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Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum 

A tanév munkáját tervezetten, szervezetten az oktatói munkaközösségek javaslatának figyelembevételével 

munkaterv alapján végezzük, benne rögzítjük minden tanév szeptember 15-ig:  

 minden hónapban egy oktatói munkaközösség készül az iskolánk egészére vonatkozóan programmal, 

ennek témáját, időpontját; 

 megemlékezünk ünnepeinkről; 

 a tanév vizsgaidőpontjait; 

 a versenyidőpontokat; 

 a szakmai  kirándulások-látogatások időpontját 

 az osztálykirándulások időpontját; 

 a Széchényi (tanév eleji) és a tanév végi túra időpontját; 

 a tanév rendjében megadott időpontokat; 

 DÖK nap időpontját; 

 szabadidős-közösségépítő tevékenységeket. 

 

Az iskolánk diákönkormányzata, iskolakönyvtára is megtervezi, elkészíti saját munkatervét.  

Az évközben felmerülő lehetőségeket rugalmasan kihasználjuk. 

Minden tanév elején meghirdetjük a szakköri kínálatunkat tanulóink számára. Intézményünk a 

tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektet. Sok féle versenyen vettek-vesznek részt tanulóink. Felkészítésük 

tervezetten szakkörökön történik.  

Mindezeken kívül lehetőség van nyelvvizsga felkészítő szakkörökön való részvételre is. 

Tanév elején minden ágazatban (4) ingyenes szakköröket kínálunk érdeklődő általános iskolások számára is. 

Ebben a tanévben a LEGO-robot és az Informatika szakköreink a legnépszerűbbek. 

Intézményünk számára fontos, hogy a tanulóink ne csak tanulmányaikkal foglalkozzanak, hanem érezzék is 

jól magukat középiskolás éveik alatt. Ezért számukra többféle programot, szabadidős tevékenységet 

szervezünk.  
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Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum 

Külföldi partnerkapcsolat révén utazhatunk Marl-ba és viszont fogadjuk az onnan érkezőket.  

Határtalanul pályázat keretében több külföldi utazásunk valósul meg Erdélyben és Szlovákiában, és ezt a 

programot szeretnénk tovább folytatni. Minden tanévet Széchenyi túrával indítunk és zárunk.  

Kulturális programokat szervezünk ilyen az Operakaland, színház-és múzeum látogatások. 

 

Jártunk a Parlamentben, a Liszt Ferenc Repülőtéren. Szakmai programok keretében minden tanévben 

Műszaki Napokat szervezünk, rendszeresen részt veszünk a Construmán, üzemlátogatásokat szervezünk 

minden szakmacsoport számára.  

Jótékonysági akciókban a diákok szívesesen részt vesznek, főztünk az Aqua parkban, a Falumúzeumban, a 

Prószafesztiválon.  

A rászorulóknak rendszeresen gyűjtést szervez a DÖK. Részt veszünk a 24 órás vetélkedőn.   

Iskolánkban sportolási lehetőségek adottak: tornaterem, konditerem és sportpálya, futópálya is rendelkezésre 

áll.  

Minden szeptemberben intézményünk összes diákja részt vesz az Európai Diáksport napon.  

Iskolánk elsőként csatlakozott a „Karate az iskolai testnevelés keretein belül programhoz”.  

 

A mindennapos testnevelés keretein belül a technikumi osztályainkban és a 9. szakképző osztályokban 2021 

szeptemberétől karate oktatás is folyik. 

A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200 

méteres körzetében tudjuk elhelyezni.  

Iskolai büfé működik intézményünkben, ebédelni a tőlünk 100 méterre található Deák Technikumban van 

lehetőség. A házirendünk alapján a tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ebédidőben 

megebédelhessenek. 

 


