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HELYZETELEMZÉS
1.1.

Személyi feltételek
Pedagógus

NOKS

Technikai

Engedélyezett státus

76

6

13

Betöltött álláshelyek száma

76 fő

7 fő

16 fő

Betöltetlen álláshelyek száma

0 fő

-1 fő

- 3 fő

Pedagógus adatok
Határozott időre kinevezettek száma: 10 fő, ebből 4 fő idegen nyelvi lektor. Óraadók száma: 10 fő.
1.1.1.

Megbízatások, ellátott feladatok
Nevelés-

Állandó

sz.

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

Név

száma
1.

Dr. ALBERT
VIKTÓRIA
ARENA ERIN ROSE

2.

(GYED)

3.

BABOS GÁBOR
EMIL
BALÁZSNÉ JUHÁSZ

4.

5.

6.

ORSOLYA

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott
feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

egyéb pedagógiai feladatok

(GYED)
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

22-26

Tanórákkal kapcsolatos és

17-20

BÁLINT GÁBOR

22-26

BARTHA REGINA

20

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

BRAUN
ZSUZSANNA

7.

8.

9.

11-13

Tanórákkal kapcsolatos és

(PSZICHOLÓGUS)

egyéb pedagógiai feladatok

BROWN, JESSICA

22-26

CSABAI ANITA

22-26

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
osztályfőnök

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

sz.

Név

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

száma
CSORVÁSINÉ ŐSI
10.

11.

12.

13.

JUDIT
DÁVIDHÁZI BEÁTA

DÉNES MÓNIKA

DRIXLER ILDIKÓ
FARKAS LÁSZLÓ

14.

ZSOLT

15.

JOBBÁGY EMMA

FAZAKASNÉ

FEKETE MÓNIKA
16.

MÁRTA
FOGAS LÍVIA

17.

18.

19.

20.

MÁRTA

21.

22.

24.

22-26

22-26

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

17-20

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

mk. vezető

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

20

egyéb pedagógiai feladatok

22-26

osztályfőnök

ZSUZSANNA

Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

HAJDARA BOTOND

HORVÁTH EDINA

egyéb pedagógiai feladatok

mk. vezető

osztályfőnök

DOMONKOSNÉ

Tanórákkal kapcsolatos és

osztályfőnök

17-20

HORVÁTH
25.

22-26

Dr. GRÓF ANDREA

HORVÁTH
23.

egyéb pedagógiai feladatok

mk. vezető

HORVÁTH BRIGITTA

feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

NOVÁK KATALIN

nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott

22-26

GAZSÓ MELINDA

HEGEDŰSNÉ

A kötött munkaidő
Egyéb

KEKSz

Tanórákkal kapcsolatos és

koordinátor

egyéb pedagógiai feladatok

mk. vezető

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

12-14

22-26

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

12-14

22-26

Tanórákkal kapcsolatos és

egyéb pedagógiai feladatok
osztályfőnök

mk. vezető

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

sz.

Név

HORVÁTHNÉ TÓTH
26.

27.

ZSUZSÁNNA
JAKSA ELEONORA
JANOVITS ENIKŐ

28.

29.

30.

MÁRIA

32.

34.

36.

37.

38.

39.

VAJDA BEÁTA
KILA JÓZSEF

ILDIKÓ
KIRCH MELINDA

JÁNOS

száma

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

22-26

osztályfőnök

22-26

osztályfőnök

feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

Tanórákkal kapcsolatos és

osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

egyéb pedagógiai feladatok

22-26

mk. vezető

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

KOLLÁR MELINDA

22-26

osztályfőnök

KORITÁR ATTILA

22-26

osztályfőnök

KÓRÓSI KRISZTINA

22-26

osztályfőnök

18

egyéb pedagógiai feladatok

egyéb pedagógiai feladatok

17-20

20

Tanórákkal kapcsolatos és

Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

osztályfőnök

KRISZTINA ÉVA

nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott

egyéb pedagógiai feladatok

22-26

LOVÁSZ DEBÓRA

A kötött munkaidő
Egyéb

22-26

KISS-BERTA BEÁTA

KOTÁNNÉ BALÓ
41.

órák

17-20

KOSZORUS40.

megbízatása
(osztályfőnök,

KALOTAI DÓRA

KISS ANDRÁS
35.

oktatással
lekötött

17-20

KILÁNÉ CZOMPÓ
33.

Állandó

JÉRI LILLA

KERÉKGYÁRTÓNÉ
31.

Nevelés-

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
DÖK segítő

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiaifeladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

sz.

Név

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

száma
42.

43.

KOVÁCS ÉVA

17-20

KOVÁCS GÁBOR

11-13

KOVÁCSNÉ PAPP
44.

45.

IDA
LÉPESFALVI DÁVID
LÉVAI-OROSZ

46.

ANNAMÁRIA

47.

BERNADETT
(GYED)

A kötött munkaidő
Egyéb

nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott
feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok

MADARÁSZ

MAROSINÉ BAJNOK
48.

ZSÓFIA (GYED)
MOHÁCSI ESZTER

49.

50.

51.

52.

53.

ENIKŐ (GYED)

55.

56.

57.

GYED

GYED

MOHAI TIBOR

17-20

NEMES MÁRIA

22-26

NÉMETH ÉVA

17-20

PASZABI ÁGNES

22-26

PFEIFFER
54.

GYED

NORBERT

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

egyéb pedagógiai feladatok

PILTER ADORJÁN

22-26

osztályfőnök

PINTÁCSI IMRÉNÉ

22-26

osztályfőnök

PUSKÁS GÁBOR

22-26

osztályfőnök

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
mk. vezető

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

sz.

58.

59.

60.

61.

62.

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák
száma

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

RÁBAI JÁNOS

22-26

osztályfőnök

ROMHÁNYI ZSÓFIA

17-20

SALAMON ATTILA

22-26

SARKOZI, JASON

22-26

SÓSPATAKI TÜNDE

22-26

Név

A kötött munkaidő
Egyéb

nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott
feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
IB koordinátor

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

SPÉDERNÉ
63.

NÉGYESI
ZSUZSANNA ÉVA
SZALAI KORNÉL

64.

65.

ÁGOSTON
Dr. SZASZKÓ ELEK
SZÁSZNÉ MARKÓ

66.

MÓNIKA
SZEGHI-TÖRÖK

67.

DÓRA
SZENTE VARGA

22-26

osztályfőnök

Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

17-20

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

LILLA

69.

SZILÁGYI RITA
(GYED)

GYED

SZILI ÁGNES

22-26

osztályfőnök

TAKÁCS BENCE

22-26

osztályfőnök

TASNÁDI ANIKÓ

22-26

TÓTH MÁTYÁS

20

71.

72.

73.

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

68.

70.

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

egyéb pedagógiai feladatok

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

osztályfőnök

Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

sz.

Név

TÓTHNÉ Dr.
74.

JUHÁSZ TÜNDE

75.

TÓTHNÉ Dr. RADÓ
CECÍLIA

76.

ADRIÁNA SZIMÓNA

TÓTHNÉ NÉMETH

77.

VÁRADI EMESE
VARGÁNÉ PAKSI

78.

79.

80.

81.

1.1.2.

TÜNDE

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák
száma

mk. vezető, DÖK
segítő stb.)

22-26

osztályfőnök

A kötött munkaidő
Egyéb

nevelés-oktatással le nem
megbízatásai:
kötött részében ellátott
feladatai:
Tanórákkal kapcsolatos és

mk. vezető

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok

17-20

Tanórákkal kapcsolatos és

11-13

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

17-20

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

22-26

VELÉNYI DÓRA

17-20

VILLÁNYI PÉTER

22-26

ZÁDORI KRISZTINA

22-26

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és
egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

mk. vezető

osztályfőnök

egyéb pedagógiai feladatok
Tanórákkal kapcsolatos és

mk. vezető

egyéb pedagógiai feladatok

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
sz.

Név

Szakterület

Szabadnap

1.

Dávidházi Beáta

matematika angolul

péntek

2.

Horváth Ferenc

matematika – fizika – informatika

péntek

3.

Kotánné Baló Krisztina

tanfelügyeleti szakértő

csütörtök

4.

Pintácsi Imréné

minősítési szakértő

péntek

1.1.3.

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok

sz.

Név

Szakterület

1.

BARTHA REGINA

történelem német nyelven

2.

FARKAS LÁSZLÓ ZSOLT

angol nyelv

sz.

Név

Szakterület

3.

HORVÁTHNÉ TÓTH ZSUZSÁNNA

angol nyelv

4.

KOVÁCS ÉVA

matematika angol nyelven

5.

PILTER ADORJÁN

matematika angol nyelven

6.

SZENTE-VARGA LILLA

angol nyelv

7.

TÓTHNÉ Dr. JUHÁSZ TÜNDE

fizika angol nyelven

8.

TÓTHNÉ NÉMETH ADRIÁNA SZIMÓNA

történelem angol nyelven

1.2.

Vezetők heti ügyeleti rendje

Hutai László

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

Argayné Magyar
Bernadette

intézményvezető

intézményvezető-

intézményvezető-

helyettes

helyettes

Horváth Ferenc
intézményvezetőhelyettes

Hétfő

X

X

X

X

Kedd

X

X

X

X

Szerda

X

X

X

X

Csütörtök

X

X

X

X

Péntek

X

X

X

-

1.3.

