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1. 2019/2020. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok
a) Nevelőmunka területén
- A tanulók egészségi állapotának felmérése: egészségileg veszélyeztetett tanuló,
gyógytestnevelésre utalt.
- Az iskola tanulóinak fogászati szűrése.
- Egészséges, környezettudatos életre nevelés az oktatás minden területén – ez
fontos célkitűzésünk, mivel elnyertük az Örökös ÖKO-iskola címet.
- A mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása órarend szerint heti 5
órában.
- A káros szenvedélyek elleni prevenció, különös tekintettel a 9. évfolyamos
tanulókra.
- Szervezünk vízi tábort, DÖK- és gólyatábort.
- A tanulói agresszió visszaszorítása érdekében speciális osztályfőnöki órákat,
szabadidős programokat szervezünk.
- Figyelünk a szociális helyzetük miatt lemaradó tanulókra, pályázat beadására
ösztönözzük őket.
- A tanári ügyelet erősítése.
- A beléptető rendszer segítségével a késések számon tartása, a magas mulasztási
szám csökkentése.
- A munkafegyelem erősítése a diákok és a tanárok tekintetében egyaránt
(órakezdés, befejezés).
- Ügyelünk az iskola, a tantermek rendjére, tisztaságára.
- Törekszünk arra, hogy tanulóink elé egészséges alapanyagokból készült ételek
kerüljenek (büfé, menza).
- Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre.
- A tantestület egységes fellépése nevelési kérdésekben.
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- Életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat az őket érintő iskolai programok
szervezésébe, lebonyolításába.
- Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős
programokhoz

(kiállítások,

múzeumok

programjainak

megtekintése,

színházlátogatás stb.).
- A DÖK programjainak támogatása.
- A hagyományok őrzése, ápolása.
- Keressük az együttműködést a helyi civil szervezetekkel.
- A tanulók kötelező közösségi szolgálatának szervezése, segítése. Ennek keretében
számítunk az iskola tanulóinak önkéntes segítségére iskolánk és környékének
rendben tartásában is.
- Iskolai bűnmegelőzési tevékenység segítése.
- Nevelő-oktató

munkánkat

fejlesztő

pedagógusok,

gyógypedagógus,

iskolapszichológus, szociális munkás segítik.
b) Oktatómunka területén
- A szintfelmérés eredményének, tapasztalatainak beépítése az éves munkába.
- A problémás tanulók felmérése (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, SNI tanulók).
Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások rendszeres tartása és ennek pontos
adminisztrálása – együttműködve az EGYMI-vel.
- Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása – VEKOP-863.
- Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, az oktatási folyamatban
történő hasznosítása az intézkedési tervnek megfelelően.
- Az egyéni foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások és érettségi foglalkozások
hatékonyabb megvalósítása.
- Mulasztások, késések visszaszorítása.
- A mulasztások alkalmával kihagyott tananyag pótlása.
- Órai munkafegyelem erősítése.
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- A tanulók kötelességtudatának és felelősségének erősítése.
- A tanítási órákon az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, rávezetése az
otthoni önálló tanulásra.
- A

