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I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség 

 
 

1. Általános adatok 
 

1. A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban (továbbiakban Nálunk) minden 
pedagógus egyetemi végzettséggel, és az általa tanított tárgynak megfelelı 
szakképesítéssel rendelkezik. 

2. Nálunk mindenki fıállású. 
3. Nálunk nincsenek óraadók. 
4. Nálunk csak egyetlen egyetemi adjunktus nyugdíjas. 
5. Nálunk három mérnöktanár rendelkezik tudományos minısítéssel. 
6. Nálunk három mérnöktanár rendelkezik EU minısítéssel. 
7. Nálunk három mérnök- és egy TTK-s tanárnak van szakvizsgája, ötnek pedig 

folyamatban van ennek megszerzése. 
 
 
 

2. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztásához 

 
Igazgatótanács Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 
Igazgató, mőszaki igh, 
nevelési igh, logisztikai igh 

4 egyetem, tudományos 
fokozat 

okl. mérnök, okl. 
mérnöktanár, 
közoktatás-vezetı, EU 
minısítéső mérnöktanár, 
EU minısítéső mérnök, 
informatikus, 
közgazdász, MBA, 
szakvizsga 

 
Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 
Magyar nyelv és irodalom, 
történelem, társadalomismeret 

3,5 egyetem okl. középiskolai tanár 

Matematika, fizika, kémia, 
biológia, földrajz 

5,5 egyetem okl. középiskolai tanár, 
szakvizsga 

Angol nyelv 5,5 egyetem középiskolai tanár 
Mővészetek és média 2,5 egyetem újságíró, középiskolai 

tanár, magánének-tanár, 
énekmővész-tanár, 
médiatervezı 

Testnevelés 2 egyetem középiskolai tanár, 
szakedzı 

Szakmai elmélet és gyakorlat  9 egyetem, 
tudományos fokozat 

középiskolai tanár, 
villamosmérnök-tanár, 
szakvizsga 
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3. A nevelı és oktató munkát segítık 

feladatköre, létszáma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 
Segítık Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 
Ifjúságvédelmi felelıs, 
könyvtáros, fıszerkesztı 

2,5 egyetem, fıiskola középiskolai tanár, 
könyvtáros tanár 

Titkár, iskolatitkár, gazdasági 
dolgozók, munkaügyi- és 
ügyviteli dolgozók 

5 fıiskola, 
szakközépiskola  

mérlegképes könyvelı, 
ügyintézı (még nem OKJ-
s), alapfokú informatika 

Oktatás technológus, 
rendszergazdák, mőszerészek 

3,5 egyetem, felsıfokú 
OKJ-s végzettség 

villamosmérnök, 
technikus 

Portások, karbantartók, 
gondnokok, kézbesítı 

4,5 szakiskola, 
szakközépiskola 

villanyszerelı, 
vízvezeték-szerelı, 
lakatos, festı 
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II. Az országos kompetenciamérés eredményei 
 
 

2008. év 10 évfolyam eredményei 
 
 

M A T E M A T I K A  2 0 0 8  
 
A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 
 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 588 (586;590) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 581 (579;583) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 534 (533;534) 

Szakközépiskolák átlaga 484 (484;485) 

Szakiskolák átlaga 399 (398;400) 

Országos átlag 490 (489;490) 

Puskás Technikum átlaga 609 (596;620) 
 
 
 
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 1. szint alatti 
elégtelen (1) 

1. szint 
elégséges (2) 

2. szint 
közepes (3) 

3. szint 
jó (4) 

4. szint 
jeles (5) Átlag 

Országos 9,1% 25,6% 37,4% 22,3% 5,6% 2,90 

Szakközépiskolák 5,6% 28,0% 45,5% 19,0% 1,9% 2,84 

Puskás Technikum 0% 3,3% 14,4% 48,9% 33,3% 4,12 

 
 
 
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítı iskolák száma és aránya 
 Országos Szakközépiskolák 

Jobb 22 2,17% 0 0% 

Hasonló 44 4,35% 5 0,9% 

Gyengébb 946 93,48% 550 99,1% 
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S Z Ö V E G É R T É S  2 0 0 8  
 
A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 
 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 589 (587;591) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 583 (582;585) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 551 (551;552) 

Szakközépiskolák átlaga 491 (491;492) 

Szakiskolák átlaga 393 (392;394) 

Országos átlag 497 (497;497) 

Puskás Technikum átlaga 587 (576;596) 
 
 
 
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 1. szint alatti 
elégtelen (1) 

1. szint 
elégséges (2) 

2. szint 
közepes (3) 

3. szint 
jó (4) 

4. szint 
jeles (5) Átlag 

Országos 7,1% 22,1% 37,0% 28,5% 5,2% 3,02 

Szakközépiskolák 3,3% 23,2% 48,6% 23,0% 1,8% 2,97 

Puskás Technikum 0% 1,1% 20,0% 65,6% 13,3% 3,91 
 
 
 
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítı iskolák száma és aránya 
 Országos Szakközépiskolák 

Jobb 60 5,93% 1 0,18% 

Hasonló 78 7,71% 8 1,44% 

Gyengébb 874 86,36% 546 98,38% 
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2009. év 10 évfolyam eredményei 
 
 

M A T E M A T I K A  2 0 0 9  
 
A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 
 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 588 (586;589) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 572 (570;574) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 534 (533;534) 

Szakközépiskolák átlaga 483 (483;484) 

Szakiskolák átlaga 398 (397;399) 

Országos átlag 489 (488;489) 

Puskás Technikum átlaga 627 (614;636) 
 
 
 
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 1. szint alatti 
elégtelen (1) 

1. szint 
elégséges (2) 

2. szint 
közepes (3) 

3. szint 
jó (4) 

4. szint 
jeles (5) Átlag 

Országos 9,4% 26,3% 36,9% 21,8% 5,6% 2,88 

Szakközépiskolák 5,9% 28,5% 45,3% 18,3% 2,0% 2,82 

Puskás Technikum 0% 0% 9,5% 50,0% 40,5% 4,31 

 
 
 
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítı iskolák száma és aránya 
 Országos Szakközépiskolák 

Jobb 10 1,04% 0 0% 

Hasonló 16 1,66% 1 0,2% 

Gyengébb 936 97,30% 515 99,8% 
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S Z Ö V E G É R T É S  2 0 0 9  
 
A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-
intervalluma) 
 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 586 (584;588) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 576 (575;578) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 551 (550;551) 

Szakközépiskolák átlaga 491 (491;492) 

Szakiskolák átlaga 392 (391;392) 

Országos átlag 496 (495;496) 

Puskás Technikum átlaga 578 (569;589) 
 
 
 
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 1. szint alatti 
elégtelen (1) 

1. szint 
elégséges (2) 

2. szint 
közepes (3) 

3. szint 
jó (4) 

4. szint 
jeles (5) Átlag 

Országos 7,5% 21,6% 37,4% 28,5% 5,0% 3,02 

Szakközépiskolák 3,5% 22,8% 48,9% 23,0% 1,7% 2,96 

Puskás Technikum 0% 0% 27,0% 64,9% 8,1% 3,81 
 
 
 
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítı iskolák száma és aránya 
 Országos Szakközépiskolák 

Jobb 69 7,17% 1 0,20% 

Hasonló 125 13,00% 11 2,13% 

Gyengébb 768 79,83% 504 97,67% 
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III. Az országos kompetenciamérés összesített 
eredményei 

 
 

M A T E M A T I K A  
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve 
gyengébben teljesítı iskolák aránya 
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 A tanulók átlageredményei (pont) (1-5) Országos Szakközépiskolák 

2006 556 493 408 499 629 4,39 1,73% 6,72% 91,55% 0% 1,04% 98,96% 

2007 557 495 396 499 625 4,30 0,98% 3,64% 95,38% 0% 0,5% 99,5% 

2008 588 581 534 484 399 490 609 4,12 2,17% 4,35% 93,48% 0% 0,9% 99,1% 

2009 588 572 534 483 398 489 627 4,31 1,04% 1,66% 97,30% 0% 0,2% 99,8% 

 

 
 

S Z Ö V E G É R T É S  
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve 
gyengébben teljesítı iskolák aránya 
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 A tanulók átlageredményei (pont) (1-5) Országos Szakközépiskolák 

2006 565 496 399 501 570 3,75 9,31% 19,31% 71,38% 0,69% 7,25% 92,06% 

2007 570 500 398 506 592 3,83 3,51% 11,83% 84,66% 0% 2,82% 97,18% 

2008 589 583 551 491 393 497 587 3,91 5,93% 7,71% 86,36% 0,18% 1,44% 98,38% 

2009 586 576 551 491 392 496 578 3,81 7,17% 13,00% 79,83% 0,20% 2,13% 97,67% 
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IV. A Technikum lemorzsolódási, évismétlési 
mutatói 

 

A 2008/2009-es tanévben 
 

1 .  F É L É V  
 

Egy tárgyból bukott 34 fı 
Kettı tárgyból bukott 20 fı 
Több tárgyból bukott 15 fı 
Tantárgyi bukások száma 117 db 
Bukott diákok száma 69 fı 15,3 % 
Lemorzsolódás 3 fı 0,66 % 

 
 

É V  V É G E  
 

Egy tárgyból bukott 12 fı 
Kettı tárgyból bukott 3 fı 
Több tárgyból bukott 1 fı 
Tantárgyi bukások száma 22 db 
Bukott diákok száma 16 fı 3,5 % 
Lemorzsolódás 13 fı 2,9 % 

 
 

Évismétlı lett 1 fı 
 
 

A teljes tanévben eltávozott 16 fı 
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A 2009/2010-es tanévben 
 
 

1 .  F É L É V  
 

Egy tárgyból bukott 34 fı 
Kettı tárgyból bukott 13 fı 
Több tárgyból bukott 1 fı 
Tantárgyi bukások száma 63 db 
Bukott diákok száma 48 fı 10,3 % 
Az elsı félévben jött 5 fı 
Az elsı félévben eltávozott 5 fı 
Lemorzsolódás 0 fı 

 
 

É V  V É G E  
 

Egy tárgyból bukott 9 fı 
Kettı tárgyból bukott 5 fı 
Több tárgyból bukott 4 fı 
Tantárgyi bukások száma 22 db 
Bukott diákok száma 18 fı 3,9 % 
A második félévben jött 2 fı 
A második félévben eltávozott 9 fı 
Lemorzsolódás 7 fı 1,5 % 

 
 

Évismétlı lett 2 fı 
 
 

A teljes tanévben jött 7 fı 
A teljes tanévben eltávozott 14 fı 
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V. Érettségi vizsgák  
 

A 2008/2009-es tanévben 
 

 
Jeles Jó Közepes Elégséges 

Érettségizık 
létszáma 

Átlag 
Megjegyzések: 

Magyar nyelv és irodalom 20 26 34 7 87 3,68 1 fı év végén bukott 

Matematika2 34 31 19 2 86 4,13 1+1 fı emelt 

Történelem 11 34 35 8 88 3,55   

Angol nyelv3 39 29 10 9 87 4,13 1 fı németbıl 
Fizika 5 3 2 - 10 4,30   

Informatika1 33 29 5 7 74 4,19   

Elektronikai alapismeretek4 4 - - - 4 5,00   
Elırehozott német nyelv 1 - - - 1 5,00   
Elırehozott angol nyelv 1 - - - 1 5,00   

Elırehozott informatika1 24 33 11 - 68 4,19   
Emelt matematika 2 - - - 2 5,00 1 fı OKTV alapján 
Emelt fizika 9 - - - 9 5,00   
Emelt német nyelv 1 - - - 1 5,00   
          
                
1) A 12. évfolyamban a 7 elégséges a linkségre utal, jövıre ilyenek nincsenek, de mivel az átlag azonos 
kiemelkedıbıl is kevesebb van. 
2) A 2 elégséges nagyon gyenge eredményt mutat. 
3) A 9 elégséges ellenére az átlag jó. 
4) Most és utoljára, hiszen távközlési-informatikusok lesznek, vagyis az informatika úgyis kötelezı. 
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A 2009/2010-es tanévben 
 
 

 
Jeles Jó Közepes Elégséges 

Érettségizık 
létszáma 

Átlag3 
Megjegyzések: 

Magyar nyelv és irodalom1 17 35 29 5 86 3,74  

Matematika2 46 18 18 4 86 4,23  

Történelem3 12 30 39 5 86 3,57  

Angol nyelv4 30 38 14 3 85 4,12  
Fizika1 17 4 2 - 24 4,46  
Informatika6 24 33 10 - 67 4,21  
Elırehozott fizika 1 - - - 1 5,00  
Elırehozott angol nyelv 14 - - - 14 5,00  

Elırehozott informatika2 42 30 9 - 81 4,41  
Emelt matematika 1 - - - 1 5,00  
Emelt fizika7 17 2 - - 19 4,89   
Emelt angol nyelv 2 - - - 2 5,00   
Emelt informatika 1 - - - 1 5,00   
                
1) Örömteli, hogy az emelt szintő érettségit tevık száma – különösen fizikából – növekszik. 
2) Informatikából szinte a teljes évfolyam elırehozott érettségit tesz, ezáltal csökken a rendes érettségi 
idıszakban a terhelésük 
3) A mőszaki iskolát figyelembe véve az átlagok jók. (Talán csak a 4 matematika elégséges 
szégyellnivaló.). 
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Összesített eredmények 
 

Jeles Jó Közepes Elégséges Érettségizık  
létszáma 

Országos átlag 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Puskás 
átlag 
2010 2010 2009 

Puskás 
átlag 
2009 

Magyar nyelv és irodalom 17 20 35 26 29 34 5 7 86 87 3,74 3,51 3,63 3,68 

Matematika2 46 31 18 31 18 19 4 2 86 86 4,23 2,91 3,07 4,13 

Történelem 12 11 30 34 39 35 5 8 86 88 3,57 3,68 3,59 3,55 

Angol nyelv 30 39 38 29 14 10 3 9 85 87 4,12 3,67 3,83 4,13 
Fizika 17 5 4 3 2 2 - - 24 10 4,46 3,84 3,81 4,30 
Informatika 24 33 33 29 10 5 - 7 67 74 4,21 3,56 3,59 4,19 
Elırehozott angol nyelv 14 1 - - - - - - 14 1 5,00 3,67 3,83 5,00 
Elırehozott fizika 1 - - - - - - - 1 - 5,00 3,84 3,81 - 

Elırehozott informatika 42 24 30 33 9 11 - - 81 68 4,41 3,56 3,59 4,19 
Emelt matematika 1 2 - - - - - - 1 2 5,00    
Emelt angol nyelv 2 - - - - - - - 2 - 5,00     
Emelt fizika 17 9 2 - - - - - 19 9 4,89    
Emelt informatika 1 - - - - - - - 1 - 5,00     
                       
1) Az elégségesek száma kettıvel csökkent. Az iskola átlaga annak ellenére nıtt, hogy az országos átlag csökkent. 
2) Annak ellenére, hogy az elégségesek száma nıtt, nálunk az országos tendenciával ellentétesen az átlag nıtt! (a 4,23-as átlag 
országosan is kiváló) Ez a tanárok lelkiismeretes, a matematikai precizitást megkövetelı munkájának eredménye, melynek 
következtében a jelesek száma 15-tel több. Ez már az ’a’ évfolyam, akinek a kompetenciamérés-eredménye ismert: országosan 
elsı, és innen 11.-ben 3-an, 12.-ben 4-en voltak az Matematika OKTV döntıben! Mindkét visszajelzés azt mutatja, hogy jó úton 
halad a természettudományos középfokú oktatás alapozásának fontos útján. 
3) Örvendetes, hogy az elégségesek száma csökkent. Ez az egyetlen tárgy, ahol az országos átlagnál rosszabbak vagyunk. 
4) Az országos átlag csökkenése ellenére az iskolai átlag állandóan maga szinten stagnál. (Fontos hangsúlyozni: az angol nyelvbıl 
a cél nem az érettségi, hanem a középfokú nyelvvizsga! ) 
5) Örvendetes, hogy több mint a duplájára nıtt a fizikából érettségizık száma (hiszen ez egy önként vállalt tárgy). A közel 4,5 átlag 
kimagasló, melyben nagy szerepet játszik a 17 db jeles. 
6) A tanulók ¾-e az informatikát választja – az iskola profiljának megfelelıen – ötödik érettségi tárgynak. A 2009-es szégyenteli 7 
elégségest sikerült kiszőrni. 
7) A 19 emelt szintő fizika és ennek 4,89-es átlaga már a 2013/2014-es tanév felvételi változásaira utal. 
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VI. Pályakövetés 
 

2007/2008. tanévben érettségizett évfolyam 
 

2008. szeptember 1. tehát az érettségi évében 
2007/2008. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
A szakképzı évfolyamon maradt 53 77% 
OKJ-s szakmát tanul másik iskolában  

Szakirányban - - 
Nem szakirányban 1 1,4% 

Felsıoktatási intézményben tanul  
Szakirányban 8 11,6% 

Nem szakirányban 5 7,2% 
Munkába állt  

Szakmai területen 1 1,4% 
Nem szakmai területen 1 1,4% 

Nem ismert - - 
Összesen: 69 100% 

 
2009. szeptember 1. tehát a szakképesítés megszerzése után 

2007/2008. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
Továbbtanulók felsıfokú szakirányban 59 85,6% 
Továbbtanulók felsıfokú nem szakirányban 5 7,2% 
Továbbtanulók középfokon újabb szakmában 1 1,4% 
Munkába állók szakiránynak megfelelıen 2 2,9% 
Munkába állók nem szakiránynak megfelelıen 2 2,9% 
Nem állt munkába - - 
Nem ismert - - 

