SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
RUHAIPARI KÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.

MUNKATERV

2018/2019. TANÉV

Készítette:

Simon Gyula
tagintézmény-vezető

A munkatervet jóváhagyó tanévnyitó értekezlet: 2018. augusztus 31.

1.

A tervezés alapjául szolgáló dokumentumok:

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai
- 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet és módosításai
- 20/2012. évi EMMI-rendelet és módosításai
- a NAT dokumentumai és módosításai
- a kerettanterv dokumentumai és módosításai
- a tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete
- az érvényes jogszabályok, rendelkezések
- az intézmény pedagógiai programja
- Az előző tanév során elfogadott intézkedési tervek
- az ötéves (2017-2022) intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések

2.

Helyzetelemzés:

A Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és Kollégiuma az előző tanév
során 18 nappali képzésben, és 9 felnőttoktatásban részt vevő osztályban folytatott oktatást. A 2017.
október elsejei 315 fő nappali és 139 felnőttoktatásban részt vevő létszám a tanév végére 270 illetve
96 fő lett.
A tavalyi tanév során 2017. december 15-én a Bajcsy úti telephelyet és a Lomb utca 8. szám alatti
kollégiumot visszaadtuk Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának, így a mostani tanév során már
csak az Áchim utca 12-14. szám alatti székhelyintézményben folyik a képzés.
Az intézmény infrastruktúráját, a munka és tanulási környezetet folyamatosan tudtuk javítani az előző
tanév második felében, köszönhető ez az intézményben futó pályázati forrásoknak illetve a
felnőttoktatásban vállalt szerepünknek. Így felújításra és kialakításra kerültek tanári és tanulói
mosdóhelyiségek, megújult a tornaudvar, új bejárati ajtók kerültek az épület minden oldalára, megújult
és korláttal ellátott lett a bejárati lépcsősor, klimatizáltak lettek a tanműhelyek, kialakításra került az
pincehelyiségben a Lépcsőfok Tanoda. A lapostető fotovoltaikus elemekkel került beépítésre, mely az
energiafelhasználás csökkentésében nagy szerepet játszik. Az IKT eszközpark pályázati úton történő
fejlesztési lehetőségeinek köszönhetően sikerül széles körben elérhetővé tenni tanulók és tanárok
számára a modern eszközöket, melyeket mind a felkészüléshez, mind pedig az oktatáshoz fel tudnak
használni.
A Szakképzési Centrumok fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium lett. További
változás, hogy 2018. szeptember 01-től tagintézményünk új neve:
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája.
A tagintézmény földrajzi elhelyezkedése, a kertvárosias, nyugodt környezetben a nevelés és oktatás
céljaiból ideális. A beiskolázást azonban megközelíthetősége, pontosabban a többi szolnoki
középiskola könnyebb megközelíthetősége megnehezíti. Mind a vasútállomástól, mind pedig az
autóbuszpályaudvartól tömegközlekedéssel érhető el. Nehezíti a megközelítés lehetőségét a szolnoki
közlekedési helyzet. Tanulóink több, mit fele vidéki, így mindenképp tömegközlekedéssel érkezik az
iskolába.
A csökkenő gyereklétszám okozta általános beiskolázási problémák mellett a szakképzés iránti
csökkenő érdeklődés is folyamatos feladattal lát el bennünket. A szakgimnáziumi képzésünk (jelenleg
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szépészet ágazatban) szerencsére népszerű, minden évben beiskolázási gondok nélkül tudjuk indítani,
azonban sajnos nagy bemeneti különbségekkel. A szakközépiskolai képzéseink azonban évről-évre
nehezen indulnak, hiába van közöttük néhány támogatott hiányszakma is. A beiskolázási
pályaorientációs tevékenységünk folyamatos megújulást igényel.
A tagintézményben folyó összetett képzés miatt is, de bizonyos szaktárgyak tekintetében a közismereti
órákon is több esetben óraadó kollégával szükséges ellátni a faladatot. Nehéz feladat a
nyugállományba vonuló vagy munkahelyet váltó pedagógusok helyére is megfelelő végzettségű
szakembert találni. Ez a korábbi években is több mint 20 óraadó, várhatóan az új tanévben ez 26
óraadó kolléga jelenlétét és munkáját eredményezi.

