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,,Higgy erősen a rr-rindenható Atyaistenben, minden teretnttlény telcrntőjében, és
az ő egyszi-ilött fiában, a mi Ururrkban, Jézus Krisztusban,"

(István király Intelmei)

,, Az er-rrberi tlunka tl-tinőségét a lélel( rnilyerrsége határozza trreg.
Az alkolás ugyanis nenl tnás, nrint a lélek visszati-ikröződése. "

(Adolph Kolping)

--\_.\__
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l Jogszabályi a la pok
Az isko|ában az oktató-nevelő munka az a|ábbijogszabályokra és
dokumentumokra épül:

o A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr.ől

c A 22912012. (VIII. 28,) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról

o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

működéséről és

o aköznevelésiintézrnényeknévhasználatáról

c 32612013, (VIIL 30.) kormányrendelet

o a 2212022, (VII. 29.) BM rendelet a 2 02212023 . tanév rendj éről

o az intézményvezetőí páIy ázatban megfogalmazott tervek, célkitűrzések

e a korábbi tanév beszámolói, értékelései

o Az intézményi SZMSZ, Házirend, PP és egyéb dokumentumok, szabályzalok
o a fenntatlói értékelésben megfogalmazottak

a) A vonatkozó jogszabályok, valamint az iskola belső szabályzatainak megisrnerése
és betarlása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A műkoáés belső
feltételeit biztosító dokumentumaink, szabályzataink a tanév során folyamatosan
rendelkezésre álltak.

b) Az intézrnény kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai
tevékenységeibe, gyakorlatába a fenntartói értékelésekben, az OÁ,- a
kormányhivatalok, és más szetvek által adott, az intézményt érintő
tnegállapításokat, az azokbő| eredő következtetéseket, munka- és oktatásizervezési
eljárásokat.

A tanévben működtetni kell az elektronikus naplót (KRETA, migrálás a
MozaNaplóról)
Felelős: igazgató
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Il. A tervezett legfontosabb feladatok

2,1, A tanítási év rendje

A tanév rendjét aZ oktatási Hivatal által kiad,oíí 2012022, (VII.29,) BM rendelet a
2022 12023. tanév rendjéről

A tanítási év 2022, szeptember 01 - 2023. augusztus 31-ig tart.

A nappali oktatás munkarendje szerint rnűködő gimnáziumban, 183 nap a tanítási napok

száma.

A nevelési év időszakai:

Első tanítási nap: 2022. szeptember 01 . (cstitörtök)

I. félév vége: 2023. január 20. (felévi értesítő niegkiildése legkésőbb január 27-ig)

II. félév vége: 2023. június l6.

Utolsó tanitási nap: 2023. június 16. (péntek)

2.2. lsko]aiszilnetek
o Téli szünet:

o Tavaszi szünet:

A szünet előtti utolsó taIrítási nap 2022. december 2l .(szerda),

A szünet utáni első tanítási riap 2023. .ianuát 09.(hétlo)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. (kedd)

2023. áprllis 05. tarrításmerrtes nap tantesti.ileti javaslat

A szünet utáni első tarrítási nap 2023. április 12, (szerda)
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2.3, A20l2a1,2. (V|||.31.) EMMI rende]et 3.§ c) alapján tartandó emléknapok,
ű nne pna pok és felelőseik

2022. október O6, (csütörtök) aradi vértanúkra emlékezés

Felelős: Bamáné Véber Szilvia, Fehér Virág

2022. oktőbeí 21. (péntek) az 1956-os fonadalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap

Felelős: Dr. Polgáriné Szilágyi Edit, Bányász György

2022. decenber 21 . (szerda) Karácsonyi műsor

Felelős: Fehér Virág, Bányász Gyötgy

2023. február 24. (péntek) kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

Felelős: Fehér Virág, Kelemen Judit

2023. március 14. (kedd) 1948-49 -es polgári forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap

Felelős: Trenyisán Zslzsanna, Barnáné Véber Szilvia, Dr. Polgáriné Szilágyi Edit

2023. április 14, (péntek) a holokauszt áldozatainak emléknapja

Felelős: Kelemen Judit, Karsainé .lncze Gizella

2023. június 04. (únius 02. péntek) Nemzeti Összetarlozás Napja

Felelős: Bamáné Véber Szilvia. Kelemen Judit

2.4 ranítás nélküli 7 munkanap

2022, október 15. - Nevelőtestületi éfiekezlet I.

