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„Higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és 

az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.” 

(István király Intelmei) 

 

 

 
,, Az emberi munka minőségét a lélek milyensége határozza meg.  

Az alkotás ugyanis nem más, mint a lélek visszatükröződése.” 

 (Adolph Kolping) 

 

 

 

 

„Örökké hálás vagyok a sorsnak, hogy nem tudok dolgozni, csak alkotni.” 

(Márai Sándor) 
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I. Jogszabályi alapok 

Az iskolában az oktató-nevelő munka az alábbi jogszabályokra és dokumentumokra épül:  

Intézkedési terv a 2020/2021 tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

végrehajtásáról  

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 

 A 27/2020. (VIII.11) EMMI rendelet a 2020/2021 tanév rendjéről 

 Az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések  

 Az intézmény 2018-2023-ig megfogalmazott Stratégiai tervezési dokumentuma 

 A korábbi tanév beszámolói, értékelései 

 Az intézményi SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program és egyéb dokumentumok, 

szabályzatok 

 Az intézményi tanfelügyelet megállapításai 

 A fenntartói értékelésekben megfogalmazottak 

A vonatkozó jogszabályok, valamint az iskola belső szabályzatainak megismerése és betartása 

minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító 

dokumentumaink, szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak. 

Az intézmény kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai tevékenységeibe, 

gyakorlatába a fenntartói értékelésekben, az OH, a kormányhivatalok, és más szervek által adott, 

az intézményt érintő megállapításokat, az azokból eredő következtetéseket, munka- és 

oktatásszervezési eljárásokat. Az esetleges speciális járványügyi helyzetben a digitális tanmenet 

és eljárásrend dokumentumaiban foglaltak szerint kell eljárni. 

A tanévben működtetni kell az elektronikus naplót (Mozanapló) 

Felelős: intézményvezető 

határidő: folyamatos 
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II. A tervezett legfontosabb feladatok 

 

2.1. A tanítási év rendje 

A tanév rendjét az Oktatási Hivatal által kiadott 27/2020 (VIII.11) EMMI rendelet a 

2020/2021.tanév rendjéről határozza meg. 

A tanítási év 2020. szeptember 01 - 2021.augusztus 31-ig tart. 

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 177, gimnáziumban, 

178 nap a tanítási napok száma. 

A nevelési év időszakai: 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 01. (kedd) 

I. félév vége: 2021. január 22. (félévi értesítő megküldése legkésőbb január 29-ig) 

II. félév vége: 2021. június 15. 

Utolsó tanítási nap: 2021.június 15. (kedd) 

 

2.2. Iskolai szünetek 

 Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22.(csütörtök), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. november 04.(hétfő) 

 Téli szünet:. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18.(péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2021. január 04.(hétfő) 

 Tavaszi szünet:. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.március 31.(szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda) 
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2.3. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI –rendelet 3.§ c) alapján tartandó emléknapok, 

ünnepnapok és felelőseik 

2020.október 06. (kedd) aradi vértanúkra emlékezés 

Felelős: Borók-Haraszti Katalin – 10 a.osztály 

2020.október 22. (csütörtök) az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap  

Felelős: Fehér Virág 11.évfolyam 

Karácsonyi műsor 2020 december 18. (péntek)  

Felelős: Polgáriné Szilágyi Edit, Trenyisán Zsuzsanna 9.b. osztály 

2021. február 25. (csütörtök) kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Felelős: Bányász György 12.a osztály 

2021. március 12. (péntek) 1948-49 –es polgári forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap 

Felelős: Barnáné Véber Szilvia 9.a osztály 

2021. április 16. (péntek) a holokauszt áldozatainak emléknapja 

Felelős: Hegedüs Csaba 10.a osztály 

2021. június 04. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja 

Felelős: Borók-Haraszti Katalin, Mező-Halász Krisztina - 10. évfolyam 

 

2.4 Tanítás nélküli 7 munkanap 

2020. december 07.- Nevelőtestületi értekezlet 

2021. március 31. - pályaorientációs nap 

2021. április 07. - tantestület javaslata - így a tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 08. 

2021. május 3-4-5- érettségi szünet  

2021. június 15. - DÖK javaslata gyermeknapi rendezvény, főzőverseny 

 

2.5 Mérések 

2.5.1. Kompetencia mérés 

Méréshez szükséges adatok elküldése: 2020. november 20. 

Kompetenciamérés: 2021. május 26. 

