
1 
 

 
 
 
 

GAZDÁLKODÁS - INFORMATIKA – 

DIGITÁLIS KULTÚRA - ÉLETVITEL – 

TECHNIKA ÉS TEVEZÉS 

 MUNKAKÖZÖSSÉG PROGRAMJA 

 

 

2020-2021. TANÉV 

 
 
 
 
 
 
 

KÉSZÍTETTE: 
LENGYELNÉ MAKAY HELGA 

KULCSÁR LÁSZLÓ TIBOR 



2 
 

A MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉNEK 

ÁLTALÁNOS ELVEI, A MUNKAKÖZÖSSÉG 

FELADATAI 
1. Biztosítani az intézmény tanulói számára a helyi tantervekben előírt tananyag átadását, 

valamint a megszerzett tudást alkalmazói szintű begyakorlását, mind a gazdálkodási mind 

az informatikai képzésekben. 

2. Az új helyi tantervek alkalmazására felkészülni, felmenő rendszerben alkalmazni. 

3. Felkészítés az érettségire (igény szerint), a felzárkóztatás biztosítása (igény szerint). 

4. Biztosítani az életvitel tárgy oktatását, amennyiben szükséges, akkor az ehhez szükséges 

informatikai hátteret is. 

5. A munkaközösség jelentős átalakulása okán, a feladatok felosztásának, felelőseinek 

újragondolása. (ECDL, Táncsics Stúdió, tehetségsávok, életvitel órák, stb.) 

6. Aktívan részt venni az intézményi tehetségprogramban egyrészt, mint szaktanárok, 

másrészt, mint az informatikai háttér biztosítói. 

7. Kiválasztani, felkészíteni a tanulmányi versenyekre a tanulókat, azzal a felelősséggel, 

hogy a versenyeztetésre fordítható költségkeret a következő tanévben sem fog növekedni, 

így a takarékosság továbbra is indokolt. 

8. A jelenleg már megvalósítási, vagy fenntartási szakaszban lévő pályázatok esetében 

elvégezni a munkaközösségre háruló feladatokat, új pályázati lehetőségek esetében részt 

venni a pályázatok elkészítésében, esetleges adatszolgáltatásban. 

9. Az egyre kisebb létszámú munkaközösségre háruló feladatok száma nem csökken, ezért 

minden eddiginél nagyobb szükség van az együttműködésre, a kölcsönös felelősségre. 

A 2020-2021. tanévben a munkaközösség tagjai: 

• Baukó Beáta 

• Borombós Péter 

• Kulcsár László Tibor 

• Kulcsár-Magola Helga 

• Lengyelné Makay Helga 

• Misinszki István 

• Sifter Anett 

• Verasztóné Kádár Katalin 
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• Média tárgyat az adott tanévben tanító szaktanárok 

• Óraadók ebben a tanévben: 

o Klamentné Zelman Ildikó 

o Mészáros Melinda 

o Áttanítók Oroszné Vass Ildikó és egy technika szakos kolléga 

GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY MUNKATERVE 
Készítette: Lengyelné Makay Helga 

  A működést meghatározza, hogy az oktatás alapvetően a gazdálkodási gimnáziumi 

képzésen folyik a 2020/2021-es tanévben.  

 A munkacsoport tagja 

 Lengyelné Makay Helga tanár 
 Kereskedelmi Főiskola, Szolnok (kereskedelmi üze mgazdász) 

 Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest (közgazdász tanár) 

Oktatott tantárgyak: 

Tantárgy Osztály 

Gazdasági és pénzügyi kultúra (1 óra) 9. D 

Gazdasági és pénzügyi kultúra (1 óra) 10. D 

Közgazdasági és pénzügyi ismeret (1,5 óra) 12. E 

Etikus vállalkozói ismeretek (1,5 óra) 12. E 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. A 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. B 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. C 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. D 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. E 
 
 A feladatainkat ebben a tanévben az alábbiak szerint fogalmazzuk meg: 

1. A gazdálkodási gimnáziumi képzésben résztvevőknek, akár játékos keretek között is 

népszerűsítjük és elmélyítjük a gazdasági és pénzügyi ismereteket. Igyekszünk 

hatékonyan együttműködni a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karával a 

képzés mindkét évfolyama kapcsán. E képzéssel összefüggő várható feladataink: 

⇒ vendégtanár-programban való részvétel, amennyiben lehetséges; 

⇒ Eco-Camp nyári táborba történő toborzás. 