2023. március 16. - pályaorientációs nap

2023. április 5. -tantestületi javaslat

2023. május 8-9-10.- érettségi szünet

2023. június 14. - DÖKjavaslata gyermeknapi rendezvény, főzőverseny
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2,5 Mérések
2.5.1. Ko m petencia mérés

Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok:

- A nemzeti köznevelésról szóló 20l 1 . évi CXC. törvény

- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóIő 1212020. (II. 7.) Korm. rendelet

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szólő 110/2012. (VI. 4.)

korm. rendelet

- A nevelési-oktatási intézmények működéséról és a köznevelési intézmények névhasználatárőI

szőló 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- A 2022/2023. tanév rendjéról szóló 2212022. (VII. 29.) BM rendelet

Főbb dátumok, határidők az adatszolgáltatásban és a bemeneti mérésben:

- Adatszolgáltatás a bemeneti mérésben érintett tanulókrőI: 2022. szeptember 23-ig

- Az egyes évfolyamokhoz tarlozó mérési csoportok létrehozása: 2022. szepíember 5-íől
- A 10. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása: 2022. szeptember 26.- oktőber 7,

- Adatszolgáltatás a kirneneti mérésben érintett tanulókról: 2022, november 30-ig

- Az ad,atszo|gáltatás lezáíása 2022. decernber 9-ig

Az iskolának a mérésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatait az országos mérések

adatbegyűitó és -kezelő rendszerében (a továbbiakban: adatbegyűjtő rendszer) kell elvégezni.

A digitális országos mérésekkel kapcsolatos információk elérhetők a hivatal honlapján
(www.oktatas.hu) a Dieitális országos rnérések 2022től linkre kattintva.

Kimeneti kompetenciamérés:2023, március 6.- 2023. iúnius 9.

Az adatszolgá|tatás lezárása: 2023. június 15.

Felelős: Tóth Edina igazgató, Borók-Haraszti Katalin igazgatóhelyettes

2.5.2. Fizikai á||apot és edzettség vizsgá|at

A rnérés eredményeit 2023. január 9. és 2023. május 12. között kell megszervezni.

A mérés eredményeit 2023. júniusl5-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe.

Felelős: Bányász György, Hegedüs Csaba
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2.6. E rte kez ]ete k

Tanévberr tervezett értekezletek:

l 2022, augusztus 22. Tanév alakuló értekezlete

. 2022. augusztus 31. Tanévnyitó éúekezlet (A tanév oktató - nevelő munkájának

előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütentervének kialakitása, a

feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása)

l 2022. október 15. Nevelési értekezlet I. (Az országos mérések (kompetenciamérés,

idegen nyelvi rnérés, NETFIT mérés), valarnint a lemorzsolódással veszélyeztetett

tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer 1egutolsó rendelkezésre álló adatainak

elemzése A 1I/2019. (VII. 3,) EMMI-rerrdelet 4. § (3)-nak eleget téve.

Felelős: Borók-Haraszti Katalin igazgatóhelyettes

2023 . január , 20,: Osztályozó értekezlet I. félév

2023. febrúr 03, Fé|évzárő értekezlet (I. felév értékelése, kitűzött feladatok a II. félévre)

2023. március 31. Nevelési értekezlet II. (Módszerlani és jogszabályi aktualitások,

fejlesztések, 2023 -as tavaszi érettségi követelmények)

2023. május 5. OszIá|yozó érlekezlet (t2.évfolyam)

2023. június 16, OsztáIyozó értekezlet

2023- június 26. Tanévzárő érlekezlet (Évértékelós, javaslatok a követkcző tarrévre)

a

a

a

a

o

a
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l||. Helyzetelemzés

3.1. Nyári fe|újítások

Iskol1rnk ÍÖépiilcte és tornatel,me a I(EHOP-5.2. l 3- 19-20I 9-00099 szátnír Épiiletcnergetikai

fejlesztések elnevezésű projekt segítségével került felújításra. (300 rnillió forint elnyert pályázati

Összeg + 28 millió forint öníész)

o homlokzatiszigetelés

o tetőszigetelés

o nllászáró csere

o napelem

r akadál),mentesített mosdó kialakítása

o fűtéskorszerűsítése (kazán és radiátor csere)

A pályázalban foglalt felújítási munkálatok elkészültek 2022.07.30-ig. A tantermek és folyosók
festése ablakok és a radiátorok cseréje miatt sok esetben indokolt lenne, mivel ez nem került

bele a pályázatba a nyár fo|yamán ezt nem tudtuk megvalósítani. A tanév ke zdéséig az ű19,
évfolYam tantermeit sikerült kifesteni. Teveink között szerepel a tomaterem festése is, amire az

áraj ánlatkérés folyamatban van.