Felelős: Tóth Edina intézményvezető-helyettes 
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2.5.2. Fizikai állapot és edzettség vizsgálat 

A mérés eredményeit 2021. január 11. és 2021.április 23. között kell megszervezni. 

A mérés eredményeit 2021. május 28-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. 

Felelős: Bányász György, Hegedüs Csaba 

 

2.6. Értekezletek 

Tanévben tervezett értekezletek: 

 2020. augusztus 19.: Tanév alakuló értekezlet 

 2020. augusztus 24.: Tanévnyitó értekezlet ( A tanév oktató – nevelő munkájának 

előkészítése,  az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a 

feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása) 

 2020. december 04. Nevelési értekezlet I. ( Az országos mérések ( kompetenciamérés, 

idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés), valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzése. A 27/2020.            (VIII.11.) EMMI-rendeletnek eleget téve. 

Felelős: Tóth Edina intézményvezető-helyettes 

 2021. január. 22.: Osztályozó értekezlet I. félév 

 2021. február 05. Félévzáró értekezlet (I. félév értékelése, kitűzött feladatok a II. félévre) 

 2021. április 07. Nevelési értekezlet II. ( Módszertani és jogszabályi aktualitások, 

fejlesztések , 2021 –es tavaszi érettségi követelmények) 

 2021. április 30.: Osztályozó értekezlet (12.évfolyam) 

 2021. június 15.: Osztályozó értekezlet 

 2021. június 25. Tanévzáró értekezlet (Évértékelés, javaslatok a következő tanévre ) 
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III. Helyzetelemzés 

3.1. Nyári felújítások 

A nyári felújítások keretén belül a tantermek, a folyosók, a tornatermi öltözők tisztasági 

festését végeztük el. 

3.2. Tárgyi feltételek 

 Az idei tanévben 8 tanterem, 1 informatika szakterem, 1 informatika szerelő-szakterem, 

1 tornaterem, 1 kémia -1 fizikaszertár, 1 orvosi szoba áll rendelkezésre az oktató – nevelő 

munkához. 

A 2020-2021-es tanévet kedvező tárgyi feltételek között kezdjük. Minden osztálynak jól 

felszerelt tanterme van, amely a termek az összes jelenlegi osztályunk számára lehetővé 

megteremti a digitális órák tartásának lehetőségét. A tavalyi tanév kezdetén még szükségünk volt 

arra, hogy két tanteremben megteremtsük a digitális oktatás feltételeit, és ez sikerült. A IKT 

eszközök nélküli két tantermünket is projektorral szereltük fel. A gimnázium tornaterme nagyon 

elhanyagolt, korszerűtlen állapotban van. A felújítás jelentős anyagi áldozattal járna, ehhez még 

pályázati forrásokat keresünk. A tornaterem felújításánál talán még aktuálisabb a fűtésrendszer 

felújítása. A jelenlegi mintegy harminc éves fűtőrendszer olyan állapotban van, hogy bármikor 

működésképtelenné válhat. Ennek megoldására pályázunk a KEHOP 5.2.13-as számú 

épületenergetikai megújulás pályázatra, mely szerencsés elbírálás esetén sokat segítene ezen az 

áldatlan helyzeten. 

 

3.3. Személyi feltételek, változások, tisztségek 

Barnáné Véber Szilvia magyar-történelem szakos kolléganő visszatért a GYES-ről, ám Nagyné 

Seres Renáta szintén magyar-történelem szakos kolléganőnk pedig éppen most néz anyai örömök 

elé. Ez esetben a szakos ellátottság tekintetében nincs problémánk, nem kell új kollégát felvenni. 

A július az anyaság jó hírén túl, számos meglepetést is tartogatott. Költözés miatt nem tudja a 

következő tanévben a munkáját velünk folytatni Leveleki Szilvia kolléganő. Eisert László angol 

szakos kolléga is bejelentette távozását, valamint intézményvezetői döntés következtében 

köszöntük meg a munkáját Szőllősi Gábor matematika-fizika szakos kollégának. Egyetemi 

oklevelét nem sikerült megszereznie, valamint az diákok érettségire való felkészítését sem 

végezte szakmailag megfelelően. A kis létszámú tanári kollektívában a három ember hirtelen és 
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váratlan távozása igen bizonytalan és kissé kétségbeesett hangulatot eredményezett. Hitünk és 

imáink maghallgatást nyertek, és a távozókat nagyon jó szakemberekkel sikerült pótolni.  

