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A munkatervet az AM DASzK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma nevelőtestülete 2018. augusztus 21-i nevelőtestületi 

értekezletén véleményezte, és az 1., 2., 3., 4., és 5. számú mellékleteivel együtt elfogadta. 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 
2. számú melléklet: A közismereti munkaközösség munkaterve 
3. számú melléklet: A szakmai munkaközösség munkaterve 
4. számú melléklet: Kollégiumi munkaterv 
5. számú melléklet: Felnőttképzés munkaterve 
6. számú melléklet: DÖK munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A 2018/2019-es tanév feladatait előíró legfontosabb jogszabályváltozások 
 
 

- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
LXVI. törvény 

- 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 
- 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 
- 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet – az egyes köznevelési tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 
- 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet – a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról 
- 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 
- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
- 13/2015. (III.6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet módosításáról 

- 2016. évi LXXX. Törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról 

- 56/2016 (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

- 102/2016. (V.13.) Kormányrendelet, amely módosítja a Nemzeti Köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendeletet 

- 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet, amely módosítja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletet 

- 19/2016. (VIII.23.) EMMI rendelet, amely módosítja Az érettségi vizsga részletes 
követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletet 

- 37/2017. (III. 6.) Kormányrendelet, amely módosítja az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1977. (VI.13.) Kormányrendeletet 

- 63/2017. (III. 20.) Kormányrendelet, amely módosítja a Pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendeletet 

- 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019-es tanév rendjéről 
- 122/2018. (VII.10) Kormányrendelet Az egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról. 26624. 123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet. 
- 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről.  
- 15/2018. AM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM 
rendelet módosításáról 



- 5/2018. (VII.9) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 
31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 
rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról  

 

2. OKTATÁSI TERV 
 

2.1. Iskolarendszerű képzés 
 

 19 osztály 399 fő nappali képzés 
 
Szakközépiskola: 

 mezőgazdaság szakmacsoport (12. évfolyamon) 
 gazda szakképzés (9-11. évfolyamon) 
 lovász szakképzés (9-11. évfolyamon) 

Szakgimnáziumi képzés: 
 mezőgazdasági szakmacsoport (9-11. évfolyamon) 

Érettségire épülő szakmai képzés: 
 mezőgazdasági technikus (13. évfolyamon) 

Szakmával rendelkezők 2 éves érettségire felkészítő képzés: 
 12-13. évfolyamon 

 

2.2 Iskolarendszeren kívüli képzés 

 4 tanfolyam 100 fő 

A tanfolyamos képzés keretében törekedni kell arra, hogy minél több tanfolyam 
(aranykalászos gazda, 80 órás növényvédő) elsősorban iskolán belül kerüljön megtartásra.  
 
 

3. A TANÉV RENDJE 
 

3.1. A tanévkezdés előtti közvetlen feladatok: 
 

  A nevelőtestület tagjainak augusztus 21-ével kezdődik az új tanév. 

- tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet augusztus 29. 9,00 óra 
- pótló-, javító vizsga 2018. augusztus 24.  
- tankönyvekhez kötődő ügyintézés augusztus 21 - szeptember 07. 
- órarend készítése, tantárgyfelosztás véglegesítése augusztus 21-31.  
- a tanév indításához szükséges adminisztratív feladatok elvégzésének határideje 

augusztus 31.  
 

A kollégiumba felvett tanulók szeptember 2-án 14,00 órától foglalhatják el helyüket. 

Ünnepélyes tanévnyitó szeptember 03., 8.00 óra 



3.2. A 2018/2019-es tanév rendje 
 

Első tanítási nap: 2018. szeptember 03. (hétfő) 

A tanév utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek) 

A végzős, záróvizsgát tevő osztályoknak az utolsó tanítási nap 2019. május 3.  
A tényleges tanítási napok száma – nem végzős osztályok esetében – szakgimnáziumban179 
nap, szakközépiskolában és szakiskolában 180 nap. 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő 
szakközépiskolában és szakiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás 
nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a 
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanév első féléve 2019. január 25-ig tart. Az osztályfőnökök 2019. február 1-ig értesítik a 
tanulókat (kiskorú tanulók szüleit) az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Munkanap áthelyezések a 2018/2019-es tanévben 

Október 13. szombat munkanap, október 22 hétfő, pihenőnap. 
November 10. szombat munkanap, november 2. péntek, pihenőnap. 
December 1. szombat munkanap, december 24. hétfő, pihenőnap. 
December 15. szombat munkanap, december 31. hétfő, pihenőnap. 
 

Tanítási szünet, tanítás nélküli munkanapok 

Őszi szünet: 2018. október 29 – november 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 05. (hétfő) 

Téli szünet: 2018. december 24 – 2019. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 
december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 03. (csütörtök). 