Összesen: 69 100% 
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2008/2009. tanévben érettségizett évfolyam 

 
 

2009. szeptember 1. tehát az érettségi évében 
2008/2009. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
A szakképzı évfolyamon maradt 63 71,59 % 
OKJ-s szakmát tanul másik iskolában  

Szakirányban 2 2,27 % 
Nem szakirányban 6 6,82 % 

Felsıoktatási intézményben tanul  
Szakirányban 9 10,23 % 

Nem szakirányban 3 3,41 % 
Munkába állt  

Szakmai területen 0 0 % 
Nem szakmai területen 3 3,41 % 

Nem ismert 2 2,27 % 
Összesen: 88 100 % 

 
 

2010. szeptember 1. tehát a szakképesítés megszerzése után 
2008/2009. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
Továbbtanulók felsıfokú szakirányban 53 60,23% 
Továbbtanulók felsıfokú nem szakirányban 7 7,95% 
Továbbtanulók középfokon újabb szakmában 9 10,23% 
Munkába állók szakiránynak megfelelıen 2 2,27% 
Munkába állók nem szakiránynak megfelelıen 3 3,41% 
Nem állt munkába 2 2,27% 
Nem ismert 12 13,64% 

Összesen: 88 100 % 
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2009/2010. tanévben érettségizett évfolyam 

 
 

2010. szeptember 1. tehát az érettségi évében 
2009/2010. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
A szakképzı évfolyamon maradt 55 63,95 % 
OKJ-s szakmát tanul másik iskolában  

Szakirányban 0 0 % 
Nem szakirányban 4 4,65 % 

Felsıoktatási intézményben tanul  
Szakirányban 17 19,77 % 

Nem szakirányban 2 2,32 % 
Munkába állt  

Szakmai területen 0 0 % 
Nem szakmai területen 1 1,16 % 

Nem ismert 7 8,14 % 
Összesen: 86 100 % 

 
 

2011. szeptember 1. tehát a szakképesítés megszerzése után 
2009/2010. tanévben 
érettségizett évfolyam Megnevezés 

Fı Arány 
Továbbtanulók felsıfokú szakirányban   
Továbbtanulók felsıfokú nem szakirányban   
Továbbtanulók középfokon újabb szakmában   
Munkába állók szakiránynak megfelelıen   
Munkába állók nem szakiránynak megfelelıen   
Nem állt munkába   
Nem ismert   

Összesen:   
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VII. A tanév rendje 

1. Feladatok 
1.1. Kiemelt feladatok (és értékelésük1) 
 

1. Az Iskola média irányú szakmaváltását figyelembe véve, a NAT iránymutatásainak 
megfelelıen bevezetjük a mővészetek szélesebb palettájának oktatását. Ennek keretében 
valósítjuk meg az ének-zene tantárgyat.  

Bevezettünk a mővészetek tantárgyat, az ének-zene és a rajz és vizuális kultúra 
összevonásaként. Ez egy új szakmai koncepció, sokat várunk tıle, de az 
eredmények csak 4 éve múlva fognak látszani. 

2. Névadónk, Puskás Tivadar születése 165. évfordulójának méltó megünneplése: 

a. Koszorúzás a Fiumei úti sírkertben. 
b. Tudományos ülésszak.   
c. Új köztéri Puskás-szobor avatás a XI. kerület Puskás Tivadar utcában. 

Mindhárom megemlékezést sikeresen lebonyolítottuk, habár a szoboravatás az 
engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt december közepére csúszott. Így aztán 
„havas” szoboravatásra került sor a XI. kerületben. Szakmai berkekben komoly 
médiavisszhangja volt. 

Itt kell megjegyezni, hogy Pécs az Európai Kulturális Fıváros Simonyi Károlyról 
elnevezett szakközépiskolájának aulájában, 2010 májusában bronzszobrot avattunk. 
Mindannyiunk villamosmérnöki atyja Simonyi Károly professzor úr végre ércként 
„mosolyogva” segíti a jövı nemzedékét a Maxwell-egyenletek megértésében. 

3. A Technikum 2009 nyarán nyerte el a „Kiváló Érettségi Vizsgahely” címet, emelt szintő 
érettségi vizsgaközponttá vált. A név kötelez. A két érettségi vizsgaidıszakban (október-
november és május-június) megoldandó feladatok: 

a. Személyi feltételek biztosítása (felügyelık, jegyzık, vizsgáztatók, elnökök). 
b. Logisztikai háttér (szervezési feltételek) biztosítása.  

Mindkét idıszakban mind az emelt szintő, mind a középszintő érettségi vizsgákat 
sikeresen levezényeltük. Az új fenntartó (Fıváros) felé jeleztük, hogy érettségi 
vizsgaközpont vagyunk. Megnyugtattak, hogy a fenntartóváltás ezt nem fogja 
negatívan befolyásolni. A 2010-es nyár folyamán az OH ıszi megbízása 
megérkezett, ismét mi leszünk a dél-pesti kiemelt vizsgaközpont. 
Ki kell emelnem Gyarmati Krisztina  tanárnı és Heller Ferenc  igazgatóhelyettes úr 
fáradtságot nem ismerı, pontos, precíz érettségi lebonyolító munkáját. 
Köszönetemet fejezem ki minden érettségizı diák, érettségiztetı tanár és elnök 
nevében is. 

4. A 12. évfolyamos diákok terhelésének csökkentése érdekében, az elızı két tanév igen jó 
tapasztalatai alapján, elırehozott érettségi vizsgákat szervezünk igény szerint angol 
nyelv, fizika és informatika tantárgyakból. Az elırehozott érettségi vizsgákra készülı 
diákoknak felkészítést tartunk.  

A 11. évfolyam teljes egészében elırehozott érettségin vett részt informatikából a 
nyári idıszakban. İsszel néhányan fizikából és kevesen angol nyelvbıl tettek 
sikeres elırehozott érettségit. İket aztán nyáron sokan irigyelték. 

                                                 
1 Dr. Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója által 
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5. Angol nyelvbıl államilag elismert nyelvvizsgát szervezünk.  

Egyre többen, de még mindig nem elegen értik meg, hogy középfokú C angol 
nyelvvizsga nélkül a Magyar Köztársaság területén senki nem fog diplomát kapni. A 
„rábeszélı-hadjáratot” már a gólyatáborban a szülık bevonásával megkezdjük, így 
az idei ıszi angol epochán kb. 20 9-11. éves is részt fog venni. Talán a kicsik még 
motiválhatók, a szülık ebben a közös célban feltétel nélkül támogatják az iskolát. 

6. A sikeres érettségi vizsgák érdekében próbaérettségiket tartunk. Ezek helyszíne az 
Aud.max. terem.   

Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelembıl a tavaszi szünetben 
tartottuk a próbaérettségiket. Fizikából, informatikából és angol nyelvbıl más 
idıpontban. 

7. Az esélyegyenlıség folyamatos biztosításának, illetve az ezzel kapcsolatos 
tevékenységek magasabb szintre emelésének érdekében a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumban esélyegyenlıségi ombudsman tevékenykedik. Az esélyegyenlıségi 
ombudsman feladatait az osztályfınöki munkaközösség mindenkori vezetıje látja el. 

A törvényi elıírásoknak megfelelıen az ombudsman létezik. Az iskola demokratikus 
légkörének következtében kevés munkája akad. 

8. A felsıoktatási törvény módosítása, illetve a 480 pontos felvételi pontszámítási rendszer 
alapján finomítjuk az érettségire történı felkészítést, a szülıket folyamatosan 
tájékoztatjuk az optimális felsıoktatási intézményválasztás és a szakképzı évfolyam 
kapcsolatáról. 

Ebben a tanévben is megtartottuk a szükséges elıadásokat a 10. 11. 12. (13.) 
évfolyamon a szülık és a diákok részére. Az azóta lezajlott jelentkezések alapján 
valószínő megértették. 

9. Mivel a 2010/2011-es tanévtıl két tanítási nyelvő (célnyelv: angol) osztályt szeretnénk 
indítani, több adminisztratív feladatot el kell végezni. Módosítani kell, méghozzá idıben: 

a. Az Alapító Okiratot, 
b. A Mőködési Engedélyt, 
c. A Pedagógiai Programot, és várhatóan 
d. Az SzMSz-t is. 
e. Valószínőleg az IMIP-re is lesz hatása. 

Határidı: 2010. március 15. 

A névváltoztatáshoz szükséges dokumentumháttérre nem volt szükség, mivel 10-nél 
kevesebben jelentkeztek erre a szakra (tudomásul kell vennünk azt a tényt, 
bármilyen jók lehetnek az eredményeink, a Gyáli út 22. akkor is a külvárosban, 
pontosabban a Külsı-Ferencvárosban van…!), azonban a szokásos évi 
„dokumentum-leporolást” elvégeztük. Még ebben a tanévben el kell kezdeni a 
törvényi változások miatt az újabb „pontosítást”. 

10. A fenti cél érdekében megváltoztatjuk az Iskola nevét. Megtartva az ısit, fókuszálva a 
jövı kihívásaira az új név: Puskás Tivadar Távközlési Technikum Két Tanítási Nyelvő 
Média-informatikai Szakközépiskola. 

Mivel a tanév folyamán már egyértelmően kiderült, hogy 2010. szeptember 1-jétıl a 
Fıváros lesz fenntartónk, a névváltoztatás értelmetlenné vált. 
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11. Megindítjuk a tantervek kidolgozását a ZMNE Híradótanszékével a közös FSZ indítása 
céljából. (Ilyen FSZ még nem létezik.) 

A munkálatok elindultak. Az anyag elkészült, de közben a Nemzetvédelmi 
Egyetemet, a Rendırtiszti Fıiskolát, és az Államigazgatási Fıiskolát összevonták, 
így nincs kinek benyújtani a dokumentumokat. Az új kormány koncepciójában kiemelt 
szerepet szánnak az összevont honvédelmi-rendvédelmi-államigazgatási oktatásnak, 
ezért folytatjuk ezirányú munkánkat.  
Nem szerepelt a tervekbe a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum „Kötelékrepülés 
2010” címő pályázata, melyen 10 fıs csapatunk az igen elıkelı 3. helyezést érte el. 
A résztvevık nagy örömére a Múzeum munkatársai speciális kézifegyver-bemutatót 
tartottak csak nekünk. Ezúton mondok köszönetet Tarkó András  szakoktató lelkes 
segítségéért: a fotózásért, melyet még az értékelı zsőri is kiemelt. 

12. Az érettségi felkészítés rendszerébe integrálva felkészítést tartunk a SZÉTV elektronikai 
és informatikai kategóriájában, továbbá az OKTV matematika és fizika tantárgyi 
versenyén induló tanulók számára. 

A koncepció helyes volt, a befektetett munka az elképzelteknél is jobb eredményt 
fialt: a versenyeken (indulás/második forduló/döntı) felsorolásban a következı 
részvétel volt: 

a) OKTV Fizika 21/10/5 

b) OKTV Matematika: 34/15/7 (A tavalyi bajnok Szedelényi János  az idén 0,8 
ponttal maradt le a dobogó legmagasabb fokáról. İszintén gratulálunk!) 

c) SZÉTV Elektronika: 12/6 

d) SZÉTV Informatika: 5/2 

13. Intenzív felkészítést tartunk az informatika OKTV mindkét kategóriájában.  

Ennek gyümölcse: 

a) Alkalmazói: 26/4/1 

b) Programozói: 4/1/1 

Mindkettı kiváló eredmény, hiszen az informatika a legnépszerőbb tantárgy, így ezen 
a versenyen indulnak legtöbben. 

14. Felkészítünk és indítunk diákokat a BMF TDK-n és a Tudok-on.  

Mindkettı kiválóan sikerült, hogy csak a legjobbakat említsük Alapiné Ecseri Éva  
tanítványai taroltak. Elhozták a nagydíjat, illetve az elsı díjak egyikét. Ez kezd 
tendenciává válni. Különösen boldoggá tesz, hogy mindkét dolgozat a 
természettudományos kategóriában remekelt. 

15. A gólyatábort, a szőkös anyagiakra való tekintettel az Iskola épületében, bejárós 
rendszerben tartjuk.  

A gólyatábort 2009. augusztus 24 és 28 között az iskola épületében megtartottuk, 
mely így is elérte célját, hiszen kialakíthatók voltak a mérı- és nívócsoportok, 
valamint megtörtént az iskola-egészségügyi vizsgálat is. Természetesen a 
gólyatábor a Pedagógiai Program szerves részévé vált. (Érezzük, hogy a kilencedik 
évfolyam könnyedebben élte volna meg a beszoktatás megrázkódtatásait, ha valahol 
vidéken rendezzük a tábort) 
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16. Folytatjuk az Iskola épületének korszerősítését szakképzési pályázatokon elnyert 
összegekbıl. 

Az Alagsor 2-be a Hewlett-Packard Kft. hathatós támogatásával új, 24 munkahelyes 
média-informatikai laboratóriumot adtunk át. Megkezdıdtek a Telekom Kékvirág 
utcai telephelyérıl az SDH, PDH laborok átköltöztetési munkálatai. A fizikai 
átköltözés augusztus végére befejezıdött, az elsı mérıcsoportok az új keretekben 
fogja feléleszteni a berendezéseket, így legalább valóságközelibb lesz az élmény. 
Folytatjuk a Digitális TV-stúdió bevonását az oktatásba: 

a. órarendi órákon belül, 
b. órarendi órákon kívül,  
c. szakkörökben, 
d. FSZ-ben, a Kaposvári Egyetemmel együttmőködve, 
e. utómunkálatokra bérleményként. 

Az a, b, c, d pontokban leírt feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, sıt a 
Centroszet munkájába is aktívan bevontuk a stúdiót, azonban az e pontban javasolt 
utómunkálatokra nem tudtuk kiadni a stúdiót. 

17. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a költségtakarékos gazdálkodásra, fıként az 
energiafelhasználás területén. 

A költségvetés energiaár-emelési sebességét képtelenek vagyunk 
energiatakarékossággal kompenzálni. Bármilyen drasztikus intézkedést 
foganatosítunk, annak hatásaként csak lassítani tudjuk az energiára fordított 
költségek növekedését. Az új tanévben két új mozgalmat indítunk ezen cél 
érdekében:  
 a) „Zöld Ember”, akibe az energiatakarékosságot és a fogyatékkal élést 
integráljuk. 
 b) A tanév energiatakarékos rendje (Mivel fenntartót váltottunk, ennek 
megvalósítása a Fıvárosi Közgyőlés hatáskörébe kerülhet, tudományosan is 
megalapozott tanulmányt kell készíteni.) 

18. Folytatjuk az együttmőködést a szakma nagy öregjeivel, végzett diákjainkkal, a HTE 
Szenior Klubjával és a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel.  

Tormási dr. interjúsorozata túllépte a tizedik alkalmat, egyre nagyobb a sikere. A 
bajtársi kör minden rendezvényünkön képviselteti magát, az iskola diákjai egy-egy 
szavalattal, prózai mővel, villámtréfával… teszik színvonalasabbá az „öregek” 
rendezvényeit. 

19. Beindítjuk a Gyáli úti Puskás Tivadar Almamater Egyesületet, és minden lehetıséget 
megadunk, hogy az egyesület volt diákjaink kiemelt fórumává váljon. 

Lassan indul az Egyesület tagjainak toborzása. Egyetlen pozitív hír, hogy egy 
pályázaton nagyobb összeget nyertünk. 

20. A törvényi változásoknak megfelelıen létrehozott Centroszet Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kft. által biztosított lehetıségekkel élve folytatjuk gazdálkodásunkat. 

A Centroszet gazdálkodásában, emberi-erıforrás fejlesztésében, beruházásaiban jól 
mőködik, a PR-ja pedig kiváló. Több fórumon is jegyzik a konzorcium rendezvényeit. 
A közös IMIP pedig példaként szolgál. Kiemelkedı, különösen az iskola médiát 
tanuló diákjait megmozgató rendezvények voltak a következık: Országos 
Konstrukciós Verseny a Puskásban, Pest-megyei Drogprevenciós Kiállítás és 
Bemutató Nagytarcsán a Flor Ferencben, Tudományos diáknap a Puskás 
Technikumban , Projektnyitó Vácott a Boronkayban, Talentum SzKI vizsgaelıadása 
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a József Attila Mővelıdési Házban, a MACIVA vizsgagálája a Fıvárosi 
Nagycirkuszban. 

21. A szakképzı évfolyamon és a felsıfokú szakképzésben (FSz) megvizsgáljuk a tanórák 
helyett, a felsıoktatásban már általánosan használt tanítási blokkok (80 perc egyben) 
bevezetésének lehetıségét. 

A sok gyakorlati képzést megkívánó FSZ képzésben a 80 perces órablokkok 
bevezetése sikeres volt. (80 perc egybe több mint 2x45 perc külön, hiszen a 
gyakorlatok minden esetben az eszközök megkeresésével, felfőtésével, 
kalibrálásával kezdıdnek…, így ezen feladatokat a teljes mérés alatt általában csak 
egyszer kell elvégezni) 

22. A 11.e osztályban a média szakmai alapozó tárgy bevezetése kapcsán elkészítjük az 
ehhez kapcsolódó szakmai orientációs és szakmai alapozó tárgyak 
követelményrendszerét, tananyagtervét és óratervét.  

