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A SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI,
ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA
2017/2018. TANÉVI MUNKATERVE
(14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján)

A tanév, a tanítási év
A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási
napja 2018. június 15. (péntek). A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban
százhetvennyolc a tanítási napok száma.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2018. május 3.,
d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban,
egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2018. január 5.,
A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében –
az igazgató határozza meg.
A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain,
amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a
keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó
napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok
száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.
A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az
iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott
pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő 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.
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
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Tanítás nélküli munkanapok (8 nap) felhasználása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nap: november 22. (szerda) - Pályaorientációs nap
nap: november 30. (csütörtök) - diáknap (András-nap)
nap: december 22. (péntek) – ünnepi készülődés
nap: március 10. (szombat) – munkanap áthelyezés (március 16.)
nap: április 21. (szombat) – munkanap áthelyezés (április 30.)
nap május 7. (hétfő) - érettségi szünet
nap: május 8. (kedd) - érettségi szünet
nap: május 9. (szerda) - érettségi szünet

A témahetek megszervezése
a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott
méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés
napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további
kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A
méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017.
november 24-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a
felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében
2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelésioktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni
a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a
2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá
a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által
működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi
feltételeknek történő megfelelését.
Színház, Fáy-bérlet:
•
•
•
•
•

•

2017. október 16.
12:00 Zsugori (zenés komédia)
2017. november 6. 12:00 Táncrapszódia (három táncjáték a Sopron Balett előadásában)
2018. február 26.
12:00 Ármány és szerelem (rockzenés játék)
2018.március 19.
12:00 Dühöngő ifjúság (színpadi játék)
Kamaraszínházi előadások:
o 2017.11.27. 12 óra: Csongor és Tünde
o 2017.12.04. 12 óra: Csongor és Tünde
o 2017.12.11. 12 óra: Csongor és Tünde
The Blues Brothers – musicalshow két részben
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2017. AUGUSZTUS
21. hétfő
9 óra: tanévnyitó értekezlet: nyári eseményekről tájékoztatás, a tanév előkészítése, a tanév
munkatervének véglegesítése.
23-24. szerda - csütörtök
Javítóvizsgák, felelős: Siposné Rétfalvi Edina.
2017. SZEPTEMBER
1. péntek
8 óra: tankönyvosztás
9 óra: tanévnyitó ünnepély, felelős: Hrubyné Pál Tímea (12. A)
első tanítási nap, osztályfőnöki órák (3 óra)
4. hétfő
Őszi érettségi vizsgákra jelentkezés határideje, felelős: Siposné Rétfalvi Edina.
16 óra: szülői értekezlet a 9. évfolyamon tájékoztató az iskoláról, tanulmányokról, tanévről,
az iskolai Házirendről, tanárok bemutatása, felelős: osztályfőnökök.
Felnőttoktatás indulása.
Felelősök: Módlyné Erdélyi Anita, Tóth Lajos, osztályfőnökök
6. szerda
16 óra: 8. évfolyamos tanulóknak központi felvételi előkészítő megnyitója.
További foglalkozások szerdánként 15 órától.
Felelős: Végh Boglárka, Tóth Lajos
10. vasárnap
Nemzetközi Túranap, felelős: Kádárné Rácz Andrea
11. hétfő
14 óra: Tűzvédelmi oktatás az iskola dolgozóinak
14.30: Tantestületi értekezlet
13. szerda
Munkaközösségek munkaterveinek leadási határideje
Felelős: munkaközösség-vezetők
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14. csütörtök
Városismereti vetélkedő a 9. A, 9. B és 9. Kny osztályoknak,
Felelős: Hrubyné Pál Tímea, 9. osztályok osztályfőnökei.
15. péntek
Bécsi városismereti projekt 9. K,
Felelős: Nagy-Takács Aliz, Pinezitsné Parrag Szilvia
19. kedd
11-14 óráig: munkaalkalmassági orvosi vizsgálat
22. péntek
OKTV iskolai jelentkezés határideje. A jelentkezést az ADAFOR-ban kell rögzíteni
09.29-ig.
Felelős: Keszeg Attila – matek
2017. OKTÓBER
2. hétfő
Szakmai javítóvizsgák kezdődnek (10.02. MK gyakorlat, 10.03. PÜSZ írásbeli-gyakorlat,
10.06. MK írásbeli, 10.17. MK-PÜSZ szóbeli)
6. péntek
Megemlékezés az aradi vértanúkról a soproni evangélikus temetőben - 9. évf.,
Felelős: 9. évfolyamos osztályfőnökök.
október 9. – november 10.
INTERFA versenysorozat az általános iskola 8. osztályosai számára
Felelős: Tóth Gabriella, Horváthné Pintér Mária
9. hétfő
15:30 óra: szülői munkaközösségi értekezlet. 16 óra: szülői értekezlet a 10-13. évfolyamon.
Felelős: Hrubyné Pál Tímea, osztályfőnökök.
Beiskolázási kampány kezdete
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
10. kedd
Operakaland a 9. Kny, 9. A, 9. B, 1/13. C osztályok tanulói részvételével
Felelős: Szabó Miklósné.
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10. kedd
Pályaorientációs pénzügyi-gazdasági tanórák 8. osztályosoknak az általános iskolákban,
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita, Grubits Márta
11.(szerda) – 19. (csütörtök)
Megyei Pedagógiai Napok – Bázisintézményi programok, továbbképzések a Fáyban.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina.
12. csütörtök
Elsősavató
Felelős: DÖK, Németh Norbert, 9. évfolyamos osztályfőnökök
13. péntek
OSAP statisztikai jelentés leadási határideje
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
16. hétfő
Színházbérleti előadás déltől: Zsugori
I. Pályaválasztási nyílt nap az iskolában:
- két tanítási nyelvű bemutató tanórák (egy osztályteremben történelem, másik
osztályteremben matematika németül és angolul) 16 órától,
- általános tájékoztató a beiskolázásról (17 órától).
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
17. kedd
Pénzügyi-számviteli ügyintéző és Vállalkozási mérlegképes könyvelő
szakmai javítóvizsga (szóbeli)
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
18. szerda
Bázisintézményi programok: 3. órában testnevelés bemutató óra (Németh Norbert)
10.30-tól: Jó gyakorlat keretében az összefüggő nyári gyakorlat tapasztalatainak ismertetése
(Tóth Lajos)

