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I. Bevezetés 

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy olyan, a választott szakmákra orientáló környezetet 

biztosítsunk tanulóink számára, amely lehetőséget adjon az alapos szakmai ismeretek 

elsajátítására és a továbbtanulásra. Az iskola a szülők, a társadalmi környezet, a 

munkaerőpiac elvárásainak is megfeleljen. Ebben a tanévben feladatunk a korábbi 

években már megkezdett, az általunk oktatott szakmák szakmai feltételeinek további 

javítása, gyarapítása, a szakmai képzés színvonalának növelése. A sokszor hátrányokkal 

küzdő tanulók előrehaladásának a segítése, szakmához való jutásuk támogatása.  

1. Vezetési struktúra  

A 2020/2021-es tanévben az SZMSZ-ben rögzített vezetői struktúrában működik az 

intézmény. Az igazgató mellett általános igazgató helyettes, szakmai igazgató helyettes és 

műszaki vezető irányítja az intézményt.  

 

Gál Imre igazgató 

Proszt Krisztina igazgatóhelyettes 

Fehér Zsófia igazgatóhelyettes 

Scheller György műszaki vezető 

 

A tantestület tagjai az alábbi munkaközösségben szerveződnek: 

1. Közismereti tantárgyak munkaközössége 

2. Természettudományos tantárgyak munkaközössége 

3. Mezőgazdasági szakmai munkaközösség 

4. Élelmiszeripari szakmai munkaközösség 

5. Osztályfőnöki munkaközösség 

Az iskola a Kisalföldi Agrárszakképző Centrum fenntartásában működik.  

2. Érdekképviselet  

2020. szeptember 1-jén e törvény erejénél fogva megszűnik az Nkt. 2019. augusztus 31-én 

hatályos rendelkezései szerinti szakképző iskolában működő szülői szervezet, iskolaszék 

és intézményi tanács. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény értelmében képzési 

tanács létrehozására került sor.  

A képzési tanács figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő és oktató 

munka eredményességét. A képzési tanács a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a szakképző intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet az oktatói testület értekezletein. 

Diákönkormányzat szervezete működik a Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. A 

rendszeres gyűlések mellett a programszervezésben, fegyelmi tárgyalásokon és a diákokat 

érintő kérdésekben, az intézményi döntéshozatalban is részt vesznek, illetve tájékozódnak 

a tanulók. 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576948
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3. Osztályfőnökök  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztály Osztályfőnök 

9.A 
Agrárgépész és erdész 

technikum 
Molnár Bernadett 

10.A 
Agrárgépész és erdész 

szakgimnázium 
Primusz József 

11.A 
Agrárgépész és erdész 

szakgimnázium 
Bencsik Erika 

12.A 
Agrárgépész és erdész 

szakgimnázium 
Pánczér Tünde 

   

12.É 
OKJ-s bizonyítvánnyal 

rendelkezők 
Böröczky Szilvia 

13.É 
OKJ-s bizonyítvánnyal 

rendelkezők  
Zoboki Mariann 

   

9.M1 Mezőgazdasági szakmacsoport Vadicsku Szabolcs 

9.M2  Mezőgazdasági szakmacsoport Kovács Amália 

9.É1 Élelmiszeripari szakmacsoport Lukács Judit 

9.É2 Élelmiszeripari szakmacsoport Pődörné Szilos Krisztina 

   

10.KVCSG 

Kistermelői élelmiszerelőállító, 

falusi vendéglátó/Családi 

gazdálkodó 

Váczi Zsuzsanna 

10.ÉT Édesipari termékgyártó Nagy Krisztina 

10.PC Pék-cukrász Steinmacher Bálintné 

10.MGP Mezőgazdasági gépész Kocsis Judit 

10.MGPL Mezőgazdasági gépész/Lovász dr. Deák Tamás 

   

11.KVG Falusi vendéglátó/Gazda Kulcsár Erzsébet 

11.ÉT Édesipari termékgyártó Szalai Nóra 

11.MGP Mezőgazdasági gépész Valdinger Katalin 

11.MGPL Mezőgazdasági gépész/Lovász 
Radványiné Brunner 

Magdolna 

   

13.MGTET 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus/erdész 

technikus 

Oroszváriné Kiss Gabriella 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576950
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4. Választott tisztségviselők, egyéb megbízások  

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK: 

 Közismereti tantárgyak munkaközössége: Zoboki Mariann 

 Természettudományos tantárgyak munkaközössége: Peka Andrásné 

 Mezőgazdasági szakmai munkaközösség: Primusz József 

 Élelmiszeripari szakmai munkaközösség: Váczi Zsuzsanna 

 Osztályfőnöki munkaközösség: Pánczér Tünde 

Öko-munkacsoport: Balogh László 

 

TANGAZDASÁG VEZETŐJE:  

 Polgár Máté 

 

TANKONYHA VEZETŐJE:  

 Némethné Jalsovecz Adrianne 

 

KÉPZÉSI TANÁCS:  

 Süle Zsolt (önkormányzati delegált) 

 Böröczkiné Vasvári Adrienn Krisztina (szülők képviselője)  

 Zoboki Mariann (tantestület delegáltja) 

 Böröczki Barnabás (diákönkormányzat) 

 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT: 

 Peka András diákönkormányzatot segítő tanár 

 Böröczki Barnabás diákönkormányzatot vezető diák 

 zászlóőr évfolyamonként egy-egy fiú és két-két lány 

 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576951
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II. A tanév kiemelt feladatainak meghatározása 
 Feladatunk ebben a tanévben is az intézményben oktatott szakmák oktatási 

feltételeinek a fejlesztése. 