Szakmai munkaközösségek

sz.

Munkaközösség

Munkaközösség-vezető

1.

Angol

Fekete Mónika

2.

Biológia-kémia-földrajz

Villányi Péter

3.

Fizika-informatika-közgazdaságtan

Tóthné Dr. Juhász Tünde

4.

Magyar

Zádori Krisztina

5.

Matematika

Dr. Gróf Andrea

6.

Német

Horváth Edina

7.

Osztályfőnöki

Kiláné Czompó Ildikó

8.

Spanyol-francia-orosz

Gazsó Melinda

9.

Testnevelés

Puskás Gábor

10.

Történelem

Drixler Ildikó

11

1.4.

Az intézmény tanulólétszáma
egész
egyéni

osztály /
csoport

tényleges
létszám

számított
létszám

SNI

BTMN

tanulók
száma

tanulók
száma

munkarendes

/magántanulók
száma

napos
nevelésoktatásban részt
vevő
tanulók

napközi/
tan.
szobás
tanulók
száma

létszáma
9.akny

28

28

0

0

0

0

0

9.bkny

28

28

0

0

0

0

0

9.ckny

30

30

0

0

0

0

0

9.ekny

28

28

0

0

0

0

0

9.a

28

28

0

0

0

0

0

9.b

28

28

0

0

0

0

0

9.c

29

29

0

0

0

0

0

9.d

31

31

0

0

0

0

0

9.e

28

28

0

0

0

0

0

10.a

27

27

0

0

0

0

0

10.b

27

27

0

0

0

0

0

10.c

30

30

0

0

0

0

0

10.d

28

28

0

0

0

0

0

10.e

28

28

0

0

0

0

0

11.a

22

22

0

0

1

0

0

11.b

23

23

0

0

0

0

0

11.c

28

28

0

0

0

0

0

11.d

24

24

0

0

0

0

0

11.e

22

22

0

0

0

0

0

11.IB

24

24

0

0

0

0

0

12.a

25

25

0

0

1

0

0

12.b

23

23

0

0

0

0

0
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egész
egyéni
osztály /

tényleges

számított

csoport

létszám

létszám

SNI

BTMN

tanulók
száma

tanulók
száma

napos
nevelés-

munkarendes

oktatás-

/magántanulók
száma

ban részt
vevő
tanulók
létszáma

napközi/
tan.
szobás
tanulók
száma

12.c

27

27

0

0

0

0

0

12.d

31

31

0

0

0

0

0

12.e

25

25

0

0

0

0

0

12.IB

15

15

0

0

0

0

0

Összesen

687

687

0

0

2

0

0

1.4.1.

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók

Osztály

Tanuló

Bejelentés időpontja

9.d

Balogh Evelin Natália

2021.06.23

11.b

Majoros Anna

2021.09.01

1.4.2.

Csoportbontások:

csoportok

osztály

9AK9AKang-1-H ang-2-K

9.AK

9AK-1 9AK-2

9.BK

9BK9BK-29BK- 9BKang-11-TTK ang-2-K HUM
H

9.CK

9.EK

9.A

9CKnem2-K
9EKang-2K

9CK9CKnem-1- 9CK-2
1-TTK
H
9EK1-INF

9EK9EK-2ang-1-H MÉD

9A-1

9A-2

KIL9ABCE9ABEfra
tesF

9CKang

PUS- 9CK9CKD- nem-2K-A
tesF

9ABEném1

LÉPLÉP- PUS9ABE
9ABE9ABE 9ABEC9ABEK- 9ABE- 9ABE
Cném2
C-oro spa1
tesF
tesL
K-tesL
spa2
13

KILC9ABEK
-tesF
9.B

9B-1TTK

9B-2HUM

KIL9ABCE9ABEfra
tesF

9ABEném1

LÉPLÉP- PUS9ABE
9ABE9ABE 9ABEC9ABEK- 9ABE- 9ABE
Cném2
C-oro spa1
tesF
tesL
K-tesL
spa2

KILC9ABEK
-tesF
9.C

9C-1TTK

9C-2

9CangH

9CangK

KILCKILC- PUS9ABC
9C10D- 9CKD- 9C10DE-fra
tesL
tesL
tesF

9.D

9D-1TTK

9D-2

9Dném

9DangH

9DangK

9Dspa

9.E

9E-1INF

9E-2MÉD

KIL9ABEtesF

9ABEném1

9ABEném2

LÉP9ABE
9ABEC9ABECspa1
tesL
spa2

10.A

10A-1 10A-2

10ABCE 10AE-fra
spa1

KIL10NStesF

KILC10AB LÉP- PUS10ABEC
10ABE10AB
E10NS- 10AB
-oro
ném1
E-tesF
ném2 tesL
E-tesL

10.B

10B10B-12TTK
HUM

10BEspa2

KIL10ABCE
10NS-fra
tesF

KILC10AB LÉP- PUS10ABEC
10ABE10AB
E10NS- 10AB
-oro
ném1
E-tesF
ném2 tesL
E-tesL

10.C

10C-110C10C-2
TTK
angH

10.D

10D1-TTK

10.E

10E10E-12INF
MÉD

10AEspa1

11.A

TMÁ11bioE

11EBmatE

10D-2

11AmatK

10DangH

KILKIL11ABC
11ABE 11NSD-infE
-tesF tesF

11.B

11ABE 11AB
IBEDoroE spaK2
BJO11ABC 11AB
D-fraE CDEgazE

9ABE
C-oro

KILLÉPKILLÉP- 10AB
10ABCE
10C11D 10C11
10NS- 10NS- EC-fra
-tesF
D-tesL
tesF
tesL
oro
PUSKILLÉP- KILC10D10D10D9C10
10NS- 10NS- 9C10
angK
ném
fra
DtesF
tesL
D-tesL
tesF
KILC10AB
PUS- 10AB KIL10BE10ABE10ABE- EC10AB E10NSspa2
ném2
tesF
oro
E-tesL ném1 tesF
BJO11AB
11AB
11ABC 11ABC
11ABCE 11AB11AB
EED-fraE DEIB-fraE matE
E-törE
némK
törEK
gazE
NAZ11AB
LÉPLÉPNAZ11AB PFE11AB
CED11ABE- 11NS12ABC ED11CDENEMtesL
tesL
D-gazE spaE2 bioE
gazE
fölE
10CangK

LÉP10NStesL
11AB
11ABEDEspaK
némE
11AB
11ABECDEoroK
magE

11AtörK
11ABE- 11ABCE 11ABnémK
IB-fraE matE

11AB
11AB
11ABEEEtörE
törEK
spaK
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11AB KILKILDE11AB 11NSnémE E-tesF tesF

11AB
CDinfE

11.C

NAZLÉPLÉP11ABC
11ABE 11NSDE-tesL tesL
gazE
TMÁ11B11EB11törK
matE
bioE
BJO11ABC 11AB 11ABCE
D-fraE CDE- IB-fraE
gazE

NAZ12ABC
D-gazE

11ABE
DspaE2

PFE11bioE

KIL11NStesF

11ABC
D-infE

NAZLÉP11ABC
11NSDEtesL
gazE

NAZ12AB
CDgazE

11C11C-2
1-TTK

11CangE

11CangH

11CangK

PUSTMÁKILC11EB- 11CD11C12
1111C12D
matE törE
DbioE
-tesL
tesF

11DmatE

11DangH

11DangK

11DnemK

TMÁ11EB11matE
bioE

BJO11ABC 11AB
D-fraE CDEgazE

11ABC
D-infE

LÉP11NStesL

NAZ11ABC
DEgazE

11EtörK

11kémE

11-fizE

11EmatK

11CmatE

11ABCE 11AB
D-NEM- EfölE
oroK

11CmatK

11AB 11AB
CDE- EIBmagE oroE

PFE11bioE

11ABE
DspaK2

11BmatK

11AB
11ABC
CEDDENEMmagE
fölE

11AB
EIBoroE

11C-3

11.D

11.E

11DmatK

11EinfE

LÉP11AB
11ABE
11ABE11ABE EDDoroK
-tesL spaE2
spaK2

NAZ12AB
CDgazE
TMÁ11bioE

11ABE
DspaE2
11EBmatE

11AB KIL11ABCE
DE11NSIB-fraE
némE tesF

KILLÉP11CD- 10C11
10C11D
törE
D-tesL
tesF
11AB
PFE11AB 11ABE
CED11CDE- DNEMbioE
magE spaK2
fölE
11AB 11AB
11AB 11ABEEEE-törE spaK
némK törEK
BJONAZ11AB
LÉP11AB
11ABC
EIB11NSCDEDEoroE
tesL
gazE
gazE
11DfraE

