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Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium 
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 

 

 

MUNKATERV 

A tanév helyi rendje 

2022/2023. 

 

Tanításnélküli munkanapok (szakképzésben 8 nap) 

 Dátum Felhasználása 

1. nap 2023. 03. 13. Öveges tanári szakmai napok 

2. nap  2023. 03. 14.  Öveges tanári szakmai napok 

3. nap  2023. 03. 24.  pályaorientációs nap 

4. nap  2023. 04. 27. (esőnap 05. 03.) Öveges nap (diákönkormányzat) 

5. nap 2023. 05. 08. érettségiszünet 

6. nap  2023. 05. 09. érettségiszünet 

7. nap 2023. 05. 10. érettségiszünet 

8. nap 2023. 05. 17. érettségiszünet 

 

Fenntartásban lévő pályázatok: 

Nincs most ilyen. 

A tanítási napok száma: 179 

 

Egyéb iskolai rendezvények: 

Időpont Esemény Felelős 

augusztus 22. tankönyvek érkeznek 
tankönyvfelelős (Pethő 

András) 

augusztus 23. 8:00 

kedd 
munkaközösség vezetői értekezlet 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

augusztus 23. 9:00 

kedd 

nevelőtestület tájékoztatása a 

feladatokról  
igazgató 

augusztus 25-26. csütörtök-péntek 
felkészítő foglalkozás a javító és 

pótló vizsgákra 

munkaközösség vezetők, 

fejlesztők 

augusztus 26. 8:30 
MIR megismeréséről oktató testületi 

értekezlet a könyvtárban 
igazgató, kollégiumvezető 

augusztus 29. 7:45 

hétfő 

javító és pótló vizsgák külön beosztás 

szerint 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

augusztus 29. 8:30 Ágazati alapvizsga (javító) igazgatóhelyettes 
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augusztus 30. 

kedd 

E-KRÉTA javítóvizsga és egyéb 

záradékok beírása 
osztályfőnökök 

augusztus 31. 8:00 

szerda 

munka- és tűzvédelmi oktatás 

(értekezlet) 
igazgató, gondnok 

augusztus 31. 9:00 

szerda 
tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet igazgató 

tanév során színházlátogatás Budapest 
osztályfőnöki 

munkaközösség 

tanév során Öveges2.x 
diszlexiás munkaközösség 

vezető 

szeptember-augusztus 

(folyamatosan) 

tanulók közösségi szolgálatának 

teljesítése 

osztályfőnöki 

munkaközösség vezető, 

Novákné Szilas Szilvia 

szeptember Teszedd, vagy helyi szervezésben 

osztályfőnöki 

munkaközösség, 

igazgatóhelyettesek 

szeptember tanulók fizikai állapot mérése term. tud munkaközösség 

szeptember 
gyógytestnevelésre utalt tanulók 

kategorizálása, felmérése 

gyógytestnevelő, Hajdu 

Gabriella 

szeptember látogatás a csillagvizsgálóban Egyed Marianna Tünde 

szeptember 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

előadása 
Horváth Lilla 

szeptember ismerkedési est a kollégiumban Horváth Lilla 

szeptember 
diákolimpiai nevezési naptár 

áttekintése, nevezések átgondolása 

term. tud munkaközösség, 

Fekéné Tóth Judit 

(kosárlabda diákolimpia) 

+ osztályonként a 

testnevelők 

szeptember-október oktatói kirándulás, vagy program végzős osztályfőnökök 

szeptember 01. 8:00 tanévnyitó, tájékoztató 
igazgató, osztályfőnökök, 

rendszergazda 

szeptember 01. 9:00-13:00 

szerda 
első tanítási nap, tájékoztató A hét osztályfőnökök 

szeptember 01. 9:00-13:00 

szerda 

tankönyvosztás külön beosztás 

szerint 

tankönyvfelelős (Pethő 

András), osztályfőnökök 

szeptember 02. 1. tanóra 
Nyelvi szint felmérő a 9. évf. 

technikus osztályoknak 

idegen nyelv 

munkaközösség vezető, 

általános igazgatóhelyettes 

szeptember. 02. 14:00 
A Honvédelmi ismereteket választók 

leadása a titkárságon 

általános igazgatóhelyettes, 

9. évfolyam technikus 

osztályok osztályfőnökei 

szeptember 05. 14:30 

hétfő 
diákönkormányzat értekezlet DÖK, Pethő András 

szeptember 05-16.  

hétfő-péntek 

iskolai kompetencia felmérés a 9. és 

10. évf. 
munkaközösség vezetők 
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szeptember 14.  

szerda 

törzslapok, bizonyítványok leadása 

ellenőrzésre 

igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnökök 

szeptember 14. 14:30 

szerda  

15:00 

16:30 

összevont szülői értekezlet 9. 