5

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA

20. péntek
A KIFIR-ben a középiskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat és nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 12. E
Felelős: Ujvári Szilvia, Gönye Réka, Végh Boglárka, Szigeti Enikő
Az általános iskolák értesítése a Fáyban továbbtanuló 9. és 10. osztályos tanulóik év végi
eredményéről és az általános iskolai diákigazolványuk visszaküldése.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
23. hétfő
Nemzeti ünnep – szünet
25. szerda
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny nevezési határideje.
Felelős: Tóth Lajos és Takács Éva
28-29.
Magyar emlékek nyomában I.
Lendva – Varasd – Zágráb (szombat-vasárnap, 2 nap, 1 éj)
Felelős: Vódli Zsolt
30-tól november 3-ig
Az őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

2017. NOVEMBER
2. csütörtök
A 9. Kny osztályban oktatott tanulók teljesítményének írásbeli értékelése
Felelős: Hajnal Eszter, Győri Nikoletta, P.P. Szilvia, Szőke Hajnalka, Horváthné P. Mária,
Nagy-Takács Aliz, Szabóné Putz Alexandra, Tóth Gabriella, Ujvári Szilvia
6. hétfő
Implom helyesírási verseny
Felelős/szervező: Végh Boglárka, Módlyné Erdélyi Anita
12:00 Színházbérlet – Táncrapszódia