Tavaszi szünet: 2019. április 18 – április 23. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 
17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok (7 nap) 
 
1) Nevelési értekezlet (2018. október)   1 nap 
2)   Pályaválasztási szakmai nap    1 nap 
3) Sportnap (2019. április)     1 nap 
4) Érettségi szünet (2019. május)    3 nap 
5) Diáknap (2019. május)     1 nap 

 

 

 



Tanév végi vizsgák rendje 

A középfokú szóbeli érettségi vizsgákat 2019. június 17 – június 28. között kell megtartani.  

A szakmai vizsgák gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységét 2019. május – júniusában 
kell megszervezni. 

Írásbeli érettségi vizsga a 12/A, 12/B és 13/C részére 2019. május 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17 (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, 
ágazati szakmai vizsgatárgy, informatika, földrajz sorrendben). 

A szakmai vizsgák írásbeli része a Mezőgazdasági technikus osztály részére 2019. május 
14-15. 

Szóbeli érettségi vizsga 12/A, 12/B, 13/C: 2019. június 17-28. 

 

3.3. Nevelőtestületi értekezletek, témahetek 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2018. augusztus 28. 9,00 óra 

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet: 2019. január 30. 14,00 óra 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet: 2019. június 26. 14,00 óra 

Nemzeti összetartozás „Határtalanul” témanap: 2018. október, 2019. április 
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: 2019. február 25 – március 1. 
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2019. március 18 – 22. 
Digitális témahét: 2019. április 8 – 12.  
Nyílt napok: 2018. október 10, november 7, december 5. 
 

3.4. Országos mérés, értékelés 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019-es tanévben országos 
mérés, értékelés keretében vizsgálják meg a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 
az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését.  

Az országos mérés időpontja: 2019. május 29.  

3.5 NETFIT mérés 

2019. január 9. és április 26. között. 

3.6 Tanulmányi versenyek 

A meghirdetett versenyeken a legkiválóbbak szaktanári javaslat alapján vesznek részt.  

A szakképesítésért felelős miniszter által kiírt szakmai tanulmányi versenyekre (SZKTV, 
OSZTV) szakmánként fogunk jelentkezni. Részt veszünk a ÁSZÉV versenyén is.  



Indulni kívánunk a saját, illetve társiskolák, társszervezetek által meghirdetett szakmai 
versenyeken (Guba Sándor Emlékverseny, Csapó Dániel Emlékverseny, Víz Világnapja 
vetélkedő, Szentlőrinci szakmai verseny, Középiskolás szántóverseny). 

Az oktatási közlönyben leírtak szellemében, valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Szolgáltató Központ szervezésében kiírt módon szervezzük a közismereti tantárgyi 
versenyeket.  

3.7  Ünnepélyek, megemlékezések 

A tanév során kiemelt rendezvényként kell kezelnünk az ünnepélyes tanévnyitót, a tanévzárót, 
a szalagavatót, a ballagást és a 9. osztályos tanulók csapatépítő rendezvényét. Figyelembe 
véve a tanítási szüneteket, a kollégista és bejáró tanulók arányát, a következő kötelező 
megemlékezéseket tartjuk meg: 

október 06.  aradi vértanúk emléknapja 

október 23.  a forradalom évfordulója 

február 25.  a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

március 15. az 1848-as forradalom évfordulója 

április 16. a Holocaust áldozatainak emléknapja 

június 04.       a nemzeti összetartozás emléknapja 

Az iskolai ünnepélyek időpontja: 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról: 2018. október 5. 11,00 óra  

Megemlékezés az 1848-as forradalomról: 2019. március 14. 11,00 óra 

Szalagavató: 2018. november 16. 16,00 óra 

Ballagás: 2019. május 3. 11,00 óra 

Szülői értekezletek: 2018. október 5. (péntek) 13,00 óra 

   2019. február 22. (péntek) 13,00 óra 

Fogadóórákat a szaktanárok előre meghatározott időpontokban tartanak, illetve a szülővel 
egyeztetve év közben tetszőleges időpontban. Az érettségihez, az év végi záróvizsgákhoz 
kötődően soron kívüli osztályszintű szülőértekezlet is tartható.  

3.8  Felvételi eljárási rend 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
rögzíti a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának szabályait. A rendeletnek 
megfelelően elkészült a 2018/2019-as tanévre vonatkozó naptári ütemterv. A tanév rendjéről 



szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembe vételével szervezzük meg 
beiskolázási tevékenységünket. 

3.9  „Határtalanul!” pályázat keretében szakmai tanulmányi kirándulás szervezése  
- a Csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Mezőgazdasági Szakközépiskolával 

közösen. Időpont: 2019. március – április – május 
- a Topolyai testvériskolával közösen. Időpont: 2018. szeptember – október.  