11AB
DEnémE
KIL11NStesF
KIL11AB
E-tesF
PFE11bioE

11ABC
11AB
EDCDENEMmagE
fölE
11.IB

12.A

11IB11IBmatH
psz-HL
L

11IBpszHLSL

11IBangA

11IBangB

11IBném

11IB11IBmagH
TOK-1
LSL

11IBinfHL

11IBmatSL

11IB11IBmagH
fra
L

11IB- 11IBTOK-2 infSL

12AmatE

12A-1 12A-2

12médCs
78
LÉP12ACtesF

12médK0
1
12ABE
DnémK

1212médP médCs
67
01
PUS12AB
12NSE-törK
tesF

12AB
ECIBspaE1
12AB
ECIBfraEK

KILC- 12AB
12NS- CDtesL
infE

12ABE
DnémE
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11IBtörHL

11IBtörSL
HL

SZALSZAL11IB- 11IB11IBbioHL fizHL
bioHL
SL

BJO11IBgaz

11IBoro

11IBspaE1

12AB
EspaE

11IBinfSLH
L

KIL12ACtesL
VILBAK1212-bioE
bioE

1212AB 12AkémE E-törE törK
12fizE

11IBfizSLH
L

12ABC 12AB
DEECIBmagE oroE
12.B

12B12B-12TTK
HUM

BJO11ABCE
12ABE12ABC
IBoroK
DEfraKE
gazE
KIL12B12B12BEmatK
törK
tesF

12ABE
KILC1212ABECIB12NSkémE törE
spaE1
tesL
BAK12bioE

12.C

12.D

12CmatE

VIL12bioE

12ABC
DEmagE

12C12C-2
1-TTK

1212médK médP
01
67
BJO11ABC
12AB
EIBCDEfraKE
gazE

12médCs
01

12DangH

12DangK

12CangH

12ABC
D-infE

12CangK

12CmatK

12ABE
DnémK

PFE12Cbio(mat
E)

KILC12ABC
12NSD-infE
tesL

12DfraKE

12DmatK

12D- 12DnemK fraE

1212ABEC
12médC IBkémE
s01
spaE1
BJO12ABC
12AB
DECDEmagE
gazE

KILC12NStesL

12AB
CDinfE

KIL12BEtesF

KILC12BE12BEmatE
tesL

12DmatE

12EINF

12EMÉD

LÉP- 12121212BE- médC médK médP6
tesL
s78
01
7

12médC
s01

PUS- 12AB
12AB
12NS- ECIBE-törK
tesF
fraEK

12-fizE

12AB
EspaE

KILLÉP12CD12AC- 12ACtörE
tesL
tesF

12médC
s78

12AB
12ABE12ABECIBmatK
matE
spaK1

12ABEC
12IBkémE
spaE1

PFE12Cbio(m
atK)
PUS12NStesF

12fizE

BAK12bioE

12AB
VIL-12CDEbioE
magE

12ABEC
IBspaK1

12EinfE

12EtörK

12ABE 12AB
CIBEfraEK spaE

12.IB

12ABEC
12ABIBmatE
spaK1

KILC12BE12BEmatE
tesL

12AB
EDnémE
BJO11ABCE
12ABE12AB
IBoroK
CDEfraKE
gazE

12médP
67

12.E

12AB
EmatK

12ABE
DnémE

11ABCE 12AB 1212ABE- 12ABEIBECIB- médCs
oroK
matK
fraKE
spaK1 78
BJOKILC- PUS12AB
BAKVIL-1212ABC
12NS- 12NS- 12-fizE
CDE12-bioE bioE
DEtesL
tesF
magE
gazE
BJO12IB- 12IB12IB12IB12IB- 12IB12IBfra
fizHL
fizSLHL angA
angB törHL
gaz
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PUSKILC12CD11C12
11C12
törE
DD-tesL
tesF
12AB PUS12ED12NSfizE
némK tesF

12médCs
78

12médK
01

VILBAK1212-bioE
bioE

LÉP12AB 12ABE
12AB
12BEEDDE-törE
tesL
némE némK

12AB
E-törK

12121212ABEC
12médK médP médC IBkémE
01
67
s01
spaE1

12IBtörSL
HL

12IBpszHL

12IBpszHLSL

12IBmatHL

12IBmatSL

12IBném

SZAL- SZALSZI12IB- 12IB12IBbioHL bioHLSL magHL

SZI12IBmagHL
SL

12IBinfHL

12IB12IB12IB- 12IBkémH
infSLHL
TOK-2 TOK
L

12ABE 12AB
CIBECIBspaK1 spaE1

1.5.

Tárgyi feltételek

Épületek száma: 2
Tantermek száma:


Osztályterem: 17 db



Szaktanterem: 9 db



Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem: 25 db

Oktatási helyiségek összesen: 51 db
Tanári szoba, szertár: 8 db
Tornaszoba: 0 db
Tornaterem: 1 db

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:
Esetenként igénybe vesszük a Sportcsarnokhoz tartozó műfüves pályát.
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12ABEC 11AB
IBCEIBfraEK
fraKE

1.6.

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)
Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető

Humánerőforráshoz köthető
A 2021-2022-es tanévre
engedélyezett – az előző évekhez
viszonyítva 4 fővel, azaz 25%-kal
csökkentett, technikai dolgozói
létszámmal nem fogjuk tudni
ellátni a takarítási,
portaszolgálattal összefüggő és a
karbantartói feladatokat. Ez –
különösen a jelenlegi
járványhelyzetben – súlyos
következményekkel,

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

balesetveszély növekedésével,
tanulói, dolgozói
egészségkárosodással járhat.
A tankerületi döntés közlését
követően az intézményvezető
azonnal írásban kérte a létszám
visszaemelését a szükséges
szintre, de jelen beszámoló
beadásának időpontjáig választ
még nem kapott.
A kazánunk - a gyártó kifejezett
ajánlása ellenére - évek óta

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

nyitott rendszerben üzemel. Ez
bármikor meghibásodáshoz, és
ezáltal a teljes iskolai fűtési
rendszer leállásához vezethet.
Mindkét épület problémás, de
ezen belül is főleg a főépület aula

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

környéke és a D szekció Thököly
utca felőli oldalának lapostetőszigetelése van kritikus
állapotban. A szakértői vizsgálat
alapján sürgős felújításra szorul.
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Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető
A beázások az iskola területén
számos helyen jelentenek komoly
gondot. Eltekintve a konkrét
balesetveszélytől, amit a vizes
kövön való elcsúszás jelenthet, a
járulékos károk is jelentősek. (fali
dekorpanelek, iskolabútor,
padlózat, elektromos és
elektronikus eszközök beázása,
könyvek és iratanyag
érintettsége.).

A Thököly utca 4. (Keltető)
épülete duzzadó agyagra épül,
aminek következtében a
csapadékvíz az alapozás alá
szivárogva az épületet
helyenként megemeli. Ez a falak
folyamatos repedezésével,
vakolathullással jár. A statikai
vizsgálat szerint közvetlen
Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

életveszélyt nem jelent, de mind
esztétikailag, mind
szigeteléstechnikai szempontból
aggályos. A megoldás egy
épületet körbefutó
alagcsövezéses
csapadékelvezetés lenne. Ezt az
igényt először több mint tíz éve
jeleztük a fenntartónak, és azóta
is folyamatosan beírjuk a műszaki
tennivalók közé.
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Humánerőforráshoz köthető

Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető

Humánerőforráshoz köthető

Az iskola bejáratánál és az
udvaron található klinkertéglás
támfalak és a műkőből készült
lépcsők meglehetősen rossz,
repedezett, felfagyott állapotban
vannak. Ugyancsak mállott a
Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

főhomlokzat vakolata, A
közvetlen balesetveszélyt a
meglazult részek leverésével,
elbontásával, javítgatásával el
tudjuk hárítani, de esztétikai
szempontból rendkívül rosszul
mutat, hogy az egyébként
elegáns, Ybl díjas épület
utcafrontja ilyen állapotban van.
Az évekig a kazánházban tárolt
berendezések (fűnyíró/hótoló
traktor, nagyobb kerti eszközök,
szerszámok) egy tűzvédelmi
ellenőrzés során még 2019-ben
kitiltattak a kazánházból. Ezeket
a nagyértékű de fagyra,
nedvességre érzékeny
eszközöket több okból, pl.

Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

méretük miatt, sajnos nem tudjuk
az iskola épületén belül tárolni,
így jelenleg ponyvával letakarva
az udvaron tartjuk őket. Kérjük a
fenntartót, hogy egy biztonságos
tárolásra alkalmas konténert
szerezzen be számunkra,
amelyben lezárhatóan, szárazon
tudjuk biztosítani ezeknek az
értékes eszközöknek az
állagmegőrzését.

Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal.
A fent felsorolt problémák nem újkeletűek. Van köztük olyan (a fűtési körök hőcserélővel való felszerelése),
ami már több mint egy évtizede jelzett probléma.
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Tudjuk, hogy a fenntartó nem rendelkezik korlátlan anyagi eszközökkel. Megértjük, hogy tankerületi szinten
sok más problémát is kezelni kell. Ugyanakkor megfontolandó, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az
elmaradása, folyamatos elodázása oda vezet, hogy a jelenleg szükséges befektetéseknél sokkal
költségesebb, és akkor már azonnal elvégzendő javítások válnak kikerülhetetlenné. Ezen felül a folyamatosan
keletkező járulékos károk is olyan mértékben felhalmozódnak majd, hogy az eredetileg szükséges költségeket
nagyságrendileg haladja majd meg a ráfordítandó összeg. Már így az elmúlt évek során is számtalan helyen
károsodott a bútorzat, az épület dekorációs elemei, a gépészet és elektromos hálózat. Minden esővel, minden
viharral újabb részek mennek tönkre a folyosókon és a tantermekben. Elvetemednek az ajtókeretek, szétáznak
az álmennyezeti lapok, meghibásodnak a világítótestek. Az esztétikai problémákat most nem említve, a
helyzet egészségkárosító (penészedés) és balesetveszélyes is (beázott elektromos vezetékek,
elcsúszásveszély a folyosók vizes kövén és a tantermi linóleumon). Nagyra értékeltük a tavaly decemberi
tetőszakasz felújítást, de sajnos ez csak a probléma egy kis részét orvosolta. Jelenleg is ezer négyzetméternél
több lapostető és több száz négyzetméternyi sátortető szorul sürgős felújításra.
Az eredetileg több millió forintért vásárolt kerti kistraktor lassan elrozsdásodik a ponyva alatt. A két évvel ezelőtt
a tankerület által megígért tároló konténer helyét már kialakítottuk az udvaron, megvásárlására azonban végül
nem került sor. Az akkor akciósan 50% kedvezménnyel kapható eszköz immár csak teljes áron beszerezhető,
de még mindig sokkal kevesebbe kerül, mint a hiánya miatt tönkremenő technika javítása, esetleg pótlása.
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A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
2.1.

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

Az iskola eredményességi mutatói (érettségi, felvételi, országos versenyeredmények)
kimagaslóan jók, lemorzsolódásunk minimális, tehetséggondozó programjaink sikeresek.
Ezért különösebb változtatást nem érdemes tervezni erre a tanévre. A pedagógiai
programban kitűzött célok továbbra is aktuálisak.
Ebben a tanévben pótoljuk az előző két tanévben a járványhelyzet miatt elmaradt
minősítéseket, önértékeléseket.
A 2019. március 22-én lezajlott intézményi tanfelügyelet jó eredménnyel zárult. Mind a
hét kompetencia területen elismeréssel nyilatkoztak a szakértők az iskolában zajló
munkáról. A fejleszthető területek között elsősorban olyan témák kerültek megemlítésre,
amelyeket saját erőből nem tudunk megoldani. Ilyenek az infokommunikációs eszközpark
fejlesztése, az intézmény bővítése egy új szárnnyal (amelyre 2008. óta rendelkezünk
elkészült, és akkor engedélyezett tervdokumentációval)
Ebben a tanévben – tankerületi támogatás híján – önkormányzati segítséggel folytatjuk
a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű kerületi általános iskolásokat érintő
tehetséggondozó programunkat.
A tavalyi online oktatás tanulságait feldolgozandó ebben a tanévben is folytatni
tervezzük a belső továbbképzési tanfolyamunkat a digitális eszközök és a hozzájuk
kapcsolódó tananyagok használatával kapcsolatban.
2.2.

Vezetői pályázatból adódó munkatervi feladatok

A vezetői pályázatban kitűzött célok erre a tanévre is érvényesek:


Megőrizni az iskola szellemiségét, a barátságos, ugyanakkor kemény munkára és
kiemelkedő teljesítményre sarkalló légkört.



Elismerni és a lehetőségekhez képest támogatni azt a rengeteg – többnyire
önként vállalt – pluszmunkát, amit a pedagógusok és a nevelést-oktatást segítő
kollégák végeznek.



Fenntartani a jó kapcsolatot a diákönkormányzattal és a szülői szervezettel,
valamint az iskolánkat segítő külső támogatókkal.



Segíteni és bátorítani öregdiákjainkat és nyugdíjba vonult kollégáinkat, hogy minél
nagyobb számban és szélesebb tevékenységi körben térjenek vissza
rendezvényeinkre, vegyenek részt iskolánk mindennapi életében.
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2.3.



Kiemelten figyelni tehetséges diákjainkra és megadni nekik minden segítséget,
hogy kibontakoztathassák adottságaikat.



Élére állni az innovációs törekvéseknek és az iskolánkban kidolgozott
jógyakorlatokat minél szélesebb körben publikálni, ezáltal elismerést szerezve a
programot kidolgozó kollégának és egyben öregbítve intézményünk hírnevét.



Megőrizni a Nemzetközi Érettségi Programban és a két tanítási nyelvű képzésben
elért eredményeinket és kiemelten támogatni azokat a kollégákat, akik ezen
eredmények megtartásáért küzdenek.



Segíteni kell az iskolában tanító pedagógusainknak, hogy a pedagógus
továbbképzési programokon minél nagyobb számban vehessenek részt, ezáltal
is növelve felkészültségüket, hogy folyamatosan lépést tarthassanak a legújabb
szakmai irányzatokkal, módszerekkel.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

a) Javasolt tervezési tematika

 SWOT analízis
 problémafa  célfa elemzés
 érdekcsoport-elemzés
 logframe (elemzéstervezésmonitoringértékelés) készítése
b) Digitális oktatás
A digitális oktatás tapasztalatait kihasználva ebben a tanévben is folytatni szeretnénk
a belső tudásmegosztó előadássorozatunkat, amelynek során a különböző IKT
területeken jártasabb kollégák segítenek eligazodni a téma iránt érdeklődő
többieknek. A konzultációkat az adott járványhelyzet alakulásának függvényében
online vagy személyes konzultációk formájában hirdetjük meg.
A fénymásolás, nyomtatás költségeinek és a felhasznált papírmennyiség
csökkentésére szintén igyekszünk megoldásokat találni az előző év tapasztalatainak
alapján. A GSuite program „Drive” felülete és a „Classroom” szolgáltatás rendkívül
alkalmasnak bizonyult ezen célok elérésére.
c) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
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Az elmúlt két tanév sok hónapi tanév digitális munkarendje sok tekintetben nagy
előrelépést jelentett a modern tanítási módszertan napi alkalmazása területén. Mind
a pedagógus kollégák, mind a diákok sokat tanultak arról, hogy milyen módon tudják
beilleszteni az IKT eszközöket a gyakorlati munkába. Ezt a tudást ebben a tanévben
a normál iskolai hétköznapok során is alkalmazni fogjuk. Eltökélt szándékunk, hogy
egymással is megosszuk azokat a módszereket, közkinccsé tegyük azokat a
tapasztalatokat, amelyek különösen hasznosnak bizonyultak. Ennek eléréséhez házi
(online) továbbképzéseket szervezünk, hogy minél szélesebb körben ismerjük meg
egymás eredményeit.
Ezen túl is fontosnak tartjuk, hogy a kollégák ne csak egymás között, de pedagógus
továbbképzéseken, konferenciákon, más iskolákban tett látogatásaink során (mint
szakértő, érettségi elnök, egy közös projekt során, vagy akár szülőként tett látogatás)
tapasztalt jógyakorlatokat, innovatív ötletekről is beszámoljanak. Az ilyen
módszereket is szeretnénk átvenni és – természetesen engedéllyel – adaptálni saját
felhasználásra. Mivel iskolánk tanári kara hagyományosan nyitott az előremutató
ötletekre, megoldásokra, mi is nyitottak vagyunk a hozzánk látogató és a
megoldásainkat átvenni szándékozó megkeresésekre.
Jelenleg a honlap és a saját fejlesztésű „Kisnapló” program csiszolgatására és a IKT
minél szélesebb körű tanórai és tanórán túli használatára fókuszálunk. Ez utóbbira a
kialakult vírushelyzet miatt egyre nagyobb szükség lesz. Ugyanakkor – mint
említettem – a digitális munkarend tapasztalatait szem előtt tartva nagyon sok
tekintetben előrébb vagyunk, mint akár egy évvel ezelőtt.
d) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó

feladatok
Iskolánkban – a szigorú felvételi vizsga következtében – a differenciálás leginkább a
jó képességű diákok közül is kiemelkedően tehetséges tanulók fejlesztésére
koncentrálódik. Ezeket a diákokat a szaktanárok karolják fel, és délutánonként,
esetenként akár hétvégenként külön foglalkoznak velük, és így segítik őket ahhoz a
tudáshoz, ami magasan meghaladja a középiskolában elvárható követelményeket.
e) Kilencedikes „csibe” tanulók szocializálása
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Bár ebben a tanévben nem tudtuk hagyományos módon megrendezni az augusztus
végi „Csibetábort”, ami egy közösségépítő, szocializációs tábor, helyette sikerült
megvalósítani a Csibenapok rendezvényt, ami az aktuális járványvédelmi előírásokat
szem

előtt

tartva,

de

alkalmasnak

bizonyult

az újonnan felvett

tanulók

beilleszkedésének elősegítésére. Célja, hogy az újonnan felvett diákok kötetlen
hangulatban, ha nem is tábori körülmények között, de mégis tanárok és a
diákönkormányzat aktív tagjainak felügyelete alatt ismerkedjenek meg egymással,
osztály és évfolyamtársaikkal. Az 3 napos rendezvény alatt rendkívül sok program,
játék, nevetés és vidámság mellett figyelünk arra, hogy azokat az elvárásokat is
közvetítsük a tanulóknak, amelyeket a Karinthy Gimnázium diákjainak szem előtt kell
tartani.
f) Intézményi önértékelésből adódó teendők

