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1. Bevezető  

1.1. A tanév munkájának tervezésekor figyelembe veendő jogszabályok (felsorolás –utalva az 

esetleges jogszabályi változásokra)  

Kozák András  

Módosító jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása (2022. május 24.)  

2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése 

érdekében egyes törvények módosításáról  

2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról 

2021. évi LXII. törvény a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről  

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről  

2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításairól  

2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről  

2022. évi VII. törvény egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a 

kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról 

2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint 

egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításairól 

2022. évi XXIII. törvény egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról 

165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási 

kérdésekről 

238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással 

összefüggő módosításáról 

Mozgó jogszabályok: 

2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (Kvtv.) 

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről (Tvr.) 

23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

Módosított jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.) 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
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277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

(Tvkr.) 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (Nat) 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

(Nkt. Vhr.) 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (Épr.) 

Különleges jogrenddel összefüggő szabályozók: 

2022. évi VI. törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve 

humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról 

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 

illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 

veszélyhelyzeti szabályokról 

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszüntetéséről 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának 

veszélyhelyzeti szabályairól 

269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának 

veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli 

kivételekről 

281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra 

jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos 

egyes rendelkezésekről299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet a köznevelési és szakképző 

intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának 

megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról. 

320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról 

Fontosabb háttérszabályozók: 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről (Tbj.) 

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről1997. évi CLIV. 

törvény az egészségügyről (Eütv.) 

2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről (Hkr.) 
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (Műkr.) 

Jelentős szakmai anyagok: 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve. 

2022. május, EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága 

Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről. 6. verzió. 2022. április, EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkársága  

1.2.Helyzetelemzés 

1.2.1.1. Tanulói létszám (osztályok száma és osztálylétszámok szeptember 1-jén) 

Az osztályok száma: 24 

A tanulók létszáma: 771 

Az engedélyezett pedagógus státusz: 66 

Az engedélyezett pedagógiai munkát segítő: 11,5 

Az engedélyezett technikai létszám: 13 

 

Osztály 
 

megnevezése 
Tényleges  

létszám 
SNI tanulók 

 száma 

BTM 
tanulók  
száma számított létszám 

5.e 31     31 

6.e 34     34 

7.e 32     32 

8.e 33     33 

9.a 32     32 

9.b 32     32 

9.c 34     34 

9.d 33 1 1 34 

9.e 32   1 32 

10.a 30     30 

10.b 35     35 

10.c 34 1   35 

10.d 32   3 32 

10.e 30 1   32 

11.a 32     31 

11.b 30     30 

11.c 33   2 33 

11.d 33     33 

11.e 33     34 

12.a 31     31 

12.b 33     33 

12.c 31 1 2 33 

12.d 31 1 1 33 

12.e 30 1 1 32 

Össz.: 771 6 11 781 
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     Egyedi tanrend szerint tanul: Szegő Csenge 10.b és Vidnyánszky Mátyás 11.d és Lehmayer Zsombor 

10.c 

Tanulói jogviszonyt szüneteltet: Tar Janka 9.a 

SNI 6 fő, BTMN 11 fő  

1.2.1.2. Tárgyi feltételek 

Nyáron megvalósult karbantartások, beszerzések 2022.08.30. 

Tankerület támogatással megvalósult karbantartások. 

 A hibás bejövő fő vízelzáró cseréje 

 Kávéautomata áthelyezése 

 Elektromos főelosztó korszerűsítése 

 Neoncsere a tornateremben  

 Linóleum javítás a folyosókon 

 Lábazat javítása a fsz-i folyosón 

 A korábbi csőtörés során tönkrement kövezet cseréje a büfében, a fsz-i folyosón és fiú mosdóban 

 Portai beázás nyomainak javítása (glettelés, festés) 

 Vakolat javítása (glettelés és festés): igazgatói iroda, titkárság, fsz. 4, 5, 7, 208 

 Sérült szaniterek cseréje a fsz-i mosdóban 

Intézményi karbantartások: 

 Szekrények, zárak javítása 

 Bejárat melletti kerítés festése 

 Több teremben a fali lécek rögzítése, szegélyek pótlása, padok felújítása 

 

Tankerületi támogatással megvalósult beszerzés: 

 Mobil „filces” tábla a 201-es terembe 

 Telefonkészülék a laborba 

Alapítványi beszerzések: 

 Két osztály tanulói számára új szekrények a fsz-i folyosóra 

 Földszinti és az első emeleti tanuló szekrények felújítása 

 Számítástechnikai karbantartás támogatása 

 Street workout pálya aljazának beszerzése (geotextilia, mulcs). (A testnevelő munkaközösség tette le.) 

 

 

ÉTC támogatása: 

 A tornaterem új tornapadlós burkolata 

Karbantartás – beszerzés igény az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 

A meg nem valósult karbantartások, melyek a legfontosabbak lennének: 

 Elektromos hálózat felújításának folytatása, lámpatestek további cseréje. 
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könyvtárban fénycsőcsere és két újabb armatúra felszerelése 

1.em. folyosó, lépcsőház, kollégiumi folyosó 

bejárattól földszinten át a kijáratig. 

 A labor tanári asztalainak felújítása  

 Új tábla (krétás, nyitható, „üveg tábla”) (1k3) 

 Íróasztallap csere (1k3) 

 Robotika oktatáshoz 4 tanulói és egy demonstráció (tanári) robot és terepasztal  

 Projektorok korszerűsítése (beszerzése) 

 Polcok a toronyszoba alatti tárolóba 

 Műfüves focipálya felületének felújítása 

 A régi tornaterem radiátor fa védő-burkolata hiányos, javításra szorul 

 Kültéri kosárpálya felújítása a Magyar Kosárlabda Szövetség pályázatával, Tankerület és VMG DSE 

anyagi segítségével.  

