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1. Helyzetelemzés 
Bevezetés 

 A 2022/2023. iskolai év intézményünk 59. tanéve.  
 Az előző tanévekkel megegyező fenntartói környezettel kezdjük a munkát. Ezt a tan-
évet is tankerületi fenntartásban kezdjük, hiszen intézményünk egyetlen középfokú oktatási 
intézményként a Szerencsi Tankerülethez tartozik, amely az encsin kívül koordinálja a sze-
rencsi, szikszói és tokaji kistérségi iskolák munkáját is. Hagyományos tantermi oktatással 
indulunk, reméljük, mindez nem is fog változni. 

Létszámainkat tekintve az évek óta tartó lassú apadás most nem jelentkezik, több tanu-
lónk lesz, mint az előző tanévben. Az általános és rendkívüli felvételi eljárás során intézmé-
nyünkben a kimenő két végzős osztály helyett négy indítására kerül sor. A hatosztályos évfo-
lyam 7. osztálya most 15 fő kezdi meg tanulmányait. A három kilencedikes osztály összlét-
száma 74 fő. (Ebből 63 új diák, 11 évismétlő.) 

A korábbi tanévekben már hangsúlyozott általános tendencia, miszerint csökken a je-
lentkezők száma és felkészültsége, az idei sikeresebb felvételi létszámok ellenére is hatványo-
zottan érhető tetten a beiskolázás során. Ezzel a középtávú intézményi célok kialakításakor 
egyre erőteljesebben kell számolni. A következő tanévek során hektikus mozgások várhatók 
annak megfelelően, az adott korosztályban mennyi és milyen felkészültségű diákot bocsájta-
nak ki az általános iskolák. Emiatt a pedagógus létszámmal is gazdálkodni kell. Nehéz feladat 
kiegyensúlyozott személyzeti politikát kialakítani ezek között a viszonyok között. 

A kollégium esetében ez már egy régi folyamat, így egyre nehezebb a létszám feltölté-
se. Jelenleg mindössze 21 tanuló iratkozott be.  

Összességében a 2022/2023. tanév első félévében 14 nappali tagozatos osztályt indí-
tunk.  

� Az induló létszám a gimnáziumi osztályokban 305 fő. 
� Az átlagos osztálylétszám 21,78 (Előző tanév: 25,00). 
� Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 10,89. 
� Kollégiumi létszám: 21 fő 

 

1.1. A nevelő-oktató munka feltételei 

1.1.1. Személyi feltételek 
 

� A teljes, egész állásban foglalkoztatott dolgozói létszám 45 fő (+ 2 fő tartósan 
távol). 

� Az engedélyezett pedagóguslétszám a székhelyintézményben 36, a kollégium-
ban 2 fő 

� A technikai dolgozók teljes egészében az intézményi állományhoz tartoznak. 
Összesen 16 fő. Ebből 6 NOKS.  

� Üres álláshelyek: összesen 7 pedagógus és 1 technikai. A pedagógus álláshe-
lyek egy része óraadókkal betöltésre kerül. 

� Továbbra is 2 fős az iskolatitkári létszám (amelyből 1 nincs betöltve), egy 
pszichológust (óraadóként) és egy rendszergazdát foglalkoztatunk. Al-
kalmazásban áll egy gazdasági ügyintéző és két pedagógiai asszisztens. 
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A tényleges alkalmazotti létszám a következőképpen oszlik meg: 
 

Székhelyintézmény: 

� Pedagógus teljes állásban: 30 fő 
� Pszichológus: 0 fő 
� Tartósan távol (Gyesen): 2 fő (Szabolcsik Adrienn, Szopkó-Palik Erika)  
� Üres álláshely: 6 fő (Ebből 2 státusznyi hely óraadókkal betöltve.) 
� Óraadó: 5 fő  

o Hronyecz Gabriella 10 óra (biológia-földrajz), 
o Veres Sándor 10 óra (kémia), 
o Szokolóczki Dóra 8 óra (pszichológus),  
o Krupár András 4 óra (belügyi rendészeti ismeretek), 
o Zsibai-Szakálos Zsófia 10 óra (testnevelés) 

� NOKS dolgozó: 5 fő  
o Adminisztrátor: 1 fő 
o Pedagógiai asszisztens: 3 fő 
o Rendszergazda: 1 fő 

� Rehabilitációs foglalkoztatott: 0 fő  
� Takarítónő: 4 fő  
� Karbantartó: 2 fő 
� Portás: 1 fő 
 
Kollégium: 
� Pedagógus teljes állásban: 1 fő 
� Pedagógiai asszisztens: 1 fő 
� Üres álláshely: 1 fő 
� Óraadó: 5 fő  

o Czapákné Kozma Judit,  
o Hadházi István, 
o Kiss Gábor, 
o Hajdu István,  
o Veres Sándor. 

� Gyermekfelügyelő: 0 fő 
� Takarítónő: 2 fő 
� Karbantartó: 1 fő 

A vezetési szerkezetben most sem történtek változások az előző tanév végéhez képest. 
 

Személyi összetétel vonatkozásában a 2022-2023-as tanévben a következő változá-
sok vannak az előző tanévhez képest:  
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Székhelyintézmény: 
� Egy kolléga GYES-re távozott (Szopkó-Palik Erika, matematika) 
� Egy pedagógus vonult nyugdíjba: Malinkóné Molnár Ágnes 
� Óraadóként 10 főt foglalkoztatunk: 5 fő a gimnáziumban, 5 fő a kollégiumban 
� Óraadás más iskolába a következő módon valósul meg:  

� Kiss László: történelem, 12 óra (Abaújszántó)  
� Szent László Katolikus Általános Iskolában három fő ad órát: Szarvasné Petró  

Katalin és Szeles Andrásné Hubai Katalin Hajnalka: 2-4 óra (fizika), valamint 
Sándor Ida (angol nyelv) 6 óra. 

� Kovács Krisztián: szikszói gimnázium, 8 óra (informatika) 
� Órakedvezmények változatlanok: tevékenységgel terhelt órák, adminisztrálá-

suk a kedvezményezett feladata. 

Kollégiumban 

 Ebben a tanévben is egy főállású pedagógus, Szeles András dolgozik a kollégiumban 
tanácsadó pedagógusként és egyben munkaközösségvezetőként. Bár meghirdetésre került egy 
üres álláshely, jelentkező is volt 4 fő, de mivel a jelentkezők szakmai tapasztalata nem volt 
megfelelő, nem került betöltésre. Így továbbra is óraadókkal látjuk el a feladatot. Ez gazdasá-
gilag is rentábilisebbnek tűnik, hiszen nyugdíjas visszafoglalkoztatására is sor kerül, illetve az 
óraadókat kevesebb járulék terheli. A szünetekben sem kell bért fizetni utánuk, csak a tényle-
gesen ledolgozott óramennyiség után.  
Óraadóként ügyeleti feladatokat lát el Hajdu István, Kiss Gábor, Hadházi István és Veres 
Sándor. Czapákné Kozma Judit – szintén óraadóként – az ügyelet mellett két tanulmányi fog-
lalkozást is vezet nyugdíjasként. A pedagógiai munkát Kapinusz Attila gondnok segíti, aki 
kollégiumi ügyeletet tart.  
 
 Összességében elmondható, hogy intézményünk tanárainak leterheltsége a szakos-
differenciáltság miatt továbbra is viszonylag egyenletes. Aránylag szabadabb tervezést a né-
met nyelv tantárgy oktatása tesz lehetővé. Két matematika szakossal kevesebb dolgozónk van, 
ezért itt nagyobb a leterheltség, és kevesebb csoportbontást tudtunk megvalósítani. 
 Az osztályfőnöki (heti két óra), munkaközösség-vezetői (heti két óra) és diákönkor-
mányzati segítői (heti 1 óra) órakedvezményeiből továbbra is kiosztásra került. Ez összesség-
ében 35 tanórát jelent. Ennyivel kevesebb volt kiadható egyéb foglalkozások szervezésére.  
  Iskolánkban fontos feladat az ifjúságvédelem, amit az egész tantestület a munkájában 
feladatként végez, és az osztályfőnökök kiemelten kezelnek. Ennek a feladatnak az összefogá-
sát továbbra is Bialkóné Horváth Krisztina intézményvezető-helyettes látja el az intézmény-
ben, a vele való kapcsolattartás egyre fontosabb feladat az osztályfőnökök részéről.  

A tantestületből ebben az évben senki sem folytat tanulmányokat.  
A tantestület tagjai számára pályázati források által adódó lehetőségek és a POK által 

szervezettek szerint biztosítani igyekszünk a továbbképzéseken, konzultációkon, pályázato-
kon való részvételt.  
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1.1.2. Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink tovább is megfelelő szintűek. Eszközellátottságunk az átlagosnál jobb, 
de néhány tantárgy esetében fejlesztésekre van szükség, különösen az érettségi feltételrend-
szerének történő megfeleltetés érdekében. A tornaterem tönkrement padlózata, az udvaron a 
távolugró pálya és gödör továbbra is balesetveszélyt jelent. Saját költségvetéssel több éve 
rendelkezik az intézmény.  

A nyári karbantartási munkáknál megjelölt feladatokat végeztük el. Egy erőteljesen je-
lentkező dugulás elhárítása során újonnan kiépítésre került a csatorna kivezető szakasza, 
amely évtizedes problémát old meg.A kollégiumban a rovarirtás megtörtént. 

A beázás a szigeteléssel megszűnt. 
A fenntartótól 4 új projektort kaptunk a nyáron. Felújításra került a 01-es tanterem (járóla-

pok, padlózat cseréje és teremfestés valósult meg.) Egy informatika teremben (15-ös) kicse-
réltük az összes régebbi számítógépet. Az aula klímaberendezéssel történő ellátása (önkor-
mányzati támogatásból) folyamatban van. 