Az iskolai önértékelés fontos része a diákoktól és a szülőktől kapott visszajelzések
elemzése. A saját fejlesztésű naplóhoz köthető az a hosszú évek óta minden
tavasszal

elvégzett

diákkérdőív,

amit

a

tanulók

–

kód

alapján,

tehát

beazonosíthatatlan módon – töltenek ki az őket tanító pedagógusokról. Itt 14
kérdésre válaszolva, 1-től 7-ig való pontozással értékelik tanáraik szakmai
felkészültségét, emberi és pedagógusi hozzáállását, pontosságát, fegyelmező
képességét. A kérdőív eredményeit az értékelt tanáron kívül csak az iskolavezetés
tagjai és az adott kolléga munkaközösség-vezetője láthatja. A kollégákkal az
iskolavezetés megbeszéli a kiemelkedő és a problémás területeket.
A Szülői Választmány egy elégedettségi kérdőív formájában szintén rendszeresen
értékeli az iskola általános teljesítményét, valamint az igazgató munkáját. A név
nélkül kitöltött és összesített kérdőív-eredményeket később egyeztetjük és
megbeszéljük a szülőkkel.
Ezeket a visszajelzési formákat ebben a tanévben is szeretnénk folytatni.
g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés

Az iskola tanulói morálja elismerten jó. Ennek megalapozására több módon
igyekszünk erőfeszítéseket tenni. Már a Csibenapokon a reggeli táborgyűléseken
hagyományosan megtartott „tánc- és illemtan órákon” kitérünk a napszaknak
megfelelő köszönésre, a lányokkal, hölgyekkel való udvariasság elemi szabályaira.
A sapkaviselés (és esetenként sapka-levétel) kulturált módjaira, a környezetünk
tisztaságának fontosságára és még számtalan apróságra, amit a gyerekek nem csak
a szabadidős tevékenység során, de később, az iskolai éveik során is betartanak.
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Meggyőződésem, hogy a Csibenapok, akárcsak az elmúlt három évtizedben a
Csibetábor, az oly sokat emlegetett „karinthys atmoszféra” egyik meghatározó
eleme. A rendezvényen jelen lévő tanárok, régebben érettségizett öregdiákok és a
felsőbbévesek maguk is példát mutatnak ebben a frissen felvetteknek.
A későbbiek folyamán, az iskolai rendezvényeken, az iskolához kötődő külső
programokon (osztálykirándulás, KarMUN rendezvény stb.) is elvárjuk diákjainktól a
kulturált öltözködést, viselkedést és beszédet. Az óraközi szünetekben a felügyelő
tanárok gondoskodnak a normák betartásáról.

A TANÉV HELYI RENDJE
3.1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

1.

Tantestületi kirándulás

2.

pályaorientáció / projektnap /
miniKarMUN

felelős
Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

időpont

résztvevők,
feladatok

2021.09.14.

nevelőtestület

2021.12.11.

teljes iskola

2022.01.24.

teljes iskola

2022.01.25.

teljes iskola

2022.04.11.

teljes iskola

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi / Takács
Bence
Hutai László /

3.

síszünet

testnevelők /
diákönkormányzat
Hutai László /

4.

síszünet

testnevelők /
diákönkormányzat
diákönkormányzat

5.

tavaszi szünet

6.

tavaszi szünet

Hutai László

2022.04.12.

teljes iskola

7.

tavaszi szünet

Hutai László

2022.04.13

teljes iskola

(DÖK által kijelölt nap)

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2021.09.01.
Utolsó nap: 2022.06.15.
A szorgalmi időszak első féléve 2021.09.01-től 2022.01.21-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról
a tanulót, illetve gondviselőjét 2021.01.28-án tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
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3.2.

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai

a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 1.sz. melléklete alapján
emelt szintű írásbeli

középszintű írásbeli

érettségi vizsga

érettségi vizsga

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2022.05.02. 09:00

matematika

matematika

2022.05.03. 09:00

történelem

történelem

2022.05.04. 09:00

angol nyelv

angol nyelv

2022.05.05. 09:00

német nyelv

német nyelv

2022.05.06. 09:00

nemzetiségi nyelv és

nemzetiségi nyelv és

irodalom

irodalom

kémia

kémia

2022.05.10. 08:00

földrajz

földrajz

2022.05.10. 14:00

biológia

biológia

2022.05.12. 08:00

társadalomismeret

-

2022.05.12. 14:00

-

informatika, digitális kultúra

2022.05.13. 08:00

ének-zene, művészettörténet

ének-zene,
művészettörténet

2022.05.13. 14:00

informatika, digitális kultúra

-

2022.05.16. 08:00

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2022.05.16. 14:00

fizika

fizika

2022.05.17. 08:00

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2022.05.17. 14:00

francia nyelv

francia nyelv

2022.05.18. 08:00

-

filozófia

2022.05.18. 14:00

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2022.05.19. 08:00

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
orosz nyelv és egyéb
nyelvek

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
orosz nyelv és egyéb
nyelvek
honvédelmi alapismertek,
természettudomány,
pszichológia

-

olasz nyelv

olasz nyelv
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időpont

2022.05.09. 08:00

2022.05.19. 14:00
2022.05.20. 08:00
2022.05.20 14:00
2022.05.23. 08:00

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a fenti EMMI rendelet értelmében 2022. június
1-9. között tartják.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgákat 2022. június 13. és 24. között kell megtartani.
Terveink szerint erre iskolánkban június 16-a és 21-e között kerül majd sor. Ez függ a Hivatal
által delegált érettségi elnökök beosztásától.
3.3.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2021.10.23 – 2021.11.01.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.10.22.
A szünet utáni első tanítási nap: 2021.11.02
Téli szünet: 2021.12.22-2022.01.02.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 12.21.
A szünet utáni első tanítási nap: 01.03.
Tavaszi szünet: 2022.04.14.- 2022.04.19.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 04.08. (április 11-12-13 tanítás nélküli munkanapok)
A szünet utáni első tanítási nap: 04.20.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2022. március 15. nemzeti ünnep
2022. június 6. pünkösdhétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2021. december 11. – 2021. december 24. helyett – program:2021. december 11.
2022. március 14. – 2022. március 14. helyett – program: 2022.március 26.

3.4.

Nemzeti ünnepek, emléknapok

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző
emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében
meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz.
1.

2.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Drixler Ildikó

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)
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Zádori Krisztina

időpont
2021.10.06.

2021.10.21.

sz.
3.

esemény / téma

felelős

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)

Drixler Ildikó

időpont
2022.02.25.

Nemcsicsné Molnár

4.

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

Kiláné Czompó Ildikó

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Dr. Szaszkó Elek

Gyöngyi, Zádori
Krisztina

2022.03.11.

2022.04.26.

2022.06.03.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

esemény / téma

felelős

1.

Osztályok karácsonyi ünnepe

osztályfőnökök
Hutai László,

2.

Tantestület karácsonyi ünnepe

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

3.

Nőnapi köszöntő

4.

Pedagógusnap

2021.12.21
10:45
2021.12.21
délután

Puskás Gábor, DÖK

2022.03.08

elnök

10:45

DÖK elnök
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időpont

2022.06.03
11:00

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

3.5.

sz.

esemény / téma

1.

Szalagavató ünnepély

2.

Ballagás

időpont

Zádori Krisztina,

2021.11.26

Kiláné Czompó Ildikó

17:00 és
19:00

Rábai János

2022.04.30

Kiláné Czompó Ildikó

20:00

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont
2021.08.24.
10:00
2021.08.31.
14:00
2021.09.21.
16:00
2021.11.09.
14:30
2022.02.01.
15:00
2022.03.29.
14:30
2022.06.22.
09:00

3.6.

felelős

esemény / téma

felelős

Alakuló értekezlet (online)

Hutai László

Tanévnyitó értekezlet

Hutai László

Őszi tantestületi értekezlet (online)

Hutai László

Őszi nevelési értekezlet (online)

Hutai László

Félévet értékelő tantestületi értekezlet

Hutai László

Tavaszi nevelési értekezlet

Hutai László

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Hutai László

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont
2021.09.21.
18:00

esemény / téma

felelős

Osztályszülői értekezletek

Argayné Magyar

(online vagy jelenléti – az osztályfőnök döntése

Bernadette és az

alapján)

2021.10.05.

Szülői Választmány értekezlete

18:00

(online)

2021.11.09.

Szaktanári fogadóóra

17:00-19:00

(online)
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osztályfőnökök
Hutai László

Horváth Ferenc

időpont
2022.01.04.
18:00
2022.02.01.
18:00
2022.03.29.
17:00-19:00

esemény / téma

felelős

Szülői Választmány értekezlete

Hutai László

Osztályszülői értekezletek

Argayné Magyar
Bernadette és az
osztályfőnökök

Szaktanári fogadóóra
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Horváth Ferenc

3.7.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett
időpontja
időpont
2021.11.15.

2021.11.16.

2021.11.29-től
2021.12.03-ig

esemény / téma

felelős

Nyílt nap I

Hutai László és

intézményvezetői tájékoztató (online)

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

Nyílt nap II

Hutai László és

intézményvezetői tájékoztató (online)

Nyílt hét - bemutató órák az érdeklődő
nyolcadikos diákoknak és szüleiknek (online)

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi
iskolavezetés (int.
vez. helyettesek és
munkaközösségvezetők

2022.05.16.
17:00

A magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatra 9.
évfolyamra felvett tanulók szülői értekezlete és
az újonnan bekerült diákoknak tréfás (az
iskolát bemutató) akadályverseny.