Ehhez kapcsolódó fejlesztés: 

a kerítés magasítása kosárlabdapálya mellett, 

új kosárállványok kihelyezése.  

 Lábazat javítása (ablakoknál beázik)                         

 ebédlő,  laborokban, orvosi szoba 

                     fsz. 7 

                      iskola pszichológusi szoba 

                         111-es terem 

 Riasztórendszer az épületbe (legalább az kijárati ajtókhoz nyitásérzékelő) 

 Oktatási segédanyagok beszerzése (digitális tananyagok, Mozabook…) 

 Dekorációs anyagok beszerzése (az osztálydíszítések anyagi feltételei) 

 Helyiségek festése (fsz 6., díszterem, 201, 202, 203-as tanári dolgozószoba, 2k1, titkárság, igazgatói 
iroda) 

 A labor tanári asztalainak felújítása  

 Íróasztallap csere (112) 

 könyvtárban fénycsőcsere és két újabb armatúra felszerelése az 1.em. folyosó, lépcsőház, kollégiumi 

folyosó bejárattól földszinten át a kijáratig. 

 

1.2.1.3. Személyi feltételek 

 

Miniszteri Elismerő Oklevél-Buttinger Dániel  

„Aranycsengő” Oklevél – Kesztler Józsefné 

Pedagógus Szolgálatért Érdemérem (december 1.):  Besenyői Erika, Dózsa Györgyné 

Versits Lívia Érd Közneveléséért Díjban részesült. Szeretettel gratulálok ezúton is kiemelkedő 

pedagógiai, oktató munkájához! 
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Intézményükben 19 mesterpedagógus, 1 kutatótanár tanít 

1. Kutatótanár: Dr. Stencinger Norbert István 

2. Benczéné Dizseri Márta Szakértői feladatot ellátó mesterpedagógus 

3. Csatlós Mária mesterpedagógus 

4. Egyedi Csabáné Szakértői feladatot ellátó mesterpedagógus 

5. Geri Csaba Géza mesterpedagógus 

6. Homoki Árpád mesterpedagógus 

7. Károlyiné Bódi Gabriella Krisztina mesterpedagógus 

8. Kukovecz Györgyné mesterpedagógus 

9. Kulcsár Edit mesterpedagógus 

10. Maksa Katalin mesterpedagógus 

11. Molnárné Kállay Andrea mesterpedagógus 

12. Nagyné Solti Gabriella Szakértői feladatot ellátó mesterpedagógus 

13. Nyitrai Tamás Zsoltné Szakértői feladatot ellátó mesterpedagógus 

14. Pósch Ibolya mesterpedagógus 

15. Ruzsenszki Magdolna mesterpedagógus 

16. Somfainé Szücs Mária mesterpedagógus 

17. Sulainé Szegedi Nóra mesterpedagógus 

18. Szilasné Mészáros Judit Klára mesterpedagógus 

19. Tóth László mesterpedagógus 

20. Versits Livia mesterpedagógus 

HUMÁN ERŐFORRÁS 

Új, belépő kollégák: matematika-informatika: Gergely Csilla áthelyezéssel teljes állású határozatlan 

idejű foglalkoztatás 

testnevelés: Bálintné Hegedűs Magdolna áthelyezéssel érkezett, osztályfőnökhelyettes 11.d 

ének: Vinczeffy Adrienne nyugdíjas pedagógus 9-10. évfolyam+ kórus ( 4 óra ) félállású 

1 takarító 

laboráns – szeptember 22-től 

Részmunkaidős : Krúdy-Domonkos Tünde 75%-os  

Buttinger Dániel 80 % és  20 %-ban pedagógiai asszisztens,  

Gergely Farnos Lilla 67 %  

Somfai Péter 63 % 

Pásztory Ildikó 70% 

Ungvári Zsolt Gyuláné 46%-ban NOKS könyvtáros, 54% -ban olasz szakos tanár 

Gyakornokok:   

Böhm Alexandra német nyelvoktatás és osztályfőnök ( 65%)  és pedagógiai asszisztens 35% állásban, 

DMSP.  

T. Mészáros András angol-magyar osztályfőnök-helyettes 
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Salló Judit angol nyelv és osztályfőnök-helyettes 

Tartósan távol: Szikszai Réka GYES, Pálfy Ágnes GYES 

Óraadók:  

Regéné Viktor Zsuzsanna ének 5-8. évfolyam 5 óra/ hét  

Bóna Eszter társastánc 5 óra/hét 

Gyenese Krisztián – néptánc 5-6.  2 óra/hét 

Kuzsel Balázs – kötelező tömegsport foglalkozások 9 óra/ hét 

Szentey Dániel – rendszergazda 

Jelenleg részmunkaidős álláshelyeink vannak, melyeket túlmunkával tudunk ellátni. 

 Szakos hiány ének immár 2. éve nincs szakos ellátással ének oktatás, a helyi tanterv előírásait nem 

tudjuk 9. és 10. évfolyamon biztosítani nincs kórus.  

NAT 2020 még felmenőben van így óraszám átrendeződések várhatók.  

