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1. Bevezetés 

 

1. A 2019/2020. tanév jellemzői 

 

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában, (2020. július 

01-től Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola) a 

2019/2020. tanévi nevelő-oktató munka zavartalan ellátása érdekében továbbra is fontosnak 

tartottuk a tárgyi infrastruktúra folyamatos fejlesztését: az iskola épületének adottságai 

(informatika szaktantermek), a telephelyként funkcionáló tanüzemek és tanbolt, laboratórium 

és tartósítóipari kabinet; valamint mindezek eszközfelszereltsége, eszközfejlesztéshez 

kapcsolódó működési igények kielégítése céljából. 2020. július 01-től szervezeti változás 

történt, melynek nyomán az Északi Agrárszakképzési Centrumnak az iskola épülete biztosított 

helyet az irodák kialakítása mellett. 

 

1.1 Tárgyi feltételek 

 

Az intézmény tárgyi infrastruktúrája biztosított volt a 2019/2020. tanévi nevelő-oktató 

munka eredményes ellátásához. 

 

A tanév indításakor a mindennapos testmozgás igényeinek minőségibb kiszolgálása 

érdekében felülvizsgálásra kerültek a pálya használatából eredő hiányosságok, melynek 

következtében a tornaterem elválasztó függönyének ismételt felrakása megoldatlan maradt. A 

tanév őszén került átadásra az iskola belső udvarán - a Nyíregyházi Kosárlabda Egyesület 

támogatásából - a Streetball kosárlabda pálya, mozgatható kosárlabda palánkokkal ellátva. 

Tervezés alatt van egy terem kondicionáló helyiséggé való kialakítása, mely a következő 

tanévre húzódik át. 

 

Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. szám alatti épület a 

2019. októberi 1-ei statisztikai adatok szerint az alábbi infrastruktúrával rendelkezik:  

 

Rendelkezésre áll 19 db. osztályterem, 3 szaktanterem – ebből 2 db. informatikai terem 

-, 5 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított tanterem - melyek igénybevétele elsődleges 

szempontként az idegen nyelv, szakmai nyelv oktatását, illetve az SNI tanulók fejlesztését 

segíti. Az intézményi infrastruktúra részét képezi a 3 db. oktatói munkaszoba (ebből 1 db a 

oktatói, 1 db. testnevelői szoba, 1 db. pedig az E-napló vezetésére szolgáló kisoktatói szoba), 

valamint 7 db. szertár, 1 db. 540 m2-es tornaterem, 1 db. szakmai laboratórium, valamint 1 db. 

tartósítóipari kabinet, továbbá az iskolai gyakorlati képzés helyszínéül szolgáló 3 db. iskolai 

tanüzem, illetve 1 db. tanbolt. 

 

Az intézményi környezet javítása céljából karbantartási jelleggel kicserélésre kerültek 

az iskola belső udvarára nyíló árkád ajtói.  

 

Az iskolai laboratórium jelenlegi eszközállománya az iskolai alapmérések, 

laborvizsgálatok ellátását teljes mértékben biztosítani tudja, s kisebb beszerzések is 

megtörténtek.  
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A mindennapos testmozgás igényeihez igazodva egy 540 m2-es tornaterem áll 

rendelkezésre. Az idei tanévben a tornaterem maximális kihasználtsága (terembérletek: a 

kosárlabda, futball és a karate oktatás, testnevelői továbbképzések – 5db. 30 órás akkreditált 

továbbképzés) mellett biztosított volt a tanulóink mindennapos testmozgás igényeinek a 

kielégítése, valamint a délutáni szabadidős tevékenységek megvalósítása. 

   

Az intézmény könyvtára közel 20.000 db. kötetes állománnyal rendelkezik. Az 

állomány az idei tanévben is bővült elsősorban az érettségihez szükséges segédanyagokkal: 

szótárak, atlaszok, térképek stb. Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje igazodik a tanulói 

igényekhez, így a délelőtti és kora délutáni időszakban is működik, amely biztosítja a 

könyvtárismereti foglalkozások tartását, a szorgalmi jellegű házi feladatok elkészítését.  A 

tanulók többségének hátrányos helyzetéből adódóan a további évekre nézve is fontos feladatnak 

tekintjük a könyvtárba beiratkozó tanulók létszámának növelését (jelenleg 303 fő beiratkozott 

tanulója van), ezzel szeretnénk még hatékonyabbá tenni a könyvtár kihasználtságát. 

 

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai 

munkáját nagymértékben segítette az Alapító Okiratban feltüntetett telephelyeink: a Pék-, a 

Pék-cukrász/Száraztészta-készítő- és Cukrász tanüzemeink, valamint a tanbolt.  

 

Az iskolai gyakorlati munkájának színvonalasabb ellátásához, a szakmai vizsgák 

eredményes megszervezéséhez és lebonyolításához, szakmai vizsgákra való felkészüléshez, 

valamint a felnőttképzési tevékenység folytatásához biztosított volt az elhasználódott 

eszközállomány megújítása, bővítése.  

 

A szakmai vizsgálatok, illetve a szakmai vizsgára való felkészülést biztosította a 

tartósító kabinet, mely az Szakmai Képzési Jegyzékben szereplő ágazati alapvizsgákra való 

felkészüléshez megfelelő környezetet tud biztosítani. Tervbe vettük, hogy a következő 

tanévben ugyanezen célból egy tantermet alakítunk át az ágazati alapvizsgához gyakorlati 

helyszínül, mellyel megteremthetjük annak a lehetőségét, hogy a tanulói csoportokat 

párhuzamosan mozgatni tudjuk. 

 

Az intézményben a tantermek száma (3 darabbal) csökkent a tanév végén, hiszen az 

Északi Agrárszakképzési Centrumnak helyszínt kellett biztosítani. Így a tantermeket egyrészt 

át kellett alakítani irodákká, másrészt a korábbi irodahelyiségek és egyéb célú helyiségek 

(összesen 17 db.) átadásra kerültek.  

 

Az idei tanévben elsődlegesen az iskolai állagmegóvó, és felújítási munkálatoknak 

köszönhetően egy tanulóbarát környezet kialakítására törekedtünk.  

 

 

2. A személyi feltételek alakulása 

 

 

A 2019/2020. tanévben az intézmény személyügyi előirányzata 58 fő volt. Ennek alapján a 

személyi állományból 39 fő oktató (ebből 3 álláshely betöltetlen, míg egy kolléga GYED-en 

tartózkodik), további 3 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: (rendszergazda, 

iskolatitkár, tanüzemek irányítását végző műszaki vezető). További 16 fő a technikai 

állományhoz tartozott, melyből 6 fő (1 fő tanüzemi elszámoltató, 2 fő raktáros, 1 fő 

karbantartó, 2 fő bolti eladó, 1 fő pék szakmunkás) kolléga a telephelyeink működtetésében 

működött közre. 
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A korábbi tanévekhez képest ismét magas szintű volt a fluktuáció a személyügyi 

állományban: összesen 11 főt (ebből 4 fő oktató) érintett. Ennek következtében 3 fő oktató 

felvételére került sor, melyből ketten távoztak  További 3 fő oktató szülési szabadságra ment, 

így a kiesett óratömeget igyekeztünk a oktatói testület tagjai között egyenletes leterhelés elve 

alapján elosztani. Ugyanakkor 1 fő oktató 2020 tavaszától megkezdte az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltése előtt a felmentési idejét. A legnagyobb fluktuáció a technikai 

állományt érintette, hiszen 2 fő távozott (Karbantartó és udvaros), akiknek a helyére kettő fő 

felvételére került sor. Ebből ismételten elment egy udvaros kolléga. A tanév végén, az 

átszervezés során egy fő takarítói munkakör megszüntetésre került, illetve egy fő karbantartó 

végkielégítéssel (az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt) távozott az intézményből.  

 

A nevelő-oktatói feladatok teljes mértékű ellátására további 3 fő óraadó alkalmazására 

került sor, melyből 2 fő gyógyoktató SNI-fejlesztés céljából, természetesen a személyügyi 

létszámkereten belül, illetve egy fő mérnök került felvételre. 

 

A oktató életpályamodell bevezetése következtében 6 fő oktató volt kijelölve minősítésre, 

melyből a tanévben 1 fő kolléga minősítési eljárására nem került sor a járványhelyzet miatt. 4 

fő PED. II. fokozatba, 1 fő Mesteroktatói minősítést szerzett.  

 

A tanévben a tanfelügyeleti eljárásban nem vettünk részt a korábbi tanévek nagyszámú 

részvétele ellenére. 

 

A 2019/2020. tanévben tovább folytatódott az intézményi önértékelés, melyet a 4 tagú 

BECS munkacsoport látott el. Az önértékelés folyamatát további kollégák esetében végezték 

el. 

 

Az intézményi beiskolázási programnak megfelelően folytak a továbbképzések a 

2019/2020. tanévben. 2 fő oktató új diplomát szerzett: ebből 2 fő mérnök - oktatói diplomát 

szerzett, továbbá 1 fő oktató szakvizsgája folyamatban van. Minden diplomaszerzés a 

beiskolázási tervnek megfelelően alakult.  

 

A tanév kezdetén szinte valamennyi kolléga részt vett továbbképzésen (70 órás), 

ugyanakkor vezetői tréningen 4 fő, további 4 fő 30 órás akkreditált továbbképzést teljesített, 8 

főnek belső továbbképzést tartottunk a GINOP-6.2.3 pályázat indikátorának megvalósítása 

érdekében. A tanüzemből 4 szakoktató vett részt a NAK továbbképzésén. 

  

Az idei tanévben az oktató-nevelő munkát 4 munkaközösség végezte, természetesen 

mellettük az SZMSZ-ben nevesített munkacsoportok is maradéktalanul ellátták feladataikat. 

 

2020. július 01-től a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyból átkerültek munkaviszonyba. 

 

Tanulói létszám alakulása 

 

A tanulói létszámban – a 8 újonnan szervezett osztály beiskolázásának ellenére - 

csökkenés következett be, a korábbi tanévhez képest: a 2018/2019. tanév október 1-jei 

statisztikai létszáma: 388 fő volt, melyből év végén 303 fő került értékelésre. A 2019/2020. 

tanévi október 1-jei létszám 309 fő. A tanulói jogviszony megszűnése vonatkozásában a 

legtöbb tanuló távozása a tankötelezettségi korhatár (16 év) betöltése miatt következett be. Az 
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esetek túlnyomó többségét a 9. évfolyam (pék képzés) tanulói hozták össze. Rendkívül magas 

volt azon tanulók száma, akik hátrányos helyzetű járásokból és településekről lettek felvéve. 

Esetükben kimagasló volt a szülők alacsony iskolázottsága, rendkívül rossz anyagi 

körülmények, valamint nemcsak a viselkedési problémák, hanem az alapismeretek hiánya és a 

szakmaválasztás átgondolatlansága. Ebből eredően az intézményi lemorzsolódás kimagasló 

volt, melynek csökkentése kiemelt jövőbeni feladata az intézménynek. A szülők többsége nem 

átíratta másik intézménybe gyermekét, hanem egyszerűen kérelmezte az iskolaelhagyást.  

 

Az iskolában szignifikánsan csökkent a felsőbb évfolyamot elhagyó, vagy végzettség 

nélkül elhagyó tanulók száma. 

 

Az előző tanévben - elsősorban a 9. évfolyamra felvett tanulók körében - megnövekedett 

a fegyelmi problémákból adódó intézkedések megtétele.  