A helyettesi pozícióban nem történt változás. Tóth Edina tavaly augusztusban kapott egy évre 

szóló intézményvezető-helyettesi kinevezést. Munkájával nagyon elégedett voltam, az 

intézményi érdekeket szem előtt tartva precízen és körültekintően végzi a napi feladatokat. 

Szeretnék vele a továbbiakban is együtt dolgozni, amennyiben ő is elvállalja a helyettesi 

feladatok ellátását a jövőben is.  

Ebben a tanévben három új kollégát köszönthetünk: Polgáriné Szilágyi Edit kolléganő örömmel 

fogadta el a felkérésemet, és angol-német szakos egyetemi oklevelével minden bizonnyal 

eredményes munkát fog végezni az intézményi nyelvoktatás területén.  

A testnevelés tantárgy sem maradt gazdátlanul, öt ígéretes pályázat közül Hegedüs Csaba 

pályázatát fogadtuk el, és nagy reményekkel nézünk a közös munkánk elé.  

A fizika órák ellátást Szanyi Arnold egyetemi oklevéllel rendelkező pedagógusra bízzuk, aki 

később, valószínűleg csak október hónapban tud kezdeni, mert Budapestről költözik, és a 

költözés körül átmeneti nehézségei adódtak. 

Fehér Virág kolléganőt félállású státuszából teljes állású státuszba helyeztük, munkájával nagyon 

elégedettek vagyunk, a tanári közösségbe nagyon jól beilleszkedett.  

Az intézmény életében a szakmai szempontok vezérlik a prioritást. Első szempont a szervezésben 

a szaktanári ellátottság kielégítő megszervezése. Büszkén mondhatjuk, hogy 100%-os jelenleg 

az intézmény szaktanári ellátottsága, mely még a nagynevű megyeszékhelyi gimnáziumokban 

sem mindig valósul meg. Hasonlóan az előző tanévhez, ebben a tanévben is több óraadó 

pedagógust foglalkoztat az intézmény. Igyekeztünk a szakgimnáziumi informatikai oktatás több 

területét lefedni, így olyan oktatót alkalmaztunk, aki a programozásban és bizonyos 

programozási nyelvekben nagy szakértelemmel rendelkezik. Ezzel összefüggésben az a 

tapasztalatunk, hogy a gépírás elsajátítása is fontos a tanulók jövőbeni munkavállalása 

szempontjából, valamint az informatikai tudásuk erősen javasolt kiegészítése lehet. Ebben a 

tanévben egy szakképzett oktatóval a gépírás oktatást is felvettük az órahálóba. Óraadói ellátással 

oldjuk meg a rajz és az ének-zene tantárgy oktatását. Ilyen kis óraszámú tantárgyakat, 4-4 óra, 

csak így tudjuk megfelelően megoldani.  
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Intézményvezető: Mező - Halász Krisztina  

Intézményvezető-helyettes: Tóth Edina 

Gazdasági vezető: Tóthné Orosz Veronika 

Iskolalelkész: Juhász Imre 

Munkaközösség vezető: Borók - Haraszt Katalin 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Egyed Mariann 

DÖK segítő: Borók - Haraszt Katalin 

Munka és balesetvédelmi előadó, felelős: Káposznyák Sándor 

Védőnő: Megléc Józsefné 

Iskolaorvos: dr. Both Attila 

 

 Pedagógus neve Ellátott feladat 
Órakedvezmény 

jogcíme 

Ellátott órák 

száma 

1. Mező-Halász Krisztina 

intézményvezető 

magyar nyelv és irodalom, filozófia 

művészetek, dráma tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 

intézményvezető 

kötelező (6) 
7 

2. Bányász György 
testnevelés-földrajz tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 
osztályfőnök (2) 26 

3. Borók – Haraszti Katalin 
matematika tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 

osztályfőnök (2) 

munkaközösség (1)  
25 

4. Kelemen Judit 
magyar nyelv és irodalom-történelem 

tantárgyat oktató középiskolai tanár 
osztályfőnök (2) 26 

5. Barnáné Véber Szilvia 
magyar nyelv és irodalom-történelem 

tantárgyat oktató középiskolai tanár 
osztályfőnök (2) 26 

6. Hegedüs Csaba 
testnevelés tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 
 24 

7. Szanyi Arnold 
matematika-fizika tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 
 13 
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8. Tóth Edina 

intézményvezető-helyettes, 

informatika tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 

intézményvezető-

helyettes (kötelező 8) 

osztályfőnök(2) 