 
 

4. KIEMELT FELADATAINK 

 

- A jogszabályi módosulások, valamint a hatósági ellenőrzés észrevételei alapján 
szabályzataink (Pedagógiai Program, Házirend) felülvizsgálata és módosítása folyamatos. 
Szükséges, hogy a jogszabályi változásokat, a módosult szabályzatokat az iskola minden 
dolgozója ismerje, és napi munkájában alkalmazza.  
 

- A GINOP 6.2.3 pályázat megvalósítási feltételeinek biztosítása, a képzéseken, illetve a 
programok kidolgozásában való részvétel.  

 
- A megújuló iskolai honlap aktuális tartalommal való megtöltése. A honlapot 

folyamatosan frissíteni kell, hogy segítségével bárki betekinthessen az iskolánkban folyó 
munkába. 

  
- A kollégák felkészítése és segítése a minősítési folyamat megismerésében és 

lebonyolításában. 
 

- Az elektronikus napló egy éves használatának tapasztalatai alapján az ellenőrzés 
rendszeressé tétele. 

 

- A tanüzem fejlesztésének feladatai. (A volt NÉBIH telep átvétele) 
 

5. AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE 
 

5.1.  Igazgatói ellenőrzési ütemterv 
 

 
szeptember 

- a tanév indítása, elméleti, gyakorlati, kollégiumi személyi és tárgyi feltételek biztosítása 
- a gazdálkodási rend átfogó ellenőrzése 

 

október 

- a pedagógus munkakörök leírásainak átvizsgálása 
- a földterületek bérleti szerződéseinek felülvizsgálata 



 

november 

- az elektronikus napló ellenőrzése (adatok, hiányzások, haladási napló beírások) 
 

december 

- a tanüzem elemző értékelése 
- szerződéskötések teljesítése, szükség szerinti megújítása 
- a 2018. évi pályázati tevékenység értékelése 
 

 

január 

- az oktató-nevelő munka átfogó értékelése 
 

február 

- a költségvetés éves értékelése 
 

március 

- a gyakorlati oktatás ellenőrzése 
 
 

április 

- pályázati tevékenység értékelése 
- a tanév végi feladatok előkészítése 
- a karbantartó munka ellenőrzése 

 

május 

- a tanüzemi tevékenység ellenőrzése, 
- a szerződéses pedagógusok munkájának értékelése 
- a felnőttképzési tevékenység ellenőrzése, értékelése 

 

június 

- az iskolai tanév munkájának értékelése, 
- tanév végi feladatok végzésének ellenőrzése 
- a költségvetés félévi ellenőrzése, értékelése 
- a nyári feladatok előkészítése, szabadságolási ütemtervek készítése 

 

július 
- a költségvetés éves értékelése 

 
 
5.2. Ellenőrzési ütemterv az igazgatóhelyettes munkaterületére 

 



Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységének részei: 
 

- egész tanévre kiterjedő folyamatos ellenőrzés és értékelés, 
- célirányos ellenőrzése, értékelése egy meghatározott munkaterületnek, kiemelt 

oktatási-nevelési célnak 
  

Az egész tanév során folyamatosan végzett ellenőrző munka elemei: 
 

- elméleti órák, gyakorlati foglalkozások látogatása 
- szabadidős foglalkozások (sport, kulturális) ellenőrzése 
- naplók, anyakönyvek és egyéb tanügyi dokumentumok ellenőrzése 
- az iskola életét meghatározó dokumentumok (pedagógiai program, szakmai 

programok, képzési szerkezet, házirend, napirend) pedagógusok és tanulók 
általi megismerésének és alkalmazásának ellenőrzése 

 
 
Havi célirányos ellenőrzések rendje: 
 
szeptember 
 
 a 2018/2019-es tanév tárgyi és személyi feltételei 
 a tanév rendje (tantárgyfelosztás, órarend, gyakorlati foglalkozások rendje)                                                 
 tanmenetek  
 a tanév eleji adminisztráció és a statisztikai kötelességek teljesítése, ellenőrzése 
 a 2019/2020-as beiskolázási anyag elkészítése, a képzési szerkezet kialakítása 
 
október 
 az iskolarendszeren kívüli képzések beindításának ellenőrzése 
 nyílt nap szervezése, részvétel a képzési kiállításokon 
 a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 
 az őszi szünet előtti feladatok ellenőrzése 
 a 9. évfolyam értékelése (megbeszélés a 9. évfolyam osztályfőnökei, közösségvezetői, az 