Bár kiemelt figyelmet fordított az intézmény a lemorzsolódás csökkentésére, ennek ellenére - 

az előzőekben leírtak miatt - a lemorzsolódás elérte a 11%-ot. Ezen indikátoron kíván az 

intézmény jelentősen változtatni, hiszen a GINOP-6.2.3-17 projekt kiemelt céljai közé tartozik 

az iskolát végzettség nélkül elhagyó tanulói lemorzsolódás 10 % alá szorítása.   

 

Az intézményben kiemelkedő (10. évfolyamtól felmenő rendszerben) a 

tanulószerződéssel rendelkező tanulók száma, ebből a tanüzemeinkben a gyakorlati képzést 

erősítve 23 fő tanulóval (pék és pék-cukrász képzés) tudtunk tanulószerződést kötni. Az 

intézmény 40 gazdálkodó szervezettel állt napi kapcsolatban. 

 Az iskolában a pék osztályok Szabóky - szakiskolai ösztöndíjban részesülnek.  

 

A korábbi évekhez viszonyítva továbbra is magas a hátrányos- és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók száma. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban résztvevők 

száma újból növekszik. Ebből következően rendkívül magas az ingyenes tankönyvre jogosultak 

száma. 

 

Az intézmény igyekezett a hátrányos helyzetből (szociokulturális és tanulmányi helyzet, 

szülők alacsony iskolázottsága, hátrányos településről érkezők aránya) adódó lemaradásokat 

pótolni felzárkóztató foglalkozásokkal, illetve a Szabóky Adolf - ösztöndíjjal összefüggő 

felzárkóztatásokkal (az előző tanév második félévben 17 csoport került kialakításra), valamint 

az Útravaló- MACIKA pályázatban való részvétel folyamatosságát biztosítani, mind az „Út az 

érettségihez”, mind pedig az „Út a szakmához” alprogramokban. Utóbbi pályázatok egyéni 

mentorálási lehetőségeket biztosítottak 51 fő számára. Az idei tanévben 68 fő tanulóval (51 fő 

Út a szakmához, 17 fő Út az érettségihez) pályáztunk. 

 

Az előző évhez képest csökkent az SNI-s (18 fő) és a BTMN- es (10 fő) tanulók aránya, 

de még mindig egyéni és csoportos felzárkóztatásuk megszervezése sok feladatot jelent az 

intézmény számára. Az előbbi tanulók esetében 2 fő gyógyoktató óraadó foglalkoztatására 

került sor, míg az utóbbiak szakoktatói fejlesztésben részesültek/részesülnek. Az érintett 

tanulók felzárkóztatása, illetve a foglalkozások megszervezése eredményes volt, hiszen 

valamennyien bizonyítványt kaptak. 

 

A korábbi tanévekhez képest az intézmény által megvalósított és külsős szakmai 

programok száma tartósan magas volt, s ezzel számolunk az idei tanévben is.  

A tanévben szervezett érettségi-, szakmai- és technikusi vizsgák az iskolánkba gyenge 

előképzettséggel érkező tanulóink számára végzett kitartó felzárkózató, fejlesztő munkánk 

eredményeként sikeres volt.  
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A szakmai vizsgákon résztvevő tanulók száma 67 fő volt, míg az érettségizők száma 1 

osztályban összesen: 17 fő.  

A szakmai vizsgákat 5 csoportban kellett megszervezni. Elmondható, hogy a vizsgákra 

jelentkezések, s a vizsgák lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott le, a járványhelyzet ellenére 

is. 

A szakmai vizsgákon összesen 67 főből 67 fő tett eredményes vizsgát. Az egyedi 

miniszteri határozat értelmében a szakmai vizsgán résztvevő tanulók mentesültek a szóbeli 

vizsgarész alól. Ennek következtében a tanulók érdemjegyei, szakmai bizonyítványai 

kiemelkedtek az előző tanévhez képest 3,93 átlaggal.   

 

A szakmai vizsgákon az Élelmiszeripari technikus, cukrász, húsipari termékgyártó, pék, 

valamint a sütő- és cukrászipari technikus tanulók vettek részt. Az egyes képzések közül 

kiemelkedtek ismételten az utóbbi tanulók 4,40 vizsgaátlaggal. 

 

Figyelemre méltó volt, hogy a cukrász tanulóinkat a vizsgabizottság elnöke megdicsérte 

a kiváló gyakorlati vizsgarész tekintetében. 

 

A pék-képzésben 2 csoportban zajlottak a szakmai vizsgák az iskola pék és pék-cukrász 

tanüzemeiben. Úgy gondolom, hogy nemcsak a oktatóok felkészítő munkájának érdeme az 

eredményes vizsga, hanem az eredményes – kisebb hiányosságokat feltáró - ellenőrző gyakorlat 

megszervezése is. A tanulók által készített termékeket a vizsgabizottság is dicséretben 

részesítette. Az előző évekhez képest a tanulóink e képzésben 3,84-es vizsga átlagot 

produkáltak. 

 

A húsipari termékgyártó vizsga megszervezése és lebonyolítása szintén zökkenőmentes 

volt tekintettel arra, hogy a két gazdálkodó szervezet (Nyírmadán: Nyírmadai vágóhíd, mint 

elsődleges feldolgozás, és a Kere Bt., mint másodlagos húsfeldolgozás) az iskolával szoros 

együttműködésben van évekre visszamenőlegesen. Tanulóink vizsgaeredménye: 4,00 lett az 

előző évhez hasonlóan. 

 

A cukrász szakmai vizsga lebonyolítása szintén gördülékenyen alakult az intézmény 

cukrász tanüzemében. Az idei vizsgabizottság elnöke megtapasztalhatta, hogy az intézményünk 

milyen kedvező infrastruktúrával rendelkezik. A tanulók tudása, gyakorlati munkájára büszkék 

lehetünk, hiszen szép termékeket állítottak elő vizsgázóink. A vizsgaátlag az előző évekhez 

képest kiemelkedőnek tekinthető: a tavalyi 2,42 helyett 3, 85-ös vizsgaátlagot produkáltak. 

  

Az idei tanévben kihívás volt az iskola számára, hogy egyszerre kellett vizsgáztatni a 

technikusainkat, az 1 és 2 éves képzésben résztvevőket, összesen 14 főt. Tapasztalatunk és az 

eredmények azt bizonyítják, hogy az egy és két éves képzésben résztvevő tanulóink között az 

eredmények kiegyenlítődtek. A technikusok 3,71-es vizsgaátlagot produkáltak, mely a tavalyi 

évhez képest kisebb javítást jelent.  

Az iskola pedagógiai hozzáadott értékét mi sem bizonyítja szemléletesen e képzésben, 

hogy a gyenge előképzettséggel érkezett tanulóinknak nemcsak szakmai bizonyítványt sikerült 

szerezni, hanem leérettségizve iskolánkban továbbtanultak technikusként és eredményesen 

zárták a képzést. 

 

Szaktechnikus tanulóink nagyon jó teljesítménnyel: 4,40 átlagot produkáltak.  
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Az intézmény szakmai átlaga: 3,94, amely az előző tanévhez előrelépést (tavaly: 3,51 

volt) jelent.. 

Összességében elmondható, hogy a szakmai vizsgát tett tanulóink a felkészítő munka 

várakozásainak teljes mértékben megfeleltek, s a járványhelyzet nehézségei ellenére még jobb 

eredménnyel zárták a vizsgákat. 

Érettségi vizsga 

A tanévben egy osztály (szakközépiskolások két éves előkészítője), mintegy 17 fő 

tanulója tett eredményes érettségi vizsgát. Az érettségi vizsgaátlag romlott: 2,70 lett, mely 

annak következménye, hogy tanulóink számára a szóbeli feladatrész teljes mértékben elmaradt. 

Csak két SNI-s tanulónak kellett kötelezően szóbeliznie, illetve 2 tanuló 1-1 tantárgyból 

szóbelizett. Minden évben úgy látjuk, hogy az érettségi eredményeket a szóbeli feleletek húzzák 

fel.   

Az érettségi vizsga bejelentése, a járványhelyzetben a vizsga megszervezése 

zökkenőmentes volt, egyetlen előrehozott vizsgát sem kellett törölnie az intézménynek. A 

kötelező tantárgyak mellett a diákok a földrajz és informatika tárgyakat választották. A vizsga 

elnöke a szóbeli felelőket dicséretben részesítette. 

 

Összességében elmondható, hogy a tanulók az érettségi vizsgára – a járványhelyzet 

idején kialakított digitális távoktatás nehézségei ellenére is - összekapták magukat, mindez 

tükröződik a bizonyítványok számában. Az érettségizők tudásuk és képességeik szerint 

eredményesen vizsgáztak. 

 

A 2020/2021-es tanévben 295 fő aktív tanulóval indul az intézmény. 

 

 

1.2. Jogszabályi háttér 

 

 Szakképzési tv. (új) - 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 

  

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény  

 

 7/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről; 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.),  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá annak 

módosításáról szóló 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet (Hatályos: 2016. szeptember 

01-től); 

 a oktatók előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet; 

 a Nemzeti köznevelési törvény módosításáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet; 

 a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény;  

 a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet; 
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 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) 

EMMI rendelet 

  kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet; 

 a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet és hatályát 

veszti a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet. A 

rendelkezés hatálybalépését megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó 

képzéseket a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni. 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

módosította a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet definícióját; 

közösségi szolgálat szabályainak változása;  

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI 

rendelet módosítása adatközlési kötelezettségekről, szakképzettségi követelményekről; 

  19/2016 (VIII.23.) EMMI rendelet a 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról  

 a 9/ 2017. (V.19.) NGM rendelet 2. § c)-f) pontjai; 

 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet módosítása 

 az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2016. (VIII.25.) FM 

rendelet. A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket és vizsgákat –

ideértve a javító- és pótló vizsgákat is – a 27/1996. (X.4.) FM rendeletben foglaltaknak 

megfelelően kell befejezni. 

 

Az Oktatási Hivatal által kiadott további aktuális jogszabályváltozások 

 az egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2019. (VIII. 

30.) ITM rendelet; 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklete 

módosulása; 

 az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet  

 

A rendelet az alábbi jogszabályok módosítását tartalmazza: 

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása, 

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása, 

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 

módosítása. 

 az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek 

a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 18/2019. 

(VIII. 14.) EMMI rendelet 

A rendeletnek a szakképzést érintő részei: 

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

módosítása  

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

melléklet 
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 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő 

hatályba léptetése  

 8. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1. melléklet 3. pontjában 

a „SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA” fejezet 

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” cím „B) 

TÉMAKÖRÖK” alcím „2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és 

gyakorlata” pontot követő táblázat „2.5. A jóléti nagyrendszerek” alpontja  

a) a  „Középszint” oszlopban a  „legfontosabb közalkalmazotti, közszolgálati 

jogviszony” szövegrész helyett a „közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati 

szolgálati jogviszony legfontosabb”,  

b) az  „Emelt szint” oszlopban a  „közalkalmazotti, közszolgálati” szövegrész 

helyett a  „közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati”  

szöveggel lép hatályba.  

 

 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról   

  A Korm. rendelet az alábbi rendeletek módosításait tartalmazza: 

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet módosítása, 

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása, 

  

 197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

   

 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat a magyar agrárium digitalizációjának 

előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról 

 

1.3.  Helyzetértékelés a személyi és tárgyi feltételek szempontjából 

 

1.3.1.  Személyi feltételek 

A oktató állomány alakulása a 2020/2021. tanév kezdetéig 

 

 A 2020/2021-es tanév tantárgyfelosztásának megfelelően 1 fő élelmiszeripari 

mérnök került felvételre határozott időtartamra, továbbá 4 fő óraadó alkalmazására került 

sor. Ebből 2 fő gyógyoktató (10 óra és 6 óra) az SNI-s tanulók fejlesztésére, további két fő 

élelmiszermérnök (14 óra és 10 óra) pedig a szakmai elméleti órák ellátására lett felvéve az 

intézménybe.  