évfolyam 

szülői minden osztálynak 

SZM megbeszélés 

/szükség esetén ONLINE/ 

igazgató,  

osztályfőnökök, 

általános igazgatóhelyettes, 

szülői kapcsolattartó (Kissné 

Bocskay Zsuzsa) 

szeptember 15. 

csütörtök 

tanmenetek feltöltése a hálózatra, 

projekt tervek, javaslatok leadása 

oktatók, munkaközösség 

vezetők, igazgatóhelyettesek 

szeptember 16. színházbérlet jelentkezés, befizetés 
osztályfőnökök, szervező 

(Cseh Andrea) 

szeptember 19.  

hétfő 

szakkörök, foglalkozások indítása, 

CISCO szemeszter szervezése, 

osztályok, létszámok megadása 

munkaközösség vezetők, 

oktatók, 

szeptember 19-23.  

hétfő-péntek 

iskolai kompetencia felmérés a 9. és 

10. évf. Centrum szintű GINOP 

projekt munkatársak, 

(Kissné Bocskay Zsuzsa, 

Dózsa Éva) 

szeptember 21.  

szerda 

szakköri börze (a munkaközösség 

vezetők 09. 12-től 20-ig összegyűjtik 

az igényeket) 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

szeptember 21. 

szerda 

közösségi szolgálat – levél küldése 

azoknak, akik elmaradtak a 

teljesítésben:  

11. évf. 30 óra alatt 

12. évf. 40 óra alatt 

kk13. osztály 30 óra alatt 

közösségi szolgálat 

szervezője (Novákné Szilas 

Szilvia), 

osztályfőnökök 

szeptember 24. 

szombat 
Szakmaszombat (VSZC Jendrassik) szakmai igazgatóhelyettesek 

szeptember 26. 

hétfő 

szakkörök, foglalkozások indítása, 

nevek osztályok, létszámok 

megadása 

igazgató, munkaközösség 

vezetők 

szeptember 29. 

csütörtök 
Szakképzési Szakmai Nap  

szeptember 30. 

péntek 
Magyar Diáksport Napja munkaközösség vezető 

október 
szakmai és közismereti versenyek, 

jelentkezés felmérése, kiírások  

igazgató, osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

október őszi szakmai vizsgák 
igazgató, szakmai 

igazgatóhelyettes 

október házi bajnokságok beindítása munkaközösség vezető 

október  
véradás a városi véradáshoz 

kapcsolódóan 

term. tud. munkaközösség 

vezető (Hajdu Gabriella) 

október  állatok világnapja Horváth Lilla 

október honvédelmi verseny Novothny Ottó 
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október – november 

őszi érettségi vizsgák 

a VSZC Bethlenben lehet 

érettségizni 

igazgatóhelyettes 

október-november 

pályaválasztási tájékoztatás, 

általános iskolák látogatása 

Veszprém, Pápa, Székesfehérvár, 

Tatabánya térségében 

igazgató,  

gyakorlati igazgatóhelyettes 

október 06.  

csütörtök 

megemlékezés az aradi vértanúkról 

(10. 06.) 

magyar-történelem 

munkaközösség 

október 14. 

péntek 
Csipetke nap 9. évfolyam 

osztályfőnökök, 

osztályfőnöki 

munkaközösség vezető, 

DÖK, DÖK segítő, 

testnevelő tanárok 

október 15. 

szombat 

munkanap áthelyezés 

10. 31. ledolgozása (B hét hétfő) 
igazgató 

október 15. 

szombat 
egészségnap 

általános igazgatóhelyettes, 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

október 15.  