 
 
Legfontosabb feladataink: 

� A 06. és 07. terem renoválását is saját forrásból kell megoldani. 
� A büfét újra kell nyitnunk. 
� Az udvaron folytatni a kivágott fák pótlását. 
� A következő időszakban a legnagyobb gondot a tetőszerkezet fa elemeinek korhadása 

jelenti: ennek festése, renoválása nem egyszerű és rendkívül költséges feladat. 
� Folyosók és további tantermek festése folyamatosan megújuló feladat.  
� Kollégiumi ágyak és berendezési tárgyak további folyamatos cseréje továbbra is fon-

tos. 
� Tantermi bútorok beszerzése néhány tanteremben szükséges. 
� Táblák évi rendszerességű javítása szintén aktuális.  
� Taneszköz-jegyzéknek történő megfelelés teljes biztosítása az új NAT és az érettségi 

követelmények miatt fontos, ezen belül szükséges az alábbiak beszerzése: 
o a matematikaoktatáshoz térbeli test modellek; 
o biológiaoktatáshoz csontváz; 
o földrajzoktatáshoz térképek (Föld domborzati, Föld országai és minden konti-

nensről külön térkép); 
o a rendészeti tagozat számára boxzsák, súlyzók, egyéb kondieszközök; 
o testnevelés órákra labdák, párhuzamos korlát (az érettségi vizsgák választható 

tornaszere). 
A tornaterem tönkrement padlózata, az udvaron a távolugró pálya és gödör továbbra is bal-
esetveszélyt jelent. 
  
A kollégiumban az előző tanévben jelentős előrelépés történt több területen is. 
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� A több éve (évtizede) nagy gondot jelentő vizesblokkok felújítása megtörtént végre, 
ami jelentősen emeli a komfortérzetet. Ahogyan a modern hűtőszekrények, az új mik-
rohullámú sütők, az új ágyak és mosógépek is. 

� A KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) a korábbról elmaradt 
munkát elvégezte, így intézményünk informatikai háttere korszerűbbé vált. 

� Húsz új ágy beszerzésére került sor, javítva a turistacsoportok komfortérzetét is. 
� A 3. emeleti tanulószobában és a tanáriban a nagyon régi számítógépek helyett kevés-

bé régi, jobb gépeket állítottunk be. 
� A szabadidős foglalkozásokhoz szükség volt új játékok és sporteszközök beszerzésére: 

8-10 db közepes minőségű pingpongütőre, társasjátékokra, új futball-és kosárlabdára, 
ezekhez szükséges pumpákra, új sakkokra. Ezek egy része megvalósult. 
 
 

További fontos feladatok: 
� A 2. emeleti tanulószobában található székek cseréje. 
� A lakószobák festése is időszerű. (Ebben együttműködünk a várossal.) 
� A kollégium zöld felületének kezelésében szerintem történt előrelépés, de azért még 

van tenni való ezen a téren is. 
� A kollégium bejáratánál jelentkező gondokat kell orvosolni: a rozsdás vaskerítést és 

kaput, és a szintén rozsdás korlátot és kerékpártárolót le kell festeni. 
� A technikai dolgozók számára indokolt megfelelő szerszámok, egy új porszívó vagy 

takarító gép beszerzése. 
Nagyobb léptékű fejlesztésnek számít, de nagyon sokat jelentene az intézmény életében, ha a 
lakószobák új linóleumborítást és új ajtókat kapnának. Takarékossági szempontból pedig jobb 
választás lenne a hagyományos elektromos világításhoz való visszatérés.  
Kérdés: meddig tud, meddig engedik fennmaradni ekkora létszámmal a kollégium. Év eleji 
létszám 21 fő. 
 

Összességében tantermi és eszközellátottságban a pályázatoknak és a fenntartói segít-
ségnek köszönhetően a korábbi években komolyabb változás, előrelépés volt megfigyelhető. 
Az oktató munkához 14 osztályterem, 3 szaktanterem és 2 tanulócsoportos foglalkozásra ki-
alakított kis terem áll rendelkezésünkre, valamint 3 számítógépterem, egy taniroda, egy 
könyvtár és egy tornaterem segíti az oktató-nevelő munkát.  A kollégiumban a 4 tanulószobán 
kívül egy nagy társalgó, egy informatikaterem és egy könyvtárterem áll a tanulók rendelkezé-
sére.  

Intézményünk szemléltetőeszköz ellátottságának színvonala bár továbbra is megfelelő, 
és az utóbbi időben sokat javult néhány esetben elmarad a korszerű tanításhoz szükséges, 
XXI. századi szinttől. Mindezt pályázati és egyéb pénzeszközökből folyamatosan fejleszteni 
igyekszünk. Az viszont elvárható, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel éljenek dolgozóink. 
IKT-eszköz ellátottságunk több mint megfelelő. 

Törekszünk arra, hogy a minden tanulónk számára elérhetők legyenek a fejlesztés 
eredményei. Az elmúlt évek informatikai fejlesztései megvalósították a hálózat fejlesztését.  
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Folyamatos az irodaszer ellátásunk, saját bevételeink jelentős hányadát továbbra is mi 
költhetjük el a következő időszakban. 

 

2. Legfontosabb feladataink intézményi szinten: 

� a jogszabályi változások alkalmazása az oktatásra és a működésre (f.: igazgató) 
� felkészülés a digitális munkarend zökkenőmentes esetleges bevezetésére (f.: 

iskolavezetés) 
� költséghatékony működés megtervezése, fenntartása. Infrastrukturális megta-

karítások ösztönzése, a rezsiköltségek csökkentésére program kidolgozása (f.: 
minden dolgozó) 

� IKT-eszközökkel segített oktatás további bővítése, a megszerzett tapasztalatok 
felhasználása a jelenléti oktatás során (f.: nevelőtestület) 

� Pedagógiai Program és SzMSz szükség szerinti újragondolása (f.: iskolaveze-
tés) 

� KADÉT-program bevezetésének átgondolása (f.: nevelőtestület, intézményve-
zetés) 

� NAT és kerettanterv felmenő rendszerű bevezetése, ebben a tanévben a 9-11. 
évfolyamokon (f.: tantestület) 

� fenntartási szakaszban lévő pályázatok koordinálása, tartalmi elemeinek meg-
valósítása (f.: nevelőtestület, pályázati felelősök) 

� felkészülés a tanfelügyeletre és a pedagógus-minősítésből adódó aktuális fel-
adatok teljesítésére (f.: iskolavezetés, belső ellenőrzési csoport, ellenőrzött pe-
dagógus) 

� önértékelés 2. ciklusából adódó feladatok ütemezés szerinti elvégzése: tastestü-
let 50%-ának önértékelése a tanévben (f.: iskolavezetés, önértékelési munka-
csoport) 

� az épületek helyiségeinek kihasználtságát fenntartani külső és belső, tanórán 
kívüli foglalkozásokkal (f.: iskolavezetés) 

� az iskola nem dohányzó intézményi helyzetének ellenőrzése (f.: iskolavezetés) 
� bemeneti és kimeneti mérések zökkenőmentes lebonyolítása (f.: iskolavezetés) 
� a kompetenciamérés eredményeinek elemzése, az esetleges szükséges intézke-

dések kidolgozása (igazgató, reál és humán munkaközösségek vezetői) 
� a 2022-2023. május-júniusi érettségi vizsgák eredményeinek áttekintése, elké-

szített táblázatok, adatsorok, statisztikák elemzése (f.: mk.vezetők, iskolaveze-
tés) 

� a hatékony érettségi felkészítést megalapozó szakmai tervezés a 11. és a 12. év-
folyamon a kétszintű, különösen az emelt szintű érettségi vizsgára (f.: munka-
közösség-vezetők) 
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� hatékony együttműködés a tankerületen belül az intézményekkel, a beiskolázá-
si prioritás figyelembe vételével (f.: iskolavezetés) 

� a tanulási foglalkozások hatékonyságának növelése, új módszertani elemek be-
vezetése a továbbképzések és az online oktatás után (f.: tantestület) 

� felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyeztetés tervszerű, munkaközösségi 
programterven nyugvó lebonyolítása (f.: ált. ig. h. és a mkv-k) 

� előírásoknak megfelelő munkavégzés, különösen a tanórákon és az ügyeleti 
rendszerben (f.: nevelőtestület) 

� a Házirendben foglaltak betartásának következetes és egységes számonkérése 
(f.: nevelőtestület minden tagja) 

� a dohányzás háttérbe szorítása, erőteljes prevenciós tevékenység a káros szen-
vedélyekkel kapcsolatban (alkohol, drog) (f.: nevelőtestület minden tagja, kül-
ső szervezetek, előadók) 

� az alkalmazottak minősítési eljárásának előkészítése, lefolytatása, az életpálya-
modellből adódó feladatok bevezetése (f.: minősülő pedagógusok, iskolaveze-
tés) 

� tárgyi feltételrendszerünk javítása, a pályázati lehetőségek maximális kihaszná-
lása, együttműködés a fenntartóval (f.: pályázati felelős, iskolavezetés) 

� a helyi (saját) lehetőségek kihasználásának javítása (f.: igazgató) 
� PR tevékenységünk javítása (főként a hatévfolyamos képzésben és a kollégi-

umban) (f.: isk.vez., igh.) 
� áttekinthető, folyamatosan frissülő, színvonalas honlap működtetése (F.: 

isk.vezetés, rendszergazda) 
� elektronikus napló működtetése naprakészen (F.: igazgató, rendszergazda, of-

ök) 
� diákmozgalom továbbfejlesztése, általános iskolák bevonása (f.: isk.vez., fele-

lős tanár) 
� hiányzások, különösen az igazolatlan, számának csökkentése, együttműködve a 

külső partnerekkel (f.: nevelőtestület, osztályfőnökök) 
 

2.1.1. Gimnázium: 

a. Kiemelt feladatok az oktatás területén 

� az új Helyi Pedagógiai Program és Helyi Tanterv folyamatos bevezetése (f.: 
isk.vez., tantestület) 

� munkaközösségi programok kidolgozása az új, közös HPP szerint 2022/2023-
ra (f.: mkv-k) 

� tanmenetek, óratervek elkészítése az elfogadott programok és az új tanterv 
alapján munkaközösségi szinten a 9-12. évfolyamokon(f.: mkv-k) 
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� az oktatás színvonalának és tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázato-
kon való aktív részvétel (f.: iskolavezetés, munkaközösségek) 

� háziversenyek szervezése, részvétel megyei és országos szintű tanulmányi ver-
senyeken (f.:ált. igh. és a mkv-k) 

� közép- és emelt szintű érettségire történő felkészítés; prioritásként a 11-12. év-
folyamon (f.: mkv-k) 

� az előrehozott érettségi vizsgák ösztönzése  
� ösztönzés a második emelt szintű érettségire való jelentkezésre a felvételizők 

körében (f.: oszt.f-ök) 
� a szövegértési és logikai készségek kiemelt fejlesztése (f.: humán I. és reál I. 

mkv.) 
� hátránykompenzáció, felzárkóztatás (szintfelmérés, differenciált foglalkoztatás) 

(f.: mkv-k) 
� kiemelt tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (f.: ált. igh. és a mkv-k) 
� tanulmányi versenyek szervezése, egyeztetése az iskolai szülői szervezettel, az 

iskolai diákönkormányzattal és az intézményi tanács véleményének kikérését 
követően a fenntartóval (f.: munkaközösségek, iskolavezetés)  

 

b. Kiemelt feladatok a nevelés területén 

� nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődés biztosítása (f.: oszt. f-ök) 
� egészséges életmódra nevelés (f.: oszt. f-ök, védőnő) 
� viselkedéskultúra fejlesztése (f.: oszt. f-ök) 
� a tanulók motiváltságának fejlesztése, aktivitásuk növelése (f.: szaktanárok) 
� a deviáns viselkedés háttérbe szorítása (f.: nevelőtestület minden tagja) 
� hiányzások számának csökkentése (f.: nevelőtestület minden tagja) 
� továbbra is hatékony osztályfőnöki munka (f.: osztályfőnökök) 
� partneriskolai kapcsolatok szervezése, újak kialakítása, korábban a Covid miatt 

háttérbe szorult együttműködések felélesztése (f.: iskolavezetés, idegennyelv-
tanárok) 

� iskolapszichológus tevékenységének megszervezése, egyéni és csoportos ta-
nácsadás folytatása (f.: iskolavezetés, osztályfőnökök, pszichológus) 

c. Beiskolázás:    

� általános iskolások tájékoztatása: nyílt napok, pályaválasztási szülői értekezle-
tek (f.: ált. igh.) 