3.

Az intézmény adatai:

Székhely:
Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és Kollégiuma
2018. szeptember 1-től: Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.
e-mail: ruhaipari@szoszolg.hu
honlap: http://www.riszi.sulinet.hu
Iskolatípus:









4.

Szakközépiskolai nevelés-oktatás 9-11. évfolyamon
Szakközépiskola érettségire felkészítő 12-13. évfolyam
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás 9-12 évfolyamon
Szakgimnázium szakképző 1/13-2/14. évfolyamai
Szakképzési Híd program (Lakástextil – készítő, Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés)
Esti Általános iskolai képzés 5-8. évfolyamon
Levelező gimnáziumi képzés 9-12. évfolyamon
Felnőttoktatásban szervezett szakképzések
o érettségire épülő (dekoratőr, fodrász, kozmetikus)
o alapvégzettségre épülő (női szabó)

Az intézmény profilja:

A tagintézmény képzési palettája összetett. A nappali oktatás keretei között a szakgimnáziumi képzés
jelenleg szépészet ágazatban, 6 évfolyamon zajlik, melyből a 9-12. évfolyam érettségire és a szakmai
érettségi vizsgára való felkészítés, 13-14 évfolyamokon pedig szakmai képzés folyik.
A szakközépiskolai osztályokban nappali képzés jelenleg 4 ágazatban (könnyűipar, élelmiszeripar,
informatika és vendéglátás-turisztika) és 6 szakmában zajlik: női szabó, bőrdíszműves, pék, húsipari
termékgyártó, számítógép-szerelő,-karbantartó és vendéglátó eladó.
Nappali képzésben folytatunk a végzett szakközépiskolai tanulóink számára 2 éves érettségire történő
felkészítést, illetve az általános iskolában legfeljebb 6. osztállyal rendelkező fiataloknak 20 hónapos
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szakképzési híd program keretében az alapvégzettség megszerzése mellett lakástextil-készítő és
számítógépes adatrögzítő résszakképesítést tudunk elérhetővé tenni.
A nappali képzésen túl kiemelt terület a felnőttoktatás az intézményben. Esti általános iskolai, levelező
gimnáziumi évfolyamokba, továbbá szakképző osztályokba is beiskolázunk.
Az Esti Általános Iskolai osztályunkba 5-8. évfolyamos felnőttek szerezhetnek integrált körülmények
között alapfokú végzettséget, a levelező gimnáziumi képzésünkben pedig 9-12. évfolyamon tehetnek
a hallgatók gimnáziumi érettségi vizsgát.
A felnőttoktatásban a szakképzés mind általános, mind pedig érettségire épülő szakképzési
osztályokban zajlik. Az általános iskolai végzettségre épülő szakmák közül a női szabó képzés folyik már
két évfolyamon, az érettségire épülő szakképzés keretein belül pedig két évfolyamon kozmetikus, most
beinduló évfolyamokon pedig fodrász és dekoratőr képzést folytatunk.
A képzéseik szakmai színvonalát a jól felkészült szakmai tanárok és gyakorlati oktatók mellett a kiválóan
felszerelt tanműhelyeink és folyamatosan fejlesztett eszközparkunk biztosítja.

5.

Humánerőforrás:

A tagintézmény engedélyezett pedagógus álláshelyeinek száma:
34+4 fő pedagógus
4 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott
Foglalkoztatunk még továbbá: 1 fő közfoglalkoztatott munkavállalót pedagógiai asszisztensként
A tagintézményben technikai dolgozók álláshelyeinek száma:
12 fő technikai munkatárs
Az iskolavezetés:
Tagintézmény-vezető:

Simon Gyula

Tagintézményvezető-helyettesek:

Hermann Viktor – közismereti helyettes
Vargáné Kozma Edit – szakmai helyettes

Gyakorlatioktatás-vezető:

Tóth Mihály

Szakmai munkaközösség-vezetők:
Humán SZMK:

Bernát Antalné

Reál SZMK:

Teleki József

Osztályfőnöki SZMK:

Skultéti Ágnes

Szakmai I. SZMK (Szépészet):

