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Bevezető 

A tantestület a 2017/2018-as tanévet a 2018. június 28-án megtartott tanévzáró értekezletén 

értékelte, és Kissné Komiszár Krisztina igazgatóhelyettes előterjesztése alapján a lezárt tanév 

munkatervében foglaltakat teljesítettnek tekintette. 

Az intézmény hagyományai, és az infrastruktúra jobbítására tett folyamatos fenntartói 

erőfeszítések megteremtik annak alapját, hogy a tantestület munkája révén az iskola oktató-nevelő 

munkája fejlődhessen. A tantestület ezek alapján optimista és elkötelezett, hogy a tanulóinknak 

modern nevelési módszerek támogatásával lehetőséget teremtsen a magasabb szintű tudás 

megszerzésére. 

A munkatervben összefoglalt egyes feladatok önmagukban nem jelentenek minden esetben 

újat, illetve újszerű megoldásokat, de úgy véljük, hogy ezeket rendszerbe szervezve, belőlük 

koncepciót alkotva, komoly fejlődést érhetünk el. 

Előzmények 

Az iskolafejlesztés középtávú koncepciója megkívánja, hogy az éves munkatervek egymás 

utáni láncolata megjelenítse az intézmény középtávú fejlesztési stratégiáját. Az elmúlt évek 

munkatervei az aktuális feladatok mellett az iskola tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztését és az 

innovációs feladatokat emelték ki elsősorban. A mérés és értékelés innovációjának tapasztalatait 

levonva, csak a tantestület tagjainak tapasztalataira alapozva hagyjuk meg a korábbi években 

alkalmazott százalékos értékelést és negyedéves beszámoltatási kötelezettséget. Új utakat kívánunk 

kitapasztalni és kipróbálni.  

 

A tanév kiemelt feladata 

A tanév kiemelt feladata az iskolafejlesztés középtávú koncepciójának tanévre megjelölt 

legfontosabb eleme. Az elkövetkező tanévre az elmúlt tanévek oktató-nevelő munkájára építve 

tovább szeretnénk erősíteni a tanulóközpontú, családbarát iskola megvalósítását.  

Az élményszerű oktatás középpontba helyezésével, a jó iskolai közösség megteremtésével a 

módszertanilag tökéletesen felkészült pedagógus a tanulók életkori sajátosságainak maximális 

figyelembevétele mellett képes az ismeretátadásra. Az iskola elfogadása, megszeretése 

kulcsfontosságú eleme az ötéves szakgimnáziumi modell sikerességének, azaz a technikus végzettség 

megszerzése nélküli iskolaelhagyás mérséklésének. A tanulóközpontú iskola modellje csökkentheti a 

duális rendszerben működő szakközépiskola tanulóinak végzettség nélküli iskolaelhagyását is. 

 

A „tanulóközpontú, családbarát iskola” koncepció fő feladatai 

 

A koncepció legfontosabb elemeit a továbbiakban kifejtett fő feladatok jelentik. 
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Pedagógiai feladatok 

Tanulóközpontú, családközpontú tanári szerep 

A tanulóközpontú szemlélet keretében tanulópárok kialakítására törekszünk, ezeket a párokat a 
szaktanárok, osztályfőnökök segítik. A szülőkkel való kapcsolattartás iskolai formáinak erősítése 
(szülői értekezlet, fogadóóra, e-mailben történő kapcsolattartás, szükség esetén a szülőkkel való 
egyéni, személyes konzultáció) is fontos célkitűzése ennek a tanévnek. A konfliktusok kezelésében 
újabb kollégákat kívánunk bevonni a mediálással foglalkozó kis csoport tagjai közé. Tapasztalataink 
szerint nem csak a tanár-tanuló hanem a szülő- tanár és tanuló-tanuló konfliktusok feloldásában is 
nagy segítséget nyújtanak. Az iskola a szülőkkel karöltve képes csak a tanulót fejleszteni és a 
kiteljesedésüket támogatni. Nagy odafigyeléssel a tanulók céljainak szem előtt tartásával lehet ezt a 
szerepet erősíteni. 

 

Szülők bevonása az oktatási- nevelési folyamatokba 

Szülőkkel való kapcsolattartást a modern technika eszközök segítségével szélesítjük, közvetlenebbé 

tesszük. Szeretnénk, ha a szülőket be tudnánk vonni az iskola életébe. Nyílt napon, vagy előre 

megbeszélt időpontokban szívesen várjuk őket, bepillanthatnak az iskola, a tanóra életébe. 

Szeretnénk, ha életszerű, gyakorlatias példákkal segítenék a tanulók érdeklődésének a felkeltését. 