 

16 

9. Trenyisán Zsuzsanna 
német-angol tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 
osztályfőnök (2) 27 

10. Fehér Virág 
biológia-kémia tantárgyat oktató 

középiskolai tanár (félállású)  
osztályfőnök (2) 24 

11. Cselényiné Orosz Valéria        
magyar .nyelv és irodalom, gyors és 

gépírás tantárgyat oktató óraadó    
 

 

9 

12. 
Dr. Polgáriné Szilágyi 

Edit      

angol-német szakos, és médiaismeret 

tantárgyat oktató középiskolai tanár 
osztályfőnök (2) 24 

13. Király Kálmán ének-zene tantárgyat oktató óraadó  4 

14. Rehó János informatika tantárgyat oktató óraadó  13 

15. Szabó István 
vizuális kultúra tantárgyat oktató 

óraadó 
 5 

16. Juhász Imre iskolalelkész, hittan oktatás  8 

17. Karsainé Incze Gizella hittan oktatás  8 

18. Iski Péter hittan oktatás  8 

 256 
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Intézményünkben:  

10 fő teljes állású  

5 fő óraadó 

3 fő hittan oktató 

2 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozó (amiből 1 fő részmunkaidős) 

4 fő technikai dolgozó végzi munkáját. 

  

3.4. A tantárgyfelosztás véglegesítése 

A tantárgyfelosztás a munkaterv 1.számú mellékletét képezi 
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IV. A 2020-2021 –es tanév kiemelt feladatai 

Megvalósításra váró tervek, célok 

 önértékelési folyamat folytatása 

 minősítési folyamatok folytatása 

 hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 tanulói sikereket elérni a tanulmányi versenyeken, sportban 

 igazolatlan hiányzások megszüntetése 

 közösségi élet kialakítása 

 hitélet megerősítése 

 toborzó tevékenység erősítése 

 beiskolázási eredmények javítása 

 lemorzsolódás csökkentése 

 versenyekre való felkészülés 

 pályázatok figyelése 

4.1. A stratégiai tervben foglaltakhoz mért állapot 

4.1.1. Önértékelés 

 A 2020-2021-as tanévben folytatódik az önértékelési folyamat. Néhány pedagógus 

önértékelésére nem került sor az előző tanévben, valamint az új kollégák minősítése is 

folyamatosan fog zajlani a tanév folyamán. 

4.1.2. Minősítési folyamatok 

 Intézményünkben 1 fő pedagógus a 2020-as minősítésben védi meg a portfólióját. 

4.1.3. Lemorzsolódás csökkentése 

Az intézményi lemorzsolódás tekintetében sikerült javuló tendenciát elérni, a 2018/2019-

es tanév évvégi lemorzsolódási statisztikánkban az figyelhettük meg hogy az előző évhez képest 

5 fővel javítottuk a lemorzsolódási statisztikánkat. Fontos, hogy tanulóinkat az iskolai nevelés 

keretei között tudjuk tartani. Sajnos az elmúlt évek során találkozhattunk olyan tanulókkal, akik 

a 16. vagy 18. életévüket betöltve, a következő tanévtől már nem akartak részt venni az oktatás 

semmilyen formájában. Tartunk attól, hogy a digitális oktatás ideje alatt munkát vállaló diákjaink 

nem egyszerűen állnak vissza a nappali rendszerű oktatásra. Mind a családnak nyújtott segítség 
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a munkában, mind az anyagi előnyök nagyon befolyásolják a diákokat a munkavállalásban. Ezt 

az életszemléletet kell átformálnunk a fiatalabb évfolyam szemében. 

4.1.4. Beiskolázás 

 Az előző tanévben rengeteg energiánk ment arra, hogy az alapfokú oktatási intézmények 

vezetőit, és a végzős osztályfőnököket és a diákokat meggyőzzük arról, hogy ez a gimnázium, 

már nem az a gimnázium, amelyiket már hosszú évek óta leírtak a városban. Legnehezebb 

munkánk a városi pedagógus kollégákkal van, és nem a szülőkkel, vagy a diákokkal. Az nyári 

beiratkozás eredménye viszont azt mutatja, hogy van értelme küzdenünk. Hatékonynak 

gondolom a környező települések általános iskoláinak felkeresését. A tavalyi évben ez a 

toborzókörút rávilágított arra, hogy mennyire nincsenek tisztában a gimnázium létezésével. Így 

most is arra kérek mindenkit, osszuk fel egymás között az általános iskolákat. Az a 

tapasztalatunk, hogy a médiákat is be kell vonnunk a toborzásba, például rádiós hírdetések. 

