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1. Bevezetés 

A 2019/2019. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így 

többek között  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. 

§ (2) bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 

- a 2015/2016. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet, valamint 

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet  

- azEMMI 11/2019 (VII.3.) tanév rendje a 2019/2020. 

alapján került összeállításra. 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programja, 

- az intézményi önértékelés, 

 - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 

2. Feltételrendszer leírása 

2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó feladatokra 

Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés az iskola minden évfolyamát érinti. Minden osztály számára 3-3 

tanóra a délelőtti foglalkozásként került megszervezésre, a további 2-2 óra a délutáni idősávban 

került megszervezésre, ez esetenként hétvégi túrával is teljesíthető. 

Osztály-csoportlétszámok 

Az iskola a köznevelési törvény 97. § (18) bekezdése alapján a törvény 4. melléklete szerinti 

osztály- és csoportlétszámokkal működik  

Tankönyvellátás  

Az iskola az előírások szerint, a könyvtáros-tanár irányításával végzi a tankönyvek 

megrendelését és kiosztását. 

Pedagógus minősítés 

A tanévben minősítésre az OH beosztása alapján vesznek részt kollégák. 

Pedagógus ellenőrzés. 

Az OH beosztás szerint. 

Nyugdíjazás 



1 fő (Baranyai László) tanév közben éri el a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, és kezdi el felmentési 

idejét. 

1 fő (Nagyné Katona Mária) tanév közben éri el a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, a tanév végéig 

megkértük az engedélyt a munkavégzésére és utána kezdi el felmentési idejét. 

 

1 fő (Baranyainé Endrődi Melinda) a nők 40 éves nyugdíjazásával vonul nyugdíjba a tanév 

befejezésekor. 

Pedagógusok munkaidő beosztása  

Az előírásoknak megfelelő. 

 

2.2. Helyzetelemzés  

Az iskolai tanulók száma a 2019/2020. tanév kezdetén 680 fő. 

Az osztályok és az osztálylétszámok: 

A 2019/2020-es tanévben az intézményben működő osztályok évfolyam és jelleg szerint 

Hat évfolyamos gimnáziumi osztályok összesen 12 osztály 

 

7-12. évfolyamig évfolyamonként két, egy osztály angol nyelvi irányultságú, egy osztály német 

nyelvi irányultságú. 

A hatosztályos képzésben valamint a négy évfolyamos osztályokban az érvényes kerettanterv 

alapján folyik az oktatás. 

A 11. évfolyamon és a 12. évfolyamon közép,- és emelt szintű csoportokban tanulhatják a 

tantárgyakat a diákok. 

A létszámok alakulása évfolyamonként: 

hat évfolyamos angol német összesen 

  7. évfolyam: 35 34 69 

  8. évfolyam: 34 34 68 

  9. évfolyam: 36 32 68 

10. évfolyam: 35 36 71 

11. évfolyam: 32 30 62 

12. évfolyam: 32 34 66 

hat évfolyamos össz:  204 200 404 

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályok: összesen 8 osztály 

Minden évfolyamon 0,5-0,5 osztály természettudományokból ill. matematikából emelt 

óraszámú, és 1 osztály  angol nyelvi irányultságú. 

A létszámok alakulása évfolyamonként: 

négy évfolyamos Term.tud 

ill. mat-ból 

emelt órasz 

angol összes

en 

9. évfolyam: 32 32 64 

10. évfolyam: 36 36 72 

11. évfolyam 36 37 73 

12. évfolyam: 34 33 67 

négy évfolyamos össz.:         138          138     276 

 



  



Évfolyamok Osztályok 

Osztály 

természetes 

létszáma 

Osztály 

súlyozott 

létszáma 

7. évfolyam  a 35 35 

 b 34 34 

8. évfolyam a 34 35 

 b 34 34 

9. évfolyam a 36 36 

 b 32 32 

 c 32 32 

 d 32 32 

10. évfolyam a 35 35 

 b 36 36 

 c 36 37 

 d 36 36 

11. évfolyam a 32 32 

 b 30 30 

 c 36 36 

 d 37 37 

12. évfolyam a 32 32 

 b 34 34 

 c 34 35 

 d 33 35 

Az átlaglétszám osztályonként 34 fő, ami az engedélyezett maximum. 