2. Biztosítjuk a 12. évfolyam gazdasági szakirányú csoportjának érettségi vizsgára történő 

felkészülését – érdeklődés esetén – gazdasági ismeretek közismereti tantárgyból. Ennek 

elősegítése érdekében külön előkészítő foglalkozást, fakultációt is biztosítunk. Ezzel 
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segítjük e cél elérését az évfolyamon. Megfelelően orientáljuk tanulóinkat emelt szintű 

érettségi megszerzésére is - kellő igény esetén- ill. szakirányú továbbtanulásra. 

Felelős: Lengyelné Makay Helga 

 

3. Továbbra is hatékonyan együttműködünk a BGE-vel, mint volt bázisiskola. Folyamatosan 

ápoljuk a kapcsolatot, toborozzuk a diákokat és segítünk a különböző BGE által szervezett 

programok lebonyolításában. 

 

4. Biztosítjuk a lehetőséget a pénzügyi, közgazdasági versenyekre való felkészülésre azon 

tanulók számára, akik eddigi eredményeik, jelenlegi munkájuk, valamint hozzáállásuk 

alapján arra érdemesnek látszanak. Különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlati, illetve a 

feladatmegoldó készségek fejlesztésére.  

Felelős: Lengyelné Makay Helga 

 

5. Minden tanuló számára, ha arra igény van, megteremtjük a lehetőséget az önképzésre, 

illetve a felzárkózásra. Ennek formái lehetnek: egyéni konzultációk, korrepetálások, külön 

feladatok, egyéb lehetőségek biztosítása. Lehetővé tesszük, hogy az érdeklődő tanulók egy 

délután, szabadon dolgozhassanak a számítógépteremben, megfelelő felügyelettel. 

 

6. Munkánk során igyekszünk beépíteni a kompetencia alapú oktatást, a kooperatív 

módszereket, pl. projektoktatás, drámajáték, villámkártya-módszer, véleményvonal stb., 

valamint az IKT eszközöket is. 

 
7. Figyelmet fordítunk életvitel tantárgy keretén belül a munka világának, a 

társadalombiztosítás fontosságának és a mindennapi pénzügyek lényeges elemeinek 

megismertetésére. 

 

8. A kialakított egységes számonkérési rendszert kívánjuk továbbra is alkalmazni minden 

évfolyamon. 

0-40%  1 

41-56%  2 

57-72%  3 

73-85%  4 

86-100%  5 



5 
 

A témazáró nagydolgozatok jegyeinek értéke kétszeresen súlyozott értékű. Témazáró dolgozatok száma 
évfolyamonként és tantárgyanként eltérő. Év végén az egész éves tantárgyi átlag számít. Az elégséges év 
végi érdemjegy 1,7 átlagtól. 

 

9. A mélyebb ismeretek megszerzése érdekében kiegészítő segédleteket, oktatási 

segédanyagokat alkalmazunk. Propagáljuk, népszerűsítjük, és folyamatosan hasznosítjuk a 

tanirodánkban a szakkönyvtár könyveit, és a gazdasági jellegű folyóiratait.  

 

10. Az iskolában alakuló diákvállalkozások részére – érdeklődés esetén - lehetőséget 

teremtünk a Junior Achievement által szervezett ökokiállításon és az Országos Karácsonyi 

Vásáron való részvételre, és hangsúlyt helyezünk azok előkészítésére és lebonyolítására.  

Felelős: Lengyelné Makay Helga,  

 

11. A tananyag minél gyakorlatiasabb bemutatása érdekében részt veszünk a Junior 

Achievement által szervezett további programokban, lehetőségeinkhez mérten.  

 

12. Ebben a tanévben is megszervezzük és lebonyolítjuk a PÉNZ7 programot a pénzügyi és 

vállalkozási témahét keretében március végén.  

Felelős: Lengyelné Makay Helga. 

 

13. Hatékonyan együttműködünk az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesülettel. 

Szorgalmazzuk az iskola diákpolgárainak pénzügyi ismeretei bővítését az egyesület által 

szervezett online teszt kitöltésével, hogy az idei tanévben is részt vehessünk az 

Econventio Pénzügyi Napon. 

Felelős: Lengyelné Makay Helga. 

 

14. Az iskolai oktatás keretében be nem mutatható, de az oktatási folyamatba jól beépíthető 

ismeretek megszerzésére előadásokat szervezünk az érdeklődő diákok számára. 