Baráthné Szaszkó Judit

Szakmai II. SZMK (Könnyű-és élelmiszeripari): Berényiné Szabó Erika
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Pedagógus önértékelési csoport:

Teleki József (csoportvezető)
Bacsóné Tóth Zsuzsanna (csoporttag)
Nyolczas Éva (csoporttag)
Vargáné Kozma Edit (csoporttag)

Gyermek és ifjúságvédelem:

Magyar Ferencné

DMS-pedagógus:

Magyar Ferencné

Iskolai könyvtáros és tankönyvfelelős:

Szendrei Olga

Iskolai fegyelmi bizottság elnöke:

Vargáné Kozma Edit

Mérési koordinátor:

Teleki József

AJKSZP koordinátor:

Nagy Imréné

Útravaló koordinátor:

Magyar Ferencné

Sorszám

Osztályok és ügyviteli feladatokat ellátó pedagógusok a felnőttoktatásban:
Ügyviteli feladatot ellátó pedagógus neve Osztály jelölése Képzés / Szakma / Ágazat

1

Skultéti Ágnes

5-8. Esti Ált. Isk.

Esti Általános Iskola

2

Teleki József

9-12. L

Levelező Gimnázium

3

Bacsóné Tóth Zsuzsanna

KSZ/11. NSZ

Női szabó

4

Tóth Mihály

KSZ/12. NSZ

Női szabó

5

Vargáné Kozma Edit

1/13. D

Dekoratőr

6

Tubakné Rapai Zsuzsanna

1/13. F

Fodrász

7

Baráthné Szaszkó Judit

1/13. K

Kozmetikus

8

Kovács-Bernáth Tünde

2/14. K

Kozmetikus

5

Sorszám

Osztályok, osztályfőnökök a nappali oktatásban:

Osztályfőnök neve

Osztály
jelölése

Szakma / Ágazat

1

Nagy Imréné

SZH/1

Lakástextil-készítő

2

Balaskáné Bujdosó
Melinda

SZH/2

Lakástextil-készítő/számítógépes adatrögzítő

3

Fülöp Jánosné

9. A

Húsipari termékgyártó/pék

4

Balogh Tiborné

9. E

női szabó/számítógépszerelő-karbantartó

5

Szabóné Kézér Kinga

9. SZ

Szépészet / Fodrász; kozmetikus

6

Berényiné Szabó Erika

10. A

Húsipari termékgyártó/pék

7

Kővári Krisztina Beáta

10. E

női szabó/számítógépszerelő-karbantartó

8

Horváth Gábor Józsefné

10. SZ

Szépészet / Fodrász; kozmetikus

9

Papp Enikő Mária

11. A

Húsipari termékgyártó/pék

10

Nyolczas Éva

11. E

Női szabó/bőrdíszműves

11

Teleki József

11. T

Számítógépszerelő-karbantartó/vendéglátóeladó

12

Bernát Antalné

11. SZ

Szépészet / Fodrász; kozmetikus

13

Magyar Ferencné

12. SZ

Szépészet

14

Farkas-Szőllősi Gabriella

12. I

Értettségire felkészítő évfolyam

15

Erdős Attila

13. I

Értettségire felkészítő évfolyam

16

Papp Tímea

1/13. SZ

Fodrász/ kozmetikus

17

Kovács-Bernáth Tünde

2/14. SZ

Fodrász/ kozmetikus
6

6.

Kiemelt célok és feladatok:

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott és a jelenlegi helyzetünkből adódóan a
2018/2019-es tanévben a következő célokat, feladatokat kell, hogy kiemelten kezeljük a hagyományos,
állandó, illetve évről évre ismétlődő feladataink mellett.

Cél

Feladat

Tevékenység

1.

Az érvényben lévő
alapdokumentumainknak
megfelelő szakmai,
pedagógiai működés
biztosítása.

A pedagógiai programunk, az
érvényes szabályzataink
felülvizsgálata, tudatos
alkalmazása, szükség szerinti
fejlesztése, esetleges
módosítása.

A pedagógiai program
módosításait megfelelően
alkalmazzuk minden szinten
a napi munkavégzés során.

2.

Az átdolgozott
szakgimnáziumi helyi
tantervek bevezetése
felmenő rendszerben.