statisztikai adatszolgáltatás (OSA) 

(SZIR) 

korábbi lezárás: 10. 07. 

igazgatóhelyettesek 

október 18. 
Kamara pályaválasztási napja a 

Pannon Egyetemen 
szakmai igazgatóhelyettesek 

október 20.  

csütörtök 

tanulmányi területek meghatározása 

és feltöltése, felvételi tájékoztató 

elkészítése és nyilvánosságra hozása 

honlapunkon 

igazgató 

október 20. 

csütörtök 
Halloween Egyed Marianna Tünde 

október 21. 

péntek 

ünnepély az 1956-os forradalom 

emlékére (október 23.) 

magyar-történelem 

munkaközösség (Neitzer 

Ildikó) 

október 29. – november 06. 

őszi szünet (szünet előtti utolsó 

tanítási nap: okt. 28. péntek, szünet 

utáni első tanítási nap: november 7. 

hétfő (A hét) 

igazgató 

november Európai Szakképzési hét szakmai igazgatóhelyettesek 

november 
Elsősegélynyújtás alapjai előadás és 

bemutató 
Horváth Lilla 

november darts verseny Novothny Ottó 

november 7-11. 
1. negyedéves munkaközösségi 

értékelés értekezletek munkaközösség vezetők 

november 08. 

kedd 

magyar próbaérettségi 12. évfolyam, 

és 13.D 

magyar-történelem 

munkaközösség vezető 

(Karhusz Tímea) 
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november 09. 

szerda 
Céges tájékoztatók, válogatók szakmai igazgatóhelyettesek 

november 09. 

szerda 

nevelőtestületi értekezlet 

(helyi kompetenciamérés értékelés) 

igazgató, munkaközösség 

vezetők 

november 11. 14:30 

péntek 

pályaválasztási nyílt nap  

érkezés 14 órától 
igazgatóhelyettesek 

november 16. 15:00-16:00 

szerda 

fogadóóra (1400-1500 

személyes megkeresés)  

Online lehetőség 17 órától 

általános igazgatóhelyettes 

november 29. 09:30 

kedd 

pályaválasztási nyílt nap 

bemutatóórákkal 

érkezés 9 órától 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

december  Adventi kirándulás 
nyelvi munkaközösség 

vezető 

december 
teremfoci házibajnokság (Mikulás 

kupa) 

term. tud. munkaközösség 

(Lohnné Stáhl Rita) 

december 02. 
jelentkezés a középfokú központi 

felvételire (nem szervezünk felvételit) 
igazgató 

december 06-08. 

kedd-csütörtök 
próba érettségi – informatika munkaközösség vezető 

december 19. 

hétfő 
kollégiumi karácsonyi ünnepség Nemesszeghy Edvin 

december 21. 

szerda 
karácsonyi ünnepély osztályfőnökök 

december 21. 

szerda 
karácsonyi hangverseny szervező (Hajdu Gabriella) 

december 21. 13:30 

szerda 
Óévbúcsúztató igazgató 

december 22. – január 02. 

téli szünet (szünet előtti utolsó 

tanítási nap: dec. 21. (szerda) szünet 

utáni első tanítási nap: 2022. jan. 03. 

kedd, A hét) 

igazgató 

január pingpong verseny Szabó Beáta 

január eplényi sí nap  testnevelő oktatók 

január 09. – május 12. 

tanulók fizikai állapot mérése 

(NETFIT) 

feltöltés határnapja 06. 15. 

testnevelés szakos oktatók 

január 10-19. osztályozóvizsga időszak munkaközösség vezetők 

január 20. 14:00 

péntek 

félévi osztályozó értekezlet (jegyek 

zárása előző nap 15 óráig, ellenőrzés 

11-ig) 

igazgató, osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

január 20. 

péntek 
első félév vége igazgató 

január 21. 

szombat 

általános felvételi eljárás kezdete,  

központi írásbeli felvételi vizsga 

(nem íratunk felvételit) 

igazgató 
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január 23-27. ágazati alapvizsga szakmai igazgatóhelyettes 

január 23. – február 1. féléves munkaközösségi értekezletek munkaközösség vezetők 

január 31. 
pótló központi írásbeli felvételi 

vizsga (nem íratunk felvételit) 
igazgató 

január 27-ig 

péntek 
félévi értesítők kiadása osztályfőnökök 

január 31. 