� rendszeres részvétel az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein, az 
osztályfőnöki órákon (f.: ig., igh.) 

� erőteljesebb, közvetlenebb PR tevékenységség (média, internet bevonása, isko-
lát bemutató füzet szerkesztése, honlap-információk működtetése) 
(f.:iskolavezetés) 
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� bekapcsolódás az általános felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizs-
gák rendszerébe: a 8. évfolyamon is (f.: ált. igh) 

� általános felvételi eljárás lefolytatása (f.: ig., igh.) 
� a beiskolázási terv részletezése (f.: igazgató, ált. igh) 

 
d. Érettségi, felvételi vizsgák: 

� az érettségi rendszerének előírásaiból adódó feladatok végrehajtása (f. isk.vez., 
munkaközösségek) 

� teljeskörű tájékoztatás az érettségi vizsgák rendszeréről a szülők és diákok ré-
szére (f.: iskolavezetés) 

� a 2024-től bevezetésre kerülő érettségi követelmények megismerése és megis-
mertetése a 9-11. évfolyamos tanulókkal (f.: iskolavezetés, szaktanárok) 

� az október-novemberi és a május-júniusi érettségi vizsgák szervezése, lebonyo-
lítása (f.: ig.) 

� 12. évfolyamos tanulók jelentkeztetése felsőoktatási intézményekbe iskolai ko-
ordinálással (f.: ált. igh) 

� pályaorientációs nap megszervezése 
� emelt szintű érettségi vizsgák népszerűsítése, felkészítés azokra (f.: iskolaveze-

tés, munkaközösségek) 
� felsőoktatási intézmények előadásainak koordinálása, népszerűsítése (f.: intéz-

ményvezetés, of-i munkaközösség) 
 

e. Kiemelt rendezvények: 

Minden kiemelt rendezvényhez ki kell dolgozni egy második, veszélyhelyzeti forgatókönyvet. 

� Gólyaavatás (f.: a 11. évfolyam oszt. főnökei) 
� Szalagavató (f.: a 12. évfolyam oszt. főnökei) 
� Diákönkormányzati nap (f.: DMST) 
� Pályaorientációs nap (f.: osztályfőnökök, iskolavezetés) 
� A testvériskolai kapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése (f.: nyelvtanárok, isko-

lavezetés) 
� Ballagás (f.: ig. és a 11. évfolyam oszt. főnökei) 
� Ünnepi műsorok, megemlékezések központi előírások és munkaközösségi 

programok alapján (f.: mkv-k) 
� 60. jubileumi évforduló szervezésének előkészítése (f.: iskolavezetés) 
� Petőfi-emlékév méltó megünneplése (f.: humán munkaközösség) 

 
f. Sporttevékenységek 

� mindennapos testnevelés hatékony működtetése minden évfolyamon 
(f.:iskolavezetés) 
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� rendészeti képzés testnevelés tartalmának megvalósítása (f. iskolavezetés) 
� DSK működtetése (f.: testnevelő tanárok) 
� felmentettek számának további csökkentése (f.: osztályfőnökök, testnevelők) 
� pingpong és kézilabda oktatásának folytatása, kerékpáros iskolai és kollégiumi 

program fejlesztése (f.: testnevelők) 
� házibajnokságok szervezése (f.: testnevelő tanárok) 
� megyei szintű és országos versenyeken való részvétel (f.: DSK- tanárelnök) 
�  túrázás, kirándulások, kerékpár- és vízitúrák szervezése (f.: testnevelő tanárok, 

kollégiumi nevelők) 

g. Gyermek- és ifjúságvédelem 

� veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása, segítése  
� (f.: GYV-i felelős) 
� együttműködés a Családsegítő Szolgálattal (f.: GYV-i felelős) 
� prevenciós előadások, foglalkozások szervezése (f.: GYV-i felelős) 
� osztályfőnöki munka erősítése ezen a téren (f.: of-i munkaközösség) 
� „Útravaló”-ösztöndíjprogram további működtetése (f.: GYV-i felelős) 
� együttműködés a külső partnerekkel a veszélyeztetett tanulók segítése érdeké-

ben (f.: osztályfőnökök) 
 
h. Ellenőrzés, értékelés 

� rendszeres óralátogatások ütemterv alapján: mk-vezetők az első félévben peda-
gógusonként 1-1 órát, pedagógusok a második félévben 2 órát, az iskolavezetés 
folyamatosan (f.: ig, igh-k és mk-vezetők) 

� a szaktanárok által végzett tanulói értékelések rendszerességének és módszere-
inek ellenőrzése (f.: ig és igh-k) 

� pedagógus minősítések lefolytatása (f.: iskolavezetés, minősülő pedagógusok) 
� tenfelügyeli eljárások lebonyolítása (f.: iskolavezetés) 
� adminisztratív tevékenységek folyamatos ellenőrzése (f.: iskolavezetés 

i. Pedagógus életpálya-modell, minősítés: 

� átsorolásokból adódó feladatok elvégzése (f.: iskolavezetés) 
� minősítésre történő felkészülés, azok lebonyolítása: összesen 3 fő (f.: tantestü-

let) 
� 2 kijelölt pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésének lefolytatása (f.: iskolaveze-

tés) 
� önértékelési feladatok áttekintése, a tantestület 50%-ának önértékelése a tanév-

ben (f.: önértékelési csoport, a nevelőtestület minden tagja) 
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j. Pályázatok  

 Futó fenntartói, intézményi: 

� Határtalanul-pályázatok (1 db) 
 

 Városi: (közvetett hatás) 

� Tanuszoda létesítése 
� Zöld Város program 

Fenntartási szakaszban lévő pályázatok nyomon követése 

 
2.1.2. A neveléssel- oktatással kapcsolatos legfontosabb feladatok a kollégi-
umban 

 
Kiemelt feladatunk továbbra is, hogy az abaúji általános iskolákból és a helyi gimnáziumból 
és szakiskolából minél többen válasszák majd intézményünket.  

Kiemelt feladataink a tanév során: 

− Az Országos Kollégiumi Alapprogramban foglaltak végrehajtása. 

− Az önálló tanulásra való felkészítés. 

− Tanulópárok létrehozása. 

− A tanulmányi foglalkozások hatékonyságának növelése. 

− Színvonalas szabadidős tevékenység igényének kialakítása a diákok körében. 

− A Házirend következetes betartatása. 

− Fontos a diákok lelki életének figyelemmel kísérése, a továbbtanulással és a pályaválasz-
tással kapcsolatos lehetőségek bemutatása. 

A jelenlegi adatok alapján 21 fős tanulócsoport működik majd intézményünkben, mely-
nek vezetője Szeles András. 

A következő tanévben is fokozottan figyelnünk kell a tanulói létszám stabilizálására, nö-
velésére, a diákok tanulmányi teljesítményének, nevelési szintjének emelésére és a társintéz-
ményekkel, szülőkkel való kapcsolattartás javítására. 
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3. A 2022/2023. tanév munkájának ütemezése 
3.1. Eseménynaptár a 2022/2023. tanévre 
 
Augusztus 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Vezetőségi megbeszélés 08.22.  igazgató 
Alakuló értekezlet 08.23. , 9.00 igazgató 
Tantárgyfelosztás véglegesítése 08.24.  igazgató 
Javító- és osztályozóvizsgák 08.24-25.  igazgatóhelyettes 
Órarendkészítés 08.24-30.  igazgatóhelyettes 
Munkaközösségi megbeszélések 08.25-26.  munkaközösség-vezetők 
Osztálytermek, szertárak előkészítése, fer-
tőtlenítése 

08.25-31.  gondnok, szertárosok 

Tanévnyitó értekezlet 08.31., 9.00 igazgató 
Munka-alkalmassági vizsgálatok határide-
je 

08.31., 16.00 foglalkoztatottak 

 
Szeptember 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Ünnepélyes tanévnyitó 09.01., 8.00 igazgatóhelyettes, 9. A  of. 
Első tanítási nap (szervezési feladatok, 
balesetvédelmi oktatás,1-5. tanóra) 

09.01. 
ig. helyettes, of-ök, szaktaná-
rok 

Gólyanap 09.01. IDB 
Tankönyvosztás 09.01- 02.  tankönyvfelelősök 
   
Év eleji szaktárgyi felmérések a 9. évfo-
lyamon 

09.02.-05. szaktanárok 

Bizonyítványok leadása az igazgatóságra 09.02.  osztályfőnökök 
Tanári ügyelet beindítása 09.02. ig.helyettes 
Könyvtári ügyelet beindítása 09.02.  könyvtárosok 
Csoportbontások véglegesítése 09.05.  mkv-k 
Munkaközösségi, DMSP, ISK munkater-
vek leadása 

09.05. reszortosok 

A fakultációs és csoportlétszámok végle-
gesítése 

09.05.  igazgatóhelyettes 

Órarend véglegesítése 09.05. igazgatóhelyettes 
Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra 09.05.  igazgatóhelyettes 
Jelentkezés szakkörökre, differenciált ké-
pességfejlesztésre 

09.05.  osztályfőnökök, szaktanárok 

Sportprogramok beindítása 09.05.  DSK-vezető 
Kirándulási terv leadása 09.09.  osztályfőnökök 
Színházi jelentkezések összesítése 09.09.  igazgatóhelyettes 
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Eszköz- és könyvvásárlási igények leadása 09.09. reszortosok 
Törzslapok rendezése 09.16.  osztályfőnökök 
Szertárak rendezése, selejtezés 09.16. szaktanárok 
Díjfizetések rendezése 09.16.  reszortosok 
Tanmenetek, osztályprogramok, kirándulá-
si tervek begyűjtése, ellenőrzése 

09.16. 
munkaközösség-vezetők, 
igazgató, igh 

Továbbképzések személyenként történő 
egyeztetése 

09.16. iskolavezetés 

OKTV-re és egyéb versenyekre jelentkezés 09.16.  mk-vez-ők 
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, és a veszélyeztetett tanulók 
számának felmérése az osztályfőnökök 
segítségével minden osztályban. 