A szakgimnáziumi
módosított helyi
tanterveinek pontos
alkalmazása a napi
gyakorlatban.

3.

Lemorzsolódás további
csökkentése.

Az intézmény dolgozóinak
összehangolt tevékenysége a
hátránykompenzáció
területén.

A szépészet ágazat helyi
tanterveiben szereplő
módosulások tudatos
gyakorlati alkalmazása és
megfelelő adminisztrálása a
használt dokumentumokban
az ágazati képzésben tanítók
körében.
A kilencedikes bejövő
osztályok bemeneti mérése,
azok eredményeinek
megismertetése a
pedagógusokkal. A rászoruló
tanulók felzárkóztatással
történő megsegítése, tanórai
differenciálás. A
pedagógusok
tevékenységének
megsegítése a gyermek és
ifjúságvédelmi és
mentálhigiénés munkatárs
segítségével. A Lépcsőfok
Tanoda és a GINOP 6.2.3
pályázat hatékony
megvalósítása.
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4.

Tanulói teljesítmények, a
tanulás módszerének és
hatékonyságának fejlesztése,
fokozása.

A fejlesztőmunka
folyamatos, rendszeres
ellenőrzése.

Hatékony tanulási technikák
megismertetése. A
szaktanárok, osztályfőnökök
és fejlesztőtanárok a
tanulókat hozzásegítik a
hatékony tanulási technikák
gyakorlati alkalmazásának
elsajátításához.

5.

A pedagógiai kultúra
fejlesztése.

A mérési-értékelési
kompetenciák fejlesztését
segítő, valamint a tanulók
aktivitására épülő hatékony
tanulás-szervezési eljárások
bevezetését segítő
továbbképzéseken való
részvétel.

A tantestület 50% részt vesz
képzéseken és az
ismereteket beépíti az
oktató nevelő munkájába.

6.

Beiskolázási tevékenység
sikeresebbé tétele, új
szakgimnáziumi és
szakközépiskolai profil
indítása.

A következő tanévben induló
osztályaink lehetőségeinkhez
képest legoptimálisabb
beiskolázása.

Következő évi szakmaprofil
kialakítása,
engedélyeztetése; aktív
beiskolázási és
pályaorientációs
tevékenység; az induló új
képzések szakmai
anyagainak részletes
kidolgozása.

7.

A pedagógus-utánpótlás
biztosítása a lehetőségek kiemelt keresésével és
kihasználásával.

A nevelőtestületbe érkezett
új kollégák sikeres
integrációja, a közös
pedagógiai kultúra
kialakítása. További kollégák
felkutatása.

Aktív kereső tevékenység;
főiskolák, egyetemek
hallgatóinak elérése.
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7.

Naptári ütemezés:

Időpont

Esemény

Felelős

Augusztus
21.

Alakuló értekezlet

Simon Gyula

22.

Közös tanévnyitó értekezlet a Centrum
dolgozóinak

26-31.

PszichoStyling- továbbképzés a GINOP 6.2.3-172017-00013 program keretében

27.

Javítóvizsgák

27-30.

A beszoktató hét tervezése

25-30.

Továbbképzés az ERASMUS+ ASAP program
keretében

31.

Nevelőtestületi évindító értekezlet

Baráthné Szaszkó Judit
Kovács-Bernáth Tünde
Nyolczas Éva
Papp
Tímea
Vargáné Kozma Edit
Skultéti Ágnes
Berényiné Szabó Erika
Balogh Tiborné
Simon Gyula

Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata,
legitimációja
Megbízások meghatározása, felelősök kijelölése

Simon Gyula

Tagintézményi munkaközösségek megalakítása

Simon Gyula

Munkaközösségek éves munkatervének elkészítése
Az intézményi honlap aktualizálása
Óraszámok egyeztetése, megbízások elkészítése

Munkaközösség-vezetők;
Hermann Viktor
Kozák János; Vargáné
Kozma Edit
Simon Gyula

Végleges tantárgyfelosztás feltöltése a KRÉTA
felületére

Hermann Viktor

Tagintézményi munkaterv és rendezvényterv
elkészítése

Simon Gyula
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Szeptember
01.

Szolnok Város Napja – reprezentációs
reklámanyagokkal megjelenés

03.