kedd 
céges tájékoztatók szakmai igazgatóhelyettes 

február  

kommunizmus áldozatainak 

emléknapja, (02. 25.) (projekt lehet 

Terrorháza, múzeum látogatás a 

várbörtönben) 

magyar-történelem 

munkaközösség 

február Katasztrófavédelmi verseny Novothny Ottó 

február Légpuska lövészet Szénási András 

február Parasport napja (02. 22.) Novothny Ottó 

február– március szakmai vizsgák 
igazgató, szakmai 

igazgatóhelyettes 

február 01. szerda 

14:00-15:00 

15:00 órától 

16:00-17:00 

szülői értekezlet és fogadóóra 

személyes megkeresés 

szülői értekezlet 

fogadóóra 

17 órától online lehetőség 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnök 

február 03. 

péntek 

félévi értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 
igazgató 

február 10. 

péntek 

szalagavató 

főpróba 02. 09 

végzős osztályfőnökök, 

11. évfolyam osztályfőnökei  

február 14. 

kedd 

történelem próbaérettségi 12. 

évfolyam, és 13.D 

magyar-történelem 

munkaközösség vezető 

(Karhusz Tímea) 

február 15. próbaérettségi idegen nyelv munkaközösség vezető 

február 22. felvételi lapok megérkezése igazgató 

február 27. – március 14. 

szóbeli meghallgatás a diszlexiás 

osztályokba jelentkezetteknek (külön 

beosztás szerint március 6-7.) 

igazgatóhelyettes, 

munkacsoport vezető 

március  nőnapi rendezvény Hódy Tibor 

március szavaló verseny Dózsa Éva 

március csocsó bajnokság Novothny Ottó 

március-április 
próbaérettségi szakmai tárgyból 

(kereskedelem, elektronika) 

gépész-gazdasági 

munkaközösség vezető 

márc. 06. – 10. 

hétfő-péntek 

Pénz7  

pénzügyi és vállalkozói témahét 

Grau Angéla, 

Takács Bernadett 

március 08. 

kedd 
idegen nyelv munkaközösség vezető 

március 10. 

péntek 
ünnepély március 15. emlékére 

matematika-fizika 

munkaközösség 
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március 13-14. Öveges tanári szakmai napok 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, diszes 

munkaközösség vezető 

március 17. 

péntek 

felvételi jegyzék nyilvánosságra 

hozása 
igazgató 

március 21-22. 

kedd-szerda 

felvételi módosítási lehetőség az 

általános iskolában 
igazgató 

március 22. 

szerda 

nevelőtestületi értekezlet – szakmai 

du. (kompetencia és NETFIT 

értékelés) 

igazgató 

március 24.  

péntek 
pályaorientációs nap igazgatóhelyettesek 

március 27–31. 
hétfő-péntek 

digitális témahét igazgatóhelyettesek 

április szavalóverseny Dózsa Éva 

április klímatudatos kerekasztal Takács Bernadett 

április közlekedési verseny Szénási András 

április föld napja 
tem.tud. munkaközösség, 

Horváth Lilla 

április szakmaszombat szakmai igazgatóhelyettesek 

április véradás 
term. tud. munkaközösség 

vezető (Hajdu Gabriella) 

április 6. – április 11. 

tavaszi szünet (szünet előtti utolsó 

tanítási nap: 04. 05. szerda, szünet 

utáni első tanítási nap 04. 12. szerda) 

igazgató 

április 12. 

szerda 
költészet napja (04. 11.) 

magyar-történelem 

munkaközösség, (Csefkóné 

Klepeisz Tímea) 

április 13. 

csütörtök 

ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése 
igazgató 

április 14. 

péntek 

holocaust áldozatainak emléknapja 

(április 16.) 

magyar-történelem 

munkaközösség 

április 19. szerda 

15:00-16:00 

fogadóóra (1400-1500 

személyes megkeresés)  

online lehetőség 17 órától 

igazgatóhelyettesek, oktatók 

április 19. – május 03. osztályozóvizsga időszak igazgató 

április 20.  

