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A 

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági  

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  

MUNKATERVE ÉS ESEMÉNYNAPTÁRA 

a 2020/2021 tanévre 

 

 

Az iskola munkaterve a 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 27/2020 

(VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről, a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, valamint a 

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról előírásainak figyelembevételével készült. 

 

Kiemelt feladataink közé tartozik: 

 az intézmény új szervezeti és tanulmányi/képzési struktúrájának megfelelő oktatói munka kialakítása 

 a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum vezetőségével és a partneriskolákkal való minél szélesebb körű 

együttműködés kialakítása 

 a kialakult járványügyi helyzetre való adekvát reakciók, protokollok kialakítása, folyamatos felülvizsgálata 

és ellenőrzése 

 a GINOP 6.2.3 lemorzsolódást csökkentő program szakmai és pénzügyi zárása  

 az iskolánk népszerűsítése szakmai napokon kidolgozott terv alapján 

 a tanulói létszám növelése széles körű együttműködési stratégiák (pl. Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara) és nevelési-pedagógiai módszerek alkalmazásával  

 a szükséges fejlesztések és tehetséggondozás elvégzése 

 a szakmai, érettségi és technikusi vizsgák sikerének előmozdítása 

 

Oktatói testületünk, iskolánk hagyományait őrizve, a szakképzés 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, ébren tartsuk érdeklődésüket. 

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

személyiséget tiszteletben tartó és magatartáskultúráját tapintatosan alakító nevelői-pedagógusi kultúrával.  

Fontos a törvényi változások folyamatos nyomon követése, megismerése, ez alapján az okiratok megfelelő 

vezetése. 
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Nevelési  célok, feladatok: 

 A kompetencia alapú oktatás követelményeit követve érvényesítenünk kell: a kommunikációs képesség, a 

szociális kompetenciák, a logikus és problémameglátó- és megoldó gondolkodás fejlesztését. 

 A digitális oktatás lehetőségeinek kiterjesztése, digitális tudástár létrehozása. 

 Különösen fontos a szociális és érzelmi kompetencia fejlesztése. 

 A  szociális és érzelmi készségek, képességek fejlesztése kooperatív technikák, szituációs játékok, 

egyeztetésen alapuló, kárhelyreállító (resztoratív)  konfliktuskezelő technikák, asszertív és győztes-győztes 

(win-win) technikák alkalmazásával 

 Az egyéni és társadalmi hátrányból fakadó intézményi lemorzsolódás csökkentése: GINOP 6.2.3. 

program, rendszeres kapcsolattartással a szülőkkel és gyermekvédelmi intézményekkel, gyógypedagógus 

tanár fejlesztési terve alapján, iskolai védőnő bevonásával, DÖK segítségével 

 A tehetséges tanulók fejlesztése, tehetségpont működtetése (KedvENTZ Tehetségpont).  

 Hagyományosan felkészíteni a diákokat iskolai és egyéb szakmai versenyekre: pl. házi szakmai verseny, 

különböző (országos) szakmai megmérettetés, SZKTV, OSZTV stb. 

 Az előző évi kompetenciamérések eredményeinek javítására, a tanulók fejlesztésére 

 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 digitális kor előnyeinek kiaknázására, és veszélyeinek elkerülésére való nevelés: netikett, adathalászat 

elleni védelem, veszélyes tartalmak elkerülése 

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

 Folytatni a másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatását, a tanulók empátiakészségének 

fejlesztését (pl.  hagyományosan az N-tone integrált vízisport fesztivál keretében) 

 Ökológiailag tudatos diákság kinevelése: a fenntarthatóság, a globális problémák iránti érzékenység  

növelése. 

  Hagyományos ökoiskolai kampányainkkal mindennapi gyakorlattá tenni a környezettudatos magatartást: 

pl. szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, „Te szedd!” mozgalom, EWWR (European Week for Waste 

Reduction), fenntarthatósági témahét, egészség napok stb. 

  Energiatakarékos szemlélet fenntartása, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása. 

Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben. 

 A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése. 

 A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmi vétség esetén) – 

levélben, telefonon, személyes kapcsolatteremtés. 
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 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:  pl.  