Magántanulók: 

A magántanulók létszáma 21 fö, az összes létszám kb. 3,1 %-a. 

Az okok: egészségügyi probléma, sportolás, huzamosabb idejű külföldi tartózkodás. 

Sajátos nevelési igényű tanuló felvételével és osztályokba sorolásával kapcsolatos adatok: 

Sorszám  Osztálya 

1. 1 fő 8.A 

2. 1 fő 10.C 

3. 1 fő 12. c 

4. 1 fő 12.d 

2.3. Tárgyi feltételek 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

- iskola épület, 

 

Az intézményünk a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal 

rendelkezik. 

  



2.4. Személyi feltételek, vezetés 

2.4.1. Az intézmény dolgozói 

a) főállású dolgozók 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 48 fő (+3 fő tartósan távol).  

Ebből 

- az aktív pedagógusok létszáma:52. fő ( 46 határozatlan idejű, 2 határozott idejű,  

       4 fő óraadó) 

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott NOKS létszám: 4 fő (3,5 álláshelyen) 

- egyéb foglalkoztatottak 9 fő (8,5álláshelyen) 

Tartósan távol van:3 fő 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

Részletesen az évi tantárgyfelosztás tartalmazza.  

b) Nem főállású dolgozók 

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett: 

- Óraadóként dolgozik: 4 fő (az általuk ellátott tevékenység: testnevelés tanítás,  média 

csoport vezetése, kémia, valamint etika oktatása) 

2.4.2. A vezetői beosztások 

1 fő igazgató 

2 fő igazgatóhelyettes 

8 fő munkaközösség vezető 

2.4.3. A közalkalmazottak továbbképzése 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.  

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette a: 

- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet,  

- a továbbképzési terv alapján tanévre vonatkozó beiskolázási tervet.  

A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben 

résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

2.4.4. Közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak: törvényi 

változások figyelése, átvezetése a dokumentumokba. 

A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk. 

2.4.5. A munka szervezése 

Az adott időszak feladatainak figyelembe vételével történik. 

2.5. Pénzügyi feltételek 

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról.  

  



2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 

Szervezeti és működési szabályzat 

Pedagógiai program 

Házirend 

3. A dolgozói teljesítmény-értékelésből és a teljes körű intézményi 

önértékelésből fakadó feladatok 
- Az éves terv rögzítése. 

- A tervekben kijelölt önértékelések elvégzése. 

- Az informatikai rendszer működtetése 

- Az összegző értékelés és fejlesztési terv  elkészítése. 

 

4. Pedagógiai feladatok 

4.1. Tanulmányi és egyéb versenyek 

4.1.1. Tanulmányi versenyek 

A 2019/2020. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 8. §-a alapján jelen munkatervünkben 

kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk felkészíti a 

tanulókat. 

Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés: 

A versenyekre történő felkészítést a munkaközösségek a saját munkatervük alapján végzik 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve 

A versenyen 

várhatóan induló 

tanuló létszám (fő) 

I. Az oktatásért felelős miniszter által 

meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek: 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyek 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Földrajz 

 Angol 

 Francia 

 Német 

 Olasz 

 Orosz nyelv 

 Matematika 

 Fizika 

 Biológia 

 Kémia 

 Informatika 

 

 

 

 

 

10 

10 

15 

10 

25 

10 

15 

10 

5 

15 

10 

15 

10 

10 

 



II. Az oktatásért felelős miniszter által 

meghirdetett és támogatott tanulmányi 

verseny: 

 Diákolimpiai sportversenyek 

III. Az oktatásért felelős miniszter által 

meghirdetett és anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek: 

 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy 

Blanka emlékére tanulmányi 

versenyek 

 "Szép Magyar Beszéd" verseny 

 "Édes anyanyelvünk" országos 

nyelvhasználati verseny 

Versenyek  7-8. évfolyamosoknak 

 "Szép Magyar Beszéd" verseny 

 