 

V. Rendezvényterv 

A rendezvényterv a munkaterv 2. számú mellékletét képezi. 
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VI. Intézményi tanfelügyeleti területek - fejlesztendő területek 

6.1. Pedagógiai folyamatok 

A 2020/2021-ben átdolgozott Pedagógiai Programmal haladunk tovább. Felelős: Mező –

Halász Krisztina, Tóth Edina  

Szükséges a Házirend aktualizálása, kiegészítése.  

Felelős: Mező –Halász Krisztina, Tóth Edina, Borók – Haraszti Katalin 

A megfelelő ütemterv elkészítése Tóth Edina, Mező-Halász Krisztina feladata. 

6.2. Személyiség – és közösségfejlesztés 

Célunk a szülőkkel való partneri kapcsolat ápolása. Segítségnyújtás rendezvények 

lebonyolításában, nyolcadikosok toborzásában. Segítséget várunk tőlük a közöségi 

rendezvényeink megszervezésében. (Farsang, süti vásár, főzőverseny, sportnap) 

A szervezet az év eleji értekezletén elfogadja az éves munkatervet és vezetőt választanak. 

Koordinátor: Tóth Edina 

6.3. Pedagógiai munka feltételei 

Az elmúlt években számos változással kellett szembenéznie az intézménynek. Az 

intézkedések tükrében nem sérült az intézmény szakos ellátottságának 100%-a. A kettő 

szakgimnáziumi osztály és az újonnan érkező emelt óraszámú informatikai osztályoknál 

már szükségessé vált informatika óraadó pedagógusokat is felvenni. A 11 évfolyam 

tantervi követelményei már rendszergazdai szintű tudást is igényel, a 9. évfolyam pedig 

a gyors és gépírást sajátíthatja el. Így teljes joggal merjük kijelenteni a színvonalas 

informatika oktatás folyik intézményünkben. Szükségessé vált a másik informatikai 

szaktanterem igénybevétele,. 

VII. Legitimáció 

A munkaterv elfogadásának, értékelésének, felülvizsgálatának és módosításának szabályai 

 A munkatervet a tantestület, valamint a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az intézményvezető készíti el. 

 Az intézményvezető a tantestület és a tanulók véleményének figyelembevételével 

elkészíti a munkaterv végleges változatát. 

 A munkatervet a nevelőtestület értekezleten fogadja el. 

 A munkatervet félévente az értékelő nevelőtestületi értekezleten értékeljük, illetve az 

elkövetkezendő félévit felülvizsgáljuk. Ekkor történhet meg a módosítása is. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

Az éves munkaterv hatálya: 

Hatálya kiterjed a 2020/2021-es tanévre. 

Elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol a nevelőtestület, a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat.  

Jóváhagyja a fenntartó. 

Hatályba lép: 2020.szeptember 1. 

A módosításra sor kerül, ha a törvényi rendelkezések megváltoznak. Módosítható a fent említett 

négy testület bármelyik javaslata alapján. A módosítás elfogadására a törvényben meghatározott 

módon egyeztetési kötelezettség megtartásával lehetséges. 

Újfehértó, 2020. szeptember. 1. 

 ..........................................   .........................................   ....................................  
 elfogadja a nevelőtestület egyetértési jogot gyakorol az SZSZ.  egyetértési jogot gyakorol az DÖK 
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Melléklet 2.számú 

HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

AUGUSZTUS 

19. Alakuló értekezlet Intézményvezető, tantestület 

24.  Tanévnyitó értekezlet 

KOSZISZ Szent István 

Gimnázium és 

Szakgimnázium részére 

Intézményvezető, tantestület 

24-25. Pótvizsga lebonyolítása, 

tankönyvek rendezése 

Intézményvezető, tantestület 

25. Tankönyvek kiadása Egyed Mariann, 

osztályfőnökök 

26-27. Verébtábor Hajdúdorog,  Mező-Halász Krisztina, 

Borók-Haraszti Katalin, 

Polgáriné Szilágyi Edit 

26. Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó 

Szervezet tanévnyitó 

értekezlet, Budapest 

Mező-Halász Krisztina 

28. Tantestületi tanévnyitó 

lelkigyakorlat 

Intézményvezető, tantestület 
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HÓ, NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