évfolyamon tanító kollégák részvételével), felzárkóztató tevékenység 
 a szülői értekezlet és szaktanári fogadónap előkészítése, lebonyolítása 
 
november 
 részvétel a képzési kiállításokon 
 a házi tanulmányi versenyek előkészítésének, a felkészítési programnak átfogó ellenőrzése 
 
december 
 a téli szünet előtti határidővel osztályfőnöki feladatok végrehajtásának ellenőrzése 
 a 10. évfolyam átfogó értékelése (megbeszélés az osztályfőnökök, közösségvezetők, az 

évfolyamon tanító pedagógusok részvételével)  
 
január 
 az első félév tanulmányi munkájának, valamint a tanügyi adminisztrációhoz (beiskolázás) 

kapcsolódó feladatok ellenőrzése 
 a félévzáró nevelőtestületi értekezlet, az osztályozó értekezletek szervezése, előkészítése 
 a végzős évfolyamokon folyó képzés átfogó ellenőrzése 
 a második félévi órarend pontosítása 



 
február 
 a SZKT versenyre történő intenzív felkészítési szakasz előkészítése 
 jelentkezés érettségire, szakmai vizsgára 
 az iskolai tankönyvrendelés ellenőrzése 
 
március 
 a 11., illetve 13. évfolyam átfogó ellenőrzése  
 felvételi ütemterv előkészítése 
 a magántanulók és levelező hallgatók tavaszi beszámolási kötelezettségeinek teljesítése 
 a második félévi szülői értekezlet előkészítése, lebonyolítása 
 
április 
 az év végi záróvizsgák előkészítésének, szervezésének átfogó ellenőrzése 
 2019/2020-as tanév előkészítése (szakköri, sportköri tevékenységek meghirdetése, 

óratervi koncepciók, elvárások rögzítése) 
 az oktató-nevelő munkához szükséges személyi feltételek áttekintése, különös tekintettel a 

következő tanév előkészítésére 
 a 2019/2020-as tanév beiskolázási eredményeinek áttekintése 
 
május 
 az év végi záróvizsgák (írásbeli, szóbeli) előkészületeinek ellenőrzése 
 a 10. évfolyamon folyó országos kompetencia mérés ellenőrzése 
 a tanév zárásához kapcsolódó feladatok végrehajtásának átfogó vizsgálata 
 
június 
 záróvizsgák, tanév végi rendezvények 
 az iskolai tankönyvrendelés módosítása, ellenőrzése 
 a nyári szabadságolási tervek egyeztetése 
 a tanévzáró nevelőtestületi értekezlet előkészítése, lebonyolítása, a tanév átfogó értékelése 
 a 2019/2020-as tanév indításához szükséges előkészületek (tantárgyfelosztás, megbízási 

szerződések) átfogó ellenőrzése, szükséges pontosítása 
 
 
 
 

 
  



Melléklet 

Érettségi vizsgákra beosztott pedagógusok: 

Ácsné Varga Erika 
Bátyai Olga 
Beck Zsolt 
Csizmadia Adrián 
Doborné Várhegyi Beáta 
Gaján Mónika 
Horváth József 
Húthné Tóth Anett 
Illés Sarolta 
Kakucs Balázs 
Kisné Nagy Rita 
Korb Zsófia 
Korbely Katalin 
Kosztich András 

Nagy Gyula 
Pálosné Halas Viktória 
Párkányi Lívia 
Petrás Viktória 
Princz Zoltán 
Récsei József 
Rehling András 
Solyom Gábor 
Szász Melinda 
Széll Erzsébet 
Takácsné Paréj Beáta 
Tóth F. Csaba 
Zsinkó Endre 

 
 
Szakmai vizsgákra beosztott pedagógusok: 

Ácsné Varga Erika 
Horváth József 
Húthné Tóth Anett 
Illés Sarolta 
Kakucs Balázs 
Korb Zsófia 
Korbely Katalin 
Nagy Gyula 

Párkányi Lívia 
Petrás Viktória 
Princz Zoltán 
Récsei József 
Szász Melinda 
Szebényi Adrienn 
Tóth F. Csaba 
Zsinkó Endre 



Jegyző valamennyi vizsgán: Csokona Emőke 

Vizsgák várható időpontjai: 

Az érettségi vizsgák időpontjai a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendeletben található 

A szakmai vizsgák tervezett időpontjai: 

Mezőgazdasági technikus írásbeli: 2019. május 14. 
Mezőgazdasági technikus gyakorlati: 2019. május 23. 
Mezőgazdasági technikus szóbeli: 2019. május 24. 
 
Gazda gyakorlati: 2019. május 16., 20. 
Gazda szóbeli: 2019. május 17., 21. 
 
Lovász gyakorlati: 2019. május 28. 
Lovász szóbeli: 2019. május 29. 
 
 