6

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA

9. csütörtök
Pályaorientációs tájékoztató a szakképzésről a Soproni Szakképzési Centrumban
13. hétfő
14.30: tantestületi értekezlet
14. kedd
Pályaválasztási kiállítás
Felelős: Tóth Lajos
14 óra: Matematika OKTV I. kategória – TTK mk.
15. szerda
Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
16. csütörtök
Osztálydíszítés és verseny értékelése – Hrubyné Pál Tímea, Németh Norbert.
20-24.
EU szakképzési hét
22. szerda
Pályaorientációs programok, Fáy Szakmai Nap
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
IV. Fáy Labdarúgó Kupa
Felelős: Finta Zoltán
Tanítás nélküli munkanap
24. péntek
Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási
intézmények az Oktatási Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
27. hétfő
II. Pályaválasztási nyílt nap az iskolában:
- két tanítási nyelvű bemutató tanórák 16 órától,
- általános tájékoztató a beiskolázásról (17 órától)
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
INTERFA verseny eredményhirdetés a pályaválasztási napon
Felelős: Tóth Gabriella, Horváthné Pintér Mária
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30. csütörtök
András-nap – tanítás nélküli munkanap.
Felelős: DÖK, Németh Norbert, osztályfőnökök, nevelőtestület minden tagja.
2017. DECEMBER
2. szombat
Egy nap Bécsben (múzeumlátogatás, karácsonyi vásár)
4. hétfő
Helyesírási verseny iskolai döntője.
Felelős: Végh Boglárka, Módlyné Erdélyi Anita
6. szerda
17.00 Mikulás-est az iskolai dolgozók gyerekeinek, unokáinak.
Felelős: Kádárné Rácz Andrea (10. A).
7. csütörtök
18.00 Fáy karácsonyfái.
Felelős: Szabó Miklósné, Végh Boglárka, Varga Klaudia
8. péntek
A nyolcadikos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
11. hétfő
16 óra: fogadóóra a 9-13. évfolyamon.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina, osztályfőnökök
13. szerda
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik az
Oktatási Hivatalnak a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlap-igényüket.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
14. csütörtök
Hűség napja – megemlékezés városunk ünnepén 10. K
Felelős: Hajnal Eszter, Németh Rita, Vódli Zsolt
22. péntek
Tanítás nélküli munkanap

8

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA

23 – 02. téli szünet
A téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

2018. JANUÁR
12. péntek
Fáy-bál (19-01 óráig) a Diákönkormányzat szervezésében.
Felelős: Kádárné Rácz Andrea, Németh Norbert.
20. szombat 10 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett
intézményekben.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
25. csütörtök 14 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
25. csütörtök
14.30: osztályozó értekezlet
26. péntek
A tanítási év első félévének utolsó napja.
A bizonyítvány dátuma: január 26.
Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Felelős: osztályfőnökök.
17 óra: Szalagavató ünnepség
Felelős: 12. évfolyamos osztályfőnökök
29. hétfő
14.30: nevelőtestületi értekezlet – Az első félév pedagógiai munkájának értékelése.
Január vége, február eleje
Magyar emlékek nyomában II.
Auchwitz – Krakkó tanulmányút (szombat-vasárnap, 2 nap, 1 éj)
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2018. FEBRUÁR
1. csütörtök
Szakképzési tájékoztató a végzős tanulóknak OKJ-s képzéseinkről.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita, Grubits Márta
5. hétfő
15.30: szülői munkaközösségi értekezlet
16 óra: szülői értekezlet a 9-13. évfolyamon
Tájékoztató a végzős tanulók szülei számára az OKJ-s képzéseinkről.
Felelős: Herczeg Lászlóné, Módlyné Erdélyi Anita
8. csütörtök
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a
tanulókat, az értékelőlapokat kinyomtatva kipostázzák.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
9. péntek
Első félévi lemorzsolódási statisztika jelentése.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
15. csütörtök
A végzős tanulók jelentkezésének határideje az OKJ-s képzéseinkre.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
A tanév végi érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés határideje.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina, Módlyné Erdélyi Anita
19. hétfő
Az általános iskolák továbbítják a nyolcadikos tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak.
23. péntek
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 5/13. D
Felelős: Gönye Réka, Szabó Miklósné
24. szombat
Megyei matematika verseny.
Felelős: Takács Éva
26. hétfő
Színházbérlet: 12:00 Ármány és szerelem
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28. szerda
Előző tanévi kompetenciamérés eredményeinek publikálása.

