakacs szakma szina: 4 1013 23 05

Szakk6pz6sI Hid Program 31 341 05 ElelmlSZer 6s vegyi in elad6 r6szszakkepesit6s

Dobbant6 Pllot Program

Feln6ttek szakmai oktatasa

SzakglmnaZiumban 6s szakk6z色piskolaban lSkola rendsze誼, eSti munkarendben 3 6vfolyamon

3 osztalyban folyik k6pz6s.

Tantervi vonatkozdsok :

> 13. 6vfolyamon kozISmeret n61kt111 6rettsegit ad6 k6pz6s (2019.09.02-t61)

> 14. 6vfolyamon esti oktatasban 2 6ves k6pz6s folylk

O Pedag6gia agazatban (2019.09.02 -t61)

O K6zleked6s, SZa11itminyozas 6s IoglSZtlka agazatban (2019.09.02 -t61)

> 13. 6vfolyamon esti oktat各sban 2 6ves kepz6s folylk

O Szocialis agazatban (2020.09 0l -t61)

O K6zleked6s 6s szallitminyozas結azatban (2020 09.01 -t61)
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. Folytaquk az tJtrava略program megva16sitasまt Ut a szakma alprogram keret6ben 6

mentor = tanu16val sikcrcscn palyazottクde tan6v k6zbcn l tanu16 tanu161 jogviszonya

megsztint. Ut az 6retts6gihez alprogram keret6ben 2 fo mentor 6s 3 fo tanu16 palyazott

slkeresen.

.　Felz紅k6ztat6　alapkompetenciafejleszt6　foglakozasokat szerveziink a gyeng6n

teljesit6 tanu161nk szamara.

.　Orsz細OS tanulmanyi versenyekre es Szakma Kiv釦6 Tanu16ja Ver§enyre nem VOlt

POtCnCialis 」elentkez6 a tanu16k gyenge k6pess6ge 6s tanulminyi teUesitm6nye miatt. Szakmai

napok szcrvez6s6vel, Vet61ked6kkel motivalJuk a tanu16kat a jobb eredm6nyek e16r6s6re.

.　A　202l. 6v1 6rctts6glhez kapcso16d6　k6z6ss6gi szo獲g創at tervez6se, SZerveZ6se

folyamatos.

●　A rend-fegyelem, a hazirend betart各s缶a es betartatasara mmden tanu16nk es

Pedag6gusunk odafigyel.

●　A honlapunkat folyamatosan tovabbf匂lesz担k, a dlgltalis infomdei6dranl各suI庇

」6nak mondhat6. Honlapunkon minden aktualis mfomまc16t, eSem6nyt, PrOgramOkat

k6zz6tesztink. Facebook profillal lS rendelkez血k, mely altal k6zvetlen kapcsolatot tudunk

tartanl a tanu161nkkal, Oktat6kkal es a szti16kkel. Bels6 levelez6sl rendszeriink van.

.　Online szakmai napot szervez調nk 2020. novembe「 20-in, melynek t6mai az

alabbiak voltak.

.　Ågazati alapvizsga nappal1 6s feln6ttoktat各sban

●　Dobbant6 PILOT program tapasztalatal

. ”J6zsef Attila” osztaly versenyt hlrdetttink a tanu16knak, mely eg6sz tan6vben

k廿16n szempontrendszer szerint (tanulminyi ercdm6ny, hianyzdsok, k6z6ss6gi munka)

ert6ke匝k az osztalyokat. Az osztalyok弾nd6kban es J6zsef Attlla b6rkepet kapnak,

melyet elhelyeznek az osztalyteremben. S町nOS a tantermen kiv心li digitalis oktatas

ennek gatat szabott.

.　Egy osztまlyban tanit6k 6rtekezletelnek tartasa a hat6kony 6s k6vetkezetes oktat6-neVe16

munka javitasa 6rdek6ben heti rendszeress6ggeL

.　Egyiittm堪k6diink a k6my6kbeli altalまnos iskolakkal a hat6konyabb beiskol各z各s

6rdek6ben szakmai e16adasokat, bemutat6 foglalkoz各sokat tartunk. S牛inos a pand6mia miatt

SZem61yesen csak a helyi altalinos iskol細an tudtunk belSkolazdsi tev6kenys6get v6gezni. A

k6myekbeli altalinos iskolal(ba sz6r61apokat, k6pz6si t緋koztat6kat juttattunk el es onllne

Vet61ked6t szervezttink Az ISkola honlapjin kez6ss6gl Oldalakon (facebook言nstagram)

folyamatosan hirdettiik k6pz6semket.

II.2. A tan6r各n kiviili neve16-Oktat6 munka

Intezmenytink c61ja, hogy egyensdlyt teremts血k a felzdrk6ztatas 6s a tehets6ggondozas

tertiletei k6z6tt.

Az iskola a neve16munka fo c帥inak tekmti, hogy a tantargyak lSmeretanyag各n kereszhil,

Valammt a SZ61esk6正i tev6kenys6grendszer megszervez6s6vel altalinos ember1 6rt6keket

k6zvetitsen tanu16 inak

与
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NyltOtt lSkolak6nt - a tarSadalom altal elvin ds preferalt 6「t6kek k6zvetit6s6vel - hozzajam1

a scrdti16kori szem6]yis6g komplex f匂Ieszt6s6vel.

Neve16 - Oktat6 munk!担val hozzaj紅ul a hazallOZ, beme a sz色kebb lak6helyhez va16 tartozds

6rz6s6nek er6sit6s6hez, a hagyomanyok meg6rz6s6hez az 6rtckteremt6 magatartdsm6d

klal aki屯s甜10Z.

Osszess6geben demokratikus∴SZellemben 616 6s cselekv6, a mdssagot elfogad6, a kor

kihiv saihoz alkot6 m6don a比almazkodni tud6 szemelyis6g kialakit義治t tekin小vk legfobb

alapclwinknek.

Tan6ran kivuli foglalkozasaink:

・　　　虹r急調d止るsok

.　　6rettsegl e16k6szit6k

.　　tehets6ggondozds ;

.　　kompetencia f匂Ieszt6, felzalk6ztat6 foglalkozasok;

.　　szabadid6s foglalkozasok:

/ K6zmtives foglalkozds kafacsony, mikulas alkalmabdl, aZ a dobbant6 programban

tanu16 ds az esti tagozatos feln6ttoktatasban reszt vev6 dlakok bevonasaval Karacsonyi

dekordei6t, karacsonyfadiszeket keszitet辞nk.

/ Feny6鰭t a=itottunk, melyet iskolink tanu161 diszitettek fel.

/ Megem16kez6s a hoIokauszt aldozatair6l, digitまllS fomat)an. 202l. janu紅27.

/ Farsang megrendez6se dlgitalisan・ A gyerckek l heten kereszt心l mlndemap kaptak

jat6kos feladatokat a tanu16k, melyeket oszt各lyonkent kuldtek vISSZa. 202 1.febru鉦1 5-

19.

/ J6zsef Attila napl megem16kezds. A tanu16knak sokr6tti feladatot ke=ett megoldani

OSZtalyonkent. A feladatokat digit描san kt11dt心k kl. 2021.細rilis 1 2-1 6.