 Iskolánk beiskolázása során a jelentkező tanulók számának növelése. 

Szükséges a szakmáinknak, a képzéseinknek megismertetése az általános 

iskolákban. Új utakat kell keresnünk, hogy elérhessük a középiskolába készülő 

korosztályt (pályaválasztási fogadó órák, nyílt napok, általános iskolák 

meglátogatása, szóróanyag és kisfilm készítése). 

 A tavalyi tanévben elmaradt szintvizsgák megszervezése.  

 Az ökoiskolai program működtetése. 

 Az iskolai hagyományok ápolása. Gróf Batthyány Lajos nevéhez méltó 

korábbi hagyományaink felelevenítése és megőrzése. pl.: október 6. 

megemlékezés, Batthyány Lajos Ösztöndíj Alapítvány, Batthyány kupa. 

 A mindennapos testnevelés megvalósítása és a NETFIT felmérés elvégzése. 

 GINOP-6.2.3-17-2017-00015 azonosítószámú „Alapkompetenciafejlesztéssel 

a lemorzsolódás ellen az FM nyugat-magyarországi szakiskoláinak 

együttműködésében” című projekt megvalósításnak zárása. 
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III. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos munkatervi feladatok 
 

 Pályaválasztási feladatok: Veszprém megyében több éves hagyomány szerint, 

Veszprémben és Pápán is nagyszabású pályaválasztási rendezvényt szerveznek. 

Iskolánk egy pavilonban megjelenik, ahol az iskolai élettel, az általunk oktatott 

szakmákkal ismerkedhetnek meg a továbbtanulni szándékozó diákok. Ezen a 

rendezvényen iskolánk tanulói és tanárai beszélgetnek az érdeklődőkkel és 

szóróanyagot osztanak. Október és november hónapokban terveink között szerepel 

a járás és a megye általános iskoláinak meglátogatása, ahol személyes tájékoztatót 

tartunk iskolánkról. 

Pályaválasztási fogadóórák: 2020. október 13., december 8., 2021. február 2., 

április 13. (hétfő 16 óra E épület konferenciaterem) 

Nyílt napok: november 11. szerda (8:00-12:30; óralátogatások) 

 december 2. szerda (8:00-12:30; óralátogatások) 

 nyolcadik osztályos osztályfőnökök tájékoztatója 

 szakmák éjszakája rendezvény 

 pályaválasztási kiadvány 

 prospektus készítése 

 Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A gyermek és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatok az osztályfőnökök munkakörébe tartoznak. Feladatuk a HH 

és a HHH, illetve az SNI-s tanulók felmérése; a tanulók és a szülők tájékoztatása a 

jogszabályokról; a gyermekvédelmi intézményekről; amelyekkel kapcsolatot tart. 

Ellenőrzi és adminisztrálja a hiányzásokat. Folyamatos feladat a veszélyeztetett és 

HH tanulók tanulmányi előmenetelének és szabadidős tevékenységének a 

figyelemmel kísérése. Fontos feladat a kilencedikes évfolyamok beilleszkedésének 

segítése a középiskolás rendbe. Ebben az évfolyamban gyakori a fegyelmezetlen 

viselkedés, rongálás és a káros szenvedélyekkel való élés.  

Ebben a tanévben a P.V.Ö. Egyesített Szociális Intézménye Család- és 

Gyermekjóléti Központ munkatársa Péter Zsoltné Burján Krisztina heti egy 

alkalommal 10 és 14 óra között, valamint a kollégiumban 16 óra után 

ifjúságvédelmi feladatokat fog ellátni, segítve ezzel is az osztályfőnökök munkáját.  

A rendőrség részéről Soós-Perák Petra is több időt tölt az iskolában, az 

osztályfőnökök és a kollégák is tudják kérni a segítségét.  

 Tehetséggondozással, felzárkóztatással kapcsolatos feladatok: A kilencedik 

évfolyamon a közismereti tárgyak oktatását segítendő, felzárkóztató órákat 

tartunk. Ezek szövegértést és tanulást, illetve a matematika tantárgy oktatását 

segítő foglalkozások. A szakgimnáziumi végzős évfolyamon az érettségi vizsgára 

történő felkészítés zajlik. A tehetséggondozás iskolánkban a versenyekre való 

felkészítést jelenti. Minden szakmai munkaközösség tervezett az OSZKTV-re 

vagy különböző szakmai versenyekre jelentkezést, illetve több, immár 

hagyományos kulturális-műveltségi megmérettetést tervezünk. 