 

 Az engedélyezett személyügyi előirányzat 58 fő, ebből 39 fő oktató 

munkakörben alkalmazott és 18 fő technikai állomány (ebből 3 fő nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő. Az iskolatitkár, valamint a rendszergazda - oktató végzettséggel 

rendelkezik-; a műszaki vezető élelmiszeripari mérnök).  A tanév kezedetekor 1 fő 

iskolatitkár távozott, helyére újabb iskolatitkár került felvételre. Ugyanakkor 2 fő technikai 

dolgozó került az iskola dolgozói állományába (1 fő takarító és 1 fő gazdasági ügyintéző). 

A távozott karbantartó helyére további 1 fő felvételére került sor.  
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 A 2020/2021. tanévben 34 oktató (3 fő élelmiszermérnök és 1 fő gyakorlati 

oktató GYED-en tartózkodik), 2 fő oktatói munkát segítő, illetve 18 fő technikai 

állománnyal kezdtük meg a tanévet. 

 

1.3.2. Tárgyi feltételek 

 

Az intézmény tárgyi infrastruktúrája biztosított a 2020/2021. tanévi nevelő-oktató 

munka eredményes ellátásához. 

 

A tanév indításakor a mindennapos testmozgás igényeinek minőségibb kiszolgálása 

érdekében felülvizsgálásra kerültek a pálya használatából eredő hiányosságok, melynek 

következtében a tornaterem teljesen használatra kész állapotban van. A 2020/2021. tanévben 

az iskola belső udvarán - a Nyíregyházi Kosárlabda Egyesület támogatásából - található 

Streetball kosárlabda pályát a mindennapos testmozgásra igénybe tudja venni az intézmény. 

 

Az intézményi környezet javítása céljából karbantartási jelleggel kicserélésre kerültek 

az iskola ajtói, melynek eredményeként színvonalas megjelenést tudtunk biztosítani úgy, hogy 

a következő tanévekben karbantartási munkálatok nem szükségesek ezen a téren. Indokolt volt 

az ajtók tokjainak és ajtólapok kicserélése, hiszen azok 30 év alatt teljesen tönkrementek. 

 

Az iskolai laboratórium jelenlegi eszközállománya az iskolai alapmérések, 

laborvizsgálatok ellátását teljes mértékben biztosítani tudja.  

 

A szakmai vizsgálatok, illetve a szakmai vizsgára való felkészülést biztosítja a tartósító 

kabinet létrehozása. 

 

Az intézményben összesen 25 db. tanteremmel kezdjük meg a tanévet, melyek 

osztálytermek (20 db.), csoportbontásra alkalmas tantermek, illetve szaktantermek. Ezen 

tantermek eszközállományának javítását, illetve a digitális oktatás megteremtését célozta, hogy 

a korábbi tanévekben a 2 informatika terem teljesen megújult, valamint további interaktív 

táblák (5 db.) érkeztek az intézménybe a GINOP-6.2.3-17 projekt eszközbeszerzésének 

eredményeként, melyek hatékonyabbá teszik az iskolai oktató munka ellátását.  

 

2. A 2020/2021. tanév kiemelt feladatai 

 

 Az intézmény költséghatékony működtetése az Északi Agrárszakképzési Centrumon 

belül. 

 

 Iskolai alapdokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend) felülvizsgálata a jogszabályi környezet változásából eredően, valamint a 

GINOP-6.2.3-17 projekt céljának beépítése a Pedagógiai programba, és az éves 

munkatervbe (drog prevenció, egészségnap, ALUMNI - jővőkép program, mint 

kötelező elemek megvalósítása.  

 

 Az E- Kréta napló adatainak teljes körű ellenőrzése keretében annak aktualizálása, a 

Szakképzési Információs Rendszerre (SZIR) zökkenőmentes áttérés érdekében.  

 

 Az iskolai munkacsoportok működésének felülvizsgálatából eredő feladatok, továbbá 

ezen belül a beiskolázási munka eredményességének további fenntartása. 
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 A járványügyi védekezésről szóló intézkedési tervnek megfelelően létrehozott 

oktatásszervező-, digitális- és egészségügyi munkacsoportok folyamatos működtetése, 

 

 A járványügyi intézkedésben szereplő intézkedések, tájékoztatások folyamatos 

ellenőrzése. 

 

 Digitális, tantermen kívüli oktatásra való felkészülés jegyében a szükséges intézkedések 

nyomon követése. 

 

 Intézményi lemorzsolódási statisztika javítása a GINOP 6.2.3 projekt által elérni kívánt 

célokkal összhangban, valamint online-mérések lebonyolítása (Bemeneti és kimeneti 

mérések). 

 

 A korai iskolaelhagyás mutatóinak csökkentése érdekében beavatkozási pontok 

meghatározása, különös tekintettel a 9. évfolyam és az érettségire felkészítő 

évfolyamokon. Az intézményi lemorzsolódási mutató csökkentése 10 % alá. 

. 

 A 9. évfolyam bemeneti és kimeneti méréseinek elkészítése és felmérések 

összehasonlítása, kiértékelése. 

 

 Észak-magyarországi AM Konzorciumi szakmai vezetői feladatainak ellátása az Északi 

ASzC-n belül, a GINOP-6.2.3 pályázat konzorciumi folyamatának nyomon követése; 

 

 A GINOP-6.2.3 projekt bemeneti és kimeneti mérésének megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok; 

 

 A GINOP-6.2.3 projekt felzárkóztató csoportjainak megfelelően a tantárgyfelosztásba 

beépített képesség-kibontakoztató csoportok folyamatos működtetése; 

 

 A Szabóky- ösztöndíjjal kapcsolatos felzárkóztató csoportok megszervezése, azok 

folyamatos működtetése  

 

 Országos kompetencia- mérés megszervezése és lebonyolítása; 

 

 Felkészítés az eredményes érettségi vizsgára, különös tekintettel az idegen nyelvi 

átlagok és szakmai vizsgatárgy előző évi eredményeinek további javítása; 

 

 Utolsó éves szakközépiskolai osztályok szakmai vizsga tételeinek folyamatos 

számonkérése; 

 

 Felkészítés az eredményes szakmai és érettségi vizsgákra, mindezt az oktatói szakmai 

munka zavartalanságának biztosítása mellett; 

 

 Sütő és cukrászipari technikus tanulók egy részénél az előzetes tudás beszámítása, 

mentesítés az ágazati alapozó vizsga alól.  
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 SZKTV-re történő eredményesebb felkészítés, a tanulók munkájának nagyobb 

hatékonysággal történő nyomon követése, számonkérése; esetleges beavatkozási 

pontok kijelölése mellett; 

 

 Utolsó éves osztályok (pék és cukrász, cukrász, pék) szakmai ellenőrző gyakorlatra való 

behívása az iskolai tanüzembe; 

 

 Felnőttképzési tanfolyamok Északi ASzC koordinálásával történő (munkaerő- piaci 

igényeihez igazodó) folyamatos szervezése; 

 

 A 2020/2021. tanév rendjében szereplő témahetek megvalósítása; 

 

 Szakmai programok színvonalas megvalósítása, a programalkalmak szinten tartása, 

különös tekintettel a Szakmák éjszakája program lebonyolítására és újbóli 

bekapcsolódás az Európai Szakmák hetének programjába; 

 

 Szakmai (SZKTV, Hagyományörző versenyek, OSZTV) - és közismereti OSZKTV 

megmérettetéseken való részvétel; 

 

 Agrárkamarai pályaválasztási napok, intézményi nyílt napok, és iskolai 

Pályaorientációs nap megszervezése, tanulmányutak lebonyolítása (technikusok 

számára üzemlátogatások, érettségi felkészítő osztályok Agrár Molekuláris Kutató 

Intézetben (AMKI), Nyíregyházi Egyetemen történő szakmai látogatásainak 

megszervezése); 

 

 Testvériskolai kapcsolatok ápolása: Stuttgart, Eperjes, Szatmárnémeti. 

 

 

3. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos munkatervi feladatok 

 

 A szakképzéssel, oktatásüggyel kapcsolatos jogszabályok változásainak nyomon 

követése, különös tekintettel az SZJ- ben szereplő képzések bevezetésére, 

alapdokumentumokra, gazdálkodással összefüggő belső szabályzatok aktualizálására. 

 

 Biztosítani a duális, illetve a gyakorlatorientált szakképzés feltételeit. Ennek érdekében 

tovább kell erősíteni, illetve szélesíteni szükséges együttműködésünket a térség 

élelmiszergazdaságával, gazdálkodó szervezeteivel az Északi ASzC-n belül. 

 

 Gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatok további bővítése, a jelenlegi kapcsolatok 

minőségi megújítása. 

 

 Az elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges eszköz- és helyi tananyagfejlesztés 

biztosítása, oktató teljesítmény értékelése, illetve a szükséges oktatói kompetenciák 

fejlesztése. 

 

 Az intézményi vagyonnal való ésszerű és takarékos, felelős gazdálkodás biztosítása az 

Északi ASzC szabályzatai alapján.  
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 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása. A felzárkóztatás, a tehetséggondozás (szakkörök, sportkörök), továbbá az 

Útravaló/Macika program hatékony működtetése. UKIR felületen az intézményi 

koordinátori feladatok teljes körű ellátása. 

 

 Az eredményesebb és hatékonyabb nevelő-oktató munkát segítő munkacsoportok 

folyamatos működtetése. 

 

 Bemeneti mérések elkészítése a munkaközösségek keretein belül (matematikai, 

szövegértési) és nyomon követhetőségének biztosítása összehasonlítással. 

 

 Az olvasás-szövegértés és matematikai képességek fejlesztése a kompetencia-mérés 

eredményeinek további javítása érdekében. 

 

 Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok hatékonyságának biztosítása 

céljából az együttműködési megállapodással érintettek körének bővítése, bevonható 

tanulók számára iskolai lehetőségek biztosítása. 

  

 Az SNI-s tanulók fejlesztésének érdekében gyógypedagógiai szakember munkájának 

biztosítása, a BTMN-es tanulók oktatók általi fejlesztése. 

 

 Ifjúságvédelemmel, prevencióval kapcsolatos osztályfőnöki feladatok hatékonyabb 

ellátása, az ezzel kapcsolatos intézkedések (hiányzások megelőzése, fegyelmi 

büntetések számának csökkentése) szakszerű lebonyolítása. Ezen feladatokba a 

Gyermekvédelmi Központból kirendelt szociális munkás hatékonyabb bevonása. 

 

 Az iskolai könyvtárba bejelentkezett (elsődlegesen 9. évfolyamos) tanulók létszámának 

folyamatos növelése.  

 

 A GINOP-6.2.3 pályázatból eredő kötelező elemek, úgymint a Drog-prevenció és az 

Alumni (jövőkép) program megvalósítása. 

 

 A GINOP-6.2.3 pályázathoz kapcsolódó meres@nive.hu, illetve az NSZF felé történő 

adatszolgáltatás teljes körű ellátása. 

 

4. A tanév szervezési feladatai 

 4.1  A tanév helyi rendje 

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola helyi rendje a 27/2020. 

(VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről EMMI rendelet alapján. 

 

A szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. 

június 15. (kedd). 

A tanítási napok száma: A 2020/2021. tanév rendjéről  szóló 27/2020. (VIII.11..) EMMI 

rendelet 2.§.§-a értelmében a szakgimnáziumban 177 nap , míg szakközépiskolában: 178 

nap.  
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A szorgalmi idő első féléve: 2021. január 22-ig tart. 