/ A k61t6szet napja a獲kalm針規r6vid kisfilm k6szt批Iskolank tanul句a egy sz辞J6zsef

Attila verssel em16kezett iskolarlk n6vad句ar6l. Az　6rdek16d6k egy k¥′iz sorin

megm全retethett6k magukat. 202 l. aprillS 1 6.

/ Az Ady Endre Mtwe16d6si K6zponttal k6z6sen 6lmenyfestdst szervezfunk az

6rdek16d6 gyerekeknek. 202 l. majus

/ Iskolai kirindulas Budapestre. Megtekintett心k a Cltadellat, Gel16rt-hegyi vizesdst,

V6gigs6taltunk az Erzs6bet hidon, a Vaci utc各n, k6わqia巾正a Kossuth teret 6s

k6myek比2021.舟山関7.

/ Az Ady Endre M色veledtsi K6zponttal k6z6sen k6zm缶yes foglalkozdst szerveztdrLk. A

foglakozds soran arcmaszkra, mindenki szamara tetsz6 mmtat himezhetett,

megtanulva 2 alapvet6 himzesi technikat. 202L 」血ius lO.

A pand6mla helyzet mlatt SZamtalan k6z6s programok elmaradtak. A tanu16k lS nehezen

Viselt6k ezt az inger zeg6ny id6szakot. Az online t6r nem tudta a szem61yes kapcsolatokat

P6tolni, aZ OSZtalyk6z6ss6gek nem f句16dtek. Amlnt att6血nk jelen16ti oktatasra, a ProgramOk

SZama lS n6vekedett, ammek a tanu16k is 6rultek.
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A koronavirus-jarvanyban bevezetett, tantermen kivtili, digitalis munkarend

tapasztal租t分i

A　478/2020 (XI3 ) Kom. rendele請el kihirdetett vesz61yhelyzet　6rtelm6ben a

SZakk6pz6sben 2O20　november l l napjat6漢a neve16s-Oktatdst tantemen kiv乱i, digltalis

munkarendben kellett megszervezniink.

A koronav血s「 rVany Okozta rendkivuli helyzetbcn is tovabb mtik6dtetttik az oktatasi

rendszert, a tanu16inknak biztositottuk a tanulas=ehet6s6get. Iskolank pedag6gusai, 6raad6

ko=6galnk a nappali 6s feln6ttoktat各sban is alkalmazkodtak a varatlanul k王alakult szitudei6hoz.

E16sz6r feim6r6st v6gezt屯nk tanu16ink digitalis eszk6zeHatottsag紅6l, majd

eszk6z6ket blZtOSitottunk azon tanu16k r6sz6re akik infokommunlkfroi6s eszk6z6k hiinyaban

nem tudtak bekapcso16dni a digitalis oktatasba.

Eljd高srendet k6sz請etttink a rendkivi航　helyzetben megva16sitand6　digitallS

munkarendre.

A pedag6gus infomiti6如ad6 6s tutor szerepet is va11alt, akinck t各mogatnia kellett a

tanu16k on糾6, egy6ni tanul疑t, infomac16　felkutatasまt　6s feldolgozasat.

A tanulashoz infokommunlkdei6s eszk6z6k hasznalataval, tivolr61, Onllne adtak t年)ekoztatast

a tanu16knak, tamOgattck 6ket a tanulasban, megjel組6k a feldolgozand6 tananyagreszeket es

meghataroztck a szamonk6r6s, beszamolas m6句at. Pedag6gusamk, 6raad6ink rendszeres

mtemethaszna16k, aZ Online kommunlkdei6s lehet6s6gek k6ztil az elektronikus levelez6st

magabi ztosan hasznaltak.

A tanu16k tanulm五nyi eI6rehala.略s各nak ellen6rz6se, rendszeres beszamoltatasa,

6rt6ke16se iskolankban az KRETA feluleten tdrt6nt a 2020/2021 tan6vben elfogadott

tant各rgyfelosztas alapJねelkeszitett 6rarendek alapjin.

A KRETA az adminisztrdei6s ftmkci6kon tul a hazi feladatok kioszt各sat 6s ellen6rz6set,

k6rd6ivek keszites6t is tamogatta.

>　onllne kommunlkac16s finmot biztositott a pedag6gus-tanu16, Pedag6gus-Pedag6gus

6s tanu16-tanu16 - egy6ni vagy csoportos - kommunlkdei6ra (Digitalis Kollabor各ci6s

T6r DKT felulet, e-Ugymt6z6s Uzenctek funkciOja; aZ茸zenetekhez csatolhat6k

tananyagok, multimedids anyagok),

>　online tesztek’feladatso「ok 6s dolgozatok k6szitesere is lehet6s6get blZtOSitott az e-

Ugyintez6s K6rd6ivek funkciC函Val.

A oktat6knak　6s　6raad6knak k6tclez6 」elleggel ke11ett a KRETA fe皿eten

adminisztr委Iniuk a digitaIis oktatdst a font leirt m6don, de a oktat6k megje161t6k azokat

az intemeten e16血et6 infomaci6 forrasokat, amelyeken a tanu16k e16rlk a tanul缶st tinogat6

Seg6danyagokat, Vagy magal a tananyagot
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lskolink a k6vetkez6 informaci6forrasokat hasznalta:

. Sulinet Tudasbazis址出処udasba∠is su血et.hl.l

.　Youtubecsatorna

.　Redmenta

●　Facebook

・ Messenge「

. GoogleTanterem

.　Elektronikus levelez6 rendszerek.

A TISZtaSZOftver program keret6ben minden magyarorszagi pedag6gus es tanu16 t6rit6smentes

hozzaler6st kaphatott a Microsoft O鯖ce 365 ProPlus verzl句allOZ, amely magal)an fogla]ta a

M-CrOSOft Teams onllne ko=abordei6t, CSOPOrtmunkat, CSeVeg6st, Vldeo- 6s f@1megosztast

tamogat6 rendszer6t, tChat az irodai szoftverek mellett ezt is t6rit6smentesen hasznalhattak. A

VCSZ61yhclyzct idQje alatt a dlgltalis oktatdssal erintett csal組okat segit6 mt6zked6sekr61 sz616

50 1/2020. (XI. 1 4.) Kom. rendelet altal ingyenes intemet-hozzi罵r6si szolgaltatds biztositott.

A oktat6k　6s　6raad6k az adott　6vfolyam tantargyi k6vetelm6nyelt figyelembe v6ve

tanmenetelket feltilvizsgaltak 6s emek megfele16en va16sitott去k meg dlgitalisan az oktatdst,

mclyhcz a sztlks6ges mformatlkai eszk6z6ket az iskola blZtOSitotta.

A tanu16k rendszere§ be§Z各moltata§a Online feladatokkal t6rt6nt. A beszamoltatas

k6z6tt szerepelt pl. beadand6 dolgozat, PreZentaCi6, eSSZ6. A tanulasl folyamat nyomon

k6vet6sere alkalmasak voltak a kii16nb6z6 online tesztek, feladatsorok, forumok, amelyekben

lehet6s6g nyilt a feladatmegoldast orlentaln獲, a tanu16k egyuttm(ik6d6s6t e16segitenl.