ének , testnevelés, matematika, informatika, angol, biológia, német szak 

INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

Szilasné Mészáros Judit intézményvezető 

Általános intézményvezető helyettes   Molnárné Kállay Andrea 

Pedagógiai igazgatóhelyettes  Nagyné Solti Gabriella 

Szervezeti intézményvezető helyettes Geri Csaba 

Iskolatitkár Kesztler Józsefné, Pataki Bernadett 

Diákmozgalmat patronáló tanár Böhm Alexandra 

Laborvezető Homoki Árpád 

Pedagógus pedagógiai  asszisztens Buttinger Dániel 20%,  Böhm Alexandra 35%  

Egyéb megbízatások: 

Iskolapszichológus Nagy Zsófia 

Szociális segítő: Nagy Mónika 

Iskolarendőr: Pintér Imre 

Könyvtárostanár: Ungvári Zsolt 

NOKS-os Péterné Závodszky Ibolya,  

Körmendi-Tóth Andrea 

Könyvtáros NOKS-os Ungvári Zsolt Gyuláné pedagógus 

Laboráns: Steffelné Nagy Nikolett, Heim Attila, Rácz Mihály Lászlóné (szeptember 22-től) 
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Oktatás-technikus Balázs Attila 

Rendszergazda Török Zoltán és Szentey Dániel 

Az iskolában működő szervezetek: 

A közalkalmazotti tanács elnöke: Kukovecz Györgyné 

A szülői munkaközösség elnöksége: Bódizs Éva, Rihóné Siliga Zsanett, Takács Ildikó Ágnes 

A diákönkormányzat diák vezetője: Rihó Csenge 

Stúdió működtetéséért felelős pedagógus: Varga Zsolt 

Adatvédelmi felelős: Pataki Bernadett 

Tűz-és balesetvédelmi felelős: Závodszky Ibolya 

Szakmai munkaközösségek 
1. osztályfőnöki munkaközösség 

Munkaközösségvezető : Kulcsár Edit 

Biró Gábor 

Böhm Alexandra 

Buttinger Dániel 

Csatlós Mária 

Egyedi Csabáné 

Gálné Jobbágy Erika Erzsébet 

Gergényi Attila Mihály 

Háriné Mayer Krisztina 

Homoki Árpád 

Kállay Adrienn 

Kállayné Szerényi Júlia 

Kertmeginé Márki Borbála 

Kitzinger István 

Krúdy Péter 

Maróti Zsolt Viktor  

Mihalicza Gizella  

Nyitrai Tamás Zsoltné 

Orosz Andrea 

Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna 

Schwindtné Katona Tünde  

Timár Zsuzsa 

Tóth László 

Zalaváriné Muk Ágota 

 

 

2. magyar – művészetek munkaközösség 

Munkaközösségvezető : Maróti Zsolt Viktor  

Gergely-Farnos Lilla 

Háriné Mayer Krisztina 

Krúdy-Domonkos Tünde 

Maksa Katalin 

Pósch Ibolya 

Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna 

Somfainé Szűcs Mária 

T. Mészáros András 
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Vinczeffy Adrienne 

Zalaváriné Muk Ágota 

Regéné Viktor Zsuzsanna - óraadó 

 

3. történelem-földrajz munkaközösség 

Munkaközösségvezető :Dr. Stencinger Norbert István  

Biró Gábor 

Böhm Alexandra 

Buttinger Dániel 

Károlyiné Bódi Gabriella Krisztina 

Kukovecz Györgyné 

Maróti Zsolt Viktor  

Molnárné Kállay Andrea 

Nédermann Anna Mária 

Somfai Péter 

Tóth László 

Ungvári Zsolt Gyula 

 

4. angol – olasz –latin  nyelvi munkaközösség 

Munkaközösségvezető :Baranyainé Szabó Katalin 

Gergényi Attila Mihály 

Klekner Zoltán 

Orosz Andrea 

Pálfi Ágnes  - tartósan távol  

Schwindtné Katona Tünde  

Szikszai Réka – tartósan távol  

Salló Judit 

Somfai Péter 

Timár Zsuzsa 

T. Mészáros András 

Ungvári Zsolt Gyuláné 

 

5. német-francia nyelvi munkaközösség, 

Munkaközösségvezető: Hornung Zsuzsanna  

Baloghné Horváth Ildikó 

Benczéné Dizseri Márta 

Böhm Alexandra 

Egyedi Csabáné 

Harmathy Veronika 

Háriné Mayer Krisztina 

Károlyiné Bódi Gabriella Krisztina 

Krúdy-Domonkos Tünde 

Lázár-Szerényi Boglárka 

Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna 

Somfai Péter 

Szikszai Réka 

 

6. matematika - fizika – digitális kultúra munkaközösség 

Munkaközösségvezető: Ruzsenszki Magdolna  

Csatlós Mária 

Gergely Csilla 

Geri Csaba Géza  

Gálné Jobbágy Erika Erzsébet 

Kállay Adrienn 

Kulcsár Edit 
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Mihalicza Gizella  

Nyitrai Tamás Zsoltné 

Petrovácz Ilona Erzsébet 

Schwindtné Katona Tünde  

Sirhan Bálint 

Sulainé Szegedi Nóra 

Szilasné Mészáros Judit Klára 

Szűcs Miklós 

Takátsné Lucz Ildikó Ágnes 

Tarcza Tímea 

Varga Zsolt 

Vörösné Balogh Janka 

 

7. biológia-kémia munkaközösség 

Munkaközösségvezető : Kitzinger István 

Homoki Árpád 

Kállayné Szerényi Júlia 

Kertmeginé Márki Borbála 

Kukovecz Györgyné 

Lázár-Szerényi Boglárka 

Versits Lívia 

 

8. testnevelés munkaközösség 

Munkaközösségvezető : Pásztory Ildikó  

Bálintné Hegedűs Magdolna  

Krúdy Péter 

Nagyné Solti Gabriella  

Valaczkay Gábor 

Bóna Eszter 

Gyenese Krisztián néptánc 

Kuzsel Balázs 

 

2. A belügyminiszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről és A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ alapján: 
 

2.1. Iskolai szünetek időtartama 

 

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. november 7. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2023. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2023. április 12. (szerda). 

