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Időszak  Feladat  Felelős  Megjegyzés  

szeptember  

Célok meghatározása, feladatok 

kijelölése Pályaorientációt előkészítő 

csoportbontások beindítása.  

Tájékoztatás az induló versenyekről. 

A fejlesztő foglalkozások 

megszervezése, beindítása.  

Bokrossy Ágnes  

(ig.h.)   

Horváth Lászlóné  

(pályaválasztási 

felelős)  

  

  

október  

Szülők tájékoztatása a középiskolai 

követelményrendszerről és a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János tehetséggondozó programról. 

Továbbtanulási tájékoztató könyvek 

megrendelése, kiosztása.   

8. (of.)  

Horváth Lászlóné  

Szülői  

értekezlet  

  

november  

. Nyílt napok látogatása – 

középiskolai követelmények 

ismertetése a tanulókkal. 

Kapcsolattartás a Gyermekjóléti 

szolgálattal. Tájékozódás az 

interneten kiválasztott szakmák,  

foglalkozások körében  

Horváth Bernadett  

(gyermekvédelmi  

felelős)  

8. (of.)  

Horváth Lászlóné  
Hotel 

Sopron  

december  

Írásbeli felvételi jelentkezési lapok 

elküldése. Központi felvételi 

vizsgára való egyéni felkészítés.  

Továbbtanulási adatlapok kitöltése.  

A végzett diákok féléves 

középiskolai eredményeinek 

elemzése.  

Bokrossy Ágnes  

8. of. 

Horváth Lászlóné   

  

január  

Kapcsolattartás a Védőnői 

Szolgálattal. Hiányzások nyomon 

követése. Kapcsolattartás a  

Gyermekjóléti Szolgálattal  

(esetmegbeszélések)  

8.of. 

Horváth Bernadett   

 Orvosi 

vizsgálat  



február  

  

Pályaválasztási videofilm 

megtekintése. Lemaradt tanulók 

segítése. Kapcsolattartás a Védőnői 

Szolgálattal.  

Hiányzások nyomon követése  

Horváth Bernadett   

Bokrossy Ágnes  

(ig.h.)  

  

március  

Kapcsolattartás a végzett diákokkal. 

Közösségépítő programok 

szervezése  

Horváth Lászlóné  

8.of. 

 
Szülői 

értekezlet  

április  

Példakép – osztályfőnöki téma. A 

továbbtanuló diákok jelentkezési 

helyeinek visszaigazolásai, a 

felvételi eredmények értékelése.  

8. (of.)    

május  
A felvételt nem nyert tanulók 

segítése.  

Bokrossy Ágnes  

ig.h.  

8. of. 

Horváth Lászlóné   

  

június  

Kapcsolattartás a Gyermekjóléti 

szolgálattal – az éves munka 

értékelése.  

Horváth Bernadett  

Horváth Lászlóné   

  

  

  

Minden pedagógus hetente 1-1 fogadóórát biztosít a szülőknek az aktuális problémák 

megoldására.  

  

A soproni munkaügyi központ által - a környékünkön - szervezett üzemlátogatásokon részt 

vesznek a 8. osztályosok osztályfőnökükkel.   

A középiskolák által szervezett felkészítő szakkörökről a nyolcadikosok tájékoztatást kapnak 

osztályfőnöküktől.  

Osztályfőnöki órákon a szakmák megismerését elősegítő CD használata is lehetővé teszi, 

hogy a pályaválasztás körültekintő, megfontolt legyen.  

Osztályfőnök kíséretével a helyi üzemeket a 7. évfolyamosok is látogathatnak előre 

egyeztetett időpontban.  

  

A 8. évfolyamnak továbbtanulásra –írásbeli felvételire való - felkészítő szakkör indult 

iskolánkban magyar nyelvből és szeptember 11-től.  



 HÍD- I és HÍD II- program keretében lehetővé válik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

számára a továbbtanulásukhoz szükséges kompetenciák megszerzése Sopronban. (VM 

DASZK, Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Kozmutza Flóra 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola).  

  

Fertőszentmiklós, 2018. szept.10.  

  

  