MInden tantdrgyb6I minden tanu16nak havonta legal創)b egy 6rdemjegyet kellett szereznie a

felev soran, hogy biztositott legyen az I. fe16vl tanulmanyl teljesitmeny ertekelese. A fe16ves

OSZtalyzatok mega=apitasa a tan6vk6z1 6rdemjegyek alapjan t6Tt6nt atlago漢assal Testneve16s

tantargy k6vetelm6nyeinek teLiesiteset is online feladatok, PrQjektek elk6szit6s6vel teUesithette

a tanu16. Tem6szetesen prio正dst 61veztek a v6gz6s tanu16knak az 6retts6gi 6s a szakmal

Vizsg缶a va16 felk6szit6sc, de kiemelt figyelmet forditunk a hatI血yos helyzettiクllletve a

lemarad6 dlakok felz各rk6ztatあsala, tanulasuk differencialt t各mogat各sまra is.

A tanu16k aktivitdsa a tan6rckon tapasztaltakhoz hason16　volt, b各r nehinyan

aktivabbak 6s 」Obban teUesitenek, mint kor副)ban. A megfele16 tanu16i IKT eszk6z6k hianya 6s

a dl紋ok digitalis kompetenc震函nak alacsony szmtje miatt a be16ptet6s, aZ Online munka

rendkivtili er6feszit6st igchyelt. Az indulds neh6zs6gein az osztalyfonok6k es szaktanarok

lgyekezlek atsegitem a tanu16kat. Osszess6g6ben elmondhat6, hogy a diakok egy r6sz6nel

Slkeres volt az tj oktatasl m6dszer, mdsik r6sziiknel mindent be kellett vetnl, hogy munkara

tudjuk 6ket fogni. A kev6sbe motlValt, eSetleg otthon magdra hagyott gyerekeknek nagyon

hiinyzott a tanまr szem61yes Jelen16te 6s blZtataSa, aZ可tananyag elsajatitdsa nehezen ment

Cgyedul. A szakmal gyakorlatl Oktatdst lSkolal tarm(ihelybcn言11etve gazdasagi k6myezetben

tanu16i jclenlettel szerveztdk meg hetentc t6mb6sitvc, klS 16tszamh csoportokban Egy v6gz6s
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Pinc6r tanu16 szakmai gyakorlatat iskolank tanm皿ely6ben teUesitette 202 l. janu各r l -t61, mivel

a pand6mias helyzet miatt bezart az etterem, maS gyakorlati k6pz6hely pcdlg nem fogadta. A

gazdalkod6 szervezeteket taj6koztattuk a v6dclmi int6zkcd6sek 2021 mdrcius l-1g t6rt6n6

meghosszabbitas a161.

A oktat6k, Oktat6k - ide6rtve az 6raad6kat is - munkav6gz6se online digitalisan

tananyagtartalom k6z16s6vel va16sult meg. Azon tanu16k eset6ben, akiknek nem　細t

rendelkez6s6re otthoni szまmit6g6p vagy illtemetkapcsolat, - a helyi lehet6segeket is figyelembe

veve臆aZ iskolai infrastruk血rat hasznalhattak informatlkai eszk6z6k k6lcs6nz6s6vel. T6bb

tanu16　eset6ben lS konzultdei6s lehet6seget biztositottak az oktat6k a lemaradasok

kiktisz6b616se 6rdek6ben. A v6gz6s (6rctts6giz6 6s szakmai vIZSg詑6) tanu16k eseteben

konzultdei6t szcrvezttink az 6retts6g1 6s szakmai vizsga tant各rgyaib61 heti rendszeress6ggeL

A oktat6k munkav6gz6s6nek ren華t, beosztasat a k6znevelesi regisztrdei6s 6s tanulmanyl

alaprendszer tartalmazza es a dokunent猶s is ezen a fel心leten t6rt6nlk a 2020/202 1 tan6vben

elfogadott tantargyfelosztas alapjin r6gzitett 6rarendek ala[函n. A oktat6knak, 6raad6knak a

KRETA fe皿eten r6gzitett 6rarendeknek megfele16en az adott napon ke11ett e巧uttatnl a

tanu16knak az adott napon 16v6 tan6r紋tananyagat 6s kapcso16d6 h詑ifeladatokat.

Tantesmleti keretek k6zan meg拙apodas szuletett, hogy minden tantargyb61 hetente egyszer

kiildtink csak tananyagot A oktat6k szlnte naPi szinten kapcsolatban voltak egymassa1 6s a

vezet6kkel, megbesz61t6k a prob16mdsabb tanu16kat 6s segite備6k egymdst a nem megszokott

oktatasi helyzetben. Az osztalyf6n6k6k 6s szaktandrok folyamatosan visszajeleztek az iskola

vezet6s6g6nek a digitalis munkarend megva16sulasar6l a tanu16i aktivitasr61・ A vezet6k napI

szmten Segitett6k a tanu16kat 6s oktat6kat IKT eszk6z6kke1 6s m6dszertani巾mutat6kkal,

tananyagokkal a z6kken6mentes munkav6gz6s 6rdek6ben. A kialakult rendkivuli helyzetnek

nemcsak hatr各nya de e16nye is volt, a Oktat6k 6s tanu16k IKT kompetencidi jelent6s m6rtckben

fej16dtek.

A 2020/2021 tan6vben elfogadott tant紅gyfeloszt各s szerinti 6rarend alapjan

dokument釦t盃k a oktat6k a digitまIis oktatdsi tartalmakat 6s k6vetelm6nyeket・ A oktat6k

6s 6raad6k e16rhet6segere ebben a s串tos helyzetben rendkivuli taⅢendet alakitottunk kl,

melyet a tanu16k 6s szti16k r6sz6re hozzまferhet6v6 tc皿nk・

Iskolankban a Ginop 6.2.3. projckt keret6ben mfik6d6 munkacsoportok m心k6d6s6t

is digit鍋s munkarendben, e!jdrdsrend keret6ben va16sitotta meg a vesz61yhelyzet idej6n.

A kapcsolat6pit6 munkacsoport餌al szervczett Roma Ku血rallS Nap rendezv6ny・ halasztasra

keriilt 2020. szcptember v6g6re. A tagmt6zm6nyl tCam tagjai or而ne tartott紋a kapcsolatot 6s

e=en6「lZt6k a pr(加kt megva16suldsat, arChivaltck a szdks6ges prQjket dokしImentumOkat,

tovabba adatszolgaltatdst vegeztek

A szakk6pz6si int6zm6nyrendszer釦fog6 fejIeszt6se

az Beretty61ijfalui Szakk6pz6si Centrumban’’c血u GINOP-6.2.3-1 7-2017-00006 azonosit6
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Szakgimnaziumi k6pz6sek:

A 1 2A osztalyban Kereskedelem 6s K6zgazdasag agazatban folylk az oktatas.

Szakgimnまziumi tanuI6k 16tsz各ma: 14鯖

A szakglmnaZiumban nem valtozott a letszam.