09.16. gyermekvédelmi felelős 

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap (verseny) 09.23. IDB 
Adatok megküldése az Oktatási Hivatalnak 
a bemeneti mérésekhez 

09.23. isk.vezetés, of-ök 

Statisztikai összesítések elkészítése, nap-
lók, törzslapok rendezése 

09.23. 
  

osztályfőnökök 

OKTV-re jelentkezők rögzítése az ADA-
FOR-programban 

09.23.  versenyfelelős 

Bemeneti mérésekhez a Hivatal által meg-
határozott adatok megküldésének határnap-
ja 

09.23. isk.vezetés, of-ök 

Bemeneti mérések kezdő napja 09.26. isk.vezetés, of-ök 
Turisztika világnapja (kerékpártúra) 09.27. IDB 
Fogadóóra 09.28. 14.30 minden tanár 
SZMK értekezlet 09.28. 15.30 ig.helyettes 
Szülői értekezlet 09.28. 16.00 ig. helyettes, of-ök 
Tehetségkutató szavalóverseny 09.30. humán mk. 
Magyar Diáksport Napja 09.30. testnevelők 
Bemeneti mérések: 10. évfolyam 09.26.-10.07.  
A Hivatal a honlapján közlemény formájá-
ban nyilvánosságra hozza a középfokú 
iskolák 
tanulmányi területeinek meghatározási 
formáját. 
 

09.30. Oktatási Hivatal 

A zene világnapja 09.30.. humán munkaközösség 
A 9. évfolyamosok törzslapjának elkészíté-
se 

09.30.  of-ök 

Statisztikai adatok összesítése 09.30. igazgatóhelyettes 
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Október 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 10.06.  humán mkv. 
Gólyanap 10.14..  11-es osztályfőnökök; IDB 
Óralátogatások a 9. évfolyamon okt. első 3 hete igazgató, igh., mkv-k 
Őszi írásbeli érettségik 10.17.-10.27. iskolavezetés 
A középfokú iskolák a középfokú intéz-
mények felvételi információs rendszerében 
– a Hivatal által közzétett közleményben 
foglaltak szerint – meghatározzák tanul-
mányiterületeiket, és rögzítik a felvételi 
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájé-
koztatójukat. 

10.20. igazgató 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 
nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon 
a felvételi tájékoztatójukat. 

10.20. igazgató 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 10.21.  humán munkaközösség 
Halloween szervezése: osztályonként jel-
mezes beöltözés, töklámpások faragása 

10.24-10.28. IDB 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 10.28.  
 
 
November 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Őszi szünet utáni első tanítási nap 11.07.  
OKTV I. fordulói 11.07 -01.12. versenyfelelős, szaktanárok 
Nyílt napok külön beosztás alapján 11.07-11.  igazgató, igh. 

Fogadóóra 
11.09., 14.00-
16.00 

minden tanár 

Tantestületi értekezlet 11.10., 14.00 igazgató 
Emelt szintű szóbeli vizsgák 11.10.-11.14. Oktatási Hivatal 
Cukorbetegek világnapja (kampány) 11.13. IDB 
Felvételi előkészítő foglalkozások 8. évfo-
lyamos tanulók számára (igény szerint) 

11.17-01.05. igazgató, igh. 

Dohányzás elleni világnap (kampány, pla-
kátkészítés) 

11.20. IDB 

Szóbeli érettségi vizsga 11.21. igazgató 

Óralátogatások a 12. évfolyamon 
november 3-4. 
hete 

igazgató, igh, mkv-k 

Adatok megküldése az Oktatási Hivatal-
nak a kimeneti mérésekhez 

11.30. isk.vezetés, of-ök 

Angol nyelvi házi verseny I. forduló 11.30-ig Humán munkaközösség 
Német nyelvi házi verseny I. forduló 11.30-ig Humán munkaközösség 
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December 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
   
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 
felvételi vizsgára közvetlenül a központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező  intéz-
ménybe. 

12.02. ---- 

Osztályrendezvények „Mikulásra” 12.06.  osztályfőnökök, IDB 
Adatszolgáltatás a bemeneti mérésekhez 12.09. isk.vezetés, of-ök 
Teremdíszítő verseny meghirdetése 12.09. IDB 
Szalagavató 12.09.  12. évfolyamos of-ök 
Feladatlap-igény jelentése a Hivatalnak  12.09. igazgató 
Pályaorientációs nap 12.09. iskolavezetés 
Fenyőfadíszítés 12.14. IDB 
Adventi vásár 12.15. nyelvszakosok 
Kézműves foglalkozás 12.16. IDB 
Karácsonyi műsor 12.21. IDB 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 12.21.  
 
 

Január 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Téli szünet utáni első tanítási nap 01.03.  
Ellenőrzés: a mindennapos testnevelés 
legalább napi egy testnevelés óra kereté-
ben történő megszervezése és annak leg-
feljebb heti két órával történő kiváltása és 
dokumentálása 

01.03-03.31. isk.vezetés, testnevelők 

Tanulók fizikai állapotfelmérése, NETFIT 01.09-05.12. testnevelők 
Tájékoztató az érettségi vizsgáról és a fel-
sőoktatási felvételiről 

01.13-ig  igazgatóhelyettes 

Osztályok közötti műveltségi verseny a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 

01.20. IDB 

Az I. félév vége 01.20.   
Osztályozó értekezlet 01.20., 14.30 igazgató, igh. 
Írásbeli felvételi vizsga nyolcadikosok 
számára 

01.21.  
 

igazgató, igh. 

A félévi értesítők kiosztása  01.27-ig osztályfőnökök 
Félévi értekezlet 01.30., 14.30  
Pótló felvételi vizsga 01.31. igazgató, igh. 
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Február 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Fogadóóra 02.01..14.00 minden tanár 
SZMK értekezlet 02.01. 15.30 igazgató 
Szülői értekezlet 02.01.,16.00 ig. helyettes, of-ök 
Felvételiző diákok kiértesítése az eredmé-
nyekről 

02.10.  iskolavezetés 

Felvételi jelentkezések áttekintése igény 
szerint 

02.10.  12. évfolyamos of-ök 

Szülők Bálja 02.11. 
SZMK (Az IDB közreműkö-
désével.) 

Valentin napi üzenetküldés 02.14. IDB 
Jelentkezés határnapja az érettségi és fel-
vételi vizsgákra 

02.15.  iskolavezetés 

Középiskolai felvételi jelentkezések beér-
kezésének határnapja 

02.22. ------ 

A kommunista diktatúra áldozatainak em-
léknapja  

02.24. humán munkaközösség 

Szóbeli felvételi meghallgatások 02.27-03.14-ig iskolavezetés 
 

Március 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Érettségi összesítő jelentés megküldése 03.01. igazgató 
Kimeneti mérések 03.06-06.9. isk.vezetés, of-ök 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  03.06.-03.10. 
Reál és humán munkakö-
zösség 

Lányok köszöntése a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából 

03.08. IDB 

Diákigazgató-választási kampány 03.13-17. IDB 
Megemlékezés 1848. március 15-éről 03.14.  humán munkaközösség 
Tantestületi értekezlet: mérések adatszol-
gáltatások elemzése 

03.16., 14.00 igazgató 

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 
hozása 

03.17.  igazgató 

Óralátogatások a 10-11. évfolyamon a hónap 2-3. hete igazgató, igh., mkv-k 
Diák-diri választás 03.20. IDB 
Magyar-lengyel barátság napja 03.23. IDB 
Diákparlament 03.24.  DMSP 
Rákóczi-emléknap 03.27. Humán munkaközösség 
   
Digitális témahét  03.27.-03.31. Reál munkaközösség 
A 10. évfolyamosok „fakultációválasztá-
sának előkészítése” 

03.31.  igazgatóhelyettes 
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Április 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 

Fogadóóra 
04.05., 14.30-
16.00 

minden tanár 

Szülői értekezlet a végzős évfolyamom 04.05., 16.00 igazgatóhelyettes 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 04.05.  
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 04.12.  
Költészet napi szavalóverseny a Petőfi-
emlékévre építve – osztályok közötti ve-
télkedő 

04.13.  humán mkv. 

Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a 
Hivatalnak 

04.13. igazgató 

Diáknap 04.13.- 04.14. IDB, DMSP, Humán Mk. 
Váci-kupa 04.14.  IDB, ig.h. 
A holokauszt áldozatainak emléknapja 04.17.  humán munkaközösség 
Egyeztetett felvételi jegyzék érkezése 04.21. --- 

Fenntarthatósági témahét  04.24.-04.28. 
Osztályfőnöki és reál munka-
közösség 

Felvételiző diákok értesítése eredményről 04.28.  igazgató 
Angol nyelvi házi verseny II. forduló 04-28-ig Humán munkaközösség 
Német nyelvi házi verseny II. forduló 04.28-ig Humán munkaközösség 
   

Május  

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
A 12. évfolyam osztályozó értekezlete 05.03., 14.30 igazgató, igazgatóhelyettesek 
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon 05.04.  
Ballagás 05.05., 15.30 igazgató, évfolyamfelelősök 
Írásbeli érettségi vizsgák 05.08.-05.26. igazgató, igh. 
Fő tárgyak érettségi vizsgája: tanítási szü-
net 

05.08-10. --- 

Rendkívüli felvételi eljárás 
05.08-
05.19.(08.31.) 

igazgató 

Döntés a rendkívüli felvételi eljárásban 
részt vett tanulókról 

05.19.  igazgató 

Kihívás Napja: osztályok közötti ügyessé-
gi verseny 

05.26. IDB 

Zenetörténeti vetélkedő 05.31-ig humán mk. 
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Június 

Esemény, feladat Határidő Felelős(ök) 
Döntés a fellebbezésekről 06.01. fenntartó 
Nemzeti összetartozás napja 06.02.  humán  mk. 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 06.07-06.14. igazgató, ig.helyettes 
Osztályozó értekezlet 06.15., 14.00 igazgató, igh. 
NETFIT eredményeinek feltöltése 06.15. testnevelők 
Adatszolgáltatás lezárása a kimeneti méré-
sekhez kapcsolódóan 

06.15. isk.vezetés, of-ök 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 06.19-30. igazgató, igh. 
Beiratkozás 06.21.  igazgató 
Tanévzáró ünnepély 06.23.,10.00  10. B oszt. of. 
Tanévzáró értekezlet 07.03., 9.00 igazgató 
 
 

3.2. Feladatterv a kollégiumban: 

Szeptember 
− Ismerkedő beszélgetések 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

Október 

− Emlékezés az aradi vértanúkra (Szeles András) 

− Tisztelgés az 1956-os forradalom emléke előtt (Szeles András) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

November 
− Mindenszentek és Halottak Napi megemlékezés (Szeles András) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

December 

− Ünnepi készülődés (Mikulás, Karácsony) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

Január 
− A magyar kultúra napja (Szeles András) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 
Február  

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

− A kommunizmus áldozatainak emléknapja (Szeles András) 
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Március 

− Nőnap  

− Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe (Szeles András) 

− Rákóczi emléknap (Szeles András) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

Április 
− A Magyar Költészet Napja (Szeles András) 

− A Föld Napja (Szeles András) 

− A holokauszt áldozatainak emléknapja (Szeles András) 

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

Május 
− Anyák napja  

− Gyermeknap – főzés, játék – díjak átadása (minden dolgozó)  

− Műveltségi vetélkedő, sportprogram (Szeles András) 

Június 
− Nemzeti Összetartozás Napja (Szeles András) 

A tanév során diákjaink használhatják könyvtárunkat, informatika-termünket, kondi-
termünket, és a 3. emeleti kis konyhát is. 
 
Az egyéb programokat a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 
 
Encs, 2022. augusztus 31. 

         Karsai Attila 
            igazgató 
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4. Mellékletek  

4.1. A 2022/2023. tanév rendje  
 

A 2022/2023. tanév rendje az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégiumban 
Programterv - a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév 

rendjéről alapján 
 

  
1. A tanítási napok száma: 187 a nappali tagozaton. (Ebből 182 rendes tanítási nap, 2 nap 

rendkívüli tanítási nap: Diáknap, pályaorientációs nap, 3 írásbeli érettségi nap.) A 
tanmenetek 36 tanítási hétre készülnek a 9-11. évfolyamokon, 30-ra a 12. A, B és C 
osztályokban. 

 
2. A tanítási év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja 2023. június 15. 

(csütörtök). A nappali tagozat 12. (végzős) évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2023. 
május 4. (csütörtök). 

 
3. Az I. félév – a nappali tagozaton – 2023. január 20-ig tart. 2023. január 27-ig történik a 

tanulók és a szülők kiértesítése az első félévi eredményekről.  
 

 
4. Igazgatói szünetre kiadható 2 nap. 

 
5. Ünnepnapok a tanév közben, az évközi szünetek idején kívül: 

- Március 15. (szerda) 
- Április 7. – Nagypéntek 
- Április 10. – Húsvét hétfő 
- Május 1. (hétfő) 
- Pünkösd hétfő (május 29.) 

Őszi szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

Téli szünet 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

Tavaszi szünet 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a  
szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 
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6. Az érettségi vizsgák ideje:  

a. Az egységes érettségi vizsgák: 
 

1. A 2022. évi október-novemberi érettségi vizsgák 

a. A 2022. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák 
 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli érett-
ségi vizsga 

Középszintű írásbeli érett-
ségi vizsga 

Idő-
pont 

2. nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

2022. október 14., 8.00 

3. magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv 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, gazdasági ismeretek, 
honvédelmi alapismeretek 

kémia, honvédelmi alapisme-
retek, természettudomány, 
pszichológia 

2022. október 20., 14.00 

 
11
. 

ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettsé-
gi vizsgatárgyak, vizuális 
kultúra 

ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettsé-
gi vizsgatárgyak, vizuális 
kultúra 

 
2022. október 21., 8.00 

12
. 

filozófia filozófia 2022. október 21., 14.00 

13
. 

német nyelv német nyelv 2022. október 24., 8.00 

 
14
. 

belügyi rendészeti ismeretek, 
dráma, mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

belügyi rendészeti ismeretek, 
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, közigazgatási isme-
retek, társadalomismeret biológia 2022. október 26., 14.00 
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19
. 

spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. október 27., 8.00 

20
. 

fizika, ének-zene 
fizika, ének-zene, művészet-
történet 2022. október 27., 14.00 

 
 
  2022. novemberi szóbeli érettségi vizsga: 2022. november 21. 
 

 A B C 

1. Emelt szintű szóbeli érett-
ségi vizsga 

Középszintű szóbeli érett-
ségi vizsga 

Idő-
pont 

2. szóbeli vizsgák – 2022. november 10–14. 
3. – szóbeli vizsgák 2022. november 21–25. 

 
 

2. 2023. évi május-júniusi érettségi vizsgák 

a. A 2023. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli érett-
ségi vizsga 

Középszintű érettségi írás-
beli vizsga 

Idő-
pont 

2. nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

2023. május 5., 8.00 

3. magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv 2023. május 8., 9.00 

4. matematika matematika 2023. május 9., 9.00 
5. történelem történelem 2023. május 10., 9.00 
6. angol nyelv angol nyelv 2023. május 11., 9.00 
7. német nyelv német nyelv 2023. május 12., 9.00 
8. – informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00 

9. 
ének-zene, belügyi rendészeti 
ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek 2023. május 15., 14.00 

10. biológia biológia 2023. május 16., 8.00 

11. 
társadalomismeret, közigaz-
gatási ismeretek – 2023. május 16., 14.00 

 
12. 

ágazati szakmai vizsgatár-
gyak, ágazaton belüli speci-
alizáció szakmai vizsgatár-
gyak 

ágazati szakmai vizsgatár-
gyak, ágazaton belüli speci-
alizáció szakmai vizsgatár-
gyak 

 
2023. május 17., 9.00 

13. kémia kémia 2023. május 18., 8.00 
14. földrajz földrajz 2023. május 18., 14.00 
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15. 

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek 

 
2023. május 19., 8.00 

16. 
gazdasági ismeretek, honvé-
delmi alapismeretek 

honvédelmi alapismeretek, 
természettudomány, pszicho-
lógia 

2023. május 19., 14.00 

17. informatika, digitális kultúra – 2023. május 22., 8.00 
18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. május 22., 14.00 
19. fizika fizika 2023. május 23., 8.00 
20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00 
21. francia nyelv francia nyelv 2023. május 24., 8.00 
22. filozófia filozófia 2023. május 24., 14.00 
23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00 

24. 
mozgóképkultú-
ra és médiaisme-
ret, dráma 

mozgóképkultú-
ra és médiaisme-
ret, dráma 

2023. május 25., 14.00 

25. olasz nyelv olasz nyelv 2023. május 26., 8.00 
 

 

 b.  A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák: 
 

 A B C 

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. 

 
 
 A 2023. júniusi szóbeli érettségi vizsgák tervezett időbeosztása: 

12. A – június 19-21. (hétfő-szerda) 
12. B – június 22-23. (csütörtök-péntek).  
12. C – június 26-27. (hétfő-kedd) 
12. E – június 28. (szerda). (A vizsgacsoport létrehozása a jelentkezők számától függ.) 
  
    

Mérések, értékelések: 

Négy országos mérés: 

(1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 
természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolya-
mon a miniszteri rendelet 79. § 

(6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon; 
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b)  a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató 
általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kime-
neti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai 
Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER sze-
rinti B1 szintű nyelvtudást méri; 

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az 
angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen 
nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a 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; 

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegérté-
si és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

(2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló 
az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a 
matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanuló-
ra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által 
meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési 
napon vesznek részt. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által 
meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a 
kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik 
meg a Hivatal részére. 

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén 
oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek 
azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biz-
tosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatáro-
zott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. 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. 

  

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével 
az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcso-
lódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 
2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon. 

(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján 
vesznek részt. 

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrá-
nyok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdek-
ében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 
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akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkész-
ségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus in-
dokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal 
által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdés-
ben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 
9-ig elvégzik. 

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyol-
cadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szept-
ember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a 
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informa-
tikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támo-
gató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolítá-
sához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a 
Hivatal által meghatározott módon. 

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény 35. § 

(5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanu-
lók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. 
január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 
2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

 
Témahetek: 

- 2023. március 6-10. – „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét  
- 2023. március 27-31. – Digitális témahét  
- 2023. április 24- 28. – Fenntarthatósági témahét  
- 2022. szeptember 30. – Magyar Diáksport Napja 

 
7. Rendkívüli tanítási és munkanapok pihenőnapokon (R): 

- október 15., szombat: munkanap (október 31., hétfő helyett) 
 

8. Tanítás nélküli munkanapok (TN): 

- 2022. december 9. – Szalagavató  és pályaorientációs nap 
- 2023. január 21.  – egységes központi írásbeli felvételi vizsga 
- 2023. május 8., 9., 10. – írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalom, matemati-

ka és történelem tantárgyakból 
- 2023. április 13-14. – diáknap 

 
 9.  Tanulmányi kirándulás, egyéb ok miatt engedélyezett távolmaradás: 
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 Osztályonként – a pedagógiai program szerint előre tervezett és jóváhagyott 
terv alapján szervezett – tanulmányi kirándulásra a tanévben 1 tanítási nap is felhasz-
nálható. Ezt a lehetőséget 2022-ben csak a 7. és a 9. évfolyam osztályai vehetik igény-
be, a többi osztály 2023-ban. Tanítási napokról egyéni vagy csoportos távolmaradás 
verseny, felkészülés, családi program stb. céljából a tanulmányi kötelezettségekre vo-
natkozó szabályok és a Házirendben leírt engedélyeztetés, igazgatói jóváhagyás szerint 
lehetséges. 