Módszertani megújulás 

Centrum szintű elvárás, hogy a továbbiakban is a frontális tanórákat a tanulók aktivitását 

megkövetelő, kooperatív munkaformák váltsák fel. Ennek legfontosabb feladatai: 

1. Tanórákon törekszünk, hogy a frontális órákat a tanulók aktivitását megkövetelő, kooperatív 

munkaformák váltsák fel ( a tantermekben is igyekszünk a padokat ezen célokhoz 
igazítani) 

2. A tantervi minimumokban korábban leírtak megtanítása, számonkérésekben, 
mérésekben történő megjelenítése 

3. A fejlesztő értékelés iskolai adaptációja a 9. Ny osztályban szövegértés-szövegalkotás 
tantárgyból 

4. Tanári felkészülés a tanórákon folyó differenciált oktatásra, 

5. Az eredmények kölcsönös megismerését támogató szabad óralátogatási időszak kijelölése  

6. A megújuló tantervi elemek friss, piaci tudást adva, élményszerűen jelenjenek meg a 

tanórákon 

7. Törekszünk a tantárgyak komplex tanítására: az informatika órák anyagait más tantárgyakhoz 

kapcsoljuk. Több éve működik már, hogy a történelem prezentációt informatikai 

szempontból is értékeljük. Ezt most bővítjük a magyar prezentációval. Új kapcsolat a 

Statisztika tantárggyal lesz.  

8. Tavaly is részt vettünk, és most is tervezzük, hogy részt vegyünk a BGSZC Pedagógiai Napok 

rendezvénysorozatán.  

9. Egyik kolléganőnk a robotika témakörében mélyíti tudását. Szeretnénk ezeket az ismereteket 

tanórán is alkalmazni.  

10. Pedagógusaink részére szeretnénk egy 15 alkalomból álló informatikai oktatást szervezni, 

amellyel szélesebb és alaposabb tudást nyújtanánk számukra. Szeretnénk, ha minél több 
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kollégánk készség szintjén sajátítaná el és alkalmazná a mai modern eszközöket és 

alkalmazásokat. 

11. Tervezzük, hogy az Innovatív munkacsoporttal együtt belső „továbbképzéseket” szervezünk, 

a modern digitális alkalmazások bemutatására. 

 

Aktív és komplex szabadidőszervezés, iskolai ünnepek 

Évek óta törekszünk arra, hogy tanulónk számára változatos és élményekben gazdag kikapcsolódási 

és szabadidős tevékenységeket szervezzünk. A színházi előadások osztályszintű látogatását ebben  a 

tanévben is fontosnak tartjuk. Az iskolai ünnepségek esetében is a hagyományos, több éves 

tapasztalatok alapján kialakított rendszert követjük. Az alábbiak szerint: 

Időpont Esemény 

Október 5. Aradi vértanúk 
Projekt 

Október 19.  Október 23-i forradalom 
Egész napos projekt 

December 21. Iskolai karácsony 
Projekt 

Február 25-i hét A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
Osztályfőnöki órán 

Március 14. Március 15-i megemlékezés 
Egész napos projekt 

Március 27.  Rákóczi születésnap 
Koszorúzás 

Április 16. Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 
Projekt 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A Komplex természettudományos tantárgy kereteit kihasználva igyekszünk a nevezetes, 

környezetvédelmi jeles napokhoz (mint pl. a Víz Világnapja, Műemlékvédelmi Világnap, a Föld Napja, 

Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Autómentes stb.) kapcsolódó eseményekről, 

programokról a diákokat és a kollégákat tájékoztatni és figyelmüket felhívni. Külső helyszínek 

látogatása - a tananyaghoz kapcsolódó, szemléletformáló, környezettudatosságra nevelő 

(megközelítés céljából inkább fővárosi) helyszínek felkeresése, (pl. Európa Pont , Ásványtár, Biológiai 

és Paleontológiai Múzeum, OMSZ Marczell György Főobszervatórium, Sas-hegyi Látogatóközpont…) 

is a tanév céljai között szerepel.  

Ezen kívül az osztályfőnöki órák és az IKSZ keretei között tudunk ezen területen eredményeket elérni. 

Mentorálás 

Iskolánk pedagógusai ebben a tanévben próbálkoznak meg a mentorálással. Ebben a tanévben csak 

kísérleti kezdeményezésként foglalkozunk vele. Reményeink szerint évről évre emelkedni fog a 
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mentorált tanulók száma. Kiemelten azokra a tanulókra szeretnénk koncentrálni, akik valamilyen 

tanulási vagy egyéb problémával küzdenek. 