250 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

IV. Egyéb, PP-ben szereplő tanulmányi 

versenyek: 

 Implom József Középiskolai 

Helyesírási Verseny 

 Arany János Irodalmi Verseny 

 Móra Ferenc Novellaelemző Verseny 

 József Attila vetélkedő 

 Arany Dániel Matematika Verseny 

 Lóczy Lajos Országos Földrajzi 

Verseny 

 Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaverseny 

 j-ly verseny 

 Történelmi Tantárgyi Verseny 

 Hadtörténeti Vetélkedő 

 Hyperion Országos Tanulmányi 

Verseny 

 Curie Versenyek 

 Radetzky biológia verseny 

 Dürer kémia verseny  

 Georgikon Biológia verseny 

 Hermann Ottó biológia verseny 

 Semmelweis Verseny 

 Gordiusz matematika verseny 

 Megyei tantárgyi versenyek 

 Sport versenyek 

 Kulturális, ének, zenei és művészeti 

versenyek 

 Városismereti verseny 

 Angol nyelvi-, irodalmi 

versenysorozat 

 Angol nyelvű vitaverseny’ALBA 

BATTLE ROYAL 

 Képzőművészeti pályázatok 

 

 

10 

 

15 

10 

15 

10 

5 

 

10 

 

10 

10 

15 

10 

 

15 

15 

15 

20 

15 

15 

80 

100 

500 

150 

 

20 

15 

 

30 

 

40 



 Zenei események 

 Különböző sportági versenyek 

 Tankönyvkiadók által szervezett 

versenyek 

 Demokráciajáték 

 Estöri Kreatív történelem 

 Wallemberg verseny 

 Parlamenti Vita 

 Városismereti verseny 

 Kenguru matematika verseny 

 Sziporka Országos Egyenletmegoldó 

Verseny 

 Mikola Sándor fizika verseny 

 Lánczos Kornél fizika verseny 

 Öveges Fizikaverseny 

 Jedlik Fizikaverseny 

 Kodolányi Természettudományi és 

Műveltségi verseny 

 Kozma László Informatika 

alkalmazói verseny 

 Nemes Tihamér informatika verseny 

 PC kismester informatika verseny 

 Óbudai Egyetem Alba Regia 

Informatika Versenyén 

 E-figyelő vetélkedő 

 Integrált természettudományos 

verseny 

 Bókai földrajzverseny 

 Pákozdi emlékverseny  

 Idegen nyelvi szép kiejtési verseny 

 Festival d1Italiano 

 Bolyai anyanyelvi verseny 

 Bolyai matematika verseny 

 Bolyai természettudományi verseny 

 Visteon által szervezett verseny 

 Arconic Természettudományos 

verseny 

Versenyek  7-8. évfolyamosoknak 

 Angol Nyelvi Verseny 

 Német Nyelvi Verseny 

 Öveges József Fizikaverseny 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei  

Helyesírási  Verseny 

 Harry Potter olvasmányverseny 

 Történelem Tantárgyi Verseny 

 Savaria Történelem Verseny 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny 

 Varga Tamás Országos Matematika 

Verseny 

 Megyei tantárgyi versenyek 

300 

150 

20 

10 

10 

25 

20 

80 

10 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

 

15 

15 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

10 

20 

2015 

15 

10 

40 

20 

40 

15 

15 

15 

 

15 



 Bolyai anyanyelvi verseny 

 Bolyai matematika verseny 

 Városismereti verseny 

 Honismereti verseny 

 Kozma László Informatika 

alkalmazói verseny 

 Visteon által szervezett verseny 

 ZöldOkos Kupa 

 Idegen nyelvi szép kiejtési verseny 

15 

20 

10 

10 

15 

 

15 

20 

20 

4.1.2. Egyéb (nem tanulmányi) versenyek 

Intézményünk a következő – nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – versenyeket 

szervezi meg már hagyományosan: 

- Fizika napja 

- fordítási verseny 

- sportbajnokságok 

- versmondó verseny 

- Halloween vagy Thanksgiving party rendezése 

- angol ország ismereti vetélkedő szervezése 

- idegen nyelvi karácsonyi énekverseny 

Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más 

intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös 

szervezését. Ilyen versenyek:  

 megyei matematika verseny 

 OKTV 2. forduló 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,  

- felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a 

versenyeztetésben. 

