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I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség 

 

 

1. Általános adatok 
 

1. A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum 

Infokommunikációs Szakgimnáziumában (továbbiakban Nálunk) minden pedagógus 

egyetemi végzettséggel, és az általa tanított tárgynak megfelelő szakképesítéssel 

rendelkezik. 

2. Nálunk mindenki főállású. 

3. Nálunk három mérnöktanár rendelkezik tudományos minősítéssel. 

4. Nálunk három mérnöktanár rendelkezik EU minősítéssel. 

5. 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, műszaki igh, 

nevelési igh 

3 egyetem, tudományos 

fokozat 

okl. mérnök, okl. 

mérnöktanár, 

közoktatás-vezető, EU 

minősítésű mérnöktanár, 

EU minősítésű 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 

Művészetek és média 2,5 egyetem újságíró, középiskolai 

tanár,  

Testnevelés 3 egyetem középiskolai tanár, 

szakedző 

Szakmai elmélet és gyakorlat  9 egyetem, 

tudományos fokozat 

középiskolai tanár, 

villamosmérnök-tanár, 

szakvizsga 
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3. A nevelő és oktató munkát segítők 

feladatköre, létszáma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

Segítők Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés 

Ifjúságvédelmi felelős, 

könyvtáros, főszerkesztő 

2 egyetem, főiskola középiskolai tanár, 

könyvtáros tanár 

Titkár, iskolatitkár, gazdasági 

összekötő, munkaügyi- és 

ügyviteli dolgozók 

4 főiskola, 

szakközépiskola  

mérlegképes könyvelő, 

ügyintéző (még nem OKJ-

s), alapfokú informatika 

Oktatás technológus, 

rendszergazdák, műszerészek 

3 egyetem, felsőfokú 

OKJ-s végzettség 

villamosmérnök, 

technikus 

Portások, karbantartók, 

gondnokok, kézbesítő 

5 szakiskola, 

szakközépiskola 

villanyszerelő, 

vízvezeték-szerelő, 

lakatos, festő 
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II. Az országos kompetenciamérés eredményei 
 

 

2014. év 10 évfolyam eredményei 
 

 

M A T E M A T I K A  2 0 1 4  
 

A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 
 Átlageredmény 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1839 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1822 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1723 

Szakközépiskolák átlaga 1615 

Szakiskolák átlaga 1442 

Országos átlag 1685 

Puskás átlaga 1746 

 

 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

1. 

szint 

alatti 

elégtel

en (1) 

1. szint 

elégséges 

(2) 

2. szint 

közepes 

(3) 

3. szint 

jó (4) 

4. szint 

jeles (5) 

5. 

szint 

6. 

szint 

7. 

szint 
Átlag 

Országos 1,1% 5,0% 13,0% 21,2% 24,4% 19,6 10,4 5,2 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 teljesítő 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 1 4  
 

A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 

 Átlageredmény 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1797 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1779 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1705 

Szakközépiskolák átlaga 1581 

Szakiskolák átlaga 1387 

Országos átlag 1685 

Puskás Technikum átlaga 1724 

 

 

 

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) 
5. szint 6. szint 7. szint Átlag 

Országos 0,6% 2,8% 9,0% 18,1% 24,9% 23,3% 15,3% 6,1% 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 teljesítő 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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2015. év 10 évfolyam eredményei 
 

 

M A T E M A T I K A  2 0 1 5  
 

A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 
 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1837 (586;589) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1823 (570;574) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1738 (533;534) 

Szakközépiskolák átlaga 1633 (483;484) 

Szakiskolák átlaga 1432 (397;399) 

Országos átlag 1558 (488;489) 

Puskás Technikum átlaga 1655 (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) 

5. szint 6. szint 7. szint 

Átlag 

Országos 1,7% 4,9% 10,0% 18,6% 25,7% 22,4% 11,9% 4,7% 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 teljesítő 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 1 5  
 

A tanulók átlageredményei és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-

intervalluma) 

 Átlageredmény Megbízhatósági tartomány 

8 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1786 (584;588) 

6 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1774 (575;578) 

4 évfolyamos gimnáziumok átlaga 1708 (550;551) 

Szakközépiskolák átlaga 1585 (491;492) 

Szakiskolák átlaga 1376 (391;392) 

Országos átlag 1640 (495;496) 