Szülői kapcsolattartás 

A szülő-iskola kapcsolattartás területén sokat kell fejlődnie iskolánknak. A fogadóórák 

visszavezetése a tantestület nagy részének közös igényeként valósul meg. Terveink szerint mindkét 

félévben egy-egy délutánon előzetes bejelentkezés alapján várjuk a szülőket. Ezen kívül minden 

kolléga kijelölt időpontokban szabadon rendelkezésére áll az érdeklődő szülőknek. Szülői 

értekezleteket is félévente tervezünk. A Szülői Szervezet és az iskola kapcsolattartását is újra 

szeretnénk gondolni ebben a tanévben. 

A szülők bevonását az iskola életében az is támogatja, hogy az esti, felnőttképzés, illetve a 

VEKOP nyelvi képzéseket is megismertetjük velük. 

 

Oktatási feladatok 

Házi feladatok 

A tanárok folyamatos tapasztalatai és a minőségbiztosítási rendszer keretében végzett 

vizsgálatok is azt mutatják, hogy a tanulók szinte alig foglalkoznak délutánonként iskolai feladatokkal. 

Pedig a házi feladat önálló munkavégzésre nevel, mely a munka világában majd az egyik 

legértékesebb képesség lehet. 

Nagy szükség van az önálló tanulásra és az ebből adódó kalandokra és a felfedezés 

élményének megtapasztalására. Matematika, informatika és KTT tantárgyból is van lehetősége a 

tanulóknak, hogy házi feladatukat önállóan, otthon készítsék el. Ezek kapcsolódhatnak egy órai 

munkához, de lehetnek komplexebb feladatok is. Irodalomból felsőbb évfolyamon (11-12. évfolyam) 

az érettségire való felkészítés érdekében házi dolgozatot írathat a szaktanár. Ennek értékelésénél az 

írásbeli érettségi szövegalkotás részének pontozását alkalmazzuk.  

Az előre kijelölt házi feladat adását a szaktanár egyéni döntésére bízzuk ebben a tanévben. A 

tanmenetekben megjelölnek tanévenként minimum kettő témazáró dolgozathoz kapcsolódó, 

nagyobb lélegzetű házi feladatot (esetleg projektmunkát), melyek kötelező jellegűek és a témazárók 

értékelésének bizonyos %-át adják  

 

Versenystratégia 

Az intézmény kiemelt hangsúlyt fektet a versenyeken való megmérettetés lehetőségére. 

Minden tanár feladata, hogy a tanév során részvételi lehetőséget kínáló versenyen tanulókat 

indítson, és törekedjen kiemelkedő eredmény elérésére. A tanév végére ennek a tevékenységnek az 

indikátora a minden pedagógushoz hozzárendelhető részvétel. Természetesen bizonyos szakok 

esetében ez közreműködést is jelenthet, de a legtöbb tanárhoz minimálisan egy hozzárendelhető 

versenyeztetett tanuló fogalmazódik meg elvárásként. 



6 
 

Közgazdász szakmai munkaközösség az alábbi versenyeken szándékozik indulni: 

 Szakma Sztár verseny 

 OSZTV 

Humán munkaközösség tagjai az alábbi versenyeken szándékoznak indulni a tanévben: 

 II. Rákóczi Gimnázium által meghirdetett II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi 
Csapatversenyen,  

 Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma által szervezett fővárosi 
szavalóversenyen.  

 Implom József Helyesírási Verseny 

 Kazinczy Verseny 

 Parlamenti demokráciajáték 

 Glória Victis történelmi vetélkedő 

 online versenyek 
 

Digitális és reál munkaközösség az alábbi versenyeken kíván gyerekeket indítani: 

 Bugát Pál Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő 

 E-Hód,  

  Fővárosi Középiskolai Informatika verseny 

 
Felzárkóztatási/tehetséggondozó stratégiai 

Korrepetálások tartása minden kollégánk számára kötelező jellegű, abban az esetben, ha diákjaink 

ezt igénylik. Egyéni vagy csoportos formában lehetséges. Különösen fontos ez a SNI-s és BTM-s 

tanulóknál, akikre kiemelten kell figyelnünk. Esetükben ez elengedhetetlen a tanulási eredményesség 

növelésénél. 

A tehetséggondozás is kiemelt feladatunk: versenyekre, emelt szintű érettségire való felkészülés 

mindig kiscsoportokban történik, szinte egyénre szabva. (pl. ECDL vizsgára készülés) 

A bemeneti mérések keretében a 9. évfolyamos tanulók képességeinek és tudásának megismerése a 

célunk. Ezek segítségével irányítható és kezdhető el a felzárkóztató és tehetséggondozó munka. 

 

ÚJ európai programok, pályázatok 

Az ERASMUS+ KA 1pályázat tapasztalatait lassan látjuk már és ezekre alapozva fogjuk a jövőbeni 

terveket kidolgozni, megtervezni. Szándékunkban áll mindenképpen folytatni.  