Az iskola 2021. január 29-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Az iskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 30.           

Tanítási szünetek 

Az őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet 2021. április 01-től 2021. április 06-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda). 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

1. 2020. december 12.  (szombat)  Nevelési értekezlet  

2. 2021. március 31.       (szerda)    Diáknap 

3. 2021. március 10-12.  (szerda-péntek) SZKTV (pék és édességkészítő) 

4. 2021. március 19.   (péntek)   Nevelési értekezlet      

(kompetencia-mérés, NETFIT-mérés értékelése) 

5. 2021. április 21.   (szerda)   Pályaorientációs nap 

6. 2021. április 29.             (csütörtök) Osztályozó értekezlet                                                                                  

 (szakgimnáziumi, technikumi 

tanulók esetében nincs tanítás) 

                (Ballagás: 2020. április 30.- 11.00.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2       A 2020/2021. tanév munkaterve 

 

Célok, feladatok 
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1) Intézményi dokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend) felülvizsgálata és módosítása az Alapító Okiratban bekövetkezett változások 

és a kerettantervi módosítások miatt. Tanévnyitó értekezlet 

 Határidő: 2020. augusztus 31.  

 Felelős: Igazgató, oktatói testület 

 

2) Tanévnyitó Ünnepség Határidő: 2020. szeptember 01. (kedd) 

 Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 

 

3) A tanév előkészítése, tantárgyfelosztás, órarendkészítés, tantermek beosztása, 

tankönyvek, tanügyi dokumentumok biztosítása. 

 Határidő: 2020. szeptember 01. 

 Felelős: igazgató 

   igazgatóhelyettesek 

 

4) Kréta aktualizálása. 

 Határidő: 2020. szeptember 15. 

 Felelős: igazgató, iskolatitkár, informatika 

oktató, rendszergazda 

 

5) Helyi tantervek összehangolása, tanmenetek elkészítése. 

 Határidő: 2020. szeptember 15.  

 Felelős: igazgatóhelyettesek 

   munkaközösség- vezetők 

 

6) Bemeneti mérés a 9. évfolyamon GINOP-6.2.3  

 Határidő: 2020. szeptember 14-21. 

 Felelős: oktatási igazgató-helyettes, 

rendszergazda 

7) Tanügyi dokumentáció elkészítése. 

 Határidő: magasabb évfolyamon  

  2020. szeptember 30.  

  9. évfolyam 2020. szeptember 30.  

 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

 

8) Tanügyi dokumentáció ellenőrzése. 

 Határidő: 2020. október 01. 

 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

   dokumentum- ellenőrző team 

 

  

9) Oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: igazgató 

 

10) Intézményi honlap működtetése, frissítése/aktualizálása (Alapdokumentumok és 

különös közzétételi lista aktualizálása, felnőttképzési tanfolyamok megjelentetése). 
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 Határidő: folyamatos 

 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, 

   rendszergazda 

 

11) A tanulási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók vizsgálata, 

mentessége, felzárkóztatása, kötelező foglalkozásainak szervezése. 

 Határidő: 2020. szeptember 01. -  

    

   2021. június 15.  

 Felelős: oktatási igazgatóhelyettes, 

gyógyoktató 

 

12) A gyógytestnevelés óráinak intézményben történő ellátásának biztosítása 

 Határidő: 2020. szeptember 01. - 

   2021. június 15. 

 Felelős: igazgató, oktatási igazgatóhelyettes 

 

13) Iskolai fogászati szűrővizsgálat és orvosi egészségügyi (tisztasági) vizsgálatok 

megszervezése 

 Határidő:  2020. szeptember 01. –  

  2021. június 15. 

 Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 

 

14) Tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató, képesség-

kibontakoztató foglalkozások szervezése 

 Határidő:   2020. szeptember 01.-től 

folyamatos 

 Felelős: igazgatóhelyettesek, oktatók 

 

15) Kompetenciafejlesztés a Szabóky Adolf szakiskolai tanulmányi ösztöndíjas 

szakmákban (felzárkóztatás) 

Határidő: 2020. szeptember 01-től 

folyamatos 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes 

 szakmai oktatók, gazdasági 

ügyintéző 

 

16)  A beiskolázási tevékenység, a pályaorientáció, a pályaválasztás rendszerének 

kiszélesítése, hatékony működtetése. 

 Határidő: 2020. szeptembertől folyamatos 

 Felelős: igazgatóhelyettesek  

   beiskolázási- team  

    

17) A Diákönkormányzat munkájának segítése, működési feltételének biztosítása. 

 Határidő: 2020. szeptember 21-től 

folyamatos 

 Felelős: igazgató  

   DÖK segítő oktató (Bíró Eszter) 

 

18)  Drogprevenciós előadás Határidő: 2020. szeptember 22. 
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 Felelős: igazgató 

 

19) Alumni (jövőkép) program előadás Határidő: 2020. szeptember 24. 

 Felelős: igazgató, szakmai oktatók (4 fő) 

 

20) Az „Élelmiszeripari Oktatás Jövőjéért Alapítvány működtetése. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: kuratórium (iskolai kuratóriumi 

tagok), rendezvényszervező- team 

 

21)  Tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: igazgatóhelyettesek, 

   munkaközösség- vezetők, oktatók 

  

22) Szakma Kiváló Tanulója versenyre való felkészítés. 

 Határidő: 2020. szeptember 10-től, illetve 

folyamatos 

 Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, 

   szakmai oktatók, szakoktatók 

    

23) Az intézmény az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól statisztikai céllal az 

OSAP keretében adatokat közöl 

 Határidő: 2020. október 15, 

 Felelős:  igazgató 

 

24) Pályaválasztási kiállításon való részvétel. 

 Határidő: 2020. október 14-15. (szerda - 

csütörtök) ELMARAD 

 Felelős:  Szakmai igazgatóhelyettes, 

műszaki- vezető, 

   szakmai munkaközösség- vezető 

   rendezvényszervező- team 

 

25) Az intézmény a 2020/2021. tanévben lebonyolítandó ágazati alapvizsgák 

megszervezésének elősegítése céljából az „illetékes kamara részére továbbítja” a 

tanulókra vonatkozó adatokat. 

 Határidő: 2020. október 

 Felelős: Szakmai igazgatóhelyettes 

 

26) Az intézmény a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzíti a felvételi eljárás rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatót, nyilvánosságra hozza azt az iskolai honlapon is. 

 Határidő: 2020. október 20. 

 Felelős: szakmai igazgató-helyettes 

 

27) GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” képesség-

kibontakoztató csoportjainak működtetése 

 Határidő: 2020. szeptember 01. – folyamatos 
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 Felelős: munkacsoport- vezető (oktatási 

igazgatóhelyettes, felzárkóztató 

csoportok oktatói 

 

28) Az iskola értesíti az általános iskolát, hogy az ott végzett tanulók a középfokú iskolában 

milyen tanulmányi eredményt ért el. 

 Határidő: 2020. október 31. 

 Felelős: oktatási igazgató-helyettes 

 

29)  Az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségeket vizsgáló országos 

mérésekhez szükséges tanulói és intézményi adatokat az intézmény az OH részére 

megküldi. 

 Határidő: 2020. november 20. 

 Felelős: oktatási igazgató-helyettes 

 

30) Az intézmény értesíti a tanulókat, a kiskorú tanuló szüleit a 2020/2021. tanév első 

félévében elért tanulmányi eredményekről. 

 Határidő: 2021. január 29. 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

31) A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint az 

„Élelmiszeripari Oktatás Jövőjéért” Alapítvány Jótékonysági báljának megszervezése 

 Határidő: 2021. február 06. 

 Felelős: Kuratórium, rendezvényszervező- 

team 

 

32) Az iskola a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát és az alkalmazott 

intézkedéseket feladat ellátási helyen összesített formában, évfolyamonkénti és 

tantárgyankénti bontásban az első félévre vonatkozóan rögzíti a korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszerben „(KIR)”. 

 Határidő: 2021. február 

 Felelős: oktatási igazgató-helyettes 

 

33) Az iskola oktatói testületi értekezleten értékeli az első féléves oktatói munkát, 

jegyzőkönyvet elküldi a fenntartónak, képzési tanácsnak. 

 Határidő: 2021. február 3. 

 Felelős: oktatói testület 

 

 

34) A 8. évfolyamos jelentkezők szóbeli meghallgatása 

 Határidő: 2021. március 02 –  március 05. 

 Felelős: Igazgató, oktatási igazgató-

helyettes 

 

 

35) A középfokú iskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala 

 Határidő: 2021. március 16. 

 

36) Iskolai Diáknapi program megszervezése, lebonyolítása 

 Határidő:  2021. március 19. 
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 Felelős: DÖK segítő oktató, igazgató 

 

37) A középfokú beiskolázás ideiglenes felvételi rangsorának megküldése az OH-nak. 

 Határidő: 2021. április 14. 

 Felelős: igazgató 

 

38) Tájékoztató készítése és közzététele azokról a tantárgyakról és azokat tanító oktatók 

személyéről, amelyekből a tanulók a 2020/2021. tanévben választhatnak és tájékoztatás 

az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről  

 Határidő: 2021. április 16. 

 Felelős: igazgató 

 

39) Felmérni a 2020/2021. tanévre hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a 

tankönyvellátást az iskolai könyvtárból. 

 Határidő: 2021. április 23. 

 Felelős: igazgató 

 

40) A középfokú iskolába történő felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

 Határidő: 2021. április 30. 

 Felelős: igazgató 

 

41) A 2020/2021. tanévre szóló tankönyvrendelés elkészítése 

 Határidő: 2021. április 30. 

 Felelős: tankönyvfelelős 

 

42) Az OH lemorzsolódással kapcsolatosan tett értékelése alapján az iskola 

megfogalmazza, kiegészíti a szükséges oktatói intézkedéseket (intézkedési terv 

elkészítése). 

 Határidő: 2021. április 30. 

 Felelős: oktatói testület 

  

43) Rendkívüli felvételi eljárás megtartása, ha az általános felvételi eljárásban a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanuló lett felvéve az intézménybe 

 Határidő:  2021. május 10. 

 Felelős: igazgató 

 

44) Döntés a rendkívüli felvételi eljárás keretében benyújtott kérelmekről 

 Határidő: 2021. május 21. 

 Felelős: igazgató 
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45) A tizedik évfolyamon országos mérés – értékelés (olvasás-szövegértés, matematikai 

eszköztudás) előkészítése, lebonyolítása 

 Határidő: 2021. május 26. 

 Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 

   10. évfolyam osztályfőnökei 

 

46) Az élelmiszeripari üzemekkel, vállalkozásokkal való együttműködés, valamint a 

vállalati gyakorlatok kiterjesztése  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: igazgató, 

   szakmai- igazgatóhelyettes, 

    

47)  A tanműhelyek, a tanbolt hatékony üzemeltetése, a tanműhelyi gyakorlatok szakmai 

színvonalának emelése, korszerű technológiák alkalmazása. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: igazgató, műszaki vezető. 

 

48)  Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák lebonyolítása. 

 Határidő: 2021. május – június 

 Felelős: igazgató 

  igazgatóhelyettesek,  

 

49)  Szakmai kisvizsga (10. évfolyamon) megszervezése 

 Határidő: 2021. június 7-11. 

                                                                        Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, szakmai 

munkaközösség- vezető, szakmai 

oktatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

westsik/000198-1/2020 westsik/000198-1/2020
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 
2020/2021. tanévi intézményi munkaterv 

 

21 
 

 

 

4.3.     A 2020/2021. tanév kiemelt rendezvényei 
 

Tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 01.  

