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Bevezetés 
 

A 2017/18-as tanév iskolánk 55. tanéve.  

 

Bevezetőnkben először idézzük fel Szent-Györgyi Albert gondolatait, mire való az iskola. 

 "Az iskola arra való, hogy az ember 

megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, 

és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." 

 

Most más megközelítésből is szemléljük meg helyzetünket Karácsony Sándor segítségével: 

„Az iskola abnormális hely, ami abból is látszik, hogy ott az kérdez, aki tudja a választ, és 

annak kell válaszolnia, aki nem tudja.” 

 

Ráadásul Yoda mesternek biztosan igaza van, hogy „Mindig több a kérdés, mint a válasz”. 

Azt mondják az utóbbi évtizedekben 2,5 évente megkétszereződik a tudásanyag a világban. 

Ezért is kerül előtérbe tudásközvetítő feladatunk. Fontos, hogy megtanuljanak diákjaink 

tanulni, tudják, hogy a tudás érték, a tudás hatalom, a tudás megszerzésének folyamata lehet 

érdekes, izgalmas, változatos, persze unalmas is – természetesen a PÁGISZ-ban soha. 

 
Az általános közismereti tananyag tartalom mellett a szakképző intézmények 

többletadománya a diákok számára az elméleti tudás mellett a gyakorlati tudás birtokba 

vételének lehetősége. Az iskolai gyakorlati képzés mellett duális képzésben e tanévtől - 

vállalati kapcsolataink bővülésének köszönhetően - az Audiban vagy a Nemakban vagy a 

Vill-Korrnál vagy az Engineerinstrument Kft-nél vagy a Melecsnél vagy a KACO-nál lehet 

teljesíteni a követelményeket. 

 

A tanulás mellett sok minden más is érdekli a mai fiatalokat, Mérő László szerint 

„Létfontosságú, hogy néha olyan dolgot csináljunk, ami nem létfontosságú.” Iskolánk 

életében a szürke hétköznapokat hagyományos rendezvényekkel, ünnepélyekkel, 

megemlékezésekkel, kulturális és sport programokkal színesítjük, és igen, szünetek is lesznek. 

Hiszen iskola nélkül vakáció sem lenne! 

 

Pattantyús-Ábrahám Géza szellemiségének megfelelően a szakmaszeretet mellett a zene, a 

költészet, a kultúra és a sport szeretetét is meg kell tanítanunk tanulóinknak, ahogy a rend 

szeretetét is. 

 

Nagyon jó lenne, ha Pattantyús-Ábrahám Gézához hasonlóan közvetlen és barátságos lenne 

minden PÁGISZ-os az emberi kapcsolataiban. Névadónkhoz hasonlóan fontosnak tartva a 

tudás mellett az erős jellemet, az akaratot, az elvek melletti kitartást és a műveltséget. 
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1. Személyi feltételek 

1.1. Tanulók 
 

Nappali tagozat 

 

Szakgimnáziumi osztályaink 

9.a és 10.a erősáramú elektrotechnikus 

9.b, 9.e és 10.b automatikai technikus 

9.c és 10.c elektronikai technikus 

 

Ágazati oktatás 

6 osztály (11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c) 

 

Érettségire épülő szakmai képzés 

5/13.a és 5/13.d erősáramú elektrotechnikus (komplex szakmai vizsgát tesznek) 

5/13.b automatikai technikus (komplex szakmai vizsgát tesznek 

5/13.c elektronikai technikus (komplex szakmai vizsgát tesznek) 

 

Szakközépiskolai osztályaink 

1/9.d villanyszerelő 

2/10.d villanyszerelő 

 

Összesen 19 osztály, 523 tanuló. 

 

Felnőttoktatás, esti tagozat 

 

1/13.F automatikai technikus és erősáramú elektrotechnikus 

2/14/FA automatikai technikus (komplex szakmai vizsgát tesznek) 

2/14/FE erősáramú elektrotechnikus (komplex szakmai vizsgát tesznek) 

 

Tanulólétszámunk a nappali és esti tagozaton: 523+42 fő (19+3 osztályban). 

1.2. Pedagógus és nem pedagógus dolgozók 
 

Állományi létszámunk:   84 fő 

 ebből 

- pedagógus:    44+15 fő 

- ped. munkát segítő   8 fő 

- nem pedagógus   17 fő 

 

A személyi feltételek nem ideálisak. A főállású pedagógusok nagyon kevesen vannak, így az 

iskolai rendezvények megszervezése nehéz feladat. Sok óraadó segíti munkánkat. Köszönet 

érte! 

Az idei tanévben 1 fő villamos mérnöktanárral is gazdagodtunk, ez nagy öröm számunkra.  

További problémát okoz, hogy sem gyógypedagógus, sem iskola pszichológus nem segíti 

munkánkat. Szerencsére iskolaorvos és iskolai védőnő segíti oktató-nevelő munkánkat. 

 

Új kollégák : 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 

Borsi András 
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Kovács Krisztina 

Molnár Margaréta (Hodossy Ágnes helyettesítése) 

Óraadó: 

Csöndör-Szabó Zsuzsanna (szeptember-október hónapokban) 

Tremmel Balázs 

 

Óraadóink: 

Ferenczi László 

Hoffer Károly 

Keszeiné Szabó Erzsébet 

Kéri István 

Kóbor József 

Kóbori Ákos 

Kovács Ferenc 

Lazur Tamás 

Lőrincz István 

Nyőgér Péter 

Saáry Tibor 

Tóth Gábor 

Vukovics István 

Takácsné Bognár Erzsébet (2017. november 1-től.) 

1.3.Vezetői és egyéb megbízatások: 
 

Iskolavezetés: 

Igazgató:      Hatos Hajnalka 

Igazgatóhelyettesek:    Nagy Ignác (általános) 

Kaproncai Ákos (szakmai) 

Gyakorlati oktatás vezető: Németh Jenő 

 

Munkaközösségek és vezetőik: 

1. Humán     Mészáros Tamásné 

2. Reál      Kovácsné Eke Edit 

3. Osztályfőnöki    Kóboriné Nagy Mariann 

4. Erősáramú szakterület   Zsugonits Tamás 

5. Gyengeáramú szakterület   Petrovicz Nikolett 

6. Automatikai szakterület   Polgár Zoltán 

7. Ifjúságvédelmi feladatokat ellátó  Ábrahám Lívia 

8. Különleges bánásmódot igénylő 

tanulókkal foglalkozó    Kazóné Kardos Melinda 

 

Egyéb megbízások: 

o Diákönkormányzatot segítő pedagógus:  Ábrahám Lívia 



 

 

 Munkaterv  

6 

o Munka és tűzvédelmi felelős:    Kovács Péterné 

o Munkavédelmi képviselő    Meggyesi Mónika 

o Pályaválasztási felelős (8.o):    Németh Jenő 

o Évkönyv (elektronikus formátum):   Barabás Rita  

o A diáksportkör elnöke:     Pongrácz Imre  

o Országos szakmai mérés, értékelés koordinátora: Nagy Ignác 

o Német nyelv népszerűsítés „projekt” – AUDI nyelvi kapcsolattartó:   

        Mészáros Tamásné 

o Legrand kapcsolattartó:    Hegedűs József 

o Festo kapcsolattartó:     Lőrincz István 

o Duális képzési kapcsolattartó:    Kaproncai Ákos 

o Sport rendezvények szervezője :  Surányi Gábor 

o Tankönyvfelelős:     Barabás Rita 

o Web tartalom felelős:     Barabás Rita 

o Iskolaújság (DÖK hírek, elektronikus formátum) Ábrahám Lívia 

2. Tárgyi feltételek 
 

2017 nyarán új erősáramú laboratórium kialakítása kezdődött el. 

Uszoda felújítás is zajlott (burkolás, gépészeti munkálatok). 

A Győri Műszaki SZC Gábor László iskolája tanulóinak és szakoktatóinak segítségével a 

tantermek festése folytatódott (B21, B22, B23, B24). 

A szekrényajtók cseréje folytatódott a J épületben. 