2018. MÁRCIUS
1. csütörtök
Érettségi jelentkezés véglegesítése.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
5-9. (hétfő-péntek)
A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (Pénz7)
Órák az általános iskoláknak és saját diákjainknak.
Felelős: Grubits Márta és a szakképzési munkaközösség tagjai
10. szombat
Tanítás nélküli munkanap (március 16. péntek bedolgozása)
14. szerda
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkező nyolcadikosok
ideiglenes felvételi jegyzékét.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
Március 15-ei emlékezés 9. K
Felelős: Keszeg Attila, Németh Rita, Vódli Zsolt
15. csütörtök
Munkaszüneti nap
15-18.
Berlin Calling, A XX. század nyomában – Berlin, tanulmányút a 4 napos iskolai szünetben
16. péntek
Munkaszüneti nap (bedolgozva: március 10-én)
19. hétfő
Színházbérlet: 12:00 Dühöngő ifjúság
20. kedd
Kenguru matematikaverseny
Felelős: Tóth Lajos
21-22. szerda - csütörtök
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában a nyolcadikosok számára.
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26. hétfő

14.30: 11 és 12. évfolyamos osztályfőnökök ballagási megbeszélése
Felelős: 11. évfolyamos osztályfőnökök
28. szerda
Az Oktatási Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
29. csütörtök
A tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

2018. ÁPRILIS
2. hétfő
Húsvét – munkaszüneti nap
4. szerda
A 9. Kny osztályban oktatott tanulók teljesítményének írásbeli értékelése
Felelős: Hajnal Eszter, Győri Nikoletta, P.P. Szilvia, Szőke Hajnalka, Horváthné P. Mária,
Nagy-Takács Aliz, Szabóné Putz Alexandra, Tóth Gabriella, Ujvári Szilvia
9. hétfő
13.00-17.00 óra: Véradás.
Felelős: Szabóné Horváth Márta
14.30: tantestületi értekezlet
16 óra: fogadóóra
9-13. hétfő-péntek
Digitális témahét 2018. április 9. és 2017. április 19. között.
Felelős: Ujvári Szilvia, Somogyi Miklós
10. kedd
Pályaorientációs felmérés a végzős osztályokban.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita, 12 és 13. évfolyamos osztályfőnökök
Az Oktatási Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a nyolcadikos
jelentkezettek listáját.
11. szerda
Iskolai szavalóverseny a költészet napja alkalmából.
Felelős: Gönye Réka
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13. péntek
Szakmák Éjszakája 18 - 22 óra
Felelős: Tóth Lajos
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási
Hivatalnak.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
16. hétfő
Emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira.
Felelős: humán munkaközösség
Nyugdíjas-találkozó.
Felelős: Szabó Miklósné, Pinezitsné Parrag Szilvia
18. szerda
Emelt érettségi felkészítésre a jelentkezési lapok kiadása.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
20. péntek
Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
21. szombat
Tanítás nélküli munkanap (április 30. bedolgozása)
23-27. (hétfő-péntek)
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete.
Felelős: Kádárné Rácz Andrea
23. hétfő
14.30: Ballagási nevelőtestületi értekezlet
Felelős: 11. évfolyamos osztályfőnökök, koordinátor: Nagy-Takács Aliz
24. kedd
Írásbeli jelentkezés a 2018/19-es tanévi emelt érettségi felkészítőkre.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
27. péntek
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
A január 9-től kezdődő NETFIT mérések befejezésének határideje.
Felelős: Finta Zoltán
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30. hétfő
Munkaszüneti nap (április 21-én bedolgozva)
Április-május
Szép új világ – Élet és halál a Harmadik Birodalomban: Linz-Hartheim- Mauthausen
(1 nap, hétvégén)
2018. MÁJUS
1. kedd
Munkaszüneti nap
2. szerda
14.30: osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak
Bizonyítvány dátuma: május 3.
3. csütörtök
Utolsó tanítási nap a végzős tanulóknak
9 óra: Vidámballagás
Felelős: végzős osztályfőnökök
4. péntek
17 óra: Ballagás
Felelős: 11. évfolyam, osztályfőnökök
7. hétfőtől
Középszintű érettségi írásbeli vizsgák:
magyar (7.),
matematika (8.),
történelem (9.),
angol (10.),
német (11.),
biológia (15.),
ágazati szakmai vizsgatárgyak (16.)
informatika (17.),
földrajz (18.)
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7-8-9. hétfő-szerda