Puskás Technikum átlaga 1715 (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) 

5. 

szint 

6. 

szint 

7. 

szint Átlag 

Országos 0,6% 3,2% 8,5% 16,5% 23,8% 25,5% 16,6% 5,2% 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 teljesítő 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  
 

 

8
 é

v
fo

ly
am

o
s 

g
im

n
áz

iu
m

o
k
 á

tl
ag

a 

6
 é

v
fo

ly
am

o
s 

g
im

n
áz

iu
m

o
k
 á

tl
ag

a 

4
 é

v
fo

ly
am

o
s 

g
im

n
áz

iu
m

o
k
 á

tl
ag

a 

S
za

k
k
ö
zé

p
is

k
o
lá

k
 á

tl
ag

a
 

S
za

k
is

k
o
lá

k
 á

tl
ag

a 

O
rs

zá
g
o
s 

át
la

g
 

P
u

sk
á
s 

T
ec

h
n

ik
u

m
 á

tl
a
g
a
 

K
ép

es
sé

g
sz

in
t 

át
la

g
u
n
k

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve 

gyengébben teljesítő iskolák aránya 
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 A tanulók átlageredményei (pont) (1-5) Országos Szakközépiskolák 

2012 1830 1816 1727 1616 1441 499 629 4,39 1,73% 6,72% 91,55% 0% 1,04% 98,96% 

2013 1837 1820 1735 1625 1442 499 625 4,30 0,98% 3,64% 95,38% 0% 0,5% 99,5% 

2014 1839 1822 1723 1615 1442 490 609 4,12 2,17% 4,35% 93,48% 0% 0,9% 99,1% 

2015 1837 1823 1738 1633 1432 489 627 4,31 1,04% 1,66% 97,30% 0% 0,2% 99,8% 
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A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve 

gyengébben teljesítő iskolák aránya 
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 A tanulók átlageredményei (pont) (1-5) Országos Szakközépiskolák 

2012 1786 1768 1706 1592 1397 501 570 3,75 9,31% 19,31% 71,38% 0,69% 7,25% 92,06% 

2013 1805 1731 1725 1607 1408 506 592 3,83 3,51% 11,83% 84,66% 0% 2,82% 97,18% 

2014 1797 1779 1705 1581 1387 497 587 3,91 5,93% 7,71% 86,36% 0,18% 1,44% 98,38% 

2015 1786 1774 1708 1585 1376 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 2014/2015-es tanévben 
 

 

1 .  F É L É V  
 

Egy tárgyból bukott 54 fő 

Kettő tárgyból bukott 15 fő 

Több tárgyból bukott 24 fő 

Tantárgyi bukások száma 183 db 

Bukott diákok száma 93 fő 24,8 % 

Az első félévben jött 4 fő 

Az első félévben eltávozott 6 fő 

Lemorzsolódás 3 fő 

 

 

É V  V É G E  
 

Egy tárgyból bukott 15 fő 

Kettő tárgyból bukott 8 fő 

Több tárgyból bukott 4 fő 

Tantárgyi bukások száma 33 db 

Bukott diákok száma 29 fő 7,1% 

A második félévben jött fő 
A második félévben eltávozott fő 

Lemorzsolódás fő % 

 

 

Évismétlő lett 3 fő 

 

 

A teljes tanévben jött  4 fő 

A teljes tanévben eltávozott  6 fő 
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A 2015/2016-es tanévben 
 

 

1 .  F É L É V  
 

Egy tárgyból bukott 55 fő 

Kettő tárgyból bukott 15 fő 

Több tárgyból bukott 23 fő 

Tantárgyi bukások száma 196 db 

Bukott diákok száma 100 fő 24,9 % 

Az első félévben jött 6 fő 

Az első félévben eltávozott 11 fő 

Lemorzsolódás 7 fő 

 

 

É V  V É G E  
 

Egy tárgyból bukott 14 fő 

Kettő tárgyból bukott 3 fő 

Több tárgyból bukott 2 fő 

Tantárgyi bukások száma 57 db 

Bukott diákok száma 19 fő 4,3 % 

A második félévben jött 2 fő 
A második félévben eltávozott 11 fő 

Lemorzsolódás 10 fő 2,2 % 

 

 

Évismétlő lett 3 fő 

 

 