15.  Központi szakmai továbbképzéseken a központi szakmai útmutatónak megfelelően 

veszünk részt. A munkacsoport - érdeklődés esetén - a második félévben szakmai 

tanulmányi kirándulást szervez.  

Felelős: résztvevő szaktanárok. 
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16. A munkacsoport a fenti célok elérése érdekében, valamint az elért eredmények értékelése 

miatt a tanévben több alkalommal megbeszélést tart a feladatoktól függően. Az elsőként 

augusztus- szeptember hónapban, a tanévkezdés kapcsán, ahol a fenti feladatokat 

személyre szólóan fogalmazzuk meg. A másodikat a félév lezárása után, míg a harmadikat 

a tanév befejeztével június végén.  

Felelős: Lengyelné Makay Helga. 

 

17.  Hatékonyan együttműködünk azokkal a munkaközösségekkel (történelem, matematika és 

idegen nyelv), amelyekkel pénzügyi-gazdasági témakörben kapcsolódásunk van. 

 

18. A tankönyvek között az NSZI Világbanki tankönyveit, a Műszaki Kiadó és a Perfekt 

szakkönyveit is használjuk. 

 
Gazdasági ismeretek elméleti és gyakorlati tantárgy környezeti nevelési szempontjai (12. 

évfolyam): A tanulók  

• legyenek képesek a tényeket szakma-specifikusan kiegészíteni, s a keresztül is 

erősödjön meg az ökológiai szemléletük  

• sajátítsák el a szakma-specifikus munkát, és legyenek birtokában a környezetvédelmi 

ismereteknek  

• tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit  

• ismerjék a környezetbarát technológiákat, környezetbarát anyagokat, termékek 

használatát  

• sajátítsák el az anyag és energiatakarékos gazdálkodási módokat  

• látogassák meg a szakmához kapcsolódó létesítményeket, figyeljék meg a helyes 

környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban  

A tanulókban alakuljon ki a munkafegyelem és alakuljon ki a modern rendszertani 

szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás során. 

Felelős: Szaktanárok. 

19. Tekintettel arra, hogy a közgazdasági munkacsoport óráinak jelentős részét számítógép 

termekben, ill. tanirodában tartja, ennek megfelelően a géptermek/ taniroda rendje, 

minden ott dolgozó tanulóra nézve kötelező. A taniroda rendjét a munkacsoport 

kidolgozta és a diákokkal ismertette. Az órát tartó tanár fokozott figyelmet kell, hogy 

fordítson a számítógépek és egyéb technikai eszközök állagmegóvására! 

  Felelős: Szaktanárok. 
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20. Az általános iskolákkal szorosabbra igyekszünk fűzni a kapcsolatot. Ennek keretében 

lehetővé tesszük, hogy az általános iskolák végzős tanulói reális képet kapjanak az itt 

folyó képzésről, és annak lehetőségéről személyesen is meggyőződhessenek. 

A Nyílt napon továbbra is aktívan részt veszünk, programjainak előkészítését 

szeptemberben megkezdjük. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a tanirodai gyakorlat 

bemutatására.  

Felelős: Lengyelné Makay Helga 

21. Amennyiben a gazdálkodási gimnáziumi képzés indítására sor kerülhet, akkor a következő 

tanévre vonatkozóan olyan marketingmunkát végzünk, hogy minél többen jelentkezzenek 

gazdasági jellegű képzési területre, akár egy évfolyamnak meghirdetve sávos rendszerben 

is. 

Felelős: Lengyelné Makay Helga  

A gazdálkodási munkacsoport által tervezett programok várható költségei 
 

Esemény, rendezvény, verseny, egyéb 
megnevezése  

Várható 
időpontja 

Tanulók 
becsült 

létszáma  Várható költség 

Diákvállalkozás regisztálása 

2020. 
szeptember, 
okóber 3 2 500 Ft 

Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vására Bp. 
2020. 
december 3               20 000 Ft  

Diákvállalkozások Algyői Karácsonyi Vására 
december  

2020. 
december 3                  8 000 Ft  

Pénzsztár Verseny 
2020. 
november 4 5 000 Ft 

Magyar Nemzeti bank Látogatóközpont kirándulás 2021. tavasz 20 120 000 Ft 
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INFORMATIKAI CSOPORT MUNKATERVE 
Készítette: Kulcsár László Tibor 

Alapfeladataink 

1. Az alap- és az emelt óraszámú informatikai gimnáziumi képzésben résztvevők sikeres 

felkészítése az érettségi vizsgára, a középszintű érettségi vizsgák lebonyolítása. 