Bemeneti mérés a GINOP-6.2.3 projekthez (9. évf.) 2020.  szeptember 14-18.  

Bemeneti mérés (Pótmérési nap) 2020.  szeptember 21. 

Szülői értekezlet a 9. évfolyamon 2020. szeptember 16.  

Drog-prevenciós előadás a GINOP-6.2.3 projektben  2020.  szeptember 22. 

Szülői értekezlet a végzős évfolyam 2020. szeptember 23.  

Alumni (jövőkép) program előadás a GINOP-6.2.3 projektben  

 2020.  szeptember 24. 

Tirpák Fesztivál - Nyíregyháza 2020.  szeptember 26. 

Verébavató 2020. szeptember 30.    

Szülői értekezlet a 10. évfolyam és (11. szakközép) 2020. október 08.    

Pályaválasztási szülői értekezlet 

a NAK megyei igazgatóságával együttműködve 2020. október 06-07  

Megemlékezés az aradi vértanúkról 2020. október 06.       

Pályaválasztási Kiállítás 2020. október 14-15.   

Pályaválasztási Nyíli nap/ Kenyér Világnapja 2020. október 14. 

Krúdy Gyula emléknap 2020. október 16.       

Október 23-i ünnepség 2020. október 22.       

Szalagavató 2020. november 20.      

Pályaválasztási szülői értekezlet/ 

Pályaválasztási nyílt nap 2020. november 11. 

Fogadóóra 2020. november 19.  

Iskola Mikulás 2020. december 04.    

Nevelési értekezlet  2020. december 12.    

Karácsonyi ünnepség 2020. december 17.     
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NETFIT- rendszer a tanulók fizikai állapotának  

és edzettségének vizsgálata           2021. január 11. – április 23. 

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról  2021. január 22.          

Osztályozó értekezlet  2021. január 22.  

Oktatói testületi értekezlet I. félév zárása 2021. február 03. 

Jótékonysági Bál 2021. február 06.         

Szülői értekezlet 2021. február 11.        

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi  

eljárás keretében   2021.  március 02-06. 

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 2021.  február 25.        

(iskola rádiós megemlékezés 08.05-) 

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét 2021.  március 01-05. 

Március 15-i ünnepség 2021. március 12. 

Nevelési értekezlet 2021. március 18. 

Digitális témahét 2021. március 22-26. 

Fogadóóra 2021. április 01.          

Megemlékezés a költészet napjáról  2021. április 07.          

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 2021. április 16.          

(iskola rádiós megemlékezés 08.05-) 

Szakmák éjszakája  2021.  április   

Pályaorientációs nap 2021.  április 21. 

Fenntarthatósági témahét 2021. április 19-23. 

Osztályozó értekezlet 2021.  április 29.  

Ballagás 2021. április 30.   

Érettségi vizsgák   - írásbeli 2021. május 03. (hétfő) du. tanítás 

                              - szóbeli 2021. június 14.-25. 

Szakmai vizsgák   - írásbeli 2021. május 12.  

                              - szóbeli, gyakorlati 2021. május-június 
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Szakmai kisvizsga 10. évfolyamon:  

(pék, húsipari termékgyártó, cukrász)  2021. június 07-11. 

Országos mérés-értékelés a tizedik évfolyamon 2021. május 26.       

NETFIT mérés feltöltése 2021.  május 28.       

Ágazati alapvizsga 2021.  június 

 Szakgimnázium kisvizsga a 10. évfolyamon 2021. június 07-11.  

Nemzeti Összetartozás Napja 2021. június 04.       

Oktatói nap 2021. június 04.      

Osztályozó értekezlet 11.00-           2021. június 15.      

Beiratkozás 2021. június 23.      

Tanévzáró ünnepség            2021. június 24.      

Oktatói testületi értekezlet a tanév zárása 2021. június 30.       

Javítóvizsga 2021.  augusztus 24.  

5. Az ellenőrzések ütemezése 

5.1 Oktató ellenőrzés 

Havi munkaterv 

Sorszám Hónap Óralátogatás Felelős 

1.   

 

 

október 

9. évfolyam Igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

11. évfolyam szakmai igazgatóhelyettes 

 

Tanüzemi csoportok szakmai igazgatóhelyettes 

 

2.  november 10. évfolyam oktatási igazgatóhelyettes 

 

3.  december 12. évfolyam 

(szakközépiskola)  

igazgatóhelyettesek 

4.  január 11. évfolyam (pék, cukrász) 

ellenőrző gyakorlat 

„kisvizsga” 

szakmai igazgatóhelyettes 

5.  március tanüzemi gyakorlat és 

szintvizsga 

szakmai igazgatóhelyettes 

6.  április tanüzemi gyakorlat és 

szintvizsga 

szakmai igazgatóhelyettes 
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5.2  Vezetőségi ellenőrzés 

 

Az intézmény igazgatója, illetve igazgatóhelyettesei a 2020/2021. tanév második félévében 

óralátogatáson vesznek részt, melyekről jegyzőkönyvek készülnek. A vezetőség az 

óralátogatásokkal, szakmai segítségadással kíván hozzájárulni az oktatók megmérettetéséhez 

(3 évenkénti teljesítményalapú-értékelés).  

 

6. Az iskolarendszeren kívüli képzésekkel, a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az Északi Agrárszakképzési Centrum keretein belül.  

 

7. Mellékletek 

 

7.1 Szakmai tantárgyakat oktatók munkaközösségének munkaterve 2020/2021. 

tanévben 

A szakmai munkaközösség szakmai célja: 

 Felkészülve a gazdasági élet állandó változásaira, az oktatásban jobban figyelembe 

venni a tanulók alapkészségeit és szakmai kulcskompetenciáit 

  rugalmasan reagálni a munkaerő- piaci elvárásokra 

  gyakorlat orientált képzéseinkkel segíteni, hogy tanulóink piacképes és korszerű 

tudással lépjenek be a munka világába 

 erősítsük tanulóink szakmaszeretetét, munkához való pozitív hozzáállásukat 

 igényes, önálló, környezettudatos munkavégzésre való ösztönzés 

 iskolai lemorzsolódás csökkentése, visszaszorítása  

 aktív közreműködés a beiskolázási team munkájában a szakmák népszerűsítésével 

 szakmai tanulmányi munka segítése, tanulóink kompetencia fejlesztése felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozások keretében 

 tehetségek felismerése, gondozása, szakmai versenyekre történő felkészítése 

 eredményes, sikeres szakmai vizsgákra (ágazati alapvizsga, házi vizsga, komplex 

szakmai) való felkészítés 

 szakmai oktatók, szakoktatók továbbképzéseken való részvétele a szakmai munka 

fejlődése, megújulása érdekében 
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 szakmai tananyagok folyamatos aktualizálása, az élelmiszeripari fejlesztések, 

újdonságok, jogszabályi változások tükrében 

 az elméleti és a gyakorlati munka összehangolása (tanműhelyek, gyakorlati oktatást 

végző cégek és az iskola között) 

 aktív szerepvállalás az iskolai közösségi életben 

Feladatok: 

1.Javítóvizsgákra való eredményes felkészítése 

Felelősök: oktatók 

Határidő: augusztus 

2. Szakmai programon belül a képzési program elkészítése 

Az új képzési szerkezet szerinti Képzési és Kimeneti Követelmények valamint a 

Programtantervek alapján a szakmai oktatás részleteinek kidolgozása (projekthetek, ágazati 

alapozás) 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás-vezető, 

tanműhelyvezető, oktatók 

Határidő: augusztus 

3. A szakmai képzés tanmeneteinek elkészítése, módosítása, a gyakorlati munkanaplók 

vezetésének megismertetése a tanulókkal. 

Felelősök: szakoktatók, oktatók 

Határidő: szeptember  

4.Tirpák Fesztiválon való részvétel 

Felelősök: szakmai munkaközösség vezető, szakoktató 

Határidő: szeptember 

5. Tarpa az Új Pálinka Ünnepén való részvétel 

Felelősök: Gönczi András 

Határidő: szeptember 

6. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt Alumni (Jövőkép) 

program 

A szakmai munkaközösség 4 tagja tart előadást iskolánk tanulóinak, melynek célja, hogy 

megerősítsük a résztvevő diákokban a szakma tanulása iránti elköteleződést. 

Felelősök: Igazgató 

Határidő: szeptember 
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7. Pályaválasztási rendezvény a NAK szervezésében 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, oktatók, szakoktatók 

Határidő: október 

8. A beiskolázási tevékenység segítése 

Felelősök: pályaválasztási team tagjai 

Határidő: október, november 

9.  A Pályaválasztási Kiállításon, a Kenyér Világnapján, a Hagyományőrző versenyeken és az 

iskolai nyílt héten való részvétel 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, tanműhelyvezető 

Határidő: október, november 

10. SZKT felkészítés a cukrász szakmában 

Felelősök: szakoktatók, oktatók 

Határidő: folyamatosan márciusig, áprilisig 

11. Házi vizsga lebonyolítása, értékelése végzős osztályoknál 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás-vezető 

Határidő: január 

12. A „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

Felelősök: oktatók 

Határidő: március 

13. Szakmák éjszakáján való részvétel 

Felelősök: oktatók 

Határidő: március 

14. Szakmai „kisvizsga” a 10. évfolyamon 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, oktatók 

Határidő: május 

15. Ágazati alapvizsga 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, oktatók 

Határidő: május 

16. Termékfejlesztés, bolti forgalom növelése 

Felelős: gyakorlati oktatás-vezető, tanműhelyvezető 

Határidő: folyamatosan a tanév során 

17. Tanműhelyek munkájának összehangolása 

Felelősök: gyakorlati oktatás-vezető, tanműhelyvezető 
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Határidő: folyamatosan a tanév során 

18. Tanulmányi kirándulások 

Felelősök: osztályfőnökök, oktatók 

Határidő: folyamatosan a tanév során 

Pálinkafőző 

Felelősök: Gönczi András 

Határidő: október- január 

Gyümölcsfeldolgozó 

Felelősök: Szabó László 

Határidő: október 

 

Viszkozitás mérés 

Felelősök: Páy Zsuzsa 

Határidő: október- január 

 

Húskonzervek, készételek előállítása 

Felelősök: Técsi András 

Határidő: október- január 

 

19. Kapcsolattartás a munkáltatókkal és a termékforgalmazókkal 

Felelősök: gyakorlati oktatás-vezető, tanműhelyvezető 

Határidő: folyamatosan a tanév során 

20. Pályázati kiírások figyelemmel kísérése  

Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, tanműhelyvezető 

Határidő: folyamatosan a tanév során 

21. Továbbképzéseken, Szakmai Fórumokon való részvétel,  

A szakmai tárgyakat oktatók elméleti és gyakorlati tudásának, készségeik fejlesztése céljából. 

Felelősök: oktatók, szakoktatók 

Határidő: folyamatosan a tanév során 

22. Westsik napokon való részvétel 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes, tanműhelyvezető 

Határidő: június 
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Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

            Hajcsák Árpádné 

       Szakmai munkaközösség vezető 

 

 

7.2 Osztályfőnöki munkaközösség 2020/2021. tanévi munkaterve 

 

Az osztályfőnöki szerep ma 

 

A társadalomban zajló változások hatására sokféle, tartalmában, tevékenységében 

bővült oktatószerep alakult ki. 

 

  A tudós oktató szerepét felváltotta az alkotó, kísérletező, kutatóoktató típus. Az 

információrobbanás következtében kialakult az oktatástechnikai szerepkör. A „beszélő iskola” 

kontaktusteremtő, a tömegkommunikáció értékközvetítő oktatót igényel. 