A teljes tanévben jött 8 fő 

A teljes tanévben eltávozott 22 fő 
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V. Érettségi vizsgák  

 

A 2014/2015-es tanévben 

 

 
Jeles Jó Közepes Elégséges 

Érettségizők 
létszáma 

Átlag 
Megjegyzések: 

Magyar nyelv és irodalom 8 23 23 15 70 3,30  

Matematika 26 18 15 10 69 3,86  

Történelem 11 30 19 7 69 3,56  

Angol nyelv 28 22 10 3 64 4,10  

Fizika - 4 5 1 10 3,30  

Informatika 18 33 18 1 70 3,97  

Katonai alapismeretek 1 2 1 - 4 4,00  

Emelt fizika 15 3 1 - 19 4,73  

Emelt angol nyelv 4 1 - - 5 4,80  

Emelt történelem 1 - - - 1 5,00  

Emelt informatika 6 1 - - 7 4,85  
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A 2015/2016-es tanévben 
 

 

 
Jeles Jó Közepes Elégséges 

Érettségizők 
létszáma 

Átlag 
Megjegyzések: 

Magyar nyelv és irodalom 6 18 31 7 62 3,37  

Matematika 26 27 12 5 70 4,06  

Történelem 11 30 29 1 71 3,72  

Angol nyelv 31 19 13 4 67 4,15  

Informatika 35 29 7 1 72 4,36  

Katonai alapismeretek - 2 - - 2 4,00  

Emelt fizika 13 1 2 - 16 4,69   
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Összesített eredmények 2015-2016 
 

 

Jeles Jó Közepes Elégséges 
Érettségizők  

létszáma 
Puskás 
átlag 
2015 

Országos átlag Puskás 
átlag 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Magyar nyelv és irodalom 8 6 23 18 23 31 15 7 70 62 3,30 3,52  3,37 

Matematika 26 26 18 27 15 12 10 5 69 70 3,86 2,84  4,06 

Történelem 11 11 30 30 19 29 7 1 69 71 3,56 3,49  3,72 

Angol nyelv 28 31 22 19 10 13 3 4 64 67 4,10 3,64  4,15 

Fizika - - 4 - 5 - 1 - 10 - 3,30 3,97  - 

Informatika 18 35 33 29 18 7 1 1 70 72 3,97 3,76  4,36 

Katonai alapismeretek 1 - 2 2 1 - - - 4 2 4,00   4,00 

Emelt angol nyelv 4  1      5  4,80   - 

Emelt fizika 15 13 3 1 1 2 - - 19 16 4,73   4,69 

Emelt informatika 6  1      7  4,85    
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VI. A tanév rendje 

1. Feladatok 

1.1. Kiemelt feladatok  
 

1. Az Iskola média irányú szakmaváltását figyelembe véve, a NAT iránymutatásainak 

megfelelően bevezetjük a művészetek szélesebb palettájának oktatását. Ennek keretében 

valósítjuk meg az ének-zene tantárgyat.  

 

2. Névadónk, Puskás Tivadar születési évfordulójának méltó megünneplése: 

a. Koszorúzás a Fiumei úti sírkertben. 

b. Tudományos ülésszak.   

Mindkét 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 Főváros Simonyi Károlyról 
elnevezett szakközépiskolájának aulájában, 2010 májusában bronzszobrot avattunk. 
Mindannyiunk villamosmérnöki atyja Simonyi Károly professzor úr végre ércként 
„mosolyogva” segíti a jövő nemzedékét a Maxwell-egyenletek megértésében. 

3. A Technikum 2009 nyarán nyerte el a „Kiváló Érettségi Vizsgahely” címet, emelt szintű 

érettségi vizsgaközponttá vált. A név kötelez. A két érettségi vizsgaidőszakban (október-

november és május-június) megoldandó feladatok: 

a. Személyi feltételek biztosítása (felügyelők, jegyzők, vizsgáztatók, elnökök). 

b. Logisztikai háttér (szervezési feltételek) biztosítása.  

4. A 12. évfolyamos diákok terhelésének csökkentése érdekében, az előző két tanév igen jó 

tapasztalatai alapján, előrehozott érettségi vizsgákat szervezünk igény szerint angol 

nyelv, fizika és informatika tantárgyakból. Az előrehozott érettségi vizsgákra készülő 

diákoknak felkészítést tartunk.  