2. A Technika és tervezés tantárgy felmenő rendszerben iskolánkban fog történni. 

Felkészülni, előkészülni erre a feladatra, s megkezdeni az 5/8 osztály oktatását. 

3. A gimnázium emelt óraszámú informatikai képzés tananyaga - a kerettanterv határain 

belül – színes, érdeklődést felkeltő legyen, a tanulók képesek legyenek emelt szintű 

érettségi vizsgát tenni, jó eredménnyel. Az emelt óraszámú képzés fenntartása érdekében 

ez kiemelten fontos feladat, hiszen az elért eredmények – még abban az esetben is, ha 

azok csak részben a felkészítéstől függnek – kihatással vannak a következő évek 

beiskolázására is. 

4. A sikeres felkészítés feltétele a megfelelő hardver és szoftver háttér biztosítása, 

folyamatosan az egész tanév során, mely feladat megoldásában elengedhetetlen a 

rendszergazda munkája, s kölcsönös együttműködése a munkaközösség minden tagjával. 

A korábbi évek kedvező és negatív tapasztalatait felhasználva kell előkészíteni a tanévet. 

5. Az elmúlt években az érettségit tevő diákok száma az évfolyam összetételének 

megfelelően változik, a felkészítés folyamatosan történik. Biztosítani kell az érettségi 

előkészítő foglalkozásokat a tanév során. 

6. Igény esetén segíteni a más munkaközösségekben dolgozó kollégákat az informatikai 

infrastruktúra használatában, de egyben felelősséggel felügyelni is tevékenységüket. 

7. Igény esetén belső képzésekkel folyamatosan javítani a tantestület IKT alkalmazói 

képességét. 

8. Az iskolai pályázatokban (BGE bázisiskola, EFOP pályázatok, Mágnes program, Dél-

Békési Tehetségtámogató tanács pályázatai) az intézményre háruló informatikai 

feladatokban aktívan részt venni. 

9. A Táncsics Stúdió működését folyamatosan biztosítani, segíteni, különös tekintettel arra, 

hogy Csányi László kolléga ettől a tanévtől kezdődően nem dolgozik az intézményben! 

10. Részvétel a témahetek munkájában, elsősorban a digitális témahét sikeres 

megvalósításában. 

11. Részvétel az ökoiskolai programokban. Informatikai támogatás biztosítása. Az 

informatika tárgy keretein belül érvényesíteni az öko szemléletmódot. 



9 
 

12. Biztosítani az ECDL vizsgaközpont folyamatos munkáját. 

13. Az iskolaújság (Táncsics Idők) rendszeres megjelenésének biztosítása, amennyiben a 
szerkesztő (Sifter Anett) igényli, segítség az előkészítésben, stb. 

14. Amennyiben az intézmény ismét meg kívánja tanév végén jelentetni az iskolai évkönyvet, 
akkor a szerkesztővel (Sifter Anett) való együttműködésben segíteni az előkészítés, stb. 
munkát. 

A munkaközösség értékelési elvrendszere 

A tanuló előrehaladásának értékelése:  

• ellenőrzés céljából (folyamatos számonkérés szóban, írásban, önálló feladatok alapján 

a tanítási órákon); 

• minősítés céljából (évközi feleletek, dolgozatok, beadandó feladatok); 

• tematikus. 

A tanulók írásbeli dolgozatának (ellenőrző dolgozat) értékelése javítási útmutató és rögzített 

teljesítmény alapján történik. 

Javasolt határértékek írásbeli/gyakorlati dolgozatoknál az alábbi két százalékos értékelés 

szerint történik dolgozat típusától, fajtájától függően: 

Elméletigényes dolgozat esetében 

100-90 %=jeles /5/ 

89-75 %=jó /4/ 

74-55 %=közepes /3/ 

54-40 %=elégséges /2/ 

0 - 53 %=elégtelen /1/ 

Csak gyakorlati feladatokat tartalmazó dolgozat esetében 

100-85 %=jeles /5/ 

84-70 %=jó /4/ 

69-55 %=közepes /3/ 

54-40 %=elégséges /2/ 

0  - 53 %=elégtelen /1/ 

Otthon elkészíthető, projekt jellegű feladat esetében: 