 
 10.  Kiemelt iskolai rendezvények, megemlékezések: 

- Ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 1., 8.00 –  rendezi a 9. A 
- Megemlékezés az aradi vértanúkról: október 6. 
- Megemlékezés az 1956-os forradalomról: október 21. 
- Gólyaavatás: október 7.  
- Nyílt napok: november 7-11. (Iskolánként eltérő beosztás alapján) 
- Szalagavató: december 9. 
- Pályaorientációs nap: december 9. 
- A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: február 24.  
- Megemlékezés 1848. március 15-éről: március 14. 
- Diákparlament: március 23. 
- Rákóczi-emléknap: március 27. 
- A költészet napja: április 11. 
- A Holocaust áldozatainak emléknapja: április 17. 
- Diáknap: április 13-14.  
- Váci-kupa: április 14. 
- Ballagás: május 5., 15.30 
- Nemzeti Összetartozás Napja – június 2. 
- Tanévzáró ünnepély: június 23, 10.00 – rendezi a 10. B 
 

11.  Tantestületi pedagógiai értekezletek, helyi továbbképzés: 

- Tanévkezdő tantestületi alakuló értekezlet: augusztus 23., 09.00  
- Munkaközösségi értekezletek: augusztus 25-26. 
- Tantestületi nyitó értekezlet: augusztus 31., 9.00 
- Tantestületi értekezlet: november 10., 14.00                                         
- Az I. félév értékelése: január 30., 14.30  
- Tantestületi értekezlet: március 16., 14.00                                         
- Tanévzáró értekezlet: július 3., 9.00 

 
 

12. Osztályozóértekezletek: 

- I. félévi: január 20., 14.30 
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- 12. évfolyam év végi: május 3., 14.30 
- 9-11. évfolyam év végi: június 15., 14.00 
 

13. Szülői értekezlet (előtte tantestületi fogadóóra): 

- szeptember 28. – szerda (16.00 óra) 
- február 1. – szerda (16.00 óra). Félévi értesítők kiosztása: január 27-ig. 

Fogadónapok: november 9., április 5. 
  
 
 

14. A munkarend szabályozása: 

a) Tanítás az érvényben lévő csengetési rend szerint. 
b) 0-dik óra csak 0-1. óra összevonása esetén és reggeli tanulószoba céljából, 

igazgatói engedéllyel lehetséges.  
c) A foglalkozások rendje érdekében fontos: 

A szaktanárok, a rendszergazda, a pedellusok és a megbízott tanulók fokozott 
felelőssége a foglalkozásokhoz szükséges eszközök idejében (szünetben) való 
előkészítése, a szertárból kölcsönzött eszközök használat utáni visszavitele. 

d) A tanítási órák és egyéb foglalkozások, illetve szünetek meghatározott időtar-
tamától eltérni, azokat rövidíteni vagy hosszabbítani csak rendkívüli, indokolt 
esetben és csak igazgatói engedéllyel szabad. Az osztály (csoport) képviselője 
(ügyeletes), ha a tanár az óra kezdési időpontjához képest 5 perc eltelte után 
sem érkezett meg az általa tartandó foglalkozásra, köteles jelentést tenni és in-
tézkedést kérni az igazgatóságon.    

e) Tanulószoba: reggel csendes tanulás (csak felmerülő igény szerint kerül meg-
szervezésre), délután felzárkóztató és előkészítő foglalkozások, önképzési célú 
internet-használat (külön kiírás szerint).   

f) Könyvtárhasználat az órarendi nyitvatartási rend szerint. 
g) Szakköri, sport-, énekkari, önképzőköri és egyéb foglalkozások:  

külön egyeztetés és kiírás szerint, a tantárgyfelosztásba beépített órák terhére. 
h) Tömegsport, DSK, gyógytestnevelés külön program szerint.  
i) Hitoktatás (igény esetén, a Hit- és erkölcstan tantárgyon kívül) kedd délután.  
j) Osztály- vagy évfolyamrendezvények: egyeztetés alapján igazgatói engedél--

lyel. 
k) Színház- és hangverseny-látogatás külön program szerint. 
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15. Érettségi vizsga, továbbtanulás: 

a) előzetes felmérés az idegen nyelvből, az előrehozott módon és a választott tár-
gyakból érettségizőkről (2022. szeptember 2-ig) 

b) tájékoztató az érettségi vizsgákról 2023. január 18-ig. 
c) jelentkezés a vizsgákra szeptember 5-ig és február 15-ig 
d) a vizsgák előkészítése a határidők szerint folyamatosan 
e) egyetemi-főiskolai jelentkezések igény szerinti áttekintése: február 1-10. 

 
16.  Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák: 2023. augusztus utolsó két hetében 

 
17. Beiskolázás a 2023/204. tanévre: 

- gimnázium 7. és 9. évfolyam: 
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A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programok-
kal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben 

 
 A B 

1. Határ-
idők 

Fel-
adatok 

 
2. 

 
2022. szeptember 9. 

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Program-
ba történő jelentkezésről. 

3. 2022. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 
 

4. 

 

2022. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint 
– meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárá-
suk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2022. október 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a hon-
lapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a fel-
vételi eljárás rendjéről. 

 
 

7. 

 
 

2022. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanu-

lók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos 

kérdésben 

a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 

kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, an-

nak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük fel-

vételi 

lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 
 

8. 
 
2022. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írás-
beli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfo-
lyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmé-
nyek jegyzékét. 

 

9. 

 

2022. december 2. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára köz-

vetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az 

Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat be-

nyújtása esetén 

a pályázatban megjelölt – intézménybe. 
 

10. 

 

2022. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 

az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott 

módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentke-

zők alapján 

a feladatlapigényüket. 
11. 2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok be-

nyújtása. 
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12. 2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 

13. 2023. január 20. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó in-
tézmények megszervezik a találkozást a programba jelent-
kezőkkel. 

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
 

15. 

 

2023. január 21. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gim-

náziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfo-

lyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára 

az érintett intézményekben. 
 

16. 

 

2023. január 31. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimná-
ziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az 
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 
 

17. 
 
2023. február 1. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmé-
nyek megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írás-
belin részt vett tanulókkal. 

18. 2023. február 10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 
 

19. 

 
 
2023. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra be-
nyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesí-
tésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az 
érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

 
 

20. 

 
 
2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanu-

lói 

adatlapot a Hivatalnak.) 

21. 
2023. február 27. – 

március 14. 
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 

22. 2023. március 17. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a je-
lentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
 

24. 
 
2023. március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, koráb-
ban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói 
adatlapot továbbítja a Hivatalnak. 

25. 2023. március 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú is-
koláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrend-
ben. 

26. 2023. április 3. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezet-
tek listáját. 
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27. 2023. április 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hiva-
tal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

 
28. 

 
2023. április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfo-
kú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

29. 2023. április 28. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskolák-
nak. 

30. 2023. május 8–19. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek 
fel. 

31. 
2023. május 8. – 

augusztus 31. 
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2023. május 19. 
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meg-
hirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

33. 2023. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befe-
jezése a fenntartónál. 

34. 2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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4.2. Jegyzőkönyv 
 
 

Ikt.sz: klik200598001/00824-1/2022. 
 

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
 

Készült: 2022. augusztus 23-án az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium tanári szobá-
jában. 
 
Jelen vannak a nevelőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Igazoltan távol: Klériné Kormány Ilona, Szemán-Szabó Linda. 
 
Karsai Attila igazgató úr szeretettel köszönti a tantestület tagjait.  
 
Ezt követően ismerteti az értekezlet napirendi pontjait: 
 
Intézményi szintű változások: 

� ebben a tanévben nincs 
� indul a 7. A (15 fő), 9. Ny (11 fő), 9. B (25 fő), és a 9. C is (23 fő) 
� nem indul a 7. évfolyam 
� kollégiumban egy csoport: 17 fő 
� Összesen kb. 311 fő 

 
Személyi változások: 

1. Nyugdíjba vonult: Malinkóné Molnár Ágnes  
2. Tartósan távol: Szopkó Palik Erika, Szabolcsik Adrienn 
3. Távozó dolgozó nincs 
4. Új kolléga: nincs 
5. Intézményvezetői megbízás megtörtént 
6. Nyugdíjasok 2023. augusztus 31-ig korlátozás nélkül foglalkoztathatóak 
7. Óraadók a gimnáziumban: 

a. Hronyecz Gabriella 
b. Veres Sándor 
c. Szokolóczki Dóra 
d. Zsibai-Szakálos Zsófia 
e. Krupár András 
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8. Óraadók a kollégiumban: (vagy főállású nevelő) 
a. Czapákné Kozma Judit 
b. Hadházi István 
c. Kiss Gábor 
d. Hajdu István 
e. Veres Sándor 

 
 

Nyár:  
� tantestület számára nyugalmasabb időszak 
� csak ügyeletet tartottunk 
� érettségi kifizetések folyamatban 
� külső rendezvények voltak 
� a 01. tanterem felújítása végéhez közeledik 
� a csatornát kellett felújítani 
� 5 db új projektort kaptunk 

 
 
 
Pályázatok: 

� egy új beadására került sor: 7. évfolyam/Erdély 
� többi pályázatunk kifutott 

 
 
Tankönyv:  

� megérkezett 
� kiosztása: 1. tanítási nap 
� osztálytermekbe visszük fel, előre bekészítve 
� csak az kapja meg, aki az előző évit visszahozta 
� mindenkinek ingyenes 
� többféle munkafüzetet rendetünk, ezek könyvtárban lesznek elhelyezve 

 
Érettségi vizsgák: 

� Őszi vizsgaidőszak: kijelölt intézmény vagyunk 
� Jelentkezés az érettségi vizsgákra: szeptemberi 5-i határidő 

 
 
Tantárgyfelosztás: 

� Július elején véglegesült.  
� A HPP és a Helyi tanterv szerint került kiadásra. 
� FONTOS: már új kerettanterv szerint halad a belépő 9-11. évfolyam  
� érettségi követelmények miatt is rendkívül fontos 
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� Cél volt: egyenletes terhelés a pedagógusok mindegyikének 
� Kiadott órák száma: 656 
� Ebből tanórai foglalkozás: 628 (Tavaly: 634 tavalyelőtt: 685, előtte716 , azelőtt 736) 
� Egyéb foglalkozásokra: 28  
� kötelező érettségi tárgyak csak a lehetőség szerint bontva 

 
Órarend: 

� Kötött elemei lesznek pl. a csoportbontások és a testnevelés miatt. 
� Nem lesznek 0.és 9. órák 
� Csak nagyon indokolt esetben tudunk kérést elfogadni, mert a csoportbontások és 

egyéb kötöttségek miatt nehéz megszerkeszteni. 
� Bent tartózkodás szabályai nem változtak, de… 

 
 
Osztálytermek: 

 
7. A – 11. 
9. Ny – 27. 

 9. B – 02. 
 9. C – 01. 
   
 
Felsőoktatási felvételi eredmények: 
 
Eredmények ismertetése 
 12. A – Kavalyecz Emőke 
 12. B – Vaszilyné Veres Hajnalka  
 
Ösztöndíj (osztályonként 1-2 fő)  
 12. A – Illés Eszter, Bártfai Bence 
 12. B – Juhász Evelin, Takács Orsolya 
   
 
 
Tanév rendje eldöntendő és legfontosabb időpontjai: 

� Kezdő nap: szeptember 1. (csütörtök) 
� Befejező nap: június 15. (csütörtök) 
� Félév vége: január 20. (péntek) 
� Utolsó tanítási nap végzősöknek: május 4. (csütörtök) 

október 15., szombat    munkanap 
       október 31., hétfő    helyett 

 
� Eldöntendő időpontok:  
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• Gólyaavatás: beszélje át az of-i munkaközösség  

• Szalagavató: december 10. 