A követelményrendszer, a tananyagterv és óraterv elkészült. 

23. A törvényi elıírásoknak megfelelıen írásban tájékoztatjuk a 9. és 10. évfolyamon végzett 
diákok teljesítményérıl volt általános iskolájukat. 

 Határidı: október 30. felelıs: igazgató, nev. igh. 

A munka folyamatos, a munkát a titkárnık végzik és a DÖK összekötıtanár ellenırzi. 

25. Pályázatot adunk be, hogy az Iskola Tehetségpontként mőködhessen. 

A Tehetségpont címet elnyertük, felvettük a kapcsolatot több Tehetségponttal, 
melyekkel közös rendezvényeink is voltak. (Számalk: Tudományos Konferencia, 
Kistarcsa: Drogkonferencia, MACIVA: Zárókoncert…) 

26-50. Nem vártuk, de bekövetkezett. Szeptember 1-jével a Telekom kivonult az 
iskola mögül, és – hála a honatyáknak – a Fıváros ismét kebelére ölelhette a Gyáli 
úti alma matert. 

Egy ilyen átadás-átvétel procedúra átlagosan 18 hónapig tart, nekünk erre 2 hónap 
áll rendelkezésünkre. Figyelembe véve, hogy nemcsak fenntartóváltás, hanem 
alkalmazási mód váltás (a magánszférából közalkalmazotti státuszba kerülnek az 
iskola dolgozói) is bekövetkezik, egy igen kevéssé kitaposott ösvényen kell minden 
lépést jól megfontolva átmenteni a Technikum tárgyi és a humán erıforrásokban rejlı 
értékeit. 
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1.2. Feladatok a közismereti oktatás területén 
 

1. A középtávú továbbképzési terv szerint vesznek részt kollégáink a képzésekben. 

Határidı: folyamatos felelıs: igazgató, nev. igh. 

2. Az Iskola média irányú szakmaváltását figyelembe véve, a NAT iránymutatásainak megfelelıen 
felkészülünk a mővészetek szélesebb palettájának oktatására.  

Határidı: folyamatos felelıs: igazgató, nev. igh. 

3. A Holokauszt Emlékközpont diákoknak és tanároknak ajánlott programjait beépítjük az oktatásba 
és a tanári továbbképzésbe. 

Határidı: folyamatos felelıs: igazgató, nev. igh. 

4. Folyamatosan részt veszünk azokon a tájékoztatókon, felkészítéseken, amelyek a kétszintő 
érettségi szaktárgyi követelményeivel, a lebonyolítás rendjével foglalkoznak. 

Határidı: folyamatos felelıs: nev. igh., tárgyfelelısök 

5. Kompetenciamérést tartunk az alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás) 
felmérésére a 10. évfolyamon. 

 Határidı: május 26. felelıs: nev. igh., tárgyfelelıs 

6. Érettségi tantárgyakból szóbeli próbaérettségit tartunk (tanórai keretben). 

 Határidı: április felelıs: nev. igh., tárgyfelelıs 

7. Részt veszünk "Az idısek világnapja" megünneplésében. 

Határidı: október 1. felelıs: nev. igh., tárgyfelelıs 

8. Központi felvételit tartunk. 

 Határidı: január felelıs:igazgató,  nev. igh. 

9. Felvételi elıkészítıt tartunk matematikai gondolkodásból és olvasás-szövegértésbıl. 

 Határidı: október 6. felelıs:nev. igh., tantárgyfelelısök  

  

1.3. Feladatok a mőszaki oktatás területén 
 

1.  A Pedagógiai programunkba beépített ECDL vizsgákat a tanév során a tantervnek megfelelıen 
folyamatosan szervezzük. Az ECDL vizsgák felértékelıdtek, mivel az új OKJ szerinti 
távközléstechnikus szakmáknál beszámíthatóak. Az ECDL vizsgák a 2009. január 31-én 
bevezetett Syllabus 4. szerint folynak.   

 Határidı: folyamatos. felelıs: mősz. igh. 

2. Felkészülünk az új OKJ szerinti távközlési szakmák több részbıl álló (írásbeli, szóbeli, interaktív, 
gyakorlati) összetett, modulrendszerő vizsgáira.  

 Határidı: folyamatos. felelıs: mősz. igh. 

3. A szakképzı évfolyamon az évközi beszámolókat, és a próbaképesítı vizsgákat az új OKJ 
vizsgarendszer követelményei szerint tartjuk.  

 Határidı: május felelıs: mősz. igh. 

4. A gyakorlati oktatás, laboratóriumi mérések fejlesztése:  
• méréseket fejlesztünk a média labor és a 
• hálózattechnika (üvegszálas) labor számára. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 
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5. Egységes szakmai alapozó tárgyat vezetünk be a 9. évfolyamon.  

 Határidı: szeptember 1.  felelıs: Dezséri Csaba, mősz. igh. 

6. A 12. évfolyamon megújult tartalommal oktatjuk a szakmai ismeretek és a híradástechnikai 
alapismeretek tantárgyakat. 

 Határidı: szeptember 1. felelıs: mősz. igh 

7. A 14. évfolyamon a tantárgyszerkezetet az új OKJ központi programja alapján építettük fel. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

8. Az új projektmenedzsment tantárgy oktatásához tanári továbbképzéseket szerveztünk, illetve 
szervezünk a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. és külsı intézmény szervezésében 
is. Ehhez a tárgyhoz igazítottuk a tanév rendjét. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

9. Integráltuk a digitális technika és automatika tantárgyat. 

 Határidı: folyamatos felelıs: igazgató 

10. Epochális mőszaki angol felkészítést tartunk május elején a szakképzı évfolyam számára. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

11. A számítógép-hálózatok tantárgy helyett, megújult tartalommal, bevezetjük az adatátviteli 
hálózatok tárgyat. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

12. A távbeszélıtechnika tantárgy helyett, megújult tartalommal, bevezetjük a kapcsolás- és 
távbeszélıtechnika tárgyat. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

13. A vezetékes átviteltechnika tantárgy helyett, megújult tartalommal, bevezetjük a hálózattechnika 
tárgyat. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

14. A rádiótechnika tantárgy helyett bevezetjük a szélessávú hálózatok tárgyat. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 

15. Az NHH-val együttmőködve roadshow-kon népszerősítjük a digitális mősorszórást. 

 Határidı: folyamatos  felelıs:igazgató,  mősz. igh 

 
1.4. A neveléssel kapcsolatos feladatok 

1. Az oktatási törvénynek megfelelıen segítjük diákközgyőlés szervezését a diákönkormányzat 
mőködésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 

Határidı: folyamatos felelıs: nev. igh. 

2. Az ifjúságvédelmi felelıs továbbra is végzi az ifjúságvédelmi és szociális munkát.   

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

3. Az ifjúságvédelmi felelıs koordinálja a szociális segélyezést és az ingyenes tankönyvellátáshoz 
kapcsolódó feladatokat. 

Határidı: december felelıs: log. igh. 

4. A tankönyvellátás takarékosabb rendszerében a tartós könyvek körét ebben az évben is tovább 
bıvítjük. Megvizsgáljuk a továbblépés lehetıségeit. 

 Határidı: folyamatos  felelıs: ofı., mkv. és nev. igh 
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5. Igény szerint ebben a tanévben is fogadjuk a gyakorló tanításon résztvevıket.  

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

6. Részt veszünk a Nyitott Európai Intézmények (szeptember 19-20.), a Távközlési Világnap (május 
17.) és a Múzeumok Nemzetközi Napja (május 18.) megünneplésében. 

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

7. Diákjaink részt vesznek a Kutatók éjszakája (2009. szeptember 25.) rendezvénysorozat 
elıadásain. 

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

8. A hazafias nevelés jegyében március 12-én méltóképpen megünnepeljük az 1948-49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az ünnepséget a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben tartjuk 
a nevelıtestület és a tanulóifjúság teljes részvételével. 

Határidı: 2010. március 12. felelıs: Sós Ferenc 

9. A honvédelmi nevelés terén támaszkodunk a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel ápolt 
kiváló kapcsolatainkra. 

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

10. El kívánjuk érni, hogy diákjaink csak érvényes bérlettel vagy jeggyel utazzanak a BKV 
jármővein. 

Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

11. Az utóbbi években elszaporodtak a határidın túli feladatteljesítések, ezért bevezetjük a 
különeljárási díj rendszerét. 

 Határidı: folyamatos felelıs: igazgató 
 
1.5. Tanügyigazgatási feladatok 
 
1. Felülvizsgáljuk és módosítjuk az iskola házirendjét.  

 Határidı: 2010. január 15. felelıs: igazgató 

2. A központi programok megjelenése után, a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-vel 
együttmőködve elkészítjük az új szakmák szakmai programját.  

 Határidı: folyamatos  felelıs: mősz. igh. 

3. A nagy érdeklıdésre való tekintettel felnıttképzési programot indítunk a Centroszet Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kft-vel és a SÄMLING Kft-vel közösen. 

 Határidı: folyamatos felelıs: mősz. igh. 
 

1.6. Minıségbiztosítással kapcsolatos feladatok 
 

1. Intézményi Minıségirányítási Programunkat a Centroszet TISZK IMIP-jével integráljuk. 

2. Az elmúlt tanév eredményeinek értékelése 
 (2009. augusztus 28-án az értékelı és nyitó nevelıtestületi értekezleten) 

• Az osztályok év végi tanulmányi eredményei. 
• Az érettségi vizsgák eredményei. 
• Versenyeredmények. 

3. A pedagógusok munkájának értékelése, a hisztogramok átadása. 
(2009. szeptember 29-én, a nevelıtestületi értekezleten) 

 



Különös közzétételi lista   Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 2010. 

 – 26 – 

 

4. Osztályzó konferencia a félévi eredmények megállapítására és gyors értékelésére. 

5. Osztályzó konferencia az év végi eredmények megállapítására és gyors értékelésére. 

6. A diákok állóképességének felmérése testnevelés órákon. 

7. Dahn típusú szülıi értekezletek tartása igény szerint. 

8. Kapcsolattartás a szülıkkel 

• Szülıi értekezletek. 
• Fogadóórák. 
• Évfolyamszintő igazgatói tájékoztató a szülıknek. 

� Tanév rendjének ismertetése 
� Évfolyamspecifikus tudnivalók közlése 
� Óratervek ismertetése 

9. Füzetek rendjének ellenırzése 

• A 9. évfolyamon a gólyatáborban tanultak szerint. 
• Többi évfolyamon a tanári elvárások szerint. 

10. Bevezetjük a különeljárási díjak rendszerét, melynek célja a pedagógiai munka hatékonyságának 
és minıségének növelése. 

 
1.7. Beiskolázással kapcsolatos feladatok 
 

1. Továbbra is fontos feladat a nyolcadik osztályba járó általános iskolások és szüleik minél jobb 
tájékoztatása. Az eddigi eszközök (szórólapok, versenyek, iskolai tájékoztatók, nyílt napok) 
mellett további költségtakarékos módszereket is kipróbálunk. 

 Határidı: folyamatos   felelıs: mősz. igh. 

2. Az eredményes beiskolázás érdekében elıkészítık (matematikai gondolkodás és olvasás-
szövegértés) szervezésével, menet közbeni felmérıkkel kell képet kapni a jelentkezık 
képességeirıl. Az elıkészítık programját integráljuk a Tehetségpont programjába. 

 Határidı: szeptember, illetve folyamatos   felelıs: mősz. és nevelési igh. 

3. Részt veszünk a különbözı kiállításokon, általános iskolai szülıi tájékoztatókon. 

 Határidı: szeptember-január folyamatos  felelıs: mősz.  igh. 

4. Értékeljük a gólyatábor ez évi tapasztalatait. A levont tapasztalatok alapján szervezzük meg a 
jövı évi gólyatábort. 

 Határidı: április 30.  felelıs: nev. igh. 

5. Az Arany János Tehetséggondozó Programba történı beiskolázás hatékonysága érdekében a 
felvett diákok személyesen keresik fel az adott települések iskoláit, ismertetve a programot. 

 Határidı: november felelıs: nev. igh. 

6. Nagyobb hangsúlyt fordítunk a IX. kerületi általános iskolák körében a Technikum 
megismertetésére. Felhasználjuk a CoolFm lehetıségeit ezen a téren is. 

 Határidı: december felelıs: mősz. igh. 

7. A hatékonyabb beiskolázás érdekében felvettük a kapcsolatot a Budapesti és a Pest-megyei 
Családsegítı Szolgálattal. 

 



Különös közzétételi lista   Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 2010. 

 – 27 – 

 

1.8.Az iskola arculata és nemzetközi kapcsolatai 
 

1. Az elmúlt években hagyományteremtı céllal megszerveztük a 20, 30, 40, illetve 50 éves 
találkozókat. A jövıben ezeket a találkozókat a Gyáli úti Puskás Tivadar Almamater Egyesülettel 
közösen szervezzük. 

2. 2010-ben a Puskás Kupa lebonyolítására Nyíregyházán kerül sor. Jelenleg az induláshoz nem áll 
rendelkezésre a szükséges fedezet. 

3. Puskás Tivadar új köztéri szobrának avatása alkalmából rendezendı konferencián részt vesznek a 
testvériskolák delegációi: 

• Sepsiszentgyörgybıl, 
• Ditróból, 
• Szombathelyrıl. 

4. A HTE, az NJSZT és a MANT faliújságjait folyamatosan új hírekkel látjuk el. 

 Határidı: folyamatos felelıs: igazgató, nev. igh 

5. Az iskolaújság információt ad az elkövetkezendı fontosabb eseményekrıl, programokról, illetve 
tudósít róluk. Jelenleg financiális problémáink vannak, így csak a webes megjelenés biztos. 

 Határidı: folyamatos felelıs: Chipogó patronáló tanár 

6. Igény esetén ECDL tanfolyamot és vizsgát szervezünk testvériskoláink tanárai és diákjai számára. 

 Határidı: folyamatos felelıs: igazgató, mősz. igh. 

1.9. Építkezés, állagmegóvás 
 

1. Az orvosi rendelıben folyamatosan biztosítjuk, hogy az iskolaorvos zavartalanul végezhesse 
tevékenységét. 

 Határidı: folyamatos felelıs: log.igh. 

2 A hálózattechnika (üvegszálas) labort fejlesztjük. 

 Határidı: folyamatos felelıs: log.igh. 

3. Kísérleti jelleggel a 9.e osztály elvállalta az osztályterme takarítását. 

 Határidı: folyamatos felelıs: osztályfınök. 

1.10. A tanulás és a tanítás tárgyi feltételeinek biztosítása, a feltételek javítása 
 

1. A termek berendezéseit folyamatosan újítjuk fel, gondoskodva a muzeális értékek elhelyezésérıl. 

 Határidı: folyamatos  felelıs: igazgató, mősz. igh. 

2. Tanulók bevonásával folytatjuk a könyvtár speciális győjtıkörének (dedikált példányok, muzeális 
mőszaki könyvek, távközlési emlékek stb.) gazdagítását. 

 Határidı: folyamatos  felelıs: nev. igh. 

3. Folytatjuk a Hírközlési Múzeummal az együttmőködést. 

 Határidı: folyamatos  felelıs: igazgató 

4. Diákjaink részt vesznek a Rádiómúzeum archív anyagainak feldolgozásában. 

 Határidı: folyamatos Felelıs: igazgaró 
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2. A 2009-2010-es tanév rendje 
İszi epocha 14. évfolyam (angol) 2009. augusztus 24-28. 
AJTP Gólyatábor 9. évfolyam 2009. augusztus 16-21. 
Gólyatábor 9. évfolyam 2009. augusztus 24-28. 
 
2.1. Szorgalmi idı 
 az elsı tanítási nap 2009. augusztus 29. szombat 
 a tanév záró napja 2010. augusztus 31. 
 tanítási napok száma 182 nap ebbıl 6 tanításmentes munkanap 
 az elsı félév vége 2010. január 15. 
 félévi értesítık kiosztása január 21. (csütörtök) 
 az utolsó tanítási nap 2010. április 30. (12 évfolyam) 
  2010. április 30. (14. évfolyam) 
  május 28.   (9-11. évfolyamon) 
 
Tanítási szünetek a szorgalmi idıben 
 ıszi szünet október 26-tıl október 30-ig  
 az utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök) 
 az elsı munkanap november 2. (hétfı) 
 
 téli szünet december 21-tıl december 31-ig 
 az utolsó tanítási nap december 19. (szombat, szerdai munkarend) 
 az elsı munkanap január 4. (hétfı) 
 
 tavaszi szünet 2010. március 31. – április 9. 
   március 27.:  tavaszi túra 
   március 29.: tudományos diáknap 
   március 30.: fordított nap  
 az utolsó tanítási nap március 26. (péntek) 
 az elsı munkanap április 12.  (hétfı) 
 
2.2. A vizsgák rendje 
 

Szakmai javító-pótló vizsgák: 
 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:   október 5-7. 
 Gyakorlati vizsgatevékenység:  október 8. 
 Szóbeli vizsgatevékenység:   október 12. 
 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:   február 1-5. 14 óra 
 Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:  február-március 
 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:   május 17-21. 8 óra 
 Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:  május-június 
 
Érettségi vizsgák: 
Októberi-novemberi érettségi vizsgák: 
Írásbeli vizsgák közép- és emelt szinten:  
 magyar nyelv és irodalom október 19.   8 óra 
 matematika október 20.  8 óra 
 történelem  október 21.  8 óra 
 informatika október 26.   8 óra 
 biológia október 29.   14 óra 
 német nyelv október 27.  8 óra 
 angol nyelv október 22.  8 óra 
 fizika október 30.  14 óra 
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Középszintő írásbeli vizsgák megtekintése:  november 10.  14-16 óra 
 
Szóbeli vizsgák: 
 középszint november 20-21.  
 emelt szint november 11-16.  
 