A szakgimnazium gyakorlati oktata§a

ト　Tanirodaban

ト　Tanboltban

トInfomatika szaktanteremben folyik

ト　gepir6 szaktanteremben

O§SZeSen 46 i6 tanul iskolai tanmfihelyben nappali tagozaton

A §Zakk6z6piskola gyakorIati oktatasa :

Ossze§en 76 f6 ebb6l:

> Iskolai tanmtihelyben: 39鮒

>　Tanu16szerz6d6ssel gazd乱kod6 szervezetnel: 37鮒

>　A 37 fo tanu16szerz6dessel rendelkez6 tanu16 10 gazd釦kod6 szervezetne=eljesiti a

茸zemi gyakorlat釦.

トA gyakorlatot teUesit6 tanu16kkal a gazdalkod6 szervezet Tanu16szerz6d6st k6t.

A gazdalkod6 szervezetek k6pz6s餌fele16s szem61yelVel napi kapcsolatban vagyunk. Erre

nagy sztiks6g van a tanu16k e16re menetele 6rdekeben.

Feln6ttoktat委s

A felnCittoktatasunk iskolarendsze誼’eSti tagozatos osztalyok keret6ben folyik.

丘rettsegire 6pti16 0SZtalyamk:

/ 2019.09.02-t61 54 14 02 OKJ sz各md pedag6gia1 6s csaladsegit6 munkatarsakat 6s

54 841 1 1 OKJ sz各mutogisztikai 6s szallitmanyozasi dgyint6z6ket k6pz血k.

/ 2020.09.01-t61 5 0923 22 04 szakma szalrfu szoclalis 6s gyemekv6delmi

SZakasszisztenseket 6s 5 1041 1 5 06 szakma szam吊ogisztlkal teChnikusokat kepz血k.

Erett§egit ad6 osztalyunk:

/　2019.09.02-Vel indult.

Feln6ttoktatasban r6sztvev6k 16tszama: 44 fo

A feln6ttoktatasban a legnagyobb a lemorzso16das m6rt6ke a f別6v soran 9 fo. S勾nos nagyon

SOkan nagy lend蘭cttel elkezdcnek iskolaba 」aml, de a csaladi 6s munkahelyl elfoglaltsagok

miatt nagyon hamar fela4jak, nem f匂ezlk bc az elkezdett k6pz6st.
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II.4. Iskolan kivtili neve16-Oktat6 munka

lskol各n kivuli rendezv6nyeken va16　r6szv6telekkel t6reksztlnk tanu16ink tdrsadalmi

SZOClalizacid直t m6g inkal)b e16segitem: Sむinos a 2020. november 1 1 -t61 bevezetett tantermen

kiv心li dlgltallS munkarcnd k6vetkezt6ben a munkatervben tervczetteket fe皿irta, igy sok

tev6kenyseg nem vagy csak dlgltalis fomat)an tudott megva16sulnl a fe16v sor各n.

. Kapcso16das mas szervezetek, 1nt6zm6nyek progrant]aihoz

Az Ady Endre M掠ye16d6si K6zponttal k6z6sen 6lmenyfestest es k6zm蹄es foglalkozdst

SZerveZtdnk az 6rdek16d6 gyerekeknek. A foglakoz各s sor各n arcmaszkra, mindenkl SZamala

tetsz6 mlntat himezhetett, megtanulva 2 alapvet6 h子mz6si technikat.

●　A k6z6ss6gi szolgalat teUesit6se folyamatos volt.

II.4.1. Iskolai hagyom各nyok, rendezvenyek

>∴ unneps6gek, megCm16kez6sek:

●　tan6vnyit6 tinneps6g 2020. szeptember l. (osztalykeretben)

●　Csibeavat6 9. evfolyam r6szere elmaradt aJ 「Vinydgyi helyzetre va16 tekintetteL

●　Fenntarthat6sagi temahet 2020 okt6be「 5-9

Rendhagy6 id6ben 6s m6don zaJlott le a t6mah6t, a SZOk各sos aprlllSi ld6pontt61 elt6r6en.

A jarvinyhelyzet miatt ez心ttal eltekintetttink a csoportos vetelked6kt61 6s feladatokt61

6s mk細b osztaly szintti feladatokat kellett megoldaniuk a dickoknak

Rendhagy6 volt abban az誼elemben is a t6mah6t, hogy ezuttal az eg6sz K五rpat-

medenc6b61 Jelentkezhettek iskoI各k a rendezv6nyre, i11etve nagy szerepet kaptak iden

az onlme e16ad各sok. E16zetes feladatoka=s kaptak az osztalyok: Plakatkeszites a

t6mahettel kapcsolatban, 111etve hasznalatl targyak keszit6se hu=adekb6L A hetet egy

k6myezetv6delmi tot6 megoldasa zdrta, 6s tem6szetesen az eredm6nyhirdetes 6s

jutalmazas sem maradt el.

. okt6ber 6. - aZ aradl V6rtanbk napja (osztalyfon6k1 6ra kereteben 2020. okt6ber O5輸09.)

・ Okt6ber 23. - aZ 1956-OS forradalom 6vfordul句a lSkolai血neps6g 2020. okt6ber 22.

・ Osztalykeretben t6rtcht a megem16kezes. A Rak6czI Sz6vets6g megemlekez6s6t 616ben

tekintetttik meg, mdyd az ISkola tanu16i altal k6szitett mdsort kiserl鵬k figyelemmel.

. NyltOtt kapuk hcte 8. 6vfolyamos beiskol各zdsi rendezv6ny

Online fomat)an iskolank honlapjまn 6s facebook oldalin keresz調l sz61itottuk meg a

P各lyavalasztas e16tt al16 v6gz6s di荻okat.

. kar各csonyvard k6zm色ves foglalkozas 2020. november 22.

●　Palyaorientまc16s nap 2021. februまr 15.

●　202l. mdrcius Ol-O5. k6z6tt kemlt lebonyolitasra a ”Penz7,, p6nztigy1 6s vallalkoz61

t6mahet megva16sitasa onlinc formal)an t6rt6nt.

●　A digitalis t6mah6t 202l. marcluS 22-26・ k6z6tt kemlt lebonyolitasra online fom細an.

. Femtarthat6sagi t6mah6t 2021. aprilis 19-22. k6z6tt ke両lt lebonyolitdsra online

formaban.

●　Online Ba11ag各s 202l.各prlllS 30.
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. Madarak es fak napja alkalmat)61 2021. m句us lO-6n fakat高ltettunk iskolink udvar各n,

melyet Polgdr vdros Polgamestere弾nlott fel iskolinknak

. Tan6vzard 202l. 」心nluS 29. osztalykeretben

II.4.2. Beiskolazdsi tev6kenys6giink

8. evfolyamosok r6sz6re 2021/2022 tan6v beiskolazasi tev6kenys6ge

l. HeIyzetelemzes

Int6zm6ny竜nk sa庫os helyzetben van a Bere備y亡母falui Szakkepzesi CentnlmOn beltil. Halom

megye hatarまn helyezkedik el, igy - t6bb 6vtized tapasztalatai alapjin 」elenthet6 kl -

beiskolazdsi tevekenys6ge borsod1 6s SzaboIcs-Szatmdr-beregl ]Skol各kra lS klteUed. A

demogr細al m61ypont es az oktatdsi rendszer valtozasal aZ ut6bbi 6vekben jelent6sen

besz施itettek belSkolazdsi lehet6s6geinket, S　6ppen ez6rt t6reksz職nk arra, hogy a

rendelkez6s心nkre al16 eszk6zcket a lehet6 leghatekonyabban hasznaljuk ki

2. Tervezett tevekenysegi form各k a bei§kolazdsi foIyamatban (az els6 feI6vre vonatkoz6an)

・ A helyl altal各nos iskola pedag6gusamak t勾6koztat各sa k6pz6sl kinalatunkr61.