Határtalanul! pályázat keretében a 10. évfolyamos osztályfőnökök fognak pályázni ebben a tanévben 

is. Cél Erdély értékeinek és kincseinek megismertetése ezzel a korosztállyal.  

 

Projekthét 

Intézményünkben már több éves hagyománnyal megrendezett témahét a leghatékonyabb eszköz 

arra, hogy mind tanáraink, mind diákjaink kipróbálhassák és megismerhessék tanuló- és 
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tanulásközpontú, együttműködési és kommunikációs készségeket fejlesztő módszereket és a tanulást 

segítő IKT technológiákat. 9.-11. évfolyamot teljes létszámában felölelő eseményen a közoktatási 

szakaszon tanító összes tanár részvételével 3+1 napos időtartamban kerül megrendezésre. Ebben az 

évben iskolánk Témahete rácsatlakozik a központi Pénz7 programjaira, így időpontjára is, ezzel is 

erősítve iskolánk közgazdasági szakmai jellegét illetve lehetőséget adva a turisztikai osztályunknak a 

pénzügyi tudatosság készségének fejlesztésére 

o A témahét projektjeinek témáit ebben a tanévben közelebb hoznánk iskolánk 

szakmai profiljához az interdiszciplinaritás megtartása mellett. 

 

Továbbra is hangsúlyt fektetünk a tanulói elégedettség mérése mellett a tanári vélemények 

feltérképezésére  is a témahét kapcsán, hogy a következő években is a tanulói és tanári 

közvéleménykutatás eredményei alapján tudjunk változtatni. 

Az elmúlt tanév tanári és diák elégedettség mérései alapján a Témahét több területen 

átalakul.(időtartam, bemutatók rendszere). 

o 3+1 napos beosztás: 3 projektnap+1 nap: bemutatók, értékelés napja 

o Előfoglalkozás a témahét előtt legalább 10 nappal 

 

Sportstratégia 

A mindennapos testnevelés keretében a +2 órát iskolánkban is mozgással tölthetik a tanulók. 

Évfolyamszintű bontásban több helyszínen kimondottan a játékos mozgásformákat kínáljuk 

gyerekeinknek. A röplabdázástól kezdve a tánctanulásig tudunk foglalkozásokat kínálni. Mivel nem 

rendelkezünk belső udvarral, ezért amikor lehetséges külső helyszíneket is látogatunk. Pl. Margit-

szigeti futókör, korcsolyapálya.  

 

A tanítás-tanulás támogatása elektronikus tananyag fejlesztésével 

Az idei tanévben az eddigi módszertani innovációkra építve centrum szintű digitális 

tananyagfejlesztés kezdődik. A munkában minden innovatív pedagógus részt vehet. A fejlesztés 

tartalmát egy belső, de akkreditált pedagógus továbbképzés formájában adjuk közre. A cél, hogy az 

otthoni tanulás támogatásával módszertani előrelépés történjen, mely kapcsolódik a családbarát 

iskola koncepciójához és frissíti a felnőttoktatás pedagógiai eszköztárát is.  

Szívesen állunk az új kihívás elé. Támogatjuk ezt az új kezdeményezést. Ezzel az önálló, egyéni 

ütemben történő tanulást tesszük tértől és időtől függetlenné.  Tanári karunk több tagjának már van 

tapasztalata tananyagtartalom fejlesztésében, koordinálásában. Az éven tervezzük, hogy 

„tananyagbankot” hozunk létre kollégáink tanagyagonkénti feladatlapjaiból, tesztjeiből, 

segédanyagaiból.  
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Üzemlátogatások 

Folytatni kívánjuk a tavalyi szisztéma szerint az üzemlátogatásokat. Az alábbi helyszínekre kívánunk 

tanulókat vinni: 

 Győri Audi 

 Lipóti Pékség 

 Pannonhalmai Palackozó Üzem 

 Dreher  

 Törley Pincészet 

Szervezetfejlesztési feladatok 

Családbarát munkahely megteremtése 

A munkáltató és a munkavállalók közötti jó viszony kialakítása, amely kedvezően hat a 

dolgozók családi életére és szabadidős tevékenységére (technikai dolgozók rugalmas munkakezdése, 

pedagógusok otthonról végezhető munkájának támogatása pl. adminisztráció, tanórai felkészülés 

terén stb. Jó munkahelyi légkör megteremtése közös kirándulásokkal, ünnepségekkel. 

Ügyfélbarát iskola 

Ügyfélbarát ügyintézési attitűd általánossá tétele, amely a pedagógiai munkát támogatja és 

nem akadályozza. Rugalmas félfogadási idő kiterjesztése, az iskolákban a tanuló- és szülőbarát ún. 

„egyablakos” ügyintézés lehetőségének megteremtése, panasz- és reklamációkezelésre irányuló 

ügyfélszolgálatok létrehozása, szülők számára e-napló hozzáféréshez technikai segítségnyújtás stb.  