 

4.2. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés 

Érettségi: 

 

2019. október - november  

Írásbeli vizsgák: kezdőnap:  október 14. (hétfő) 

 utolsó nap:  október 25. (péntek) 

Szóbeli vizsgák:  

   emelt szint:  november 7-11. 

   középszint:  november 18-22. 

2020. május - június 

Írásbeli vizsgák: 

kezdőnap:  május 4. (hétfő) 

utolsó nap:  május 25. (hétfő) 



Szóbeli vizsgák 

emelt szint:  június  

középszint:  június 

Az írásbeli tantárgyi vizsgák tantárgyankénti beosztását a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 

11/2019. (VII.3) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Országos mérések: 

2020. május 20. szerda Idegen nyelvi mérés 8. évfolyam 

2020. május 27. szerda Kompetencia vizsgálat 8. és 10. évfolyamok 

NETFITT mérések:   2020. január 8-április 24. 

 

4.2.1. Kompetencia mérések 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2019/2020. tanévben országos mérés, 

értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai eszköztudás 

fejlődésének vizsgálatára a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra 

kiterjedően. 

A hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához 

szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az 

iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az előző 

bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség nyelvén bonyolítják le. 

A felmérésre 2020. május 27-én kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett 

tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás 

nem szervezhető.  

A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2019. november 22-ig kell megküldenünk. 

A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai:         Iskolánk minden kategóriában 

jelentősen az országos átlag felett teljesít. 

 

Feladataink: 

 - a tanulók ráhangolása, 

 - az adatszolgáltatás, 

 - a mérés megszervezése, 

 - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 

 - a vizsgálatok elvégzése. 

4.2.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben az országos mérés, 

értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és április 24. között 

kell megszerveznünk. 

 



 

 

 

 

 

4.3. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 

A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott 

évi, kiemelt feladataink vannak: 

 Intézményünkben az oktatás, a nevelés alapja a pedagógiai program, a szervezeti és 

működési szabályzat valamint a házirend. Ezeket a dokumentumokat a törvényi 

előírásoknak és az iskolai munka igényeinek megfelelően karban kell tartani.  

 A tanév eseményeinek naptárát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján 

készítettük el. 

 Az idei tanévben is részt veszünk az őszi emelt valamint esetlegesen a tanév végi emelt 

szintű érettségi vizsga lebonyolításában. 

 Az előírások szerint módosítjuk az érettségi témaköröket és tételsorokat. 

 A 11. és 12. évfolyamosok számára lehetővé tettük az emelt és középszintű választás 

korlátolt mértékű változtatását, a tanév elején az első héten. 

 Továbbra is kiemelten kezeljük a digitális taneszközök oktatásba integrálását. 

 A tanév során a hat- illetve négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba készülő tanulók és 

szüleik számára tájékoztatót tartunk.  

 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően január hónapban kettő alkalommal ingyenes 

felvételi ráhangoló foglalkozásokat tartunk magyar/szövegértés, és matematika/logika 

témakörben a hat évfolyamos képzésre jelentkezőknek. 

 Részt veszünk az őszi pályaválasztási bemutatón. 

 Az iskola jellegének megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetni az idegen-nyelvi képzésre. 

Az idegen nyelv tanításának fő célja; a sikeres nyelvvizsgára, illetve az azt nyújtó emelt 

szintű érettségi vizsgára való felkészítés. Elsődleges feladatunk, hogy tanulóink 

használható nyelvtudást szerezzenek, hiszen az idegen nyelvet utazásaik, munkájuk során, 

külföldi barátaikkal való kapcsolattartásukban biztosan használni fogják. Tanulóink 

filmeket néznek, számítógépes programokat használnak, használati utasításokat 

böngésznek idegen nyelven. Szükségük van tehát az idegen nyelvre, mint munkaeszközre 

és alapvető kommunikációs segítségre. 