. Beiskolazasi osztalyf6n6ki 6rak

●　BelSkolazasi sz竜16i ertekezletek

・ NyltOtt Kapuk NapJa

・ Nyitott Kapuk Hete

・ Palyavalasztasi kiallitまsok

3. MegvaI6su獲t tev6kenys6gek a tan6v sor各n

・ 2020. augusztusaban beiskolazdsi team-et hoztunk 16tre

・ Prospektus, SZ6r6anyag, aZ mt6zm6nyr6l sz616　PP-bemutat6　2020. okt6ber6ben

elk6szitetthk, amelyben az ISkolankban foly6 oktatasi lehet6segeket 6s az 6v sorin

megszervezett programokat muta匂uk be. T6rekedtiink a beiskolaz各ssal kapcsolatos

anyagok egys6ges megjelenit6s6re. Az iskola cimere, e16rhet6sege, kepzeseink mlnden

t争j6koztat6 anyagunkon szerepelt.

. A helyi　6s k6myckbeli altalanos iskola pedag6gusainak taj台koztatasa k6pz6sl

kinalatunkr61

A belSkolazasl kladvanyok, belSkolazasi cel心szakmまkat bemutat6 kisfilmek kik茸ld6s6vel,

Valamint ezek honlapunkon, facebook 6s mStagram Oldalunkon 6s az iskola youtube csatom弾n

Va16 k6zz6t6te16vel va16sult meg.

・ Nyito請Kapuk Hete 6§ Nyitott KapukNapja

Sajnos a pand6mias helyzetben nem fudtuk megtartani ezeket a rendezv6nyeket.

Plakatok 6s sz6r61apok segitseg6vel ta直koztattuk a szii16ket 6s az 6rdek16d6 dlal(Okat.

A k6z6ss6gl m6dia oldalon online vet61ked6t hlrdettiink altalanos ISkolas tanu16knak.

Az eredm6nyhlrdetesre szem61yesen ker茸lt sor. A vet61ked6n eredm6nyesen szerep16

tanu16kat elismer6 oklev611e1 6s ISkolink valamint a Centmm log句aval ellatott hasznos

termckekkd Jutalmaztuk, melynek nagyon 6riiltck.
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R6gi tanitvanyainkkal vetttik fel a kapcsolatot, akik btiszken nylIatkoztak arrdl, hogy

lSkolinkba jartak 6s az itt megszerzett tudasukkal mllyen 」61 boldogulnak az 61etben 6s

emek el slkereket A k6pek 6s nyllatkozatalk felkeriiltek az iskola k6z6ss6gi (facebook,

instagram) o獲dalata.

●　A beiskoIazdsi szii16i 6rtekez喜etek 6s oszt釦yf6n6ki 6rAk tapasztalatai

Sg担os a tervezett szu161 6rtekezletek clmaradtak a jarvinytlgyi helyzetre va16 tekintettel. Az

altalinos iskolik nem fogadtak minket, CSak elektronikus証on tudtunk kommunlkalni.

A helyi altalinos iskoIaban oszt各lyfoncki 6ra kerct6ben t:蒔koztattuk a 7.-8. osztalyos tanu16kat

6s az lllet6kes oszt各lyfon6k6ket az inditani kivant szakmまkr6l. T争j6koztat6kka1 6s

SZ6r6lapokkal keltetttik fel a tanu16k 6rdek16d6s6t. Az osztalytemekben 6s az ISkola folyos弾n

Plakatokat helyezttink el kepzeseinkr6l.

A Polgdr k6my6k6n, beiskolazdsi k6rze調Ilkben 16v6 altalinos iskolaknak (Tiszaヰjvaros,

巾szentmarglta, Tiszacsege, Tiszadob, G6rbehaza, Hdyd血anas) elektronlkus 6s postai uton

juttattunk el plakatokat, SZ6rdlapokat　6s k6pz6si kinalatunkat tartalmaz6　felveteli

t4j 6koztat6kat.

・ P釦yav別as乙t蛮i鵬乱l班sok

A pand6mias heIyzetre va16 tekintet`el nem keriiltek megrendez6§re.

A modem kor klhivasainak eleget t6ve-tudvin, hogy mindenkl a k6z6ssegi m6diat

(facebook, instagram) r6szesitl e16nyben- mmden egyes eredmenytinket 6s felhivasunkat az

iskolal facebook 6s mStagram Oldalunkon is megjelen崩nk. igy a hirek nagyon sok emberhez

e巧utnak 6s ez az iskolai marketing szempontjab61 nagyon fontosak.

Az i§kola honlapjdrl folyamatosan, a Szuperinfo regionまlis 6s a helyi Polg各rtars

旬sagban , Polgar varos honlapJin es TiszatljvArosban a Tesco tizletben r組i6s hirdet6s

fom…直ban 」 elentetttink meg beiskolaz各ssal kapcsolatos felhivasし

A munka minden 6vben elkezd6dik, aZ iskolank be szeretne bizonyitani, hogy 61etkepes, hogy

felveszi a versenyt akamelyik varosi int6zm6myel, hogy nem hatrinyt, hanem e16n)可elentiink

a minket valaszt()knak.

IⅡ. M6resek-6rt6keI6sek tapasztalatai

Az int6zm6nyi neve16-Oktat6 munkank altalanos tartalmi megtervez6se a kerettantervekre ep肌6

helyi tante「vek 6s a szakmai program e16irasai alapjin t6rtenik. A 9. 6vfolyamon t6rten6

bemenetimeresek eredmenyeit osztaly, k6pz6sl foma 6s 6vfolyamszlnten kell klmutatni,

indikatomak teklnteni. A kilencedik 6vfolyamon magyar nyelv 6s lrOdalom, matematlka

tantargyakb61, Valamint az idegcn nyelvekb61 k6sz誼ink bemeneti m6r6seket. Ezek ercdm6nyei

ala鼠jin soroUuk be a tanu16kat csoportbontasokba, felz鉦k6ztat6 vagy tehets6ggondoz6

PrOgramOkba. Kommunikac16-magyar nyelv 6s lrOdalom tantargyb61 sz6vegert6sl feladaしOkat

kaptak a tanu16k. A tanu16k teUesitm6nye k6z6tt jelent6s kti16nbs6gek voltak. A sz6veg

egyszeI草k6myen ertelmezhet6 volt, de igy is t6bb tanu[6nak gondot jelentett a valaszadds, de

SZ6veg6rt6si keszs6gilk faleszthet6 a szaktandr v6lem6nye szerint.

