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Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2020/2021. tanév munkaterve

Éves munkaterv
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó
tanítási napja 2021. június 15. (kedd).
A tanítási napok száma nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban
százhetvenhét (177).
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap


középfokú iskolákban 2021. április 30.

A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének
keretében – az igazgató határozza meg.
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak oktatói
testületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. Az oktatói testületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
A tanítási évben oktatói testületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó,
az országos kompetenciamérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos
támogató rendszer, valamint a NETFIT rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó
rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. Az oktatói testületi értekezletről készített
jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban
nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás
nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel.
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Tanítás nélküli munkanapok (8 nap) felhasználása:
1. nap: november – pályaorientációs nap
2. nap: november 30. (hétfő) – diáknap (András-nap)
3. nap: december 12. (szombat) – munkanap áthelyezés – tanítás nélküli munkanap
4. nap: május 3. (hétfő) – érettségi szünet
5. nap: május 4. (kedd) – érettségi szünet
6. nap: május 5. (szerda) – érettségi szünet
7. nap: május 12. (szerda) – érettségi szünet
8. nap: május – pénzügyi-számviteli ügyintéző írásbeli szakmai vizsga
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a témahét keretében szervezhet az adott
témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.





Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja),
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között,
Digitális Témahét 2021. március 22-26. között,
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között.

Országos kompetenciaméréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021.
május 26-án szervezik meg az Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott
mérőeszközök alkalmazásával. 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 iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által
meghatározott módon.
A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – a
felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés
eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
Szakmák éjszakája – 2021. április 9. (péntek)
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I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2020. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák (Handler)
Emelt szintű írásbeli érettségi Középszintű írásbeli érettségi
Időpont
vizsga
vizsga
magyar nyelv és irodalom,
2020. október 19.
magyar nyelv és irodalom
magyar mint idegen nyelv
8.00 óra
2020. október 19.
földrajz
földrajz
14.00 óra
2020. október 20.
matematika
matematika
8.00 óra
2020. október 21.
történelem
történelem
8.00 óra
2020. október 22.
angol nyelv
angol nyelv
8.00 óra
ágazati és ágazaton belüli
ágazati és ágazaton belüli
2020. október 26.
specializáció szakmai érettségi specializáció szakmai érettségi
8.00 óra
vizsgatárgyak, vizuális kultúra vizsgatárgyak, vizuális kultúra
2020. október 27.
német nyelv
német nyelv
8.00 óra
2020. október 28.
informatika
informatika
8.00 óra
2020. október 29.
biológia, társadalomismeret
biológia
14.00 óra
fizika, ének-zene,
2020. október 30.
fizika, ének-zene
művészettörténet
14.00 óra
2. A 2020. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli
érettségi vizsga
szóbeli vizsgák
–

Középszintű szóbeli
érettségi vizsga
–
szóbeli vizsgák

4

Időpont
2020. november 12–16.
2020. november 23–27.

NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020
NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2020/2021. tanév munkaterve

3. A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű írásbeli érettségi
vizsga
magyar nyelv és irodalom

Középszintű érettségi írásbeli
vizsga
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

matematika

matematika

történelem

történelem

angol nyelv

angol nyelv

német nyelv

német nyelv

földrajz

földrajz

ágazati szakmai vizsgatárgyak,
ágazaton belüli specializáció
szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak,
ágazaton belüli specializáció
szakmai vizsgatárgyak

biológia

biológia

–

informatika

Időpont
2021. május 3.
8.00 óra
2021. május 4.
8.00 óra
2021. május 5.
8.00 óra
2021. május 6.
8.00 óra
2021. május 7.
8.00 óra
2021. május 11.
14.00 óra
2021. május 12.
8.00 óra
2021. május 13.
8.00 óra
2021. május 17.
8.00 óra

4. A 2021. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli
érettségi vizsga
szóbeli vizsgák
–

Középszintű szóbeli érettségi
vizsga
–
szóbeli vizsgák
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Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2020. október 5–9. 8.00-tól
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2020. október
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2021. május 17–28. 8.00-tól
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2021. május–június
A technikumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív
vizsgatevékenysége 2021. május 30-án 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 technikum a vizsgabejelentés és tételigénylés
megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli letételét biztosító intézményt.
PM vizsganaptár:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/vizsganaptar
NSZFH vizsgaidőpontok:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=540
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A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2020/2021. tanévben
Határidők