tanulók

sikerélményhez

juttatása

az

érettségi

követelményszintek

figyelembevétele mellett.
- A követelmények pontos meghatározása.
- Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés.
- A szülőkkel való együttműködés erősítése.
- A tanulmányi eredmények javítása.
- Az érettségi témakörök felülvizsgálata, érettségi tételsorok módosítása a
törvényességi elvárásoknak megfelelően.
- A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés.
- Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése igény szerint.
- Egységes értékelési rendszer alkalmazása, a minimumkövetelmények folyamatos
kiegészítése a kompetenciaterületeknek megfelelően.
- Az iskola belső ellenőrzési rendszerének ütemterv szerinti megvalósítása.
- Tanulmányi versenyek szervezése.
- Tehetséggondozási programok folytatása.
- Tanulmányi kirándulások szorgalmazása, ezek számának növelése.
- Tanulói pályázatok támogatása.
- Az érintett osztályokban a nyári összefüggő szakmai gyakorlat szervezése.
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c) További feladatok
- A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések, óralátogatások).
- Információs rendszerünk továbbfejlesztése.
- Az iskolát hirdető szóróanyagok folyamatos frissítése, több börzén, általános
iskolákban való megjelenés, a PR munka erősítése.
- Az adminisztrációs munka erősítése és folyamatos ellenőrzése.
- Az interaktív tábla használatával kapcsolatos továbbképzések.
- Betartható szabályok szerint egységes követelményrendszerrel dolgozó testület.
- Pályakezdő, új kollégák mentorálásának megszervezése.
- Új törvények, szabályok megismerése, alkalmazása.
- Szabályzatainknak a törvényi előírásoknak megfelelő módosítása.
- Takarékos gazdálkodás.
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2. Az osztályok számozása a nappali tagozaton
Nappali tagozat
Iskolatípus
Szakgimnázium
gépészet
Szakgimnázium
ügyvitel
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
informatika
nyelvi előkészítő
Szakgimnázium
gépészet
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
ügyvitel
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
ügyvitel
Szakgimnázium
gépészet
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
informatika
Szakgimnázium
ügyvitel

Érettségi utáni
OKJ-s képzés

Tanterv típus

Az osztályok
számozása

IX. Gépészet – 2018.
9. AE
XXV. Ügyvitel – 2018.
XIII. Informatika – 2018.

9. B

XIII. Informatika – 2018.

9. D

XIII. Informatika – 2018.

9. NYEK

IX. Gépészet – 2018.

10. A

XIII. Informatika – 2018.

10. B

XIII. Informatika – 2018.

10. D

XXV. Ügyvitel – 2018.

10. E

XIII. Informatika – 2016.

11. B

XIII. Informatika – 2016.

11. C

XXV. Ügyvitel – 2016.

11. E

IX. Gépészet – 2016.

12. A

XIII. Informatika – 2016.

12. B

XIII. Informatika – 2016.

12. C

XXV. Ügyvitel – 2016.

12. E

Ügyviteli titkár – 2013.

5/13. ÜT

Gazdasági informatikus – 2013.
5/13. GI/GT
Gépgyártástechnológiai technikus – 2013.
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3. Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton
Iskolatípus

Tanterv típus

Az osztályok
számozása

Felnőttoktatás
szakgimnázium informatika,
esti

XIII. Informatika – 2016.

11. L

Felnőttoktatás
szakgimnázium informatika,
esti

XIII. Informatika – 2016.

12. L

Szakközépiskola kétéves érettségire
felkészítő szakasza -2019.

12. N

Szakközépiskola kétéves érettségire
felkészítő szakasza – 2016.

13. N

Felnőttoktatás
Szakközépiskola kétéves
érettségire felkészítő
szakasza
esti
Felnőttoktatás
Szakközépiskola kétéves
érettségire felkészítő
szakasza
esti

Irodai titkár – 2018.
Érettségi utáni OKJ-s képzés
esti

1/13. IT/SZ
Szoftverfejlesztő – 2018.
Irodai titkár – 2018.
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2/14. IT

4. Megbízatások
4.1 Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton
Osztály

Osztályfőnök

9. AE (gépészet/ügyvitel)

Fekete Judit

9. B (informatika)

Ujhelyi László

9. D (informatika)

Lascsik László

9. NY (nyelvi előkészítő, informatika)

Szarvas Péter

10. A (gépészet)

Hegede Eszter

10. B (informatika)

Némedi Károly

10. D (informatika)

Kis Sándor

10. E (ügyvitel)

Mazák Attila

11. B (informatika)

Török Péter

11. C (informatika)

Kalászné Timár Valéria

11. E (ügyvitel)

Kisjuhász Csilla

12. A (gépészet)

Kelemen Éva

12. B (informatika)

Juhász Zsolt

12. C (informatika)

Vit Olivér ZOltán

12. E (ügyvitel)

Galoviczné Hornok Anikó

5/13. GI/GT (gazdasági informatikus /
gépgyártástechnológiai technikus)

Nádasi Emőke

5/13. ÜT (ügyviteli titkár)

Kovácsné Zsákai Ágnes
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4.2 Osztályfőnöki megbízatások a felnőttoktatási tagozaton