3.2. Tárgyi feItéteIek

Az idei tanévben 9 tanterem, 2 informatika szakterem, l tomaterem, 1 kémia _1 fizikaszertár, 1

otvosi szoba ál1 rendelkezésre az oktató - nevelő munkához, 5 tanteremben van interaktív tábla
és 2 tanteremben whiteboard tábla projektorral. Irrfonnatika terrneink is jól felszereltek, de

folyarnatos fejlesztést, karbantartást igényelnek.

3.3. Személyi feItéteIek, váitozások, tisztségek

A 2022-23-as tanév kezdetére iskolánk vezetősége átalakult. Mező-Halász Krisztina ígazgatőnő
munkaviszonYa 2022.06.30-val megszűnt és helyét Tóth Edina korábbi igazgatóhelyettes veszi
át, Igazgaíóhelyettesi munkaköfi ettől a tanévtól Borók-Haraszti katalin matematika szakos
tanárnő tÖlti be. Mindketten rendelkezünk a í'eladatok ellátáshoz szükséges közoktatásvezetői és

pedagó gus szakvizsgával.
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10 év tafiós távollét után visszatér részmunkaidői íbglalkoztatásban Karsait-té Incze

Gizella magyar törlénelem szakos tanárnő, aki egyben a református hittan órákat is tartotta,

Munkája kiegészül a dráma és tánc és a mozgóképkultúra és rnédiaisrneret órákkal.

Lőkös katalin matematika -fizika -informatika szakos mestelpedagógussal bővül a

tantestÜlet 14 matek és 4 digitális kultúra órát lát el teljes állában és szakérlői tapasztalataival

segíti a pedagógus minősítések 1eborryolítását, az önértékelést és iskolánk szakmai munkáját.

A hitoktatók szernélyében is történtek Változások, Nagy Zsolt rórnai katolikus, Iski Péter

gÖrÖgkatolikus és Pásztor Riclrárd görögkatolikus hitoktatóinktól elköszöntünk a nyár folyarnán

áthelyezésük miatt.

Gérnes Péter gÖrÖgkatolikus hitoktató, Juhász Imre atya a római katolikus hittan órákat tanítja

minden évfolyamon.
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Itltézmény v ezető: Tóth Edina

Intézményvezeíő-helyettes: Borók- Haraszti Katalin

Gazdasági vezetó: Leskovics Boros Gréta

G azdasági ügyintéző és i skolatitkár: Haj nal -E gyed Mariann

Iskolalelkész: Juhász hnre

Munkaközösség vezető: Dr. Polgáriné Szilágyi Edit

Gyermek- és i!úságvédelmi felelős: Hegedüs Csaba

DÖK segítő: Bányász György

Munka és balesetvédelmi előadó, felelős: Káposznyák Sándor

Védőnő: Peti Varga Nikolett

Iskolaorvos: dr. Both Attila

Gyógypedagógus: Barzóné Stefárr Eszter

Rendszergazda: Seres László

Pcclagógus rlevc Ellátott í'eladat Orakedvezmóny
jogcírne

El|átott órák
szátna

1 Tóth Edina
intóznlényvezető

informatika tantárgyat oktató
középiskolai tanár

intéznlény,vezetó

köte IeZŐ (6)
9

2. tsorrik Harasztikala]in
intézntóny,r,ezetó-heIyettcs,

1r]atelnatika talltáfgyat okialó
k(izépiskolai tantir

osZtá lylőnaik (2)
]3

3. Bányász György testltcvelés-lölclraj Z tantitfgyal oktató
kiizépiskolai 1anár

Dök segítőtanár (1)

oSZtálvliinök (2)
2I

1. Kclenen Jr.rdit
tnagyat, nyell, és iroclalrT rl-törtórreler.t-t
llllIl á r!y.ll oklíl1,1 kö,,épiskl)|íll l3|]i|,

osztály fiinök (2) 28

5, Barnáné vébel szilvia tlagyar nyelv és iroclaklrn-történelertr
talrtltrgyat oktató középiskolai tanáI

osztályliinök (2) 27

6. Hegedüs Csaba
testnevelés tantárgyat oktató

középiskolai tanár
osltál)1ijna'k (2) 26

l1
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1. I-ijlitis Katalrn nratenratika tantálgYat oktat(i
középiskolai tanilr, l8