A 11. évfolyam teljes egészében előrehozott érettségin vett részt informatikából a 
nyári időszakban. Ősszel néhányan fizikából és kevesen angol nyelvből tettek 
sikeres előrehozott érettségit. Őket aztán nyáron sokan irigyelték. 
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5. A sikeres érettségi vizsgák érdekében próbaérettségiket tartunk. Ezek helyszíne az 

Aud.max. terem.   

Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből a tavaszi szünetben 
tartottuk a próbaérettségiket. Fizikából, informatikából és angol nyelvből más 
időpontban. 
 

1.2. Feladatok a közismereti oktatás területén 

 

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

Határidő: folyamatos felelős: igazgató, nev. igh. 

2. Az Iskola média irányú szakmaváltását figyelembe véve, a NAT iránymutatásainak megfelelően 

felkészülünk a művészetek szélesebb palettájának oktatására.  

Határidő: folyamatos felelős: igazgató, nev. igh. 

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

és a tanári továbbképzésbe. 

Határidő: folyamatos felelős: igazgató, nev. igh. 

4. Folyamatosan részt veszünk azokon a tájékoztatókon, felkészítéseken, amelyek a kétszintű 

érettségi szaktárgyi követelményeivel, a lebonyolítás rendjével foglalkoznak. 

Határidő: folyamatos felelős: nev. igh., tárgyfelelősök 

5. Kompetenciamérést tartunk az alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás) 

felmérésére a 10. évfolyamon. 

 Határidő: május 26. felelős: nev. igh., tárgyfelelős 

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

 Határidő: április felelős: nev. igh., tárgyfelelős 

7. Részt veszünk "Az idősek világnapja" megünneplésében. 

Határidő: október 1. felelős: nev. igh., tárgyfelelős 

8. Központi felvételit tartunk. 

 Határidő: január felelős:igazgató,  nev. igh. 

9. Felvételi előkészítőt tartunk matematikai gondolkodásból és olvasás-szövegértésből. 

 Határidő: október 6. felelős:nev. igh., tantárgyfelelősök  

  

1.3. Feladatok a műszaki oktatás területén 

 

1.  A Pedagógiai programunkba beépített ECDL vizsgákat a tanév során a tantervnek megfelelően 
folyamatosan szervezzük. Az ECDL vizsgák felértékelődtek, mivel az új OKJ szerinti 

távközléstechnikus szakmáknál beszámíthatóak. Az ECDL vizsgák a 2009. január 31-én 

bevezetett Syllabus 4. szerint folynak.   

 Határidő: folyamatos. felelős: műsz. igh. 

2. Felkészülünk az új OKJ szerinti távközlési szakmák több részből álló (írásbeli, szóbeli, interaktív, 

gyakorlati) összetett, modulrendszerű vizsgáira.  

 Határidő: folyamatos. felelős: műsz. igh. 
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3. A szakképző évfolyamon az évközi beszámolókat, és a próbaképesítő vizsgákat az új OKJ 

vizsgarendszer követelményei szerint tartjuk.  

 Határidő: május felelős: műsz. igh. 

4. A gyakorlati oktatás, laboratóriumi mérések fejlesztése:  

 méréseket fejlesztünk a média labor és a 

 hálózattechnika (üvegszálas) labor számára. 

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

 

5. Egységes szakmai alapozó tárgyat vezetünk be a 9. évfolyamon.  

 Határidő: szeptember 1.  felelős: műsz. igh. 

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

alapismeretek tantárgyakat. 

 Határidő: szeptember 1. felelős: műsz. igh 

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

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

8. A projektmenedzsment tantárgy oktatásához tanári továbbképzéseket szerveztünk, illetve 

szervezünk. 

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

9. Integráltuk a digitális technika és automatika tantárgyat. 

 Határidő: folyamatos felelős: igazgató 

10. Epochális műszaki angol felkészítést tartunk május elején a szakképző évfolyam számára. 

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

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

hálózatok tárgyat. 

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

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

távbeszélőtechnika tárgyat. 

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

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

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

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

 Határidő: folyamatos felelős: műsz. igh. 

15. Az NHH-val együttműködve roadshow-kon népszerűsítjük a digitális műsorszórást. 

 Határidő: folyamatos  felelős:igazgató,  műsz. igh 

 

1.4. A neveléssel kapcsolatos feladatok 

1. Az oktatási törvénynek megfelelően segítjük diákközgyűlés szervezését a diákönkormányzat 

működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 

Határidő: folyamatos felelős: nev. igh. 