Osztály
11. L
12. L
12. N
13. N

Osztályfőnök
szakgimnázium
informatika
esti

Dr. Kissné Varga Klára

szakgimnázium
informatika
esti
szakközépiskola
kétéves érettségire
felkészítő szakasza
szakközépiskola
kétéves érettségire
felkészítő szakasza

Mik Ibolya

Sztavridisz Szilvia
Kissné Hajling Katalin

Adminisztrációs tevékenység
1/13. IT/SZ
2/14. IT

irodai titkár /
szoftverfejlesztő
irodai titkár

Kladácsné Niczki Mária
Kovács Klára Krisztina

9

4.3 Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások

 Humán-testnevelés munkaközösség:

Kalászné Timár Valéria

 Szakmai munkaközösség:

Sinkó Viktória

 Idegen nyelvi munkaközösség:

Vit Olivér Zoltán

 Reál munkaközösség:

Dombi Piroska

 Osztályfőnöki munkaközösség:

Fekete Judit

 Felnőttoktatási munkaközösség:

Sztavridisz Szilvia

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus:

Hegedűs András

 Környezetnevelési felelős:

Kiss Tamás

 Egészségnevelési felelős:

Török Péter
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5. Munkaterv - a 2019/2020. tanév rendje, eseményei
Programok/események

Tanügyigazgatás
Szeptember

Felvételi

1. (vasárnap)
2. (hétfő)
3. (kedd)
4. (szerda)
5. (csütörtök)
6. (péntek)
7. (szombat)
8. (vasárnap)
9. (hétfő)
10. (kedd)
11. (szerda)
12. (csütörtök)
13. (péntek)
14. (szombat)
15. (vasárnap)
16. (hétfő)
17. (kedd)
18. (szerda)
19. (csütörtök)
20. (péntek)
21. (szombat)
22. (vasárnap)
23. (hétfő)
24-26.
24. (kedd)
25. (szerda)
26. (csütörtök)
27. (péntek)
28. (szombat)
29. (vasárnap)

A tanév első tanítási napja
Tanévnyitó ünnepély

Tanulói adminisztráció.
Tanév rendje, házirend
ismertetése. Munka- és
tűzvédelmi oktatás.

Szülői értekezlet

Tanmenetek leadása

Középiskolák 29. Börzéje, Újpest

Tanítás nélküli munkanap 1.

A Hivatal a honlapján
közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a
középfokú iskolák
tanulmányi területeinek
meghatározási formáját

30. (hétfő)

Október
1. (kedd)
2. (szerda)
3. (csütörtök)
4. (péntek)

Megemlékezés az aradi
vértanúkról

5. (szombat)
6. (vasárnap)
Október 7-11. között – szakmai vizsga, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: október
7. (hétfő)
8-9.
Szakmázz Pályaválasztási Kiállítás
8. (kedd)
9. (szerda)
10. (csütörtök)
11. (péntek)
12. (szombat)
13. (vasárnap)
Október 14-25. között – közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
14. (hétfő)
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15. (kedd)
16. (szerda)
17. (csütörtök)
18. (péntek)
19. (szombat)

Október 23-i megemlékezés

A középfokú intézmények
felvételi információs
rendszerében a tanulmányi
területek meghatározása, a
felvételi eljárás rendjét
tartalmazó felvételi
tájékoztató rögzítése.
A felvételi tájékoztató
nyilvánosságra hozása a
honlapon.

20. (vasárnap)

21. (hétfő)
22. (kedd)
23. (szerda)
24. (csütörtök)
25. (péntek)
26. (szombat)
27. (vasárnap)
28. (hétfő)
29. (kedd)
30. (szerda)

Ünnep – munkaszüneti nap
Tanítás nélküli munkanap 2.
Tanítás nélküli munkanap 3.
Az őszi szünet előtti utolsó
tanítási nap

ŐSZI SZÜNET
ŐSZI SZÜNET
ŐSZI SZÜNET
ŐSZI SZÜNET

Az általános iskola
tájékoztatja a 8. évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.