SZEPTEMBER 

1. Ünnepélyes Tanévnyitó,  

Első tanítási nap Szentmise 

keretében 

Mező-Halász Krisztina, 

Juhász Imre-

lelkiintézményvezető, 

osztályfőnökök, szaktanárok 

2-4. Balesetvédelmi oktatás Mező-Halász Krisztina, 

Osztályfőnök, SZMK, DÖK, 

Káposznyák Sándor 

1-4. A tömegsport, edzések 

megszervezése színjátszó-kör 

megalakulása 

Bányász György, Hegedüs 

Csaba, Mező-Halász 

Krisztina 

7-11. Előkészítők, korrepetálások, 

felzárkóztató foglalkozások, 

szakkörök, emeltszintű 

érettségire való felkészítés 

megszervezése 

Intézményvezető, 

Szaktanárok 

10. Szülői értekezlet minden 

évfolyamon 

Intézményvezető, 

osztályfőnökök 

11. DÖK alakuló értekezlet, 

SZMK alakuló értekezlet, 

estis gimnáziumi képzés 

általános tájékoztatója, 

osztályonkénti 

szülőértekezlet, intézményi 

dokumentumok ismertetése, 

elfogadtatása 

Intézményvezető, DÖK 

vezető tanár 

14. Tanmenetek ellenőrzése, 

toborzási terv elkészítése 

SZMK alakuló értekezlet 

elnökválasztás 

Intézményvezető, tantestület, 

DÖK 

SZMK szülők 

25. Európai Diáksport Nap Intézményvezető, 

Munkaközösség-vezető 

testnevelők 
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HÓ, NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

OKTÓBER 

1. Statisztika Intézményvezető, 

Tantestület, Egyed Mariann 

6. Az Aradi vértanúk 

emléknapja, ünnepség 

helyszíne az intézmény 

Nemzeti Emlékparkja.  

1849. október 6-ára 

emlékező műsor 

Borók-Haraszti Katalin 

9. Focikupa 8. osztályos 

tanulóknak, sor-és 

váltóverseny az általános 

iskolák végzős tanulóinak. 

Bányász György, Hegedüs 

Csaba 

21.  Verébavató, Dekorációs 

verseny, idézettábla 

aktualizálása 

 Osztályfőnökök, DÖK 

22. Emlékműsor az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

tiszteletére  

1956. október 23. 

Őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Fehér Virág 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

NOVEMBER 

2. Őszi szünet utáni első 

tanítási nap  

Intézményvezető, 

12. Idegen nyelvi verseny a 

8.évfolyamnak 

Polgáriné Szilágyi Edit, 

Trenyisán Zsuzsanna 

13. Szalagavató főpróba Tóth Edina, Bányász György 

Fehér Virág 

14. Szalagavató ünnepség Intézményvezető, tantestület, 

DÖK 

16-20. Toborzókörút  Tantestület, DÖK 

20. Kompetencia méréséhez 

szükséges adatok elküldése  

Tóth Edina 

25. Nyílt nap Intézményvezető, tantestület, 

DÖK 

30. Történelem próbaérettségi Mező-Halász Krisztina, 

Kelemen Judit, Barnáné 

Véber Szilvia 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

DECEMBER 

4. Szent Miklós ünnepe, 

Mikulás ünnep 

Iskolalelkész, DÖK - 

segítőtanár 

7. Tanítás nélküli munkanap,  

Nevelési értekezlet I. 

Intézményvezető, tantestület, 

iskolalelkész 

12. Rövidített óra 

Adventi lelkigyakorlat 

tanárok,  

Mező-Halász Krisztina,  

Iski Péter,  

Juhász Imre plébános úr 

17. Adventi forgatag Debrecen, 

sütivásár 

Tantestület, diákok 

18. Lelki nap diákok- felkészülés 

karácsony ünnepére  

Szent Karácsony ünnepi 

rendezvény, szentmise 

Trenyisán Zsuzsanna, 

Polgáriné Szilágyi Edit, 

Juhász Imre, Iski Péter 

áldozópapok 

18. A téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 
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HÓ, NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

JANUÁR 

4. A téli szünet utáni első 

tanítási nap 

 