Május-júniusi érettségi vizsgák: 
Érettségi felkészítés szintjére jelentkezés 10. évfolyamon május 15-ig 
Érettségi felkészítés szintjére jelentkezés 11. évfolyamon május 15-ig 
Érettségi vizsgára jelentkezés: február 15-ig 
Jelentkezés felsıfokú továbbtanulásra: február 15-ig 
 

Felkészítés: A matematika és fizika emeltszintő írásbeli érettségi vizsgára a tavaszi 
szünetben, a szóbeli vizsgára az írásbeli és a szóbeli vizsga közti idıszakban felkészítést 
tartunk. 
 
Írásbeli vizsgák közép- és emelt szinten:  
 magyar nyelv és irodalom május 3.   8 óra 
 matematika május 4.  8 óra 
 történelem  május 5.  8 óra 
 angol nyelv május 6.  8 óra 
 német nyelv május 7.  8 óra 
 fizika május 18.  8 óra 
 informatika, emelt szint május 11.  8 óra 
 biológia május 12.  8 óra 
 informatika, középszint május 17.  8 óra 
Középszintő írásbeli vizsgák megtekintése:  június 8. 11 órától osztályonként 
 
Szóbeli vizsgák: 
 középszint: június 14-25. 
 A Puskásban: 
 12.a osztály (középszint) június 14-16.  +11.b informatikából 
 12.b osztály (középszint) június 17-19. +2 tanuló angolból 
 13.e osztály (középszint) június 21-23. 
 12.e és 11.b  június 16. 
 emelt szint június 3-9.  
 

Érettségi bizonyítványok kiosztása: június 25.  08:00 
  
 

2.3. Az 14. évfolyam beszámolói  
 1. negyedévi beszámoló (Q1) november 5. 14:45 
 2. negyedévi beszámoló (Q2) január 7.  14:45 
 3. negyedévi beszámoló (Q3) február 25. 14:45 
 4. negyedévi beszámoló (Q4) április 29.  14:45 
Próbaképesítı  
 Szóbeli (hálózattechnika):    április vége 
 Interaktív: projektmenedzsment:    április-május 
  adatátviteli hálózatok:    április-május 
 Év végi epocha:    május 3-tól 
2.4. Angol nyelvvizsgák:   
Euro B2 December 12. Március 20. Május 15.  
  Jelentkezés: November 13-ig Február 19-ig Április 16-ig  
BME: November 7. Január 16. Március 27. Május 22. 
  Jelentkezés: Október 2-ig November 20-ig Február 19-ig Április 16-ig 
ECL: December 5. Február 13. Április 17.  
  Jelentkezés: November 5-ig Január 14-ig Március 18-ig  
 

2.5. Kollégiumi programhétvégék 
 2009-ben: szeptember 26., október 10., november 28. és december 12. 
 2010-ben: január 9., február 6., március 27., április 24. és május 15. 
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3. A tanév egyéb tervezett eseményei 
 
AJTP tanévnyitó konferencia  szeptember 10-12. Nyíregyháza 
 
Nyílt délutánok szerdánként szeptember 23. 15-17 óra 
  október 7., 14., 21.  15-17 óra 
  november 4., 11., 18., 25. 15-17 óra 
  december 2. 15-17 óra 
 
Nyílt napok   szeptember 30. 8-17 óra 
  november 11. 8-17 óra 
 
Felvételihez kapcsolódó idıpontok 
 
- A tagozatok belsı kódjának meghatározása és megküldése a 
   Felvételi Központnak és a fenntartónak    október 15-ig 
- A felvételi eljárási rend nyilvánosságra hozatala a felvételi tájékoztatóban október 31-ig 
- A tanulók jelentkezése a központi írásbelikre a vizsgát szervezı intézménybe december 11-ig 
- AJTP szóbeli meghallgatás    január 22. 
- AJTP pótszóbeli meghallgatás    január 29. 
- Egységes írásbeli felvételi vizsga (AJTP is!)    január 23. 10 óra 
- Egységes pótírásbeli felvételi vizsga (AJTP is!)    január 28. 14 óra 
- Tanuló értesítése az írásbeli felvételi eredményérıl    február 11. 
- Az AJTP-ben részt vevı intézmények a program benyújtott pályázatok  
eredményérıl értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és általános iskolákat február 11. 
- Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása    március 16-ig 
- A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolákban  március 18-19. 
- A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú  
         iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben   március 26-ig  
- A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti  
         az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort    április 5-ig 
- A végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak   április 8-ig 
- A Felvételi Központ kialakítja a végleges felvételi eredményeket   április 19-ig 
- A felvételizık és az általános iskolák értesítése a felvételrıl vagy az elutasításról április 26-ig 
- Beiratkozás a Puskásba     június 21. 15-18 óra 
 
 
Felvételi elıkészítık (szeptember/októbertıl)   
 olvasás-szövegértés október 8-tól (csütörtök) 15-16 óra 
 matematikai gondolkodás  október 6-tıl (kedd) 15-16 óra 
 
Az elıkészítı foglalkozások látogatása (13-13 alkalom) tantárgyanként 3000.- Ft. Az a diák, aki 

felvételt nyer, és be is iratkozik a Puskásba, ösztöndíjként visszakapja a befizetett összeget. 
 
Felvételi vizsgák 
 egységes írásbeli felvételi január 23.  szombat 10 óra 
 egységes pótírásbeli január 28.  csütörtök 14 óra 
 szóbeli február 27.  szombat 8 óra 
 pótszóbeli február 26.  péntek 14 óra 
  
 AJTP pályázat meghirdetése    szeptember 18. 
 AJTP pályázat benyújtása    december 11. 
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Országos mérések 
10. évfolyam  
alapkészségek (olvasás, szövegértés, matematika)  2010. május 26. szerda 
próba kompetenciamérés  2009. május elsı hete 
 
 
Az év végi, illetve a lépcsızetes felmérık rendje 
 
  kilencedik évfolyam  szakmai alapismeretek: május 3-7. között 
  tizedik évfolyam  szakmai alapismeretek: május 3-7. között 
   

  tizenegyedik évfolyam szakmai ismeretek: május  
      digitális technika: május  
      kommunikációs alapismeretek: május 3-7. között 

  tizenkettedik évfolyam: kommunikációs alapismeretek: április 21. 
   

tizenkettedik évfolyam próbaérettségi vizsgák (Helyszín: Aud. max.) 
  idıpontok:    2010. április 7., 8 óra: magyar nyelv és irodalom 
      2010. április 8., 8 óra : matematika 
      2010. április 9., 8 óra: történelem 
 

Hospitálások a Puskásban 
 BME, Mőszaki Pedagógia Tanszék igény szerint 
 
Bemutató tanítás a Puskásban 
 ELTE Kémia Módszertani Tanszék 
 
Ünnepségek, megemlékezések 
Október 6-i megemlékezés október 1. 14:05. óra iskolarádió 
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja  február 25.  
(Megemlékezés a tudományos diáknapon: április 6-án.) 
A holokauszt áldozatainak emléknapja április 14. 
Koszorúzás a Kerepesi temetıben (9. évfolyam) szeptember 17. 15 óra 
İszi kirándulás szeptember 26.  
Az 1956-os forradalom 52. évfordulója: október 22. 14 óra (ofi órán) 
Kandó-Puskás tudományos diákköri konferencia: november 12.  
         jelentkezés és az elıadás összefoglalójának beküldése október 15.   
 Kandó-Puskás tudományos diákköri konferencia   
 Eredményhirdetés november 19.   
Mikulás ünnepség (dolgozók gyermekeinek) december 4. 17 óra  
Mikulás a tanulóknak december 4. 
Évbúcsúztató december  
Szalagavató november 28.  17:00 
Tudományos diáknap  március 29. 
Diáknap a diákok programjával (tanításmentes) március 30. 
Március 15-ei megemlékezés március 12. 8 órától 
Ballagás április 24. szombat 9 óra 
Pedagógusnap június 
Tanévzáró ünnepély június 11. péntek, 9 óra 
Technikusavató június 11 12 óra 
Érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadása június 23. 17:00 
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Értekezletek, megbeszélések rendje 
 
Fogadóórák, szülıi értekezletek 
Igazgatói tájékoztató, fakultatív szülıi értekezlet a 12. évfolyamon szeptember 1. 17. óra 
Igazgatói tájékoztató, fakultatív szülıi értekezlet többi évfolyamnak szeptember 8. 16:30- 19 óra 
fogadóóra        november 17-én  15 óra  
szülıi értekezlet        november 17-án 17 óra 
igazgatói tájékoztató a továbbtanulással kapcsolatban (12. évf)  december 18-én 14 óra 
igazgatói megbeszélés a több tárgyból bukottak szüleivel    január 26- 30. (bejelentkezésre) 
igazgatói tájékoztató az 1-2 tárgyból bukottak szülei számára   január 26.  17 óra  
igazgatói tájékoztató a szülıknek a továbbtanulásról (12. évf)  február 2-án 17 óra 
fogadóóra        március 2. 15 óra  
szülıi értekezlet       március 2. 17 óra 
szülıi értekezlet a felvettek szüleinek      május 11. 17 óra 
szülıi értekezlet a 10. osztályban tanuló diákok szüleinek 
(tematika: a felkészítés szintjének helyes megválasztása)  május 18. 17 óra 
10. évf. tájékoztatása a felkészítés szintjével kapcsolatban  május 13. 14 óra 
 
 
Intézményi Tanács értekezlet  havi egy-két alkalommal 
Munkaközösségi értekezletek  a munkaközösségek munkatervei szerint  
Iskolaszék értekezletei   az Iskolaszék munkaterve szerint  
Üzemi tanács 
 
Könyvtár nyitvatartási rendje: 
     Hétfı:  10:00-14:00 Nagy Klára 
     Kedd:  10:00-15:00 Nagy Klára 
     Szerda: 10:00-14:00 Nagy Klára 
     Csütörtök: 11:00-16:00 Nagy Klára 
     Péntek: 10:00-14:00 Nagy Klára  
 
Ifjúságvédelmi felelıs fogadóórája  hétfı 14-15 óra között 
Iskolarádió mőködési rendje   kisugárzott mősor Puskás diákoknak 
Iskolai tantárgyfelosztás tervezete  április végéig 
 
Nevelıtestületi értekezletek, rendezvények 
 
értékelı és nyitó nevelıtestületi értekezlet   augusztus 28. péntek 13 óra 
a 2008-2009-es tanév munkatervének elfogadása    szeptember 29. kedd 14 óra 
osztályozó konferencia      január 14. csütörtök 14 óra 
félévi értesítık kiosztása     január 21. csütörtök, Ofi órán 
félévi értékelı értekezlet      január 26.kedd 14:00 
osztályozó konferencia a 12. és 14. évfolyamnak  április 29. csütörtök 14 óra 
osztályozó konferencia a 9-11. évfolyamnak  május 27. csütörtök 14 óra 
év végi értékelı értekezlet     következı tanév nyitóértekezletén 
 
Diákparlament 
a 2009-2010. évi diákparlament  2010. március 30. délután 
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Szabadság, új tanév kezdete 
 
június 7. (hétfı) / június 24. (csütörtök) – augusztus 26.  
 
Elsı munkanap:   augusztus 28.  
Pótvizsga:   augusztus 28. 9:00 
Nyitó nevelıtesti értekezlet:  augusztus 28. 13:00 
Elsı tanítási nap a 14. évfolyamon:  augusztus 24. 
Elsı tanítási nap a többi évfolyamon:  augusztus 29. 

 
Rádióamatır börzék 
 
szeptember 6. november 22. február 21. május 10. 
szeptember 27. december 13. március 7. május 23. 
október 11. január 10. március 21. június 27. 
október 25. január 25. április 5. július 11. 
november 9. február 7. április 18. július 25. 

augusztus 8. 
 
Nosztalgia Rádió Egyesület összejövetelei 
 
november 9. 
február 7. 
május 10. 
augusztus 8. 
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4. Sportesemények, házi bajnokság, tanulmányi 
kirándulás, gólyatábor 

Tavaszi sportnap   május 28. 
Budapesti Asztalitenisz Szövetség: Évadnyitó verseny  augusztus 28 
Budapesti Veterán Bajnokság (asztalitenisz)  november  
Puskás Tivadar Kupa Verseny (asztalitenisz)  január  
İszi kirándulás  szeptember 26. 
Tavaszi kirándulás  május 15. 
Bp. középiskolai kispályás labdarúgó bajnokság   kiírás szerint 
Asztalitenisz kerületi bajnokság   kiírás szerint 
HST Budapest  2010. február 13. 
Rádió iránymérés Bp. bajnokság RTF  2010. május 29-30. 
Iránymérés, Puskás Kupa  2010. június 26-27. 
BURABU  2010. június 12. 
KHC Rádióklub éves közgyőlése  2010. február 13. 
IV: Knézy Jenı Emléktorna  2009. december 
 
Házibajnokságok: 
- egyórás futás szeptember 30. (október 7.) 
- labdarúgás szeptembertıl 
- kosárlabda decembertıl 
- sakk március 
- asztalitenisz február 
 
 
Tanulmányi kirándulások 
 
tanulmányi kirándulás a 12. évfolyamon    ıszi szünetben 
tanulmányi kirándulások a 9-11. évfolyamon  május 29. és június 2. között, 

illetve a tavaszi szünetben 
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5. Versenyek 
 

5.1. Országos és fıvárosi versenyek 
 

1. OKTV 
elsı forduló 
- jelentkezés a versenyekre szeptember 25-ig. 
- jelentkezések elküldése az ADAFOR-on keresztül az OKÉV-nek október 2-ig 
- az elsı forduló központi írásbeli feladatait (matematika I-II-III., fizika I-II. és informatika II. 

kategóriákban),   
 a tájékoztatókat és a kitöltendı adatlapokat az OH OKÉV az ADAFOR rendszeren  
 keresztül megküldi 5 mknappal a verseny 

elıtt 
- Többi verseny feladatlapjai átvehetık az OH OKÉV reg. igazgatóságán 2009. október 20-22.  
- matematika I. elsı forduló (írásbeli) október 15. 14 –19 óra 
s- informatika II. kategória (programozás) elsı forduló (írásbeli) november 5. 14-17 óra 
- informatika I. kategória (alkalmazás) elsı forduló (gyakorlati) november 25. 14-17 óra 
- fizika I. és II. elsı forduló (írásbeli) november 12. 14-19 óra 
- angol  I. és II. kategória november 10, 14 óra 
-mozgóképkultúra és médiaismeret (csak 2 fordulós!) 2010. január 11. 
második forduló 
- második forduló matematika I. január 7. 10-15 óra 
- második forduló informatika II-bıl január 9. 9-14 óra 
- második forduló informatika I-bıl február 6. 9-14 óra  
- második forduló fizika I. és II. (Puskásban) február 11. 10-15 óra 
- angol  I. és II. kategória február 4. 10 óra 
harmadik döntı forduló 
- a döntı idıpontja matematika I. március 2. 10-15. 
- a döntı idıpontja informatika II-bıl március 6. 10-16 óra 
- a döntı idıpontja informatika I-bıl március 27. 10-16 óra 
- a döntı idıpontja fizika I. és II. április 17.  
- angol  I. és II.  kategória március 24-25. 10 óra 
- mozgóképkultúra és médiaismeret március 3. 10 óra írásbeli 
  március 17. 10 óra szóbeli 
 

2. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 
- I. forduló  
- I. forduló eredményei felterjesztésének határnapja  
- II. forduló  
- II. forduló dolgozatainak beküldési határideje  
- III. forduló (Sopron)  
 

3. Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny  
- jelentkezések a https://ad.bolyai.hu/ad portálon október 20-ig  

3.1 Kezdı csoport, I. és II. kategória 
-elsı forduló idıpontja december 10. 14-18 óráig 
- megadott ponthatárt elért versenyzık adatainak rögzítése, és a versenyzık  
   nevezése a következı fordulóra december 22-ig 
-második forduló idıpontja február 18. 14-18 óráig 
- a megadott ponthatárt elért versenyzık kijavított dolgozatainak beküldése 
  postai úton a Bolyai Társaságnak, és az eredmények rögzítése a portálon március 5-ig 
- harmadik forduló idıpontja  április 22. 11-15. óráig 
-a döntı eredményérıl értesítés május 21-ig 
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3.1 Haladó csoport I. és II. kategória 
-elsı forduló idıpontja december 10. 14-18 óráig 
- megadott ponthatárt elért versenyzık adatainak rögzítése, nevezés a következı 
  fordulóra december 22-ig 
-második forduló idıpontja február 18. 14-18 óráig 
- a megadott ponthatárt elért versenyzık kijavított dolgozatainak beküldése 
  postai úton a Bolyai Társaságnak, és az eredmények rögzítése a portálon március 5-ig 
-harmadik forduló idıpontja április 22. 11-15 óráig 
-a döntı eredményérıl értesítés május 21-ig 