 Figyelemmel kísérjük a leszakadó, hátrányos helyzetű tanulókat. 

 Az „Egy nap munka az iskoláért” mozgalmat ebben a tanévben is szükség szerint 

folytatjuk. 

 Biztosítjuk a diákoknak a hátteret a „Közösségi Szolgálat” program teljesítéséhez. 



 A diákoknak osztályfőnöki órák keretében szeretnénk szervezni foglalkozásokat 

tanulásmódszertan és konfliktuskezelés, baleset megelőzés, egészségügyi prevenció, 

áldozattá válás elkerülése, fogyasztóvédelmi témában.  

 A korábbi éveknek megfelelően folytatjuk külső szakemberek bevonásával az 

osztályfőnöki órákon belüli felvilágosító előadások szervezését. 

 Lehetőség szerint bekapcsolódunk a beavató színházi foglalkozásokba. 

 Részt veszünk a PARTITÚRA hangversenybérlet foglalkozásain. 

 Szorgalmazzuk, hogy tehetséges tanulóink minél nagyobb számban, minél jobb 

eredménnyel vegyenek részt országos, megyei, valamint helyi sport, kulturális és 

tanulmányi versenyeken.  

 A nevelési feladatokból valamennyi kollégának, illetve az iskola valamennyi 

dolgozójának részt kell vállalni, természetesen kiemelkedő szerep jut az 

osztályfőnököknek, elsősorban a tanulói közösség kialakítása, a kulturált emberi 

kapcsolatok kiépítése terén. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kollégának feladata a 

veszélyeztetett gyermekek felkutatása és életkörülményeinek javításának elősegítése a 

lehetőségek határain belül. Indokolt esetben ehhez támogatást kér a külső szervektől. 

 Megrendezzük a 10. évfolyamos, természettudományi képzésben résztvevő tanulók és a 

fakultatívan jelentkező más 10. évfolyamos osztály(ok) számára a tavaszi Erdei iskolát, 

Gánton.  

 Az évente két alkalommal megjelenő Vasváris Irkában lehetőséget kapnak tanulóink, 

hogy alkotásaikat (elbeszélés, vers, riport, rajz) megjelentessék. 

 Angol nyelvi-, irodalmi és fordítói versenysorozat indul az iskolában. 

 A 7. és a kezdő 9. évfolyamosoknak városismereti versenyt rendezünk, a 9. és 10. 

évfolyamosoknak csoportmunkában bemutató előadásra 11, évfolyamosoknak 

honismereti feladatok készítésére ír ki pályázatot a történelem munkaközösség. 

 Részt veszünk a Budapesti Séták, a Pénzhét rendezvényen. 

 Alkalomszerűen filmek vetítését szervezzük különböző érdeklődési és témakörökben. 

 "A fizika napja” programot ebben a tanévben is megrendezzük. 

 Továbbra is szervezzük a paksi atomerőmű látogatását, a 11. évfolyam tanulói számára. 

 Szorgalmazzuk az Alba Innovár, aTitkok Háza, a Csodák palotája, a Terkán Lajos 

csillagvizsgáló illetve a Pannon Csillagda látogatását. 

 Szorgalmazzuk és lehetővé tesszük a tanulók bekapcsolódását az ECDL vizsgarendszerbe. 

 Részt bveszünk a „Digitális Témahét” rendezvényen. 

 A „C”-s osztályok számára az érdeklődési területüknek megfelelő kirándulásokat 

tervezünk.(Planetárium, Természettudományi Múzeum Földrajzi Múzeum, szennyvíz 

telep, …) 

 Szorgalmazzuk a helyben elérhető Múzeumok, kiállítások és rendezvények látogatását. 

 Szervezzük diákjaink részvételét a „Diáknapok” rendezvényein. 



 A 7. évfolyam tanulóival részt veszünk a Határtalanul” programban, és az ehhez 

kapcsolódó témanap (Magyarság Napja”) megvalósításában. 

 A kezdő osztályokban elvégezzük a bemeneti adatfelvételt, és a végzős osztályokkal pedig 

az elégedettségi mérést. 