 

Az idei tanévben rendelkezésünkre áll: 

15 nagyterem 

1 fizika-kémia előadó 

6 kisterem 

4 számítógépterem 

1 pneumatika laboratórium 

1 hidraulika műhely 

3 elektrotechnika műhely 

1 alapozó tanműhely 

4 elektronika laboratórium 

1 PLC laboratórium 

1 szenzorika laboratórium 

1 általános laboratórium 

1 géplaboratórium 

1 erősáramú tanműhely 

1 elektronikai gyártósorral felszerelt laboratórium 

színházterem, tornaterem, aula áll rendelkezésünkre. 
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Elmaradt karbantartási munkák, és pótlások: 

- tantermekben lévő radiátorok festése 

- kerítés és külső pályák javítása 

- ablakok cseréje 

- szertárfejlesztés 

- bútorok beszerzése 

- WC-k festése 

- öltözők festése 

 

Fejlesztések, melyek nagyon szükségesek, de az elmúlt időszakban nem sikerült 

megvalósítani: 

 

- számítógépek cseréje  

- projektorok beszerzése  

- közismereti tantárgyhoz interaktív anyagok, beszerzése 

- a könyvtár minimális fejlesztése: szakkönyvek, művészeti könyvek, szótárak és 

műalkotások beszerzése  

- szakmai jegyzetek készítése (az OKJ változás indokolja!) 

- sporteszközök cseréje 

- eszközbeszerzések (mérőműszerek az erősáramú területre, elektronikai 

berendezések, érzékelők, tv készülékek, stb.)  

3. A tanév kiemelt feladatai 
 

Az idei tanév legfontosabb feladata a folyamatosan változó képzési struktúra 

megismerése, helyi szabályozóinak kidolgozása, felkészülés a komplex vizsgára minden 

szakunkon. 

Felelősök: szakmai igh, szakmai munkaközösség vezetők 

 

A jogszabályok változásából adódó feladatok. 

Felelősök: iskolavezetés+ értékelő csoport 

 

A felnőttoktatás, felnőttképzés indításából adódó feladatok. 

Felelősök: iskolavezetés 

 

Az idei tanév egyik fő feladata a beiskolázási mutatók szinten tartása, javítása. 

Felelősök: iskolavezetés, mk.vezetők 

 

Erősíteni kell a tanórák közötti szünetek felügyeletét, és a felügyeleti rend betartását. Az 

osztályrend betartása és betartatása. (A szünetekben is!) 

Felelősök: iskolavezetés, mk.vezetők 

 

Az érettségire és a képesítő vizsgára való jó felkészítés. Fontos és kiemelt cél az érettségi és 

képesítő vizsgákon való jó szereplés, hiszen ez javítja az iskola megítélését és vonzerejét. 

Felelősök: iskolavezetés, mk.vezetők 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok előkészítése és lebonyolítása. 

Felelősök: gyakorlati oktatás vezető 
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A korai iskola elhagyás megelőzése, a lemorzsolódás csökkentése. A hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett és a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás. Különös figyelemmel a 

tehetséges tanulók versenyeztetésére. Kiemelt feladat: a szakmai versenyeredmények 

javítása! 

Felelősök: Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó munkaközösség 

 

SNI-s tanulókkal való „törődés”. Figyelni kell az őket megillető kedvezményekre! 

Felelősök: Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó munkaközösség 

 

Tanulóinkat fenyegető közvetlen veszély miatt kiemelten fontos feladatunk a droggal 

kapcsolatos felvilágosító és megelőző munka. 

Felelősök: Ifjúságvédelmi feladatokat ellátó munkaközösség 

 

Nagyobb jelentőségű feladatok 

 

 Pattantyús-nap (december 8.) 

Pattantyús villamos versenyek és szakmai előadások: dec. 8-án. 

 

 Nevelési értekezletek, melyek javasolt témái: 

 Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás 

 Intézményi önértékelés 

 Korai iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos feladataink 

3.1. Beiskolázási terv 
 

Intézményi feladataink: 

2017.09.30. Tagozatkódok megadása. 

2017.10.20. A felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala. 

2017.12.08. Tanulók jelentkezése a központi írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező 

intézménybe. 

2018.01.20. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2018.01.20. 10 
oo

 9.évf. központi írásbeli 

2018.01.25. 14 
oo

 pótló írásbeli ( 6, 8, 9. évf. ) 

2018.02.08. A tanulók értesítése az írásbeli eredményről. 

2018.02.19. Az ált. isk. továbbítja a jelentkezési lapokat. 

2018.02.22. - 03.13. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2018.03.14. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala. 

2018.03.21 - 22. Tanulói adatlapok módosítási lehetősége. 

2018.04.27. A tanulók értesítése. 

 

A beiskolázásnál célunk a meghirdetett szakokon osztály indítása. Szeretnénk a korábbi 

eredményeinket megtartani, esetleg azokat javítani. 

 

A régió egyetlen tisztán villamosipari képzést folytató iskolájaként fontos, hogy a munkaerő 

piaci igényeket figyelembe véve, duális partnereink igényeit is szem előtt tartva hagyományos 

családias légkörünkben tudjuk végezni oktató-nevelő munkánkat. 

 

3.2. Pályaorientációs tevékenységek 
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Iskolánk az idei tanévben is részt vesz a Mi a pálya? és a Pályaválasztási kiállítás 

rendezvényeken, a képzési profilunk megismertetése, népszerűsítése céljával. 

 

A 2017/18-as tanévben is két alkalommal tartjuk Nyitott Kapuk Napja programunkat, melyen 

iskolánkat, képzéseinket, duális partnereinket, hagyományainkat mutatjuk be az 

érdeklődőknek diákjaink segítségével. 

 

A Szakmák éjszakáján szintén diákjaink, partnereink, testvériskolánk segítségével szeretnénk 

a felnőttoktatásban, és a nappali oktatásban meghirdetett képzéseinket reklámozni, 

intézményünket bemutatni. 

 

Az iskolai honlapon, közösségi oldalakon, lehetőség szerint a helyi médiában való rendszeres 

megjelenéssel szeretnénk hírt adni mindennapjainkról az érdeklődőknek. 

 

Iskolánk meghirdeti szakmai tanulmányi versenyét, névadónk emléknapját 

hagyományainkhoz híven színvonalas ünnepi műsorral készülünk december 8-án. 

4. A tanév munkarendje 
 

A szorgalmi idő 2017. szeptember 1-én az első tanítási nappal kezdődik, 

- az 9-11. osztályoknak 2018. június 15-ig 

- a 12. és az 5/13. osztályoknak 2018. május 3-ig tart. 

 

Az I. félév 2018. január 26-ig tart. (szülőket febr. 2-ig kell értesíteni az I. félév 

eredményeiről). 

 

o az őszi szünet október 30-tól november 3-ig tart (utolsó tanítási nap okt.27. (péntek), 

első november 6. (hétfő)) 

o a téli szünet dec. 27-től – január 2-ig, (utolsó tanítási nap dec. 22. (péntek), az első 

január 3. (szerda))  

o a tavaszi szünet március 29-től április 3-ig tart. (az utolsó tanítási nap március 28. 

(szerda), az április 4. (szerda)) 

 

Ballagás: 2018. május 4. 10.00 

Érettségi vizsga: 

írásbeli: 2018. május 7-től  

középszintű szóbeli 2018. június 18.-június 29. 

Képesítő vizsga: 

írásbeli vizsgafeladat: 2018. május 23. 

Gyakorlati/szóbeli vizsgafeladatok: 2018. május-június 

Beiratkozás: 2018. június 22. 

Tanévzáró értekezlet: 2018. július 2. 

Szakkörök, felzárkóztatások, korrepetálások, tömegsport:  

2017. szeptember 1. - 2018. június 15. 

5. Iskolai programjaink 
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5.1. Ünnepélyek 
 

 szept.1. 08.00 tanévnyitó ünnepély 

 dec. 8. Pattantyús-nap névadónk születésének évfordulója 

 dec. 22. karácsonyi ünnepség 

 febr.2. szalagavató ünnepély 

 május 4. ballagási ünnepély. 

 június 15. tanévzáró (14.00) 

 június 16. az 5/ 13. évfolyam részére diplomaosztó 

 

5.2. Megemlékezések: 
 

 okt. 6. megemlékezés az aradi vértanukról  

 október 20.  az 56-os forradalom évfordulója. 

 február 23. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. 

 március 14. ünnepély a 48-as forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából  

 április 11. Költészet napi megemlékezés 

 április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól  

 június 4. Nemzeti összetartozásról 

 angol és német nyelvterületről választott témában 

 

5.3. Sport és szabadidős programok 
 

 szept. 22-én a 9-11. évfolyam túranap, 12. évfolyam kirándulás, az 5/13. osztályoknak 

szakmai nap (üzemlátogatás)/tanítás 

 március 28. diáknap  

 24 órás vetélkedő 

 

5.4. Kultúrális rendezvények: 
 

 Ünnepélyek, megemlékezések. 