8, Mószát,ils l]onvcnlílIa matematika-fi zika tantárgyat oktató
középiskolai tanár 1

9, 1'rctly isán Zsttzsatlttit nérnet-angoI tantárgyat oktató
középiskoIai tanár 26

l0, l;chór,Virág biol(.lgia-kénl ia talltltrgyat o](tató
középiskola i tarlár (íólállású) osZtályíőnök (])

1l Cselérlyinó Olosz Valéria nagyar -tlyelv és iltldalonl. gy,ot,s ós
gépírás 1antál,g;.,a1 o]<tató tiI.aac]tj

6

l2.
Dr. Polgáriné Szilágyi
Edit

ango|-német szakos, és lnédiaismet.et
tantáIgyat oktató középiskolai tanár.

osztályfőnök (2)

munkaközösségveZctő (2)
29

l3, Kitály Kálnán ótlek-zenc tantárgya1 oktat(l óraadil 3

l5. szabti István viztrális kLrltr]rra tantlllg}at oktató
ót,aacló

l6. JLlhllsz Itnlc isko]a]c lkész. hittan oktatás (r-c'lnai

katoliktrs) 8

17. karsainé Incze (lizclla
lrittalr oktatás, (reforrnátus ) dránra és
tánc, rlozgóképku ltúr,a és
médiaismeret

lJ+6

Génles Póter, hittan oktatás (görögkatol il<Lrs) lJ

l9. LJaíl(illó stc íál] l-sztcr gyógypcdagógLrs ]rön},vláfos 7

12



KOSZISZ Szent István Ginrnáziunr
4241 Újt'ehéftó, Etjtvijs Józscf r.rtca 25,

Tel/Far: ()6/12/29()-0 5 3
h t t ps : //lis z i gtdíb h e r t o. h u

L y,l c h c l, ttl (tt,o k t. li os z isz. lt t t

Intézményünk dolgozói státusza:

10 fó teljes álláSú

5 íő óraadó

1 fő hitoktató

l fő óraadó hitoktató

l részmunkaidő + hitoktató

1 fó részmunkaidő (gazdasági vezető)

2 fő neveló-oktató munkát segítő dolgozó (amiből 1 f<i részmunkaidős)

4 ö technikai dolgozó

l fó tarlósan távol lévő

3,4. A ta ntá rgyfelosztás végIegesítése

A tantárgyfelosztás a munkaterv 1. számú mellékletét képezi

l3
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2022-2023 -as tanév kiemelt feladatai
Megvalósításra váró tervek, célok

o önértékelési folyarrrat follatása

o minősítésifolyamatokfolytatása

o hátrányos helyzetű tanulók segítése

r tanulói sikereket elémi a tanulmányi versenyeken, sporlban

o igazolatlarrhiányzásokmegszüntetése

o közösségi élet kialakítása

o hitélet megerősítése

o toborzó tevékenység erősítése

o beiskolázásieredményekjavítása

o lemorzsolódáscsökkentése

r versenyekre való felkészülés

o pályázatok figyelése

4.1. A stratégiai tervben fog|a|takhoz mért á||apot

4,1.1. Önértéke|és

Iskolánkban a tavalyi évben lezárult az Önértékelési folyamat. A szükséges értékelés

folyarnatosan zajlik ebben a tanévben is.

4.1.2. M ínősítési fo|ya matok

Intézményünkben 1 fti pedagógus a 2023-as minősítésben védi meg a porlfólióját.

4.1.3, Lemorzso|ódás csökke ntése
Az intézménY lemorzsolódás tekintetében sikerült jawló tendenciát elémi. Bízunkbenne

hogy ezt az idei tanévben is tarlani tudjuk. Az igazoltalan hiányzások visszaszorítása a szülők
értesítéSe, a családlátogatások segítségével érhető el. Fontos a kapcsolattarlás a nevelőszülőkkel
és a gyámmal, hogy időben tudj unk értesülni az esetleges problérnákról. A konepetálás, a

fejlesztések és a szakszolgálat bevonása is nagyban segíti a munkánkat.
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4,1,4, Beiskolázás

Minden évben nagy hangsúlyt í'ektettink a loborzásra. Igyekszünk a kollégákkal és

diákokkal személyesen ellátogatni minden lielyi általános iskolába. A környék településein lévő

iskolákkal is felvettük a kapcsolatot, szórólapot, kisfilmet küldürrk és egy kidolgozott

toborzókörúttal pályaorientációs napokon vagy egy osztályfőnöki órán részt veszünk. SzüIői

értekezletre is megyünk ahol a 8. évfolyamos szülőknek is bemutatkozunk. A 8. évfolyamos

tanulók számára nyílt napot tartunk, foci kupát rendezünk melyek segítségével jobban

betekinthetnek a mi iskolánk életébe is.