31. (csütörtök)
November
1. (péntek)
2. (szombat)
3. (vasárnap)
4-15-ig
4. (hétfő)

9. évfolyamosok bemutatkozó értekezletei
Az őszi szünet utáni első tanítási
nap

5. (kedd)
6. (szerda)
November 7-11. között – emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
Nyílt nap a 8. osztályosok
7. (csütörtök)
részére
8. (péntek)
9. (szombat)
10. (vasárnap)
11-15-ig
Informatika kisvizsga a 11. évfolyamosok részére
Megemlékezés Katona József
11. (hétfő)
születésnapjáról
12. (kedd)
Nyílt nap a 8. osztályosok
13. (szerda)
részére
Szülők értesítése a
14. (csütörtök)
tanulmányi
eredményekről.
A Hivatal közzéteszi a
központi írásbeli felvételi
15. (péntek)
vizsgát szervező
intézmények jegyzékét.
16. (szombat)
17. (vasárnap)
November 18-22. között – középszintű szóbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
18. (hétfő)
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19-20.
19. (kedd)
20. (szerda)
21. (csütörtök)

Különbözeti és osztályozóvizsgák
Nyílt nap a 8. osztályosok
részére
Fogadóóra
Az országos
kompetenciaméréshez
szükséges adatok
megküldése a
Hivatalnak

22. (péntek)

23. (szombat)
24. (vasárnap)
25. (hétfő)
26. (kedd)
27. (szerda)
28. (csütörtök)
29. (péntek)
30. (szombat)

Szalagavató
December

1. (vasárnap)

Jelentkezés a mellékszakképesítés vizsgáira

2. (hétfő)
3. (kedd)
4. (szerda)
5. (csütörtök)
A tanulók jelentkezése a
központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező
intézménybe.

6. (péntek)

7. (szombat)

Munkanap: december 24.
ledolgozása.
Tanítás nélküli munkanap 4.

8. (vasárnap)
9. (hétfő)
10. (kedd)
11. (szerda)
12. (csütörtök)
13. (péntek)
14. (szombat)

Munkanap: december 27.
ledolgozása.
Tanítás nélküli munkanap 5.

15. (vasárnap)
16. (hétfő)
17. (kedd)
18. (szerda)
19. (csütörtök)
20. (péntek)
21. (szombat)
22. (vasárnap)
23. (hétfő)
24. (kedd)
25. (szerda)
26. (csütörtök)
27. (péntek)
28. (szombat)
29. (vasárnap)
30. (hétfő)
31. (kedd)

A téli szünet előtti utolsó
tanítási nap

TÉLI SZÜNET
TÉLI SZÜNET
Ünnep – munkaszüneti nap
Ünnep – munkaszüneti nap
TÉLI SZÜNET

TÉLI SZÜNET
TÉLI SZÜNET
Január

1. (szerda)

Ünnep – munkaszüneti nap
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2. (csütörtök)
TÉLI SZÜNET
3. (péntek)
TÉLI SZÜNET
4. (szombat)
5. (vasárnap)
Január 6. és március 31. között – Szakmai ellenőrzés: a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény
javítása, valamint a deszegráció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedések és azok
megvalósulása
A téli szünet utáni első tanítási
6. (hétfő)
nap
7. (kedd)
Január 8. és április 24. között – A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
8. (szerda)
9. (csütörtök)
10. (péntek)
11. (szombat)
12. (vasárnap)
13. (hétfő)
14-15.
Különbözeti és osztályozóvizsgák
14. (kedd)
15. (szerda)
16. (csütörtök)
17. (péntek)
Az általános felvételi eljárás
18. (szombat)
kezdete.
Központi írásbeli vizsgák.
19. (vasárnap)
20. (hétfő)
21-22.
Osztályozókonferenciák
21. (kedd)
A Magyar Kultúra Napja 22. (szerda)
megemlékezés
Pótló központi írásbeli
23. (csütörtök)
felvételi vizsgák.
24. (péntek)
Az I. félév utolsó tanítási napja
25. (szombat)
26. (vasárnap)
27. (hétfő)
A II. félév első tanítási napja
28. (kedd)
29. (szerda)
30. (csütörtök)
A tanulók, szülők értesítése az I.
31. (péntek)
félévben elért tanulmányi
eredményekről
Február
február- március Mellék-szakképesítés vizsgái
1. (szombat)
2. (vasárnap)
Február 3-7. között – szakmai vizsga, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: február-március
3. (hétfő)
13,00 Félévi nevelőtestületi
értekezlet
4. (kedd)
17,00 Szülői értekezlet
5. (szerda)
A szervező intézmények
6. (csütörtök)
értesítik a központi írásbeli
eredményéről a tanulókat.
7. (péntek)
8. (szombat)
9. (vasárnap)
10. (hétfő)
11. (kedd)
12. (szerda)
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13. (csütörtök)

Pályaorientációs nap Tanítás nélküli munkanap 6.