• Ballagás: május 5. 
� Szóbeli érettségik:  

• November 21. 

• Június 19-30. 
� Ellenőrzések:  

• a mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő 
megszervezése és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltása és doku-
mentálása intézményi önértékelés újra kezdődött 

� Minősítés:  
o már nem lesz 2022-ben 
o 2023-ban 3 fő: Kerekes Norbert, Szemán-Szabó Linda, Szeles András 
o tanfelügyelet 2023-ban 2 fő: Bialkóné Horváth Krisztina és Karsainé Pataki 

Judit 
 
Takarékossági intézkedések, rezsicsökkentés: 

• a fenntartó javaslatokat kért 

• az alapvető takarékosságra mindenkinek oda kell figyelnie 

• ügyeleti rendszert erősíteni kell 
 
 
Program a következő időszakra: 
  
Augusztus 25-26. – munkaközösségi megbeszélések és tantárgyfelosztás személyes egyezte-
tése 
 Mindenképpen beszéljék meg: NAT, kerettanterv 11. évfolyam 
 Mk-vezetők megerősítése, választása 

Versenyek pontos megjelölése, le kell adni a tankerületnek is 
Témaheteket nézz meg mindenki! 
 

Augusztus 23-24. – javító- és osztályozóvizsgák  
 
Augusztus 31-ig – munka-alkalmassági intézése 
 
Augusztus 31., 9.00 – nyitóértekezlet 
  
Szeptember 1. – első tanítási nap:  

• tanévnyitó hagyományos módon 

• ünnepi öltözet kötelező 

• 1-2. óra: osztályfőnöki (felmérni az informatikai ellátottságot) 
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• 3-5. óra: szaktárgyi órák órarend szerint 
 
 
 
Szeptember 1. – tankönyvosztás 
Csak az kap könyvet, aki rendezte tavalyi könyvét (ingyenesek) 
Kikerül az ügyelet: mindenki olyan helyre írja be magát, ahol tud is ügyelni. 
Szeptember 1., 8.00 – évnyitó (Rendezi: 9. A); utána 3 osztályfőnöki + 1 szakóra 
Szeptemberi program a jövő hét közepére. 
Érettségiket előzetesen felmérni: a jövő héten! 
 
 
Karsai Attila kérdezi a jelenlévőktől, hogy az elhangzotakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, javaslata. 
Észrevétel, javaslat nem érkezett. 
Bezárja az értekezletet. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

………………………………… 
jegyzőkönyvvezető 

 
 

 
 

…………………………………..    …………………………………. 
hitelesítő        hitelesítő 
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TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE 

Ikt.sz: klik200598001/00824-1/2021. 

 

Készült: 2022. augusztus 31-én az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium 02-es termé-
ben. 

Jelen vannak a nevelőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Igazoltan távol: Karsai Attila. 

Malinkó András igazgatóhelyettes úr köszönti a tantestület tagjait, ismerteti a 2022/2023-as 
tanévre szóló munkatervet. 

 

 

 
Munkaközösség-vezetők munkatervei (mellékelve) 

 
- Humán (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
- Reál (Szeles Andrásné Hubai Katalin Hajnalka) 
- Osztályfőnöki (Sándor Ida) 
- IDB (Bacsó Beáta) 
- Gyermekvédelem (Bialkóné Horváth Krisztina). 

 
 

 
Bemutatkozott a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Nagy változáson ment keresztül az intézmény er-
ről kaptunk bővebb információt, osztályfőnökökön keresztül tájékoztatjuk diákjainkat az új 
lehetőségekről. 

Menyhért Pál tűzvédelmi megbízott intézményünk minden dolgozóját munka- és tűzvédelmi 
oktatásban részesítette.  

 

Malinkó András kérdezi a jelenlévőktől, hogy az elhangzottakkal  kapcsolatban van-e valaki-
nek kérdése, észrevétele, javaslata. 

Kéri a kollégáktól, kézfelnyújtással jelezzék a munkaterv elfogadását. 

Megállapítja, hogy a 2022/2023-as tanév munkatervét egyhangúlag elfogadta a nevelőtestület. 
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Kérdés, hozzászólás nem révén megköszöni a kollégák jelenlétét, és mindenkinek sikeres tan-
évet kíván. 

Kmf. 

 

………………………………… 

jegyzőkönyvvezető 

 

…………………………………..    …………………………………. 

hitelesítő        hitelesítő 
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4.2.1. Munkaközösségi munkatervek 
 
a. Humán munkaközösség 
Összeállította: Vaszilyné Veres Hajnalka          

I. Feladatok, célkitűzések 
 A munkaközösség megtartotta tanév eleji értekezletét, amelyen új munkaközösség-
vezetőt választott. Ezúton is köszönjük Varga József tanár úr több évtizeden át tartó lel-
kes, precíz, példamutató munkáját. Ezután a munkaközösség megfogalmazta a tanév főbb 
feladatait, majd sorra vette a tanévben esedékes programokat, versenyeket, rendezvénye-
ket, s ezekhez felelősöket is megjelölt. 

Ismét rendhagyó évet zártunk, csak a második felében állt helyre a tanév rendje. Ennek 
köszönhetően már megtarthattuk a ballagást és az érettségi is a megszokott keretek között 
zajlott. Most már igazán azt reméljük, hogy az előttünk álló tanévben a „jelenléti” oktatás 
marad főszerepben. Csak bízhatunk abban, hogy az átoltottságnak köszönhetően nem lesz 
szükség újabb radikális intézkedéssorozatra. A digitális oktatás ugyanis – a 2020/2021-es 
tanév erre a legerősebb bizonyíték – nem tudta teljes mértékben helyettesíteni a tanár – di-
ák személyes kapcsolatot, azaz a jelenléti oktatást. Ezt bizonyítja a megnövekedett év végi 
bukások nagy száma magyar nyelv és irodalomból, történelemből, valamint az idegen 
nyelvekből is. A javító vizsgák tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy szeptembertől ismét 
fokozottan kell ügyelnünk az előző évek tananyagainak alapos átismétlésére, a rászorul-
tabbak felzárkóztatására, hiszen tárgyaink érettségi tárgyak is. Legfontosabb feladatunk az 
érettségire való minél sikeresebb felkészítés mind közép-, mind pedig emelt szintre, hi-
szen ez egyben a felvételit, a továbbtanulás sikerét is jelenti. Szintén fontosnak tartjuk, 
hogy minél több tanuló szerezzen nyelvvizsga bizonyítványt középfokon és felsőfokon is.  

Idén már a 11. évfolyamon is az új (2020-as) kerettantervnek megfelelő tanmenetek sze-
rint kell tanítanunk, a megújított tananyagoknak, illetve tankönyveknek a figyelembe véte-
lével.  

A fejlesztés, a felzárkóztatás részeként kiemelt feladatunk lesz a tanévben a szövegértés 
fejlesztése az előző tanév kompetencia mérés eredményei miatt is. Természetesen ennek is 
csak a jelenléti oktatás folyamatossága esetében lehet igazán sikere. 

A felzárkóztatás mellett – amennyiben a lehetőségeink engedik – igyekszünk gondot for-
dítani a tehetséggondozásra, a versenyeztetésre is. Részt Kívánunk venni a szaktárgyi 
OKTV-ken, a helyesírási és a Kazinczy-versenyeken, az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasz-
nálati versenyen, az Arany János irodalmi versenyen, valamint a Bolyai anyanyelvi csa-
patversenyen is. Történelemből (a kiírásoknak megfelelően) a „Gloria victis”, a Cultura 
Nostra, a Savaria vetélkedőkön, és indulni szeretnénk a hagyományos megyei szavalóver-
senyeken is (Szikszó; Miskolc; Putnok stb). Ha lehetőség adódik, idén is részt veszünk 
rajzversenyen, kiállításokon, esetleg pályázatokon is. Ebben a tanévben lesz a Petőfi-
emlékév, melyre szeretnénk különösen nagy gondot fordítani. Terveink között szerepel 
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egy játékos vetélkedő szervezése, valamint a költészet napi szavalóversenyt is Petőfi ver-
seire szeretnénk építeni. 

Amennyiben lehetőség adódik rá, az „Operakalandot” is megpróbáljuk megszervezni, va-
lamint megemlékezünk a zene világnapjáról, és zenetörténeti vetélkedőt is rendezünk.  

Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról is a hagyományoknak megfele-
lően. A  két nemzeti ünnepünket a korábbi évek hagyományainak megfelelően a Szent 
László Általános Iskolával közösen szerveznénk: mi adunk műsort nekik is október 23-a 
tiszteletére, ők pedig nekünk március 15-én. 

A lehetőségeknek megfelelően tovább kívánjuk ápolni a testvériskolai kapcsolatainkat a 
lipcsei, valamint az erdélyi (marosvásárhelyi) iskolával is. 