Feladatok
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
2020. szeptember 30.
középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
2020. október 20.
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
2020. október 20.
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
2020. november 16.
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
2020. december 4.
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az
időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a
2020. december 9.
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.
2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2021. január 23. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők
óra
számára az érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
2021. január 28. 14.00
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
óra
tudtak részt venni.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
2021. február 8.
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
2021. február 19.
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
március 12.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
2021. március 16.
felvételi jegyzékét.
2021. március 22–23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24.
2021. március 26.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
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2021. április 9.
2021. április 14.
2021. április 23.
2021. április 30.
2021. május 10–21.
2021.
május
augusztus 31.

10-

2021. június 1.
2020. június 1.
2021. június 22–24.

Az Oktatási Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal
által meghatározott módon – megküldi a 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 2020. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott
időben.
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Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre
felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá
diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. Ha az adott versenyt a munkaterv elfogadásakor még
nem hirdették meg, akkor a felkészítést a munkatervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti.
Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, akkor a fenntartó egyetértése szükséges.
A 2020/2021. tanévben ezekre a versenyekre 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 (logisztika és közgazdaság
ágazatokban)
Alapfokú és diákolimpiai sportversenyek
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny
Geolearn regionális vaktérképes verseny
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Megyei Matematikaverseny
PénzSztár országos pénzügyi vetélkedő
Handler nyelvi verseny
Pálffy nyelvi verseny
Deák nyelvi verseny
Bábeli Zűrzavar – Orsolya nyelvi verseny
Orsolya történelmi vetélkedő
Országos Illemtanverseny
„A siker kulcsa” gazdasági vetélkedő
SE KTK Tőzsde - vetélkedő
Zsebpénzügyes – pénzügyi tudatossági vetélkedő
Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikuma Nemzetközi
Tanirodai Versenye
Tudatos fogyasztó verseny
Marketing Challenge Day – Marketing verseny középiskolásoknak
Részvényfutam - A BÉT és a Pénziránytű Alapítvány tőzsdejátéka
Gépírás iskolai verseny
Szakképzési Centrumok Országos Futsal Bajnoksága
B33 kosárlabda bajnokság
Kortárs irodalmi vetélkedő
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Horváth Boldizsár Regionális Történelemverseny
„Olvasni jó!” - irodalmi vetélkedő
Soroptimist Karácsonyi Irodalmi Pályázat
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Jedlik Ányos Szövegértési Verseny
Üzleti Szimulációs Verseny Középiskolásoknak (Pannon Egyetem GTK)
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Színház, Fáy-bérlet (https://www.soproniszinhaz.hu/berletek/92-fay-berlet.html):




2020. október 12. 12.00 óra – A padlás (musical)
2021. március 1. 12.00 óra – Stabat Mater (táncmű)
2021. április 19. 12.00 óra – Széchenyi (történelmi dráma)

Pedagógus minősítések a tanév során:




Németh Norbert (Pedagógus II.) – 2020. október 2.
Finta Zoltán (Pedagógus II.) - 2020. október 13.
Vódli Zsolt (Pedagógus II.) 2021. február 11.