14. (péntek)
15. (szombat)

Érettségi és szakmai vizsgára
jelentkezés határideje

16. (vasárnap)
17-21-ig

Kisvizsgák a 11. évfolyamosok részére: angol nyelv, osztályozóvizsga az előrehozott
érettségizők részére a 11. évfolyamos tananyagból: angol nyelv

17. (hétfő)
18. (kedd)
Az általános iskola
továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak.

19. (szerda)

20. (csütörtök)
21. (péntek)
22. (szombat)
23. (vasárnap)
Február 24. – március 13. – A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
24. (hétfő)
A kommunista diktatúra
25. (kedd)
áldozatainak emléknapja
26. (szerda)
DÖK-közgyűlés
Ismerkedő, bemutatkozó jellegű
27. (csütörtök) beszélgetés a leendő 9.
évfolyamosokkal
28. (péntek)
29. (szombat)
Március
1. (vasárnap)
Március 2-6. között – „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
2-6-ig
Kisvizsgák a 11. évfolyamosok részére: történelem
2. (hétfő)
3. (kedd)
Ismerkedő, bemutatkozó jellegű
4. (szerda)
beszélgetés a leendő 9.
évfolyamosokkal
5. (csütörtök)
6. (péntek)
7. (szombat)
8. (vasárnap)
9. (hétfő)
Ismerkedő, bemutatkozó jellegű
10. (kedd)
beszélgetés a leendő 9.
évfolyamosokkal
11. (szerda)
12. (csütörtök)
13. (péntek)
Március 15-i megemlékezés
14. (szombat)
15. (vasárnap)
Nemzeti ünnep
A jelentkezők felvételi
16. (hétfő)
jegyzékének nyilvánosságra
hozása.
17. (kedd)
18. (szerda)
Március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Szülők értesítése a
19. (csütörtök)
tanulmányi
eredményekről.
20. (péntek)
21. (szombat)
22. (vasárnap)
Március 23-27. között – Digitális Témahét
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Az általános iskola a
módosító tanulói adatlapot
megküldi a Hivatalnak.

23. (hétfő)

24. (kedd)

osztályozóvizsga az előrehozott
érettségizők részére a 12.
évfolyamos tananyagból: angol
nyelv

25. (szerda)
Fogadóóra

A Hivatal elektronikus
formában megküldi a
jelentkezettek listáját
ábécésorrendben.

26. (csütörtök)
27. (péntek)
28. (szombat)
29. (vasárnap)
30. (hétfő)
31-3-ig
31. (kedd)

12. évfolyamosok próba
érettségi vizsgája matematikából
(írásbeli)
12. évfolyamosok próba érettségi vizsgája magyar nyelv és irodalomból (szóbeli)
Április

1. (szerda)
2. (csütörtök)
3. (péntek)
4. (szombat)
5. (vasárnap)
Költészet Napja

A Hivatal a módosító
tanulói adatlapok alapján
kiegészíti a jelentkezettek
listáját.

Katona Nap (DÖK) – Tanítás
nélküli munkanap 7.
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap
TAVASZI SZÜNET
Nagypéntek – munkaszüneti nap

Az ideiglenes felvételi
rangsor megküldése a
Hivatalnak.