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

Határidő: folyamatos  felelős: nev. igh. 
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3. Az ifjúságvédelmi felelős koordinálja a szociális segélyezést és az ingyenes tankönyvellátáshoz 

kapcsolódó feladatokat. 

Határidő: december felelős: log. igh. 

4. A tankönyvellátás takarékosabb rendszerében a tartós könyvek körét ebben az évben is tovább 

bővítjük. Megvizsgáljuk a továbblépés lehetőségeit. 

 Határidő: folyamatos  felelős: ofő., mkv. és nev. igh 

 

5. Igény szerint ebben a tanévben is fogadjuk a gyakorló tanításon résztvevőket.  

Határidő: folyamatos  felelős: nev. igh. 

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

Határidő: folyamatos  felelős: nev. igh. 

7. El kívánjuk érni, hogy diákjaink csak érvényes bérlettel vagy jeggyel utazzanak a BKV 
járművein. 

Határidő: folyamatos  felelős: nev. igh. 

 

 

1.5. Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok 

 

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

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

3. A diákok állóképességének felmérése testnevelés órákon. 

4. Dahn típusú szülői értekezletek tartása igény szerint. 

5. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Szülői értekezletek. 

 Fogadóórák. 

 Évfolyamszintű igazgatói tájékoztató a szülőknek. 

 Tanév rendjének ismertetése 

 Évfolyamspecifikus tudnivalók közlése 

 Óratervek ismertetése 

6. Füzetek rendjének ellenőrzése 

 A 9. évfolyamon a gólyatáborban tanultak szerint. 

 Többi évfolyamon a tanári elvárások szerint. 

 

 

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. 

 Határidő: folyamatos   felelős: műsz. igh. 

2. Az eredményes beiskolázás érdekében előkészítők (matematikai gondolkodás és olvasás-

szövegértés) szervezésével, menet közbeni felmérőkkel kell képet kapni a jelentkezők 
képességeiről. Az előkészítők programját integráljuk a Tehetségpont programjába. 

 Határidő: szeptember, illetve folyamatos   felelős: műsz. és nevelési igh. 
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3. Részt veszünk a különböző kiállításokon, általános iskolai szülői tájékoztatókon. 

 Határidő: szeptember-január folyamatos  felelős: műsz.  igh. 

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

 Határidő: április 30.  felelős: nev. igh. 

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

 Határidő: november felelős: nev. igh. 

6. Nagyobb hangsúlyt fordítunk a IX. kerületi általános iskolák körében a Technikum 
megismertetésére. Felhasználjuk a CoolFm és az internet lehetőségeit ezen a téren is. 

 Határidő: december felelős: műsz. igh. 

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

Családsegítő Szolgálattal. 

 

1.8.Az iskola arculata és nemzetközi kapcsolatai 

 

1. Az elmúlt években hagyományteremtő céllal megszerveztük a 20, 30, 40, illetve 50 éves 

találkozókat. A jövőben ezeket a találkozókat a Gyáli úti Puskás Tivadar Almamater Egyesülettel 
közösen szervezzük. 

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

 Határidő: folyamatos felelős: igazgató, nev. igh 

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

 Határidő: folyamatos felelős: igazgató, műsz. igh. 
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2. A szakmai munkaközösségek munkatervei 
 

Az iskola szakmai munkaközösségei 

 

 Munkaközösség neve Munkaközösség-vezető 

 Osztályfőnöki munkaközösség  Sós Ferenc 

 Humán munkaközösség  Moravcsik Katalin 

 Nyelvi munkaközösség   Kövendi-Veress Erika 

 Természettudományi és informatikai munkaközösség  Jeneiné Horváth Kinga 

 Műszaki elméleti munkaközösség  Miterli Zoltán 

  

A munkaközösség tagjai évfolyamok és osztályok 

szerint 

Évfolyam Osztály Osztályfőnök Létszámok 

9. 
Ny. Kollár Henrietta 26 

AJTP Kollár Henrietta 9 

9. 
E Oriskó Norbert 29 

A Moravcsik Katalin 34 

B Hevérné Kövendi-Veress Erika 33 

10. 