Tanítás nélküli munkanap
14-15. hétfő-kedd, 17-18. csütörtök-péntek, 23. szerda 8 órától
Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
7-18. hétfő-péntek
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
18. péntek
A 2018. 05. 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről.
21. Pünkösdhétfő
Munkaszüneti nap
23. szerda
Kompetenciamérés
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
30. szerda
Írásbeli szakmai vizsgadolgozatok megtekintése.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
Közép- és emelt szintű érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése 8-16 óra között a Fáyban.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
Május – június
Szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák

2018. JÚNIUS
1. péntek
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás (nyolcadikosok) befejezése a
fenntartónál.
NETFIT feltöltésének határideje.
Felelős: Finta Zoltán
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4. hétfő

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából - 11. A
Felelős: Nagy-Takács Aliz, Németh Rita, Végh Boglárka
5-6. kedd - szerda
Szóbeli vizsga a 10. K osztályban
Felelős: Ujvári Szilvia, Győri Nikolett, Németh Rita, Vódli Zsolt
7. csütörtök
Írásbeli vizsga a 9. K osztályban
Felelős: Nagy-Takács Aliz, Pinezitsné Parrag Szilvia
7-8. csütörtök - péntek
Célnyelvi mérés a 9. Kny osztályban. (Küszöbvizsga)
Írásbeli: június 7., Szóbeli: június 8.
Felelős: Ujvári Szilvia
14. csütörtök
14:30 Osztályozó értekezlet
15. péntek
Utolsó tanítási nap - Projektnap
18. hétfő
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat megkezdése a 10., 11. és 1/13. évfolyamon.
Felelős: Tóth Lajos
21. csütörtök
9 óra tanévzáró ünnepély – 11. E
Felelős: Szőke Hajnalka, Németh Rita, Végh Boglárka
18-29. hétfő-péntek
Középszintű szóbeli írásbeli vizsgák
12. A – 18-19-20-21.
12. E – 25-26-27-28.
5/13. D – 18-19-20.
22. péntek
Beiratkozás a felvett nyolcadikosok számára.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
Munkaközösségi éves értékelések leadása.
Felelős: munkaközösségek vezetői
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29. péntek
A szakképzési centrumok 2018. június hónapban megküldik a tantárgyfelosztás 0. verzióját a
fenntartó részére.
Második félévi lemorzsolódási statisztika jelentése.
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
2018. JÚLIUS
2. hétfő
9 óra: záróértekezlet
3. kedd
Nyári szabadság kezdete a pedagógusoknak

2018. AUGUSZTUS
15. szerda
A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző iskolák
esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak. A szakképzési centrumok 2018.
június hónapban megküldik a tantárgyfelosztás 0. verzióját a fenntartó részére.
22. szerda
9 óra: Nyitóértekezlet
28-29. kedd-szerda
Javítóvizsgák. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina

2018. SZEPTEMBER
3. hétfő
Első tanítási nap
Tanévnyitó ünnepély 11. B
Felelős: Finta Zoltán
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Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1.

A 2017. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

magyar nyelv és irodalom
földrajz
matematika
történelem
angol nyelv

magyar nyelv és irodalom
földrajz
matematika
történelem
angol nyelv
ágazati szakmai
ágazati szakmai vizsgatárgyak
vizsgatárgyak, vizuális kultúra
német nyelv
német nyelv
informatika
informatika
olasz nyelv
olasz nyelv
biológia, társadalomismeret
biológia
2.

Időpont

2017. október 16. 8.00
2017. október 16. 14.00
2017. október 17. 8.00
2017. október 18. 8.00
2017. október 19. 8.00
2017. október 20. 8.00
2017. október 24. 8.00
2017. október 25. 8.00
2017. október 26. 8.00
2017. október 26. 14.00

A 2017. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

szóbeli vizsgák
–
3.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

–
szóbeli vizsgák

Időpont

2017. november 9–13.
2017. november 20–24.

A 2018. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
ágazati szakmai
vizsgatárgyak
–
földrajz
4.

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
ágazati szakmai
vizsgatárgyak
informatika
földrajz

Időpont

2018. május 7. 8.00
2018. május 8. 8.00
2018. május 9. 8.00
2018. május 10. 8.00
2018. május 11. 8.00
2018. május 15. 8.00
2018. május 16. 8.00
2018. május 17. 8.00
2018. május 18. 14.00

A 2018. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

szóbeli vizsgák
–

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

–
szóbeli vizsgák
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II.