 

Az átformálódás folyamatában kiemelt szerepet tölt be az osztályfőnök, aki az 

iskolákban a személyiséget jelenti, az osztályt, mint nevelési tényezőt, a szociális 

kompetenciákat alakító, formáló közösséget vezeti, segíti a tanulókat a jelen történéseinek 

megértésében, a helyes értékrendjük kialakításában.  

 

Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szakoktatói funkcióval –, hogy 

nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen több spontaneitást, 

rugalmasságot, reflektivitást igényel. 

 

  Ha a oktató nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni, 

tudomást kell vennie arról a világról, amelyben élünk. Az elvárások, amelyek kereszttüzében a 

dolgát tennie kell, sok esetben egymásnak is ellentmondanak. Senki sem veszi le a oktatóról a 

felelősséget, hogy ezek között mérlegeljen, rangsoroljon, a rábízott tanulók szükségleteit, 

igényeit szem előtt tartva, saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes 

nevelési programját. 

 

     Az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására. Az 

osztályfőnöki munka ennél sokkal többet jelent. Az osztályfőnök az, aki az osztályba járó 

gyerekek igényeit, szüleik elképzeléseit és társadalmi elvárásokat egyaránt tapasztalja, s 

próbálja a gyerek személyiségfejlődésének szolgálatába állítani. 

 

     Maga az osztályfőnöki óra olyan helyszín, ahol lehetséges a oktató és a gyerekek 

közvetlen találkozása, s nemcsak egy-két személy, hanem az egész osztályközösség együttes 

formálására, nevelésére nyílik lehetőség direkt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt, 

figyelembe véve a kompetencia alapú oktatás szempontjait.  

 

    Az osztályfőnöki órák keretén belül is érvényesül a kommunikáció képesség, logikus 

gondolkodás, probléma-megoldó képesség gyakorlása. 
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    Egy kamasznak-serdülőnek sokkal több érzelmi, intellektuális, testi, morális problémája 

és kérdése van, mint amennyit az ember felnőttként el tud képzelni. Támaszra, segítségre szorul, 

olyan emberek figyelmére, akikkel naponta találkozik, együtt van. Mind a kisebbeknek, mind 

a nagyobbaknak nagy szükségük van az iskolai életben a biztonságra, a rendre, az 

áttekinthetőségre, ezt pedig az osztályfőnök tudja közvetíteni számukra.  

 

    Egy 14-18 éves gyerek azt ismeri meg a világból, amit megmutatnak neki. Annyi 

mindent lát, annyi mindent tapasztal, az lesz a horizontja, amit a felnőttektől kap. A felnőtt 

társadalom senkire át nem hárítható felelőssége, hogy ez a horizont elég tágas legyen, hogy 

ebben az életkorban morális, érzelmi, intellektuális értelemben egyaránt kellően felvértezze.  

Az osztályfőnöki tevékenység, az osztályfőnöki óra, kirándulás, tábor, múzeumlátogatás, közös 

munkavégzés és a többi mind-mind ezt szolgálhatnák. 

 

Helyzetelemzés 

 

A 2020/2021-es tanévben 17 osztályban kezdik meg a tanulást diákjaink.  Négy kilencedikes 

osztály indul. A ballagó osztályok száma négy. 

 

2020/2021. tanév 

 

Osztály 
 

Szakképesítés 
 

Osztályfőnök 

1/9.A 
Élelmiszer ágazat 

technikum 
Kiss Attila 

 

1/9.B 

Élelmiszer ágazat 

(pék-cukrász/ 

édességkészítő) 
Gönczi András 

1/9.C 

Élelmiszer ágazat 

(pék-cukrász/hentes 

és húskészítmény 

készítő)  

Szabolcsiné Kékes Katalin 

1/9.D 
Élelmiszer ágazat 

(pék) Magyar Ferencné 

2/10.A szakgimnázium 

 

 

 

Nagy Szabolcs 

2/10.B pék-cukrász Becze Zsuzsa 

2/10. C pék Huzsvainé Csák Viktória 

2/10.D pék-hentes Borszéki Péter 

11.A szakgimnázium File Attila Tiborné 

3/11.B cukrász Skrabákné Balogh Judit 

3/11.C 
pék-cukrász 

Kovács Ludman Gyöngyi 

3/11.D pék-hentes Szabó László 
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1/13.A 
sütő és cukrászipari 

technikus Páy Zsuzsa 

11.T 
tartósítóipari 

termékgyártó 
Furmann  Ágnes 

12.B 
szakközépiskolások 

érettségire előkészítő Farkasné Szilágyi Zsuzsa 

13.B 

szakközépiskolások 

érettségire előkészítő  Nyakas –Kisvárdai Mónika 

12.E 
 

felnőtt pék Hajcsák Árpádné 

 

Nevelési célok, feladatok 

 

Kiemelt feladatok: 

 

 A kompetencia alapú oktatás követelményeit követve az osztályfőnöki órák keretei közt 

is érvényesítenünk kell: a kommunikációs képesség, a logikus és problémameglátó- és 

megoldó gondolkodás fejlesztését. 

 Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés, életmód kialakításának segítése. 

 A társadalmi, gazdasági veszélyekre felkészíteni tanulóinkat, hogy családfenntartó 

felnőtt emberként ne ismeretlen, kilátástalan helyzetekkel találkozzanak 

(munkaerőpiac, munkafegyelem, a munkavállalói jogok, pénzügyi kérdések stb.). 

 A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, lelkileg sérült diákok tapintatos segítése. 

 A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátia-készségének 

fejlesztése. 

 A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása 

(szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények). 

 Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben. 

 A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése. 

 Az osztályfőnököket érintő törvényi változások megismerése ez alapján okiratok 

megfelelő vezetése. 

 A mulasztások igazolásának rendjét szigorúan és következetesen betartatni és betartani. 

 A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos 

fegyelmi vétség esetén) – levélben, telefonon, személyes kapcsolatteremtés. 

 Óralátogatás, értékelés, tapasztalatszerzés, a naplók bejegyzéseinek ellenőrzése, a 

nevelési munka megbeszélése. 

 A kezdő osztályfőnökök munkájának segítése. 

 A módszertani kultúra fejlesztése, változatosabb módszerek alkalmazása az 

osztályfőnöki órákon – logikai, nyelvi versenyek, játékok. 

 A szalagavató színvonalas megszervezése, megrendezése  

 

Célunk a sokoldalú, harmonikus, az európai humanista értékrendet képviselő közösségek 

fejlesztése különféle céltudatosan megválasztott tevékenységek szervezésével. Olyan 

lehetőségek teremtése, ahol a diákok és az osztályfőnök kötetlen formában dolgozzák fel a 

tanulókat érintő helyzeteket. 
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    Oktatói testületünk, iskolánk hagyományait őrizve, a közoktatás feladatait és a 

gyermekek érdekeit szem előtt tartva, korunk új követelményeihez igazodva kívánja 

felkészíteni tanítványait arra, hogy a XXI. század embereként boldoguljanak, közösségük 

számára értékes, egyénileg pedig eredményes életvezetésre legyenek képesek. 

 

    Célunk – a kultúra teljes rendszerére építve – a fejlődő gyermeki személyiség 

szükségleteinek kielégítése és kiegészítése úgy, hogy közben biztosítani kívánjuk a diákjaink 

motiváltságát, komfortérzetét, fokozzuk teljesítményüket, felkeltsük érdeklődésüket. 

 

    E személyiség- és képességfejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy ezt felelősen össze 

kell kapcsolni a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó és magatartáskultúráját tapintatosan 

alakító nevelői-oktatói kultúrával. 

    Az osztályfőnökök munkáját nagymértékben támogatja iskolánk védőnője. 

Előadásaival segíti mindannyiunk munkáját. 

 

    Ezen kívül igyekszünk külső előadókat bevonni a munkánkba: munkaüggyel, 

továbbtanulással, vállalkozási és pénzügyi ismeretekkel, a bűnmegelőzéssel stb. kapcsolatos 

hasznos információkhoz juthatnak diákjaink. 

 

A tanév folyamán a oktatói ügyeletet, és a dohányzás ellenőrzését folyamatosan 

koordinálja a munkaközösség. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 

 az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító oktatóok munkáját, 

 aktív kapcsolatot tart a szülők közösségével, az osztályban tanító oktatóokkal, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére 

 a oktatói testület véleményének figyelembe vételével minősíti a tanulók magatartását és 

szorgalmát, 

 szülői értekezletet tart, az ellenőrző könyv és az E-napló útján rendszeresen tájékoztatja 

a szülőket gyermekük magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén 

levélben, illetve telefonon megkeresi a szülőket, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az E-napló vezetését, a félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással és hiányzással kapcsolatos 

adminisztrációt.), 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére, 

 osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása, 

 az iskola közösségi életében az osztályra háruló feladatok megoldását koordinálja. 

 járványügyi intézkedések betartatása, s az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 a digitális oktatás folyamán a kapcsolattartás kiépítése/facebook, messenger stb./. 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség feladatainak kronológiája 

 

2020. augusztus 
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Feladatai: 

 

 Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása, módszertani útmutatás, az 

adminisztratív munka segítése, az év eleji adminisztráció előkészítés 

 A javítóvizsga és a nyári gyakorlat eredményeinek és teljesítésének dokumentálása 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

 Járványügyi helyzettel kapcsolatos teendők, feladatok ellátása 

 

 

2020. szeptember 

Feladatai: 

 Osztályfőnöki munkaterv elkészítése 

 Tanévnyitó ünnepség 

 Diákigazolványok érvényesítése 

 Kréta –napló feltöltése, törzslapok megírása, régi adatok pontosítása, ülésrend 

 Új osztályok törzslapjainak elkészítése 

 A házirend ismertetése a tanulókkal 

 Az osztályfőnöki tanmenetek megbeszélése 

 Tanulói nyilvántartások, statisztikák elkészítése, egyeztetése 

 Bizonyítványok, anyakönyvek leadása, a záradékok hitelesítése 

 Szülői értekezletek a 9. évfolyamokon /szeptember 12 / 

 Osztálytermek díszítése, hangulatossá tétele 

 Szülői értekezlet a végzős évfolyamon 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

 Verébavató 

 

2020. október 

Feladatai: 

 

 Október 06.: Megemlékezés az aradi vértanúkról/iskola rádión keresztül/ 

 Kenyér világnapja/iskola rádión keresztül/ 

 Tanmenetek ellenőrzése 

 Filharmóniai előadás 

 Pályaválasztási nyílt nap 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Szülői értekezlet (a 9. évfolyam és a végzős évfolyam kivételével) 

 Megemlékezés 1956. október 23-áról /iskola rádión keresztül/ 

 Pályaválasztási kiállítás 

 Tirpák fesztivál 

 Kiscsoportos megbeszélés a kilencedikes évfolyam neveltségi szintjéről. 

 

2020. november 

Feladatai: 

 

 Filharmónia 

 Szalagavató /osztályonként az osztályban / 

 Pályaválasztási hét és pályaválasztási szülői értekezlet 

 Fogadóóra 
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2020. december 

Feladatai: 

 Szülők értesítése a tanulmányi helyzetről 

 Mikulás nap/osztályonként az osztályban / 

 

 Az osztálytermek karácsonyi díszítése 

 Karácsonyi ünnepség/osztályonként az osztályban / 

 

 

2021. január 

Feladatai: 

 A magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése. 