 Kiállítások. 

 Hangversenyek (évi 2). 

 Színház-, mozi, tárlatlátogatás osztálykeretben. 

 

5.5. Egyéb rendezvények: 
 

 október 3. NEMAK laborátadó ünnepély 

 november Nyitott kapuk napja 

 Európai Szakképzési Hét 2017. november 20-24. 

 november 22. Mi a pálya? 

 Pályaválasztási börze  

 tanulói sítábor 

 Március 9. Alapítvány est 
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 Szakmák éjszakája 

 Május 23. 10. évfolyamos Országos mérés értékelés 

 Tanulók fizikai állapotfelmérése 2018. január 9.-április 27. 

 Témahetek 

 Határtalanul program 

 

5.6. Értekezletek, továbbképzések: 
 

 november 21. nevelési értekezlet 

 január 25. osztályozó értekezlet 

 február 6.  félévi értékelő és elemző értekezlet 

 április 10. nevelési értekezlet 

 május 2. osztályozó értekezlet (12-14. évf.) 

 május 25. továbbképzési nap 

 június 12. osztályozó értekezlet (9-11. évf.) 

 július 2. tanévzáró értekezlet. 

 

5.7. Kapcsolattartás a szülőkkel: 
 

- a szülői választmány évente 2 alkalommal tart értekezletet:  

 

-nov.14-én 15.30 

-március 27-én 15.30 

-szülői értekezlet:  

- szept.19. 16. 00 (a 9. évfolyamnak 15.30, a tanító 

tanár kollégák közreműködésével) 

 - január 30.  16.00  

- szülői fogadónap: 

- nov.14.16.00  

- március 27. 16.00 

- szaktanári fogadóórák hetente egy alkalommal 

 

5.8. Vezetői értekezletek: 
 

 iskolavezetés: heti 1 alkalommal 

 munkaközösség-vezetői: kéthavonta 1, illetve szükség szerint 

 minden hétfő nagyszünet általános tájékoztatás 

 közalkalmazotti tanáccsal, szakszervezettel a munkatervük szerinti 

alkalommal, a Centrumban összesen 1 ilyen tanács lesz. 

 

5.9. Tanítás nélküli munkanapok: 
 

1. Szeptember 22. Túranap (szakközépiskolában nem) 

2. Március 28. Diáknap 

3. Március 10. Önkéntes program  

4. Május 7. Írásbeli érettségi/Tanulmányi kirándulások 
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5. Május 8. Írásbeli érettségi/Tanulmányi kirándulások 

6. Május 9. Írásbeli érettségi/Tanulmányi kirándulások 

7. Május 25. Továbbképzési nap 

8. Június 15. Pályaorientációs nap/Tanévzárás 

 

5.10. Versenyek: 
 

 Saját szervezésű versenyek: 

verseny megnevezése 

célcsoportja 

(évfolyam, 

tantárgy stb.) 

résztvevők 

tervezett 

száma 

tervezett 

időpontja 

Pattantyús Nyomtatott 

Áramkör- tervező 

országos verseny 

12. -13. 

évfolyam 
45 fő 2017.12.08 

A nyolcadikosok 

levelező versenyének 

keretében készített 

eszközök, plakátok 

kiállítása 

8. oszt. 

érdeklődők 
40 

2017. 10.01-

11.30 

„Gondolkodj logikusan!” 

házi csapatverseny a 

PÁGISZ-ban, PÁGISZ-

osoknak 
9-10. évf. 90 fő 

2017. 10.01-

11.30 

„Gondolkodjunk 

fizikusan” levelezős 

verseny 8. 

osztályosoknak 
9-10. évf. 90 fő 

2017. 10.01-

11.30 

Történelmi verseny győri 

középiskolásoknak 9-13. évf. 40 
2017. 10.01-

12.09 

Szakszöveg-fordítói 

verseny 9-13. évf. 40 
2017. 10.01-

12.09 

 

Versenyek, melyre nevezéseket tervezünk: 

Sportversenyek: 

 Középiskolás kispályás labdarúgóbajnokság 

 Nemak kupa 

 Lukács kupa 

Házibajnokságok: 

  Fekve nyomás 
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 Teremfoci 

  Sporthorgászat 

 

verseny megnevezése 

célcsoportja 

(évfolyam, 

tantárgy stb.) 

résztvevők 

tervezett 

száma 

 

Tervezett 

időpontja 

Nemak-Mobilis Lego robot 

verseny 
8-9-10. évf. 10 

2017. 

december 

Deák Angol Verseny 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Deák Német Verseny 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Krúdy Német Szavalóverseny 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Kossuth fordító verseny angol 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Kossuth fordító verseny német 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Pálffy Angol Verseny 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Pálffy Német Verseny 
9-12. évf 10 

 

2018. tavasz 

Édes anyanyelvünk országos 

nyelvhasználati verseny 
9-12. évf 8 

 

2018. tavasz 

Szép magyar beszéd  
9-12. évf 6 

 

2018. tavasz 

"Régen volt, hogy is volt" országos 

történelem verseny 
9-12. évf 12 

 

2018. tavasz 

Regionális történelem verseny 
9-12. évf 8 

 

2018. tavasz 

Legrand "Villamosszerelési" 

Komplex Verseny (Erősáramú 

elektrotechnikus) 

2/14.évf. 10 

 

2018. tavasz 

Országos Szakmai Tanulmányi 

Verseny  
2/14.évf. 30 

 

2018. tavasz 

Szakmai Érettségi Tanulmányi 

Verseny (Elektronikai 

alapismeretek) 

12-13. évf. 14 

 

2018. tavasz 

Skills Hungary (Villamos 

Installáció, Euroskills) 
2/14. évf. 4 

 

2018. tavasz 

Fizika OKTV I. kategória 
11-13. évf. 12 

 

2018. tavasz 

Elektronikai konstrukciós verseny 
2/14. évf. 4 

 

2018. tavasz 

Mikola Sándor Országos 

Tehetségápoló és Tehetségkutató 

Fizikaverseny 

9-10. évf. 12 

 

2018. tavasz 
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Gordiusz Matematikai 

Tesztverseny 
9-12. évf. 35 

 

2018. tavasz 

Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaverseny 
9-10. évf. 12 

 

2018. tavasz 

A Pálffy Miklós Kereskedelmi 

Szakképző Iskola fizika 

energetikai versenyén való 

részvétel 

9-13. évf. 10 

 

2018. tavasz 

Krúdy Gyula Gimnázium kémia 

napján rendezett versenyen való 

részvétel 

9-13. évf. 18 

 

2018. tavasz 
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6. Mellékletek 
 

6.1. Humán munkaközösség munkaterve 
 

A munkaközösség vezetője: Mészáros Tamásné 

 

A munkaközösség tagjai: 

Ábrahám Lívia angol 

Baksa Péterné angol-történelem 

Barabás Rita könyvtáros 

Béres Márta német-magyar 

Kazóné Kardos Melinda magyar-történelem 

Kovács Krisztina magyar-történelem 

Mészáros Tamásné német 

Schoblocher Mónika magyar-történelem 

Szilágyiné Vajda Gyöngyi német 

Szita Adrienn angol 

Takácsné Bognár Erzsébet 

(helyettesíti: Csöndör Szabó Zsuzsanna)  

angol (2017. november 1-től) 

angol (2017. szeptember 1-től október 31-ig) 

Varga Andrea magyar 

 

Oktatási, nevelési céljaink 

 

Munkaközösségünk legfőbb célja, hogy színvonalas oktató-nevelő munkánk során átadjuk 

diákjainknak azt a tudást, melynek elsajátításával sikeresen teljesítik az adott évfolyam 

tanulmányi követelményeit. Fontos számunkra, hogy tanulóink megismerjék a magyar nyelv 

és irodalom, a történelem értékeit, felismerjék az idegennyelv tanulás fontosságát.  

Célunk, hogy a tanítás és a nevelés területén is nyugodt, támogató körülményeket biztosítsuk 

számukra, motiválttá tegyük őket a tanulásban és az iskolai munkában. 