 GINOP-6.2.3-17-2017-00015 azonosítószámú „Alapkompetenciafejlesztéssel a 

lemorzsolódás ellen az FM nyugat-magyarországi szakiskoláinak 

együttműködésében” című projekt keretében a két bevont osztály tekintetében 

szintén tartunk felzárkóztató órákat, tehetséggondozást, mentorálást, valamint 

segítjük a végzős tanulók életpályatanácsadását és felsőoktatásba való 

orientációját.  
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IV. A 2020/2021. tanév szervezési feladatai, helyi rendje  
  (27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet szerint) 

 

1. Szorgalmi idő  
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó 

tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma nappali oktatás munkarendje 

szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc (178), szakközépiskolában 

százhetvenkilenc nap (179). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési 

évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2021. április 30. 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

2. Tanítási szünetek  
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

 

3. Tanítás nélküli munkanapok 
A rendelet szerint szakközépiskolában 7 munkanapot, szakgimnáziumban 8 tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel.  

 Három napot a 2021. május-júniusi érettségi vizsga kötelező tantárgyainak 

írásbeli érettségi vizsga napjára szánunk, ez pedig 2021. május 3-4-5.  

 Egy napot a DÖK rendezvényére: „Mezős nap” 2021. május 28.  

 Egy nap az első félévi értekezlet idejére 2021. január 29. péntek, 

 Pályaorientációs nap: 2021. május 27. 

 

4. Iskolai ünnepek, rendezvények (megemlékezések) rendje  
 

Tanévnyitó ünnepély: 2020. szeptember 1. hétfő 8 óra 

2020. október 6. kedd Nemzeti gyásznap, iskolai ünnepély 11:45-kor 

2020. október 23. péntek Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély 2020. október 22. 11:45-kor 

2020. december 12. szombat munkanap, december 24. csütörtök pihenőnap 

2020. december 18. péntek Iskolai ünnepély délelőtt 

2021. január 29. péntek Szalagavató 17 óra 

2021. február 24. szerda A kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja 

2021. március 15. hétfő Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély 2021. március 12. 11:45-kor 

2021. április 16. péntek A holokauszt áldozatainak az emléknapja 

2021. május 1. szombat Ballagás 8 óra 

2021. június 4. péntek A Nemzeti Összetartozás napja 

Tanévzáró ünnepély: 2021. június 21. hétfő 
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5. Tantestületi értekezletek:  
 

2020. augusztus 21. Alakuló értekezlet 

2020. január 24. I. Félév osztályozó értekezlet 

2020. január 29. I. Félév záró értekezlet 

2020. április 30. Végzősök osztályozó értekezlet 

2020. június 15. Év végi osztályozó értekezlet 

2020. június 26. Tanévzáró értekezlet 

A tanév folyamán havonta egy alkalommal Tájékoztató értekezletet tartunk keddenként. 

 

6. Tanulmányi kirándulások 
 

A tanulmányi kirándulások tervezetét az osztályfőnökök szeptember végéig készítik el. 

Iskolánk hagyománya szerint 1 tanítási nap használható fel tanulmányi kirándulásra, de ezt a 

napot az osztály határozza meg. 

SÉTA program („Sajtó és Tanulás” A Pannon Lapok Társasága szervezésében zajló 

középiskoláknak felkínált program) 

október-november: 11.A 

Március-április: 9.A vagy 10.A 

 

„Mozdulj Mező!” programok a DÖK szervezésében: (pénteken vagy szombati napokon) 

 

program tervezett ideje hely 

gyalogtúra október őszi túra * 

gyalogtúra január  téli túra * 

gyalogtúra április tavaszi túra * 

*helyközi autóbusz vagy személyautó 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576960
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7. A munkaközösségek és a DÖK által tervezett versenyek: 
 

ISKOLAI 

 történelemverseny 

 Gólya teszt, Gólyaavató: verseny a 9. évfolyamosok között 

 Mezős Csillag Születik 

 szavalóverseny 

 szépkiejtési verseny 

 élelmiszeripar házi verseny 

 Mezős nap 

 Mezős szüreti nap 

 környezetvédelmi vetélkedő 

 Batthyány kupa (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) 

 

VÁROSI 

 idegen nyelvi kiejtési versenyek 

 idegen nyelvi KI MIT TUD!? 

 JMSZK és egyéb szervezetek által szervezett középiskolai versenyek 

 Városi Zenei vetélkedő 

 

ORSZÁGOS 

 OKTV (jelentkezők esetén) 

 Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny OSZKTV 

 SZÉT Ágazati Szakmai Érettségi Tantárgyak versenye 

 Öveges idegen nyelvi verseny, Balatonfűzfő 

 Diákolimpia: labdarúgás, kézilabda fiú-lány, futsal, úszás, atlétika és Fair Play Cup 

 YPEF Fiatalok az európai erdőkben vetélkedő 

 Mezőgépészek Országos Versenye 

 EUROSCOLA vetélkedő 

 Költőnk és kora – József Attila 

 

PROGRAMOK, SZAKMAI UTAK: 

 Bábolna 

 FEHOVA Budapest 

 OMÉK 

 Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2020. október 5-9. 2021. április 19-23. 
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 Szülői értekezletek és fogadóórák:  
 

 

    

Szülői értekezlet 

szeptember 15. 16:00 óra 9. és végzős 

évfolyam 

október 13. 16:00 óra összes osztály 

február 2. 16:00 óra összes osztály 

    