 Az első félév jegyeinek lezárása 

 Osztályozó értekezlet 

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról /iskolarádió/ 

 Oktatói testületi értekezlet, az első félév zárása 

 Félévi értesítők megírása, kiosztása 

 

2021. február 

Feladatai: 

 Szintvizsga a 9 évfolyamon 

 Szülői értekezlet 

 Filharmónia előadás 

 A második félév aktuális feladatainak megbeszélése 

 Az elvégzett feladatok megerősítése, ill. változtatása 

 Jelentkezés érettségire, szakmai vizsgára 

 Ballagási meghívók igényének egyeztetése 

 Február 25: megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

 Projekthét 

 Munkaközösségi értekezlet  

 Ötletbörze a tanulók magatartás problémáinak kezelésére 

 

2021. március 

Feladatai: 

 Tablóval kapcsolatos munkák megszervezése 

 Megemlékezés 1848. március 15-ről /filmvetítés/ 

 Projekthét 

 

2021. április 

Feladatai: 

 Projekthét 

 Fogadóóra 

 Megemlékezés a költészet napjáról 

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

 Filharmónia előadás 

 Westsik-napok 

 Az érettségi és a szakmai vizsgák előkészítése 
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2021. május 

Feladatai: 

 Ballagási ünnepség, ballagási próba 

 Érettségi, szakmai írásbeli vizsgák 

 Alsóbb évesek osztálykirándulásai 

 Szülők értesítése a várható bukásokról 

 Szakmai kisvizsga a 10. évfolyamon (pék, húsipari termékgyártó, cukrász) 

 Országos mérés-értékelés 

 Gyermeknap 

 

2021. június 

Feladatai: 

 Oktatónap 

 A nemzeti összetartozás napja 

 A magatartás-és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése 

 Osztályozó értekezlet 

 „kis érettségi” a tízedik évfolyamon 

 Tanévzáró ünnepség 

 A bizonyítványok, törzslapok megírása, dokumentumellenőrzés 

 A tanulók felkészítése a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra 

 Érettségi, szakmai vizsgák 

 Tanévzáró, jutalomkönyvek átadása, bizonyítványok kiosztása 

 Statisztikák elkészítése 

 Az új 9. osztályosok beírása 

 A munkaközösség beszámolója, az éves munka értékelése 

 Nevelési értekezlet és a tanév zárása 

 Munkaközösségi beszámoló elkészítése 

 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.  

 

                                                                         Szabolcsiné Kékes Katalin 

                                                                  Osztályfőnöki munkaközösség-vezető  

 

 

7.3 Humán munkaközösség 2020/2021. tanévi munkaterve 

 

 

A tanév feladatai 

Munkaközösségünk az alábbi feladatokat tekinti kiemeltnek a tanév során: 

- a kilencedikes tanulók felzárkóztatása, hiányosságaik pótlása szükség szerint, 

- a tanulók kompetenciáinak fejlesztése,  

- vizsgákra való felkészítés: 
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- a végzős tanulókat érettségire, szakmai vizsgára, 

- szakgimnázium 10. évfolyamán kisérettségire,  

- helyesírási, szövegértési, idegen nyelvi készségek, szókincs, kifejezőkészség 

fejlesztése tanórai keretek között,  

- iskolai rendezvények, ünnepek, megemlékezések műsorainak megszervezése, 

előkészítése, lebonyolítása, 

- tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése, 

- a tanulók bevonása a tananyag feldolgozásába, munkáltatásuk a tanórákon, 

- iskolai szinten a korábbi évekhez hasonlóan helyesírási versenyt, 

történelemvetélkedőt, irodalmi vetélkedőt, idegen nyelvi projektnapot tervezünk. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a megemlékezéseket elsősorban az iskolai rádión 

keresztül tartjuk meg. 

Az iskolai rendezvényeket és a novemberre tervezett szalagavatót az aktuális járványügyi 

helyzetnek és előírásoknak megfelelően tartjuk meg. 

Augusztus: 

 

- Javítóvizsgák 

                         Felelősök: oktatók 

- Munkaközösségi értekezlet: tanév előkészítése, éves munkaterv elkészítése 

                         Felelős: Tarhonics Beatrix 

 

Szeptember: 

 

- Tanévnyitó (műsor) 

    Felelős: Nyakas-Kisvárdai Mónika 

- Év eleji felmérések és értékelésük 

                         Felelősök: oktatók 

- Tanmenetek elkészítése 

                         Felelősök: oktatók 

 

Október: 

 

- Október 6. megemlékezés 

                               Felelős: Tarhonics Beatrix 

- Krúdy megemlékezés 

                         Felelős: Pásztor Tamásné 

- Október 23. (műsor) 

    Felelős: reál munkaközösség  

-  Szalagavató előkészítése 

    Felelős: Tarhonics Beatrix, Farkasné Szilágyi Zsuzsa  

 

November: 
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- Szalagavató 

    Felelős: Tarhonics Beatrix, Farkasné Szilágyi Zsuzsa  

- Helyesírási verseny 

                         Felelős: Huzsvainé Csák Viktória, Nyakas-Kisvárdai Mónika 

 

December: 

 

- Szakközépiskola közismereti versenyre való jelentkezés 

                         Felelős: Tarhonics Beatrix, oktatók 

- Karácsonyi ünnepség 

                               Felelős: Kovács-Ludmann Gyöngyi, Pásztor Tamásné 

 

Január: 

 

- Félév zárása 

                         Felelősök: oktatók 

- Magyar kultúra napja 

                         Felelős: Kovács-Ludmann Gyöngyi 

- Szakközépiskola közismereti verseny iskolai fordulója 

                         Felelős: Tarhonics Beatrix, oktatók 

 

Február: 

 

- Munkaközösségi értekezlet: az első félév értékelése 

                         Felelős: Tarhonics Beatrix 

- Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

                                     Felelős: Nagy Szabolcs 

 

- Irodalmi vetélkedő 

                         Felelős: Huzsvainé Csák Viktória, Nyakas-Kisvárdai Mónika 

 

Március: 

 

- Március 15. (műsor) 

    Felelős: Nyakas-Kisvárdai Mónika, Huzsvainé Csák Viktória 

 

Április: 

 

- Április 11: Költészet napja 

                         Felelős: Kovács-Ludmann Gyöngyi  

- Megemlékezés a Holocaust áldozatairól 

                         Felelős: Dakó Éva, Becze Zsuzsa 

- Westsik-napok 

                -idegen nyelvi projektnap 

                         Felelős: idegen nyelvet tanító oktatóok 

                - történelemvetélkedő  

                         Felelős: Tarhonics Beatrix 

- Ballagás 

    Felelős: Becze Zsuzsa, Farkasné Szilágyi Zsuzsa, Dakó Éva 
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Május: 

- Írásbeli érettségi, szakmai vizsgák 

 

Június: 

 

- Kisérettségi (szakgimnázium 10. osztály) 

- Oktatónap (DÖK)                          

- Június 4.: Nemzeti összetartozás napja (DÖK)                    

      -     Tanév zárása 

- Szóbeli érettségi 

- Munkaközösségi megbeszélés: a tanév értékelése 

                         Felelős: Tarhonics Beatrix 

- Tanévzáró  

 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.                        

 

                                                                   

 

                                                                                                      Tarhonics Beatrix 

                                                                                            Humán munkaközösség-vezető 

 

 

6.4. Reál munkaközösség 2020/2021. tanévi munkaterve 

A munkaközösség tagjai a matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, természetismeret, 

informatika, testnevelés tantárgyakat oktatók. 

Kiemelt feladatunk: 

 Az online oktatásra való felkészülés, a tanulók felkészítése az otthoni tanulásra az 

aktuális vírushelyzethez igazodva 

 A lemorzsolódás csökkentése érdekében a tanulók iskolai tanulási motivációjának 

növelése.  

 A tanulási tevékenység különböző szinteken történő szervezése, egyéni, csoportos, 

projekt tanulási formák alkalmazása. 

 A tervezési dokumentációk pontosítása, aktualizálása. 

 

Munkatervi feladataink a nevelő oktató munka területén: 

 Egységes követelmény - és értékelési rendszer alkalmazása, a Szakmai programban 

leírtak szerint. Egyenlő bánásmód elve, a pozitív hatások erősítése a nevelő-oktató 

munkában.  
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 A digitális tananyagok aktív használata a tanórákon. A multimédiás eszközök interaktív 

módon való használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a 

matematikai és természettudományos szemléletüket. 

 A digitális tananyagok használata az aktuális vírushelyzethez alkalmazkodva, online 

tanulás használata 

 A bemeneti mérés elkészítése és értékelése, a levont következtetések felhasználása.  

A problémamegoldás és a szabálykövetés képességeinek fejlesztése. 

 A tanulók felkészítése a vizsgákon való sikeres szereplésre, szintvizsgák, szakmunkás 

vizsgák, érettségi vizsgák, kompetencia- mérések, Egészséges fizikai fittség mérés. 

 Az érintett évfolyamokon a próba érettségik szervezése és értékelése az érintett 

tantárgyakból. 

 Tehetséggondozás, mind a tanulmányi versenyekre, mind a sportversenyekre való 

felkészítések. 

 Korrepetálások, felzárkóztatások a hiányosságok pótlására és az eredményesség 

növelése érdekében: érettségire felkészítések, kompetencia- mérésre való felkészítések, 

egyéni és kiscsoportos korrepetálások. 

 A tanulók egészséges életmódra és környezettudatosságra való nevelése: változatos 

sportolási lehetőségekkel, felvilágosító előadásokkal. 

 Az iskolai rendezvényeken való aktív részvétel. 

 

Augusztus: 

 Javítóvizsgák lebonyolítása 

Felelősök: Oktatók 

 Munkaközösségi értekezlet -- A tanév előkészítése és az éves munkaterv elkészítése 

Felelős: Magyar Ferencné 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

Felelős: Szabolcsiné Kékes Katalin 

 9. évfolyam kompetencia bemeneti mérésének előkészítése – Szabálykövetés 

Felelős: Magyar Ferencné, File Attiláné 

Szeptember: 

 9. évfolyam kompetencia bemeneti mérésének lebonyolítása 

Felelős: Magyar Ferencné, Oktatók 

 Online tanulási felületek kialakítása – tekintettel az aktuális járvány helyzetre 

 Felelős: Oktatók 

 Érettségi előkészítők elindítása 

Felelős: Oktatók 

 Felzárkóztató foglalkozások beindítása 

Felelősök: Oktatók 

 Tanmenetek elkészítése 

Felelősök: Oktatók 

 Elektronikus napló indítása 
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Felelősök: osztályfőnökök, oktatók 

 Jelentkezés a diákolimpiai versenyekre 

Felelősök: Oktatók 

 Tanmenetek aktualizálása, leadása 

Felelősök: Oktatók 

 Szalagavató előkészítése 

Felelős: Végzős Osztályfőnökök 

 

 

Október: 

 Munkaközösségi értekezlet -- 9. évfolyam kompetencia bemeneti mérésének 

értékelése 

Felelős: Magyar Ferencné, Oktatók 

 Fenntarthatósági témahét lebonyolítása (tavaszi elhalasztása miatt) – október 5-9. 

Felelős: Magyar Ferencné, Oktatók 

  Szalagavató - Szalagtűző 

Felelős: Végzős Osztályfőnökök 

 Iskolai ünnepély – október 23. 