 

Kiemelt feladataink 

- tanmenetek átgondolt elkészítése, megvalósítása 

- sikeres középszintű érettségire való felkészítés 

- tehetséggondozás  

- felzárkóztatás korrepetálások keretében 

- versenyek, megemlékezések szervezése, lebonyolítása 
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További feladataik 

 

- a tanulók tanulásra, és az arra rátermettek tanulmányi versenyekre motiválása  

- versenyekre felkészítés  

- a tanulók érdeklődésének felkeltése a kulturális programok nyújtotta lehetőségek iránt 

(könyvtár, múzeum, színház … ) 

- a tanulók tudásszintjének ellenőrzése, mérése, értékelése rendszeres és változatos 

formában 

- határidők betartása 

- a követelményrendszer egységes betartása 

- tanítási módszereinkben a hagyományok megőrzése mellett nyitottság az újra - 

diákközpontú, a tanulók aktivitását előtérbe helyező oktatás 

- lehetőség szerint a digitális tábla beépítése bizonyos tananyagrészekbe a tanórákon 

- továbbképzéseken való részvétel 

- szükség esetén szülőkkel való szaktanári kapcsolattartás 

- a tanév során a kijelölt tag(ok) önértékelése  

Eseménynaptár 

versenyek 

Időpont Feladat Felelős 

szeptember Wallenberg nyomában – 

Kárpát-medencei 

történelemverseny 

középiskolásoknak 

 

Kazóné Kardos Melinda 

 

 

október 

Szent Orsolya Gimnázium 

regionális történelem 

versenye 

 

Kazóné Kardos Melinda 

 

 

november 

Krúdy német nyelvű 

szavalóverseny 

 

Kortárs irodalmi vetélkedő 

 

Béres Márta  

 

 

Varga Andrea 

 

 

december 

Pattantyús napi 

történelemverseny 

Barabás Rita, Kazóné Kardos 

Melinda 

 

 

 

Pattantyús napi nyelvi 

versenyek 

 

Ábrahám Lívia 

Szilágyiné Varga Gyöngyi 

 

január 

 

Implom helyesírási verseny 

 

 

Schoblocher Mónika 
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január-március Szép magyar beszéd Béres Márta 

 

február 

 

Pálffy nyelvi verseny 

 

 

Mészáros Tamásné 

 

 

 

március 

 

Oxford megyék közti angol 

nyelvi verseny 

 

Deák nyelvi verseny 

 

Kossuth szakfordító verseny 

 

„Pátriánk” város- és 

helytörténeti vetélkedő 

 

Lukács középiskola 

történelem versenye 

 

 

Édes anyanyelvünk 

 

Szita Adrien 

 

 

Baksa Péterné 

 

Ábrahám Lívia 

 

Baksa Péterné, Kovács 

Krisztina 

 

Baksa Péterné 

 

 

 

Béres Márta 

 

május 

 

 

Jedlik Ányos városi 

szövegértési verseny 

 

 

Schoblocher Mónika 

 

megemlékezések, ünnepségek 

Időpont Feladat Felelős 

 

október 

Október 6. 

megemlékezés 

 

Október 23. 

megemlékezés 

Barabás Rita 

iskolarádió 

 

Schoblocher Mónika 

december Pattantyús napi ünnepi műsor 

 

 

Karácsonyi ünnepség 

 

Kazóné Kardos Melinda, 

Kovács Krisztina 

 

Varga Andrea 

február 2. 

 

február 15. 

Szalagavató 

irodalmi műsor összeállítása 

 

Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól 

humán munkaközösség 

együttműködve a 11. 

évfolyam osztályfőnökeivel 

 

Barabás Rita 

iskolarádió 

március 9.  

 

 

 

 

március  

Alapítványi est 

műsorösszeállítás, 

lebonyolítás 

 

 

Március 15. 

megemlékezés 

humán munkaközösség 

(szervezésben a többi 

munkaközösséggel 

együttműködve) 

 

Varga Andrea 
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április 11. 

 

 

 

április 15. 

a Költészet napja 

(folyamatos versfelolvasás a 

szünetekben) 

 

Holokauszt megemlékezés 

Barabás Rita, Kovács 

Krisztina 

 

 

Barabás Rita 

iskolarádió 

május Ballagás 

irodalmi műsor összeállítása 

humán munkaközösség 

együttműködve a 11. és 12. 

évfolyam osztályfőnökeivel 

június A Nemzeti Összetartozás 

napja 

Barabás Rita 

iskolarádió 

 

- a tanév során újonnan meghirdetett versenyeken való részvétel jelentkező diák esetén 

(pl. könyvtárhasználati verseny…) 

 

Tervezett munkaközösségi aktivitások 

1. munkaközösségi megbeszélések 

1. augusztus 25. - munkaterv összeállítása 

 célok, feladatok megfogalmazása 

 versenyek, ünnepségek felelőseinek kijelölése 

 eszközigények megbeszélése 

2. november 14. - tapasztalatcsere, ötletek  

3. február eleje  - I. félév értékelése, II. félév áttekintése 

4. június  - az éves munka értékelése 

5. szükség esetén a meghatározott időpontokon kívül is 

2. Rendhagyó történelemórák szervezése 

3. Színházi előadások,  rendhagyó irodalomórák szervezése  

4. Hangversenyek  

5. Kiállítások 

6. Vállalt szaktanácsadói foglalkozások megtartása 

7. Idegen nyelvi projektnapok 
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6.2. Reál munkaközösség munkaterve 
 

2. A munkaközösség tagjai: 

 Áder Katalin úszás 

 Béres Szabolcs testnevelés 

 Bólyáné Lehotai Katalin fizika, természetismeret, komplex 

 természettudomány, műszaki ismeretek  

 Ferenczi László informatika (óraadó) 

 Hatos Hajnalka műszaki informatika (igazgató) 

 Hegedűs Rozália matematika, műszaki rajz  

 Hodossy Ágnes matematika, emelt matematika, 

informatika 

 Kaproncai Ákos informatika (igazgató helyettes) 

 Keszeiné Szabó Erzsébet elsősegély-nyújtási alapism. (óraadó) 

 Kóbori Ákos biológia, természetismeret (óraadó) 

 Kóboriné Nagy Mariann matematika, fizika, komplex 

természettudomány, gazdasági ismeretek, pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 Kovácsné Eke Edit matematika, fizika (munkaközösség 

vezető) 

 Lazur Tamás matematika (óraadó) 

 Liszkai Zsuzsanna úszás 

 Molnár Margaréta matematika, informatika 

 Márton Csabáné matematika, fizika 

 Nagy Ignác matematika (igazgató helyettes 

 Pongrácz Imre testnevelés 

 Surányi Gábor testnevelés 

 

3. A tanév fő feladatai: 

Általános: 

 A tanulók szóbeli és írásbeli kommunikációjának, viselkedéskultúrájának 

alakítása, fejlesztése. 

 Ismerjék és alkalmazzák a formalizált kommunikáció alapvető jelrendszerét. 

 Értsék és alkalmazzák a pozitív szociális kommunikáció jelentőségét. 

 A XXI. századi képességek minél szélesebb körű fejlesztése (innováció, kritikus 

gondolkodás, kreativitás…). 

 Fejlődjön problémamegoldó, absztrakciós képességük egyéni adottságaiknak és 

életkoruknak megfelelően. 
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Nevelési: 

 Becsüljék meg a tudást, az emberi és természeti értékeket, fogadják el a másságot, 

legyenek toleránsak egymással szemben. 

 A helyes életmód kialakítása, a szellemi és fizikai terhelések harmóniájának 

megteremtése. 

 Alakuljon ki bennük reális énkép. 

Szakmai: 

 A fizika tanításának újragondolása. 

 A komplex természettudomány tanításának gördülékenyebbé tétele. 

 Törekszünk arra, hogy a matematika egyes témaköreinek tanítását szinkronba 

hozzuk a szakmai munkaközösségekkel. 

 Az értékelési követelmények szinkronba hozása a munkaközösségen belül.  

 Tehetséggondozás: szakkörök, versenyeztetés. 

 A digitális tábla és az IKT eszközök fokozottabb mértékű használata. 

 Nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóink szilárd alapismeretekkel 

rendelkezzenek, amelyre a gyakorlatban alkalmazható tudás építhető. 

 Különböző sportok iránti vonzerő növelése. 

 A tanulók figyelmének fokozott felhívása a balesetveszélyes helyzetekre. 

 Kondicionális képességek fejlesztése. 

 A térbeli tájékozódó képesség, egyensúly-érzékelés kialakítása. 