2.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

1. december 2. Pályaorientációs nap                                                                                 

2. január 27.  Félévi nevelőtestületi értekezlet 

3. február 15.  Tankerületi szakmai nap 

4. április 5.              Tanítás nélküli munkanap 

5. május 8.  Magyar nyelv és irodalom érettségi 

6. május 9.   Matematika érettségi 
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7. június 14.  Diáknap 

 

 

2.3. Vizsgák időpontjai (érettségi, belső vizsgák) 

osztályozóvizsgák: 2022. augusztus 29.30.31., 2023. április 13-28. és 2023. június 1-15. 

egyedi tanrend szerint tanulók félévi / év végi osztályozóvizsga időintervalluma: 

2023. január 9-18./ 2023. június 1-9. 

 
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok: 

ÉRETTSÉGI, Írásbeli vizsgaidőszak október-november 

1.  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga  Középszintű írásbeli érettségi vizsga  Időpont  

3.  magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom,  2022. 

október 17., 

8.00  

4.  földrajz  földrajz  2022. 

október 17., 

14.00  

5.  matematika  matematika  2022. 

október 18., 

8.00  

6.  latin nyelv, héber nyelv  latin nyelv, héber nyelv  2022. 

október 18., 

14.00  

7.  történelem  történelem  2022. 

október 19., 

8.00  

8.  francia nyelv  francia nyelv  2022. 

október 19., 

14.00  

9.  angol nyelv  angol nyelv  2022. 

október 20., 

8.00  

10.  kémia,  kémia,  2022. 

október 20., 

14.00  

11.  vizuális kultúra  vizuális kultúra  2022. 

október 21., 

8.00  

12.  filozófia  filozófia  2022. 

október 21., 

14.00  

13.  német nyelv  német nyelv  2022. 

október 24., 
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8.00  

14.  dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret  dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret  2022. 

október 24., 

14.00  

15.  informatika, digitális kultúra  informatika, digitális kultúra  2022. 

október 25., 

8.00  

16.  orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek  

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek  

2022. 

október 25., 

14.00  

17.  olasz nyelv  olasz nyelv  2022. 

október 26., 

8.00  

18.  biológia, társadalomismeret  biológia  2022. 

október 26., 

14.00  

19.  spanyol nyelv  spanyol nyelv  2022. 

október 27., 

8.00  

20.  fizika, ének-zene  fizika, ének-zene, művészettörténet  2022. 

október 27., 

14.00  

ÉRETTSÉGI Szóbeli vizsgaidőszak: 

1.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga  Középszintű szóbeli érettségi vizsga  Időpont  

2.  szóbeli vizsgák  –  2022. 

november 

10–14.  

3.  –  szóbeli vizsgák  2022. 

november 

21–25.  

2023 május-június  írásbeli érettségi vizsgák 

1.  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga  Középszintű érettségi írásbeli vizsga  Időpont  

2.  magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom,  2023. május 

8., 9.00  

3.  matematika  matematika  2023. május 

9., 9.00  

4.  történelem  történelem  2023. május 

10., 9.00  

5.  angol nyelv  angol nyelv  2023. május 

11., 9.00  

6.  német nyelv  német nyelv  2023. május 

12., 9.00  
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7.  –  informatika, digitális kultúra  2023. május 

15., 8.00  

8.  ének-zene ének-zene, művészettörténet,  2023. május 

15., 14.00  

9.  biológia  biológia  2023. május 

16., 8.00  

10.  kémia  kémia  2023. május 

18., 8.00  

11.  földrajz  földrajz  2023. május 

18., 14.00  

12.  informatika, digitális kultúra  –  2023. május 

22., 8.00  

13.  latin nyelv, héber nyelv  latin nyelv, héber nyelv  2023. május 

22., 14.00  

14.  fizika  fizika  2023. május 

23., 8.00  

15.  vizuális kultúra  vizuális kultúra  2023. május 

23., 14.00  

16.  francia nyelv  francia nyelv  2023. május 

24., 8.00  

17.  filozófia  filozófia  2023. május 

24., 14.00  

18.  mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma  mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma  2023. május 

25., 14.00  

19.  olasz nyelv  olasz nyelv  2023. május 

26., 8.00  

A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

1.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga  Középszintű szóbeli érettségi vizsga  Időpont  

2.  szóbeli vizsgák  –  2023. június 

7–14.  

3.  –  szóbeli vizsgák  2023. június 

19–30.  

 

 

2.4. Országos mérés-értékelés időpontjai (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, a tanulók 

fizikai állapotát felmérő vizsgálat) részletesen a naptárban 

A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

1. az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon  

2. kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon; 
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az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a   

3. bemeneti idegen nyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon 

4. kimeneti idegen nyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  KER szerinti 

A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri; 

kísérleti bemeneti és kimeneti mérés az 5.  évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai 

kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

A  bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor.  