100-90 %=jeles /5/ 

89-75 %=jó /4/ 

74-55 %=közepes /3/ 

54-40 %=elégséges /2/ 

0 - 53 %=elégtelen /1/ 
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Amennyiben ECDL vizsgafeladat megoldására kerül sor, akkor: 

75-100 % jeles/5/ 

60-74 % jó/4/ 

40- 59 % közepes /3/ 

25-39 % elégséges/2/ 

0 – 24 % elégtelen/1/ 

Részlet az iskola Házirendjéből: 

„Betegség vagy egyéb ok miatt a tanév során maximum 3-4 alkalommal kérhet 

felmentést az órai számonkérés alól a tanuló. Kérését csak akkor lehet méltányolni, ha a 

tanítási óra elején, a feleltetés megkezdése előtt jelzi a szaktanárnak. Az egy hétnél hosszabb 

ideig hiányzó tanuló haladékot kérhet a kiesett anyagrészek pótlására.” 

„A hiányzást követően a tanuló köteles a tananyagot pótolni, és a témazáró dolgozatot 

rövid időn belül (1-2 hét!) megírni. A félévi, illetve év végi jegyzárásig nem pótolt témazáró 

dolgozat érdemjegye elégtelen,” 

„A dolgozatok hivatalos okiratok, ezért nem tartalmazhatnak magánjellegű 

megjegyzést, oda nem illő ábrát, rajzot.”  firkálást, hibajavítózást 

 

A jegyek lezárása, javítási lehetőség az alábbiak alapján történik: 

5 (jeles) = 4,61 - 5,00 kétes: 4,50-4,60 

4 (jó) = 3,61 - 4,49 kétes: 3,50-3,60 

3 (közepes) = 2,61 - 3,49 kétes: 2,50-2,60 

2 (elégséges) = 1,70 - 2,49  

1 (elégtelen) = 1,70 alatt 

 Év végén az egész éves tantárgyi átlag számít.  

 Félév végén és év végén a kétes esetekben a végleges osztályzat kialakításában a 

szaktanárnak mérlegelési és döntési joga van. 

 Azok a tanulók, akik igazoltan (aláírás) részt vesznek 2 – a szaktanár által javasolt – 

tanórán kívüli szakmai előadáson, felelet értékű 5-öst kapnak. Csak azoknak jár ez a 

lehetőség, akik az előadások környékén 3-as, 4-es vagy 5-ös körüli átlaggal rendelkeznek. 
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Az informatikai munkacsoport feladatai, felelősei és azok 

ütemezése a 2020 – 2021. tanévben 
1. Tanulók felkészítése az informatika érettségi vizsgára (közép és emelt szinten 

egyaránt). A sikeres felkészítés érdekében az egyes informatikai területeket az adott 

területen legnagyobb tapasztalattal rendelkező szaktanárok tanítják. Kiemelt szerepet 

kap a gyakorlat orientáltság, figyelembe véve az érettségi vizsga gyakorlat-elmélet 

arányát. 

Felelős: Baukó Beáta, Misinszki István 

Határidő: folyamatos 

2. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben lehetőséget biztosítunk a 8. év végére 

minél többen rendelkezzenek a diákok az ECDL bizonyítvánnyal. 

Felelős: Baukó Beáta, Kulcsár László Tibor 

Határidő: folyamatos 

3. A 9-10 évfolyamos gimnáziumi képzésben (akik két tanéven keresztül heti 1 vagy 2 

órában tanulják az informatikát) lehetőséget biztosítunk 10. év végére minél többen 

rendelkezzenek a diákok az ECDL Start bizonyítvánnyal. 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Határidő: folyamatos 

4. Az ennél nagyobb óraszámú és hosszabb informatikai képzésben részesülő diákok 

esetén a teljes ECDL bizonyítvány elérése a cél. 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Határidő: folyamatos 

5. Folyamatosan fejleszteni a diákok számítástechnikai érdeklődését, figyelembe véve 

az iskola adottságait, erőforrását és szabad kapacitását. Azoknak a diákoknak, akik 

nem tudják elsajátítani a célként kitűzött ECDL követelmények ismeretanyagát, 

felzárkóztató foglalkozást szervezünk, ha erre kapunk órakeretet. 

Felelős: a munkaközösség tagjai 

Határidő: folyamatos 

6. A számítógépek órai használati rendjének felülvizsgálata, rögzítése a gépterem 

rendje dokumentumban. Alapállapotban az órai tevékenységhez az internet nem áll 

rendelkezésre. Ha az órai tevékenységhez az internet használata elkerülhetetlen, 
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akkor az órát tartó tanár azt lehetővé teszi. Megoldást találni az internet ki és 

bekapcsolására a tantermekből. 