 

MUNKAPROGRAM 

1. Tantárgyfelelősök: 

 Matematika: Hegedűs Rozália 

 Fizika: Bólyáné Lehotai Katalin 

 Informatika: Hodossy Ágnes 

 Testnevelés: Pongrácz Imre 

 Versenyek szervezéséért felelős: Kovácsné Eke Edit 

 

2. Állandó megbízatások: 

Megnevezés Felelős 

B 11-es informatika tanterem Ferenczi László 

B 12-es informatika tanterem Kaproncai Ákos 

Természettudományi szaktanterem Bólyáné Lehotai Katalin 

Természettudományi szertár felelőse Nagy Ignác, Bólyáné Lehotai Katalin 

Matematika szertár  Hegedűs Rozália 
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Testnevelés vitrin Pongrácz Imre 

Testnevelés szertár Béres Szabolcs 

Konditerem Surányi Gábor 

 

3. Korrepetálások, szakkörök, versenyre történő felkészítések: 

Igény szerint. 

4. Sportfoglalkozások: 

Megnevezés Tanár 

Kispályás labdarúgás Pongrácz Imre 

Sárkányhajózás Béres Szabolcs  

Asztalitenisz Béres Szabolcs 

 

5. Versenyek: 

a. Matematika OKTV I. kategória 

Jelentkezés: 2017. szeptember 22. 

I. forduló: 2018. november 14. (kedd), 14 óra 

II. forduló: 2018. január 24. (szerda), 10 óra 

III. forduló: 2018. március 19. (hétfő), 10 óra 

b. Fizika OKTV I. kategória 

Jelentkezés: 2017. szeptember 22. 

I. forduló: 2017. november 16. (csütörtök), 14 óra 

II. forduló: 2018. február 8. (csütörtök), 10 óra 

III. forduló: 2018. április 14. (szombat) 

c. Mikola Sándor Országos Tehetségápoló és Tehetségkutató Fizikaverseny 

Jelentkezés: 2018. január  

I. forduló: 2018. február  

II. forduló: 2018. március  

III. forduló: 2018. május  

d. Gordiusz Matematikai Tesztverseny 

Jelentkezés: 2017. november 21. 

I. forduló: 2018. február 16. (péntek) 14 óra 

Döntő: 2018. március 28-30. 

e. Győr-Moson-Sopron Megyei matematikaverseny 

2018. február 24. 

f. Bolyai Matematika Csapatverseny 
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Jelentkezés: 2017. október 20 (péntek), 18 óra 

I. forduló: 2018. január 5. (péntek), 14:30 óra 

II: forduló: 2018. február 24. (szombat), 10:30 óra 

 Érsekújvári matematika verseny 

 

 A Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola fizika energetikai versenyén 

való részvétel 

Időpont: 2018 tavasza 

Sportversenyek: 

 Középiskolás kispályás labdarúgó bajnokság 

 Nemak kupa 

 Lukács kupa 

 Műszaki Centrum Kupa 

 Atlétikai diákolimpia 

6. Házibajnokságok: 

 Fekve nyomás 

 Teremfoci 

 12 órás foci 

 Sporthorgászat 

 Asztalitenisz 

 Floorball 

7. Egyéb tervek: 

A matematikát csoportbontásban tanítjuk. Ahol lehetséges, ott a felvételi dolgozat és 

az iskolában az első tanítási napon megírt felmérő dolgozat alapján választjuk ketté az 

osztályokat.  

Meglátogatjuk a Krúdy gimnázium fizika napját, lehetőség szerint minél több 

tanulóval.  

Időpont: rendezés szerint 

 Felelős: Kovácsné Eke Edit 

Az iskola tanulóinak sí tábort, nyári tábort, Bécsbe adventi kirándulást szervezünk. 

 Felelős: Surányi Gábor 

Továbbra is részt veszünk a következő, az egész tanévet felölelő programban: 

 „A PATTANTYÚS SZÍNEI” 

a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában a 2017-2018-as tanévi 

rendezvénysorozata a villamosság jegyében 

A rendezvény idővonala: 

rendezvény, tevékenység felelős idő 
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1. „Gondolkodj logikusan!” házi 

csapatverseny a PÁGISZ-ban, 

PÁGISZ-osoknak 

Márton Csabáné, 

Kovácsné Eke Edit 

Pattantyús nap előtt 

2. Szakszöveg-fordítói verseny  
idegen nyelvi 

munkaközösség 

november 

3. Történelem 
humán mk.  

4. Záró rendezvény: Pattantyús-

nap (valamennyi verseny 

eredményhirdetése itt) 

     2017. december 

 

Figyelemmel kísérjük a Mobilis ingyenes rendezvényeinek időpontjait, melyeken részt 

veszünk. 

Időpont: a tanév folyamán 

 

Részt veszünk a Szakmák éjszakája című rendezvényen. 

Időpont: 2018. tavasza 

Felelős: Bólyáné Lehotai Katalin 

 

Lehetőségeinkhez képest minél aktívabban veszünk részt az egyéb iskolai programokban, 

jótékonysági rendezvényeken. 

Időpont: a tanév folyamán 

 

Az idei tanévben három országos „témahét” kerül megrendezésre. Az egyik a március 6-10. 

között megrendezésre kerülő Pénzügyi és vállalkozói témahét. Különböző programok 

megrendezésével részt veszünk rajta. Ebben szoros együttműködésben szeretnénk dolgozni a 

humán munkaközösség tagjaival. Különösen számítunk Szita Adrienn közreműködésére. Az 

iskolavezetéstől a jutalmazáshoz kérünk támogatást! 

Felelős: Kóboriné Nagy Marianna 

 

Vállaljuk, hogy szervezünk a tanulóknak Mosonmagyaróvárra, a Futura élményparkba egy 

kirándulást. Akár a Pattantyús-nap keretében, akár a tanév végén, ill. diáknapon vagy 

tanulmányi kirándulás keretében. A megrendezésben az iskolavezetés részéről konkrét 

segítségre számítunk (utazás, kísérők). 

Felelős: Nánai Sándor 

 

8. A tanulók értékelését a pedagógiai program szerint végezzük. 

 A tanuló teljesítményét a pedagógiai programban rögzített célokhoz és 

követelményekhez viszonyítjuk. 

 Külön gondot fordítunk az etikai normák betartására: 

- a dolgozatok időpontját előre közöljük. 

- a dolgozatokat két héten belül kijavítva átadjuk a tanulóknak. 
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- a tanulókat elegendő számú jegy alapján osztályozzuk. 

 

9. Ellenőrzés: 

Tanmenetek, digitális napló vezetése, jegyek száma, hiányzások, tanári önértékelés-

óralátogatás, félévi, év végi értékelés 

 

Ülésterv 

 

1.  A tanév indításával kapcsolatos feladatok megbeszélése 

  Időpont: 2017. augusztus 25. 

 

2.  A matematika, fizika OKTV dolgozatok javításának megbeszélése 

 Időpont: 2016. november 

 

3.  Napi szintű, folyamatos kapcsolattartás  

 

4. Megbeszélés a tanári önértékeléssel kapcsolatban - aktualitástól függően 

 

5. Aktuális feladatoktól függően - bármikor 
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6.3. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 
 

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki, de még szebb kiformálni egy emberi  

lelket és megtölteni igazsággal.”  

Victor Hugo 

 

Pattantyús-Ábrahám Géza műszaki zsenialitása és zenei tehetsége példaként áll előttünk. 

Sajnos nem adatik meg mindenkinek ez a szerencse. De a műszaki tárgyak tanulása mellett a 

kultúra befogadására megtaníthatjuk diákjainkat. Ez történik a magyar-és a történelemórákon 

(sajnos ének már nincs), az iskolai, városi ünnepélyeken, különböző sport-és kulturális 

rendezvényeken, kirándulásokon. A színházbajárás hagyománya egy kicsit átalakult. A 

nagyszínházi előadások helyett az elmúlt évben alkalmunk volt az osztályteremben tartott 

közvetlenebb élményszerzésre. Osztályfőnöki órákon egy tanévben egy vagy két játékfilmet is 

megnézhetnek, elemezhetnek a tanulók. Az igaz, hogy a nevelés otthon, a családokban 

kezdődik, de serdülőkorban nagyobb szerepet kap a kortárscsoport, sőt, mi tanárok is példák 

lehetünk. Ezt igazolta az elmúlt tanévben két osztály érettségi bankettje is, ahol mindenki 

elmondta röviden mit jelentett számára a négy vagy öt év. A jelenlévő tanárok érezhették, 

hogy iskolánk jó hírét viszik tovább diákjaink, és mi is büszkék lehetünk rájuk, a már felnőtt 

emberekre. 