Orvosi fogadóóra 
október 13. 15:00 – 16:00 

február 2. 15:00 – 16:00 

   

Tanári 

fogadóórák 

október 13. 15:00 – 16:00 

december 8. 15:00 – 16:00 

február 2. 15:00 – 16:00 

április 13. 15:00 – 16:00 

 
  

Kollégiumi 

fogadóóra 

október 13. 14:30 - 15:00 

december 8. 14:30 - 15:00 

február 2. 14:30 - 15:00 

április 13. 14:30 - 15:00 

 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576962


Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2020/2021. tanév munkaterv 
 

8. Érettségi és szakmai vizsgák 

 

Az érettségi és a szakmai vizsgákban érintett oktatók munkaidő beosztása: 

Lukács Judit, Proszt Krisztina: érettségi vizsgaelnök 

A szóbeli vizsga ideje a tanár tekintetében tanítás nélküli munkanap, ugyanakkor az érettségi 

vizsgákat a vizsgaidőszakban szervezik, amikor már nincsen tanítás.  

 

Őszi érettségi vizsga: A Kormányhivatal által kijelölt intézmény a PSZC Jókai Mór 

Közgazdasági Technikum és Kollégium. Ide irányítjuk tanulóinkat. 3 fő érintett: 1 fő 1 

tantárgyból (matematika), 1 fő 2 tantárgyból (matematika és történelem), 1 fő előrehozott 

angol nyelvi érettségit vizsgát kíván tenni. 

 

Május-júniusi érettségi vizsgaidőszak: 

 

12.A érettségi vizsga bizottsága 

A vizsga időpontja: 2021. június 16-18., jegyző: Lukács Judit 

Tantárgy Vizsgáztató oktató neve Helyettese 

magyar nyelv és irodalom Bartosné Illés Zsuzsanna Szalai Nóra 

matematika Pánczér Tünde Peka András 

történelem Zoboki Mariann Bencsik Erika 

angol nyelv Molnár Bernadett  Proszt Krisztina 

német nyelv Kocsis Judit Valdinger Katalin 

erdészeti és vadgazdálkodási 

ismeretek 

Primusz József Balogh László 

mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek 

Rácz Zoltán Gál Imre 

informatika Lukács Judit Rácz Zoltán 

testnevelés Pődör Ákos Radványiné Brunner 

Magdolna 

 

13.É érettségi vizsga bizottsága 

A vizsga időpontja: 2021. június 21-22., jegyző: Peka Andrásné 

Tantárgy Vizsgáztató oktató neve Helyettese 

magyar nyelv és irodalom Bencsik Erika Szalai Nóra 

matematika Peka András Pánczér Tünde 

történelem Zoboki Mariann Bencsik Erika 

angol nyelv Molnár Bernadett  Proszt Krisztina 

német nyelv Kocsis Judit Valdinger Katalin 
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Az érettségi vizsga szóbeli részének a lebonyolítása a kijelölt vizsgaidőszakban történik, így a 

vizsgáztatóknak már nincsen tanórai lekötöttségük, őket helyettesíteni hiányzás esetén a 

vizsgabizottságban kell. 

 

2020/2021. tanév év végi szakmai vizsgáinak beosztása 

Osztály Időpont 

11. Mezőgazdasági gépész 2021. május-június 

11. Édesipari termékgyártó 2021. május-június 

11. Falusi vendéglátó 2021. május-június 

11. Lovász 2021. május-június 

11.Gazda 2021. május-június 

13. Erdész technikus 2021. május-június 

13. Mezőgazdasági gépésztechnikus 2021. május-június 

A szakmai vizsgák tanítási napokon vannak, ezért a kieső tanárok helyettesítését meg kell 

oldani. Elsősorban szakos tanár tartja meg a tanórát, de az osztályban tanító tanár is elláthatja 

a feladatot a helyettesítésekre felhasználható tanítási órával le nem kötött munkaidő terhére.



Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2020/2021. tanév munkaterv 

 

V. A Kollégium 
 

Személyi feltételek: három nevelőtanár foglalkozik a tanulókkal három tanulócsoportban.  

Két nevelő felügyel éjszaka a tanulókra. 

 

A kollégiumi elhelyezés a kétemeletes kollégiumban van megoldva, a fiúk a lányoktól 

elkülönítve szintenként. Minden szoba felszerelt a szükséges mennyiségű ággyal, 

székekkel és asztallal.  

 

1. Tanulmányi munka 

A legfontosabb feladat a rendszeres tanulásra szoktatás, a tanulás segítése. A 9. 

évfolyamon a felzárkóztatás zajlik. A gyenge képességű tanulók tanári segítséget kapnak.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a szakképző iskolába beiskolázott tanulókra.  

Szilenciumok ideje: 16:00-17:30 

 18:00-19:15; 07:05-07:35 

 

2. Nevelés 

A szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres, ami elsősorban telefonon történik, de az 

elektronikus levelezés több családdal is lehetséges. Az iskolai fogadó órákkal 

párhuzamosan kollégiumi fogadó órákat szervezünk.  

szabadidő: 19:15-20:00 

 havonta a tanulók számára szabadidős programot kínálunk változatos témákban 

(egészléges életmód, életvitel, beszámoló utazásról, művészetek, stb) 

 heti rendszerességgel sportolási lehetőség az iskola tornatermében van 

 

3. Diákönkormányzat, diákkörök 

A diákok körében az iskolai diákönkormányzat részeként kollégiumi DÖK is 

működik. A tanulók érdekképviselete mellett a nevelők munkáját is segítik, a 

közösségi programokat szervezik.  