Felelős: Misinszki István 

Határidő: 2019. szeptember 15. 

7. A Táncsics Stúdióban tevékenységének újragondolása, átszervezése. A stúdió 

működésének biztosítása 

Felelős: Kulcsár László Tibor, Misinszki István 

Határidő: folyamatosan 

8. Az iskolai rendezvények dokumentálásának biztosítása. A DÖK, vagy más arra 

alkalmasnak ítélt csoportok bevonása a feladatok megoldásába. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, Misinszki István 

Határidő: folyamatosan 

9. Az általános iskolákkal eddig kialakított kapcsolatokat meg kell tartani, sőt 

lehetőleg erősíteni. Erre különböző lehetőségek kínálkoznak ebben a tanévben is a 

Nyílt napok, beiskolázási vásár, stb. keretében.  

Felelős: Kulcsár László Tibor 

Határidő: az érintettekkel egyeztetett időpontban 

10. Ellátni az emelt óraszámú informatikai képzésben résztvevő diákok folyamatos 

oktatását, elsősorban az emelt szintű informatika érettségi követelményeit szem előtt 

tartva. 

Felelős: szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

11. A tehetséggondozás mellett fontos feladat a tananyagban lemaradó diákok 

felzárkóztatása. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a diákok eredményeit és 

lemaradás esetén segítséget nyújtunk. Szükség és igény esetén délutáni 

foglalkozásokkal próbáljuk a hiányosságokat pótoltatni. 

Felelős: szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

12. A nyílt nap alkalmával az érdeklődő diákoknak lehetőségük van különböző 

informatika órákat megtekinteni. Kiadványban foglaljuk össze az iskolai képzések 

lehetőségeit. A kiadványok elkészítésében segítséget nyújtunk az iskolavezetésnek! 

A nyílt napra való felkészülés jegyében időben döntéseket hozni a bemutató órákról. 

Felelős: Kulcsár László Tibor 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
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13. ECDL vizsgák szervezése és lebonyolítása. A vizsgákhoz kapcsolódó adminisztratív 

feladatok ellátása a színvonal folyamatos fenntartása. Hosszú távon egy ECDL 

vizsgáztató felkészítésen való részvétele, bevonása az ECDL vizsgáztatásba. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, Csányi László (szerződés keretén belül) 

Határidő: igényeknek megfelelően 

14. Kiemelt fontosságú versenyek az informatika OKTV, Kozma László, Nemes 

Tihamér, Gábor Dénes, Fülemüle versenyek, valamint a LOGO verseny. Célunk a 

versenyek feltételeinek megismertetése a diákokkal és megfelelő szintű felkészítés. 

Igyekszünk a korábbi évekhez képest több diákot bevonni a versenyekbe. 

Felelős: munkaközösség minden tagja 

Határidő: a versenyek időpontjának megfelelően 

15. A szakmai kirándulások szervezése a szaktanárok és a munkaközösség vezető 

feladata. Kirándulást a munkaközösségnek nem kötelező szervezni, csak abban az 

esetben, ha azt a képzés színvonalának emelése indokolja, s az osztály, vagy csoport 

iskolai tevékenysége alapján indokolt. 

Felelős: Kulcsár László Tibor 

Határidő: folyamatos 

16. Részt kívánunk venni az Európai Kódolás hete rendezvénysorozatában, amelyen 

belül célszerű lenne rendeznünk egy programot, amelyen egy vendégoktató 

segítségével népszerűsítenénk a kódolást. 

 Felelős: Kulcsár László Tibor 

 Határidő: Főeseménynek megfelelően 

17. Digitális Témahét (2020. március 22 – 26). Intézményi pályázatot szeretnénk 

benyújtani a digitális oktatás valamely témakörébe. Bekapcsolódunk más intézmény 

által szervezett programba. 

 Felelős: Kulcsár László Tibor, munkaközösségek 

 Határidő: a rendezvény időpontjához igazítva 

18. Bekapcsolódunk a Kutató Tanárok programba is az iskola több munkaközösségével 

karöltve támogatnánk az különböző tudományterületeket. 