Az első tanítási nap
Tanévnyitó ünnepély (08.00 óra + 4 OFI óra)

A szeptemberi első tanítási napon megjelent
tanulók és tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók létszámának jelentése osztályonkénti,
szakmánkénti / ágazati bontásban

Vargáné Kozma Edit

Magyar Ferencné,
Vargáné Kozma Edit
(terembeosztás)
Simon Gyula

04-08.

Beszoktató hét a 9. évfolyamosoknak

Skultéti Ágnes

05.

SZMK vezetői értekezlet

Simon Gyula

9. évfolyamos bemeneti mérések

Teleki József
Farkas-Szőllősi Gabriella;
Bernát Antalné

06.

Tanodai kirándulás Szarvasra

07.

Felnőttoktatás beíratkozás

Tóth Mihály

08.

A gimnázumi levelező oktatás és szakmai
felnőttoktatás első tanítási napja

Teleki József

10.

Szeptember 10-én tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulók létszámának jelentése
osztályonkénti, szakmánkénti / ágazati bontásban

Simon Gyula

11.

Az esti általános iskolai oktatás első tanítási napja

Skultéti Ágnes

15.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
szabályozott különös közzétételi lista aktualizálása
a honlapon

Vargáné Kozma Edit;
Kozák János

Intézményi mérési csoport munkatervének
elkészítése

Munkacsoport vezető

Belső továbbképzési terv készítése a továbbképzési
kötelezettségek teljesíthetőségének növelése
érdekében
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Hermann Viktor

SNI tanulók nyilvántartása, intézménykijelölés
ellenőrzése

Papp Enikő

Vargáné Kozma Edit;
SZMK vezető

19.

Osztályfőnöki SZMK értekezlet

19-21

Tiszaligeti Napok

24-25-26.

Szülői értekezletek

25.

Kompetenciamérés – GINOP országos mérés

Testnevelők
Vargáné Kozma Edit

Tanulmányi területek felülvizsgálata

Hermann Viktor
Simon Gyula

Beiskolázás előkészítése, szakmakínálati terv
elkészítése
Szülői szervezet és diákszervezet összehívása,
megalakítása, a küldöttek kiválasztása
Pályaválasztási road-show előkészítése

Magyar Ferencné

Vargáné Kozma Edit

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkatervek, egyéni
fejlesztési tervek elkészítése

Magyar Ferencné

Tanulói nyilvántartás, adategyeztetés

Hermann Viktor;

Október
01.

Legeza Lászlóné;
Osztályfőnökök

Október 01-jén tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók létszámának jelentése osztályonkénti,
szakmánkénti / ágazati bontásban

Simon Gyula

03. (10?)

Osztályfőnöki SZMK értekezlet

Vargáné Kozma Edit

05.

Megemlékezés. A városi ünnepségen részt vesz a
9. SZ

Szabóné Kézér Kinga

Javító szakmai írásbeli vizsga

Vargáné Kozma Edit

08.

Vállalkozói értekezlet (17.00 óra)

13.
(szombati
munkanap

1-3 óra; Multikulturális vetélkedő; Gólyaavató,
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Tóth Mihály
Magyar Ferencné

22. hétfő
helyett)
15.

Iskolai statisztika elkészítése

Hermann Viktor

16-17.

Városi pályaválasztási kiállítás

Tóth Mihály

19.

Megemlékezés

Humán SZMK

22-23.

Pihenőnap

29-nov. 04.

Őszi szünet

November

Pályaválasztási road-show (folyamatos)

Vargáné Kozma Edit

5-9.

Európai szakképzési hét

Hermann Viktor

06-07.

Negyedéves konferenciák

Simon Gyula;
Osztályfőnökök

10.
(szombat)

1. tanítás nélküli munkanap – pályaorientációs nap

10-15.

Reutlingeni diákok fogadása

14.

Fogadó nap (15.00-17.00 óra)

Vargáné Kozma Edit

15.

Budapesti kirándulás a német vendégekkel
közösen az európai szakképzési hét keretén belül

Vargáné Kozma Edit

Első negyedéves vizsga az esti általános iskolában

Skultéti Ágnes

Tóth Mihály

Pályaválasztási nyílt nap a RISZI-ben
Farkas-Szőllősi Gabriella

December
Nov. 30-01.