 Időszakonként kérdőíves adatfelmérést végzünk osztályszinten az iskolai napi 

munkavégzésről. 

 Támogatjuk diákjainkat, hogy különböző pályázatokon és versenyeken minél nagyobb 

létszámban vegyenek részt 

 A nyelvi képzésekhez kapcsolódóan különböző rendezvényekkel próbáljuk közelebb 

hozni az adott országok kultúráját, hagyományait, szokásait. 

 Részt veszünk szakkönyv és tananyag bemutatókon 

 Az ELTE-vel közös pályázat (EFOP „Nyelvtanulással a boldogulásért”) keretében 

délutáni tanulócsoportokat szervezünk és működtetünk. 

 Az ELTE-vel közös pályázat (EFOP „Nyelvtanulással a boldogulásért”) keretében MOOC 

kurzus indítása távoktatás formájában, valamint felkészítés tanároknak. és diákoknak. 

 Együttműködünk diákcsere szervezetekkel. 

 Alkalomszerűen hétvégi természetjáró túrákat szervezünk. 

 Működtetjük a Versmondó kört és a Diákszínpadot. 

 A Diákönkormányzati munka segítésére év elején az osztályok képviselőinek felkészítő 

tábort szervezünk 

 Együttműködünk a nemzetközi diákcsere programot szervező AFS szervezettel. 

 Az ARCONIC Alapítvány támogatásával megvalósítjuk a pályaorientációs STEM 

programot. 

 Megszervezzük az angol nyelvű megyei vitaversenyt 

 Tanulmányutat szervezünk Angliába. 

 Az államilag támogatott nyelvi programmal kapcsolatos feladatokat elvégezzük. 

 A Széna Téri Könyvtár számára könyvajánlásokat készítünk. 

 Bekapcsolódunk a Wallenberg Akadémia által indított „Kocka Projekt”-be. 

 Folytatjuk az „Élő könyvtár” programot. 

 

 

5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
5.1. Alkalmazotti közösség 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető 

végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, 

 

5.2. Nevelőtestület 

A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi 

létszáma 48 fő. 

A nevelőtestület Működési Szabályzat szerint működik. 



A testület adott évi feladatait jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület ettől 

függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben 

csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel.  

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása, ennek érdekében az informatikai 

csatornák használata valamint  értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő 

tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 

5.3. Szakmai munkaközösségek 

Az intézményünkben a következő szakmai munkaközösségek működnek: 

1. Magyar nyelv és irodalom szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Nagyné Katona Mária          tagjainak száma: 8 

2. Történelem szakmai munkaközösség,  

  - vezetője:Kohutné Simon Erika          tagjainak száma: 8 

3. Matematika-fizika-informatika szakmai munkaközösség,  

  - vezetője:Kovácsné Csornai Márta          tagjainak száma: 12 

4. Angol nyelv-francia nyelv szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Párkányi Virág         tagjainak száma: 8 

5. Német nyelv-olasz nyelv-orosz nyelv szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Saláta Józsefné         tagjainak száma: 9 

6. Biológia-kémia-földrajz szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Baranyai László         tagjainak száma: 7 

7. Testnevelés-rajz-ének szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Müller Csaba              tagjainak száma: 9 

8. Osztályfőnöki szakmai munkaközösség,  

  - vezetője: Szőkéné Kiss Erika         tagjainak száma: 20 

 

A szakmai munkaközösségek a saját maguk által meghatározott Működési Szabályzat szerint 

működnek. 

A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

5.4. Az iskolaszék 

Az intézményünkben iskolaszék nem működik. 

5.5. Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melyeket 

jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében utalnak. 

A diákönkormányzat jelenleg 40 fővel működik. 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

 

5.6. Szülői szervezet 

Az intézményünkben tevékenykedik a szülői szervezet. 

A szülői szervezet önállóan működik. 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

 - tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

 - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 

5.7. Az intézményi tanács 



Az intézményünkben 2013. évtől működik intézményi tanács 

Az intézményi tanács a saját maga által meghatározott Működési Szabályzata alapján működik. 