Hutai László és
Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

A magyar-német két tanítási nyelvű tagozatra
2022.05.17.
17:00

és a normál tagozatra felvett tanulók szülői
értekezlete és az újonnan bekerült diákoknak
tréfás (az iskolát bemutató) akadályverseny.

3.8.

Tervezett mérések és vizsgák

3.8.1.

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Hutai László és
Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

Az iskolában a kerületi / tankerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a
szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

OKTV

11-12.

szaktanárok

Bolyai anyanyelvi
csapatverseny
Implom József
anyanyelvi verseny
Arany Dániel
matematikaverseny

Megjegyzések
jelentkezés szeptember
hónapban

Zádori Krisztina,
9-12.

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi
Zádori Krisztina,

9-12

Szili Ágnes

9.

Gróf Andrea
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4 fős csapatok

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Argayné Magyar

Bolyai Matematika
csapatverseny

9-12.

Bernadette, Tóthné
Juhász Tünde

Mikola Sándor

9-10.

Takács Bence

Zrínyi Ilona
matematikaverseny

9-12.

Argayné Magyar
Bernadette

Kenguru
matematikaverseny

9-12.

Tóthné Juhász Tünde

9-12. + tanárok

Tóthné Juhász Tünde

fizikaverseny

Medve szabadtéri
matematikaverseny

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a
tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga 2022.08.30.:
 osztályozó vizsga: a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten):
 pótló vizsga: egyedileg meghatározott ésszerű időpontban
 különbözeti vizsga: egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján
 egyéb belső vizsgák: pedagógiai program szerint:
o

2021.11.24.

DSD írásbeli vizsga – érintett a 12. C osztály (felelős: Kirch Melinda)

o

2021.12.13.

Angol írásbeli vizsga a 12. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
o

2021.12.14.

Angol szóbeli vizsga a 12. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
o

2022.05.16.

Angol írásbeli vizsga a 10. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
o

2022.05.17.

Angol szóbeli vizsga a 10. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
o

2022.05.24.

Német írásbeli vizsgák a 9/kny. évfolyam részére magyar-német tagozaton

(felelős: Horváth Edina)
o

2022.05.26.

Angol írásbeli vizsgák a 9/kny. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
o

2022.05.27.

Angol szóbeli vizsgák a 9/kny. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton

(felelős: Fekete Mónika)
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3.8.2.

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet)
szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Tanév eleji nyelvi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök

segítségével
Határidő: 2021. 09. 01.
Felelős: Fekete Mónika, Nemcsicsné Molnár Gyöngyi, Bálint Gábor
b) Országos mérés a 6. 8. és 10. (nyelvi előkészítő esetén 9.) évfolyamokon

Időpont: 2022.04.20 és 2022.05.03. között
Felelős: Argayné Magyar Bernadette

3.8.3.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
sz.

esemény / téma

felelős

1.

Fittségi mérés lebonyolítása

Testnevelők

időpont
2022. január
11-től 2022.
május 28-ig.
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SZAKMAI FELADATOK
4.1.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

Iskolánkban 2019 márciusában volt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. Ennek
dokumentációját megküldtük a Tankerületnek is. A 2021-2022-es tanévre csak az
Intézkedési tervben (lásd 15. sz. melléklet) leírt feladatok aktuálisak.
4.2.

Intézményi önértékelés

Iskolánkban 2019 februárjában volt az intézményi önértékelés. Ennek dokumentációját
megküldtük a Tankerületnek is. A Fejlesztési tervben (lásd 16. sz. melléklet) leírt feladatok
aktuálisak erre a tanévre.
4.3.

Vezetői önértékelés

A legutóbbi vezetői önértékelésre 2019 februárjában került sor. A fejlesztési tervet a 17.
sz. mellékletként csatolom. Az ebben leírt feladatok aktuálisak erre a tanévre is.
4.4.

Pedagógus(ok) önértékelése

Az értékelési terv alapján évente az intézmény pedagógusainak 20-25%-a érintett az
önértékelés folyamatában. Így 5 évenként a teljes nevelőtestület sorra kerül. Az
önértékelésben részt vesz az adott pedagógus munkaközösség-vezetője, illetve az
iskolavezetésből az intézményvezető, vagy az általa kijelölt helyettes is. Az adott évre
önértékelésre kiválasztott kollégákat a munkaközösségük ajánlása alapján, velük is
egyeztetve jelöljük ki. Az érintett kollégák kiválasztására minden tanévben szeptember
hónap végéig kerül sor. 2021-ben a járványhelyzet miatt elmaradt önértékeléseket vesszük
előre.
4.5.

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

1.

Jelentkeztetés a 2023. évi minősítési eljárásra

Hutai László

2022.04.30.
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eredményességi
mutató

4.6.

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

feladat
Új osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők
munkaköri leírása

4.7.

felelős

határidő

Hutai László

2021.09.30

eredményességi
mutató

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

Ez a pont iskolánk számára csak részben releváns. A pályaválasztás, egyetemi
továbbtanulás tekintetében mindenképpen érintve vagyunk. Ahogy a kezdetektől, továbbra
is sok szálon igyekszünk a diákjainkat segíteni a képességüknek, tehetségüknek,
érdeklődési körüknek megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztásában, ezen keresztül a
megfelelő pályaválasztásban.

4.8.



Évente több alkalommal is beszélgetéseket szervezünk elsősorban a 11-12.
évfolyamot célozva, érettségizett diákjaink, vagy külső előadók bevonásával, akik a
különböző egyetemek, szakterületek, foglalkozások szépségeit, nehézségeit,
kihívásait mesélik el az érdeklődőknek.



Időt és lehetőséget biztosítunk az érettségi előtt álló diákjainknak, hogy egyetemi
nyílt napokon, felsőoktatási börzéken vegyenek részt.



Külön kolléga (college counselor) foglalkozik a külföldi egyetemekre továbbtanulni
szándékozó diákjaink támogatásával, a sokszor igen bonyolult felvételi
követelmények megismertetésével és a szükséges dokumentumok elkészítéséhez
való tanácsadással.



Az érettségi után is igyekszünk nyomon követni végzett diákjaink szakmai életútját,
és sokukkal tartjuk a kapcsolatot az egyetemi diplomájuk megszerzése után is.
Pályázatokból adódó szakmai feladatok
feladat / esemény

felelős

határidő

Erasmus +

Nemcsicsné Molnár

2022.10..30.

Kleines Kino

Gyöngyi

Határtalanul

Jéri Lilla

2021

Trambulin

Somogyi Mónika

2021 – 2022.

Folyamatban lévő
projektek
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feladat / esemény

felelős

határidő

Erasmus Akkreditáció

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

2021.10.20.

Argayné Magyar
Bernadette

2021.12.31.

Fenntartási időszakban
lévő projektek

Benyújtásra tervezett
pályázatok

Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat, IdősekértFiatalokért Közalapítvány –
Tehetséggondozó szakkör
hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos
helyzetű tehetséges kerületi
általános iskolásoknak
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Közművelődési és Sport
Közalapítvány – Múzeumi

Nemcsicsné Molnár
Gyöngyi

2021.12.31.

séták Budapest

4.9.
Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete

Az elmúlt hosszú évek alatt szinte soha nem merült fel iskolánkban, hogy valódi
esélyegyenlőségi problémákkal kelljen foglalkoznunk. A hozzánk bekerülő tehetséges
diákok tudásukkal, intelligenciájukkal áthidalják az esetleges differenciákat, amik
képességekben, testi-lelki adottságokban, vagy akár az otthonról kapott anyagi támogatás
különbségeiben rejlenek. Járnak hozzánk testi fogyatékkal élő tanulók, de autizmussal élő
diákunk is szinte minden évben van. Az osztálytársak és a tanárok támogatása, segítsége
átsegíti őket a nehézségeken. Az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyermekeit sok
esetben az iskola alapítványának támogatása segíti tankönyvekkel, ösztöndíjjal, diákcserék
esetén utazási hozzájárulással.
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A kompetenciák fejlesztése és a tehetséggondozás iskolánk egyik fő célkitűzése. A
kompetencia-felméréseken hagyományosan nagyon jól szerepel az iskolánk. Rendre az
ország legjobb középiskoláinak élvonalában vagyunk. Erre a területre a továbbiakban is
nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a
tehetséggondozás túlterjed az iskola falaink, mivel immár egy évtizede vállaljuk önként a
tehetséges, de hátrányos vagy halmozottan hátrányos kerületi általános iskolások
felkészítését a középiskolai felvételire. Ez a népszerű program ebben az évben is
folytatódik, idén a kerületi önkormányzat támogatásával.
4.10. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Tevékenység megnevezése

iskolai kórus próbája

Résztvevő

kórustagok

Időpont,
helyszín

hétfő 15:00

Felelős

Mohai Tibor György

Iskolánkban a tehetséggondozás egyéni konzultációkkal, vagy csoportosan, szakköri
formában zajlik. A szakkörök a jelentkezések felmérése után, intézményvezetői engedéllyel
október hónapban indulnak.
Az egyéni tehetséggondozás, versenyfelkészítés a szaktanárok javaslata és az érintett
tanulókkal való egyeztetés alapján szükség szerint zajlik.
4.11. Színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok
bemutatóhelyeinek látogatás

A jelenlegi – vírusveszéllyel terhelt – helyzetben nem sok olyan közösségi tevékenységet
tudunk tervezni, ami az iskolai hagyományoknak megfelelően a tanév során színházba,
nyilvános előadásokra, hangversenyekre, kiállításokra vinné el a fiatalokat. A
munkaközösségi munkatervekben ugyan szerepelnek ilyen törekvések. Ahogy az elmúlt
években is mindig, sok kulturális programot kínálunk a szaktantárgyakhoz kötötten és
osztályfőnöki szervezésben is.
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4.12. Az első évfolyamos tanulók beiskolázása
4.13. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatok
feladat / esemény

felelős

határidő

jelentkeztetés érettségi vizsgára

Horváth
Ferenc

2022.02.01.

vizsgabizottságok létrehozása,

Horváth

jelöltek besorolása

Ferenc

írásbeli vizsgák előkészítése

Horváth
Ferenc

2022.05.02. 2022.05.23.

szóbeli vizsgák előkészítése

Horváth
Ferenc

2022.06.13.