Matematlka tantdrgyb61 gyengc eredm6ny sz心lctctt, de faleszthet6s6gtiket mutatja a jobb els6

fe16ves eredm6ny.

1与



Beretty6心jfalui SZC J6zsefAttila Szakk6pz6 Iskola

Angol nyelv tant鉦gyb6l viszonylagj6 eredmenyeket e証ek el a tanu16k, bir a tesztek sem voltak

thl nchezek. Itt is e16g nagy kt116nbs6gek 6szlelhet6k a tanu16k k6z6tt. A bemenetl m6resb61

1alszlk, hogy 6 fo az, aki meghaladta az 50%-Ot, igy talan a dlgit組s oktatdsban, boldogultak

VOlna 6nal16an az otthoni tanulassal De az ut6bbi h6napok jegyei 6s bQjegyz6sei ezt nem

lgaZOltak Ezeknek a tanu16knak a nyelv egyebk6nt is m6g jelen16tl Oktat各ssa=s gondot okoz.

Utasitasok magyar nyelvii magyarazatival, SZabalyok magyar nyelven t6rt6n6 1Smertet6s6vel,

Valamint segit6 vide6kkal pr6balta a szaktana壷rthet6v6 temi a tananyagot Szerinte azert nem

kuldt6k vISSZa t6bben, mert nem akartak esetleg rossz megoldast vISSZaktildenl. Tem6szetescn,

biztos vamak olyanok, 6s　6k vamak t6bben, akik nem is foglalkoztak a feladatok

mego ldasavaL

A bemeneti m6r6sek r6szletes eredm6nyeinek ki証6keles6t a k6zismereti munkak6z6ss6g

fe16ves 6rt6ke16 beszamol句a tartalmazza.

A GINOP 6 2.3. palyazat ke「et6ben orszagos m6resben vettek r6szt a 9. 6vfolyamos

tanu16ink, a lO. evfolyamos tanu16k pedig p6tohak a tan6v v6g6n elmaradt online m6rdst. A

m6res sz6veg6rt6si, matematlkal, loglkal feladatokb61 allt. A GINOP 6 2 3. palyazat kereteben

mtlk6d6 m6r6s-6rt6ke16s csoport 6rt6kelte ki a dolgozatokat. Szakk6z6piskol細an 2 csoportot

aiakitottunk ki sz6vegertesb61 6s matematik副o6l, SZ6veg6rtesb61 6s matematlkat)61 tartJuk a

f劉eszt6 foglalkozasokat. Bizunk a foglalkozasok hat6konysag細an, me=ye=egf6bb c6lunk a

lemorzso16das cs6kkent6se.

Az 6rt6kc16s folyamin megallapitottuk, hogy nagyon gyenge a bg6v6 tanu16k teuesitm6nye,

ezert az eredmenyek javitまsa erdekeben 9. 6s 10. 6vfolyamon folyamatosan kell fejlesztem.

Felhasznaljuk a kompetenciam6ressel kapcsolatos feladatokat, megragadva az aktualis

Prob16mat)an r♀j16 f匂leszt6s=ehet6s6geket. A gyenge teしjesitm6nyek okal a k6vetkez6k: A

tanu16ink t6bbs6ge nagyon alacsony e16kepzettsegge1 6rkezik hozzank. Motivalatlanok, SOkat

hl各nyOZnak, 6rakra ncm k6szulnek, 6rakon nem figyelnek. T6bbs6gtikn61 gondot jelent a leirt

SZOVeg 6rtelmez6se. Az tuszerti, nem Sablonos, nem begyakorolt feladatok megoldasal

neh6zseget j el entettek.

A Netfit m6res a pand6mla miatt elmaradt.

Iskolai bels6　m6rest a 9. evfolyamos tanu16knak 2021. m勾us　26-an tartOttunk

matematikab61 es sz6vegert6sb61

暮V. Szakmai innov缶ci6

>　Dig舶1is tr6ning lO fo 2020. november6.

>　Onllne WebinまrlumOkon, WOrkshopokon va16 r6szv6tel (vczet6k6pz6s, Palyaorientdei6,

rugalmas tanulasl utak, Eur6pai Szakk6pz6si H6t, SZakmai tartalmak)

>　onlme k6pz6s/workshop - 202L februdr 8. - Dobbant6 6s M〔ihelyiskola SharePoint

Oktatまsl tud各sbazIS hasznalata

> ”GENOP-6.2・5-VEKOP- 1 9-20 1 9-OOOO I Szakmai k6pz6s digita[is

m6dszertaninak egys6gesit6se’’kiemelt prQJekt keret6ben tartand6細azatl WOrkshopok

- ,,A PROGRAMTANTERVEK ALKALMAZÅsA A GYAKORLATBAN,, C.

ONLINE TÅJEKOZTATd woRKSHOP

>　Dobbantd 6s m伽elylSkola programmai kapcsolatos m茸helymunkak - ODM workshop
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>　A szakk6pz6sben v6gz6k nyomonk6vet6se

>　Lelki lablrintusok - PoIos Enik6 e16ad各sa

>　Tananyagot holnapra vagy 6rtcket egy 6letre.上Dr P6csi Rlta e16adisa

>　Hatarmenti online forum

> Digitまlis j6v6 - A」6v6 iskolaja workshop

> P釘yaorlentaCi6s j6 gyakorlat megoszt6 miihelymunkala

A work§hopok tapasztalatai:

Nagyon hasznosak voltak a tantestulet sz各mまra, mert aZ ebben a tanevben indu16 isazati

alapvIZSga壷l, amak lebonyolitas壷61 sok hasznos infomaci6t kaptunk. Tapaszta獲ataik

Segits6get ny可tottak az a証alunk szervezett vizsga lebonyolitdsaban　6s a tanu16k

felk6szit6s6b en

A workshopok a szint6n az idei tan6vben teUesen tl」 Dobbant6 programhoz is sok segits6get

ny亘itottak j6 gyakorlatokkaI, taPaSZtalatokkal, feIadatbankokkal.

V. Az ellen6rz6sek teruletei 6s tapasztalatai

A szakmai ellen6rz6st az int6zm6ny Ellen6rz6sl terve alapjin v6gezthk e上

A konkr6t feladatok a havI PrOgramban kerilltek kije161esre.

.　Tehets6ggondozas

A tan6v sorin tanu16ink tehets6ggondoz各sra 6pti16 k6zmiives foglalkoz各son vehcttek ieszt, ahol

karacsonyi dekorまci6t 6s karacsonyfadiszeket k6szitettek.

V量・ K龍16nleges ban各sm6d - eS61yegyen16seg

A tanu16k es61yegyen16s6g6nek biztositasaval kapcsolatos alapelvek

. A tanu16k baminem(i, kti16n6sen nem撮, konlk, CSaledi細apotuk, nemZetis6gtik,車uk,

SZamaZ各Suk・ Vallasuk, POlitikai meggy6z6d6siik miatti hatrinyos megktl16nb6ztet6s6t61 va16

ta]rt6zkodas A hatranyos megku蘭nb6ztet6s minden eszk6zzel va16　mcge16z6se　6s

megakadalyozasa, kiveve az oktatas jellcgeb6l vagy tem6szet6b61 egyertelmtしen k6vetkez6,

SZtlkseges megku蘭nb6ztet6s eseteit.