Diákönkormányzatot támogató oktató: Gönye Réka
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2020. AUGUSZTUS
17. hétfő
9 óra: Online értekezlet az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők részvételével
19. szerda
8-12 óra – ügyelet
24. hétfő
9 óra: alakuló értekezlet az aulában, utána munkaközösségi értekezletek
9.30 óra: humán és szakképzési munkaközösség
11.00 óra: természettudományos és idegen nyelvi munkaközösség
25. kedd
Javítóvizsgák, felelős: Módlyné Erdélyi Anita
fszt. 6-os tanterem
14.30 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás magyar nyelv és irodalom (Széchenyi)
26. szerda
10.00 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás történelem (Széchenyi)
27. csütörtök
8.00 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás testnevelés (Fáy)
13.00 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás szakképzés (Fáy)
28. péntek
9 órától tanévnyitó értekezlet az aulában, éves munkaterv, szakmai program, házirend
módosítása, elfogadása
31. hétfő
Szakmai javítóvizsgára való jelentkezés határideje. Felelős: Grubits Márta
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2020. SZEPTEMBER
1. kedd
Első tanítási nap, osztályfőnöki órák (3 óra); 9. A, 9. B, 9. Kny saját program szerinti
átvezető hét
8 óra: tankönyvosztás, 9 óra: tanévnyitó ünnepély (rádión keresztül), felelős: 12. B,
Kládlerné Kertész Katalin, Gönye Réka
Felnőttek ingyenes oktatása és a felnőttképzés indulása az új osztályokban. Felelősök:
Grubits Márta, Módlyné Erdélyi Anita, osztályfőnökök
15.00 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás német nyelv (Széchenyi)
4. péntek
Őszi érettségi vizsgákra jelentkezés határideje. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
(jelentkezés a Handlerben)
10 órától: Városismereti vetélkedő a 9. A, 9. B és 9. Kny osztályoknak. Felelős: Hrubyné
Pál Tímea, 9. osztályok osztályfőnökei.
Egészségnap a 11. A és 11. B osztályokban a 6.2.3 pályázat keretében.
7. hétfő
14.15 óra: oktatói értekezlet: Iskolapszichológus bemutatkozása.
16 óra: szülői értekezlet a 9. évfolyamon; tájékoztató az iskoláról, tanulmányokról,
tanévről, az iskolai Házirendről, felelős: Módlyné Erdélyi Anita, 9.-es osztályfőnökök.
8. kedd
14.30 óra: Tanév-előkészítő tanácskozás matematika (Berzsenyi)
10. csütörtök
14.00 óra: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
13. vasárnap
XX. „Sopron-Lővér” IVV Túranap, felelős: Kádárné Rácz Andrea
Fáy Öregdiák Társaság – túranap
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14. hétfő – 18. péntek
GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 sz. projekt. 2019/2020. tanév kimeneti mérése a
„volt” 9. osztályosok körében, és a 2020/2021. tanév bemeneti mérése az új 9.
osztályosok körében.
15. kedd
Tanmenetek elkészítésének és leadásának határideje.
Munkaközösségi munkatervek leadásának határideje.
16. szerda
15 óra: 8. évfolyamos tanulóknak központi felvételi előkészíti megnyitója.
Felelős: Végh Boglárka, Tóth Lajos
18. péntek
OKTV iskolai jelentkezés határideje. A jelentkezést az ADAFOR-ban kell rögzíteni
szeptember 25-ig.
22-23. kedd-szerda
9. órától: Vállalkozási mérlegképes könyvelők továbbképzése a Fáyban
24. csütörtök
8. órától: Államháztartási mérlegképes könyvelők továbbképzése a Fáyban
25. péntek
Európai Diáksport Nap
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2020. OKTÓBER
5. hétfő
11.00-15.00 óra: Munkaalkalmassági vizsgálat
5. hétfő
16.00 óra: Szülői értekezlet a 10., 13. évfolyamon. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita,
osztályfőnökök.
5. hétfő – 9. péntek
Szakmai írásbeli, gyakorlati és interaktív javítóvizsgák:
vállalkozási mérlegképes könyvelő – október 5. és október 9.
pénzügyi-számviteli ügyintéző – október 6.
vállalkozási és bérügyintéző – október 7.
logisztikai ügyintéző, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – október 9., október 12.
6. kedd
Megemlékezés az aradi vértanúkról a soproni evangélikus temetőben - 9. évfolyam.
Felelős: 9.-es osztályfőnökök
október 5. hétfő – október 22. csütörtök
INTERFA online versenysorozat az általános iskola 8. osztályosai számára. Felelős:
Horváthné Pintér Mária és Tóth Gabriella
9. péntek
OSAP statisztikai jelentés leadási határideje. Felelős: Somogyi Miklós
12. hétfő
16 óra: szülői értekezlet a 11., 12. évfolyamon. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita,
osztályfőnökök.
Beiskolázási kampány kezdete Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
15. csütörtök
Szakmai szóbeli javítóvizsgák:
okt. 15.: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, vállalkozási
mérlegképes könyvelő, logisztikai ügyintéző, logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző. Felelős: Grubits Márta
19. hétfő – október 30. péntek
írásbeli érettségi vizsgák (Handler)
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20. kedd
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: Módlyné Erdélyi Anita
22. csütörtök
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (4. tanórában). Felelős:
12. A – Szigeti Enikő, Végh Boglárka, Dömötör Péter
Az általános iskolák értesítése a Fáyban továbbtanuló 9. és 10. osztályos tanulóik év