 

4. Kutató Diákok Országos Tudományos Diákköri Konferenciája (TUDOK 2010.) 
- jelentkezési határidı a regionális konferenciákra (http://kutdiak.hu/reg_form.php) és  
          az elıadások összefoglalójának beküldési határideje: 2009. október 10. 
- regionális konferencia (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium)  
          (Közép-magyarországi régió) 2009. november 28-29. 
- Tudományos Diákkörök IX. Országos Konferenciája 
  (Sárospatak, Református Gimnázium) 2010. március 26-27 
 

5. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) 
 

 Távközlési technikus 
- Elıdöntı (írásbeli)   
- Megtekintés   
- Döntı  

6. Szakmacsoportos Szakmai Elıkészítı Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) 
     (Elektrotechnika-elektronika és informatika szakcsoport) 
- nevezések beküldési határideje:   
- elıdöntı (saját iskolában)   
- döntı (Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola)    
 

7. Országos Mikrovezérsı Alkalmazói Verseny 
- elıdöntı  (saját iskolában)  
- döntı (Gyır, Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola)  
 
8. Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 
      II. korcsoport: 9-10. és 9. élıkészítı évfolyam 
- jelentkezés (nemestihamer@ inf.elte.hu elektronikus címen) október 15-ig  
1. kategória (programozási alapismeretek): 
- 1. forduló november 5. 14-17-ig 
- 2. forduló január 9. 9-14 óra 
- 3. forduló (döntı) március 6. 10-16-ig 
2. kategória (alkalmazói ismeretek): 
- 1. forduló november 12. 14-17-ig 
- 2.forduló február 6. 9-14-ig 
- 3. forduló (döntı) március 27. 10-16-ig

  
9. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 
- 1. forduló: helyi-iskolai (háziverseny) november 
- nevezési határidı a 2. fordulóra: december 
- 2., fıvárosi forduló:  január 
- döntı (Gyula): február 
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10. Digitális képalkotó-rendszerek mővészi célú felhasználása a középiskolában (FPPTI) 
        (9-14. évfolyam, egyéni és csoportos kategória) 
- jelentkezési határidı:  
- I.forduló: pályázat leadási határideje:  
- I. forduló eredményeinek közzététele:  
- II. forduló (Modell Divatiskola)  
- eredményhirdetés:  
 
11. Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 
- jelentkezés határnapja (2500 Ft/fı) október 21. 
- elsı (otthoni) forduló feladatainak kiadása november 18. 
- elsı (otthoni) forduló beadási határidı december 16.  
- második (iskolai) forduló február 11. 14-17. óra 
- döntı (Szeged, Gábor Dénes Gimnázium) április 9.  9-12. óra 
- eredményhirdetés június 4.  10 óra 
 
12. Kazinczyról elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny 
- iskolai forduló december 10.  
- nevezés a fıvárosi fordulóra  
- fıvárosi forduló (Baár-Madas Református Gimnázium)  
- döntı (Gyır, Kazinczy Ferenc Gimnázium) április 16-18. 
 
13. "Édes Anyanyelvünk" Országos Nyelvhasználati Verseny 
- iskolai forduló megvolt: 2009. májusában 
- nevezési határidı szeptember 10-ig 
- budapesti forduló szeptember 15-16. 
- országos döntı (Sátoraljaújhely) október 16-18. 
- tavaszi iskolai forduló 2010. május 
 
14. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 
- nevezési határidı (www.zalamat.hu honlapon keresztül, nevezési díj: 500.-Ft/fı)
 november 6-ig  
- verseny idıpontja március 18.   10 óra 
 

15. GORDIUSZ Matematikai Tesztverseny  
- nevezés kizárólag a www.mategye.hu honlapon, 800 Ft/fı  
- 1. forduló idıpontja (saját iskolában)  
- országos döntı (Kecskemét)  
 

16. Simonyi elektronikai verseny 
 - Jelentkezés   
 - Verseny   
 
17. Kutatók éjszakája kisfilm-pályázat 
 - beadási határidı szeptember 11. 
 
18. Kísárletek és modellek a csillagászatban 
 - 1. forduló: beadási határidı szeptember 25. 
 - 2. forduló:  november 
 
19. Mol tehetségtámogató program 
 - Pályázatok beküldési határideje:  szeptember 30. 
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5.2. AJTP programok, versenyek 
 
Tömörkény István Alkotói Pályázat 
-Beadási határidı (Pécs, Leıwey Klára Gimnázium) 2010. február 26.  
 
IX. M ővészeti Fesztivál (9. évfolyam részére)  
- Elızetes jelentkezés  
-Végleges jelentkezés  
- Irodalmi és képzımővészeti alkotások, illusztrációk beküldési határideje 
- Pécs (Leıwey Klára Gimnázium)  
 
Informatika Verseny  
-Kaposvár (Táncsics Mihály Gimnázium)  
 
Tehetséggondozó konferencia 
-Szeged március 25-27.  
 
"Arany toll" magyar nyelvi vetélked ı  
- Országos döntı (Gyır, Révai Miklós Gimnázium)  
 
Arany János Irodalmi Emlékverseny  
 Eger (Szilágyi Erzsébet Gimnázium)  
 
Fizika Becslési Verseny 
-Jelentkezési határidı 2009. szeptember 21. 
-Sárospatak (Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium) 2009. október 8-10. 
 
Országos AJTP matematika verseny 2009. április 8. csütörtök 
-Bonyhád, Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium  
 
Gymnasion 2009 – Sporttalálkozó 
-Bonyhád, Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium  

 
5.3. Házi tanulmányi versenyek 

 
magyar nyelv és irodalom 
- szavalóverseny március 
- magyar nyelvi létraverseny októbertıl áprilisig 
 
mőszaki 
- szakmai alapismeretek (elektrotechnika) létraverseny a 10. évfolyam számára 
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6. A szakmai munkaközösségek munkatervei 
 

Az iskola szakmai munkaközösségei 
 

 Munkaközösség neve Munkaközösség-vezetı 

 Osztályfınöki munkaközösség  Érdi Péter 

 Humán munkaközösség  Karner Judit 

 Nyelvi munkaközösség   Horváth Nóra 

 Természettudományi és informatikai munkaközösség  Jeneiné Horváth Kinga 

 Mőszaki munkaközösség  Vigh Sándor 

 Médiaismeretek  Dezséri Csaba 
 

Tantárgyfelelısök 
 

 Magyar nyelv és irodalom Karner Judit 

 Angol nyelv Horváth Nóra 

 Történelem Sós Ferenc 

 Matematika Beregszászi Zoltán 

 Fizika Beregszászi Zoltán 

 Élı és élettelen világ: 

  Biológia: Gyarmati Krisztina 

  Kémia: Alapiné Ecseri Éva 

 Földrajz Gyarmati Krisztina 

 Testnevelés Pálinkási Ferenc 

 Szakmai alapismeretek (elektrotechnika) Érdi Péter 

 Szakmai alapismeretek (9. évfolyam, egységes) Dezséri Csaba 

 Szakmai alapismeretek (média) Dezséri Csaba 

 Informatika (9-10. évfolyam) Jeneiné Horváth Kinga 

 Digitális technika (11. évfolyam) Miterli Zoltán 

 Digitális technika, számítástechnika (12-14. évfolyam) dr. Horváth László 

 Automatika dr. Horváth László 

 Kommunikációs alapismeretek Dezséri Csaba 

 Szakmai ismeretek (11. évfolyam, Elektronika) Kolozsvári Imre 

 Szakmai ismeretek (12. évfolyam, új OKJ szerinti) Prusinszki István 

 Szélessávú hálózatok Prusinszki István  

 Adatátviteli hálózatok Heller Ferenc  

 Kapcsolás- és távbeszélıtechnika Érdi Péter 

 Hálózattechnika Vigh Sándor  

 Projektmenedzsment Kolozsvári Imre 
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Az osztályfınöki munkaközösség munkaterve 
2009/2010-es tanév 

 

A munkaközösség tagjai évfolyamok és osztályok szerint 
 

Évfolyam Osztály Osztályfınök 
E Sós Ferenc 
A Szabó Miklós 9. 
B Miterli Zoltán 
E Blastik István 
A Szabó Gábor 10. 
B Jeneiné Horváth Kinga 
E Keller Zsuzsa 
A Alapiné Ecseri Éva 11. 
B Beregszászi Zoltán 
E Dezséri Csaba 
A Karner Judit 12. 
B Érdi Péter 

13. E Szabó László 

A Vígh Sándor  14. 
B Prusinszki István 

 
 
 
 
 

A munkaközösség tagjainak feladatai. Iskolai ünnepélyek, 
megemlékezések. A hagyományok ápolása. 
 
 
 
Gólyatábor 
 
A gólyatábor az idei tanévben két részletben került megrendezésre. Augusztus 16-21. között, 
az AJTP-s tanulók számára Zánkán volt gólyatábor. Ezen Sós Ferenc 9.e-s osztályfınök 12 
AJTP-s diákja vett részt. Augusztus 24-28. közötti héten a 9.e, 9.a, és a 9.b osztály itt az 
iskolában. A gólyatábor szerves részét képezi a pedagógiai programnak.  
 
 
Tanévkezdés 
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A 2009/2010-es tanévet pedagógiai programunknak megfelelıen az egyes évfolyamok más-
más idıpontban kezdték. A 9. évfolyam a gólyatáborban, a 14. évfolyam intenzív angol 
felkészítéssel, és a projekt menedzseri kéthetes felkészítéssel kezdte meg az idei tanévet.  
 
Szülıi értekezlet 
 
Szeptember 1-én a 12. évfolyamnak, 8-án pedig a többi évfolyamnak tartott dr. Horváth 
László igazgató úr összevont szülıi értekezletet. 
 
Puskás Tivadar sírjának megkoszorúzása 
 
A kilencedik évfolyam hagyományosan szeptember 17-én koszorúzza meg ünnepélyes keretek 
között névadónk sírját, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Kör és a MH Támogató Dandár 
aktív részvételével.  
 
Nyitott Európai Intézmények (Kulturális örökség napjai) szeptember19-20-án 
(szombat-vasárnap) saját szervezéső, ingyenes osztályprogramon vesz részt valamennyi 
osztály. 
 
İszi kirándulás 
 
Szeptember 26-án az iskola diákjai részére kirándulást szervezünk a budai hegyekbe. A 
kiránduláson való részvétel mindenki számára kötelezı.  
 
 
 
Koszorúzás Recsken 
 
Szeptember 19. szombat. 
  
Október 6. 
 
Megemlékezés az iskolarádióban. Felelıs: Karner Judit 
 
Október 23. 
  
Megemlékezés az iskolarádióban. Felelıs: Keller Zsuzsa 
 
„Verbuválás” 
 
A verbuválásra vállalkozó és osztályfınökük által érdemesnek talált tanulóink 
visszalátogatnak volt iskolájukba, ahol rövid tájékoztatást tartanak a nyolcadikosoknak a 
Puskásról.  
 
 
Szalagavató 
 
A szalagavatót ebben a tanévben november 28-án, szombaton a Magyar Telekom 
székházában tartjuk meg. Szervezık: a tizenegyedik évfolyam osztályfınökei. (A humán 
munkaközösség részérıl: Karner Judit, aki egyben érintett is.) 
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Március 15. 
 
Terveink szerint legnagyobb nemzeti ünnepünkrıl a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 
emlékezünk meg. (A humán munkaközösség részérıl: Keller Zsuzsa.) 
 
Diáknapok 
 
A tudományos diáknapot március 29-én tartjuk meg. A 10. évfolyam osztályaiból 1-1, a 11., a 
12. és a 14. évfolyam osztályaiból 3-3 diákelıadás szorgalmazunk. A tanulók felkészülését – a 
korábbi évekhez hasonlóan – patronáló tanár ellenırizze. 
A szakképzı évfolyamon a tudományos diáknap szervezıje: Prusinszki István. 
A fordított nap a DÖK rendezésben március 30-án lesz.  
 
. 
 
 
A holokauszt áldozatainak emléknapja áprilisban kerül megrendezésre 
 
Rendhagyó osztályfınöki óra keretében, emlékeztünk meg az áldozatokról.  

• 9. évfolyam – Jób lázadása c. filmet tekinti meg 
• 10. évfolyam – Látogatás tesz a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban 
• 11. évfolyam – Látogatást tesz a Zsinagógában 
• 12. évfolyam – Látogatás tesz a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban 

 
 
Tavaszi túra  
 
Május 15-én, szombaton kirándulunk a budai hegyekbe. Valamennyi osztály részvételére 
számítunk. 
 
 
 
Ballagás 
 
Idıpontja: 2009. április 24-e. A ballagás kapcsán az épület díszítésének megszervezéséért az 
elsı három évfolyam összes osztályfınöke, a program lebonyolításáért pedig, a 11. évfolyam 
osztályfınökei a felelısök. (A humán munkaközösség részérıl: Szabó Miklós) 
 
Puskás-sportnap 
 
A Puskás sportnapot a hagyományoknak megfelelıen a DSK rendezi meg, május 28-án, 
pénteken. A sportnap zökkenımentes lebonyolításában közremőködnek az osztályfınökök. 
 
 
A technikusi oklevelek ünnepélyes átadása 
 
A technikusi okleveleket e tanév végén, május 28-án, pénteken kapják meg a diákok az 
iskolában. Az eseményen a végzıs évfolyamok osztályfınökei hivatalból veszek részt és 
segítik a lebonyolítást.  
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Tanévzáró ünnepély 
 
A tanévzáró ünnepélyt június 11-én tartjuk. A rendezésben segít a 9. évfolyam. (A humán 
munkaközösség részérıl: Keller Zsuzsa.) 
 
 

Tanulmányi kirándulások 
 
A 12. és 14. évfolyam kivételével május 29. és június 2. (illetve június 10., ha az osztályfınök 
nem érintett az emelt szintő szóbeli érettségi vizsgákon) között nyílik lehetıség az 
osztálykirándulás megszervezésére. Kirándulás tanítási szünet idejére is tervezhetı, dr. 
Pomozi András nevelési igazgatóhelyettessel egyeztetve.  
 

Munkaközösségi értekezletek, további tevékenységek 
 
Munkaközösségünk minden olyan, a tanév során felmerülı kérdésben állást foglal, ami az 
osztályfınöki munkaközösség kompetenciájába tartozik. (Gyors összejöveteleket a csütörtöki 
13:45-ös szünetben, hosszabb értekezleteket pedig – amikor az feltétlenül szükséges – 
keddenként tartunk.) 
 
Indokolt esetben – fontos pedagógiai célok megvalósítása érdekében – értekezletet 
szervezünk az adott osztályban tanító kollégák részvételével. 
 
Az osztályfınökök éves munkatervének részét képezi, hogy a központi iskolai 
rendezvényeken kívül az osztályok a tanév során saját programokat is szervezzenek, amelyek 
között lehetıleg egy sporteseményen való részvétel is szerepeljen. Ennek megvalósításában az 
osztályfınökök segítségére siet részben a humán munkaközösség, részben pedig a DSK.  
 
Tehetséges tanulóinkat motiváljuk a tanulmányi versenyeken való részvételre, az alapos 
felkészülésre és az eredményes szereplésre. 
 
Együttmőködünk a felsıoktatásba történı jelentkezések ügyintézése kapcsán felmerülı 
problémák megoldásában. 
 
A tanév során legalább két szülıi értekezletet tartunk. 
 
Népszerősítetjük a DSK szakosztályainak (atlétika, sakk, asztalitenisz, kosárlabda, kerékpár, 
labdarúgás, hosszútávfutás) munkáját.  
 
Elısegítjük az iskolai sportverseny eseményeinek zökkenımentes lebonyolítását (az aktuális 
tájékoztató és szervezı feladatok elvégzésével).  
 
Igyekszünk elısegíteni az iskolai diákönkormányzat pedagógiailag hasznos mőködését 
(tájékoztatással, meggyızéssel stb.). 
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A humán (magyar-történelem) munkaközösség munkaterve 
a 2009-2010-as tanévre 

A munkaközösség tagjai és a tanított szaktárgyak: 
- magyar nyelv és irodalom: Karner Judit, Keller Zsuzsanna, Moravcsik Katalin, Szabó 
Miklós 
- történelem: Moravcsik Katalin, Sós Ferenc 
- társadalom- és gazdaságismeret: Moravcsik Katalin, Sós Ferenc 
- mozgóképkultúra és médiaismeret: Moravcsik Katalin, Sós Ferenc 
- AJTP-blokk: Szabó Miklós 
- könyvtáros tanár: Nagy Klára 

Tantárgyfelosztás 
A tantárgyfelosztás felmenı rendszerő, azért ebben a tanévben Szabó Miklós tanítja az új 
Arany János osztályt, mert neki volt érettségizı Arany János-osztálya. 

Tananyag, tankönyvek- folytatjuk a tavaly már beindult vonalat 
Az összes évfolyamon irodalomból visszatértünk a Mohácsy-féle tankönyvre, a 9. elıkészítı 
osztályban pedig az Antalné-Raátz-könyvet használjuk, amely kifejezetten a nyelvi elıkészítı 
osztályok számára készült.  