. A fdv6teli e輝ras, tan6v alatti 6rteke16s, Vizsga soran az adott szakma言Iletve targy

els弾titas祖oz sztlks6ges k6szs6gek, k6pess6gek, jatassagok, targyi tudas min6sit6se az

egyedtili szempont.

. Befogad6, dlSZkriminaci6-menteS legk6r biztositasa a tanu16k szamdra.

● A tanu16k ember1 6rt6keit, m61t6sagat, egyedlS6gchck tiszteletben tartasa az oktat各s sorin.

VII. A tanuIas tanitdsa

A tanulas tanitasa az osztalyfon6k6k feladatk6r6be tartozik, akik e16re tervezett menetrend

(osztalyfon6kl tanmenet) szermt foglalkoznak di的aik tanul各si prob16m霜vaL A szaktanまrok

tantargy specifikusan foglalkoznak a tanulasl teChnlkak elsz函tittatasival - rendszerint a

tan6vek elqien. Az iskolapszicho16gusi ellatas 202 1. aprlllS 29-t6l volt e16rhet6 sz各mmkra, aki

a korat)bi evekben segitette munk急nkat, f匂leszt6 tcv6kenys6giinket. A kil16nleges binasm6di
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tanu16k rehabilitdei匂えt sajnos gy6gypedag6gus szakember hiinya miatt nem tu吐iuk biztositani.

2020. novemberet61 f匂leszt6pedag6gus segiti ezen tanu16k f匂leszt6s6t.

Szo ci釦is ko mpeten cia-fej leszt6s

A szocialis hatrinyokkal ktizd6 tanu16k felderit6se nem mindig k6nny色A gyemekek nem

SZivesen va=anak az otthoni szeg6nys6gr61, n6ha egyenesen tltko担k, felnek tdrsaik len6z6set61

Az osztalyfon6k6k egy-egy indu16 osztaly eset6ben felterk6pezik az els6 pedag6giai fdrumig

az可n6vend6kek csaledi hatter6t. Az altaluk 6sszegyt巧t6tt infomaci6kat a gyemek- 6s

i卸siev6delml fele16s 6sszesiti 6s nyllvintartisba veszi. Az adatokat a tanu16 iskolai

Palyafutdsa ldq6n a szcm61yis6gi jogok tiszteletben tartisiva1 6rzi, majd - a Statisztikai adatok

klV6te16vel - megSemmisiti, amikor a tanu16 elv6gzl aZ iskolat. A neve16sI PrOb16m各s tanu16k

eset6ben - a PrOb16ma s乱yatbl fugg6en - a tanu16, SZu16 /gondvise16, OSZt各lyf6n6k, a gyemek-

6s lfibsagv6delmi fele16s, llletve az iskolavezet6s egyutt pr6bal megolddst talalnl a PrOb16mdra・

Az osztalyfon6k feladata a tanu16 sorsinak tovat)bi nyomon kis6r6se 6s amak Jelz6se, ha

lSm6telt beavatkozasra van sztlks6g.

A szocl各llS kompetencla f匂16d6s6t segit6 progra両aink:

-　　　C Slbeavat6 ,

-　　　iskolai kir各ndulasok

-　　k6z6ssegl SZOlgalat,

Csal狙H圭誼eret vIZSga16 mmkacsoport alakult a GINOP 6.2.3.-17 pr(jekt keret6ben,

melynek c6ua a tanu16iIlk csal急di hatterchek vizsgまlata Csalndi Hatteret vIZSga16 k6rd6ivet

tolt6ttink kl a tanu16inkkal, hogy mln61 jobban megisme珂k 6ket 6s segitem tu句unk nekik a

SZOCialis hまtr各nyokka1 6rkez6 tanu16inknak. A tanev sorin megva16su16 prQjektjelnk segitlk a

tanu16k beilleszkedes6t, k6z6ss6gfoma16 tev6kenys6gek.

VⅡI. Tanu16i k6z6ss6gek egyiittmtik6d6se

T6reksz茸nk arra, hogy a tanu16k els事誼tsak 6s betartsal( a k6z6ss6gl egy証tmtik6d6s

magatartdsi szabalyait. Megszervezztik a k6pess6gnk, adottsaguk, felz壷k6ztatまsukhoz

SZilks6ges tan6rai 6s tan6rin kivuli tev6kenys6geket, foglalkozdsi formakat. Tamogatluk a

di緑6nkomanyzat m(ikod6set. A szem61yis6g- 6s k6z6ss6gfejleszt6 tev6kenys6g6ben klemelt

SZerePet kap az osztalyfon6kl neVe16i munka 6s a rendezvenyek.

A kor針)ban felsorolt lSkolal PrOgramOk kivetel n61kul szolga匝k a tanuI6i k6z6ss6gek

egy証tmtik6d6s6nek f匂lesztes6t.

IX. Eg6szs6gtudatos neve16s

Az egeszs6gneve16s atfog6 c卦ia, hogy e16segitse a tanu16k eg6szs6g珂Ieszt6sl attitt担6nek,

magatartdsanak, 6letvite16nek kialakul各sat amak 6rdek6ben, hogy a feln6vekv6 nemzed6k

minden tagja k6pes Icgyen arra, hogy folyamatosan nyomon k6vesse sこ直t eg6szs6gi allapotat,

6rz6kelje a bels6 6s kuls6 k6rnyezeti t6nyez6k megvaltozasal)61 fakad6, aZ eg6szs6gi allapotot

6rint6 hatasokat, 6s ezaltal k6pess6 v帥on az egeszseg meg6rz6s6re, ]11etve a vesz61yeztet6

hatasok cs6kkent6sere. A teljes fizikai, SZellemi 6s szocialis J616t a11apotanak e16rese 6rdek6ben

az egy6mek vagy csopo血ak k6pesnek kell lemie arra, hogy meg tu句a fogalmazn1 6s meg

tudja va16sitani vagyalt, hogy megtalalJa a mCgfogalmaz6dott sztiks6gletekhez vezet6,

egeszs6get v6d6 6s a k6myczct vedclm6re lS figye16 optimalis megoldasokat K6myezct6ve1
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Valtozzon vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az eg6szs6get tehat alapvet6en, mint a mindennapi 61et

er6forrasat・ nem Pedig mint 6letc61t kel1 6rtelmezni. Az eg6szs6g pozitiv fogalom, amCly a

tarsadalmi 6s egy6ni er6forrasokat, Valammt a teStl k6pessegeket hangsulyozza・ Az

eg6szs6g呵1eszt6s nem csupin az eg6szs6g壇yl縫azat k6telezetts6ge, hanem az eg6szs6ges

61etm6don t心1 aj616tlg terjed.