E Kormosné Krajcsovics Katalin 31 

A Mamira György 28 

B Siposné Kuna Amália 28 

11. 
E Kis Anikó 23 

A Mészáros József 23 

B Sós Ferenc 24 

12. 
E Jeneiné Horváth Kinga 26 

A Szabó Miklós 29 

B Miterli Zoltán 26 

14. 
A Vígh Sándor  21 

B Prusinszki István 24 

Össz. létszám: 414 
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Munkaközösségi értekezletek, további tevékenységek 
 

Munkaközösségünk minden olyan, a tanév során felmerülő kérdésben állást foglal, ami az 

osztályfőnöki 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 osztályfőnökök éves munkatervének részét képezi, hogy a központi iskolai 

rendezvényeken kívül az osztályok a tanév során saját programokat is szervezzenek, amelyek 

között lehetőleg egy sporteseményen való részvétel is szerepeljen. Ennek megvalósításában az 

osztályfőnökök 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. 

 

Együttműködünk a felsőoktatásba történő jelentkezések ügyintézése kapcsán felmerülő 

problémák megoldásában. 
 

A tanév során legalább két szülői értekezletet tartunk. 

 

Népszerűsítetjük a DSK szakosztályainak (atlétika, sakk, asztalitenisz, kosárlabda, kerékpár, 

labdarúgás, hosszútávfutás) munkáját.  

 

Elősegítjük az iskolai sportverseny eseményeinek zökkenőmentes lebonyolítását (az aktuális 

tájékoztató és szervező feladatok elvégzésével).  

 

Igyekszünk elősegíteni az iskolai diákönkormányzat pedagógiailag hasznos működését 

(tájékoztatással, meggyőzéssel stb.). 

 

Országos versenyek fordulóinak megrendezése: 

 

 

 Amennyiben felkérést kapunk rá, az idén is megrendezzük a matematika és fizika 

OKTV második fordulóit, a fizika OKTV döntő fordulóját. 

 

 Informatikából megrendezzük az OKTV és Nemes Tihamér Informatika verseny 

regionális fordulóit. 
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Informatika feladatok: 

 

Érettségi: 

 

Érettségire való felkészítés 

 

A munkaközösség tagjai felkészítik a 11. évfolyam hallgatóit előrehozott 

középszintű informatika érettségire, melyet az érintettek a tavaszi vizsgaidőszakban 

tesznek le. A jelentkezők magas száma miatt 6 csoport indítására van szükség.  

 

Iskolai hálózat, Internet: 

 

működtetés:   Sörös István 

rendszergazda:  Sörös István 

 

Az új tantervi előírások, 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, Gíarmati Krisztina 

Vizsgák lebonyolítása és az adminisztráció elvégzése: a 9. és a 10. évfolyamon tanító 

tanárok feladata. 

 

Szakkönyvek: 

A könyvtár számítástechnikai jellegű könyveinek áttekintése, javaslat új könyvek 

beszerzésére. 

 

Természettudományi feladatok: 

 

 

Beiskolázással összefüggő feladatok: 

 

 Nyolcadikos előkészítő matematikából 

 

  Időpont:  kedd 15-16 

  Tartják:  Nagy Klára, Szigligeti Márta 

 

Központi felvételi feladatsor javítása: 

 Jelentkezők számától függően 

 

A munkaközösségi összejövetelek tervezett időpontja szeptember hónapban, illetve a 

felmerülő problémák alapján bármikor, ha szükséges. 
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A tömegsport foglalkozások munkaterve 

 

 

I. Őszi időszak:  Asztalitenisz: felkészülés az őszi versenyekre, 

      

 

   Atlétika: Az osztályok közötti  1órás futás megszervezése. 

 

    Labdarúgás: a házibajnokság őszi fordulóinak lebonyolítása 

 

Kötetlen foglalkozások: kosárlabda, kézilabda, 

labdarúgás asztalitenisz, 

    testépítés. 

 

II. Téli időszak:  Asztalitenisz: házibajnokság lebonyolítása 

     

    Kosárlabda: házibajnokság lebonyolítása 

 

    Sakk: házibajnokság lebonyolítása 

 

    Kötetlen foglalkozások: lásd előbb. 