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységét a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban
kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. október 2–6., 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2017. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. február 5–9., 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2018. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. május 14–15., május 17–18., május 23., 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május–június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május–június
Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli
és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott
vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős
miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív
vizsgatevékenysége 2018. május 31-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a
vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az
írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a
mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének
szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével
egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét
biztosító intézményt.
7. A szakiskolában, valamint a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető
részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2018. június 14., a további
vizsgatevékenységeket 2018. június 29-ig kell megszervezni.
5.
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Az iskola az éves munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a
tanulókat. A 2017/18-as tanévben ezekre a versenyre készítjük fel a tanulókat a Fáyban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (pénzügyi-számviteli ügyintéző, logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző)
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (kereskedelem és közgazdaság ágazatokban)
Diákolimpiai sportversenyek a középfokú köznevelési intézmények tanulói részére
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi verseny
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny
Z. Szabó László szavalóverseny
Geolearn regionális vaktérképes verseny
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Nemzetközi Adventi Matematikaverseny
Megyei Matematikaverseny
PénzSztár országos pénzügyi vetélkedő
Handler nyelvi verseny (9., 10. osztályok) 2017. november, felelős: Nagy T. A., P.Parrag Sz.
Pálffy nyelvi verseny (10., 11., 12. évf.) 2018. január – február, felelős: Ujvári Sz., Szőke H.
Deák nyelvi verseny (9., 10. évf.) 2018. március – április, felelős: Tóth G., Győri N.
Bábeli Zűrzavar – Orsolya nyelvi verseny, 2017. november, felelős: Ujvári Sz.
Orsolya történelmi vetélkedő
Mezei futóverseny
Országos Illemtanverseny
„A siker kulcsa” gazdasági vetélkedő
SE KTK Tőzsde-vetélkedő
Futsal verseny
B33
Kortárs irodalmi vetélkedő
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Soproni Ifjúsági Pódium
Horváth Boldizsár Regionális Történelemverseny

Pedagógus minősítési eljárásba felvettek névsora:
•
•

Grubits Márta – pedagógus II. és mesterpedagógus minősítő eljárás szaktanácsadó pályázat
keretében
Leitnerné Sáli Ágnes – pedagógus II. minősítő eljárás

Tanfelügyeleti ellenőrzési tervbe bekerültek névsora:
•

Herczeg Lászlóné igazgató, vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
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Önértékelési tervbe bevett pedagógusok:
•
•
•

Herczeg Lászlóné,
Grubits Márta,
Leitnerné Sáli Ágnes

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
Határidők

Feladatok

Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
2017. szeptember 30. hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási
formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
2017. október 20. rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a
felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon
2017. október 20.
a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a
2017. október 31.
felvételi eljárás rendjéről.
Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára
2017. november 15.
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
2017. december 8. közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézménybe.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az
2017. december 13. időpontig jelentik az Oktatási Hivatalnak a hozzájuk a központi
írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
2018. január 20.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
2018. január 20.,
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
10.00
jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
2018. január 25.,
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
14.00
nem tudtak részt venni.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények az
2018. február 8.
Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
2018. február 19.
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az
Oktatási Hivatalnak.
2018. február 22.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
– március 13.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
2018. március 14.
jelentkezők felvételi jegyzékét.
2018. március 21– A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
22.
iskolában.
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2018. március 23.
2018. március 28.

2018. március 28.

2018. április 10.
2018. április 13.
2018. április 20.

2018. április 27.
2018. május 7–18.
2018. május 7.
– augusztus 31.

Az általános iskolának a módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni az Oktatási Hivatalnak.
Az Oktatási Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kijelöli a
Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú
tagintézményt és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az
általános iskolákat.
Az Oktatási Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti
a jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort
megküldi az Oktatási Hivatalnak.
Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
2018. június 1.
a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét
2018. június 18.
a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési
Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely
a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a
2018. június 21–23. Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott
időben.
2018. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
2018. május 18.
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A munkatervet az iskola nevelőtestülete 2017. szeptember 11-i értekezletén elfogadta.

Sopron, 2017. szeptember 11.

............................
Herczeg Lászlóné
igazgató

Melléklet:
Beiskolázási marketing terv
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