A tanuló-iskola, szülő-iskola konfliktusokat az intézmény helyben, békéltető jelleggel, 

személyes meghallgatást is felajánlva kísérli meg rendezni. 

Elektronikus ügyintézés 

A Centrum összes dolgozója számára az elektronikus ügyintézés formáinak elérhetővé tétele (pl. e-

bérjegyzékhez történő hozzáférés ösztönzése pl. iskolai könyvtárban számítógép-hozzáférés 

biztosítása, segítségnyújtás) 

Az intézményi működés a készpénzmentes iskola irányába történő fejlesztése 

Egységes terembérleti rendszer megteremtését tűztük ki célul. Az elképzelésünk központi eleme egy 

olyan on-line szoftver, amely képes iskoláink szabad kapacitásait, bevételt termelve lekötni. Az 

internetes kereskedelemben jól ismert megoldásokkal kívánjuk értékesíteni az oktatásban ki nem 

használt erőforrásokat. A rendszer részeként kezeljük az iskolák órarendjét, így a hivatalos 

felhasználást semmilyen formában nem befolyásolják a terembérleti szokások új, automatizált 

megoldásai. A felhasználás részévé kívánjuk tenni az on-line fizetési lehetőséget, valamint az igény 

szerinti szolgáltatások lekötését (pl. takarítás, rendszergazdai felügyelet, eszközök használata, stb.). 

Bízunk abban, hogy egy központi on-line felülettel sikeresebben értékesíthetők szabad kapacitásaink, 
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mint eddig. A fejlesztést megelőző piackutatásunk alapján kijelenthető, hogy hasonlóan innovatív, 

on-line fizetést lehetővé tévő helyiség-bérleti megoldás nem található a magyar nyelvű piacon.  

 

A beiskolázási tevékenység folyamatos támogatása 

1. Beiskolázási stratégia: 

 központi írásbeli előkészítő (magyar és matematika) foglalkozásokat indítunk 

szeptember végétől január közepéig 

 közgazdasági és turisztikai osztályok indítását tervezzük, a tavalyi évhez hasonlóan 

 egy nyelvi előkészítő osztályt szeretnénk indítani 

 a Kadet Programhoz való csatlakozás választható lesz a közgazdasági osztályoknál 

 a felvételi eljárás keretében max. 200 pont szerezhető (középiskolai hozott pontok: 

100 pont + központi felvételi: 100 pont) 

 alapvető elvárásunk, hogy aki a közgazdasági képzésre jelentkezik a matematika 

központi írásbelin lehetőleg min. 10 pontot érjen el; aki a turisztikai ágazatra 

jelentkezik az magyarból minimum 10 pontot érjen el 

 a ponthatárok megállapítása az adott évben jelentkezők pontszámai viszonyításával 

alapján történik 

2. Igazgatói egyeztetés alapján, a jelentősebb számú tanulót küldő általános iskolákba a 

marketinges kollégák vezette felkészítést követően, kiscsoportban saját tanulóink 

népszerűsítik iskolánkat. Az idei beiskolázási periódusban is min. 40 általános iskolát 

tervezünk meglátogatni. 

3. A nyílt napjainkon (3 alkalom november hónapban) idén is izgalmas, vonzó, de a valóságot 

tükröző programokkal kívánjuk megtölteni, melyet hagyományainkhoz hűen a leendő 

szülőknek szervezett tájékoztató tesz majd teljessé.  

4. A hagyományos beiskolázási rendezvényeken (sulibörzék) továbbra is tervezzük a 

megjelenést. 

5. Szakmák éjszakája rendezvényen nyitva áll iskolánk az érdeklődőknek, főleg a kerület 

turisztikai vonzására alapozhatunk 

 

Az intézmény innovációs céljaihoz illeszkedő munkaközösségek fenntartása 

Harmadik éve működik innovációs munkaközösség amelynek a munkáját a digitális munkaközösség is 

kiegészíti. Előremutató terveikkel és ötleteikkel kívánunk folyamatosan fejlődni és változni, vagyis 

alkalmazkodni a kihívásokhoz. A munkaközösségeket is átszabtuk és a tantestület igényeit figyelembe 

véve a humán, nyelvi és reál (a digitálishoz kapcsolódva) munkaközösségeket hoztunk létre. Összesen 

nyolc munkaközösség és két munkacsoport lesz ebben a tanévben.   

Kapcsolattartás, információáramlás a tantestületen belül 

Centrum szinten minden hétfőn 8.00-8.30 között tantestületi értekezletet tartunk. A 

munkaközösségek vezetőivel hétfő első órákban ülünk le egyeztetni a heti teendőket és feladatokat.  