Az intézményi tanács dönt a munkarendjéről, a tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint 

azokban az ügyekben, amelyekben a nevelő-testület a döntési jogot az intézményi tanácsra 

ruházza. 

Az intézményi tanácsnak ezen felül véleményezési joga van. 

 

6. Ellenőrzési tevékenység 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet az intézmény határozza meg, 

így a feladatokat ahhoz igazodva kell ellátnunk a vonatkozó tanévben is. 

6.1. Szakmai ellenőrzés 

Az önértékelési terv szerint. 

6.2. Törvényességi ellenőrzés  

Külső elrendelés esetén 

 

7. Felvétel és beiratkozás rendje 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

50. § (2) és az EMMI 11/2019 (VII.3.) Tanév rendje rendelet alapján a 2019/2020-as tanévre. 

 

2019.09.30. 
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2019.10.20. 

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak 

szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által 

meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. 

2019.10.20. 

A középfokú iskoláknak honlapjukon felvételi tájékoztatóban kell 

nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi 

tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.  

Következő évi beiskolázással kapcsolatos feladataink: 

 2019. október 20. Felvételi tájékoztató megjelentetése,  

                           fenntartói hozzájárulások elküldése 

 2019. október 25-26.  Pályaválasztási kiállítás 

 2019. november 12. (kedd) 16.30 és 18.30 Felvételi tájékoztató - 6. osztályos tanulók 

és szüleik részére 

 2019. november 13. (szerda) 16.30 és 18.30 Felvételi tájékoztató - 8. osztályos tanulók 

és szüleik részére 

 2019. december 6. Jelentkezés a központi, egységes írásbelire az iskolában 

 2019. december 11. Feladatlapok igénylése 

 2020. január 18. 10.00 (szombat) Egységes írásbeli felvételi a hatosztályos képzésre 

 2020. január 18. 10.00 (szombat) Egységes írásbeli felvételi a négy évfolyamos 

képzésre 



 2020. január 23. 14.00 (csütörtök) Pótló egységes írásbeli felvételi a hat és négy 

évfolyamos képzésre 

 2020. január 29. (szerda) 8.00-16.00 Betekintés az írásbelikbe a hatosztályos képzésre 

jelentkezőknek 

 2020. január 30. (csütörtök) 8.00-16.00 Betekintés az írásbelikbe a négyosztályos 

képzésre jelentkezőknek 

 2020. február 6. Értékelő lapok kiadásának határnapja 

 2020. február 19. (szerda) Általános jelentkezési határidő 

 2020. március 16-ig. Felvételire jelentkezettekről jegyzék 

 2020. április 8. Felvételi jegyzék Központnak 

 2020. április 30. Értesítés a felvételről, elutasításról 

 2020. június 23. (kedd) Beiratkozás a 7. és a 9. évfolyamra 



1. számú melléklet 

A tanév helyi rendje 

1. A szorgalmi idő 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 

1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 

megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A 

szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, 

elsajátításához. 

A 2019/2020. tanévben a szorgalmi idő  

- első tanítási napja   2019. szeptember 2. (hétfő) és 

- utolsó tanítási napja   2020. június 15. (hétfő). 

A tanítási napok száma 179 nap. 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2020. január 31-ig kapják 

kézhez a tanulók. 

1.3. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020.április 30. 

1.4. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2020. június 15. 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 5. §-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján/ 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 

célra hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, 1 napot pedig pályaorientációs célokra kell felhasználni 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 Magyar érettségi napja:  2020. május 4. (hétfő) 

 Matematika érettségi napja:  2020. május 5. (kedd) 

 Történelem érettségi napja:  2020. május 6. (szerda) 

 2 nap később meghatározott időpontban, az emelt érettségitől függően 

* b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

Diákönkormányzat napja:  2020. március  27. 

* Pályaválasztással kapcsolatos nap: az Educatio kiállításhoz igazodva. 