végi eredményéről és az általános iskolai diákigazolványuk visszaküldése. Felelős:
Módlyné Erdélyi Anita
23. péntek
Nemzeti ünnep – szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
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2020. NOVEMBER
2. hétfő
A 9. Kny osztályban oktatott tanulók teljesítményének írásbeli értékelése. Felelős:
nyelvi munkaközösség
3-6. kedd – péntek
Lektori hét a két tanítási nyelvű osztályokban
4. szerda
Általános iskolák igazgatóinak, pályaválasztási felelőseinek szóló pályaválasztási
tájékoztató a Soproni Szakképzési Centrumban
6. péntek
Osztálydíszítési verseny értékelése – Felelős: DÖK, Gönye Réka
9. hétfő
I. Pályaválasztási nyílt nap az iskolában:
- általános tájékoztató a beiskolázásról (17 órától).
INTERFA verseny eredményhirdetés a pályaválasztási napon. Felelős: Tóth Gabriella,
Horváth Pintér Mária
Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
9-13. hétfő - péntek
Európai Szakképzési Hét (https://szakkepzesihet.hu/) – szakmai órák 8. osztályosoknak
a Petőfi Általános Iskolában
11. szerda – tanítás nélküli munkanap
Pályaorientációs nap a centrum intézményeiben – Szakmák délelőttje.
felelős: Tóth Lajos
16. hétfő
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny iskolai forduló. Felelős/szervező:
Végh Boglárka (http://www.erkel.hu/erkel2/?q=node/37) 4. tanórában
Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
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20. péntek
Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatokat az érintett iskolák az Oktatási
Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg. Felelős: Tóth Lajos
23-27. hétfő-péntek
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (Handler)
25. szerda
VII. Fáy Labdarúgó Kupa, Felelős: Finta Zoltán
30. hétfő
András-nap – tanítás nélküli munkanap. Felelős: DÖK, Gönye Réka, osztályfőnökök,
oktatói testület minden tagja.
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2020. DECEMBER
4. péntek
17.00 Mikulás-est az iskolai dolgozók gyerekeinek, unokáinak. Felelős: Szabóné Putz
Alexandra (10. A).
A nyolcadikos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. Felelős: Módlyné Erdélyi
Anita
7. hétfő
14.30 tantestületi értekezlet
II. Pályaválasztási nyílt nap az iskolában:
- általános tájékoztató a beiskolázásról (17 órától) Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
8. kedd
Helyesírási verseny iskolai döntője. Felelős: Végh Boglárka
9. 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: Módlyné Erdélyi Anita
11. péntek
18.00 Fáy karácsonyfái. Felelős: Gönye Réka
12. szombat – munkanap áthelyezés, tanítás nélküli munkanap
14. hétfő
16 óra: fogadóóra a 9-13. évfolyamon. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita, osztályfőnökök
14. hétfő
Hűség napja – megemlékezés városunk ünnepén. Felelős: Vódli Zsolt, Horváthné Kokas
Éva (10. K)
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).
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2021. JANUÁR
8. péntek
Szalagavató bál (18-01 óráig) a 12. évfolyamok szervezésében. Felelős: 12.-es
osztályfőnökök
11. hétfő
NETFIT mérések kezdése, határidő 2021. április 23. Adatok feltöltési határideje:
2021. május 28.
21. csütörtök
14.30 osztályozó értekezlet
22. péntek
A tanítási év első félévének utolsó napja. A bizonyítvány dátuma: január 22. Az iskolák
2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről. Felelős: osztályfőnökök.
Magyar Kultúra Napja (részvétel a városi megemlékezésen) – Felelős: Hrubyné Pál
Tímea (10. K)
23. szombat
Az általános felvételi eljárás kezdete.
10 óra: Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára
az érintett intézményekben. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
25. hétfő
14.30 oktatói testületi értekezlet – Az első félév pedagógiai munkájának értékelése.
28. 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: Módlyné Erdélyi Anita
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2021. FEBRUÁR
1. hétfő
Szakképzési tájékoztató a végzős tanulóknak szakmai képzéseinkről.
Felelős: Grubits Márta, Hajnal Eszter
1. hétfő
16 óra: szülői értekezlet a 9-13. évfolyamon
Tájékoztató a végzős tanulók szülei számára a szakmai képzéseinkről. Felelős: Siposné
Rétfalvi Edina
Tájékoztató írásban a 10. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a választható mellékszakképesítésekről. Felelős: 10. évfolyamos osztályfőnökök, Grubits Márta
5. péntek
Első félévi lemorzsolódási statisztika jelentése. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
8. hétfő
A mellék-szakképesítésre való jelentkezésről szóló nyilatkozat leadásának határideje a
Krétán keresztül.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat, az értékelőlapokat kinyomtatva kipostázzák. Felelős:
Módlyné Erdélyi Anita
15. hétfő
A végzős tanulók jelentkezésének határideje az OKJ-s képzéseinkre. Felelős: Grubits
Márta, Módlyné Erdélyi Anita
A tanév végi érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezés határideje. Felelős:
Módlyné Erdélyi Anita, Grubits Márta
19. péntek
Az általános iskolák továbbítják a nyolcadikos tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak.
25. csütörtök
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. Felelős: Dömötör Péter (12. B)