6. (hétfő)
7. (kedd)
8. (szerda)
9. (csütörtök)
10. (péntek)
11. (szombat)
12. (vasárnap)
13. (hétfő)
14. (kedd)
15. (szerda)
16. (csütörtök)

Húsvét vasárnap –
munkaszüneti nap
Húsvét hétfő – munkaszüneti
nap
TAVASZI SZÜNET
A tavaszi szünet utáni első
tanítási nap
A holokauszt áldozatainak
emléknapja - megemlékezés

17. (péntek)
18. (szombat)
19. (vasárnap)
20-23.
20. (hétfő)
21-22.
21. (kedd)
22. (szerda)

Április 20-24. között – Fenntarthatósági Témahét
Szakképzősök próbavizsgái
Különbözeti és osztályozóvizsgák a végzős évfolyamok tanulói részére

A Hivatal megküldi a
végeredményt (egyeztetett
felvételi jegyzék).

23. (csütörtök)
24. (péntek)
25. (szombat)
26. (vasárnap)
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27. (hétfő)
28. (kedd)
29. (szerda)

30. (csütörtök)

Osztályozókonferenciák –
végzős szakképzős osztályok
Osztályozókonferenciák – 12.
évfolyam
Ballagás a felnőttoktatási
tagozaton
A végzős osztályok utolsó
tanítási napja.
Ballagás

A felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítés
megküldése a
jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
Május

1. (péntek)
2. (szombat)
3. (vasárnap)
4. (hétfő)
5. (kedd)
6. (szerda)
7. (csütörtök)
8. (péntek)

Ünnep – munkaszüneti nap

Május 4-25. között – közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák
8,00 Magyar nyelv és irodalom
írásbeli érettségi vizsga
8,00 Matematika írásbeli
érettségi vizsga
8,00 Történelem írásbeli
érettségi vizsga
8,00 Angol nyelv írásbeli
érettségi vizsga
8,00 Német nyelv írásbeli
érettségi vizsga

9. (szombat)
10. (vasárnap)
Május 11-13. között – szakmai vizsga: írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység,
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május-június
Május 11-22. Rendkívüli
felvételi eljárást kell tartani,
ha a felvehető létszám 90%11. (hétfő)
ánál kevesebb tanulót vettek
fel. Augusztus 31-ig az
igazgató rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki.
14,00 Földrajz írásbeli érettségi
12. (kedd)
vizsga
8,00 Biológia írásbeli érettségi
13. (szerda)
vizsga
8,00 Ágazati szakmai
14. (csütörtök) vizsgatárgyak írásbeli érettségi
vizsgája
8,00 Informatika írásbeli
15. (péntek)
érettségi vizsga
Május 15. – szakmai vizsga: írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység, szóbeli és
gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május-június
16. (szombat)
17. (vasárnap)
18. (hétfő)
19. (kedd)
20. (szerda)
21. (csütörtök)
Az igazgató dönt a
rendkívüli felvételi eljárás
22. (péntek)
során beadott felvételi
kérelmekről.
23. (szombat)
24. (vasárnap)
25. (hétfő)
26. (kedd)
Országos kompetenciamérés
27. (szerda)
(matematikai készségek és
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szövegértés) a 10. évfolyamosok
részére
38. (csütörtök)
Az adatok feltöltése a
NETFIT rendszerbe

29. (péntek)
30. (szombat)
31. (vasárnap)

Pünkösd – munkaszüneti nap
Június

1. (hétfő)

Pünkösd hétfő – munkaszüneti
nap

A benyújtott kérelmek
alapján lefolytatott
jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.

2. (kedd)
3-4.
3. (szerda)
4-11.
4. (csütörtök)
5. (péntek)
6. (szombat)
7. (vasárnap)
8. (hétfő)
9. (kedd)
10. (szerda)
11. (csütörtök)
12. (péntek)
13. (szombat)
14. (vasárnap)
15-26.

Különbözeti és osztályozóvizsgák az év közben érkezettek és a félévkor nem
osztályozhatóak részére
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Osztályzatok lezárása

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
A tanév utolsó tanítási napja
Tanítás nélküli munkanap 8.
15. (hétfő)
Osztályozókonferenciák 9-11.
évfolyam, 1/13. évfolyam
Június 16-tól – Mellék-szakképesítés: szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenység
Június 17. – Mellék-szakképesítés: írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív
vizsgatevékenység – 11. évfolyamosok részére
17. (szerda)
18. (csütörtök)
19. (péntek)
20. (szombat)
21. (vasárnap)
Június 22-24. Beiratkozás a
22. (hétfő)
középfokú iskolákba.
23. (kedd)
Beiratkozás.
24. (szerda)
25. (csütörtök)
26. (péntek)
27. (szombat)
28. (vasárnap)
29. (hétfő)
30. (kedd)
Július
1. (szerda)
2. (csütörtök)
3. (péntek)