2-3. Tanítás nélküli munkanap – Csapatépítő
továbbképzés

6.

Fodor Gyula Városi Szkanderbajnokság

7.

Szalagavató Ünnepély a Gépipari tornatermében

15.
(szombat)

4. Tanítás nélküli munkanap

20.

Karácsonyi ünnepség

12

Simon Gyula

Vargáné Kozma Edit
Magyar Ferencné

22-jan. 02.

Téli szünet

Január
12 és 19.

Félévi vizsgák a gimnáziumi levelező évfolyamokon

Teleki József

15-16-17.

Osztályozó vizsgák és második negyedéves vizsgák
az esti általános iskolában

Skultéti Ágnes

19.

Központi írásbeli felvételi vizsga

Simon Gyula

22.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Humán SZMK

24.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

Simon Gyula

24-25.

Félévi osztályozó konferencia

Simon Gyula

25.

Az első félév vége

Február
01.

A félévi statisztikai adatszolgáltatás elkészítésének
határideje
A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők érteítése
az első félévben elért tanulmányi eredményekről

Osztályfőnökök

Tóth Mihály, Vargáné
Kozma Edit

Szakmai hét előkészítése
06.

Nevelőtestületi értekezlet: Pedagógiai munka
elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

12-14.

Szülői értekezletek

15.

Jelentkezés érettségi és szakmai vizsgára

Ficzek Helga

Tanulók tankönyvrendelése

Szendrei Olga

Megemlékezés a kommunista diktatúra
áldozatairól

Humán SZMK

Vállalkozói értekezlet

Tóth Mihály

25.

25-márc.
01.

Simon Gyula

Vargáné Kozma Edit

Vargáné Kozma Edit

Pénzügyi Témahét

Március
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4-8.

Szakmai hét

6.

Jótékonysági Divatgála

08.

Fodrász, kozmetikus verseny

Tóth Mihály, Vargáné
Kozma Edit

8. Tanítás nélküli munkanap a szakgimnáziumi
tanulóknak
14.

Megemlékezés

Humán SZMK

18-22.

Fenntarthatósági Témahét

20.

Háromnegyedéves konferencia

27.

Fogadó nap

Simon Gyula,
osztályfőnökök
Vargáné Kozma Edit

Április
Április
hónapban
várhatóan

Reutlingeni iskolai partnerkapcsolat – diákcsoport
kiutazása

Farkas-Szőllősi Gabriella
Papp Tímea

6 és 13.

Végzős levelező gimnáziumi osztály év végi vizsgái
(pótnap: 27.)

Teleki József

08-12.

Digitális Témahét

Teleki József

12.

Szakmák Éjszakája

Tóth Mihály

16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Humán SZMK

18-23.

Tavaszi Szünet

29.

Végzős osztályok osztályozó konferenciája

30.

5. Tanítás nélküli munkanap - DÖK NAP

Simon Gyula; végzős
osztályfőnökök
Magyar Ferencné

Május
02.

Végzős tanulók utolsó tanítási napja (Előadások,
APEH, MUK, RISZI továbbtanulási lehetőségek)
Kisballagás (11.00 óra)

Vargáné Kozma Edit
Tóth Mihály
Magyar Ferencné

Szerenád (16.00)
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03.

3 megtartott óra, teremdíszítés

Magyar Ferencné

Ballagás (11.00)
06-07.

6-7. Tanítás nélküli munkanap
Érettségi szünet

08-09

Operakaland

29.

Országos kompetenciamérés

Teleki József

9. évfolyamosok kimeneti mérése

Teleki József

31.

Magyar Ferencné

Szakképzési hídprogram végzőseinek utolsó
tanítási napja

Június
1 és 8.

Levelező gimnáziumi év végi vizsgák

Teleki József

4.

A Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés

Humán SZMK

4-5-6.

Esti általános iskola osztályozó vizsgái

Skultéti Ágnes

13-14.

Év végi osztályozó konferencia

17-18-19.

12.SZ osztály szóbeli érettségi vizsgája

20.

13.I osztály szóbeli érettségi vizsgája

21.

Beiratkozás

24.

Tanévzáró ünnepély (09.00)

25.