Feladatuk: kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon képviselet, ügyeleti szolgálat, 

programszervezés (klub rendezvények, ünnepek, megemlékezések) 

 

VI. Az ellenőrzések ütemezése 
 

Az igazgató és az igazgatóhelyettesek feladatai: 

 Bizonyítványok, törzslapok, beírási naplók: a tanév elején és végén 

 E-kréta osztálynaplók: havonta 

 Óralátogatások: havonta legalább egy, és a tervezett bemutató órákon az 

iskolavezetés egy tagja mindig részt vesz 

 Tangazdaság szakmai munkája: folyamatos 

 Tankonyha szakmai munkája: folyamatos 

 Szaktantermek, belső gyakorlati munkahelyek: folyamatos 

 

VII.  Mellékletek 
 

Ütemterv havi lebontásban, Munkaközösségek, valamint az öko munkacsoport éves 

munkaterve 

http://bem-cegled.hu/sites/default/files/files/Munkaterv.htm#_Toc210576972
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2020/2021. tanév Munkaterv havi bontásban 

2020. Szeptember 

 

- szeptember 1. Az első tanítási nap  

- Tankönyvrendelés, az ingyenes tankönyvtámogatás jogosultságának 

felülvizsgálata. 
Felelős: Gál Imre igazgató és Radványiné Brunner Magdolna  

- Menzások összeírása 

Felelős: osztályfőnökök 

- A törzslapok kitöltése, bizonyítványok összegyűjtése, leadása 

Felelős: osztályfőnökök 

- Jelentkezés az őszi érettségi és szakmai vizsgákra 

Felelős: Proszt Krisztina igh., Fehér Zsófia igh. 

- Munkatervek elkészítése. 

Felelős: munkaközösség vezetők, szaktanárok 

- Szakkörök, érdeklődési körök, korrepetálások megszervezése, 

beindítása és a szükséges dokumentációk elkészítése 

Felelős: szaktanárok 

- GINOP-6.2.3-17-2017-00015 azonosítószámú projekt indítása 

Felelős: Proszt Krisztina igh.  

- Szeptember11: szakmai nap Bábolnán 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- Szeptember 15. 16:00 Szülői Értekezlet a 9. és végzős évfolyamok 

osztályainak 

Téma: aktuális problémák megbeszélése 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- „Legyél Te is mezőgépész!” országos bajnokság. Jelentkezési határidő 

szeptember 18.  

- Szeptember Országos tanulmányi versenyek szervezése. (OKTV) 

Felelős: Gál Imre igazgató  

- Szeptember 20. Tanmenetek leadási határideje 

Felelős: Munkaközösség-vezetők,  

- Szeptember 20. tanulmányi kirándulások terveinek leadása  
A kirándulások a tanév folyamán folyamatosak. 

Felelős: osztályfőnökök 

- Szeptember 22. Tájékoztató értekezlet  

Téma: aktuális problémák megbeszélése 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- Szeptember 24. Kistermelői élelmiszerelőállító szintvizsga 

- A gyógytestnevelésre járó, teljes és részlegesen felmentett tanulók 

ellenőrző orvosi vizsgálata, csoportbeosztások elkészítése. 
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Felsőbb évfolyamokon az új beiratkozó tanulók adatainak bekérése, eü 

vizsgálatuk megszervezése. 

9. osztályokban, szakmai alkalmassági védőnői megbeszélés. 

Felelős: védőnő, testnevelők, osztályfőnökök 

- Diákigazolványok érvényesítése, igénylőlapok elküldése 

Felelős: Némethné Jalsovecz Adrianne iskolatitkár, Gálné Koréh Andrea 

iskolatitkár 

- Nyomtatványrendelés bizonyítványok, törzslapok, ellenőrzése. 

Felelős: Gálné Koréh Andrea iskolatitkár 

- Osztálydekoráció, szaktantermek berendezése 

Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 

- Országos tanulmányi versenyek szervezése: OSZKTV 

Az ADAFOR program segítségével a jelentkezések elküldése az OKÉV 

Központi Főigazgatóságra  

Felelős: Gál Imre igazgató 
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2020. Október 

 

- október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, ünnepély: 11:45 
Felelős: Szalai Nóra, 11.ÉT 

Batthyány ösztöndíjak kiosztása: Kocsis Judit 

- október 5-től szakmai javító írásbeli vizsga, október 12-től gyakorlati és 

szóbeli szakmai javító vizsga 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- október 6. Városi megemlékezés, koszorúzás 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- október 5-9. Fenntarthatósági témahét  

- október 5. Pályaválasztási fogadó óra 
Felelős: Gál Imre igazgató 

- október 9. Mezős szüreti nap, délután nyugdíjas kollégák búcsúztatása 

Felelős: Peka András DÖK segítő oktató, Proszt Krisztina igh. 