A  kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

Az NTP-TK-M-21 pályázat keretében a MaTalent7 méréssel folytatódik a tanulók online matematikai 

tehetségazonosítása. Célunk, hogy a mérés lehetőségét az ország összes érintett tanulója számára elérhetővé 

tegyük. Ehhez az idei pályázat keretein belül is biztosítjuk a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét 

valamennyi intézmény összes feladatellátási helye számára. 

A matematikai tehetségazonosító online mérést 2022. szeptember 12-13. vagy 2022. szeptember 14-15. 

végezhetik el az 5. évfolyamos tanulók körében.  

TERVEZETT IDŐPONTOK A BEMENETI MÉRÉSEKRE 

OKTÓBER: 

3. hétfő A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam  

4. kedd A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam 

5. szerda A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam 

6. csütörtök A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam  

11. kedd   A bemeneti mérés lebonyolítása 8. évfolyam 

12. szerda A bemeneti mérés lebonyolítása 8. évfolyam 

25. kedd A bemeneti mérés lebonyolítása 6. évfolyam 

26. szerda A bemeneti mérés lebonyolítása 6. évfolyam 

NOVEMBER: 

15. kedd A bemeneti mérés lebonyolítása 5. évfolyam 

 

2.5. Nevelőtestület értekezleteinek időpontja – a nevelési értekezletek témái 

Értekezletek rendje: hétfő vezetői,  

Kedd munkaközösség-vezetői,  

Szerda tantestületi operatív- csak szükség esetén, egyébként kisebb tanári közösségek összehívása és 

vezetői levél, illetve az osztályfőnöki mappa és az iskolavezetői információk kötelező figyelése 

Csütörtök / péntek munkaközösségi, de előre tervezetten, munkatervben meghatározott módon 

Információáramlás: vmg-s kör-email, intézmény mappa, értekezletek 
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Klasszikus: Értekezletek, faliújság, intézmény mappa, honlap, E-KRÉTA –Geri Csaba 

Idegennyelv kompetencia modul- KRÉTA 

Alapos megismerés után pontosan vezessük, használjuk szaktanári, osztályfőnöki 

munkánkban 

DKT-s modul. IFM,  

Újabb: e-naplón keresztüli emlékeztető, vezetői email 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium FB csoport, Tanárok FB csoport 

Munkaközösségeken belüli formák 

Nevelőtestületi értekezletek: 2022. november 20. BELSŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS a 2023-as 

szakmai ellenőrzésben, tanfelügyeletben  

PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS 

 a 2023-as tanfelügyeletben érintett kollégák belső önértékelése 

 intézményi tanfelügyelet 

 

2023. január 27. Félévi értékelő nevelőtestületi értekezlet, témái: félévértékelés, a II. félév feladatainak 

előkészítése, belső értékelés, munkaközösségi műhelyfoglalkozások  

2024 a felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása – kapcsolódó feladataink  

2023.február 15. Tankerületi szakmai nap 

 

2.6. Ünnepi megemlékezések, egyéb előre tervezhető programok, rendezvények időpontjai  - 

lásd részletes rendezvényterv,  naptár 

Október 6.  Aradi vértanúk – megemlékezés osztályfőnöki és történelem órákon, emlékfal 

állítás 

október 21.  Nemzeti ünnep az 56-os forradalomra emlékezve– diákszínpadi előadás a Szepes Gyula 

Művelődési Központban 

november 3.  A Magyar Tudomány Napja – természettudományos munkaközösségek  

november 9.  Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozatának tartandó irodalmi 

konferenciájának, melyet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából  szerveznek. 

Előzetes egyeztetés alapján az előadások a Poly-Art Alapítvány IRKA és KÉK érdeklődő közönsége 

előtt hangzanának el a Gimnázium dísztermében. Meghívót kapnának az Érdi Tankerület 

magyartanárai. 

A konferencia programja: 

– Egy tervezett Petőfi-összes kiadásának kudarca 1851-ben (Rózsafalvi Zsuzsanna,  Petőfi Irodalmi 
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Múzeum, főosztályvezető) 

– A Szeptember végén új értelmezési keretben (Eisemann György egyetemi tanár, ELTE) 

– Petőfi barátaihoz írt verseiből (Petrics Somához, Egressy Gáborhoz, Vörösmarty Mihályhoz, Várady 

Antalhoz)  (Ratzky Rita PIM ny. főigazgató) 

– Petőfi és Vörösmarty konfliktusa (Kedves Gyula ezredes-hadtörténész, Országgyűlési Múzeum) 

– Példázatok és látomások Petőfi Sándor költészetében (Heltai Bálint MIT Pest Megyei Tagozatának 

vezetője) 

 

november 11.  A magyar nyelv napja – meghívott előadók, Disputa-napok – magyar mk. 

november 25.  Szalagavató 

december. 1.  Vörösmarty nap  -  Jelvény-átadó ünnepség a 9. és 5. évfolyamon  

Vörösmarty Akadémia 

 

2023: 

január 23.   A magyar kultúra napja  / Üstökös láng  Az Üstökös láng kreatív írás és zeneszerzői 

verseny 

február 3.  Nyolcosztályos farsang 

február 18.  VÖRÖSMARTY - BÁL   

február 24.  A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  - történelem 

munkaközösség, látogatás a Terror házába a 12. történelem faktosokkal és a végzős 

humán tagozattal 

március 14.  Kós Károly program projekt nap a nemzeti ünnep alkalmából 

április 14.  Költészetnapi projekt – Tankerületi Petőfi Szavalóverseny  - magyar munkaközösség 

május 5.  du. 15.00 Ballagás 

június 5.  Nemzeti összetartozás napja 
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2.7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

2023. január 9. és 2023. május 12. között  

 

2.8. Az iskolai kórus időpontjai 

kedd 7.8. óra, szerda 7.8. óra 

 

2.9. Az iskolai sportkör szakmai programja 

A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy  

 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornacsarnok, a tornaterem, a tornaszoba, 

az edzőterem, street work out pálya és kerti fitnesz 

 a téli időszakban: a tornacsarnok, tornaterem, tornaszoba, edzőterem  

a testnevelő tanár felügyelete mellett a hétfőtől – péntekig a tanítási órákon kívül legalább két óra 

hosszat a tanulók számára nyitva legyen. 