Emelt szintű nyelvi képzést és emelt szintű digitális kultúra oktatást és általárros gimnáziumi

képzést hirdetünk már harmadik éve.

Városi rendezvényeket is részt veszünk szinte mitrden meghívásnak eleget teszünk. Így lassan

sikerül visszakerülnünk a köztudatba. A város vezetőivel is jó kapcsolatot ápolunk, mindig

számíthatunk a támogatásukra.

V. Rendezvényterv
A rendezvényterv a munkaterv 2. számú mellékle Iét képezi.

Vl, lntézményi tanfelúgyeleti területek fejlesztendő terűletek

6.1, Pedagógia i folya matok

A 202212023-ben átdolgozott Pedagógiai Progranmal haladunk tovább.

Szükséges a Házirend, az SZMSZ kiegészítése.

új elektronikus napló KRÉTA bevezetéséhez szükséges képzósek online oktatások
megszervezése.

A kompetencia mérések megszervezése, koordinálása.

Fontos számunkra hogy minden feladatban több pedagógus is részt vegyen ezért tartunk
belsó toVábbképzéseket, megbeszéléseket.
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6.2, Személyiség és köz össl,gfejIeszt <:s

Célunk a szülőkkel való partneri kapcsolat ápolása. Segitségnyújtás rendezvények

lebonyolításában, nyolcadikosok toborzásában, segítséget várunk tőlük a közösségi

rendezvényeink megszervezésében. (Farsarrg, süti vásár, iőzőverseny, sportnap)

A szetvezel az év eleji értekezletén elfogadja az éves munkatervet és új tagokat és vezetót

is választanak. közösen döntenek a diákok iskolai életének a szervezésében.

Lelkigyakorlattal igyekszünk a segíteni mind a pedagógusok mind a diákok életét, melyet

egy tanévben legalább két alkalommal (karácsonykor és húsvétkor) szervezünk.

6,3, Pedagógia i muni<a fe|tételei

Pedagógusaink szeptembertől rrrár a felújított, kitakarított épiiletben kezdhették meg az

oktatást. Minden osztályfőnök maga rendezhette be az osztálytermét, kialakíthatták a megfelelő

kömyezetet a diákok számára. A dekoráció a tanulókra vár.

Az IkT eszközök cseréje, karbantartása folyamatosan zajlik az intézményben. (Laptopok

frissítése, projektorok, hangszórók karbantartása.)

Vll. Legitlmáció
A munkaterv elfogadásának, értékelésének, felülvizsgálatának és módosításának szabályai

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

figyelembevételével az intézményvezető készíti el.

c Az intézményvezető a tantestület és a tanulók véleményónek figyelembevételével

elkészíti a munkaterv végleges változaíáI".

o A nrunkatervet a nevelőtesti.ilet érlekezleten íbgadja el.

o A tnunkatervet felévente az értéke\ő nevelőtestületi érlekezleten értékeljük, illetve az
elkövetkezendő lélévit felülvizsgálj uk. Ekkor történhet meg a módosítása is.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Az éves munkaterv hatálya:

Hatálya kite{ed a 2022l2023-as tanévre.

Elfbgadásakor egyetértési jogot gyakorol a nevelőtestület, a szí.ilői szervezet és a
diákönkonnányzat.

Jóváhagyja a ferrntarló.

Hatályba lép: 2022, szepternber 1.

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

négy testÜlet bánnelyik javaslata alapján, A módosítás elfogadására a törvényben meghatározott

módon egyeztetési kötelezettség rnegtartásával lehetséges.

Úl renéno. 2022. augusztus 3 l ,

^r nr lÍ

S,--tt\.JJL}*..L.I
eg}ttálési jogoi Bylkorol !z sZsZ.