 

III. Tavaszi időszak Atlétika: felkészülés a sportnapra 

 

    Asztalitenisz: felkészülés a tavaszi versenyekre 

 

Labdarúgás: az ősszel megkezdett bajnokság 

befejezése 

 

A tavaszi időszak fő 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 minőségi sport 

támogatása ismét feladatunk lesz. A tehetséges tanulókat ezúttal is 

sportegyesületekbe irányítjuk, hogy fejlődésüket biztosítsuk. Munkánkkal hozzá 

szeretnénk járulni ahhoz, hogy iskolánk tanulói edzettebbé, egészségesebbé 

váljanak. 
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IX. Hivatkozások 

 
1. Szakkörök igénybevételének lehetősége 

 
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 lehetővé tehetik a képességek felmérését és fejlesztését. A 

szakköröket szaktanárok vezetik, s a program alakulására a résztvevők is hatással vannak. 
 

2. A mindennapos testedzés igénybevételének lehetősége 

 
Az iskola célja, hogy a kötelező testnevelés órákon kívül további lehetőségeket biztosítson 

diákjai számára a mindennapos testmozgásra. A rendszeres testmozgás szerves részét képezi 

az egészséges életmódnak, ezért a sportolás lehetőségének megteremtésével arra próbáljuk 

ösztönözni diákjainkat, hogy a mindennapos testedzés életük szerves részévé váljon. A 

modern kor következményeként kialakuló mozgásszegény életmód és ebből adódóan a fizikai 

képességek hanyatlása a diákok szellemi teljesítményét is negatívan befolyásolja. Ennek 

ellensúlyozására a tanulók a Diáksportkör keretében működő szakosztályokon belül 

végezhetnek rendszeres testmozgást. 

A diákok a következő sportágak közül választhatnak: 

 Labdarúgás 

 Kosárlabda 

 Atlétika 

 Asztalitenisz 

 Hosszútávfutás 

 Túrázás 

 Túrakerékpározás 

 Rádió-iránymérés 

 Sakkozás  

 Rádióforgalmazás (rádióamatőrök) 

Az egyes szakosztályok általában hetente egyszer vagy kétszer, szezontól függően tartanak 

edzéseket, sportolóink házi és területi bajnokságokon vesznek részt. A rádió-iránymérés és 

rádióforgalmazás területén budapesti és országos szintű minősített sportolóink is vannak.  

A diáksportkör szakosztályainak tevékenységén túl a tömegsport keretében mindennap 

délután 15 órától másfél órán át szaktanári felügyelet mellett lehetőséget biztosítunk a 

testmozgásra. Ebben az időszakban 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 jelentősége, hanem önfegyelemre, kitartásra, becsületességre 

nevel és nagyon fontos a közösségépítő 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 mélyíthető el 

az órán tanult anyag, a gyakorlás segít a készségszint kialakításában. 

A házi feladat meghatározásánál tekintettel vagyunk a terhelhetőség korlátaira, az életkori 

sajátosságokra és a megvalósíthatóságra. 

A házi feladatot mindig iskolai ellenőrzés 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, előzetes bejelentés nélkül.  

Kisebb anyagrészben szerzett ismeretekről ad visszajelzést tanárnak és diáknak egyaránt: a 

dolgozat. 

Az írásbeli beszámoltatás jellegzetes formái a témazáró dolgozatok, melyek számát a 

tananyagban szereplő témakörök mértéke, vagy a tantárgy óraszáma határoz meg. 

A tanuló a tanév elején megtudja az egyes tantárgyak témazáró dolgozatainak számát, várható 

idejét (a pontos időpontját pedig legalább egy héttel a megírás előtt). 

Egy tanítási napon több témazáró nem iratható. 

A diák írásbeli munkáit – a témazárót is – legkésőbb két héten belül, értékelve visszakapja.  

Az is minden tantárgy esetében elfogadott, hogy a témazárókat az adott tanév végéig a 

szaktanárnak meg kell őriznie. Bizonyos tantárgyak esetében, a témazárók ideje és tartalma 

összehangolt egy évfolyamon belül.  

A szakmai tantárgyaknál szintén összehangolt évfolyamszintű felmérők alapján is mérjük a 

tanulókat. 

A témazárók összeállítása – az évfolyamszintű mérésektől 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 képesítő tárgyakból a 12. és 14. évfolyamon próba érettségit, illetve képesítőt 

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 vizsgafelkészítő csoport kialakítására. 

 
 