A munkaközösség tagjai: 

9.A Kolossváry Attila 9.B Ábrahám Lívia 9.C Kovács Krisztina 9.D Surányi Gábor 

9.E Bólyáné Lehotai Katalin (évfolyamfelelős) 

10.A Hodossy Ágnes 10.B Pongrácz Imre (évfolyamfelelős) 10.C Nánai Sándor 

10.D Tóth Imre 

11.A Hegedűs Rozália 11.B Kazóné Kardos Melinda 11.C Schoblocher Mónika 

12.A Menyhárt Péter  12.B Varga Andrea (évfolyamfelelős) 12.C  Béres Szabolcs 

5/13.A Baksa Péterné (évfolyamfelelős)     5/13.B  Kóboriné Nagy Mariann (munkaközösség 

vezető)  5/13.C Takács Péter 5/13.D Hegedűs József  

 

Nevelési célok: erkölcsi nevelés; nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés; állampolgárságra, 

demokrácára nevelés; önismeret, társas kapcsolati struktúra fejlesztése; családi életre nevelés; 

testi-lelki egészségre nevelés; felelősségvállalás másokért, önkéntesség; fenntarthatóság és 

környezettudatosság; pályaorientáció; gazdasági és pénzügyi nevelés; média tudatosságra 

nevelés. 
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Minden évfolyamban, egyre magasabb szinten szeretnénk a fenti célokat megvalósítani. 

Ennek érdekében együttműködünk az iskolavezetéssel, a szakmai munkaközösségekkel, a 

diákönkormányzattal, a szülői munkaközösséggel, az ifjúságvédelmi felelőssel a 

diákönkormányzattal és a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó 

munkaközösséggel. Számítunk  iskolánk védőnőjére, aki az osztályokban félévente egy–egy 

osztályfőnöki órát tart a tanulók érdeklődésének és életkori sajátosságainak figyelembe 

vételével.  

Fontos külső kapcsolatunk az Új Nemzedék Közösségi Tér, vezetője: Szőke Andrea. 

Segítségével pszichológusi támogatást kaphatnak a problémákkal küszködő tanulók. 

Résztveszünk a Kamara által életre hívott Segítő Szakemberek Klubjának foglalkozásain. 

 Kiemelt feladat a Legjobb osztály cím elnyeréséhez kapcsolódó szabályrendszer 

kiegészítése. Az elmúlt tanévben meghirdetett, az osztálytitkárok által figyelemmel kísért 

pontrendszerrel ösztönözni szeretnénk diákjainkat az önállóságra, igényességre önmagukkal, 

társaikkal és a környezetükkel szemben . Ezért a korábban megfogalmazott szabályokat  

rendszeres teremellenőrzéssel és az osztály év végi tanulmányi eredményének a félévihez 

viszonyított változásának értékelésével egészítjük ki.  

A tanév feladatai havi bontásban 

Hónap Program,feladat Felelős,felelősök 

augusztus munkaközösségi értekezlet 

gólyatábor előkészítése 

 

gólyatábor 

pótvizsga 

 

munkaközösség vezető 

9.-es osztályfőnökök,tavalyi 

nyertes osztály 

DÖK-tagok 

érintett osztályfőnökök 

szeptember évnyitó 

tanév indítása 

adminisztráció 

szülői értekezlet 

ballagási kiállítás 

 

katasztrófavédelmi bemutató 

 

 túranap 

osztályfőnökök 

 

 

 

12.-es osztályfőnökök 

 

 

 

osztályfőnökök 
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október az Aradi vértanúkra 

emlékezünk 

Nemzeti ünnep  

 

a DÖK koszorúz 

a DÖK koszorúz 

november ballagási tarisznyák és 

szalagok rendelése 

fogadónap 

nyitott kapuk napja 

nevelési értekezlet 

 

 

11.-es évfolyamfelelős 

 

 

munkaközösség-vezető 

december Pattantyús nap 

adventi kirándulás 

12 órás foci 

 

karácsonyi osztályfőnöki 

órák 

karácsonyi ünnepség 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

január hangverseny 

szalagavatói előkészületek 

félévzárás 

szülői értekezlet 

 

11. és 12.-es osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

február érettségire jelentkezés 

szalagavató 

ballagási meghivók 

megemlékezés a 

kommunista diktatúra 

áldozatairól 

diákdiri kampány 

 

11. és 12.-es osztályfőnökök 

 

 

 

11-es osztályok 

március hangverseny 

pénzügyi tudatosság hete 

Alapítványi est 

Nemzeti Ünnep 

fogadónap 

diáknap 

 

 

osztályfőnök szervezési,  

a DÖK koszorúz 

ellenőrzési feladatai 

a nyertes osztály, DÖK és 
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ofői munkaközösség 

 

 

április ballagási előkészületek 

12. és 13. évfolyam 

tanévének zárása 

11. és 12.-es osztályfőnökök 

 

12. és 13. osztályok 

osztályfőnökei 

május osztálykirándulások 

 

szerenád 

vidámballagás 

ballagás 

9. 10. és 11. osztályok és 

osztályfőnökeik 

12.-es osztályok 

12.-es osztályok 

11.és 12. osztályfőnökök 

június Nemzeti összetartozás napja 

tanévzárás 

diplomaosztó 

 

9. 10. 11.-es osztályfőnökök 

 

A túranapon a 12. és 13. osztályok szakmai kiránduláson vesznek részt. 

 

Osztályaink számos kulturális és sportversenyen szerepelnek. Az osztályfőnöki 

munkaközösség a Pálffy Miklós Kereskedelmi SZKI által szervezett Országos illemtani 

csapatversenyt patronálja. Az induló  csapatok felkészítője tanára Barabás Rita könyvtáros 

tanár. 

 

Hegedűs Rozália a Határtalanul program keretében pályázatot írt, amelynek értékelését 

várjuk és reméljük, hogy ősszel, az osztályával több napos kirándulásra mehet. 

 

Az Útravaló – Út az érettségihez pályázat keretében egy halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulót sikerült a 10. évfolyamon ösztöndíjhoz juttatni, ezt folytatjuk a 11. évfolyamon is. 

 

Programjaink gazdagítása érdekében szeretnénk kihasznáni a tavaszi Operakaland adta 

lehetőségeket. Felelős a munkaközösségvezető. 

 

A szülők szélesebb körű tájékoztatása érdekében a januári szülői értekezlet első félórájában 

előadót hívunk drogprevenciós témában. Felelős a munkaközösségvezető. 
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Az érettségi elkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Kilencedikben az 

első szülői értekezleten alapos tájékoztatást kell adni a teljesítés feltételeiről, felsőbb 

évfolyamokon pedig a teljesített órák számáról amellett, hogy ezt a bizonyítvány is 

tartalmazza. 

A fegyelmezés egyik eszköze a közismereti tanáriban lévő fegyelmi füzetbe való beírás. 

Három bejegyzés után az osztályfőnök fokozatot ad a tanulónak. Ha ismétlődik a probléma, 

akkor a következő fokozatot kapja a diák, nem várunk ismét három beírásra.  