Utolsó munkanap a nyári szünet
előtt

4. (szombat)
5. (vasárnap)
Augusztus
20. (csütörtök)

Nemzeti ünnep – munkaszüneti
nap
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21. (péntek)
22. (szombat)
23. (vasárnap)
24. (hétfő)
25-27.
25. (kedd)
26. (szerda)
27. (csütörtök)
28. (péntek)
29. (szombat)
30. (vasárnap)

Javító- és osztályozóvizsgák a
nappali és a felnőttoktatási
tagozaton
Gólyatábor - DÖK
Gólyatábor – DÖK
Pótbeiratkozás a nappali és a
felnőttoktatási tagozaton

Munkatervek leadása

Nevelőtestületi értekezlet

Tanítási napok száma: szakgimnáziumban 178 nap
Tanítás nélküli munkanap: szakgimnáziumban 8 nap
Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
szeptember 27. (péntek)
kirándulásra felhasználható
1.
október
24.
(csütörtök)
2.
október 25. (péntek)
3.
december 7. (szombat)
december 24. ledolgozása
4.
december
14.
(szombat)
december 27. ledolgozása
5.
február 11. (kedd)
pályaorientációs nap – iskolai programok
6.
április
8.
(szerda)
Katona Nap – iskolai programok
7.
június 15. (hétfő)
osztályozókonferenciák
8.
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6. A 2019/2020. tanév ciklusbeosztása
09.02-09.06.
09.16-09.20.

5 nap
5 nap

I. félév
B hét
09.09-09.13.
5 nap
09.23-09.26.
4 nap

09.30-10.04.
10.14.-10.18.

5 nap
5 nap

10.07-10.11.
10.21-10.22.

11.04-11.08.
11.18-11.22.
12.02-12.06.

5 nap
5 nap
5 nap

12.16-12.20.

5 nap

A hét

01.13-01.17.

01.27-01.31.
02.10-12. és 02.14.
02.24-02.28.
03.09-03.13.
03.23-03.27.
04.06-04.07.

04.20-04.24.

05.04-05.08
05.18-05.22.
06.02-06.05.

.

5 nap
2 nap

őszi szünet: 10.26-tól 11.03-ig
11.11-11.15.
5 nap
11.25-11.29.
5 nap
12.09-12.13.
5 nap

09.27. péntek – Tanítás nélküli
munkanap 1.
10. 23. – ünnep, 24-25. Tanítás
nélküli munkanap 2-3.

12. 07. szombat – Tanítás nélküli
munkanap (12.24. ledolgozása) 4.
12.14. szombat – Tanítás nélküli
munkanap (12.27. ledolgozása) 5.

Téli szünet: december 21-január 5-ig
01.06-01.10.
5 nap
5 nap
01.20-01.24.
5 nap
I. félév vége: 01.24. – tanítási
napok száma: 86 nap
(17,2=17 tanítási hét)
II. félév
5nap
02.03-02.07.
5 nap
4 nap
02.17-02.21.
5 nap
02.13. csütörtök Pályaorientációs
nap – Tanítás nélküli munkanap 6.
5 nap
03.02-02.06.
5 nap
5 nap
03.16-03.20.
5 nap
5 nap
03.30-04.03.
5 nap
2 nap
04.08. szerda Katona Nap: DÖK Tanítás nélküli munkanap 7.
Tavaszi szünet: április 9-től április 14-ig (csütörtöktől keddig)
04.15-04.17.
3 nap
5 nap
04.27-04.30.
4 nap
05.01. ünnep
A végzős osztályok utolsó
tanítási nap 04.30. – tanítási
napok száma: 149 nap
(29,8=30 tanítási hét)
5 nap
05.11-05.15.
5 nap
5 nap
05.25-05.29.
5 nap
4 nap
06.08-06.12.
5 nap
06.01. ünnep: Pünkösd hétfő
06.15. hétfő – a tanév utolsó tanítási
Utolsó tanítási nap: 06.15.
napja – tanítás nélküli munkanap 8.
(iskolánkban 06.12.) tanítási
napok száma: 178 nap
(35,6=36 tanítási hét)