április 24. 

(március 06. – június 09.) 

szövegértés, matematika, 

országos kompetenciamérés 
általános igazgatóhelyettes 

április 21. 

péntek 

egyeztett felvételi jegyzék érkezik az 

OH-tól 

04. 28-ig értesítés megküldése 

igazgató, igazgató 

helyettesek 

április 24–28. fenntarthatósági témahét 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök, 

természettudományos 

munkaközösség vezető 
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április 27. (esőnap május 03.) 

csütörtök 

Öveges nap (tanítás nélküli 

munkanap) 

DÖK, DÖK segítő (Pethő 

András) 

április 28. 

péntek 

a 8. osztályosok értesítése a 

felvételiről, elutasításról 
igazgató 

május 2-4. ágazati alapvizsgák szakmai igazgatóhelyettesek 

május 04. 14:00 

csütörtök 

osztályozó értekezlet a végzős 

évfolyamnak 
igazgató 

május 04. 

csütörtök 

utolsó tanítási nap szakgimnázium, 

szakközépiskola 12. évf., ill. 3/11, 

2/14. 5/13. évf. 

igazgató 

május 05. 11:30 

13:00 

péntek 

kollégiumi ballagás 

ballagás 
igazgató, kollégiumvezető, 

végzős osztályfőnökök 

május 
ismerkedés Veszprém 

nevezetességeivel 
Egyed Tünde 

május  madarak és fák napja május 10. Horváth Lilla 

május 08-tól rendkívüli felvételi eljárás igazgató 

május 08-26. írásbeli érettségi vizsgák általános igazgatóhelyettes 

május 08. 9:00 

hétfő 

tanítás nélküli munkanap 

magyar nyelv és irodalom írásbeli 

érettségi 

igazgató 

május 09. 9:00 

kedd 

tanítás nélküli munkanap 

matematika érettségi 
igazgató 

május 10. 9:00 

szerda 

tanítás nélküli munkanap 

történelem 
igazgató 

május 15. 12-13. 19. – június 30. 
szakmai vizsgák (máj-jún.) 

külön beosztás szerint 
szakmai igazgatóhelyettesek 

május 17. 9:00 

szerda 

tanítás nélküli munkanap  

érettségi írásbeli ágazati szakmai 

vizsgatárgyból (közép és emelt) 

igazgató, igazgatóhelyettes 

május 19. 

péntek 

a honvédelem napja (05. 21.) – 

megemlékezés 
Fekéné Tóth Judit 

május 26. 14:00 Öveges 2.x szakmai igazgatóhelyettes 

május 28. 

péntek 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt informatikai rendszerbe a 

fizikai állapot mérése eredményinek 

feltöltése utolsó napja 

testnevelés szakos kollégák 

május 29. 

hétfő 
tanítási szünet (Pünkösd hétfő) igazgató 

május 30-13. osztályozóvizsga időszak igazgatóhelyettesek 

június 01. 

csütörtök 
céges tájékoztatók szakmai igazgatóhelyettes 

június 02. 

péntek 

nemzeti összetartozás napja (június 

04.) 

magyar-történelem 

munkaközösség 

június 7-14. emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák igazgatóhelyettes 
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június 13. 15:45 

kedd 

osztályozó értekezlet (jegyek zárása 

06. 13. 8 óra ellenőrzés 06. 13. 

10 óráig) 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

június 15.  

csütörtök 
utolsó tanítási nap igazgató 

június 16. 9:00 

péntek 
tanévzáró ünnepély igazgató, igazgatóhelyettes 

június19. – július 14. 

(hétfő–péntek) 

összefüggő szakmai gyakorlat 

(iskolai lehetőleg nem lesz) 
szakmai igazgatóhelyettesek 

június 19-30.  
középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

(külön beosztás szerint) 
igazgatóhelyettes 

június 22. 

csütörtök 

beiratkozás (06.21-23.), 

csipetketábor előkészítése 
igazgatóhelyettes 

június 30. 8:00 

péntek 

év végi értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 
igazgató 

június vége évzáró munkaközösségi értekezlet munkaközösség-vezető 

július kismester-képző tábor  

   

 