- október 13. Tájékoztató értekezlet 
Felelős: Gál Imre igazgató 

- október 13. Fogadó óra: orvosi, tanári, kollégiumi 15:00-16:00 

- október 13. Szülői értekezlet 16.00 

Felelős: Gál Imre igazgató 

-  „Mozdulj Mező” őszi túra 

Felelős: Primusz József és Balogh László 

- október 5-9. Fenntarthatósági témahét 

Felelős: öko munkacsoport 

- október 15-ig Statisztikai adatszolgáltatás 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- október 20-ig Az iskola meghatározza a tanulmányi területek belső 

kódjait. Nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét. Felvételi 

tájékoztatót tesz közzé.  

- Országos tanulmányi versenyek szervezése: OSZKTV 

Az ADAFOR program segítségével a jelentkezések elküldése az OKÉV 

Központi Főigazgatóságra   

Felelős: Gál Imre igazgató 

- október 22-én megemlékezés a 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról  

Felelős: Böröczky Szilvia, 12.É 

- október 23. városi ünnepség, koszorúzás 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- Az emelt és középszintű érettségi vizsga részletes követelményeinek 

ismertetése (Az osztálynaplóba az ismertetés tényét bejegyezni.) 

Felelős: szaktanárok 
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- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a 

szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

- Felvételi: a tanulmányi területeknek megfelelően a belső kódok 

meghatározása majd október 15-éig megküldeni a Felvételi központnak 

október 31-ig a  felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni, a 

felvételi eljárás rendjét. 

- A 10. évfolyamos tanulók védőnői és orvosi szűrése 

Felelős: ifjúságorvos, védőnő 

- Gólyateszt összeállítása és kihirdetése az osztályoknak 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 

- Labdarúgás körzeti Fair Play Cup, Ajka 
Felelős: Pődör Ákos 

- Zrínyi kvíz 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 
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2020. November 

 

- november 2. Őszi szünet utáni első tanítási nap  

- november 9. Pályaválasztási fogadó óra 
Felelős: Gál Imre igazgató, 

- november 4. és 2020. március 31 között Téli madáretetés, madáretető, 

odú készítés 

Felelős: Schrei Bálint és Balogh László 

- november 10. Tájékoztató értekezlet  

Felelős: Gál Imre igazgató 

- november 11. Nyílt nap 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- november 11. Tökfaragó verseny 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 

- november 11. Szent Márton nap (libazsíros kenyér, gyümölcstea, Szent 

Márton napi totó) 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 

- Szép Magyar beszéd iskolai forduló 

Felelős: humán munkaközösség 

- Gólya-teszt 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 

- Mezős csillag születik tehetségkutató műsora 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária 

- November 23-ig az országos méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények megküldik az OH részére. 

- Érettségi vizsga és felsőoktatási felvételi tájékoztató 

Felelős: Proszt Krisztina, osztályfőnökök 

- A 10. évfolyam tanulóinak orvosi szűrővizsgálata 

Felelős: ifjúságorvos, védőnő 

- Mosonmagyaróvári felvételi tájékoztató 

- Rendőrségi toborzó 

- 12.A és 13.É osztályok nyelvi próba érettségi (szóbeli) 
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2020. December 

 

- december 2. Nyílt nap  

Felelős: Gál Imre igazgató 

- december 7. Pályaválasztási fogadó óra 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- december 8. Tájékoztató értekezlet 
Felelős: Gál Imre igazgató 

- december 8. Fogadó óra (tanári, kollégiumi)  

- december 11-től adventi vásár az aulában, karácsonyfa az aulában 

Felelős: Steinmacher Bálintné, Kulcsár Erzsébet, Szalóky-Katóné László 

Mária 

- Karácsonyi alkotóház  

Felelős: Steinmacher Bálintné, Kulcsár Erzsébet, Szalóky-Katóné László 

Mária 

- december 11-ig 2020. május-június érettségi vizsgához, a középszintű 

érettségi vizsgák vizsgatételeiről nyilvánosságra hozható részletek 

ismertetése 
Felelős: szaktanárok 

- december 12. Gólyaavató vetélkedő  

Felelős: Pánczér Tünde 12.A és Valdinger Katalin 11.MGP 

- december 15-ig 2019. május-június érettségi vizsgához, a tanulói 

nyilatkozatok, kihirdetett listák leadása  

Felelős: szaktanárok 

- december 15. jelentkezési határidő OSZKTV iskolai fordulók (humán, 

reál) 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

- december 18. Iskolai ünnepély Karácsonyi műsor 

Felelős: Kocsis Judit 10.MGP 

- Megyei asztalitenisz bajnokság 

Felelős: Pődör Ákos 

- A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
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2021. január 

 

- A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4.  

- január 11. Pályaválasztási fogadó óra 
     Felelős: Gál Imre, igazgató 

- január 11-től NETFIT mérés  

     Felelős: testnevelő tanárok 

- Osztályozó vizsgák 2021. január 18-22.  

Felelős: osztályfőnökök 

- január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete 

     Felelős: igazgató 

- január „Mozdulj Mező!” téli túra 

Felelős: Balogh László, Peka András  

- január 22-én A Magyar Kultúra Napja (Kölcsey Ferenc 1823. január 22-

én megírta a Himnuszt, ennek emlékét őrzi a magyar kultúra ünnepe.) 