Felelős: Szabolcsiné Kékes Katalin, File Attiláné 

 Diákolimpiai versenyek őszi fordulói 

Felelős: Testnevelő Oktatók 

 Európai diáksport napja városi versenyen való részvétel 

Felelős: Testnevelő Oktatók 

November: 

 Közismereti Szakiskolai Tanulmányi Versenyre való felkészülés 

Felelős: Oktatók, Magyar Ferencné 

 Szakiskolások tehetséggondozása folyamatosan, tanórai keretek között 

Felelős: Oktatók 

 A diákolimpiai versenyek őszi fordulói 

Felelős: Testnevelő Oktatók 

December: 

 Szakközépiskola Közismereti Tanulmányi Versenyre való jelentkezés 

Felelős: Magyar Ferencné, Oktatók 

Január: 

 Tanulmányi versenyek iskolai fordulói 

Felelős: Magyar Ferencné, Oktatók 

 Netfit mérés indítása, dokumentációja 

Felelős: Testnevelő Oktatók 

 Fedett pályás atlétikai verseny 

Felelős: Borszéki Péter 
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 Félév zárása, dokumentációk 

Felelős: Oktatók 

Február: 

 Munkaközösségi értekezlet: az első félév értékelése 

Felelős: Magyar Ferencné 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet: az első félév értékelése 

Felelős: Szabolcsiné Kékes Katalin 

 Digitális témahét előkészítése 

Felelős: Magyar Ferencné, Nagy Szabolcs 

 A Kommunizmus áldozatainak Emléknapja – február 25. 

Felelős: Borszéki Péter 

Március: 

 Felkészítés a kompetencia- mérésre 

Felelős: Oktatók 

 Iskolai ünnepély – március 15. 

Felelős: Nyakas-Kisvárdai Mónika, Skrabákné Balogh Judit 

 Digitális témahét lebonyolítása – márc. 22.- márc. 26. 

      A víz világnapja márc.22. – Víztorony látogatás 

Felelős: Magyar Ferencné, Nagy Szabolcs, Oktatók 

 Fenntarthatósági témahét előkészítése 

Felelős: Kiss Attila 

 Diákolimpiai versenyek tavaszi fordulói 

Felelős: Testnevelő Oktatók 

Április: 

 Fenntarthatósági témahét lebonyolítása – április 19.- április 23. 

A Föld Napja április 22.  

Kerékpáros ügyességi háziverseny – Szabolcsiné Kékes Katalin 

Felelős: Kiss Attila, Oktatók 

 Westsik Napok  

Felelős: Oktatók 

 Netfit mérés zárása, dokumentációja  

Felelős: Testnevelő Oktatók 

Május: 

 Ballagás – Farkasné Szilágyi Zsuzsa 

 Írásbeli érettségi, szakmai vizsgák 

 Országos kompetencia- mérés lebonyolítás 2019.május 26. 

Lebonyolításban résztvevők: 10. évfolyam osztályfőnökei 

 Kihívás Napja 

Felelős: Testnevelés Oktatók 

Június: 
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 Kis érettségik lebonyolítása 

 Felelős: Oktatók 

 Szóbeli érettségi vizsgák 

Felelős: Oktatók 

 Tanév zárása, dokumentációk 

Felelős: Oktatók 

 Munkaközösségi értekezlet -- A munkaközösség éves beszámolójának elkészítése 

Felelős: Magyar Ferencné 

 Az osztályfőnöki munkaközösség éves beszámolójának elkészítése 

Felelős: Szabolcsiné Kékes Katalin 

 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

 

         Magyar Ferencné 

            Reál munkaközösség- vezető 

 

7.5 Diák-önkormányzat 2020/2021. tanévi munkaterve 

Szeptember 

- Az osztályképviselők megválasztása, elnök megválasztása 

- Az éves programterv megbeszélése, elfogadása 

- Alakuló ülés lebonyolítása 

- Tirpák fesztiválon való segítőmunka 

- Verébavató előkészítése, lebonyolítása 

Október 

- DÖK gyűlés (verébavató értékelése, aktuális feladatok) 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról (iskolarádió) 

- „Kenyér világnapján” közreműködés 

November 

- DÖK gyűlés 

- Iskolamikulás előkészítése 

December 

- Iskolamikulás 

- DÖK gyűlés 

- Karácsonyi műsorban közreműködés, segítségnyújtás 

Január 
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- DÖK gyűlés 

- Az első félév DÖK munkájának értékelése 

Február 

- DÖK gyűlés 

- Jótékonysági bálon segítségnyújtás 

- A második félév feladatainak megszervezése 

Március 

- DÖK gyűlés 

- Westsik napok programtervezetének összeállítása 

Április 

- DÖK gyűlés 

- Westsik napok szervezése, lebonyolítása 

- Diáknap lebonyolítása 

Május 

- DÖK gyűlés 

- oktatónapi műsor összeállítása 

- Nemzeti összetartozás napjára felkészülés 

Június 

- Nemzeti összetartozás napja 

- Oktatónap 

- Éves munka értékelése 

 

Az iskola diákönkormányzata tevékeny szerepet vállal az iskola programjaiban. Ezért a tanév 

folyamán a munkatervtől eltérve egyéb programokban is részt veszünk. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.  

          

 

   

 DÖK segítő oktató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

westsik/000198-1/2020 westsik/000198-1/2020
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 
2020/2021. tanévi intézményi munkaterv 

 

43 
 

 

8. Az oktatói testület névsora: beosztás és egyéb megbízatás 

 

 

Név 
 

1.  Augusztinné Szabó Bernadett gyakorlati oktató 

2.  Becze Zsuzsanna közismereti oktató 

3.  Bíró Eszter szakmai elméleti oktató 

4.  Borszéki Péter közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

5.  Dakó Éva közismereti középiskolai oktató 

6.  Dr. Rubi Ferenc közismereti középiskolai oktató, igazgató 

7.  
Farkasné Szilágyi Zsuzsanna Olga közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, KT tag 

8.  
File Attila Tiborné közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, KT elnök 

9.  Jakab-Földesi Nikoletta Katalin  szakmai elméleti oktató (GYED) 

10.  Furman Ágnes szakmai elméleti oktató 

11.  Gönczi András közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

12.  Gyallai Tamara szakmai elméleti oktató, (GYED) 

13.  
Hajcsák Árpádné szakmai elméleti oktató, osztályfőnök, szakmai 

munkaközösség-vezető 

14.  Holhós Renáta szakmai elméleti oktató (GYED) 

15.  Huzsvainé Csák Viktória közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

16.  Kató Zsuzsanna gyakorlati oktató 

17.  
Kiss Attila szakmai elméleti oktató, osztályfőnök, munkavédelmi 

felelős 

18.  Kovács Istvánné gyakorlati (GYED) 

19.  Kovács - Ludman Gyöngyi Krisztina közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

20.  Kozák Attila Norbert gyakorlati oktató 

21.  Laczi László gyakorlati oktató 

22.  
Magyar Ferencné közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, reál 

munkaközösség-vezető 

23.  Molnár Magdolna Anna szakmai elméleti oktató (határozott idejű munkaviszony) 

24.  Nagy Péter Szabolcs közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

25.  Nyakas-Kisvárdai Mónika közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök 

26.  
Pásztor Tamás Endréné közismereti középiskolai oktató, könyvtáros-oktató,  

27.  
Páy Zsuzsanna közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, Fegyelmi 

bizottság elnöke 

28.  Pristyák István gyakorlati oktató 

29.  
Skrabákné Balogh Judit közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, 

tankönyvfelelős 

30.  Szabó Antalné szakmai elméleti oktató, szakmai igazgatóhelyettes,  

31.  Szabó László szakmai elméleti oktató, osztályfőnök 
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32.  
Szabolcsiné Kékes Katalin közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, 

osztályfőnöki munkaköz-vezető 

33.  
Tarhonics Beatrix 

közismereti középiskolai oktató, osztályfőnök, humán 

munkaközösség vezető 

34.  Tóth Csaba közismereti középiskolai oktató, oktatási igazgatóhelyettes 

 

9. A 2020/2021. tanévi továbbképzési terv 

Oktatók továbbtanulási terve 

Név Egyetem Szak Képzési idő Összeg/félév 

Bíró Eszter Debreceni 

Egyetem 

élelmiszeripari 

mérnökoktatói 

képzés 

1 év költségmentes/ 

államilag 

finanszírozott 

képzés 

Molnár 

Magdolna 

Anna 

Debreceni 

Egyetem 

élelmiszeripari 

mérnökoktatói 

képzés 

1,5 év költségmentes/ 

államilag 

finanszírozott 

képzés 

 

Oktatók továbbképzési terve 

A 2020/2021. tanévben oktató továbbképzés a VEKOP-6.2.2. projekt általi igényfelmérés 

alapján 2 fő oktatót érint (Műszaki és Agrár területen szervezett továbbképzés) 

Név Tanfolyam jellege Képzési 

Idő/Akkreditált 

Összeg 

 

1. sz. melléklet 

 

A 326/ 2013 Kormányrendelet 19. § (1) szerinti középszintű érettségi vizsga feladataiban 

közreműködő oktatók:  

13.B 

Tantárgy Oktató 

Matematika  

Magyar nyelv Nyakas-Kisvárdai Mónika 

Történelem Tarhonics Beatrix 

Angol nyelv  
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Testnevelés  

Szakmai tantárgy: Élelmiszeripari ismeretek 

(írásbeli, szóbeli) 

Furman Ágnes, 

Jegyző Farkasné Szilágyi Zsuzsanna Olga 

 

Szakmai vizsgák feladataiban közreműködő oktatók 

3/11.B Cukrász (34 811 01)   

Vizsgáztatók Oktató 

Vizsgabizottság tagja (cukrász technológia 

írásbeli-szóbeli) 

Furman Ágnes 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő  

(szóbeli) 

Becze Zsuzsanna 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat C2) 

Laczi László 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat C1) 

Pásztorné Barta Tünde 

Jegyző - 

Vizsgaszervezéséért felelős Szabó Antalné 

 

3/11.C Pék- Cukrász  

Vizsgáztatók Oktató 

Vizsgabizottság tagja (pék technológia 

írásbeli-szóbeli) 

Furman Ágnes 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(szóbeli) 

Dakó Éva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat P2) 

Laczi László 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat P1) 

Kozák Attila 

Jegyző - 

Vizsgaszervezéséért felelős Szabó Antalné 

 

3/11. D (Pék) (34 541 05) 

Vizsgáztatók Oktató 

Vizsgabizottság tagja (pék technológia 

írásbeli-szóbeli) 

Bíró Eszter 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat P2) 

Pristyák István 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(gyakorlat P1) 

Kozák Attila Norbert 

Jegyző - 

Vizsgaszervezéséért felelős Szabó Antalné 
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3/11. D  Húsipari termékgyártó (34 541 03) 

Vizsgáztatók Oktató 

Vizsgabizottság tagja (gyakorlat- szóbeli) Szabó László 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(szóbeli) 

Gácsiné Bocz Judit 

Jegyző - 

Vizsgaszervezéséért felelős Szabó Antalné 

 

1/15. A Sütő-és cukrászipari technikus () 

Vizsgáztatók Oktató 

Vizsgabizottság tagja (gyakorlat) Laczi László 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő 

(szóbeli) 

Furman Ágnes, Kató Zsuzsanna 

Jegyző - 

Vizsgaszervezéséért felelős Szabó Antalné 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

   
 
 
 
 
 
 

File Attila Tiborné     Dr. Rubi Ferenc 
 Közalkalmazotti Tanács elnöke                      igazgató 
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NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott Dr. Rubi Ferenc, mint az Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és 

Szakképző Iskola igazgatója nyilatkozom, hogy a 2020/2021. tanévi munkatervet az intézmény 

gyakorlati képzésében résztvevő gazdálkodó szervezetek megismerték és elfogadták. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

         Dr. Rubi Ferenc 

                igazgató 
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