Versenyek 
Iskolai: 

- magyar nyelvi létraverseny októbertıl áprilisig: 4 házi forduló és 1 iskolai döntı. 
felelıs: Karner Judit 

- szavalóverseny: március 
felelıs: Nagy Klára 

 
Regionális és országos: 
Magyarból:  
 

- Édes Anyanyelvünk Verseny  
(megtartottuk májusban) 

továbbküldési határidı: IX. 7. (megtörtént) 
A versenyzık: Horváth Milán és Veres Dániel 11. a oszt. tanulók 
A verseny idıpontja: IX. 17-18. 

- Édes Anyanyelvünk Verseny tavaszi iskolai forduló: májusban 
 

felelıs: Keller Zsuzsa 
továbbküldési határidı: 2010. szept. elsı hete 
 

- Implom József Helyesírási Verseny iskolai forduló: november 
 

felelıs: Szabó Miklós 
továbbküldési határidı: november vége 
 

- Szép Magyar Beszéd (Kazinczy) Verseny iskolai forduló: december-január 
 

felelıs: Karner Judit 
továbbküldési határidı: február eleje 
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Történelem: 
 
- Polgár az Európai Demokráciában csapatverseny (ha nem nevezési díjas) 

felelıs: Sós Ferenc 
nevezési határidı: még nem tudjuk 

 
- TUDOK történelem szekciójában készülünk versenyzıt indítani. 
 
- Ferencvárosi helytörténeti vetélkedın való részvétel 

felelıs: Sós Ferenc 
 

Digitális képalkotó versenyek: 
- a tanév során késıbb szokták meghirdetni ıket 

felelıs: Keller Zsuzsa, Moravcsik Katalin 
 
Ünnepélyek, megemlékezések 
 

- október 6.: megemlékezés az iskolarádióban – Karner Judit 
- október 23.: megemlékezés az iskolarádióban – Keller Zsuzsa 
- szalagavató: Karner Judit 
- a kommunizmus áldozatainak emléknapja: a diáknapon külsı elıadóval 
- a holokauszt áldozatainak emléknapja: évfolyamonként  - 9.: Jób lázadása c. film 

megtekintése, 10.: látogatás a Zsinagógában, 11.: látogatás a Páva utcai központban, 
12.: a Sorstalanság c. film megtekintése. A filmnézés az iskolában is megvalósítható 

- március 15.: Sós Ferenc 
- ballagás: Szabó Miklós 
- évzáró: Keller Zsuzsa 

 
Szakkör, korrepetálás 
 

- médiaszakkör: Grátz Márk (Keller Zsuzsa patronálásával) 
- filmklub: Moravcsik Katalin 

 
Egyéb 
 

- szövegértési szakkör a 8.-osoknak, célszerően max. 20 fıs csoportokban 
- az évvégi kompetenciamérés elıtt próba az elızı év anyagából 
- a próbaérettségi anyagát ebben az évben a korábbi írásbeli anyagából állítjuk össze 

magyarból és történelembıl is 
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A nyelvi munkaközösség munkaterve 
a 2009-2010-es tanévre 

 
 
 
1. A munkaközösség tagjai 
 
1. Horváth Nóra - munkaközösség-vezetı 
2. Beniczkyné Tóth Jusztina 
3. Fogl Balázs 
4. Karner Judit 
5. Kövendi-Veress Erika 
6. Lenhardtné Zsilavecz Csilla 
7. Siposné Kuna Amália 

 
 
2. Óráink  
 
A megváltozott követelmények (érettségi, nyelvvizsga), diákjaink tudásszintje és a 
nyelvtanítás módszertani fejlıdése új nyelvkönyvek választására sarkallt minket. Közös 
megállapodás alapján ezentúl az alábbi könyveket használjuk 
 
Success- Elementary New Opportunities - Elementary 
Success - Pre-intermediate New Opportunities - Pre-intermediate 
Success - Intermediate Matura Plus 2  / Érettségi Aktivátor 

(érettségi felkészüléshez) 
 

 
Az érettségi és/vagy nyelvvizsga elıtt álló csoportok esetében a hangsúly már a minél 

sikeresebb felkészítésen van, vagyis további tankönyveket vontunk be az oktatásba: 
Magyarics Péter: Angol feladatsorok – Közép - és emeltszint 
OXFORD Érettségi felkészítı tesztek a közép- és emelt szintő vizsgákra 
10 Preperatory Tests for the ECL Exam 

 
Az Arany János Tehetséggondozó Program elıkészítı osztályában a diákokat 

tudásszintjük alapján három csoportra bontottuk. A 9.e osztályban a haladó (fıként nyelvi 
elıkészítı évfolyamos) csoportban Kövendi-Veress Erika, a középhaladóban Siposné Kuna 
Amália, a teljesen kezdıben Horváth Nóra kezdte meg heti 8 órában az oktatást. A nyelvi 
elıkészítı csoport heti két órában angol nyelvő médiaórán vesz részt, melyet Fogl Balázs tart. 
 

A kilencedik évfolyamon heti 5, a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamokon 
heti 4 nyelvórát tartunk. Az érettségit követı szakképzı évben heti két órában 
nívócsoportokban folyik a nyelvoktatás, részben nyelvvizsga-felkészítés, részben nyelvi 
szinten-tartás céljából. A szakmai vizsgákat megelızıen a diákok szakmai nyelvbıl is kapnak 
majd felkészítést. 

  
 
 
 
 

3. Versenyek 
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 Idén harmadszorra szeretnénk a nyelvbıl tehetséges és versenyzıkedvő diákjainkat az 
OKTV-n indítani. Felkészülésüket tanáraik segítik egyéni megbeszélés alapján. 
 
     4. Nyelvvizsga 
 
 A tavalyi évben jogerıre emelkedett törvénymódosítás nyomán gyökeresen 
megváltozott a nyelvvizsgáztatás rendje Magyarországon. Ezentúl a szóbeli és az írásbeli 
vizsgarész külön-külön, akár két különbözı vizsgarendszerben is letehetı; abban az esetben, 
ha mindkettı sikeres, ugyanazokkal az elınyökkel jár, mintha azonos rendszerben szerezték 
volna meg. Ennek eredményeként megpróbáljuk diákjainkat – az alapos és biztos 
nyelvtudáson kívül – olyan felkészítésben részesíteni, hogy a számukra leginkább megfelelı 
nyelvvizsgán – legyen az bármelyik – helyt tudjanak állni. Fontosnak tartjuk, hogy 
nyelvvizsgát ık válasszanak maguknak, mi csak tanácsot adunk. Tapasztalataink szerint az 
alábbi három vizsga közül választanak: ECL,  EURO és BME. 
 
 
5.Továbbképzések 
 
A pedagógusok számára kötelezıen elıírt továbbképzés keretén belül több kollégánk tervezi 
az EURO nyelvvizsgarendszer vizsgáztató-képzésének elvégzését, ezáltal is megkönnyítve 
diákjaink felkészítését a sikeres vizsgára.  
 

 
 
6.Egyéb 
 

A munkaközösség szeretné, ha a vezetıség továbbra is lehetıséget biztosítana néhány 
nyelvtanítással kapcsolatos kiadvány megvásárlására, és esetleg a számítógépes 
nyelvoktatáshoz szükséges anyagok beszerzését is támogatná. 
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Az informatikai és természettudományi 
munkaközösség munkaterve  

a 2009-2010-es tanévre 
 

 
A munkaközösség tagjai és az általuk ellátott feladatok: 
 
 Dr. Horváth László Igazgató 

12 a-b. évfolyam  digitális 
technika 
12. e  digitális technika 
14. évfolyam  informatika 

 
2 e 
3 e 
2 e 

 Heller Ferenc Igazgatóhelyettes 
ECDL vizsgaközpont-vezetı 
ECDL vizsgáztató 
fsz.8. laborfelelıs 

 
 
 
 

 dr. Pomozi András Igazgatóhelyettes 
ECDL vizsgáztató 
II. em. 11. laborfelelıs 
10.a informatika 
9.b informatika 

 
 
 
2 labor 
2 labor 

 Alapiné Ecseri Éva 9.a fizika 
10.a élı és élettelen világ 
10.b élı és élettelen világ 
11.e fizika 
11.e élı és élettelen világ 
11.a fizika 
12.e fizika 
11 évfolyam emelt fizika 
12 évfolyam emelt fizika 

3 e 
3 e 
3 e 
2 e 
2 e 
3 e 
2 e 
2 e 
2 e 

 Beregszászi Zoltán ECDL vizsgáztató 
9.a matematika 
9.b fizika 
11. b matematika 
11.b fizika 
12. a matematika 
11. b. k. sz. érettségi felkészítés 
12. évfolyam emelt matematika 

 
3 e 
3e 
3 e 
3 e 
3 e 
3 labor 
2 e 

 Blastik István ECDL vizsgáztató 
9.e informatika 
10.e matematika 
10.e fizika 
10.e informatika 
11.e matematika 
11. a k. sz. érettségi felkészítés 
12.b matematika 

 
2 labor 
3 e 
2 e 
4 labor 
3 e 
3 labor 
3 e 

 Dezséri Csaba ECDL vizsgáztató 
11. évfolyam k.sz. érettségire 
felkészítés  
10.e informatika 

3 labor 
4 labor 
1 e 
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 Gyarmati Krisztina 9.a élı és élettelen világ 
9.b élı és élettelen világ 
10.e élı és élettelen világ 
9.e földrajz 
9.a földrajz 
9.b földrajz 

1 e 
1 e 
1 e 
2 e 
2 e 
2 e 

 dr. Filp András ECDL vizsgáztató 
9.a informatika 
12. évfolyam 
11. a  k.sz. érettségi felkészítés  

2 labor 
4 labor 
3 labor 
6 labor 

 Jeneiné Horváth Kinga munkaközösség-vezetı 
versenyfelelıs 
ECDL vizsgáztató 
9.a informatika 
9.b matematika 
10.b matematika 
10.b informatika 
11.e informatika 
11. évfolyam k.sz. érettségi 
felkészítés  
12.e matematika 
11. évfolyam emelt matematika 

 
 
 
2 labor 
3 e 
3 e 
4 labor 
2 labor 
3 labor 
3 e 
2 e 

 
 
 
 

Szabó László 9.e matematika 
10.a matematika 
10.b fizika 
11.a matematika 
13.e matematika 

4 e 
3 e 
3 e 
3 e 
3 e 
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Feladatok, célkitőzések: 
 
Tanmenetek elkészítése a 2009-2010-es tanévre: 

 
Az idei évben az óraszámok nem módosultak, de a tanmeneteket át kell tekinteni. 
Különösen vonatkozik ez a 11-edik évfolyam érettségi felkészítésére, ahol a képzésben 
résztvevıknek már csak ECDL start bizonyítványa van. 
 
A tanmenetek elkészítésének felelısei (tantárgyfelelısök) és a határidık: 
 

évfolyam: felelıs: Határidı: 
Matematika Beregszászi Zoltán okt. 15. 

Fizika Beregszászi Zoltán okt. 15. 
Informatika Jeneiné Horváth Kinga okt. 15. 

Kémia Alapné Ecseri Éva okt. 15. 
Biológia Gyarmati Krisztina okt. 15. 
Földrajz Gyarmati Krisztina okt. 15. 

 
Érettségi vizsgáztatás az ıszi érettségi vizsgán: 

 Informatika: Jeneiné Horváth Kinga 
 Matematika: Szabó László, Jeneiné Horváth Kinga 
 Fizika:  Alapiné Ecseri Éva, Beregszászi Zoltán 
 

Tanulmányi versenyek: 
 
A munkaközösség tagjai felkészítik diákjaikat, a tantárgyfelelısök pedig megszervezik a 
jelentkezést és az aktuális fordulók lebonyolítását.. 
 
 OKTV 
  Matematika    Beregszászi Zoltán 
  Fizika     Beregszászi Zoltán 
  Informatika    Jeneiné Horváth Kinga 
 
 Arany Dániel Matematikaverseny   Beregszászi Zoltán 
 Kenguru Matematikaverseny   Beregszászi Zoltán 
 Gordiusz  Matematikaverseny   Beregszászi Zoltán 
  
 Nemes Tihamér Informatikaverseny  Jeneiné Horváth Kinga 
  
 Arany János Tehetséggondozó Program versenyei: 
  Matematika    Beregszászi Zoltán 
  Becslési verseny    Szabó László 
  Informatika    Jeneiné Horváth Kinga 
 
Az alábbi két versenyen való indulás lehetıségét az iskola vezetıségének egyetértésével 
megfontoljuk. 
Amennyiben az indulás mellett döntünk a felelısök: 
 

Gábor Dénes Informatikaverseny   Jeneiné Horváth Kinga 
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Országos versenyek fordulóinak megrendezése: 
 
 
 Amennyiben felkérést kapunk rá, az idén is megrendezzük a matematika és fizika 
OKTV második fordulóit, a fizika OKTV döntı fordulóját. 
 
 Informatikából megrendezzük az OKTV és Nemes Tihamér Informatika verseny 
regionális fordulóit. 
 
 

Informatika feladatok: 
 
Érettségi: 
 

Érettségire való felkészítés 
 

A munkaközösség tagjai felkészítik a 11. évfolyam hallgatóit elırehozott 
középszintő informatika érettségire, melyet az érintettek a tavaszi vizsgaidıszakban 
tesznek le. A jelentkezık magas száma miatt 6 csoport indítására van szükség.  
 

Érettségi vizsgaközpont informatikából: 
Az OH OKÉV felkérése szerint emeltszintő érettségi vizsgákon vizsgáztatói és 
multiplikátori feladatokat látunk el. Vizsgáztató tanárok: dr. Filp András, dr. Pomozi 
András, Heller Ferenc 

 
Iskolai hálózat, Internet, WWW: 
 

mőködtetés:   Sörös István 
rendszergazda:  Sörös István 

 
Az új tantervi elıírások, érettségi követelmények módosításának nyomon követése: 
Az informatika (és bármely másik tantárgy) érettségi követelményeinek változását 
tanmeneteink tervezésekor figyelembe kell venni. 
 

 
ECDL vizsgák: 
 
A vizsgák szervezése, vizsgák bejelentése: Heller Ferenc, Nagy Klára 
Vizsgák lebonyolítása és az adminisztráció elvégzése: a 9. és a 10. évfolyamon tanító 
tanárok feladata. 
Az elmaradt ECDL vizsgák pótlására október elején lehetıséget adunk. Tekintettel arra, 
hogy idıközben az operációs rendszer Windows XP-re, illetve az Office programcsomag 
Office 2003-ra változott, a vizsgák pótlása elıtt a diákoknak, különösen azoknak, akik 
már nem járnak számítástechnikai laborba, lehetıséget kell adni ezek megismerésére. 
 
 
Szakkönyvek: 
A könyvtár számítástechnikai jellegő könyveinek áttekintése, javaslat új könyvek 
beszerzésére. 
 
Továbbképzések, konferenciák: 
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Az ıszi idıszakban igyekszünk részt venni a Füzesgyarmaton megrendezendı  INFOÉRA 
informatika az oktatásban konferencián. 
 
 

Természettudományi feladatok: 
 
 
Beiskolázással összefüggı feladatok: 
 
 Nyolcadikos elıkészítı matematikából 
 
  Idıpont:  kedd 15-16 
  Tartják:  Nagy Klára, Szigligeti Márta 

 
Központi felvételi feladatsor javítása: 
 Jelentkezık számától függıen 

 
Továbbképzések, konferenciák: 
 
Lehetıség szerint részt veszünk a Bolyai társaság által szervezett matematika módszertani 
konferenciákon. 
 Blastik István, Jeneiné Horváth Kinga 
 
A munkaközösségi összejövetelek tervezett idıpontja szeptember hónapban, illetve a 
felmerülı problémák alapján bármikor, ha szükséges. 
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A Mőszaki munkaközösség munkaterve 
2009/10 tanévre 

 
 
A munkaközösség vezetıje: Vigh Sándor 
Tagjai: a 14. évfolyamon szakmai tantárgyakat tanító tanárok és 
 a szakmai elıkészítı tantárgyakat oktató tanárok 
 
 
A Mőszaki munkaközösség feladata ebben az évben kettıs: egyrészt a tanév feladatainak 
minél magasabb szintő ellátása, másrészt az új OKJ szakma oktatásának és tanmenetének 
részletes kidolgozása és az új vizsgarendszer bevezetése. 
 
Részletes munkaterv: 
 
A szakmai elıkészítı tantárgyak tanmenetei átdolgozásra kerültek, ebben az évben a 
pontosításuk és részletekig menı kidolgozásuk történik meg. Ezt nem csak az átmeneti 
idıszakra, hanem a most beiratkozottak számára is ki kell dolgozni az Elektronika és az 
Elektrotechnika, valamint a Híradástechnika és a Kommunikációs alapismeretek 
tantárgyakból. 
Felelıs: Szaktanárok (Kolozsvári, Zsarkó, Dezséri, Prusinszki, Érdi, Vigh) 
Határidı: folyamatos 
 
A 14. évfolyam jelentısen különbözik az elızı évfolyamoktól. A nevelési cél már a 
felkészítés az elkövetkezendı évekre: az egyetemi illetve a munkára. Oktatási cél pedig a 
technikusi szakmának az elsajátíttatása és felkészítés a technikusi vizsgákra.  
 