      Megemlékezés osztályfőnöki, ill. magyar irodalom órákon 

- Együtt szaval a nemzet 

      Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

- január 22. Az I. félév osztályzatainak zárása, osztályozó értekezlet 

Felelős: Gál Imre, igazgató 

- január 22. a 2020/2021. tanév első féléve vége  

- január Országos Természetismereti vetélkedő 

       Felelős: Szalóky- Katóné László Mária 

- Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nyilvántartásának 

felülvizsgálata 

Felelős: Szalóky-Katóné László Mária és osztályfőnökök 

- OSZKTV iskolai forduló 

- január 29-ig Az iskola értesíti a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit az 

első félévben elért tanulmányi eredményeikről.  

     Felelős: osztályfőnökök 

- január 29. Félévi nevelési értekezlet  

Felelős: Gál Imre igazgató 

- január 29. Szalagavató 

Felelős: Scheller György műszaki vezető, Szalóky-Katóné László Mária 

- 12. évfolyamosok védőnői és orvosi szűrése 

 

 



Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2020/2021. tanév munkaterv 

 

2021. Február 

 

- február 2. Tájékoztató értekezlet 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- február 2. Fogadóóra 15 óra  

- február 2. Szülői Értekezlet 16 óra  

- február 18-ig Az általános iskolák megküldik a jelentkezési lapokat 

- február 18-ig Jelentkezés OKJ-s szakmai vizsgákra  

Felelős: Fehér Zsófia igazgatóhelyettes 

- február 20. Szülők Nevelők Bálja 

- február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Felelős: osztályfőnökök  

- iskolai környezetvédelmi vetélkedő 

Felelős: Szalóky- Katóné László Mária 

- V. Batthyány Kupa 

Felelős: Pődör Ákos 

- 12. évfolyam tanulóinak védőnői és orvosi szűrése 

Felelős: ifjúságorvos,iskolai védőnő 

- YPEF – Fiatalok az európai Erdőkben 2020 

Felelős: Balogh László 

- Országos Természetismereti Verseny 
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2021. Március 

 

- március 8. Nőnap  

- március 9. Tájékoztató értekezlet  
- Felelős: Gál Imre igazgató 

- március 16. a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a jelentkezők 

felvételi jegyzékét 

- március 12. Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély 

Felelős: Bencsik Erika 11.A 

- március 15. városi ünnepség, koszorúzás 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- V. Batthyány vándorkupa kézilabda 

Felelős: Pődör Ákos 

- Úszás, labdarúgás diákolimpia 

Felelős: Pődör Ákos 

- YPEF fiatalok az európai erdőben országos verseny iskolai forduló 

Felelős: szaktanárok 

- március 21. Az erdők nemzetközi napja iskolai vetélkedő 

Felelős: Szalóky- Katóné László Mária, Balogh László 

- március 22-én a Víz Világnapja 

Felelős: Balogh László 

- Idegen nyelvi KI MIT TUD (Pápa, Közgáz) 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

- német szépkiejtési verseny 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

- március 26. a felvételi központ elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben 

Felelős: Gál Imre igazgatóhelyettes 

- idegen nyelvi és matematika próba érettségi a végzősöknek 

Felelős: szaktanárok, munkaközösség vezetők 

- Diákolimpia 

- Diákparlament 

- Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

- Országos Természetismereti Verseny 

- 9. évfolyamon 16. életévüket betöltött tanulók védőnői és orvosi szűrése 
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2021. Április 

 

- Szakmák éjszakája 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- április 8. A középfokú iskola igazgatója, az ideiglenes felvételi rangsort, 

megküldi a felvételi központnak  

Felelős: Gál Imre igazgató  

- Április 13. Tájékoztató értekezlet  

Téma: aktuális problémák megbeszélése: Ballagás, írásbeli érettségi 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- április 13. Fogadó óra: (tanári, kollégiumi) 15:00 órától 

- április 11-én A Magyar Költészet napja, A költőnk és kora országos 

verseny 

- Katasztrófavédelmi verseny forduló 

- V. Batthyány vándorkupa labdarúgás 

Felelős: Pődör Ákos 

- Öveges Idegen nyelvi verseny (Balatonfűzfő) 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

- Angol nyelvi városi kiejtési verseny, Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, 

Pápa 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

- Német nyelvi városi kiejtési verseny, Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

Pápa 

Felelős: idegen nyelvi munkaközösség 

- „Mozdulj Mező!”gyalogtúra: tavaszi túra 

Felelős: Peka András, Balogh László 

- április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja, megemlékezés  

Felelős: osztályfőnökök 

- április 19-23. Fenntarthatósági Témahét 
Felelős: Balogh László 

- Az általános felvételi eljárás időpontjai: 

 április 23-ig A felvételi központ kialakítja a végeredményt az 

egyeztetések alapján és megküldi a középiskoláknak  

 április 30-ig a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítések 

elküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak   

Felelős: Gál Imre igazgató 

- április: ingyenes tankönyvigény felmérése 

Felelős: Radványiné Brunner Magdolna 

- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

- április 29. Ballagási főpróba 

Felelős: Proszt Krisztina igh., ballagtató osztályok osztályfőnökei 
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- április 30. Az osztály dekorációs verseny vége, eredményhirdetés 