"/.tJ"9..dy(t*1"
cg)etfuési.iogól s)ako,.l iz DÓK
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McIlóklct 2.szárnú

IIO.NAP FF.LADAT FELADATÉRT
FELELÓS SZEMELY

Al]GL]SZ,ltJS

22. A]akuló ér,lekczlct IntézmérT yvezető,
tantestűlet

)1 ],1 Pótvizsga 1eborlyol ítása. tiinkail]yvek
rcnclezése

lrrtézrrrórlyr, ezctő.
tantcsttilet

21-25. Verébtábor I Ia.jdúdorog. Fehér Virág

Bányász György

29-30. Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenr-rtaItó Szervezet tanévnyitó
érlekezlet, Sümeg

Tóth Bdina

Borók-I Iaraszti Katalin

3l. Tanévnyitó értekezlet KOSZISZ Szent
István Girnnázium részéle

Balesetvédelmi oktatás

Intézmónyvezető,
tantestület

Káposznyák Sándor
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ll()" NAP FEl-ADAT FELADATER,| FELELÓS
SZEMELY

SZEP,1,1]MBElt

l Unnepélyes Tanévrryitó,

Első tanítási nap Szentmise keretében

Tankönyvosztás

l'óth llclina..Iuh/rsz lnlre- lcll< i

vc7ctő. oSZt'll }, Íii najkök.
szaktanárrlk

2. Balesetvóclclrlli oktatás

D()K alaktrló ór,tckczlet

'l'óth llclina. ()sztálvíőnök,
SZMI(. DÖK vezető tarrár

'Iobolzi]rs 8.-os tlsztályolt szii|ői
értekczletél-rek liitogatása

Ttith Edina

6_10. Előkészítők. koI,rcpctáliisilk. íclzluttjzlatil
lbglalkozások. szakkörök. erlrcltszititii
érettsógire vaIó ltlkészítós megszcrvczése

Intézr-rrényvezető,
szaktar-rárok

6. Szülői értekezlet minden évfolyamon,
SZMK alakuló értekczlet, intézményi
dokumentumok ismertetése, elfogadtatása

Intézményvezető,
osZtályfőnökök

16. Tanmenetek elleIrőrzése, toborzási terv
elkészitése

Intézményvezető, tantestület,
DoK

22. Kolping JubiI]eurni Ürincpsóg Tóth Edina, Borók- Haraszti
Katalin, Hajnal-Egyed
Mariann

verébavató 9. _évfolyam, 12, évlolyam
DoK

26. [lurópai l)iáksptlI-t Nap |níézményvezelő,
Munkaközösség-vezető
testllevelők

szept. 26-okt 07 . I(onpcterrc iat-nórés Borók-Haraszti Katalin

I,{egedüs Csaba
2tt-29-30. KOPA. Siirlleg 'I'ólh I]dina. I]orók- I Iaraszti

l( atalin. Bányász Györ,gy,
I Iegcdiis Csaba

30, lii lhartlónia. tJ.i 1chórtó M iir, ószeli I skola tarrlesttilc1. 1 0-1 l. év1'olyanl
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Ho, NAP IDLADAT FELADATERT FEt,ELŐS
SZEMELY

OKTOBI]It

l statisztika Intézrnényvezelő, Tantesti.ilet,
Egyed Mariarrl-r

3-14. 'í'obolzó körú1 '1'&h I]dina. Bor(lk- I laraszti
l(ata]rn.'l'antestii]ct

5. Focikupa 8. osztályos taI-rulóknak, sor-és
váltóverseny az áIíalános iskolák végzős
tanulóinak.

Bány ász György, Hegedüs
Csaba

6. Áz Aiadi vórtatlú]< enlóknapja. tirrrrcpsóg
lrclyszírlc az intéznlény Ncnlzeli
F)rllékparkja,

l 8-{O.,rktr.lbei {,-al il (,I l l lL.kc./iI I]] tl jüf

Barnáné véber szilvia
Fehér Virág

13. Nyílt nap Intézményvezető, tantestület,
DÖK

l5. Nevelőtestületi értekezlet I.

Tanításmentes nap

J'aIl1cstiilet

18. lclcgerrrlyelvi verseny 7.-8, oszlályosol<tlalt 'I'r,cnyisán Zsuzsitnna. I)r.
I)tllgáriné Szi lágyi L,clit

21. Emlékműsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére

1956. október 23.