 

Munkaközösségünk aktivitásai: az augusztusi munkaközösségi értekezleten kívül az 

osztályozó értekezletek, nevelési értekezletek. Évfolyam szintű találkozásaink: diákdiri 

kampány előtt, szalagavató és ballagás előtt. 
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6.4. Erősáramú szakterület munkaközösség munkaterve 
 

Munkaközösség vezetője:  

 Zsugonits Tamás 

Tagok: 

 Hegedűs József 

 Kővári András 

 Menyhárt Péter 

 Nagy Miklós 

 Szabó Tibor 

 Tóth Richárd 

Általános célok: 

 színvonalas oktatás a központi programok szerint 

 balesetmentes munkavégzés 

 munkatársi kapcsolatok ápolása 

 új kollégák beilleszkedésének segítése 

 folyamos kapcsolattartás az iskolavezetéssel 

 együttműködés a többi munkaközösséggel 

Szakmai célok: 

 szakmai célok, tartalmi követelmények maradéktalan teljesítése 

 szakma fejlődésének követése lehetőség szerint 

 felkészítés a részszakképesítés vizsgájára 

 szakmai vizsgákra való felkészítés 

 versenyekre való felkészítés 

 kapcsolattartás az együttműködő partnerekkel és támogatókkal 

 kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel 

 felkészítés a szakmai és érettségi vizsgákra 

 laborfejlesztés, korszerűsítés 

Nevelési célok: 

 műszaki szemléletű nevelés 

 egyéni tudásfejlesztés lehetőségeinek biztosítása 

 egyéni foglalkozások, korrepetálások, tehetséggondozások 

 szakmai fegyelem megteremtése 
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 biztonságos munkavégzés szemléletének kialakítása 

Feldatok: 

augusztus-szeptember 

 alakulással, tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok elvégzése (mindenki) 

 tanmenetek elkészítés és leadása határidő: szeptember 30. (felelős: vezető, tagok) 

 új tananyag részek kidolgozása, feladatok elkészítése határidő: folyamatos (mindenki) 

 végzősök üzemlátogatása, szakmai kirándulás (osztályfőnök) 

október 

 szakkörök megszervezése, működtetése (munkaközösségvezető) 

 versenyekre való felkészítés megszervezése, beindítása (munkaközösségvezető, 

Hegedűs József) 

 nyitott kapuk napjára való felkészülés (mindenki) 

 vizsgafeladatok tervezése 

 Erősáramú elektrotechnikus szakma moduláris pótvizsga 

november 

 PÁGISZ napra felkészülés (mindenki) 

december 

 PÁGISZ nap lebonyolítása 

 karácsonyi felkészülés segítése 

január 

 első félév zárása 

 országos szakmai versenyek elődöntők 

 központi felvételi lebonyolításának segítése 

 szintvizsgákon közreműködés 

február 

 OSZTV középdöntők 

 félévi értékelés 

 második félév terveinek pontosítása 

március 

 szakmai vizsga előkészítése 

 vizsgafeladatok véglegesítés 

 anyagrendelések végső leadása a szakmai vizsgákra (mindenki) 
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április 

 országos szakmai versenyek döntők 

 szakmai érettségire való koncentrált gyakorlás 

 végzősök zárása, értékelése 

május 

 szakmai és érettségi vizsgák lebonyolítása 

 osztálykirándulásokon részvétel 

június 

 alsós osztályok értékelése 

 év végi zárás, értékelés 

 következő tanév előkészítése 

Munkaközösség tervezett programjai: 

 augusztus 25. Alakuló értekezlet 

 minden hónapban egy munkaközösségi értekezlet 

 rendkívüli eseményeket megelőző tanácskozások 

 MEEI szakmai előadásainak látogatása 

 üzemlátogatás a partnercégeknél 

 részvétel a partnercégek rendezvényein 

 országos szakmai kiállítás látogatása 

 Szakma Sztár döntőjének látogatása 

 részvétel az audis előadássorozaton 

 előadók felkérése a következő témakörökben: 

 jogszabályok és szabványok változása 

 műszertechnika „C+D” 

 LEGRAND előadás 

 napelemes rendszerek 

javaslatok: 

 partnerfal felállítása 

 iskolatörténeti fal létrehozása 
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6.5. Gyengeáramú szakterület munkaközösség munkaterve 
 

Munkaközösség vezetője: Petrovicz Nikolett 

 

Munkaközösség tagjai:  Németh Jenő  

    Németh Sándor 

    Kolossváry Attila 

    Faragó Miklós 

    Borsi András 

 

Feladatok Határidő Felelősök Indoklás 

A tanmenetek 

egységes formában 

való leadása  

2017.08.30 Németh Jenő - 

10. elektronika 

gyakorlat 

egységesítése 

2017.08.31 HK, FM, BA, KI, PT - 

Meg nem lévő 

oktatási anyagok 

fejlesztése 

folyamatos mindenki új tanár, tantárgy, hiányzó 

oktatási anyag, hiányzó 

eszköz készlet 

Diákok kiválasztása 

és felkészítése a 

versenyeztetésre 

(Nyák, OSZTV, 

konstrukciós), 

szakkörökre 

2017.09.08 PN felkészítő: NS, FM 

Legfontosabb feladat: 

komplex technikusi 

vizsga feladatok 

kidolgozása 

2017.10.15 PN ülések: folyamatosan 

szeptemberben mindenki 

részvételével 

Labor fejlesztés, 

finanszírozás 

függvényében 

folyamatos mindenki - 

Órarendben szereplő 

emeltszintű szakmai 

órák megtartása 

folyamatos NJ - 

Nyitott kapuk napja, 

döntés után szükséges 

ajándékok elkészítése 

2017.11.01 FM, NJ - 

Szakmák éjszakája, 

pályaválasztási kiállítás 

és egyéb szakmai 

rendezvényeken való 

részvétel, diákok 

bevonása 

folyamatos PN - 
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6.6. Automatikai szakterület munkaközösség munkaterve 
 

Tagok (6 fő): - Ferenczy Ádám (13.) 

  - Peszleg Tibor (12.) 

  - Polgár Zoltán (13.) 

  - Takács Péter (13.) 

  - Tóth Imre (12.) 

  - Tóth Kálmán (13.) 

 

 

Feladatok: 

- Irányítástechnika gyakorlat tananyagának kidolgozása (új követelmények), mely 

sok anyagigénnyel jár 

- Automatikai tananyag fejlesztéséhez szerszámok beszerzése. 

 

 

Célok: 

- 12. osztályban mérésekre kialakított új gyakorlati tananyag 13. osztályban való 

ismételt felhasználására való törekvés 

- J24-es terem bemutató teremmé alakítása.  

- Kiszervezett képzések lehetőségeinek megragadása (mind tanár, mind tanuló 

szinten) 

- Automatikai tanterem hiányának kiküszöbölése (olyan terem kialakítása, ahol csak 

is a munkaközösség tagjai tanítanak, + felszereltség! azaz LEVEGŐ csatlakozási 

pontok kialakítása) 

- Jövőbeni oktatóhiány kiküszöbölése 
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6.7. Ifjúságvédelmi feladatokat ellátó munkaközösség munkaterve 
 

A munkaközösség vezetője: Ábrahám Lívia 

Tagjai: A tantestület minden tagja 

 

Célok, feladatok:  

A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden tanár feladata. Iskolánkra mindig is jellemző 

volt, hogy az itt dolgozók odafigyelnek a tanulókra, és segítik őket. Céljaink között szerepel, 

hogy megőrizzük ezt a hagyományt és együttműködve, egymással folyamatosan 

kommunikálva biztosítsuk tanulóink számára az értelmi, érzelmi, testi, erkölcsi, esztétikai, 

környezeti, multikulturális és állampolgári nevelést. Ebből következően fontos feladatunknak 

tartjuk, hogy minél több szabadidős és kulturális programot kínáljunk diákjainknak. Lehetőleg 

olyanokat, amilyeneken szívesen részt vesznek.  

A tavaly bevezetett osztályok közötti versenyt egy kicsit átgondolva, kibővítve szeretnénk 

folytatni. A megnyerhető 100000 Ft pénzösszeg nagy motiváló erővel bírt a tavalyi tanévben 

is. Saját magukon tapasztalhatják meg tanulóink, hogy a jó és rosszcselekedetek 

következményekkel járnak. Közösségépítő szereppel is bír.  

Céljaink között szerepel az is, hogy kortárs oktatókat vonjunk be különböző problémák 

megoldásába. Ez azért nagyon fontos, mert egy kortársnak előbb elmondják 

szenvedélybetegségeiket, titkaikat, rossz szokásaikat az alsóbb évesek. Sok esetben ezért 

hatékonyabb a problémamegoldás az ő segítségükkel.  

Szorosan együttműködünk nonprofit szervezetekkel. Pl. Az Új Nemzedék Központ sok 

programot és lehetőséget kínál diákjainknak. Iskolai kapcsolattartónk Kóboriné Nagy 

Marianna, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. A rendőrség nemcsak a drog és 

alkoholprevencióban segít, de igény szerint fegyverbemutatót és különféle előadásokat is 

tartanak a diákoknak és a szülőknek egyaránt.  

Iskolánk büszke arra, hogy rengeteg önzetlen véradó jár hozzánk. Az ő számukat is 

szeretnénk megtartani.  

Sok jótékonysági és egyéb rendezvényen segédkeznek PÁGISZ-os diákok. Erre jó példa a 

múlt nyáron szervezett ifjúsági olimpiai fesztivál, ahol számtalan diákunk vett részt 

önkéntesként. Célunk az is, hogy minél többen végezzenek ilyen nemes cselekedeteket. 