Nevelőtestületi értekezlet: Pedagógiai munka
elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

26-27.

12. L osztály szóbeli érettségi vizsgája

27.

14.00 Szolnoki Szolgáltatási SZC Szakmai
Bizonyítványosztó (Campus)

Simon Gyula
Simon Gyula; Magyar
Ferencné
Simon Gyula; Erdős Attila
Simon Gyula
Magyar Ferencné

18.00 SZC Záróértekezlet (Campus)
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Simon Gyula, Teleki
József

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása a 2018/2019-es tanév során:
(szakközépiskolában 7; szakgimnáziumban 8 nap)
1.

8.

2018. november 10. szombat – pályaorientációs nap

2-3.

2018. november 30 – december 01. péntek-szombat – pedagógus továbbképzések;
csapatépítő tréning

4.

2018. december 15. szombat – tanítás nélküli munkanap

5.

2019. április 30. hétfő – DÖK nap

6-7.

2019. május 06-07. hétfő-kedd – érettségi szünet

8.

2019. március 08. péntek – SZAKGIMNÁZIUMI osztályokban – fodrász-kozmetikus
szakmai verseny

A tanév során zajló programok, projektek, pályázatok

A tanév során több a korábbi tanévben, tanévekben megkezdett projekt folytatódik.
Az EFOP 3.3.1-15-2015-00408 számú projektben „Az Iskola Érdemes Tanulójáért” Alapítvány
„Lépcsőfok Tanoda” programja tagintézményünkben 18 bevont tanulóval, 3 mentortanárral, 2
fejlesztőpedagógussal indult útjára 2018 januárjában. A projekt a 2018/2019-es tanév során is
folytatódik, melynek kiemelt célja a hátránykompenzáció, a bevont tanulók lemorzsolódásának
csökkentése, tanulmányainak megsegítése, és eljuttatásuk a középiskola sikeres befejezéséhez.
A GINOP 6.2.3-17-2017-00013 pályázat keretében a Szolnoki Szolgáltatási SZC intézményeinek átfogó
fejlesztése zajlik. A projekt keretében az intézmény tanulói közül 24 fő kerül bevonásra, 4 mentortanár
segítségével. A segítő, fejlesztő munka célja a lemorzsolódás elkerülése. Ennek érdekében mind az
intézményi infrastruktúra, mind pedig a tanulást segítő IKT eszközök fejlesztése megvalósul. A
nevelőtestület pedagógiai kultúrájának megújítása, a digitális kompetenciáinak fejlesztése,
csapatépítése folyamatos és kiemelt tevékenység e projekten belül.
Az ERASMUS+ ASAP „Partnerség az iskolai agresszió ellen” című projektjének aktív megvalósítása a
tavalyi tanévben bár fizikailag véget ért, intézményünk elkötelezett amellett, hogy alternatív
eszközökkel kísérelje meg rendezni a vitás helyzeteket. Kiemelten igaz ez a fegyelmi eljárás
megindítása előtt. A resztoratív módszerek alkalmazásának iskolai koordinátora Berényiné Szabó
Erika kolléganő. Amennyiben szükséges a Partner’s Hungary Alapítvány által nyújtott mediációs
segítséget is igénybe vehetjük.
Az intézményünk több pályázatban is együttműködő partnerként vesz részt a tanév, vagy a következő
tanévek során.
Az EFOP-3.3.6-17 pályázat keretén belül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezésében
veszünk részt kihelyezett természettudományos órákon, kiscsoportos foglalkozásokon a tanév során
különböző tanulócsoportokkal. A programok intézményi koordinátora Balogh Tiborné kolléganő.
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Az EFOP-3.3.2-16-2016-00015 „Játszva tanulni…” projekt keretén belül, szintén együttműködő
partnerként A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesülettel közösen az
intézményünkben folyó pénzügyi, vállalkozói és gazdasági ismeretek játékosabb formában történő
elmélyítésén túl kulturális, szabadidős lehetőségeket kínálunk tanulócsoportjainknak. A program
intézményi koordinátora Vargáné Kozma Edit kolléganő.
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00316 "Kalandos barangolás a kultúrában" projektben szintén
együttműködésben a besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtárral valósítjuk meg
programjaink sorában a multikulturális vetélkedőnket, erőpróbánkat RISZI-módra, illetve az
egészséges életmódot elősegítő vetélkedőnket. A program intézményi koordinátora Vargáné Kozma
Edit kolléganő.
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00038 Mi a pálya? című projektjében a Szolnoki Tankerületi Központtal
együttműködésben iskolai tanműhelyeinket látogatják meg általános iskolai 6-7 osztályos diákok
szervezett csoportokban. A programok intézményi koordinátora Tóth Mihály kolléga.
A korábbi évek pályázatainak fenntartási időszaka zajlik még. Így intézményünket érinti:
a TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0032 Tudás-Szakma-Jövő
a TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0050 Fejlődő szolgáltatás
a TÁMOP 3.3.10.A-12-2013-0031 Segítség a sikerhez
a TÁMOP 3.1.4.C -14-2015-0575 Fitten-Okosan