Bányász György

Dr. Polgáriné Szilágyi Edit
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Benretlcti kornpctencia llrérés 2 trap

I IÓ,NAP FIil-ADAT FELADATÉRT FELELŐS
SZEMÉLY

NoVt]MBER

9_10-11 K()l)A. Siinreg Tóth tdina. Borók- Haraszti
Katalin, Bányász György,
Hegedüs Csaba

18. Szalagavató 1iipróba Ke]erncn .Irrdit" Borók- FIalaszli
l(atalin. IJarrlárré Vóber Szilvia.
[)r, I)olgltliné Szilágyi lidit

l9. Szalagavató iinncpség l ntóznrénl,vczelő. tanteStület.
I)OK

[)eblccelli Igyetelrl rryíltnap Kelcrllen .ludit. I)r,, Polgáriné
Szilágyi F-dit

29-30. 'l'ijrténclcr-rl p:,óbaércttsógi Kelenen .Ir-rdit. Barnáné Véber
Szilvia
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Hó.NAP FI]LADA,l, l-ELADATEI{T FELELÓS
SZtsMÉLY

DECEMBER

6. Szent Miklós üIInepe. I tskolalelkesz. DÖK -
Mikulás ünnep I segitőtanár

12. Magyal rlyelvi vcrsctly ll.
osztálvos taIlulóklrak

Barnánó véber szilvia

Kelemen Jr,rdit

l5-16. Előrehozott nyelvi élettsógit
igénylők tantár,gyi osztály oz,ó
vizsgája

Dr. Polgáriné Szilágyi Edit

Trenyisán Zsuzsanna

Tóth l]dina

Borók-Haraszti Katalin

20. Adventi iorgatag Debrecen,
sütivásár

Tantcsttilct. cliákok

21. A téli szünet előtti utolsó
tanítási rrap

Lelki nap diákok- ielkésziilés
karácsony ünnepére

Szent Karácsorry ünnepi
rendezvény, szentmise

Bányász György, Fehér
Virág

Juhász Imre, áldozópapok
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Ho. NAP FEI-ADA,l, l- ]jLAD^ 1 t]R], IlLLI][-ŐS
SZI]MI:]LY

JANUÁR

9. A téli szünet utáni első
tanítási nap

l0-1l Magyar prtibaór,ettségi 'fóth Edina. Kelemen Judit,
Barnárré véber szilvia

20. Az első félév vége

Az első félév munkájának
értékelése, osztáIy 07ő
értekezlet

lntóztllénvvczelii.'la]]tcsttilct

25-26-27. K()l'A, Siinreg Tóth Edina. Borók- Haraszti
Katalin, Bányász György,
Hegedüs Csaba

2]. A sziilők éltcsítésénck végső
időpontja a tanLrló 1élér,i
nunkájár,ól

ltrtézrlórryvezctó.
osztályliinökök
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Hó,NAP FI]LADAl- llELADATÉRT FELELÓS
SZEMELY

I|jBI{tJliR

l Fogadóóra, osztályonkónt,
szülői értekezlct

I ntóztllónvvezctii. talrlesttilct

-). Nevelótestül eti értekezlet, az
első félév pedagógiai
munkáj ának elenrzése,
értékelése

I tllézrlórrvvezcli;. tallteStiilct

15. Érettségi jelentkezés
határideje

Tóth Edina, Borók- Haraszti
KataIin

l7. Fat,sangi bál IIl1éznlónyvczctó"
'lantcstti]el. t)()K

21. Kazinczy szavaIóverseny l]alrrátló vébcr szilvia.
Kelcnlcn,Itrdit

22. Hamvazó szerda nagyböjt
kezdete

.Iuhász Itllrc

)) ]1 )/ KOPA, Siinreg Tótli Edina. Borók- I-Iaraszti
Katalin, Bányász György,
Hegediis Csaba

21. Konlnlunista ós egyób
diktatírr,ák áldozatainak
eilrléknapja

Fehér Virág. Kclenren Jrrdit
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Hó.NAP FIil.ADA,l, FELADATERT FELELÓS
SZEMÉLY

MÁRCIUS

6-7-8. FelvéteIi elbeszélgetés 
I 
Tórlr Edina. Borók- Haraszti

I Katalirr, Egyed Mariann

6_10. I)énzhót 'l'anlestiilct

14. Iskolai megemlékezés: 1 848.
március 15.

'l'lctlyi sán Zsttzsatltla,
l]alnlulé Vébcr Szilvia. I)r,.