Horváth

2022.06.15 -

Ferenc

2022. 06.21.

Horváth
Ferenc

2022.07.11.

szóbeli vizsgák lebonyolítása
a vizsgadokumentumok benyújtása
az illetékes hivatalokba

2022.03.01.

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL
ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK

finanszírozás
érintett pedagógus

továbbképzés megnevezése

(önköltséges,
tanulmányi szerződéses

időpont

stb.)
A gamification elmélete és

2021.09.01

gyakorlata

2021.12.31

Farkas László Zsolt

A gamification elmélete és
gyakorlata

2021.09.01
2021.12.31

-

Jaksa Eleonóra

A gamification elmélete és
gyakorlata

2021.09.01
2021.12.31

-

A gamification elmélete és

2021.09.01

-

gyakorlata

2021.12.31

Csabai Anita

Kovácsné Papp Ida
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-

tankerületi finanszírozás

tankerületi finanszírozás

tankerületi finanszírozás

tankerületi finanszírozás

finanszírozás
érintett pedagógus

Szente-Varga Lilla

Vargáné Paksi Tünde

továbbképzés megnevezése

(önköltséges,

időpont

tanulmányi szerződéses
stb.)

A gamification elmélete és
gyakorlata

2021.09.01
2021.12.31

-

A gamification elmélete és

2021.09.01

-

gyakorlata

2021.12.31

Szeghi-Török Dóra

2021.09.01

Játékra fel!

2021.12.31

-

tankerületi finanszírozás

tankerületi finanszírozás

tankerületi finanszírozás

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
6.1.

Iskola és szülői ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
intézményvezető tájékoztat:


2021.10.05. 18:00 A szülői választmány megbeszélése (online értekezlet) –
tisztségviselők megválasztása, illetve megerősítése, a tanév programjának és
feladatainak egyeztetése. (felelős: Hutai László)



2022.01.04. 18:00 A Szülői választmány ülése (online értekezlet) – Aktuális
kérdések, valamint a Szülők Báljának előkészítése. Magának a bálnak a
megrendezhetőségéről vagy elmaradásáról később születik döntés az aktuális
járványügyi helyzet fényében. (felelős: Hutai László)



2022.05.16 17:00 A magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatra 9. évfolyamra felvett
tanulók szülői értekezlete. (felelős: Hutai László)



2022.05.17. 17:00 A magyar-német két tanítási nyelvű tagozatra és a normál
tagozatra felvett tanulók szülői értekezlete. (felelős: Hutai László)

Az osztályfőnökök:


2021.09.21. 18:00 Online osztályszülői értekezletek – a tanév programjának
ismertetése,

szülői

munkaközösségek

vezetőinek

megerősítése. (felelős: osztályfőnökök + Czompó Ildikó)
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megválasztása,

illetve



2022.02.01. 18:00 Osztályszülői értekezletek (felelős: osztályfőnökök)



Az osztályfőnökök az e-naplón keresztül, illetve az osztály-levelezőlistákon, valamint
a közösségi oldalak segítségével tartják a kapcsolatot a szülőkkel.

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:


2021.11.09. 17:00 Szaktanári fogadóóra – online – 19:00 óráig (felelős: Horváth
Ferenc)



2022.03.29. 17:00 Szaktanári fogadóóra – 19:00 óráig (felelős: Horváth Ferenc)



A szaktanárok és az iskolavezetés bármikor rendelkezésére áll az iskolát megkereső
szülőknek. Ehhez csak időpontot kell egyeztetni azzal a kollégával, akivel a szülő
beszélni kíván.

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
feladat / esemény
Szülők Bálja

6.2.
Az

felelős

határidő

Hutai László

2022.02.18.

eredményességi
mutató

A fenntartóval való kapcsolattartás
iskolai

munka

megfelelő

szintű

irányításának

érdekében

az

iskola

vezetőségének

állandó

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal.

A kapcsolattartás tartalmi elemei:
Szakmai irányítás

Intézményi kapcsolattartók
intézményvezető és helyettesei

Gazdasági ügyintézés

Somogyi Mónika

HR ügyintézés

Somogyi Mónika

Műszaki ügyek

Horváth Ferenc intézményvezetőhelyettes és Német Sándor
gondnok

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE
Hónap

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés célja

Alkalmazott

módszer
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Ellenőrzést végzők

08.1508.31.

09.0109.31.

Tantárgyfelosztás
ellenőrzése

Az
engedélyezett dokumentum
státusz
és
a ellenőrzése
felhasználható
óratömeg
megfeleltetése

Argayné Magyar
Bernadette

Javítóvizsgák
dokumentációja

A
dokumentum dokumentum
vezetésének
ellenőrzése
szabályossága

Argayné Magyar
Bernadette,
Horváth Ferenc

Egyéb foglalkozások Valamennyi
megbeszélés,
jelentkező
tanuló megfigyelés
szervezése,
részére biztosított a
beindítása
délutáni foglalkozás
(szakkör,
OKTV
felkészítők,
korrepetálás)

Argayné Magyar
Bernadette;
Horváth Ferenc

Ügyelet
megszervezése

Biztosított a tanulók
felügyelete

megfigyelés

Argayné Magyar
Bernadette

Tömegsport
foglalkozások
beindítása

Egészséges életmódra megfigyelés
nevelés megvalósulása

Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Tantermek rendjének szakszerű szemléltető szemle
–
ellenőrzése
anyagok,
ízléses tantermek
dekoráció
bejárása
beszámoltatás

A diákönkormányzat Diákjogok
munkájának
érvényesülése
beindítása

a Hutai
László
Horváth Ferenc
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

A
munkaköri Az órakedvezmények dokumentum
leírások aktualizálása feladattal
való ellenőrzése
feltöltése

Hutai
László,
Horváth Ferenc

Az
osztályöltözők A tisztaságra, a rendre, megfigyelés
rendjének
az
egészséges
ellenőrzése
életmódra
nevelés
megvalósulása

Hutai
László,
Horváth Ferenc

Szülői
értekezlet Szülők
megfelelő beszámoltatás
előkészítése
informálása

Hutai
László,
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi
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Az ebédelés rendje,
rendezettsége

Az ebédelés megfelelő megfigyelés
feltételeinek
biztosítása

Az október 6-i műsor Az
elkészítése
színvonala

10.0110.30.

Törzslapok
megnyitása a kezdő
évfolyamokon

Mulasztások
igazolása

11.0111.31.

12.0112.24.

ünnepély az
elkészült Nemcsicsné
felvétel
Molnár Gyöngyi
meghallgatása

A beiratkozó tanulók
nyilvántartásba vétele

Az október 23-i Az
műsor elkészítése
színvonala

Horváth Ferenc,
Argayné Magyar
Bernadette

megfigyelés

Argayné Magyar
Bernadette

próbák Hutai
ünnepély a
László,
meglátogatása
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

A
mulasztások elektronikus
Hutai
László,
igazolásának megléte napló áttekintése Argayné Magyar
Bernadette

Kréta
e-napló Pontos,
naprakész dokumentumalkalmazása
adminisztráció
elemzés

Hutai
László,
Horváth Ferenc

Az intézményi szintű Pontos,
valós dokumentum
októberi statisztika adatszolgáltatás
ellenőrzése
elkészítésének
ellenőrzése

Hutai László

Közösségi szolgálat
adminisztrációjának
ellenőrzése

Pontos adminisztráció

Az országos mérés
tapasztalatai

Intézkedés
a beszámoltatás
tapasztalatok tükrében szóban

humán és reál
munkaközösségvezetők

Érdemjegyek
mennyisége

Jogszabályi
megfelelés

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

dokumentum
ellenőrzése

A
közösségi A napló
szolgálat ellenőrzése vezetés

dokumentum
ellenőrzése
naprakész dokumentum
ellenőrzése
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Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Felvételi
előkészítése

eljárás zökkenőmentes
lebonyolítás

Az
osztályokban Munkafegyelem,
folyó nevelő - oktató tanulmányi fegyelem
munka helyzete