érzelmi állapotok és szükségletek kifejezése, „osztályalkotmány” vagy szabályrendszer kialakítása, 

szituációs és egyéb közösségépítő játékok, facebook kommunikáció, logikai játékok, versenyek stb 

 Hagyományosan a diákok felkészítésének és részvételének támogatása a megyei és városi szervezésű 

versenyekre, vetélkedőkre, rendezvényekre: pl. kollégiumok közötti vetélkedők, diáknapi rendezvények, 

pályaorientációs programok, falunapok, színjátszó találkozók, sportversenyek, stb. 

 A közösségépítés eszközeként színvonalas iskolai és városi rendezvények szerevezése pl. állami ünnepek, 

szalagavató, ballagás stb 

 

Célunk sokoldalú, harmonikus, az európai humanista értékrendet képviselő közösségek fejlesztése különféle 

céltudatosan megválasztott tevékenységek szervezésével. Olyan lehetőségek teremtése, ahol a diákok és a 

pedagógusok kötetlen, de egyúttal hatékony formában dolgozzák fel a tanulókat érintő helyzeteket. 

 

A 2020/2021-as tanév rendje és beosztása 

      Szorgalmi idő 

 első tanítási nap: 2020. szeptember 1. kedd 

 első félév: 2021. január 22-ig (péntek) tart.  

 Osztályozó értekezlet (első félév): 2021. jan. 20. 

 Az iskolák 2021. jan. 29-ig (péntek) értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben 

elért tanulmányi eredményekről. 

 Értékelő értekezlet: 2021. február 02. kedd 

 utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd 

 utolsó tanítási nap: 2021. április 30. a befejező évfolyamon vagy befejező szakképzési évfolyamon 

 Osztályozó értekezlet (második félév): 2021. június 10. 

 Beiratkozás: 2021. június 22. 

 Tanévzáró értekezlet: 2020. június 29. kedd 

 

Szünetek:  

 őszi szünet: 2020. okt. 23. (péntek) - nov. 01. (vasárnap)  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 

pedig november 2. (hétfő). 

 

 téli szünet: 2020. dec. 19. (szombat) - 2021. jan. 03. (vasárnap) 
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A téli szünet előtt utoljára 2020. december 18-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 

2021. január 4. (hétfő) lesz. 

 

 tavaszi szünet: 2021. ápr. 01. (csütörtök) – 2021. ápr. 06. (kedd) 

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

2021. április 07. (szerda). 

 

Témahetek: 

a) Pénz7 Pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 01-05. 

b) Digitális Témahét 2021. március 22-26. 

c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. 

 

Netfitt mérés: 

2021. jan. 11. - ápr. 23. 

 

Országos mérés:  

2021. május 26. (szerda)  A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való 

részvétellel teljesítenek 

     

Tanítási napok száma: 

 szakgimnáziumban: százhetvennyolc (178) tanítási nap 

 szakközépiskolában: százhetvenkilenc (179) tanítási nap 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 

a szakközépiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 Tanítás nélküli munkanapok (összesen 8 nap): 

2020. szept. 14. (H) tanítás nélküli munkanap – felkészülés a digitális 

oktatásra 

1 nap 

2020. december 18. (P) tanítás nélküli munkanap – lemorzsolódás 

csökkentése 

1 nap 

2021. április 22. (CS) pályaorientációs nap és egészség nap DÖK 1 nap 

2021. május 3-6. (H-CS) Írásbeli érettségi vizsga 4 nap 

2021. május 17. (H) pályaorientációs nap 1 nap 

 

Vizsgáztatás: 

A tanév során érettségi és szakmai vizsgabizottság munkájában részt vevő oktatók és munkaidő beosztásuk: 
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Mátyás Jenő kollégiumi nevelő: 14.00-22.00 

Stossek Balázs Mátyás: igazgató: 7.30-15.30 

Tóth István János magyar szakos tanár: 7:30-13:40 

 

Szakértői feladatot ellátó oktató jelenleg nincsen. 

 

Az érettségi vizsgákban érintett oktatók:  

Baloghné Albert Melinda, Törökné Dzsaja Erzsébet, Bem Judit, Kránitz Lóránd, László József, László-Knoll 

Viktória, Sziromné Dobi Éva, Piilingné Gégényi Edina, Tóth István  

 

Szakmai vizsgáztatásban érintett oktatók:  

Bontovics Elvira, Boruzs Ferenc, Czombál Tamás, Horváth Zoltán, Juraszkó Pálné, Kutainé Kiss Ildikó, Márton 

Rozália, Nyuliné Aradi Katalin, Sarudi Imre Pálné, Törökné Dzsaja Erzsébet, Vadász-Király Edit, Hartyáni Rita 
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ESEMÉNYEK 