I. félév vége:
Tanév vége:

2020. január 24.
86 tanítási nap: 17,2=17 tanítási hét
végzősök:
2020. április 30.
149 tanítási nap: 29,8=30 tanítási hét
9-11. évfolyam, 1/13., 12. N:
2020. június 15.
178 tanítási nap: 35,6=36 tanítási hét
Tanítás nélküli munkanapok: szakgimnáziumban 178 nap
Tanítás nélküli munkanap: szakgimnáziumban 8 nap
9.
szeptember 20. vagy 27. (péntek)
kirándulásra felhasználható
10.
október 24. (csütörtök)
11.
október 25. (péntek)
12.
december 7. (szombat)
december 24. ledolgozása
13.
december 14. (szombat)
december 27. ledolgozása
14.
február 11. (kedd)
pályaorientációs nap
15.
április 8. (szerda)
Katona Nap - DÖK
16.
június 15. (hétfő)
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7. Ellenőrzés, mérés, értékelés ütemterve a 2019/2020. tanévre
TERÜLET
Tanmenetek
E-napló
Törzslapok
Bizonyítványok
Osztályközösségek értékelése: 9.
évfolyam bemutatkozó értekezletei
Kisvizsga a 11. évfolyamon (idegen
nyelv)
Kisvizsga a 11. évfolyamon
(történelem)
Próbaérettségi 12. évfolyamon
(magyar nyelv és irodalom,
matematika)
Szakképzős évfolyamok
próbavizsgája
Kompetenciamérés – 10. évfolyam
Osztályozó- és különbözeti vizsgák

Óralátogatások

IDŐPONT
szeptember 4. hete
havonta
október 1-2. hete
május 1. hete
június 2-3. hete
október 1-2. hete
május 1. hete
június 2-3. hete
november 1-2. hete

FELELŐS
munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek
igazgató, igazgatóhelyettesek
igazgatóhelyettesek
igazgató, igazgatóhelyettesek
osztályfőnökök, szaktanárok,
igazgatóhelyettesek, igazgató
szaktanárok, munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettesek
szaktanárok, munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettesek
szaktanárok, munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettesek

február 3. hete
március 1. hete
április 1. hete
április 3. hete
május 4. hete
november 3. hete
január 3. hete
április 3. hete
június 1. hete
külön ütemezés szerint

Tanulmányi, tantárgyi eredmények
(I. és II. félév eredményei)
Szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás

január 4. hete
június 3. hete
folyamatos

Mulasztások

folyamatos

Munkafegyelem

folyamatos

Tehetséggondozás, versenyekre való
felkészítés
Ügyeleti rend

folyamatos

Tantermek rendje
Nevelést-oktatást segítő eszközök
Pályázatok
Továbbképzések

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

folyamatos
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szaktanárok, szakmai munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettesek
szaktanárok, humán és reál munkaközösség
vezetője, igazgatóhelyettesek
szaktanárok, munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettesek
belső ellenőrzési csoport, munkaközösségvezetők, igazgatóhelyettesek, igazgató
osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettesek, igazgató
szakmai munkaközösség-vezető, gyakorlati
oktatásvezető,
szakmai igazgatóhelyettes, igazgató
osztályfőnökök, osztályfőnöki
munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettesek,
igazgató
osztályfőnökök, osztályfőnöki
munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettesek,
igazgató
szaktanárok, munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettesek
osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettesek
igazgatóhelyettesek, gondnok, igazgató
igazgató, gondnok
igazgató, igazgatóhelyettesek
igazgató, igazgatóhelyettesek

8. Mellékletek
 Munkaközösségi munkatervek
 Diákönkormányzat munkaterve
 Szülői Szervezet munkaterve
 Egészségfejlesztési csoport munkaterve
 Környezetnevelési csoport munkaterve
 Könyvtári munkaterv

Budapest, 2019. augusztus 29.

Nagy Beáta
tagintézmény-vezető
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