Infrastrukturális fejlesztés történt az alábbi területeken: 



10 
 

- a harmadik emeleti, a második emeleti és földszinti mosdók felújítása 

- földszinten egy zuhanyzó kialakítás a takarító személyzet számára 

- padcsere: kooperatív órák megtartását elősegítő padok beszerzése két teremben 

- laminált parketta elhelyezése az első emeleten 

Pedagógiai fejlesztések: 

- mediálási eljárások alkalmazása a konfliktusokban 

A gazdálkodási területen eddig a takarékosság volt jellemző iskolánkra. Forrásaink felhasználása nem 

egyenletes ütemben történt. Jelenleg felmérjük azokat a feladatokat és teendőket amelyek 

megvalósítása mindenképpen szükséges (pl. légkondicionáló gépek felszerelése a 4. emeletre, az 

informatika termekbe). Folyamatosan szükség van a tanárok és a technikai személyzet párbeszédére, 

hogy a felmerülő problémákat mihamarabb megoldjuk.  A zavartalan működés feltételei 

biztosítottnak látszanak iskolánkban.  

 

 

Budapest, 2018. 08. 31. 

        Kissné Komiszár Krisztina 
                  megbízott igazgató 
 
Melléklet: 
Tanévi ütemezés 
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2018 Augusztus
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
Első munkanap 

Alakuló értekezlet 

(10.00)

27 28 29 30 31 01 02
javító és osztályozó 

viszgák

javító és osztályozó 

viszgák

Gólytábor+ javító és 

osztályozó vizsgák

Gólyatábor Gólyatábor   

Nyitó értekezlet  a 

tanév rendjéről 

/programjairól 

(8.30)

2018 Szeptember
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09
1.  tanítási nap 

évnyitó (8.15), 3 

osztályfőnöki óra

2.  tanítási nap (9. 

évf.diagnosztukis 

mérés)

3.  tanítási nap 4.  tanítási nap 5.  tanítási nap

10 11 12 13 14 15 16 Rostock

6.  tanítási nap  

szülői értekezlet

7.  tanítási nap 8.  tanítási nap 9.  tanítási nap 10.  tanítási nap szülői értekezletek

17 18 19 20 21 22 23
11.  tanítási nap Audi 

(25 fő) 10.00

12.  tanítási nap 

Audi (25 fő) 9.30

13.  tanítási nap 14.  tanítási nap 

Audi (25 fő)  10.00

15.  tanítási nap üzemlátogatások

24 25 26 27 28 29 30
16.  tanítási nap Audi 

(25 fő) 10.00

17.  tanítási nap 18.  tanítási nap 19.  tanítási nap 20.  tanítási nap 

Euroskills (70 fő)
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2018 Október
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

01 02 03 04 05 06 07
21.  tanítási nap 22.  tanítási nap 23.  tanítási nap 24.  tanítási nap 25. tanítási nap 1-

3. óra - október 6-

ai futás

08 09 10 11 12 13 14
26.  tanítási nap 27.  tanítási nap 28.  tanítási nap 29.  tanítási nap 30. tanítási nap (1-

3. óra) 

tantestületi 

kirándulás ???

tanítás nélküli 

munkanap: 

témahetes 

workshop (+1 

nap)

tervezett tantestületi 

kirándulás

15 16 17 18 19 20 21
31.  tanítási nap 32.  tanítási nap 33.  tanítási nap 34.  tanítási nap 35. tanítási nap 

október 23. 

megemlékezés: 

évfolyamonként 

szintezve (projekt)

KIFIR + felvételi 

tájékoztató 

honlapra kerülése Pedagógiai Napok BGSZC

22 23 24 25 26 27 28
szünet október 23. 

munkaszüneti nap

36.  tanítási nap 37.  tanítási nap 38. tanítási nap 

Gólyabál

29 30 31 01 02 03 04
őszi szünet őszi szünet őszi szünet

2018 November
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

29 30 31 01 02 03 04
őszi szünet őszi szünet

05 06 07 08 09 10 11
39. tanítási nap 40. tanítási nap 

NYÍLT NAP

41. tanítási nap 

NYÍLT NAP

42. tanítási nap 43. tanítási nap tanítás nélküli 

munkanap  +1 

nap

12 13 14 15 16 17 18
44. tanítási nap       

FOGADÓÓRA

45. tanítási nap 46. tanítási nap 47. tanítási nap 48. tanítási nap

19 20 21 22 23 24 25
49. tanítási nap 50. tanítási nap 51. tanítási nap 52. tanítási nap 

NYÍLT NAP

53. tanítási nap Szalagavató

26 27 28 29 30 01 02
54. tanítási nap 55. tanítási nap 56. tanítási nap 57. tanítási nap 58. tanítási nap
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2018 December
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