Egész évben folyamatos események: 

1. vezetőségi értekezletek: minden hétfő reggel 8.00-kor 

2. oktatói testületi értekezletek: minden kedden 14.00-tól 

3. Pedagógiai szakmaközi értekezlet: minden hónap első hétfője, 14.00-kor 

4. óralátogatások (vezetőség, felkért tanárok) 

5. továbbképzések (vezetőség, kijelölt tanárok képzési terv alapján) 

6. Próba érettségik (kisérettségik) május-júniusban 12. /szé évfolyamon; idegen nyelvből januárban 

13./szé évfolyamon 

7. Próba szakmai vizsgák a végzős szakmás évfolyamokon 

8. Szintvizsgák 9. szakközépiskolai évfolyamokon 

9. szántóföldi / kertészeti/ szőlészeti idénymunkák (családi gazdálkodó, gazda, mg.-i szakgimnáziumi, 

mg.-i technikusi, kertész, kistermelő, parkfenntartó szakgimnáziumi, kertész technikusi, virágkötő 

osztályok) 

10. parkosítás, kertgondozás az iskola, Velence város és Székesfehérvár területén (gazda, kertész, 

parkfenntartó szakgimnáziumi és technikusi, virágkötő osztályok ) 

11. állattartással kapcsolatos feladatok (családi gazdálkodó, gazda, kistermelő, mg-i technikusi osztályok) 

12. saját termék előállítása (családi gazdálkodó, kertész, kistermelő, virágkötő osztályok) 

13. Árusítás tanboltban egész évben (eladó osztály diákjai, kijelölt tanárok, technikai dolgozók, más kijelölt 

diákok) 

14. Árusítás iskolát népszerűsítő programokon (Vadgasztronómiai nap, Megyekorzók stb), termelői piacon 

(eladó osztály diákjai, családi gazdálkodó, kistermelő osztályok diákjai, más kijelölt diákok, kijelölt 

tanárok, technikai dolgozók) 

15. Ökoiskolai és DÖK programok (ökoiskolai koordinátor, DÖK vezető) 

16. Tehetséggondozás: tehetségpont működtetése (kollégiumi kézművesség) 

17. Kollégiumi sportprogramok és vetélkedők: foci, ping-pong, csocsó, szellemi vetélkedő, színjátszó kör, 

más kollégiumok által meghirdetett versenyek (pl költészet napja), hadi torna, honvédelmi vetélkedő  

 

Hosszabb távot felölelő események: 

1. GINOP 6.2.3 a korai iskolaelhagyás csökkentésére befejező szakasza (pályázati felelősök, 

koordinátorok) 

2. Pályázati tevékenység (vezetőség, Csiszár Alexandra, kijelölt team) 

3. Határtalanul program testvériskolai kapcsolat fenntartására (Márhoffer István, kijelölt team) 

4. Tehetség pont működtetése: KedvENTZ tehetségpont, installációk bemutatása (Márhoffer István, 

Bontovics Elvira) 
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ESEMÉNYNAPTÁR 

 

AUGUSZTUS 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

24. 08.00 101 Alakuló értekezlet  Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

24-25. 

 

09.00-16.30 

 

tantermek 

 

Gólyatábor 

 

Novozáncki Veronika 

Érintett tanárok 

26. 08.00-12.00 

 

tantermek 

 

Munkaközösségi értekezletek mk. vezetők, érintett 

oktatók 

27-28. 09:00-14:00 tantermek Javítóvizsga konzultáció és javítóvizsgák Sziromné Dobi Éva, 

osztályfőnökök 

érintett tanárok 

31. 09:00-11:30 

11:40-13:30 

101 

 

Tanévnyitó értekezlet 

Adminisztráció 

Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

tantestület 

27-31. 8.00-12.00 titkárság Pótbeiratkozás Király-Solymos Anita 

Schéner Krisztina 

 

SZEPTEMBER 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

 

1. 

15.00-től  

17.00-tól 

kollégium 

ebédlő 

Beköltözés a kollégiumba 

Szülői értekezlet, balesetvédelmi oktatás 

Kollégium oktatói 

1. 

 

7:30-08:00 

08.00-11.30 

alakuló tér 

tantermek, 

ebédlő  

Tanévnyitó ünnepség 

Első tanítási nap (osztályfőnöki órák, 

balesetvédelmi oktatás) 

Sziromné Dobi Éva 

oktatói testület 

1-3. 