Az intézmény vezetőinek és az iskolai sportkör kapcsolattartását a felelős intézményvezető-helyettes, 

Nagyné Solti Gabriella koordinálja. A kapcsolattartás formája: a sportkör tornaszer és egyéb 

igényeinek felmérése év elején, írásbeli, szóbeli megkeresés, utasítás, ellenőrzések, beszámolók. 

Évente két alkalommal az intézményvezető is beszámoltatja a testnevelőket.          

    Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is 

folyik, megszervezik a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 

legfeljebb heti két óra a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, iskolai sportkörben való 

sportolással  

versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr 

sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 

és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel 

váltható ki.  
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Kötelező tömegsport foglalkozásokkal biztosítjuk a 9 – 12. évfolyamon, az alábbi beosztással: 

Hétfő 7-8. óra: 9.A, 9.B, 9.D, 9.E 

Kedd 7-8. óra: 9.C, 10.C, 10.D, 10.E 

Szerda 7-8. óra: 10.A, 10.B 

A nyolcosztályos gimnázium 5. 6. évfolyamán heti 4 testnevelés óra + 1 néptánc óra szerveződik.  

A 7. és 8. évfolyamon heti 4 testnevelés óra + 1 tömegsport foglalkozást biztosítunk, csütörtökön a 7. 

órában . 

foglalkozás helyszín hétfő kedd szerda csütörtök 

röplabda 

 

Szalay Jenő 

tornacsarnok 

8-9. óra 

Nagyné Solti 

Gabriella 

 

8-9. óra 

Nagyné Solti 

Gabriella 

 

kosárlabda 
Szalay Jenő 

tornacsarnok 
 

9. óra 

Bálintné 

Hegedűs 

Magdolna, 

 

Valaczkay 

Gábor 

  

asztalitenisz, 

konditerem 

folyosó, 

konditerem 
 

8. óra 

Valaczkay 

Gábor 

  

játék 

/7-8. 

osztály/ 

Szalay Jenő 

tornacsarnok 
   

7. óra 

Bálintné Hegedűs Magdolna 

labdarúgás, 

konditerem 

műfüves 

pálya, 

konditerem 

 
7-8-9. óra 

Kuzsel Balázs 

7-8-9. óra 

Kuzsel Balázs 

7-8-9. óra 

Kuzsel Balázs 

floorball 
Szalay Jenő 

tornacsarnok 
   

8. óra 

Bálintné Hegedűs Magdolna 

atlétika udvar 
9. óra 

Krúdy Péter 
 

9. óra 

Krúdy Péter 

9. óra 

Krúdy Péter 

tartásjavítás kisterem 

7. óra 

Pásztory 

Ildikó 

 
7. óra 

Pásztory Ildikó 
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A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára 

történő beosztásának rendje: 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

testnevelési vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani.  

A könnyített vagy gyógytestnevelés vizsgálatot május 15-ig kell elvégezni, bejövő évfolyamok esetén 

szeptember első felében.  Az iskolaorvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartás vezet. 

A könnyített testnevelési órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelés tanóra 

keretében biztosítjuk. Tömegsport keretén belül heti 2 óra tartásjavító foglalkozást szervezünk. 

Intézményünk – a mindennapos testnevelés megszervezésén túlmenően – a teljeskörű 

egészségfejlesztési feladatok részeként ösztönzi olyan, a fizikai aktivitás fokozását szolgáló intézményi 

programok megvalósítását, amelyeken keresztül a tanulók – képesség- és készségszinttől, 

adottságoktól függetlenül – minél szélesebb mozgástapasztalatot szerezhetnek. Ilyen programjaink: 

Túrák szervezése, futás, sárkányhajózás, iskolai labdarúgó és röplabda, valamint atlétika versenyek 

megszervezése. Kerékpártúrák, sporttáborok, vándortáborok szervezése.  

 

 
Program Időszak 

gólyatábor augusztus vége 

szakkörök beindítása szeptember 

atlétika bajnokság, diákolimpia szeptember-október 

Magyar Diáksport Napja szeptember 24, 30 

VMGenerációk focikupa szeptember 24. 

kerékpártúra   szeptember 

kosárlabda diákolimpia november-május 

röplabda-kupák ősz-tavasz 

kerékpártúra április-május 

atlétika diákolimpia április-május 

sportnap június 

élménytábor július 

turisztika- és edzőtábor augusztus 

bringa vándortábor tábor július 
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2.10. Pályaválasztással, továbbtanulással, középfokú oktatási intézménybe történő felvételi 

eljárással kapcsolatos időpontok  

 

2022. 
november 

29. kedd Felsőoktatási tájékoztató 11-12. 17.00 Online Teams 

2022. 
december 

2. péntek Pályaorientációs nap 5-12. évfolyamon 

2023. 
január 

30. hétfő 
Félévi szülői értekezletek kezdete, a 10. évfolyamon a 
fakultációválasztás előkészítése 

2023. 
február  

15. szerda   Felsőfokú jelentkezés határideje, érettségi jelentkezés zárása 

 

Egyetemi nyílt napok 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának 

ütemezése a 2022/2023. tanévben 

Határidők  Feladatok  

2022. szeptember 

26. hétfő 

 Beiskolázási szülői értekezlet 4 évfolyamos ( 8. osztályos tanulók szülei számára ) osztályokba 

jelentkezőknek 

2022. szeptember 

27. kedd 

Beiskolázási szülői értekezlet 8 évfolyamos ( 4. osztályos tanulók szülei számára ) osztályokba 

jelentkezőknek 

2022. október 20.  A felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztató rögzítése a KIFIR rendszerben 

2022. október 20.  A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat.  