Az év a 14. évfolyamon már 2008. augusztus 24-én kezdıdik. Mivel egyik legfontosabb 
számukra az angol nyelv elsajátítása, ezért epohális jelleggel intenzív vizsgaelıkészítıt 
tartunk számukra. A szakmai tantárgyak oktatása csak ezt követıen kezdıdik el.  
 
Szintén tömbösítve bevezetésre kerül a Projektmenedzsment tantárgy oktatása. A tananyag és 
a gyakorlati feladatok kidolgozása az egyik feladat. 
Felelıs: Érdi Péter 
 Kolozsvári Imre 
 Vigh Sándor 
Határidı: 2009.09.01. 
 
A projektmenedzsment vizsgára történı felkészítésre tavasszal, a képesítı vizsgákat 
megelızıen kerül sor, melyre feladatokat dolgozunk ki. 
Felelıs: Érdi Péter 
 Kolozsvári Imre 
 Vigh Sándor 
Határidı: 2010.05.01. 
 
A negyedéves oktatási ciklusokon nem változtatunk. Az ehhez igazodó számonkérések 
rendjét azonban az idén is kidolgozzuk. 
Felelıs: Prusinszki István 
  és a szaktanárok 
Határidı: 2009.09.24. 
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Házi feladatok idén is lesznek, a feladatkiadások és leadások rendje a számonkérések 
rendjében megtalálhatók: Törekszünk arra, hogy a házi feladatokat számítógépen keresztül 
lehessen leadni, az értékelésre is ezen keresztül kerül sor. 
Felelıs: Szaktanárok 
Határidı: folyamatos 
 
A tankönyvek és a tananyagok a diákok számára a hálózaton keresztül lesz elérhetı. Az 
anyagok átdolgozása és elérhetıvé tétele a feladatunk. 
Felelıs:  Szaktanárok 
Határidı:  folyamatos 
 
Szintén átdolgozásra kerül a követelményrendszer, melyet ezen az évfolyamon be kell tartani. 
A hiányzások visszaszorítása érdekében az igazolások rendje is kidolgozásra kerül 
összhangban a házirenddel. 
Felelıs: Osztályfınökök 
Határidı: szeptember 09. 
 
Fontosnak tartjuk a különbözı szakmai tanulmányi versenyeket. Ezért az OSZTV-n és a 
TUDOK-on is indítunk diákokat és felkészítjük erre ıket.  
Felelıs: Szaktanárok 
Határidı: október 15. és március 15. 
 
A szakmai versenyekre és a képesítı vizsgákra írásbeli tételsorokat dolgozunk ki, melyek 
összhangban vannak a képzési programunkkal. 
Felelıs: Szaktanárok 
Határidı: szeptember 30. 
 
A gyakorlati vizsgák száma, idıtartama  és követelményrendszere megváltozott. Ehhez új 
számonkérési rendszert kell kidolgoznunk. 
Felelıs: Gyakorlatvezetı tanárok 
Határidı: folyamatos, illeszkedve a gyakorlati oktatásokhoz 
 
A munkaközösség ülései igény szerint történnek, de legalább a negyedévi zárások elıtt. Mivel 
az új munkaközösségben az összes technikusi évfolyamon tanító tanár szerepel, így ezek az 
ülések a negyedévi értékelésekkel együtt is megtarthatók. 
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 „MÉDIA” Munkaközösség munkaterve 
A 2009-2010-es tanévre 

A munkaközösség tagjai: 

Moravcsik Katalin 
Sós Ferenc 
Fogl Balázs 

Miterli Zoltán 
Szabó Gábor 

Beregszászi Zoltán 

Dezséri Csaba m.k.vez. 
Grátz Márk 
Fazekas Ákos 

Céljaink között szerepel a médiaismeretek oktatása bevezetésének folytatása, tovább 
tökéletesítjük a gyakorlati laborfoglalkozásokat a rádióstúdióban és a 
videostúdióban. Ugyanezeken a helyszíneken az alacsonyabb évfolyamok számára 
szakkört szervezünk 

Ezzel párhuzamosan at AJTP-s 9.e, 10.e 11.e és 12.e osztályokban folytatjuk az elmúlt 
években megkezdett médiaoktatást, tantervet készítünk és kidolgozzuk a 
tanmeneteket.  

Ellátjuk a 14. évfolyamon, a média – szakirányon, az elméleti és gyakorlati oktatást. 

Tehetséges diákjainkat indítjuk a tematikus versenyeken. Kidolgozzuk a távközlési 
informatikus – mozgóképgyártó közös szakmai alapozó tárgy tematikáját, 
tanmenetét. 

Ellátott órák: 
Osztály  tanár    elmélet    gyakorlat 
 
9.a  Dezséri Csaba   2 óra 
9.a  Szabó Gábor       2 óra csb 
9.a  Fazekas Ákos       2 óra csb 
 
9.b  Miterli Zoltán   2 óra 
9.b   Dezséri Csaba       2 óra csb 
9.b   Beregszászi Zoltán      2 óra csb 
 
9.e   Sós Ferenc   2 óra  
9.e   Sós Ferenc       2 óra csb 
9.e   Moravcsik Katalin      2 óra csb 
 
10.e   Moravcsik Katalin  3 óra  
10.e  Szabó Gábor       2 óra csb 
10.e  Fazekas Ákos       2 óra csb 
 
11.e   Sós Ferenc   2 óra  
11.e   Sós Ferenc       2x2 óra csb 
 
12.e   Moravcsik Katalin rvk.  1 óra 
 
12.e  Dezséri Csaba   3 óra 
12.e   Fogl Balázs       3 óra csb 
12.e   Fazekas Ákos       3 óra csb 
 
12. évf.  Fogl Balázs       3 óra csb 
12. évf.  Fazekas Ákos       3 óra csb 
 
14. évf.  Fogl Balázs       8 óra csb 
14. évf.  Fazekas Ákos       8 óra csb 
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Testnevelés és sportmunkaterv 
2009/2010. 

 
 A tanórai testnevelést a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a helyi 
tanterv ill. tanmenet szerint fogjuk lebonyolítani. A 2004/2005. tanévtıl a heti 
óraszám félórával emelkedett. A plusz idıt a tanulók, tömbösített órák keretében 
kapják meg (pl. ıszi-tavaszi gyalogtúra, sportnap ). 
 
 Ebben a tanévben is az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 
a 9. évfolyamon egy osztályban /9. E osztály / az általunk készített és 
központilag jóváhagyott tanterv illetve tanmenet szerint végezzük az oktatást 
heti öt órában.  
 
A tanév elsı feladata a DSK- közgyőlés összehívása és az éves sportprogram 

megbeszélése. 

 Határidı: IX.9.      Felelıs: sport csoportvezetık 
 
Osztályok közötti versenyek: 
Házibajnokságok 
Atlétika: osztályok közötti hosszú távú futóverseny: 1 órás futás 

Minden osztálynak 1 óra áll rendelkezésére, hogy fusson. A legtöbb kört 
teljesítı osztály az elsı. 

A megszerezhetı max. pontszám 32 pont. 
 

 

Idıpont: IX.30. Esınap X.7.     Felelıs:  Pálinkási Ferenc, 
          Mészáros József,  
 
Labdarúgás: svájci rendszerben bonyolítjuk le. Az ıszi és a tavaszi fordulók 
adják a végsı sorrendet. Az itt szerezhetı max. pont 32. 
 
A bajnokság kezdete: IX. hó    Felelıs: Testnevelık 
 
Kosárlabda: A téli hónapokban tervezzük és ezt is svájci  rendszerben fogjuk 
lebonyolítani.     Max. pontszám 32 pont 
  
 A bajnokság kezdete: XII. hó Felelıs: Pálinkási Ferenc, Mészáros József 
 
Asztalitenisz házibajnokság 

Osztályonként 5 fı részvételével 
Idıpont: 2010. II.hó 
Felelıs: Szabó Gábor 
Elérhetı max. pontszám 16 pont 
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 Sakk házibajnokság 
Osztályonként 3 fı részvételével 

Idıpont: 2010. III. hó 30. 
Felelıs: Érdi Péter 
Elérhetı max. pontszám 16 pont 
 Sportnap 
 Egy alkalommal, tavasszal,(2010. május 28) a Postás-pályán fogjuk 
lebonyolítani. Ezen valamennyi osztály részt vesz. 
A sportnapon a következı sportágak szerepelnek: atlétika, teke, labdarúgás, 
sportáganként az elsı helyezettek 16 pontot, a második helyezettek 14 pontot, a 
harmadik helyezettek 15 pontot / és így tovább /győjthetnek. 
A sportnapon maximum 3x16 pont szerezhetı. 
       Felelıs: testnevelık, Szabó Gábor 
 
Gyalogtúra:  
Hagyományos ıszi – tavaszi gyalogtúra. 
Idıpont: szeptember 26. ill. május 15. 

 
.         Felelıs: Prusinszki István 
 

 
 

 
 

A tömegsport foglalkozások munkaterve 
 

 
I. İszi idıszak:  Asztalitenisz: felkészülés az ıszi versenyekre, 
      
 
   Atlétika: Az osztályok közötti  1órás futás megszervezése. 

 
    Labdarúgás: a házibajnokság ıszi fordulóinak lebonyolítása 
 

Kötetlen foglalkozások: kosárlabda, kézilabda, 
labdarúgás asztalitenisz, 

    testépítés. 
 
II. Téli idıszak:  Asztalitenisz: házibajnokság lebonyolítása 
     
    Kosárlabda: házibajnokság lebonyolítása 
 
    Sakk: házibajnokság lebonyolítása 
 
    Kötetlen foglalkozások: lásd elıbb. 
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III. Tavaszi idıszak Atlétika: felkészülés a sportnapra 
 
    Asztalitenisz: felkészülés a tavaszi versenyekre 
 

Labdarúgás: az ısszel megkezdett bajnokság 
befejezése 

 
A tavaszi idıszak fı feladata, hogy felkészüljünk a Puskás Kupára. 
 

 
 
 Mind az iskolán kívüli, mind az iskolán belüli foglalkozásokkal, 
versenyekkel tovább szeretnénk növelni a sportolók létszámát és kedvét. Az 
ifjúság egészségvédelme, a tömegsport kiszélesítése és a minıségi sport 
támogatása ismét feladatunk lesz. A tehetséges tanulókat ezúttal is 
sportegyesületekbe irányítjuk, hogy fejlıdésüket biztosítsuk. Munkánkkal hozzá 
szeretnénk járulni ahhoz, hogy iskolánk tanulói edzettebbé, egészségesebbé 
váljanak. 
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7. Az iskola közösségeinek munkatervei 
 

Ifjúságvédelmi felelıs munkaterve 
a 2009/2010-es tanévben 

 
1. Egészségügyi elıadások szervezése: 
 
Minden évfolyamon tartunk félévenként legalább egy, egészségügyi témával foglalkozó osztályfınöki órát, 
amelyeknek megszervezése az ifjúságvédelmi felelıs feladata. Az órák anyaga részint a drogprogramhoz 
kapcsolódik, másrészt az iskolaorvos javaslatának figyelembevételével választott témákat érint. Ezek közül a 
hererák felismerésével és szőrésével foglalkozó órák az Egészségügyi Minisztérium által javasoltak. 
 
Elsı félév:  
 
a.) 9. évfolyamon: táplálkozás, dohányzás, alkohol, egészségvédelem (védını) 
 
b.) 10. évfolyamon: dohányzás, alkohol, drogok, egészséges életmód („hobbidoktorok”, 

védını) 
 
c.) 11. évfolyamon: amit a drogokról tudni kell – minimum két óra („hobbidoktorok”, 

ifjúságvédelmi felelıs) 
 
d.) 12. évfolyamon: AIDS és egyéb fertızı betegségek („hobbidoktorok”, védını) 
 
e.) Az iskola diáklányai számára nıgyógyászati elıadást, illetve a védını által vezetett 

mellrákszőrési programot szervezünk, nıgyógyászati tinédzser ambulancia bevonásával. 
 
Második félév:  
 
a.) 9. évfolyamon: szexuális kultúra („hobbidoktorok”, védını) 
 
b.) 10. évfolyamon: az egészséges bır – átfogó bırgyógyászati elıadás (védını) 
 
c.) 11. évfolyamon: kötelezı „Rák megelızési program” (védını) 
 
d.) 12. évfolyamon: amit a drogokról tudni kell („hobbidoktorok”, védını) 
 
Az intézmény az iskolaorvossal és a védınıvel konzultálva elkészítette a H1N1 vírus kapcsán 
a felkészülési tervet, a hiányzások alakulását folyamatosan nyomon követjük.  
A tanév folyamán rendszeres kiscsoportos foglalkozások zajlanak a védını vezetésével, a 
túlsúllyal és magas vérnyomással küszködı diákok számára. 
Az „egészséges életmód” témaköre az iskolában rendezett diáknapi elıadások és egyéb 
szervezett programok keretében is integrálásra kerül.  
 
2. Egészségügyi tanfolyamok szervezése 
 
a.) Igény szerint egészségügyi tanfolyamot indítunk tanulóink számára (6-8 héten keresztül heti 1,5 óra), amely 

írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. A tanfolyamot a „hobbidoktorok” vezetik IFELORE szervezésben. A 
tanfolyam tartalmát igyekszünk összehangolni a biológia órák anyagával. A tanfolyam záróvizsgáinak 
sikeres letétele esetén a tanulók hivatalos egészségügyi bizonyítványt kapnak. 
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b.) A drogprogram keretében igyekszünk minél több diákelıadást szervezni (pl. a Puskás-
napokon), illetve szorgalmazzuk diákcsoportok részvételét az állandóan változó, 
érdekesnek ígérkezı drogmegelızéssel kapcsolatos programokon. 

 
 
Egyéb feladatok:  
 
1. Hátrányos helyzető, illetve veszélyeztetett tanulók felmérése és nyilvántartása, javaslattétel szociális 

segélyre (az osztályfınökök segítségével). 
2. Rendkívüli segélyek kapcsán történı intézkedés. 
3. Az iskolánkban hagyományosnak tekinthetı karácsony elıtti szociális segélyre rászorult 

tanulók kiválasztása az igazgatóval, az osztályfınökök javaslata alapján.  
4. Folyamatosan megújuló egészségügyi faliújság létrehozása (állandó és aktuális témák). 
5. Folyamatos kapcsolattartás az iskolaorvossal, a védınıvel és az iskola pszichológusával, 

különös tekintettel az Arany János Tehetséggondozó osztályokra. 
6. Lelki vagy családvédelmi szempontból segítségre szoruló tanulók megfelelı szervezethez 

történı irányítása. 
7. Az Arany János Tehetséggondozó osztályokban a tanulásmódszertan és az önismereti 

órák koordinálása. 
8. Segítségnyújtás a kérvények megfogalmazásában az osztályfınököknek, illetve a 

diákoknak. 
9. Fegyelmi tárgyalások levezetése, illetve jegyzıkönyveinek elkészítése. 
10. Igény szerint katolikus pap, illetve református lelkész által tartott osztályfınöki órák 

megszervezése. 
11. Részvétel konferenciákon, továbbképzéseken. 
12. Pályázatfigyelés, azok továbbítása az osztályfınököknek, tanulóknak (Útravaló Program, 

Fıvárosi Diákösztöndíj). 
13. A gólyatábor megszervezése és felügyelete. 
14. Indokolt esetben az egy osztályban tanító tanárok összehívása egy-egy felmerülı 

probléma tisztázására.  
15. Diákjaink ösztönzése a tömegsport órákon való részvételre. 
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A diákönkormányzat munkaterve  
a 2009/2010. tanévben 

 
 

2009. szeptember 19. Koszorúzás Recsken 

2009. szeptember 24. Küldöttgyőlés 

2009. szeptember 26. İszi túra 

2009. szeptember 30. Nyílt nap 

2009. november 11. Nyílt nap 

2009. november 28. Szalagavató bál 

2009. december 4. Mikulás 

2010. március 8. Nınap 

2010. március 29. Tudományos diáknap 

2010. március 30. Fordított nap 

2010. március 30. Diákparlament 

2010. május 15. Tavaszi túra 

2010. június 6. Pedagógusnap 

2010. augusztus Gólyatábor 

 

A DÖK havi vagy igény szerint kétheti rendszerességgel fogadóórát tart. A munkatervben 

szereplı programok mellett a DÖK aktív részvételt vállal a nyílt délutánok, a felvételi és az 

iskola által rendezett versenyek lebonyolításában, valamint minden olyan esemény kapcsán, 

melyre az iskola vezetése által felkérést kap. 