Az intézményben néhány tanuló érintett az Útravaló Ösztöndíjprogramban továbbfutóként, illetve
várhatóan lesznek új pályázatok a tanév során is.
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9.

Belső ellenőrzési terv
Belső ellenőrzési terv
Feladat

Határidő/Felelős
2018. szeptember 14.

Osztályok, tanulócsoportok, iskolán belüli gyakorlati képzés iskolai
Felelős: Hermann Viktor
csoportjainak létszám-ellenőrzése
2018. szeptember 30.
SNI tanulók nyilvántartása, dokumentumok ellenőrzése
Felelős: Hermann Viktor
2018. október 31.
Tanmenetek ellenőrzése
Felelős: Simon Gyula
2018. szeptember 30.
Beírási naplók, törzslapok, bizonyítványok, osztály- és csoportnaplók ellenőrzése

2019. június 30.
Felelős: Simon Gyula
2019. június 30.

Helyettesítések, elszámolások dokumentációjának ellenőrzése
Felelős: Vargáné Kozma Edit
2018. november 30.
Osztálynaplók vezetése, hiányzások adminisztrációja ellenőrzése

2019. június 30.
Felelős: Hermann Viktor
2018. november 30.

Tagintézményi egyéb foglalkozások látogatása, dokumentálása
Felelős: Vargáné Kozma Edit
2019. január
SNI-s tanulók szakmai dokumentálása, az ellátás szervezettsége
Felelős: Hermann Viktor
2019. június 30.
Gyakorlatok – iskolai tanműhelyek, iskolán kívüli gyakorlóhelyek- ellenőrzése
Felelős: Tóth Mihály
2019. június 30.
Szintvizsgák előkészítésének és lebonyolításának ellenőrzése
Felelős: Tóth Mihály
Tanulószerződések,
ellenőrzése

Együttműködési

Megállapodások

dokumentációjának 2019. június 30.
Felelős: Tóth Mihály
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2019. december 15.
Iskolai Közösségi Szolgálat időarányos teljesítésének és dokumentálásának
ellenőrzése

2019. június 30.
Felelős: Hermann Viktor

10.

Tervezett versenyek

A tanév során kiemelt figyelmet szentelünk azoknak a tanulóknak is, akik tehetségük, szorgalmuk révén
részt kívánnak venni tantárgyi, szakmai illetve sportversenyeken. Mind az egyéni, mind pedig a
csapatversenyek felkészítését az intézmény éves munkatervének megfelelően kívánjuk elősegíteni. A
tanév során tervezett versenyek a következők:
Tantárgyi versenyek:



Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny (Humán, reál, komplex)
o Ideje: Várhatóan: 2019. január – április
A szolnoki POK által, illetve kulturális intézmények által szervezett helyi, regionális és
országos versenyek

Szakmai tanulmányi versenyek:





ÁSZÉV – Szépészet ágazat
Szakma Kiváló Tanulója Versenyek
Szakmai szervezetek és együttműködő partnereink által meghirdetett szakmai versenyek
saját szervezésű szakmai versenyek

Sportversenyek:






Tiszaligeti napok
Diákolimpia versenyei
Szolnok Megyei Jogú Város és a Szolnoki Diáksport Egyesület által meghirdetett versenyek
A SZC tagintézményei által meghirdetett sportversenyek
Saját szervezésű országos és városi sportversenyek
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