2022. október 31.  Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.  

2022. november 
11.  

Biológia, kémia, humán tanulmányi verseny 8. osztályosok számára. Nyílt nap. Játékos 
természettudományos vetélkedő, történelmi előadás. 

2022. november 
16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézmények jegyzékét. 

2022. november 
18.  

Matematika-fizika komplex tanulmányi verseny 8. osztályosok számára és nyílt nap, fizika show 

2022. december 

2. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül vizsgát szervező 

intézménybe a központi írásbeli felvételi 

2022. december 

9.  

A központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.  

2023. január 21. 

10.00  

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák az a 8 évfolyamos 

gimnáziumi osztályba és a kilencedik évfolyamra. 

2023. január 30.  Javított dolgozatok végső leadása                                                                                                                                           
Félévi szülői értekezletek kezdete 
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2023. január 31. 

14.00  

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azon tanulók számára, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni. 

2023. február 1-2.  4. osztályosok ( nyolcévfolyamos ) betekintés 

8. osztályosok ( négyévfolyamos) betekintés                
 

2023. február 9-

10.  

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Értékelő lapok kiadása. 

2023. február 27. 

– március 3.   

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.  

 Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  8 osztályos tagozat 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 8 osztályos tagozat 

11.00 Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.8 osztályos tagozat, 
és   4 osztályos 11.00(angol, német, matematika,történelem,biológia, kémia) 

11.00 Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 4 osztályos 11.00 
(angol, német, matematika,történelem,biológia, kémia) 

 11.00 Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.4 osztályos 11.00 
(angol, német, matematika,történelem,biológia, kémia) 

 

2023. március 17.  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.  

2023. március 

21–22.  

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.  

2023. március 28.  A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ABC sorrendben.  

2023. április 3.  A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.  

2023. április 13.  A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott 

módon – megküldi a Hivatalnak.  

2023. április 28.  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

2023. június 1.  A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.  

2023. június 23.  Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

 

 

2.11. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, időpontok 

- 

2.12. Nyílt tanítási napok időpontjai 

- 

2.13. Szülői értekezletek, szülői fogadóórák időpontjai 

szeptember  7. szerda  
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Szülői értekezlet 5. és 9. évfolyamon 17.00-tól központi/ Tájékoztató a közösségi 

szolgálatról, házirend 

13. kedd  Szülői értekezletek 6-7-8. 10. évf. 

14. szerda Szülői értekezletek 11-12. évf. 

26. hétfő és 27. kedd 17.00 Beiskolázási szülői értekezlet  

november 

16. szerda Fogadónap 5-9. évfolyam 15.00-18.00.  

január 30. hétfő Félévi szülői értekezletek kezdete  

február 10.péntek Félévi szülői értekezletek végső határideje 

2.14. Tanulmányi és egyéb versenyek időpontjai  folyamatos 

A Belügyminisztérium által meghirdetett, az Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó tanulmányi 

versenyek: 

I. A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek 

 A 2022/2023. tanévi OKTV-versenyek 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, ahhoz a fenntartó egyetértése szükséges! 

TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 

- atlétika bajnokság, diákolimpia 

- kosárbajnokság  

- kézilabda diákolimpia 

- röplabda diákolimpia 

- labdarúgás diákolimpia 

- kosárlabda diákolimpia 

- röplabda-kupák 

- atlétika diákolimpia 

ANGOL NYELV- OLASZ MUNKAKÖZÖSSÉG 

Angol – olasz - latin: 

- OKTV 

- OÁTV 

- OAV (Barcs)  

- 5-8-osoknak szervezett tankerületi Bolyai verseny 

- TITOK országos levelező verseny 

- LONDON BRIDGE 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_nyito


 
 

24 
 

- Horváth István Károly Latin versenyre  

MAGYAR-MŰVÉSZETEK MUNKAKÖZÖSSÉG 

- Magyar nyelv és irodalom OKTV 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  

- Katyika meg Matyika Országos Mesemondó Verseny (5-8. osztályban tanítók) 

- Kreatív írás versenyek 

- Implom József helyesírási verseny 

- Városi, tankerületi Petőfi szavalóverseny  

- Szép Magyar Beszéd  

- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

- Eötvös szónokverseny 

 

MATEMATIKA – FIZIKA – INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG 

Matematika 

- OKTV 

- Bolyai Városi Matematika Verseny 

- Zrinyi Ilona Matematika Verseny 

- Bolyai Matematika Csapatverseny 

- Gordiusz 

- Varga Tamás 

- Arany Dániel 

- Náboj 

Fizika 

- OKTV 

- Öveges József 

- Jedlik Ányos 

- Mikola Sándor 

Informatika 

- OKTV 

- Nemes Tihamér 
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Egyéb 

- PénzSztár 

- Vigyázz, Kész, Pénz! 