Kiva16 kapcsolatot細olunk az iskolaorvossal (Dr. Cz6g6ny Zsuzsama) 6s az ISkolai ved6n6vel

Szab6n6 Gerda K」ara. Sz撮s6g 6s igeny szerint osztalyfon6ki 6r各kat lS latogatnak, PreVenCi6s

e16adasokat tartanak, eZZel is c61unk a lemorzso16ddsok cs6kkent6se.

X.　Bels6 kapcsolatok, egyuttmtik6d6s, kommunikdei6

XII.1. Szakmai munkak6z6ss6gek, munkacsoportok tev6kenys6ge, egy靴tm(ik6d6se

A t6rv6nyi e16irdsok 6s az SZMSZ-ben foglaltak alapj各n a munkak6z6ss6g-VeZet61 feladatok

ellatasat a k6vetkez6 kol16gak vegzlk el:

Munkak6z6ss6g 蕃V豸�ｳg｣g76VrﾕfUｦWCb�

K6zismeretimunkak6z6ss6g 筏g#fF埜f��

SzakmaiMunkak6z6ss6g 噺��76綟f�ﾖ�6蛮-ﾇ&���

A munkak6z6ss6g-VeZet6k havi rendszeress6ggel klb6vitett vezet61 6rtekezleten szamolnak be

tev6kenys6g心kr61 6s r6szt vesznek az iskolal tervek, C61kit茸z6sek, PrOgramOk, rendezv6nyek

megva16sitds細an. Fe16vkor　6s　6v v6g6n ir各sbeli beszamo16t k6szitenek szakmai

tevekenysegukr61.

X萱I.2. Oktat6i testti萱eti bels6 tuddsmego§Zta§

Az oktat6i test高leti bels6 tud各smegosztas fomal:

-　Oktat6i test竜leti ertekezlet (2020. november O6.)

-　Oktat6i tes請leti 6rtekezlet (2020 mfroius 16.)

-　VeZet6s6gi 6rtekezletek (mlnden hetfol naPOn),

Az 6szi neve16s1 6rtekezlehink6n bels6 tudasmegosztast tartottunk a 6s dlgltalis trening va16sult

meg a GENOP 6.2.3. prqjekt keret6ben.

XII.3. A sz削6i szervezet 6s az int6zm6ny egy追録mtik6d6se

Sztl16i 6rtekezletek megtartdsa.

-　2020. szeptember 30. online form各ban

-　SZu略i fogad6nap: 2020. november 18. 6s 2021.和r消s 7. online fomaban

-　SZaktanali fogad66rak: heti rendszeress6ggel onllne fom紬an

XIII. Az int6zm6ny ktiIs6 kapcsolatai

XIⅡ.l. Egyiittm堪k6d6s a v紅os int6zm6nyeivel

Az egy龍tm茸k6d6s c6山a1 6s formal.

-　Vdsarhelyj Pal Åltalanos Iskola. bcISko】各zas, beiskolazasi sz副61 6rtekezletek;

-　PETEGISZ Nonprofit Zrt; k6z6ss6gl SZOlgalat, V6radds, drogprcvenci6s kerekasztal-

besz61getes,

-　Vatosgondnoks各g. k6z6ss6gl SZOlg訓at; SZakmai gyakorlat biztositasa

-　Bessenyei蘭6voda: k6z6ss6gl SZOlgalat; SZakmal gyakorlat blZtOSitasa
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-　Ady Endre Mtive16d6si K6zpont 6s K6nyvtまr: k6z6ssegi szolgalat, SZalagavat6i mdsor,

竜nnepseg, bal; kial[itasok, egy6b ku血ralis rendezv6nyek, k6nyvtdrlatogatasok

XIII.2・ K6z6s szakmai feladatv乱ialds hazai int6zm6nyekkel

Az egytittmtik6d6s c6Ua1 6s form霜:

-　Hむd血Blhar megyel Iparkamara:∴SZaklSkolas tanu16k kuls6　gyakorlatinak

megszervez6s e, Vi zsgまztatasuk;

-　Borsod-Aba巾-Zemplen megyel Iparkamara: SZakisko]as tanu16k kuls6 gyakorlatanak

megszervezese, VIZSgaZtataSuk;

-　Oktatasi Hivatal. a napi mtik6d6s so竜n ad6d6 feladatok.

- J壷asI Hivatal: tantlgy igazgatasl feladatok

XI置I.3. Egy請tm髄k6d6s civil szervezetekkel

- V6r6skereszt

- GyemekJ616tl Szolgalat

- TiszatlJVatOSI PhoenlX Kosatlabda Klub

- Polgdr6r Szervezet

XIV. Hatarozatok

>　30 fonck tanu16ijogvISZOny megSZtintetese

> 17 fonek kti16nleges b鉦asm6dban r6szesu1 5 tanu16 s牛iatos neve16si ig6nyfi, ] 2 tanu16

bei‖eszked6sl, tanulas1 6s magatartasbeli neh6zsegekkel ki竜d. A tanulck隼jleszt6s6t a

t 「V6nyl e16irasoknak megfele16en fejleszt6pedag6gus vegzi.

XV. Pedag6gus-6letpalyamodell, min6sit6si rendszer

Szaktanacsadas‥ Pedag6giai Oktatdsi K6zpontt61 ig6nye皿nk

Int6zmenyl SZerveZet塙Ieszt6s, Online va16sult meg a konzultまci6.

XVI. Palyazatok

-　TIOP-1工1-12/1-2012-0001 Int全zm6nyi infomatjkal mfrastruk血ra f匂1eszt6s a

k6zoktatasban

-　Hat細alanul program

-　血aVa16 6szt6nd卸orogram Ut a szakmahoz alprogram.

-　GINOP 6 2 3-17. A szakk6pz6si lnt6zm6nyrendszer atfog6 f匂leszt6se a Beretty坤伍Iui

Szakk6pz6si Centrumban.

-　GENOP 6 1.3-17. Idegen nyelvl k6szsegek垂yleszt6se.

2020/2021. tan6v tanulm盃nyi eredm6nyeinek 6rt6ke16se

Int6zmenyi adatok

Tanu16i adatok 6sszesen:

-　indu16 16tszin: 150fo

-　Zar6 16tsz各m: 134fo

/ Nappali oktatas:

-　indu16 16tszam: 97f6

-　Zar6 16tszam: 90fo
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/　Feln6ttoktat各s:

-　indu1616tsz各m　53飴

-　Zar6 16tszam: 44fo

Magatartas int6zm6nyi atlag: 4,00

Szorgalom int6zm6nyi atlag: 3,63

Tanulmanyi釦lag:

/ nappali oktatas: 3,22

/ feln6tt oktatds: 4,26

Bukott tanu16k sz各ma:

/ nappali oktatas: 2 fo

/　feln6tt oktat各s: O fo

Nem osztalyozhat6 1 f6 (nappali oktat各s)

Ågazati a営apvizsga

>　2021.januir25. szociまlis各gazat 5 f6

>　2021 januar 25. k6zleked6s 6s szallitminyozds agazat 18 fo

>　2021亘lnius 14. kereskedelem isazat 10 fo

(2 fo nemjelent meg a vizsgan)

>　202l. j心nius 15. turizmus-Vendeglatas agazat 8 fo

(2 fe nemJelent meg a vIZSgan)
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