  



3. A szünetek időtartama 

őszi szünet 2019. október 28-től 2019.október 31-ig 

                          szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek) 

                          szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) 

téli szünet 2019.december 23-tól 2020. január 3-ig 

                          szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek) 

                          szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő) 

tavaszi szünet 2020.április 9-tól 2020.április 14-ig 

                          szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda) 

                          szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda) 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, külön írásbeli kérés esetén az iskola 

gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 

 

A szünetek meghatározásával kapcsolatos szabályok 

 

1. Az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul 

hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és 

befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges 

feltételeket megteremti. 

 

2. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a szünetek időpontjaitól eltérhetnek, illetve a 

tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet 

hagyományai indokolják. 

 

4. Munkanap áthelyezések: 

* 2019. december 24. helyetti munkanap december 7. szombat 

* 2019. december 27. helyetti munkanap december 14. szombat 

 



5. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját 

őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai 

ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja: 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős  

pedagógus(ok) 

A 

megemlékezésben 

résztvevő 

osztályok,  

csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) október 4. Majorné Szloboda 

Mária 

9. évf. 

Nemzeti ünnep (október 23.) október 17. Majorné Szloboda 

Mária 

12. évf. emelt tört. 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

(február 25.) 

február 25. 

Majorné Szloboda 

Mária 

10. évf. 

Nemzeti ünnep (március 15.) március 13. Majorné Szloboda 

Mária, Nagy Judit 

diákszínpad 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 
április 16. 

Majorné Szloboda 

Mária 

11. évf. 

Összetartozás Napja (június 4.) június 6-15 osztályfőnökök 7. évf. 

Határtalanul témanap június 6-15. osztályfőnökök 7-8. évf. 

6. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/ 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A 

megemlékezésben 

résztvevő 

osztályok, 

csoportok 

Karácsonyi ünnepély december 20. Majorné Szloboda 

Mária 

 

Tanévzáró ünnepély stb. június 16. Majorné Szloboda 

Mária 

énekkar, szavaló 

kör 

Szalagavatók  november-

december 

(péntekeken) 

osztályfőnökök 11., 12. évf. 

Vasváris Hét 2020. március 25-

29. 

Majorné Szloboda 

Mária 

DÖK 

Vasváris Művészeti Bemutató 2020.. március 26. Majorné Szloboda 

Mária 

10. évf. 

Vasváris Bál 2020. március 27. Majorné Szloboda 

Mária 

11. évf. 

Ballagás 2020. május 1(2). Majorné Szloboda 

Mária 

12. évf. 

 



7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontja 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/ 

Osztályozó értekezletek: 

2020. január 24. (péntek) 12.00  Félévi osztályozó értekezlet  

2020. április 28. (kedd) 13.00  12. évfolyam osztályozó értekezlete 

2020. június 12. (péntek) 12.00  9-11. évfolyam osztályozó értekezlete 

Félévet értékelő értekezlet: 

2020. január 28. kedd 14.30. 

Az egyéb témájú értekezletekre szükség szerint kedd délutánonként kerül sor. 

A szülői értekezletek és fogadóórák terve: 

 2019. szeptember 1. 17.00  Szülői értekezletek a kezdő osztályoknak 

 2019. szeptember   Szülői értekezletek a végzős osztályoknak 

 2019. november 8 (péntek)  15.00-17.00 Fogadó óra 

                                           17.00-18.30 Szülői értekezletek 

 2020. január 31. (péntek)  15.00-17.00 Fogadó óra 

                                           17.00-18.30 Szülői értekezletek 

 

8. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap/ok tervezett 

időpontja/i: 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/ 

 2019. november 12. (kedd) 16.30 és 18.30 Felvételi tájékoztató - 6. osztályos tanulók 

és szüleik részére 

 2019. november 13. (szerda) 16.30 és 18.30 Felvételi tájékoztató - 8. osztályos tanulók 

és szüleik részére 

 

9. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 

Az előírások szerinti NETFITT mérés 2020. január 8-április 24. időszakban kerül sor  

10. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja alapján/ 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2019. október 15. 

 

11. Iskolai kórus részére biztosított időpont: 

kedden 14.10-15.00 