Iskolánk kiváló érettségi vizsgaközponttá való kinevezésével, a diákönkormányzat kiemelt 

feladatává vált az érettségi vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, melyek elé a 

továbbiakban is várakozással tekintünk.  
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                                                          MUNKATERV: 2009/2010   tanév 
 

PUSKÁS TIVADAR  TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUM 
1097. Gyáli út 22 

 
A IX./2 középiskolai körzet                                                                                          Dr.Szarvas Dalma 
Iskolaorvosi-védınıi munkaterve                                                                          Rajzné  Horváth Mária 
 
1.Orvos-védını munkaidı kimutatás elkészítése, leadása                                                                     szept.30.-ig 
2.Orvos-védını munkaidejének, munkatervének, egészségnevelı elıadások tervezetének  
   elkészítése, az iskola vezetésével, ifjúságvédelmi felelısével egyeztetése, és annak elfogadtatása szept.30.-ig 
3.Testnevelés csoport besorolás elkészítése                                                                                          szept.25.-ig 
4.Osztályok és indexosztályok vizsgálatainak illetve szőrıvizsgálatainak (látás-hallás vizsgálat) 
   idıpontjának ( javaslatának )  elkészítése , leadása                                                                            szept.25.-ig 

A 2009/2010 influenzajárványra való felkészülés során követendı lépések 
Felkészülési terv a H1N1 influenzajárvány  megelızésére 
Beteg tanulók kiszőrése, izolálása, hiányzók létszámának nyomon követése. Háziorvoshoz irányítás. 
Fertıtlenítés, higiénés szabályok betartatása,/ elkülönítı helyiség (iskolaorvosi rendelı) 
Pedagógusok – diákok tájékoztatása. 
Folyamatos kapcsolattartás az iskola vezetésével,  tanári karával. 
Kapcsolattartás az ÁNTSZ illetékes intézetével. 
Szülık tájékoztatása 
Tömeges megbetegedés esetén:  
A Polgármesteri Hivatal Járványügyi osztálya értesítendı 1092 Budapest ,  Bakáts tér 14  Tel: 217-1218 
9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály   13. osztály 14. osztály 15. osztály 
A  2009-08-25 A  2009-10-07 A  2009-11-18 A 2009-12-09 E  2010-01-13 A  2009-05-19  
B  2009-08-26 B  2009-11-04 B  2009-11-25 B 2009-12-16  B  2009-05-20  
E  2009-08-27 E  2009-11-11 E  2009-12-02 E 2010-01-06    
         
 
5. A 13.-14. Osztályosok pályaalkalmassági vizsgálatához szükséges leletek bekérése                         szept.-okt. 
6 .13-14 . Osztályosok pályaalkalmassági vizsgálata                                                            munkaterv szerint 
7. Az iskola közegészségügyi és higiénés szemléje                                                                            folyamatosan 
    Testnevelés, gyógy testnevelés, technikai órák , iskolai helyiségek és környezet valamint 
    az étkeztetés higiénés ellenırzésében való részvétel. 
 8. Veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, gondozása                                                            folyamatosan 
 9. Jelentés készítése: A tanulóknál végzett szakmai alkalmassági vizsgálatokról                                 szept.25.-ig 
10. Jelentés készítése az elızı tanévben végzett egészségnevelési munkáról (védınıi +egyéb)        szept. 25.ig            
11. Elsısegély jellegő orvosi-védınıi ellátás az iskolaorvosi és védınıi napokon                             folyamatosan 
12. Látás és hallásvizsgálat elvégzése             a 10. vm.12. osztályokban                                 egyeztetés  után 
     Látás- és hallásvizsgálat                             10. osztályokban                                        2009-10.-10.18 között 
     Látás- és hallásvizsgálat                             12. osztályokban               második félévben , egyeztetés után  
13. 16 évesek szőrı vizsgálata ( status , állapot felmérés )                                                           folyamatosan 
14. Rákmegelızı elıadások megtartása (önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek) 
        a  11.osztályokban   (védını )                                                                                                     I – II. félévben 
     Részvétel az egészségoktatásban elsısorban az alábbi témákban:                                                                
15. Kiselıadások tartása az osztály vizsgálatokelıtt                                                                          folyamatosan 
   a)  Egészséggel kapcsolatos alapismeretek( személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás 
        betegápolás, elsısegélynyújtás ) 
   b) Családtervezés, fogamzásgátlás, szülıi szerep 
   c) Szenvedélybetegségek megelızése 
       Egyéb – más egészségnevelı elıadások megtartása igény és felkérés szerint (védını)     egyeztetés után 
16. Igazgatósággal, osztályfınökökkel, testnevelı tanárokkal, ifjúságvédelmi felelıssel 
     szakoktatókkal rendszeres kapcsolattartás                                                                                   folyamatosan 
17. Szülık részére fogadóóra, tanulók részére, védınıi fogadónap és fogadóóra biztosítása           folyamatosan 
18. Tanári értekezleteken részvétel                                                                                                      igény szerint 
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19. Sportversenyek elıtti orvosi vizsgálat végzése                                                                              folyamatosan 
20. A soron következı tanév 9.évfolyamára felvételt nyert tanulók beiskolázási vizsgálata        az iskola kérésére 
                                                                                                                      (május hónapban)   egyeztetés után 
21. Éves statisztika elkészítése                                                                                                                  június hó 
23. Orvos-védınıi táboroztatás                                                                                                        nyári  hónapok 
24. Jelentés készítése az adott tanévben védını által végzett egészségnevelı munkáról                     aug.25.-tıl 
25. Az orvosi rendelı és az iskola elsısegélynyújtó ládáinak feltöltése, ellenırzése, gyógyszer,  
     irodaszer, nyomtatványok megrendelése. Felkészülés az új tanévre.                                               aug.25.-tıl 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A munkaterv megváltozása elıfordulhat, ha utólagosan újabb rendelkezés ezt elıírja, vagy 
elıre nem látható esemény következik be  
 
 

A TANINTÉZMÉNYBEN AZ IFJÚSÁGI VÉD İNİ 
ÁLTAL TARTANDÓ EGÉSZSÉGNEVEL İ PROGRAMOK TERVEZETE 

 
2009-2010.-tanév 

 
Az egészségnevelı elıadások témakörét az iskola orvosával, ifjúságvédelmi 
felelısével közösen készítettük el , részben igazodva a biológia és egészségtan órák 
tananyagához. 
 
Személyi higiéne, korszerő táplálkozás, egészséges életmódra nevelés, dohányzás ártalmai: 
Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése 
(kiselıadások) 9. 10. 11. 12. évfolyamban  (osztályvizsgálat keretén belül ) 2009.október 07-tıl. folyamatosan 
 
 
Egészséges táplálkozás, élelmiszer higiéne. 
Mindennapos aktív testmozgás, sport. 
(Nagyelıadások): 9. osztályokban (2010. február-március hónapban az iskola kérésére, idıpont egyeztetés 
után.) osztályfınöki órák keretén belül. 
 
 
Személyes és társas kapcsolatok. 
(Nagyelıadások): 9.osztályokban (2010. február-március hónapban, az iskola kérésére, idıpont egyeztetés 
után.) osztályfınöki órák keretén belül. 
 
 
Barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés: szülıi szerep 
(Nagyelıadások:)  10. osztályokban  (2010. március-április hónapban, az iskola kérésére, idıpont egyeztetés 
után .) osztályfınöki órák keretén belül. 
 
 
Az egészséges bır (serdülıkorúak bırproblémái, fertızı bırbetegségek, napozás ártalmai, bırrák korai 
felismerése.  
(Nagyelıadás)  10. évfolyamban    2010. január  
 
 
ONKOLOGIAI – megelızı program (here ill. mell önvizsgálata) daganatos betegségek tüneteinek korai 
felismerése, rizikófaktorok ismertetése.   
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(Szintfelmérés és tanfolyam) 11. évfolyam fiú és leány tanulóinak  3 alkalommal  2009. november  18-
december 02. között,  vm.  201 . március  (egyeztetés után). 
 
 
Szexualitás, párkapcsolatok, AIDS és más  nemi úton terjedı betegségek  
(Nagyelıadás) 1-1 alkalom  9. 10. 11. osztályosoknak, osztályfınöki óra keretén belül. IGÉNY SZERINT 
(elızetes egyeztetés után) 
 
Amit a drogokról tudni kell     (Szenvedélybetegségek megelızése) 
(Nagyelıadás) 12. évfolyamban    2009. december hónapban  (egyeztetés után) 
 
További feladataink: 
 
Az intézmény iskolaorvosával, igazgatóságával, ifjúságvédelmi felelısével, 
tanári karával konzultálva, közösen felkészülési terv készült a H1N1 vírus 
terjedésével kapcsolatban. 
Beteg tanulók kiszőrése, izolálása, háziorvoshoz irányítása. Fertıtlenítés, 
higiénés szabályok betartatása. Elkülönítı helyiség kijelölése (orvosi rendelı). 
Pedagógusok, diákok tájékoztatása. Folyamatos kapcsolattartás az iskola 
vezetésével, tanári karával. Szülık tájékoztatása. Kapcsolattartás az ÁNTSZ 
illetékes intézetével. 
Szülık tájékoztatása. (Szülıi értekezleten megtörtént) 
Tömeges megbetegedés esetén: 
A Polgármesteri Hivatal Járványügyi osztálya értesítendı: 
1092 . Budapest Bakáts tér 14. Tel.: 217-1218 
-  
- Védını gondozási tevékenysége:  
-  
- Súlyproblémák illetve magas vérnyomás miatt kiszőrt tanulóknak, kiscsoportos (igény szerint –

egyéni) foglalkozások megtartása, gondozás. Egész tanévben folyamatosan, havi egy ill. évi 3 
alkalommal állapottól függıen. Megfelelı táplálkozási és életviteli tanácsok, sport, testmozgás 
szorgalmazása, az egyénenkénti testre szabott diéta betartására, és a kalóriatáblázat helyes 
alkalmazásának elsajátítására ösztönzés. Havonta, 3 havonta súly ill. vérnyomás ellenırzése. 

 
- További védınıi feladatok: 
- 1. A tanulók igényeit figyelembe véve egyéni megbeszélés, konzultáció (védınıi fogadóórák, védınıi 

fogadónap.) Kedd-szerda 
- 2. Egészségnevelı ill. felvilágosító elıadások megtartása elızetes tervezet szerint, vagy külön felkérésre. 
- 3. Szakmai segítségnyújtás – konzultáció diákok, tanárok által megtartandó elıadásokhoz, pályázatokhoz. 
- 4. Szőrıvizsgálatok elvégzése (érzékszervi szőrések, látás-színlátás, hallásvizsgálatok, egyéb.) 
- A  10. és 12 . osztályosok, látás, és hallás szőrése, ( 10. osztályoknak  2009.10.10-18 . között) 
- Elızetes egyeztetés után (12. osztályoknak  2010. január hónapban) 
- 5. 16 évesek komplex szőrıvizsgálata (status – állapotfelmérés) melynek eredményérıl a tanulót illetve 

általa a szülıt, írásban tájékoztatjuk.  
- (Ez a vizsgálat az egész tanévben folyamatosan zajlik.) 
- Együttmőködés, és állandó kapcsolattartás az iskolaorvossal, az iskola vezetésével, ifjúságvédelmi 

felelısével, tanári karával, gyakorlati oktatóival. 
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VIII. Az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 
A 2008/2009-es tanévben 

 
Osztály 

neve 
Osztály típusa Kezdı 

létszám 
Befejezı 
létszám 

9.e AJTP + nyelvi elıkészítı 31 32 
9.a Informatika 32 32 
9.b Informatika 31 31 
10.e Média 36 30 
10.a Informatika 29 29 
10.b Informatika 32 31 
11.e Média 27 27 
11.a Informatika 32 31 
11.b Informatika 31 29 
12.e Informatika 29 27 
12.a Informatika 30 30 
12.b Informatika 32 32 
13.e Informatika 25 25 
14.a Távközlési technikus 27 21 
14.b Távközlési technikus 27 27 

  451 434 

 
A 2009/2010-es tanévben 

 
Osztály 

neve 
Osztály típusa Kezdı 

létszám 
Befejezı 
létszám 

9.e AJTP + nyelvi elıkészítı 35 34 
9.a Informatika 33 32 
9.b Informatika 34 33 
10.e Média 32 31 
10.a Informatika 32 31 
10.b Informatika 32 33 
11.e Média 32 30 
11.a Informatika 28 28 
11.b Informatika 27 32 
12.e Média 27 27 
12.a Informatika 31 31 
12.b Informatika 28 28 
13.e Média 27 27 
14.a Távközlési informatikus 33 33 
14.b Távközlési informatikus 32 21 

  463 451 
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IX. Hivatkozások 

 
1. Szakkörök igénybevételének lehetısége 

 
A tehetség, a képesség kibontakozását, a kedvenc terület elmélyültebb tanulmányozását 
szolgálják a szakkörök. Az évente értékelt és újra indított szakköri programok tehetségeket 
hozhatnak a felszínre, s lehetıvé tehetik a képességek felmérését és fejlesztését. A 
szakköröket szaktanárok vezetik, s a program alakulására a résztvevık is hatással vannak. 

 
2. A mindennapos testedzés igénybevételének lehetısége 

 
Az iskola célja, hogy a kötelezı testnevelés órákon kívül további lehetıségeket biztosítson 
diákjai számára a mindennapos testmozgásra. A rendszeres testmozgás szerves részét képezi 
az egészséges életmódnak, ezért a sportolás lehetıségének megteremtésével arra próbáljuk 
ösztönözni diákjainkat, hogy a mindennapos testedzés életük szerves részévé váljon. A 
modern kor következményeként kialakuló mozgásszegény életmód és ebbıl adódóan a fizikai 
képességek hanyatlása a diákok szellemi teljesítményét is negatívan befolyásolja. Ennek 
ellensúlyozására a tanulók a Diáksportkör keretében mőködı szakosztályokon belül 
végezhetnek rendszeres testmozgást. 

A diákok a következı sportágak közül választhatnak: 

• Labdarúgás 
• Kosárlabda 
• Atlétika 
• Asztalitenisz 
• Hosszútávfutás 

• Túrázás 
• Túrakerékpározás 
• Rádió-iránymérés 
• Sakkozás  
• Rádióforgalmazás (rádióamatırök) 

Az egyes szakosztályok általában hetente egyszer vagy kétszer, szezontól függıen tartanak 
edzéseket, sportolóink házi és területi bajnokságokon vesznek részt. A rádió-iránymérés és 
rádióforgalmazás területén budapesti és országos szintő minısített sportolóink is vannak.  

A diáksportkör szakosztályainak tevékenységén túl a tömegsport keretében mindennap 
délután 15 órától másfél órán át szaktanári felügyelet mellett lehetıséget biztosítunk a 
testmozgásra. Ebben az idıszakban akár egyénileg, akár csoportosan szabadon használhatják 
a tornatermet, a sportudvart, valamint a kondicionáló termet. 

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a rendszeres sportolásnak nemcsak a fizikai állóképesség 
fejlesztésének oldaláról van jelentısége, hanem önfegyelemre, kitartásra, becsületességre 
nevel és nagyon fontos a közösségépítı hatása is. 
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3. A hétvégi házi feladatok szabályai 

 
A tanórai figyelem és aktív részvétel nem elégséges a megkívánt tudásszint megszerzéséhez. 
Az írásbeli és szóbeli házi feladat teszi teljessé a tanulás folyamatát. Ezek által mélyíthetı el 
az órán tanult anyag, a gyakorlás segít a készségszint kialakításában. 
A házi feladat meghatározásánál tekintettel vagyunk a terhelhetıség korlátaira, az életkori 
sajátosságokra és a megvalósíthatóságra. 

A házi feladatot mindig iskolai ellenırzés követi. Ez szolgálja a tanuló rendszeres otthoni 
munkavégzését, és információval szolgál a pedagógusnak a hiányosságokról. Erre 
támaszkodva korrekciókat lehet végrehajtani a tanítás folyamatában. 

 
 

4. Az iskolai dolgozatok szabályai 
 

Az írásbeli feleltetés változatos formáit alkalmazzuk a tudásszint mérésére.  

A röpdolgozat az aznapi házi feladatot kéri számon, elızetes bejelentés nélkül. 

Kisebb anyagrészben szerzett ismeretekrıl ad visszajelzést tanárnak és diáknak egyaránt: a 
dolgozat. 

Az írásbeli beszámoltatás jellegzetes formái a témazáró dolgozatok, melyek számát a 
tananyagban szereplı témakörök mértéke, vagy a tantárgy óraszáma határoz meg. 

A tanuló a tanév elején megtudja az egyes tantárgyak témazáró dolgozatainak számát, várható 
idejét (a pontos idıpontját pedig legalább egy héttel a megírás elıtt). 
Egy tanítási napon több témazáró nem iratható. 
A diák írásbeli munkáit – a témazárót is – legkésıbb két héten belül, értékelve visszakapja.  

Az is minden tantárgy esetében elfogadott, hogy a témazárókat az adott tanév végéig a 
szaktanárnak meg kell ıriznie. Bizonyos tantárgyak esetében, a témazárók ideje és tartalma 
összehangolt egy évfolyamon belül.  

A szakmai tantárgyaknál szintén összehangolt évfolyamszintő felmérık alapján is mérjük a 
tanulókat. 

A témazárók összeállítása – az évfolyamszintő mérésektıl és a központi vizsga 
feladatlapoktól eltekintve – az adott osztályban tanító szaktanár feladata. 

Közösen elfogadott elv, hogy a témazárók nagyobb súllyal szerepelnek az év végi jegyek 
kialakításában, mint egy átlagos felelet. 

Az érettségi és képesítı tárgyakból a 12. és 14. évfolyamon próba érettségit, illetve képesítıt 
tartunk. Minden tantárgyból törekszünk arra, hogy a felmérés tartalma követelményeiben és 
körülményeiben az igazi vizsgához hasonlítson, hiszen hasznosságát így tudjuk a legjobban 
biztosítani. Angolból a tizenegyedik évfolyamon mindig tartunk egy próba középfokú angol 
vizsgát, aminek alapján teszünk javaslatot egy-egy vizsgafelkészítı csoport kialakítására. 

 
 


