1. óraterv



Dátum:



A pedagógus neve: Vizkeletiné Gulyás Anikó



Műveltségi terület: OKJ Vállalkozás és bérügyintéző



Tantárgy:

Bérszámfejtés gyakorlat



Osztály:

2/14/V osztály 2. csoportja



Témakör:

Munkaidőadatok, távollétek rögzítése



Az óra címe: A jelenlétek és a távollétek rögzítése (betegszabadság, szabadság, stb.)
és a munkabér számfejtése programmal



Oktatási cél: A program adta lehetőségeknek a megismerése és gyakorlása



Módszerek és munkaformák: Frontális munka, tananyag feldolgozás Redmenta
program segítségével, tanulók önálló feladatmegoldása a gépeknél, tanári segítség
differenciáltan.



Rövid ismertetés: Az óra elején tájékoztatom a csoportot az óra témájáról. A jelenléti
ívről, valamint a munkavállaló bruttó bérét terhelő adókról és járulékokról tanultak
átismétlése. Ez az új anyag elsajátításának alapja. Az óra további részében
megismerkedünk a távolléti díjjal és ezt a témakört sajátítjuk el különböző feladatok
megoldása révén (először az elméletet Redmenta program segítségével, majd a
gyakorlatot bérszámfejtő programmal), kezdetben frontális munkával, majd egyre
nagyobb önállósággal, differenciáltan szükséges tanári segítséggel.

Tevékenység
Időkeret

Tartalom/az óra menete

5 p.

A tanultak átismétlése

7 p.

Távollétek és távolléti díj

10 p

Elmélet ismétlése
Redmenta feladatsor
megoldásával és
ellenőrzésével
Feladat megoldása

15 p.

5 p.

További feladat
megoldása

2 p.
1 p.

Összefoglalás
Kiértékelés

Értékelés
módja

A diákok az önálló feladat
hibátlan és segítség nélküli
megoldásért „kisötösöket”
kapnak. Amikor
összegyűlik a három
kisötös, akkor beválthatják
egy órai munka 5-ösre.
Előző évek vizsgafeladatai

Felhasznált
irodalom

Tanulói munkaformák &
módszerek
Közösen idézzük fel a
tanultakat a munkavállalói
jelenléti ívről és az őt terhelő
adókról és járulékokról.
Újanyag feldolgozás
Rávezető kérdések
segítségével
Előre elkészített feladatsor
megoldása a Redmenta
felületen (Direktcím:
távollétek 2017)
Az első feladat megoldása
frontálisan (jobb tanulók
egyedül) A feladat
megoldása kivetítésre kerül.
Önálló munka, szükség
szerint differenciáltan, tanári
segítséggel. Közben a
feladatok megoldásai
kivetítésre kerülnek
ellenőrzés céljából.
Összefoglaljuk a tanultakat
Értékeljük a tanulók órai
munkáját.

Eszközök
Ismétlő
kérdések
Számítógép,
projektor
Redmenta
feladatsor
számítógép,
projektor
Feladatlap
1. feladata
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1. sz.
melléklet

1.sz MELLÉKLET
Feladatlap
1. feladat:
Vigye fel a következő céget és munkavállalót:
Cég: Aszpik Kft
székhelye: Budapest, Felsőrákosi út 2. 1154
Bank: 11712342 – 12345678
adószáma: 13002459-2-41
Alkalmazott: Kissné Magyar Rozália
Anyja neve: Nagyidei Annamária
Szül: Kiskunhalas, 1971.07.04.
Adóazonosító: 8389005018
TAJ: 126 554 137
Állampolgársága:
magyar
Iskolai végzettsége: bolti eladó, Lengyel Gyula Szakközépiskola, 123BE/1990
Állandó lakhelye:
2931 Almásfüzitő, Sport u. 45.
Bankszámlaszáma: 11773470-31024493
Telefonszáma:
06/20/345-6543
E-mail:
magyarrozalia@gmail.com
Havi munkabére:
190 000 Ft, részmunkaidős normál alkalmazott, 6 óra/nap és 30 óra/hét
Alkalmazás kezdete: 2017.09.01.
FEOR–08 – 5113 Bolti eladó
További információk a szeptember havi bérszámfejtéshez:
-

jogosult egy kedvezményezett eltartott gyermeke után Családi adó és járulékkedvezmény
igénybevételére, nyilatkozatban kérte a kedvezmény érvényesítését (a gyermek neve:
Kiss Eszter, született: Budapest, 2003. január 6. Anyja neve: Magyar Rozália, TAJ szám:
087 190 331 adóazonosítója: 0875199332

Állítsa be a programba a következőket:
 beteg volt a gyermeke, és erre anyanapot vett ki: 09. 11.-09. 12.
 üzemorvosi vizsgálaton vett részt: 09. 25.-én
 szabadságon volt: 09. 28.-09. 29.
Rögzítés után számfejtse a bérét! Bérfizetés napja 2017. 10. 06. legyen és szerepeljen a
kinyomtatott bérjegyzéken és bérlistán! Ellenőrizze a távollétek és a családi adó és
járulékkedvezmény meglétét a jegyzéken!

2. feladat:
Keresse meg az adatbázisban a következő munkavállalót:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Telefon:
E-mail cím:
Családi állapot:
Bankszámlaszám:
Gyermekek száma:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Nyugdíjas-e?
Végzettség, szakképzettség
megnevezése:
Jogviszony kezdete:
Alkalmazás módja/minősége:
Bruttó havi jövedelem:

Gróf Izabella
Nagy Izabella
Módi Ildikó
magyar
Eger, 1947.06.05
1033 Budapest, Tóvárosi út 39.
829 374 4073
062 363 840
30-433-7240
grof.izabella47@gmail.com
férjezett (1970.10.08-tól)
OTP Bank Nyrt 11773023-01905609
3 (már felnőttek)
gimn. érettségi (1966.06.12 A91/66.
Toldi Ferenc Gimn.)
igen, 2009.09.01-től, öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas
főnővér OKTÁV Továbbképző
Központ, 1992.07.10 EN23/92.
2017. 10. 01.
határozatlan idejű
172 000 Ft

Állítsa be a programba a következőket:




üzemorvosnál volt: 10. 04.-én
bírósági tárgyaláson volt: 10. 19.-én
közeli hozzátartozója temetésén volt: 10. 24.-én

Rögzítés után számfejtse a bérét és nyomtasson bérjegyzéket. Ellenőrizze szerepelnek-e a
távollétek a jegyzéken!
Figyelje meg, hogyan változott meg az alkalmazott bruttó és nettó bére!