7-8 Magyar próbaérettségi  Mező-Halász Krisztina, 

Kelemen Judit, Barnáné 

Véber Szilvia 

8. NETFIT mérések kezdete Bányász György, Hegedüs 

Csaba 

22. A félév vége Intézményvezető, Tantestület 

22. Az első félév munkájának 

értékelése, osztályozó 

értekezlet 

Intézményvezető, Tantestület 

28. Fogadóóra 15:00, 

osztályonként szülői 

értekezlet 16:00 

Intézményvezető, Tantestület 

29. A szülők értesítésének végső 

időpontja a tanuló félévi 

munkájáról 

Intézményvezető, 

osztályfőnökök 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

FEBRUÁR 

5. Nevelőtestületi értekezlet, a 

félév pedagógiai munkájának 

elemzése, értékelése 

Intézményvezető, tantestület 

19. Farsangi bál Intézményvezető, 

Tantestület, DÖK 

15. Érettségi jelentkezés 

határideje 

Mező-Halász Krisztina, Tóth 

Edina 

17. Hamvazó szerda nagyböjt 

kezdete 

Juhász Imre, Iski Péter atya 

25. Kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 

Bányász György 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

MÁRCIUS 

9. Szent István labdarúgó kupa Hegedüs Csaba, Bányász 

György, Borók-Haraszti 

Katalin-DÖK 

8-9-10. Felvételi elbeszélgetés  Mező-Halász Krisztina, Tóth 

Edina, Egyed Mariann 

12. Iskolai megemlékezés: 1848. 

március 15.  

Barnáné Véber Szilvia 

16. Nyilvánosságra hozza a 

középfokú intézmény a 

jelentkezők jegyzékét 

 

22-26. Digitális témahét Intézményvezető, tantestület 

30. Diákok lelkinapja Mező-Halász Krisztina 

31. Pályaorientációs nap, tanárok 

lelki napja Máriapócs  

Intézményvezető, tantestület, 

Juhász Imre plébános úr 

 

  



 

 

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Technikum 

4244 Újfehértó, Eötvös József utca 25. 

Tel/Fax: 06/42/290-053 

www.kszigujfeherto.hu 

ujfeherto@okt.koszisz.hu 

25 

HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

ÁPRILIS 

7. Nevelési értekezlet  Intézményvezető, Tantestület 

8.  Tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 

 

16. Holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

Hegedüs Csaba 

28. Szerenád Mező-Halász Krisztina 

29. Osztályozó értekezlet 

12.évfolyam 

Tantestület 

30. Ballagás (péntek) Tóth Edina, Bányász 

György, tantestület 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

MÁJUS 

03. Magyar nyelv és irodalom 

középszintű érettségi vizsga 

Intézményvezető, tantestület 

04. Matematika középszintű 

érettségi vizsga 

Intézményvezető, tantestület 

05. Történelem középszintű 

írásbeli érettségi vizsga  

Intézményvezető, tantestület 

06. Angol középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Intézményvezető, tantestület 

07. Német középszintű érettségi 

vizsga 

Intézményvezető, Tantestület 

11. Földrajz középszintű 

érettségi vizsga 

Intézményvezető, Tantestület 

12. Ágazati szakmai Informatika 

középszintű vizsga 

Intézményvezető, Tantestület 

13. Biológia középszintű 

érettségi vizsga 

Intézményvezető, Tantestület 

26. Kompetenciamérés 10. 

évfolyam 

Intézményvezető, 

Osztályfőnökök Mérési 

biztos 

28. NETFIT mérések 

feltöltésének határideje 

Hegedüs Csaba Bányász 

György 
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HÓ,NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

JÚNIUS 

4. A nemzeti összetartozás 

napja 

Mező-Halász Krisztina, 

Borók-Haraszti Katalin 

7-11. Osztálykirándulások Osztályfőnökök, kísérő 

tanárok 

15. Utolsó tanítási nap a 9-11. 

évfolyamon DÖK nap 

Osztályozó értekezlet,  

Főzőverseny az osztályok 

között 

Intézményvezető, Tantestület 

16-17-18-19. Szóbeli érettségi vizsgák 

kezdete 

Intézményvezető, Tantestület 

22-24. 9. évfolyamosok beírása  Intézményvezető, 

Osztályfőnökök 

25. Tanévzáró értekezlet 9:00 

Ünnepélyes tanévzáró- 

Szentmise keretében 14:00 

Intézményvezető, Juhász 

Imre plébános úr, 

Tantestület, Trenyisán 

Zsuzsanna 

 