 Felelős: Kulcsár László Tibor 

 Határidő: a rendezvény időpontjához igazítva 

19. A munkaközösség tevékenysége szorosan összefonódik az ECDL oktatással, 

valamint a vizsgaközpont működtetésével. Ennek megfelelően a munkaközösség 
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tagjai igyekezzenek tanítványaikat arra motiválni, hogy a tanórákon tanultak 

felhasználásával, vagy annak kiegészítésével, igyekezzenek megszerezni azt a 

tudást, amely az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges. 

  Felelős: Csányi László (szerződéssel), Kulcsár László Tibor 

  Határidő: folyamatos 

20. Az intézmény tehetségprogramjának keretében az Alkalmazói informatika 

tehetségsávban lehetőséget adunk a 6. évfolyamos gimnazistáknak, hogy 

felkészüljenek az ECDL vizsgákra. A legtehetségesebbek indulhatnak a számukra 

kijelölt versenyeken. 

  Felelős:Baukó Beáta, Kulcsár László Tibor 

  Határidő: folyamatos 

21. A nyolc évfolyamos gimnázium tanulói számára a korábbi évekhez hasonlóan 

biztosítjuk az ingyenes vizsgázási lehetőséget.  

Felelős: Csányi László (szerződéssel), Kulcsár László Tibor 

  Határidő: folyamatos 

22. Az intézmény és a SZTE-GMK között kialakuló szakmai kapcsolatot fel kell 

használni az informatika területe iránt érdeklődők orientálására, annak érdekében, 

hogy minél többen válasszák a felsőfokú továbbtanulást, azon belül lehetőség 

szerint minél többen az informatika és a műszaki területet. 

Felelős: Kulcsár László Tibor 

  Határidő: folyamatos 

23. A munkaközösség tagjai aktívan kívánnak részt venni a BGE és az OTMGSZK 

közötti bázisiskolai kapcsolat programjainak megvalósításában. 

Felelős: Lengyelné Makay Helga, Kulcsár László Tibor, projektben résztvevő 

kollégák 

  Határidő: folyamatos 

24. A munkaközösség érintett az EFOP-3.2.5-17-2017-00009 Pályaorientáció, kiemelten az 

MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Békéscsabai Tankerületben pályázat 

megvalósításában, tekintettel arra, hogy műszaki és informatika terület a munkaközösség 

profiljába esik. A pályázat megvalósítása erre a tanévre esik, ezért az abban való aktív 

részvételt a munkaközösség minden tagjától elvárható. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, szaktanárok 

Határidő: folyamatos a pályázat megvalósításának ütemében 
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25. EFOP-3.4.4-16-2017-00001 Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás 

szakmáira pályázat keretében a Kodolányi János Főiskolával folyamatos 

együttműködést tart a munkaközösség. A pályázatban kiemelt szerepet kap az 

informatika területére való orientáció. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, szaktanárok 

Határidő: folyamatos a pályázat megvalósításának ütemében 

26. Kiemelten fontos a beiskolázási tevékenység hatékonyabbá tétele, ezen belül is az 

emelt informatikai csoport beiskolázása (létszám megtartása, minőség javítása). 

a. Beiskolázási film szerkesztésében való részvétel. 

b. Tájékoztatók tartása, azok tartalmának célratörő, tömör, de vonzó kialakítása. 

c. Szórólapok tartalmának felülvizsgálata. 

d. Nyílt napok programjának színesítése, hatékonyabbá tétele. 

e. Pályaválasztási vásárra való felkészülés. 

f. Kommunikációs csatornák rendszeres felhasználása a sikeres beiskolázás 

érdekében (honlap, Facebook, stb.) 

g. A képzés minőségének emelése, s ennek kihasználása a sikeres beiskolázás 

érdekében. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, honlap esetében Baukó Beáta, Facebook 

esetében Misinszki István 

27. A tanév elején elvégzendő szintfelmérő megszervezése, lebonyolítása, az 

eredmények feldolgozása. 

Felelős: Kulcsár László Tibor, érintett szaktanárok 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

28. Az iskolai honlap tartalmi és formai átgondolása, szükség esetén átalakítása, 

folyamatos aktualizálása. Az iskolai honlap megsemmisült, vagy elérhetetlenné vált 

elemeinek ismételt elérhetővé tétele. A munkaközösségi honlapok problémájára 

(nincsenek, vagy nem elérhetőek, stb.) megoldást keresni. 