BIOLÓGIA-KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG 

Egységes természettudomány 

- Bugát verseny (Richter) 

- Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

Biológia 

- OKTV  

- Georgikon verseny 

- Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiai és Környezetvédelmi Verseny,  

- Fodor József Biológia Verseny  

- Kitaibel Pál verseny 

Kémia 

- OKTV  

- Hevessy verseny 

- Curie verseny  

- Irinyi verseny  

NÉMET – FRANCIA MUNKAKÖZÖSSÉG 

Német 

- OKTV 

- OÁTV 

- Bolyai körzeti német nyelvi verseny 

- Eszterházy Egyetem nyelvi verseny 

- Eötvös József Collégium 

- Hebe levelező verseny 

- Mozaik (Titok) levelező verseny 

Francia 

- OKTV 
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- Francia Intézet versenyei 

TÖRTÉNELEM – FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG 

Történelem 

- OKTV történelem 

- Savaria Országos Történelemverseny 9-10 

- Bolyai komplex természettudományi verseny 

- Kálti Márk Országos Történelemverseny 

- Estöri Kreatív Történelmi Verseny 

- Kosáry Domokos Országos Történelmi Verseny 

Földrajz 

- OKTV földrajz 

 

 

2.15. Iskolai kirándulások időpontjai (osztálykirándulások stb.) (Csak szülői beleegyezéssel és 

költségvállalással szervezhető! ) 

5-8. 2 munkanap, vagy 2X1 munkanap 

9-12. középiskolában max. 3 munkanap, 2 nap vagy 2X1 munkanap 

Tanulmányi kirándulások 

12. évfolyam szeptember, október 

5-11. évfolyam május, június 

Terepgyakorlat a biológia – kémia emelt szintű képzéshez 9. és 10. évfolyam: Pedagógiai programunk, 

helyi tantervünk alapján a biológia-kémia emelt szintű képzési területen terepgyakorlatot szervezünk. 

Az iskolai munkatervbe háromnapos zempléni terepgyakorlat és egynapos terepgyakorlatok kerülnek 

tervezésre. 

A terepgyakorlatok célja:  a diákok megismerjék az ország természeti értékeit, jellegzetes élőhelyeit, a 

nemzeti parkok területén végzett fajmentési tevékenységeket, az aktív természetvédelmi 

beavatkozásokat. 

A 2020-as  NAT biológiai kerettantervében ajánlott tevékenységi formákkal maximálisan 

kompatibilisek a nagy hagyományú, változatos helyszíneken tartott és magas szintű szakmai vezetéssel 

megvalósuló terepgyakorlataink.  

 

2.16. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés 
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KÖVETELMÉNYEK A TANÁRI MUNKÁVAL KAPCSOLATBAN 

 Az órai anyagokat és a házi feladatokat és a hiányzókat minden tanár pontosan jelölje a 

KRÉTÁBAN nélkülözhetetlen, hogy a diákjaink ne maradjanak le. 

 Témazáró dolgozatok időpontját rögzítsük! 

 Tanulói tartós távollét esetén támogassuk meg a tananyagpótlást, felkészülést. 

 Különösen figyeljünk az érettségiző diákokra 

 A digitális tananyaggyűjtemény használata a munkaközösségben megállapított felületről  

 Pontos és aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, a munkaközösségi műhelymunkákban 
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Továbbtanulás: 

  2020. 2021. 2022. 

  létszám felvettek tagozatok osztály létszám felvettek tagozatok osztály létszám felvettek tagozatok osztály 

12.a 
17 16 94% 

97% 
18 18 100% 

97% 
16 14 88% 

86% 
12 12 100% 15 14 93% 12 10 83% 

12.b 

18 16 89% 

91% 

18 17 94% 

94% 

16 14 88% 

91% 8 7 88% 13 12 92% 14 13 93% 

7 7 100% 0 0 0% 3 3 100% 

12.c 
19 19 100% 

94% 
17 16 94% 

94% 
17 17 100% 

91% 
13 11 85% 16 15 94% 17 14 82% 

12.d 
10 10 100% 

91% 
17 16 94% 

94% 
17 16 94% 

94% 
23 20 87% 17 16 94% 16 15 94% 

12.e 30 28 93% 93% 32 32 100% 100% 33 32 97% 97% 

  

   

93% 

   

96% 

   

92% 

 

3. A feladatok megvalósításának tervezése táblázatos formában (Naptár/ Eseménynaptár) 

lásd excelltábla  -  csatolva 

Az éves munkatervet kiegészíti a 

BÁZISISKOLAI MUNKATERV 

ÖKOISKOLAI PROGRAMTERV 

DÖK éves munkaterv 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: Az intézmény  önértékeléséből származó feladatok - folyamatban 

2.sz. melléklet: NAPTÁR, ESEMÉNYNAPTÁR 

4.sz. melléklet: A pedagógusok munkájának ellenőrzése (tervezet) 

Az 5 tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett mesterpedagógus kolléga és a bejövő évfolyamok 

óralátogatása mellett a gyakornokok munkaközösségvezetők által történő 

mentorálása, óralátogatása  

   

 Új kollégák óralátogatása 

5.sz. melléklet: Az országos kompetenciamérés eredménye alapján készült intézkedési tervből 

fakadó feladatok 

a szülői kérdőívek online történő kitöltésének szorgalmazása 

6.sz. melléklet: A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedések 

iskolastatisztika alapján intézkedési terv készítése osztályfőnök, szülő esetleg 

iskolapszichológus  

7.sz. melléklet: A Pedagógiai program megvalósításából adódó kiemelt feladatok a tanévben 

 

9.sz. melléklet: Költségvetés-tervezet (500 Ft/fő) 