Folyamatosan kapcsolatot tartok a gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel. 

(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó…)  
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Az idei évre tervezett programok a következők:  

- Diákönkormányzatunk néhány tagja már augusztus hónapban elkezdte szervezni az 

idei gólyatábort. Az osztályfőnökökkel együttműködve segítenek tanulóink az új 

diákoknak az iskola hagyományainak, épületének megismerésében, ezzel 

megkönnyítve a kilencedikesek első napjait.  

- Jótékonysági kerékpártúrán veszünk részt szeptember hónapban, melynek keretein 

belül ellátogatunk a Dr. Piróth Endre Mentálhigéniés Otthonba.  

- Szeptember 9-én a DÖK-ös diákok csapatépítő bakonyi túranapot szerveznek. Itt 

fogjuk véglegesíteni, hogy ki milyen feladatot lát el ebben a tanévben a DÖK-ön belül. 

- Októberben szeretnénk folytatni a tavalyi évben megkezdett hagyományt, hogy 

zsíroskenyeret kínálunk az aulában. Ezzel a gazdasági ismeretek tudása is bővül a 

tanulóknak. 

- Október és november hónapokban minél több tanulót szeretnénk bevonni a nyitott 

kapuk és minden pályaválasztással kapcsolatos rendezvénybe. Ez tavaly is jól 

működött.  

- Decemberben készülünk a karácsonyra. DÖK-ös karácsonyi rendezvényt szeretnénk 

az idei évben. Ekkor megrendezzük iskolánkban a 12órán át tartó labdarúgó-bajnokság 

a tornateremben. Ennek a megszervezésében, lebonyolításában is segédkeznek 

iskolánk diákjai. Természetesen az osztályok, illetve baráti társaságok egy-egy 

csapatot alkotva küzdenek egymással.  

- Januárban villámcsődületet szervezünk  

- Februárban egy újabb gazdasági nap keretében édességnapot tartunk. Ekkor 

megszervezzük a Diákdiri-kampány elnevezésű rendezvényünket is. A 11. évfolyamos 

diákok versengenek egymással. A nyertes osztály szervezheti a diáknapot.  

- Március 28-án lesz iskolánkban a Diáknap. Ennek megszervezése a diákdiri-kampányt 

megnyert osztály feladata. Természetesen a DÖK szívesen segíti ötleteivel a nyertes 

osztályt. Ebben a hónapban papírgyűjtést is tervezünk.  

- Áprilisban DÖK-elnököt választunk.  

- Május hónapban a város által szervezett 24 órás vetélkedőre készül majd iskolánk 

lelkes csapata. Ezen a rendezvényen sorozatosan jól szerepelünk. Diákjaink kapták 

tavaly a fair play díjat, ami szerintem a lehető legrangosabb elismerés.  

- A fent említett DÖK által szervezett rendezvényeken kívül a humán, a reál és az 

osztályfőnöki munkaközösség is szervez különféle kulturális és prevenciós 

programokat a tanév folyamán.  
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- Iskolánkban délutánonként többfajta sportolási lehetőség kínálkozik DSK keretein 

belül, melyre testnevelőink minél nagyobb létszámban várják diákjainkat. 

 

Munkaközösségünk legfontosabb feladata, hogy biztosítani tudjuk diákjaink számára, hogy 

sokoldalúan és harmonikusan fejlődjenek. Ennek érdekében szervezünk sok programot, 

melyekkel igyekszünk számukra érzelmi biztonságot nyújtani és lehetővé tenni értelmi 

képességeik egyéni, életkoruknak megfelelő alakulását. Akkor leszünk sikeresek, ha tanulóink 

kiegyensúlyozott, szabálykövető, boldog fiatalok lesznek.  
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6.8. Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkozó munkaközösség 
munkaterve 
 

„Embert nevelni a legszebb hivatás,  

Légy nemes, gazdag lelkű ember, 

      Hogy emberré tehess másokat 

      A magad embersége által.” 

/Móricz Zsigmond/ 

1. A munkaközösség megnevezése: különleges bánásmódot igénylő tanulókkal 

foglalkozó munkaközösség 

2. Vezetője: Kazóné Kardos Melinda 

3. Tagjai: a tantestület minden tagja 

4. Célok, feladatok: 

4.1.Általános célok: Minden gyermek egyedi, különleges, s így mindegyiküknek 

egyéni nevelési-oktatási szükségletei, igényei, lehetőségei vannak. A beiskolázott 

tanulók közötti különbségek, különbözőségek óriásiak. Egyesek alul teljesítenek, 

mások messze meghaladják bizonyos területen társaikat. Ezért igyekszünk a 

lehetőségekhez mérten egységesen alkalmazható megoldásokat találni. 

4.2.Szakmai célok: Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a tanulókra 

jellemző sajátosság figyelembe vételével, az optimális fejlesztő hatások 

megkeresése, kiválasztása, ezek alkalmazásával a személyiség túlterhelése 

nélküli lehetséges legjobb eredmény elérése a fejlődésükben. Ennek érdekében a 

tantestület tagjainak motivációja a képzés-önképzés terén, illetve a szükséges 

szakmai dokumentáció naprakész biztosítása. 

4.3.Nevelési célok: A másság, különbözőség elfogadásával és elfogadtatásával 

biztosítjuk tanulóink számára az esélyegyenlőséget, a zökkenőmentes beilleszkedést 

társaik közé, illetve kiemelt szerepet kap a tantestület által közvetített értékrend, a 

pozitív, támogató légkör, melynek fenntartásán, fejlesztésén fáradozunk. 

5. A munkaközösség feladatai, tervezett aktivitások: 
5.1. A nevelési értekezletekhez kapcsolódóan külső szakemberek meghívása, jó 

gyakorlatok megismertetése céljából 

Felelős: a tantestület tagjai 

Határidő: a tanév során 

5.2.A tantestület tagjainak képzése/ismeretek felfrissítése a különleges bánásmódot 

igénylő tanulókkal kapcsolatos tudnivalók terén 

5.2.1. „Kezdő csoport”: azoknak a kollégáknak a tájékoztatása, akik még nem voltak 

osztályfőnökök, nem ismerik a terület alapfogalmait, a használatos dokumentumokat, 

törvényi előírásokat. 

Felelős: Kazóné Kardos Melinda 

Határidő: 2017. október, majd folytatás igény szerint 

5.2.2. „Haladó csoport”: osztályfőnöki gyakorlattal rendelkező kollégáknak, illetve 

azoknak, akik szaktanárként már írtak szaktanári véleményt, foglalkoztak különleges 

bánásmódot igénylő tanulókkal, ismerik a vonatkozó dokumentumokat, 

jogszabályokat: meglévő ismeretek frissítése, pontosítása, illetve új információk 

továbbítása 

Felelős: Kazóné Kardos Melinda 

Határidő: 2017. november, majd folytatás igény szerint 
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5.3.A lemorzsolódás, illetve korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén jelentkező 

elvárások nyomon követése, a tantestület folyamatos tájékoztatása 

5.3.1. EFOP 3.1.5-16 Kiemelt projekt: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása 

5.3.2. GINOP-6.2.3-17: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése. Cél a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 

Stratégában megfogalmazott elvárások alapján. 

Intézményünk a Műszaki SZC tagintézményeként részt vesz a meghirdetett 

pályázaton, az ezzel járó kötelezettségeket vállalja. A pályázat választható 

tevékenységei közül 2 területet jelölünk meg: 

- drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuálisfelvilágosító 

tevékenységek 

- példakép, jövőkép/alumni programok 

Szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés az osztályfőnöki, a humán, valamint 

az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó munkaközösség vezetőjével. 

Felelős: Az intézményi munkacsoport tagjai 

Határidő: folyamatos 

5.4.Rendhagyó órák, foglalkozások szervezése 

Felelős: Kazóné Kardos Melinda 

Határidő: a meghívott szakemberekhez igazodik 

 

5.5. Adatok folyamatos frissítése táblázatosan: milyen mentességből hány darab van 

évfolyamonként, illetve a határozatok frissítése a törvényi előírások szerint.  

Felelős:  Kazóné Kardos Melinda 

Nagy Ignác 

Határidő: folyamatos 
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6.9. Munkanaptár 
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Záradék 
 

 

A munkatervet a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tantestülete és alkalmazotti közössége 2017. augusztus 31-én egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Győr, 2017. szeptember 1. 

 

 

 