20

NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020
NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2020/2021. tanév munkaterve

2021. MÁRCIUS
1. hétfő
Érettségi jelentkezések véglegesítése. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
1-5. hétfő-péntek
„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét. Órák a Petőfi Általános Iskola 7. osztály
tanulóinak és saját diákjainknak. Fáy Szakmai Nap, tanirodai foglalkozás keretében
céglátogatás a 11. évfolyamon. Felelős: Grubits Márta, Hajnal Eszter és a szakképzési
munkaközösség tagjai.
12. péntek
Március 15-i megemlékezés Felelős: Végh Boglárka (9. B)
16. kedd
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkező
nyolcadikosok ideiglenes felvételi jegyzékét. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
16-19. kedd – péntek
Lektori hét a két tanítási nyelvű osztályokban
22. hétfő
14.30: 11 és 12. évfolyamos osztályfőnökök ballagási megbeszélése. Felelős: 11.
évfolyamos osztályfőnökök
22-23. hétfő-kedd
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában a nyolcadikosok
számára.
22-26. hétfő-péntek
Digitális Témahét. Felelős: Ujvári Szilvia, Somogyi Miklós
26. péntek
Az Oktatási Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
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29. hétfő
13.00-17.00 óra: Véradás. Felelős: Szabóné Horváth Márta
14.30: tantestületi értekezlet (Előző tanévi kompetenciamérés eredményeinek
bemutatása)
16 óra: fogadóóra
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 20201. április 7. (szerda).
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2021. ÁPRILIS
7. szerda
A 9. Kny osztályban oktatott tanulók teljesítményének írásbeli értékelése. Felelős:
nyelvi munkaközösség
9. péntek
A 9. Kny osztályban oktatott tanulók teljesítményének írásbeli értékelése.
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
Pályaorientációs felmérés a végzős osztályokban a Krétán keresztül. Felelős: Grubits
Márta, 12 és 13. évfolyamos osztályfőnökök
Az Oktatási Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a nyolcadikos
jelentkezettek listáját.
Szakmák Éjszakája 18-22 óra. Felelős: Tóth Lajos
14. szerda
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási
Hivatalnak. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
16. péntek
Megmlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól. Felelős: Vódli Zsolt (9. K)
19. hétfő
Nyugdíjas-találkozó. Felelős: Gönye Réka, Pinezitsné Parrag Szilvia
19-23. hétfő-péntek
Fenntarthatósági Témahét. Felelős: Kádárné Rácz Andrea
22. csütörtök
Emelt érettségi felkészítésre a jelentkezési lapok kiadása a Krétán keresztül. Felelős:
Módlyné Erdélyi Anita
14.30: Ballagási oktatói testületi értekezlet. Felelős: 11. évfolyamos osztályfőnökök –
Dömötör Péter, Takács Éva, Végh Boglárka
23. péntek
Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
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23. péntek
A január 11-től kezdődő NETFIT mérések befejezésének határideje. Felelős: Finta
Zoltán
29. csütörtök
Írásbeli jelentkezés a 2020/2021. tanévi emelt érettségi felkészítőkre a Krétán keresztül.
Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
14.30: osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak. Bizonyítvány dátuma: április 30.
30. péntek
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Utolsó tanítási nap a végzős tanulóknak.
9 óra: Vidámballagás. Felelős: 12. évfolyamos osztályfőnökök
17 óra: Ballagás. Felelős: 11. évfolyamos osztályfőnökök