Felelős: öko munkacsoport 

- április 30. végzősök utolsó tanítási napja, jegymegállapító értekezlet 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- Április 30-ig nyilatkozatokat összegyűjteni a 10.A osztályból a mellék-

szakképesítés tekintetében 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- „Kisérettségi” 

Felelős: munkaközösségvezetők 

- Országos természetismereti verseny 

- „Te szedd!” akció 

Felelős: öko munkacsoport 

- Pápai Agrárexpo  

Felelős: Gál Imre igazgató, Fehér Zsófia igh. 
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2021. Május 

 

- május 1. ballagás 

Felelős: Proszt Krisztina igh., ballagtató osztályok osztályfőnökei 

- május 3-tól írásbeli érettségi vizsgák 
Felelős: Proszt Krisztina igh. 

- május 3-5. tanítás nélküli munkanapok 

- május 11-augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki.  
Felelős: Gál Imre 

- Május 10. Madarak és Fák Napja: év madara és fája előadás 

Felelős: Primusz József és Balogh László 

- Május 11. Tájékoztató értekezlet  

 Felelős: Gál Imre igazgató 

- május szakmai írásbeli vizsgák 
Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- május 17-ig Jelentkezés a nem kötelező tanítási órákra (10-11. évf.), 

szakkörökre és diákkörökre 

Felelős: osztályfőnökök, Gál Imre igazgató 

- május 21. A honvédelem napja, városi megemlékezés, koszorúzás 

- május 26. Az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének 

vizsgálata a 10. évfolyamon- országos mérés 

Felelős: Pánczér Tünde  

- május 27. Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap) 

Felelős: Gál Imre igazgató, Fehér Zsófia igh. 

- május 28. „Mezős nap” (tanítás nélküli munkanap a dök szervezésében) 

Felelős: Peka András DÖK elnök 
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2021. Június 

 

- Pünkösd hétfő, munkaszüneti nap 

- június 4. Trianon emléknap 

Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében; városi ünnepség, koszorúzás 

Felelős: Gál Imre igazgató, osztályfőnökök 

- június 5. Pedagógusnapi ünnepség 

Felelős: Nagy Krisztina 10.ÉT  

- június Tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, korrepetálás, diákkör) 

befejezése  
Felelős: szaktanárok 

- június 4. az igazgató dönt a nem kötelező tanórai foglalkozásra való 

jelentkezésről, a döntésről az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- A tantárgyfelosztás elkészítése a következő tanévre 

Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek 

- OKJ szerinti szóbeli és gyakorlati vizsgák 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- június 15-én (kedd) utolsó tanítási nap 

A tanulók osztályzatainak zárása, osztályozó értekezlet  

- Érettségi vizsgák 

Szóbeli érettségi vizsgák: június 16-től 28-ig 

Felelős: Proszt Krisztina igh. 

- Osztálystatisztikák, kimutatások, bizonyítványok nyilvántartásának 

elkészítése, anyakönyvek, beírási napló rendbetétele, lezárása  

Felelős: osztályfőnökök 

- A 9. osztályosok beiratkozása 

- Június 21. Tanévzáró ünnepély 17 óra 

Felelős: Molnár Bernadett 9.A 

- Június 25. Nevelőtestületi értekezlet  

- A kilencedikesek gólyatáborának megszervezése 

Felelős: DÖK, Peka András 

- június …. beiratkozás középfokú iskolákba. 

- Tantestületi kirándulás 

Felelős: KAT 

- Június 30-ig a tankönyvrendelés módosításának végső határideje 

Felelős: Radványiné Brunner Magdolna 
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2021. Július 

 

- Érettségi vizsgákról és az OKJ vizsgákról összesítő jelentések készítése 

és a dokumentumainak összegyűjtése elküldése illetve irattárba 

helyezése 

Felelős: Proszt Krisztina igh. 

- Diákigazolvány igénylőlapok elküldése 

Felelős: iskolatitkár 

 

 

 

2021. Augusztus 

 

- 25-ig a tanuló indokolt esetben az igazgatótól írásban kérheti a nem 

kötelező tantárgyválasztással kapcsolatos módosítást 

- Órarendkészítés 

Felelős: Gál Imre igazgató 

- Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 

Felelős: Fehér Zsófia igh. 

- Gólyatábor  

Felelős: DÖK, Peka András 

- Jelentkezés az őszi (október-november) érettségi vizsgákra szakmai 

vizsgákra 
Felelős: Proszt Krisztina igh. Fehér Zsófia igh. 

- Tanévnyitó értekezlet 

Téma: A következő tanév fontosabb feladatai: 

 személyi, tárgyi feltételek 

 a tanév rendje 

 kiemelt nevelési feladatok 

 munkaterv 

 tantárgyfelosztás 

 órarend 

 határidős és egyéb feladatok 

Felelős: igazgató 

- Tanévnyitó ünnepély 
 

 

 

 

 

 



Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2020/2021. tanév munkaterv 
 

 