 

08.00-11.00  Tankönyvosztás Nyuliné Aradi Katalin 

9. 17.00 kollégium DÖK-gyűlés Pálmai Norbert 

14. 7.30-13:40 101 terem tanítás nélküli munkanap Stossek Balázs, Pálfi Éva 

18. 9:00-18:00 Megyekorzó 

Etyek 

Árusítás, iskola népszerűsítése Kutainé Kiss Ildikó 

Törökné Dzsaja Erzsébet 

21-25. 15:00 tantermek Szülői értekezlet a 9. osztályosoknak osztályfőnökök 
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24.   

 

 

8.00 

iskola területe Iskolanyitogató „Alma” nap: pályaválasztási 

orientáció 6-7. oszt. tanulóknak 

Stossek Balázs 

Nyuliné Aradi Katalin 

25.  8:00-13:00 iskola területe Magyar Diáksport Napja testnevelő tanárok 

 

 

OKTÓBER 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

2. 

 

 

 

 

 

iskola 

 

 

9.-es törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése, 

tanmenetek ellenőrzése 

 

Sarudi Imre Pálné 

Baloghné Melinda 

Sziromné D. Éva 

5.  iskola Fenntarthatóság, újrahasznosítás napja Kránitz Loránd, 

Kerkuska László 

5-11. 

 

15:00-tól tantermek 

 

Szülői értekezletek a 10-13. évfolyamokon 

 

Osztályfőnökök 

 

6.  7:30-tól  tantermek Aradi vértanúk emléknapja (rugalmas beosztásban 

órán megemlékezés) 

Osztályfőnökök, László 

József 

7.  8:00 Érd  Pályaválasztási nap Nyuliné A.K. 

7-8. 7: 30-

12.30 

iskola területe Kamarai nyílt napok Lóky Gabriella 

Nyuliné A.K. 

Stossek Balázs 

15. 8:00 Szent István 

Egyetem 

Kegyeleti virágkötő verseny 

 

Bontovics Elvira 

15.  Iskola 

 

Felvételi tájékoztató, tagozatkódok  

Statisztikai adatszolgáltatás 

 

Stossek Balázs / Sarudi 

Imre Pálné 

Iskolatitkár 

20-21. 9:00 Székes-fehévár Fejér Megyei Pályaválasztási Napok Stossek Balázs 

kijelölt tanárok 

21. 9:00  Kertész témanap: pályaorientáció 6-7. o. Nyuliné A.K. 

 

22. 

 

7:30 

 

 

iskola alakuló 

tér 

Az 1956-os forradalom emléknapja, a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának ünnepe - megemlékezés 

László József, Tóth 

István 
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 23-nov. 

1.  

  Ő s z i  s z ü n e t  

 

 

NOVEMBER 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

Nov. első 

hét 

 Kollégium Kollégiumi újság megjelenése Pálmai N., Mátyás J., 

DÖK 

5. 9:00 Dunaújváros Pályaválasztási napok Nyuliné A.K. 

Kovács Krisztina 

kijelölt tanárok 

10. 13: 45 

 

iskola 

 

 

Munkaközösségi értekezletek Sziromné D. Éva 

Sarudi Imre Pálné 

11. 8:00-

13.00 

iskola területe  Nyílt nap: 

pályaorientáció diákoknak, tájékoztató szülőknek 

Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

Kovács Krisztina 

Nyuliné A. Katalin 

16-20. 

 

 

 

iskola Európai Hulladékcsökkentési Hét: ökoiskolai 

programok 

Kránitz Lóránd 

23-25. 18.30-tól Kondi terem Kollégiumi ping-pong és csocsó bajnokság Szűcsné B.T., Mátyás J. 

9-27. 

között 

  Pályaválasztási napok: Csákvár, Mezőfalva, Aba, 

Százhalombatta 

Nyuliné A. Katalin,  

érintett oktatók 

 

DECEMBER  

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

4. 8:00-

13.00 

iskola területe Második Nyílt nap: pályaorientáció diákoknak, 

tájékoztató szülőknek 

Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

Kovács Krisztina 

Nyuliné A. Katalin 

7.  

 

11.00-

13.00 

 

Iskola 

 

 

Entz-nap  

Gólyaavató 

Márhoffer István, 

osztályfőnökök 
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6.  17.00-tól ebédlő Mikulás napi ünnepség, DISCO DÖK, Pálmai N.  