26 27 28 29 30 01 02
tanítás nélküli 

munkanap (+1 

nap)

03 04 05 06 07 08 09
59. tanítási nap 60. tanítási nap 61. tanítási nap 62. tanítási nap 63. tanítási nap m

u

n

k

Mikulás kupa hete

10 11 12 13 14 15 16
64. tanítási nap 65. tanítási nap 66. tanítási nap (OH-

nak feladatlap igény 

jelzése)

67. tanítási nap 68. tanítási nap 69. tanítási nap 

rövidített 

órák/külsős 

helyszínen egyéb 

program

osztályértekezletek

17 18 19 20 21 22 23
70. tanítási nap 71. tanítási nap 72. tanítási nap 73. tanítási nap 74. tanítási nap 

iskolai és osztály 

karácsonyok

értesítések kiküldése 

osztályozó vizsgákról

24 25 26 27 28 29 30
téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2019 Január
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

31 01 02 03 04 05 06
téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

07 08 09 10 11 12 13
75. tanítási nap 

BGSCZ. 10. évf. matek 

mérés (?), témahetes 

projektpárok nevének 

és téma címének 

leadása

76. tanítási nap 77. tanítási nap 78. tanítási nap 79. tanítási nap

14 15 16 17 18 19 20
80. tanítási nap 81. tanítási nap 82. tanítási nap 83. tanítási nap 84. tanítási nap 

témahates 

kiajánlók leadási 

határideje

központi írásbeli 

felvételi vizsga

21 22 23 24 25 26 27
85. tanítási nap 86. tanítási nap 87. tanítási nap 88. tanítási nap 89. tanítási nap       

I. félév vége/ 

félévi oszt. 

értekezlet

Nemzetközi 

Holokauszt 

Emléknap

osztályozó vizsgák+ 

témazárók pótlása

28 29 30 31 01 02 03
90. tanítási nap 

Próbaérettségi 12. 

évfolyam- magyar

91. tanítási nap 

Próbaérettségi 12. 

évfolyam- matek

92. tanítási nap 

Próbaérettségi 12. 

évfolyam- töri

93. tanítási nap 

Próbaérettségi 12. 

évfolyam-angol 

OKTV II. forduló 

???
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2019 Február
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

28 29 30 31 01 02 03
94. tanítási nap 

félévi értesítők 

kiosztása

04 05 06 07 08 09 10
95. tanítási nap 

nevelőtestületi 

értekezlet az I. 

féléves 

eredményekről 

Szülői értekezelet

96. tanítási nap 97. tanítási nap 98. tanítási nap 

(OKTV? Külső 

program ) 

felvételizők 

tájékoztatásának 

határideje

99. tanítási nap

11 12 13 14 15 16 17
100. tanítási nap 101. tanítási nap 102. tanítási nap 103. tanítási nap 104. tanítási nap  

érettségi 

jelentkezés 

határideje + 

farsang

18 19 20 21 22 23 24
105. tanítási nap 

jelentkezési lapok 

továbbítása a 

középiskolákba

106. tanítási nap 107. tanítási nap 108. tanítási nap 

Témahét 

előfoglalkozás 5.-6. 

óra

109. tanítási nap 

Témahét 

időbeosztásának 

leadása-

projektvezetők

25 26 27 28 01 02 03
110. tanítási nap 

Kommunizmus 

Áldozatainak 

Emléknapja

111. tanítás nap 

Témahét-

projektnap

112. tanítás nap 

Témahét-projektnap

113. tanítás nap 

Témahét-projektnap

2019 Március
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

25 26 27 28 01 02 03
114. tanítási nap 

Témahét-

bemutató nap 

Végzősök: 

komplex szakmai 

próbaérettségi

04 05 06 07 08 09 10
115. tanítási nap 116. tanítási nap 117. tanítási nap 118. tanítási nap 119. tanítási nap "motívációs beszélgetés"

11 12 13 14 15 16 17
120. tanítási nap 121. tanítási nap 122. tanítási nap 123. tanítási nap 

március 15-ei 

ünnepség

március 15. 

munkaszüneti 

nap

" pótló motívációs 

beszélgetés"

18 19 20 21 22 23 24
124. tanítási nap 

felvételi jegyzék 

nyilvánosságra 

hozatala

125. tanítási nap 126. tanítási nap 

(sorrend módosítás )

127. tanítási nap 

(sorrend módosítás 

)

128. tanítási nap írásbeli értesítések 

kiküldése a végzősök 

osztályozó vizgáiról

25 26 27 28 29 30 31
129. tanítási nap 130. tanítási nap 131. tanítási nap 

Rákóczi születésnap: 

koszorúzás

132. tanítási nap ( 

OH jelentkezők 

listája)

133. tanítási nap
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2019 Április
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