24

NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020
NSZFH/sszc-fay/000462-1/2020

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2020/2021. tanév munkaterve

2021. MÁJUS
3. hétfőtől
Középszintű érettségi írásbeli vizsgák:










magyar nyelv és irodalom (3.),
matematika (4.),
történelem (5.),
angol nyelv (6.),
német nyelv (7.),
földrajz (11.)
ágazati szakmai vizsgatárgyak (12.)
biológia (13.),
informatika (17.),

3-4-5. hétfő-szerda és 12. szerda
Tanítás nélküli munkanapok
11-12. hétfő-kedd, 13-14. csütörtök-péntek, 20. szerda 8 órától
Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység.
Szóbeli és gyakorlati vizsgák: 2020. május-június. Felelős: Grubits Márta
A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai írásbeli vizsgán tanítás nélküli munkanap.
10-21. hétfő-péntek
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a
felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
21. péntek
A 2020. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekről.
24. hétfő
Pünkösd – munkaszüneti nap
26. szerda
Országos kompetenciamérés. Felelős: Tóth Lajos
31. hétfő
Írásbeli szakmai vizsgadolgozatok megtekintése. Felelős: Grubits Márta
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Május – június
Szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák – pontos beosztás később kerül meghatározásra
28. péntek
NETFIT feltöltésének határideje. Felelős: Finta Zoltán
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2021. JÚNIUS
1. kedd
Közép- és emelt szintű érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése 8-16 óra között a
Fáyban. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás (nyolcadikosok)
befejezése a fenntartónál.
2. szerda
Írásbeli vizsga a 9. K osztályban. Felelős: Tóth Gabriella, Győri Nikoletta
Szóbeli vizsga a 10. K osztályban. Felelős: Ujvári Szilvia, Horváthné Pintér Mária
4. péntek
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.
Felelős: Végh Boglárka (11. K)
3-4. csütörtök - péntek
Célnyelvi mérés a 9. Kny osztályban. (Küszöbvizsga)
Írásbeli: június 3., Szóbeli: június 4. Felelős: nyelvi munkaközösség
11. K küszöbvizsga azoknak, akik még nem rendelkeznek B2-es szintű nyelvvizsgával,
felelős: nyelvi munkaközösség
14. hétfő
14:30 Osztályozó értekezlet. Bizonyítvány dátuma: június 15.
15. kedd
Utolsó tanítási nap - Projektnap
21. hétfő
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat megkezdése a 10. B és a 11. B osztályokban.
Felelős: Tóth Lajos
Munkaközösségi éves értékelések leadása. Felelős: munkaközösség-vezetők
22. kedd
9 óra tanévzáró ünnepély – Dömötör Péter (11. B)
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14-25. hétfő-péntek
Középszintű szóbeli írásbeli vizsgák a 12. A, 12. B és 12. K osztályokban
22-24. kedd-csütörtök
Beiratkozás a felvett nyolcadikosok számára. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
29. kedd
9 óra: Záróértekezlet. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
A szakképzési centrumok 2021. június hónapban megküldik a tantárgyfelosztás 0.
verzióját a fenntartó részére.
Második félévi lemorzsolódási statisztika jelentése. Felelős: Siposné Rétfalvi Edina
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2021. AUGUSZTUS
15. vasárnap
A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző iskolák
esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak. A szakképzési centrumok
2021. június hónapban megküldik a tantárgyfelosztás 0. verzióját a fenntartó részére.
23. hétfő
9 óra: Alakuló értekezlet
24-25. kedd-szerda
Javítóvizsgák. Felelős: Módlyné Erdélyi Anita
27. péntek
9 óra: Nyitóértekezlet
2021. SZEPTEMBER
1. szerda
Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély Felelős: Németh Norbert (12. A)
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A 2020/2021. tanév munkatervét az oktatói testület a 2020. augusztus 28-án tartott értekezletén
(ellenszavazat nélkül) fogadta el.

Hatálybalépés napja: 2020. szeptember 1.

Sopron, 2020. augusztus 31.

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató

Tóth Lajos
hitelesítő
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