i'olglrrilró Szilágyi Edit

16. I)til yaorictltltci (ls nap Tóth Edina. Borók- Haraszti
Katalirr" Tatrtestület

17. Nyilvánosságt,a hozza a
középlbkú intézt-tlétly a

.jelentkczők j egyzókót

27 -31 Digitális tómahét ']-óth I]clina. I}or,(lk- I IaI,aszti
Kala] i n. l'aIrleStiilct

29-30-:] l . KOPA. Siimeg T(lth Edina. Borók- |laraszti
Katalin, Bárlyász György.
I Iegciliis Csaba

nlár,cius 6-.jirrrirrs 9. kinrencti konlllctcncialttór,ós Borók-FIaraszti Katalin

I-Iegedüs Csaba
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Il().NAP I'I]l-ADA l FELADAl,ÉRT FELELÓS
SZEMELY

ÁptrILts

1. Diákok lelkirrapj a/ tarrárok
Ielkinapja

Tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap

Tantcstűlet" .Tuhász Inrre

l2. Tavaszi szütret utáni elsó
tanítási nap

l3. Költészet napja, szavaló
verseíly a girnnázir"rmi
tanulók szárrrára

[]arnl]rrló Vóbcr Szilvia.
Kclcnlen .Itrclit

I4. Holokauszt áldozatainak
emléknapja

kclctrrcn .Irrdit karsairlé
]nczc (iize]la

24-28. Fetlntartlrat(lsllgi tórllahót Tóth Edina, Borók- Haraszti
Katalin, tanlesti.iIct
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Hó.NAP FELADAT FELADATÉRT FELELŐS
SZEMELY

MÁJUS

UU'"'
|évfolyam lll
I Szerenád I

5, Ballagás 'l'arltesttilct

8. Magyar rll,elv ós iroclalonr
közópszinlíi órcttségi vizsga

I rlléznlórl),vczctii" talrtesttilct

9. Matcrnatika liözópszint[i
órcttségi vizsga

l rrtóztllón1"vczctii. 1antcstiile1

10. Történclctll közópszirrlli
írr'rsbeli ércttségi vizsga

l lrtézrllólryvezctő. tantcSti'llet

ll Angol k(izépszirltii ír,/rsbcli
éreltsógi l,izsga

lrrtózrllénl,vczető. 1antestii] et

1,2. Nénret középszintti ércttsógi
VllSga

lntézmérryvezető, Tantesltilet

15. I n lbrnlali ka lt(lzépszilrtii
ér,cttsógi l,izsga

Ittléznlónvvezct(i. Tantcstiilet

16, I} i o i ó gi a kiizépszi ntíi
órettségi vizsga

I rllózrllóny vczctii.']-alltcslii] et

18, Fölclla jz középszintii
ércttségi vizsga

l ntózlrlónyvczető.'l'ítnteStiilct
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SZEMÉLY
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2. A nemzeti összetartozás
napj a

Bat,Iránó Vóbel Szi lvia.
Kclcrrlcn.Iuclit

8-9. Osztályozóvizsga 'Iiith lldina. ]]orijk- FIaraszti
Katalin.'I'arrrestiilct

12-13. C)sztlrlyJt i I,1r rl clt r l1r s o l< Osztályfőnökök, kísérő
tanárok

l6. DÖK nap OsztáIyozó
értekezlet,

Főzőverseny az o sztály ok
Kozott

l6. Utolsó tanítási rrap a 9- 1 1 .

évfolyamon
I nlézlrlótrvvezctó.'l'arltestr"ilet

] o ),) Szóbeli érettségi vizsgák
kezdete

I Il1ézmónyrlezctti.'l'alltestiilct

?,1-22-23. 9. évfolyar-r-rosok
beiratkozása

23. Unnepélycs tallér,záló-
szcnttrrise kcrctóben

lrrtózrllérryvezető" J uhlrsz
Irrrrc plébiinos úr,'l'antesttilct

26. ' 
I alrévzál,(l ór,tcltcz]ct Intóztrlónyvezct(i.'l alltcsttilet

Záradék

A nevelőtestület határ ozaía:

A tantestület a 2 02212023-as tanévre szóló munkatervet elfogadta.

úor.blr,-jíe\é\)

Ú; fehertó, 2022.augusztus 3l. r,bu
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Intézmélryfentrtartó Szervezet

Fenntartói vélernény
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Irrtózrrrény 
^ 

2022-2023. tanór,rc cll<ószítetr lvlutrl<nlet.vét n 20/2012._ (\/11], 31.) l1lvI\,II rerrclelet 3, \ (1)
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