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

beszámoltatás
szóban

Hutai
László,
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

dokumentum

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

Átsorolások
ellenőrzése

Besorolás szerinti bér

Érettségire

Tanulói jelentkezési dokumentum
lapok,
adatlapok ellenőrzése
pontos kitöltése

ellenőrzése

jelentkezés,
továbbtanulás
előkészítése
01.0101.31.

dokumentum
ellenőrzése,
beszámoltatás
szóban

Horváth Ferenc

Március 15-i iskolai A műsor színvonala
ünnepély
előkészítése

forgatókönyv

Hutai
László,
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Iskolai tanulmányi Jelentkezés
versenyek
mennyisége

szóbeli
tájékoztatás

munkaközösségvezetők

A szülői értekezlet
előkészítése
02.01 – A tanulói balesetek
02.28. nyilvántartása

A szülők megfelelő beszámoltatás
tájékoztatása

Hutai
László,
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Pontos
adatszolgáltatás

Hutai László

beszámoltatás

feladatok beszámoltatás
A munkaközösségi A
részarányos
munkatervek
megvalósulása
átnézése

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

DÖK
programok A
programok beszámoltatás
megvalósulása
elfogadottsága,
részvétel
a
programokon

Hutai
László,
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

beszámoltatás

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

OKÉV
előkészítése

mérés A személyi és tárgyi
feltételek
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A
ballagás Tárgyi
előkészítése
megléte

feltételek műsorterv
értékelése

Hutai László

A
tanulmányi Tartalmas tanulmányi
kirándulások
kirándulás
előkészítése

beszámoltatás

Horváth Ferenc

Az újonnan felvettek Kulturált ismerkedés,
szülői értekezlete, a játék
tanulók fogadásának
előkészítése

beszámoltatás

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette

szemrevételezés

Hutai László

05.01 – Selejtezés
05.30.
Tanári ügyelet

Meghibásodott
eszközök
összegyűjtése

rend és a fegyelem megfigyelés –
fenntartása,
ügyelet szükség esetén
ellátása
feljegyzés
készítése

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette,
Horváth Ferenc;
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Tanári ügyelet

rend és a fegyelem megfigyelés –
fenntartása,
ügyelet szükség esetén
ellátása
feljegyzés
készítése

Hutai
László,
Argayné Magyar
Bernadette,
Horváth Ferenc;
Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

06.0106.30.

Havi ütemterv

megfigyelés
megfelelő
kommunikációáramlás
biztosítása

Nemcsicsné
Molnár Gyöngyi

Az ellenőrzés folyamatos és visszatérő a következő esetekben
Munkaközösségi
tervek

tervek megvalósulása

dokumentum
ellenőrzése
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munkaközösségvezetők

Munkaközösségi
tervek

tervek megvalósulása

dokumentum
ellenőrzése

Tanulói nyilvántartás tanulói
vezetése
ellenőrzése

létszám dokumentum

Tanulói nyilvántartás tanulói
vezetése
ellenőrzése

létszám dokumentum

Versenyeken
részvétel

munkaközösségvezetők
Hutai László

ellenőrzése
Hutai László

ellenőrzése

való jelentkezések száma, megfigyelés
elért eredmények

Argayné Magyar
Bernadette

Évente két alkalommal (januárban és júniusban) intézményvezetői ellenőrzésre kerül sor
az alábbi területeken
A
bizonyítványok pontos adminisztráció
ellenőrzése

dokumentum

Hutai László

ellenőrzése

Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése
Ellenőrzési tartalom

Ellenőrzésért
felelős személy

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzés
módszere

Ellenőrzés
rögzítésének
módja

Tantárgyfelosztás

Argayné Magyar június
- dokumentum
Bernadette
szeptember ellenőrzése

Órarend

Argayné Magyar augusztus
Bernadette
31.

dokumentum
ellenőrzése

Munkaközösségi
munkatervek

Hutai László,

szeptember

dokumentum
ellenőrzése

Tanmenetek

munkaközösség- szeptember
vezetők,

dokumentum
ellenőrzése

Argayné Magyar
Bernadette

Hutai László,
Argayné Magyar
Bernadette
Törzslapok megnyitása Argayné Magyar szeptember
Bernadette
30.
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dokumentum
ellenőrzése

BTM és SNI tanulók
szakvéleményének
megléte, érvényessége

Nemcsicsné
Molnár
Gyöngyi,
Horváth Ferenc

Érettségire jelentkezés, Horváth Ferenc
továbbtanulási lapok

szeptember dokumentum
vége,
ellenőrzése
február eleje
február

lista készítése

dokumentum
ellenőrzése

Érettségi
dokumentumok

Hutai
László, május
Horváth Ferenc

dokumentum
ellenőrzése

Bizonyítványok
kitöltésének
ellenőrzése

Hutai László

augusztus,
június

dokumentum
ellenőrzése

Hiányzások
igazolásának
ellenőrzése

Hutai
László, november,
Argayné Magyar január,
Bernadette
május

dokumentum
ellenőrzés

feljegyzés

A pedagógiai munka ellenőrzése
Ellenőrzés formája

Ellenőrzésért
felelős személy

Módszer

Időpont

Ellenőrzés
rögzítése

Hiányosságok
észlelésekor a
beavatkozás
formája

Óralátogatások: Hutai
László,
Argayné
- tanóra
Magyar
- tanórán kívüli Bernadette,
foglalkozások
Nemcsicsné
Molnár
Gyöngyi;

- aláírás
naplóban;

bejelentett
hospitálás

a Módszertani
hiányosság
esetén:

- továbbképzés
ezt követően
- feljegyzés a
értékelő
tapasztalatok- -hospitálási
folyamatos
beszélgetés
ról;
lehetőség

Horváth Ferenc,
Az
óra
munkaközösségelemzésének
vezetők
szempontjai:
önértékelés
szempontsora

ÓRALÁTOGATÁS:
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- szaktanácsadói
- pedagógus segítség
kérésére

minősítés
készítése;

A minősítés előtt állók látogatása (előzetes egyeztetés alapján)
Az intézményi önértékelési terv szerint (előzetes egyeztetés alapján)
Az új kollégák meglátogatása (előzetes egyeztetés alapján)
A felmerült eseti problémák miatti látogatás (előzetes egyeztetés alapján)
Tanulói
produktumok
vizsgálata

november feljegyzés
Hutai
László,
Argayné
- felmérések
Magyar
eredményeinek
Bernadette,
elemzése
január,
feljegyzés
Horváth Ferenc,
május
Nemcsicsné
versenyMolnár
eredmények
Gyöngyi;
számontartása
munkaközösségfolyamatos feljegyzés
vezetők
bukások
száma, aránya

tovább- január,
tanulási
június
eredmények,
arányok

statisztika

Értékelő
beszélgetés az
adott
pedagógussal

Munkaközösségi
megbeszélés

Félévi és év végi
értékelő
értekezleten
történő elemzés

elemzése
június

statisztika

feladatok
kijelölése
(tantestületi
döntés)

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK
A Karinthy Frigyes Gimnázium továbbra is kiemelkedően fontosnak tartja a Nemzetközi
Érettségi Programban való részvételünket. Ehhez szükség van a fenntartó és az
iskolánknak otthont adó kerület önkormányzatának támogatására is.
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Bízunk benne, hogy az – eddig köszönettel tapasztalt – támogatás ebben a tanévben is
– legalább az előző évi szinten – megmarad, így folytatni tudjuk ezt a tantárgyi és tanításmódszertani szempontból egyaránt nagy kihívást jelentő, de ugyanakkor rendkívül innovatív
és a magyar köznevelésnek is fontos programot.

MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES MUNKAPROGRAMJA)
1. sz. melléklet – Az angol munkaközösség munkaterve
2. sz. melléklet – A biológia – kémia – földrajz munkaközösség munkaterve
3. sz. melléklet – A fizika – informatika – közgazdaságtan munkaközösség munkaterve
4. sz. melléklet – A magyar munkaközösség munkaterve
5. sz. melléklet – A matematika munkaközösség munkaterve
6. sz. melléklet – A német munkaközösség munkaterve
7. sz. melléklet – Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
8. sz. melléklet – A spanyol – francia – orosz munkaközösség munkaterve
9. sz. melléklet – A testnevelés munkaközösség munkaterve
10. sz. melléklet – A történelem munkaközösség munkaterve
11. sz. melléklet – Iskolai sportkör szakmai programja
12. sz. melléklet – Az iskolai diákönkormányzat (IDB) munkaterve
13. sz. melléklet – Az iskolai könyvtár munkaterve
14. sz. melléklet – A 2020-2021-es tanév részletes programja
15. sz. melléklet – Intézkedési terv a 2019. március 22-i tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése alapján
16. sz. melléklet – Fejlesztési terv az Intézményi önértékelés alapján
17. sz. melléklet – Önfejlesztési terv a vezetői önértékelés alapján
18. sz. melléklet – Vizuális kultúra munkaterv
19. sz. melléklet – Járványmegelőzési / védekezési protokoll
20. sz. melléklet – Felkészülés az esetlegesen bevezetendő digitális munkarendre
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