Felelős: Baukó Beáta, Kulcsár László Tibor, Misinszki István 

Határidő: 2020. október 31. 
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29. A 11. és 12. évfolyamos emelt óraszámú informatikai osztályokban, 2020. 

januárjában szintfelmérő gyakorlati munka készítése, annak érdekében, hogy az 

érettségire való felkészülés állapotát egységes körülmények között ellenőrizhessük. 

30. Felelős: Baukó Beáta, Kulcsár László Tibor, Misinszki István 

31. Határidő: 2020. december 20. 

A munkaközösség speciális elvárásai: 

Tekintettel arra, hogy a munkaközösség óráinak jelentős részét számítógép termekben tartja, 

ennek megfelelően a géptermek rendje, minden ott dolgozó, tanuló hallgatóra nézve kötelező. 

A géptermek rendjét a munkaközösség a meglévő dokumentum felhasználásával átdolgozza 

(igény esetén) és a diákokkal ismerteti. 

Nem informatikai órák számítástechnikai teremben tartása esetén az órát tartó tanár fokozott 

figyelmet fordítson a számítógépek és egyéb technikai eszközök állagmegóvására! A terem 

rendje ebben az esetben is érvényes az ott órát tartó szaktanárra és az órán résztvevő tanulókra 

is 

Költséggel járó, a munkaközösséghez tartozó rendezvények és költségeik: 

1. LOGO Országos Számítástechnikai verseny: 

a. 1. forduló: iskolai  0 Ft 

b. 2. forduló: területi 5000 Ft 

2. 3. forduló: országos  10 000 Ft 

Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny 

a. 1. forduló: iskolai  0 Ft 

b. 2. forduló: területi 6000 Ft 

3. 3. forduló: országos  10 000 Ft 

Kozma László Országos Informatika verseny 

a. 1. forduló: iskolai  0 Ft 

b. 2. forduló: területi 0 Ft 

4. 3. forduló: országos  20 000 Ft 

Fülemüle Országos Informatikai Verseny 

a. 1. forduló: iskolai  0 Ft 

b. 2. forduló: területi 0 Ft 

c. 3. forduló: országos  11000 Ft 

5. Az európai Kódolás hetéhez vendégelőadó költsége (útiköltség, tiszteletdíj) 20 000 

Ft 
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6. Szakmai kirándulás a Mercédesz autógyárba az informatikai osztályok részvételével 

egy busz Kecskemét-Orosháza között 80 000 Ft. 

7. Alföldi Számítástechnika Verseny15 000 Ft 

8. Lovassy László Informatikai Feladatmegoldó Verseny 20 000 Ft 

9. Infrodidact Konferencia 15 000 Ft 

Mindezek alapján az igényelt többletköltségek: 

Esemény, rendezvény, verseny, egyéb 
megnevezése  

Várható 
időpontja 

Tanulók 
becsült 

létszáma  Várható költség 

Logo Országos Számítástechnikai Verseny 
második forduló 

2021. 
március 1 5 000 Ft 

Kozma László Országos Alkalmazói 
Tanulmányi Verseny (Budapest, ISZE) 
 (5-6, 7-10. évfolyam) 

2020. 
október vagy 
2021. tavasz 2 20 000 Ft 

Logo Országos Számítástechnikai Verseny 
Országos döntő 

2021. 
március 1 10 000 Ft 

BÉKÉS MEGYEI 
SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY 
(5-8 évfolyam, Számítógéphasználat, 
alkalmazások használata, információkereső 
verseny) 2021.március 3 20 000 Ft 

Nemes Tihamér Országos 
Számítástechnikai Verseny 2021. tavasz 3 6 000 Ft 

Nemes Tihamér Országos 
Számítástechnikai Verseny 2021. tavasz 1 10 000 Ft 
Fülemüle Országos Informatikai Verseny 2021. tavasz 2 11 000 Ft 

Európai Kódolási Hét vendégelőadó 2021. tavasz 40 20 000 Ft 

Szakmai kirándulás Kecskemét, Mercédesz 

2020. ősz 
vagy 2021. 
tavasz 45 80 000 Ft 

Alföldi Országos Számítástechnika 
Verseny 2021. tavasz 1 15 000 Ft 

Lovassy László Informatikai 
Feladatmegoldó Verseny 2021. tavasz 3 20 000 Ft 

Infodidact Konferencia 2021 tavasz 1 15 000 Ft 
 
 

Orosháza, 2020. augusztus 26. 
 
 
  ......................................   ......................................  
 Lengyelné Makay Helga sk. Kulcsár László Tibor sk. 
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