Mátyás J. , Szűcsné B.T.  

11. 

 

16.00-

22.00 

Kápolnásnyék 

 

Szalagavató ünnepség Kutainé Kiss Ildikó, 

Pálfi Éva 

17. 17.00 Ebédlő Óév búcsúztató/Kollégiumi karácsony kollégiumi oktatók, 

diákok 

 

18. 

08:00-

11:30 

12:00 

Tantermek 

 

Ebédlő 

Karácsonyi megemlékezés az osztályokban 

 

Összes dolgozói karácsony nyugdíjas kollégákkal 

Osztályfőnökök 

 

Szűcsné B.T. 

Czombál Tamás 

19.  8.00-

13.00 

101 Tanítás nélküli munkanap, téma: lemorzsolódás 

csökkentése 

Sarudi Imre Pálné 

Sziromné Dobi Éva 

19-január  

3. 

  Téli szünet  

 

 

JANUÁR 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

8.   Szintvizsgákra való jelentkezés: 9. osztályok Kovács Krisztina 

11. folya-

matos 

iskola NETFIT mérés kezdete 

 

Csillag Kata 

Kerkuska László 

11.-12. 18.30 Kollégium Műveltségi-ügyességi vetélkedő Mátyás J. 

14.  9:00 iskola Gasztronómiai nap: eladó, családi gazdálkodó, 

panziós-fogadós szakmák bemutatása 

Czombál Tamás 

Nyuliné A. K. 

18-22.  iskola Szakmai házi versenyek I. forduló gazda-kertész 

munkaközösség 

22.  

 

 iskola „Magyar Kultúra Napja”  

Kérdőíves csapatverseny 

Tóth István János, 

osztályfőnökök 

 3. hét  kollégium Kollégiumi újság megjelenése Pálmai Norbert, Mátyás 

Jenő, DÖK 

20.  13:00 101 Osztályozó értekezlet 

 

Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

29.   Félévi értesítők kiosztása  
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FEBRUÁR 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

1-2. 8.00-tól 

12:00 

 Osztályozóvizsgák Sziromné Dobi Éva, 

érintett tanárok 

2. 13: 40 101 tanterem Nevelőtestületi értekezlet: első félévi pedagógiai 

munka elemzése, értékelése. 

Stossek Balázs 

és oktatói testület 

5.-éig  Iskola Tankönyvek kijelölése a 2021/2022-es tanévre Nyuliné Aradi Katalin 

9. 14.00 101 Munkaközösség értekezletek Bontovics Elvira 

Juraszkó Pálné 

Sziromné Dobi Éva 

Kutainé Kiss Ildikó 

 

9-26.  Iskola Szakmai házi versenyek II. forduló Bontovics Elvira 

Kijelölt gyakorlati tanárok 

15.  

 

Iskola Az érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés Sarudi Imre Pálné 

Kovács Krisztina 

15-19. 15:00 iskola Szülői értekezletek osztályfőnökök 

19.  18:00 iskola III. Alapítványi farsangi bál Juraszkó Pálné 

Schéner Krisztina 

Kijelölt tanárok 

22-

márc. 

05. 

 Iskola Próba szakmai vizsga a végzős szakképző 

évfolyamoknak 

Kovács Krisztina 

Kijelölt gyakorlati tanárok 

25.  iskola A kommunista és más diktatúrák áldozatainak 

emléknapja  

László József  

 

 

28-ig 

  Tételigénylés szakmai vizsgákra, 

Szakmai vizsgák bejelentése  

Tankönyv megrendelés a 2021/2022-es tanévre 

Kovács Krisztina 

 

Nyuliné Aradi Katalin 
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MÁRCIUS 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

1-5. 

 

 iskola Pénz 7 Pénzügyi témahét programja 

 

Csiszár Alexandra, Marton 

János 

 

8. 12:00 Iskola  Nőnapi köszöntő Nyárai István 

12.  