01 02 03 04 05 06 07
134. tanítási nap 

FOGADÓÓRA

135. tanítási nap 136. tanítási nap 137. tanítási nap 138. tanítási nap

08 09 10 11 12 13 14
139. tanítási nap 140. tanítási nap 141. tanítási nap 142. tanítási nap tanítás nélküli 

munkanap: 

Szakmák 

éjszakája és 

Pályaorientációs 

nap 

15 16 17 18 19 20 21
143. tanítási nap 144. tanítási nap 

Holokauszt 

Magyarországi 

Áldozatainak 

Emléknapja

145. tanítási nap tavaszi szünet tavaszi szünet

22 23 24 25 26 27 28
Húsvét hétfő tavaszi szünet 

(egyeztetett felvételi 

jegyzék az OH-tól)

146. tanítási nap 147. tanítási nap 148. tanítási nap

29 30 01 02 03 04 05
149. tanítási nap 150. tanítási nap 

felvételizők +ált.isk. 

értesítése

2019 Május
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

29 30 01 02 03 04 05
munkaszüneti nap 151. tanítási nap 

végzősök utolsó 

tanítási napja/ 

osztályozókonf.

152. tanítási nap 153. tanítási nap, 

Ballagás

06 07 08 09 10 11 12
tanítás nélküli 

munkanap: Érettségi - 

magyar  (+1 nap)

tanítás nélküli 

munkanap: Érettségi-

matek (+1 nap)

154. tanítási nap (du.)  

érettségi - történelem  - 

11. évf. matek 

kisérettségi  + 9. 

évfolyam magyar ppt 

bemutató

155. tanítási nap 

(du.) érettségi-angol  

(közép+emelt), 11. 

évfolyam angol 

kisérettségi

156. tanítási nap 

tanítási nap-

érettségi német, 

10. évfolyam 

magyar ppt-s 

beszámoló délelőtt

13 14 15 16 17 18 19
157. tanítási nap 158. tanítási nap 

Érettségi-biológia 

(közép) 

társadalomismeret 

(emelt)

159. tanítási nap 

Érettségi - komplex 

ágazati

160. tanítási nap 

Érettségi- informatika

161. tanítási nap 

20 21 22 23 24 25 26
162. tanítási nap 

Kapcsolat 2019

163. tanítási nap 164. tanítási nap 

Érettségi - spanyol 

(emelt)

165. tanítási nap 

Érettségi-katonai 

alapisretek

166. tanítási nap 

Érettségi - olasz 

(emelt)

27 28 29 30 31 01 02
167. tanítási nap 

BGSZC matek mérés 

11. évf várható 

időpontja(nevelési 

értekezlet (mérések 

eredményei + 

lemorzsolódás)

168. tanítási nap 169. tanítási nap 

Országos komp.mérés - 

10. évfolyam

170. tanítási nap 171. tanítási nap 
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2019 Június
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09 emelt szóbeli vizsgák

172. tanítási nap 11. 

évf.magyar és tört. 

szóbeli kisérettségi 

173. tanítási nap  

nemzeti 

összetartozás 

napja , 11. 

évf.magyar és tört. 

szóbeli kisérettségi 

174. tanítási nap 11. 

évf.magyar és tört. 

szóbeli kisérettségi 

175. tanítási nap 11. 

évf.magyar és tört. 

szóbeli kisérettségi 

176. tanítási nap 

11. évf.magyar és 

tört. szóbeli 

kisérettségi 

év végi osztályozó 

vizsgák+ témazárók 

pótlása

10 11 12 13 14 15 16 emelt szóbeli vizsgák

Pünkösd 177. tanítási nap 178. tanítási na 179. tanítási nap 

osztályozó 

konferenciák

180. tanítási nap 

utolsó tanítási nap 

osztályozó 

konferenciák

17 18 19 20 21 22 23
középszintű szóbeli 

érettségik

középszintű szóbeli 

érettségik

középszintű szóbeli 

érettségik

középszintű szóbeli 

érettségik

középszintű 

szóbeli érettségik

beíratkozás 9. 

évfolyamra

24 25 26 27 28 29 30
Tanévzáró és 

bizonyítványosztás 

(9.00)

tanévzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 
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Nyilatkozatok 

 

1. A Szülői Szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 

munkaterv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 ……………………………………………………………….………………………. 

 

2. Az iskolai diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján, aláírásommal 

tanúsítom, hogy a munkatervben a tanulókat érintő programokkal egyetértünk, illetőleg az 

elkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 ………………………………………..……………………………………….……. 

 

3. Az iskola közalkalmazotti tanácsának képviseletében és felhatalmazása alapján, 

aláírásommal tanúsítom, hogy a munkaterv elkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. 

 

 ………………………………………..……………………………………….……. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. 08. 31. 