 

 

8.00 

 

Alakuló tér Ünnepi műsor: 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc  

László-Knoll Viktória, 

Bem Judit 

15-től  Iskola ágazati alapozó vizsgák előkészítése a 9. szakképző 

évfolyamokon 

Kovács Krisztina 

gyakorlati tanárok 

18 körül  iskola,  

Velence 

Te szedd! mozgalom Horváth Zoltán 

22.  Iskola A víz napja vetélkedő: Ökoiskola Kránitz Lóránd 

Osztályfőnökök 

22-26.  iskola Digitális témahét Pálfi Éva 

 

 

ÁPRILIS 

N a p Ó r a H e l y F e l a d a t Felelős 

1-6.    Tavaszi szünet  

16.  Iskola, 

kollégium 

Megemlékezés a Holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, történelem illetve osztályfőnöki 

órákon 

László József 

osztályfőnökök 

19-23.  iskola, 

természet 

Fenntarthatósági témahét Kránitz Lóránd 

 

22. 7:30-

13.30 

iskola Pályaorientációs nap és egészségnap 

DÖK nap – tanítás nélküli munkanap 

Bem Judit 

Boruzs Ferenc 

23-ig  Iskola NETFIT mérés vége Csillag Kata 

Kerkuska László 

27. 13:45 Iskola Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon Stossek Balázs  

Sarudi Imre Pálné 

29. 16.00 ebédlő Végzős kollégisták búcsúztatása DÖK, Szűcsné Boros T.  
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30-ig  Iskola Értesítés megküldése a felvételiző tanulóknak (és ált. 

iskoláknak) 

Stossek Balázs  

Sarudi Imre Pálné 

30.  14:00 iskola Ballagás Törökné Dzsaja Erzsébet, 

Bem Judit 

30-ig   Ökoiskola pályázat benyújtása Kránitz Loránd 

 

 

MÁJUS 

N A P Ó R A H E L Y F E L A D A T FELELŐS 

3.  8.00 iskola Érettségi írásbeli magyar ny. és i. 

(tanítás nélküli munkanap) 

Stossek Balázs 

 

4. 8.00 iskola Érettségi írásbeli matematika 

(tanítás nélküli munkanap) 

Stossek Balázs 

 

5. 8.00 iskola Érettségi írásbeli történelem 

(tanítás nélküli munkanap) 

Stossek Balázs 

 

6. 8.00 iskola Érettségi írásbeli angol nyelv 

(tanítás nélküli munkanap) 

Stossek Balázs 

7. 8.00 iskola Érettségi írásbeli német nyelv Stossek Balázs 

10. 8.00 iskola Szakmai írásbeli vizsgák Kovács Krisztina 

 

17. 8.00-

13.00 

iskola Pályaorientációs nap Kissné Kutai Ildikó 

24-jún.15.  iskola Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák Kovács Krisztina 

 

 

24-jún.15   ágazati alapozó vizsgák a 9. szakképző évfolyamokon  

26. 8.00 iskola Alapkészségek mérése 10. o-ban 

(Kompetenciamérés) 

Bem Judit 

28. 9:00 VVSI Sukoró Ntone Integrált Sárkányhajó Fesztivál Stossek Balázs 

 

JÚNIUS  

N A P Ó R A H E L Y F E L A D A T FELELŐS 
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első hét  Kollégium Kollégiumi újság megjelenése Mátyás J. Pálmai N. DÖK 

4. 08.00 Iskola A Nemzeti Összetartozás Napja Stossek Balázs 

10. 8:00 101 Osztályozó értekezlet Sarudi Imre Pálné 

Stossek Balázs 

16-tól  iskola Összefüggő nyári szakmai gyakorlat megkezdése Kovács Krisztina 

Kijelölt gyakorlati és 

elméleti tanárok 

16-17. 8:00 iskola Érettségi szóbeli vizsgák 

 

Stossek Balázs 

Schéner Krisztina 

17-18. 8.00 iskola Osztályozó vizsgák  Sziromné Dobi Éva 

László-Knoll Viktória 

22. 8.-12.00 Iskola Beiratkozás (9. osztályba) Sarudi Imre Pálné 

Sziromné Dobi Éva 

25. 8.30 Alakuló tér, 

tantermek 

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás Stossek Balázs 

osztályfőnökök 

28. 9.00 101 tanterem Tanévzáró értekezlet Stossek Balázs 

Sarudi Imre Pálné 

07. 01-08. 

22. 

   

Nyári szünet 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2020/2021. évi munkatervét az 

oktatói testület, a Diákönkormányzat, a képzési tanács  megismerte és megvitatta, a dokumentumban foglaltakat 

véleményezte és jóváhagyta. 

A nyilatkozatok és jelenléti ívek a csatolmányban találhatók meg. 

 

Velence, 2020. augusztus 31.  

 

        Stossek Balázs 

                 igazgató sk. 

 

 

 

 

 

 