 

I. Versenyek, rendezvények 
         

         Szeptember 

1. Az éves munkaterv elkészítése (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
2. OKTV-jelentkezések (szaktanárok) 
3. „Tehetségkutató” szavalóverseny: szeptember vége (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
4. Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny iskolai fordulója (Vaszilyné Veres 

Hajnalka) 
 

Október 

1. A zene világnapja: okt. 1. (Bialkóné Horváth Krisztina) 
2. Megemlékezés október 6-ról (Vaszilyné Veres Hajnalka és a 9/B oszt.) 
3. Kisgimnáziumok szavalóversenye (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
4. Nemzeti ünnep – október 23. (Zsák Anikó, Varga József, Vaszilyné Veres Hajnalka, 

Majorosné Jakab Renáta, Bialkóné Horváth Krisztina) 
5. A „Gloria victis” vetélkedő I. fordulója (történelem szakosok) 
6. Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos fordulója 
 

November 

1. Az OKTV-k I. fordulója (szaktanárok) 
2. Az Arany János irodalmi verseny I. fordulója (magyar szakosok) 
3. Az angol nyelvi házi verseny I. fordulója (angol szakosok) 
4. A német nyelvi házi verseny I. fordulója (német szakosok) 
5. Az Implom József helyesírási verseny I. fordulója (Varga József) 
6. A Cultura Nostra verseny I. fordulója (történelem szakosok) 
7. A Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti fordulója (Majorosné Jakab Renáta) 
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December 

1. Az OKTV-k I. fordulója (szaktanárok) 
2. Adventi vásár (német szakosok) 
3. A 7. osztályosok „Szép magyar beszéd” versenyének iskolai fordulója  
 

 

Január 

1. A Savaria történelmi verseny I. fordulója (történelem szakosok) 
2. Az Implom József helyesírási verseny megyei fordulója (Varga József) 
3. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny házi fordulója (Majorosné Jakab Renáta) 
4. A Kazinczy-verseny iskolai fordulója (Zsák Anikó) 
5. A Bolyai anyanyelvi csapatverseny II. fordulója (Majorosné Jakab Renáta) 
 

Február 

5. Az I. félév értékelése munkaközösségi értekezleten (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
6. A kommunizmus áldozatainak emléknapja (Fukk Tamás) 
 

Március 

1. A Kazinczy-verseny megyei fordulója  
2. Március 15. – nemzeti ünnep (Szent László Katolikus Ált. Isk.)) 
3. Rákóczi-emléknap (Palánczné Sipeki Andrea) 
 

Április 

1. A holocaust áldozatainak emléknapja (osztályszintű – történelem szakos tanárok) 
2. Az angol nyelvi házi verseny II. fordulója (angol szakosok) 
3. A német nyelvi házi verseny II. fordulója (német szakosok) 
4. Költészet napi szavalóverseny a Petőfi-emlékévre építve – osztályok közötti vetélkedő 

(magyar szakosok) 
 

Május 

1. Zenetörténeti vetélkedő (Bialkóné Horváth Krisztina) 
2. Az érettségi dolgozatok javítása, értékelése, a tapasztalatok összegzése (szaktanárok; 

munkaközösség-vezető) 
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Június 

1. A nemzeti összetartozás napja (Kiss László) 
2. Az éves munka értékelése munkaközösségi értekezleten (Vaszilyné Veres Hajnalka) 
 

 

 b. Reál  munkaközösség 

Szeles Andrásné Hubai Katalin Hajnalka munkaközösség-vezető 
 
Munkaközösségünk a 2022/2023-as tanév alakuló munkaközösségi értekezletét 2022. 08. 25-

én tartotta meg. 

Korábbi munkaközösségvezetőnk – Malinkóné Molnár Ágnes – nyugdíjba vonulása miatt a 

munkaközösség tagjai megválasztották a munkaközösség új vezetőjét. A munkaközösség ve-

zetője a 2022/2023-as tanévben: Szeles Andrásné Hubai Katalin Hajnalka. 

Személyi feltételek: Munkaközösségünkből távozott két fő matematika szakos kolléga: Ma-

linkóné Molnár Ágnes nyugdíjba vonult, Szopkó-Palik Erikának kislánya született. Helyükre 

a munkáltató nem vett fel új kollégákat, sem óraadókat. Ennek súlyos következményei meg-

mutatkoznak már a tantárgyfelosztásban is: többségében megszűntek vagy átalakultak a cso-

portbontások, egyes pedagógusoknál 26 óra (szakértőknél 18) fölé emelkedtek a heti óraszá-

mok. Folytatja óraadó munkáját Hronyecz Gabriella (biológia-földrajz) és Veres Sándor (ké-

mia) 10-10 órában, testnevelésből Zsibai-Szakálos Zsófia is óraadóként, szintén 10 órában fog 

dolgozni intézményünkben. Két kollégánk – Szarvasné Petró Katalin és Szeles Andrásné Hu-

bai Katalin Hajnalka – az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában, míg Kovács 

Krisztián a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnáziumban vállalt óraadói munkát.  

Tárgyi feltételek: Az elmúlt években kértük, hogy az oktatás feltételeinek javításához szeret-

nénk, ha minden tanteremben lenne beépített projektor az IKT anyagok kivetítéséhez. Kíván-

ságunk úgy tűnik teljesül, hiszen a meglévők mellé idén még négy új projektort kaptunk. A 

szertárak eszközállománya viszont az utóbbi években (évtizedekben?) nem változott, csak a 

minimális kísérletek bemutatásához elegendő. Az új kerettanterv koncepciójának való megfe-

lelés miatt a kísérletek számát növelni kellene, amihez viszont eszközfejlesztésre lenne szük-

ség. További eszközigények:  

 a matematikaoktatáshoz térbeli test modellek; 

 biológiaoktatáshoz csontváz; 

 földrajzoktatáshoz térképek (Föld domborzati, Föld országai és minden kontinensről 

külön térkép); 

 a rendészeti tagozat számára boxzsák, súlyzók, egyéb kondieszközök; 
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 testnevelés órákra labdák, párhuzamos korlát (az érettségi vizsgák választható torna-

szere). 

Kérnénk a biológia szertárból az évek óta ott lévő veszélyes hulladék elszállításának megol-

dását.  

A tornaterem tönkrement padlózata, az udvaron a távolugró pálya és gödör továbbra is bal-

esetveszélyt jelent.  

Bízunk benne, hogy a testnevelés tanmenetekbe minél hamarabb beépíthetővé válik az úszás-

oktatás, azaz megnyílik a városi uszoda. 

Feladataink: Legfontosabb feladatunk az érettségi vizsgára való eredményes felkészítés. Ez-

zel szoros összefüggésben áll a gyengébb képességű, vagy jelentős hiányosságokkal rendel-

kező tanulók felzárkóztatása, hiányosságaik pótlása. Ez – a hozzánk érkező diákok tudásszint-

je közötti nagy különbségek miatt – egyre nagyobb problémát okoz. Emellett nagy hangsúlyt 

fektetünk a tehetséggondozásra, az eredményes továbbtanulásra való felkészítésre. Mindezt 

elősegítették a csoportbontások, ahol közel azonos tudásszinten lévő tanulókat próbáltunk 

beosztani a jobb együtt haladás érdekében. Mint említettem, nem a létszám volt az elsődleges 

szempont a csoportbontásoknál, hanem a tanulók tudásszintbeli különbözősége. Szóval a te-

hetséggondozásra maradt a tanórák mellett a jelentősen csökkent számú verseny-előkészítő 

(csak földrajz) és a fakultációs foglalkozások (11. évfolyamon mindössze három (matematika, 

földrajz és biológia), mert ezekre jelentkeztek csak a tanulók).  

Bár az előző évekhez képest több, de sajnos még továbbra is kevés (13) tanuló tett emelt szin-

tű érettségi vizsgát (közülük ketten két tantárgyból is) a munkaközösséghez tartozó tantár-

gyakból, pedig a sikeres felsőfokú intézménybe való felvételnek ez alapvető követelménye 

lenne, mivel minden felsőfokú intézmény megkövetel legalább egy emelt szintű érettségi 

vizsgát. Eredményeik többségében szépek. Sőt vannak kiemelkedő, példaértékű teljesítmé-

nyek. 

A tanév során elvégzendő legfontosabb feladataink a következők:  

 A tanmenetek felülvizsgálata a helyi tantervnek megfelelően, a szükséges módosítások 

elvégzése. Idén már a 11. évfolyamon is az új kerettantervnek megfelelő tanmenetek sze-

rint kell tanítanunk, a megújított tananyagoknak, illetve tankönyveknek a figyelembe véte-

lével.  

 Szertárak rendezése.  

 A felvételi eredmények alapján, a kilencedik évfolyamon (csak a 9.C matematikából!) a 

szükséges csoportbontás kialakítása.  



Az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium   

munkaterve 2022/2023. tanév 

 
 
 

 
 
 
 

 

46

 Felsőbb évfolyamokon (illetve informatikából a 9.B. osztályban) a meglévő csoportok 

felülvizsgálata, a szükséges korrekciók elvégzése (csoportösszevonások, új csoportok ki-

alakítása). 

 Földrajz szakkör, versenyelőkészítő meghirdetése.  

 Idén is szeretnénk bekapcsolódni a Fenntarthatósági , a Digitális és a Pénzügyi témahetek 

rendezvényeibe (felelőse Kléri Bertalan, Fukk Tamás ill. Hajdú István).  

 Diákok és kollégák számára kerékpártúrák (Fukk Tamás), gyalogtúrák illetve kenutúrák 

megszervezése (testnevelők).  

 Igény esetén sítábor megszervezése (testnevelők).  

 Télen korcsolyázni viszünk tanulókat Miskolcra (Gyarmati Anikó).  

 Tanulóinkkal részt veszünk a Kutatók éjszakája, illetve a Lányok a természettudomá-

nyokban programjain (felelősök a szaktanárok).  

 Megemlékezünk a „Víz” és a „Föld” napjáról.  

 Múzeumlátogatások szervezése.  

 Üzemlátogatás szervezése a megújult Gibárti Vízerőműhöz ill. Sátoraljaújhelyre a CER-

TA Kft üzemébe.  

 Több fordulós háziversenyt szervezünk fizikából (Malinkó András), matematikából (Ba-

csó Beáta) és biológiából (Kléri Bertalan).  

 Terepgyakorlat megszervezése a biológia fakultációsokkal (Hronyecz Gabriella).  

 Ásványbörze-látogatás szervezése (Hronyecz Gabriella).  

 Meghirdetjük a foci és a futsal házi bajnokságot.  

 A testnevelés oktatás keretén belül népszerűsítjük a teqball-t, megismertetjük a tanulókkal 

a sportág alapjait.  

 Tanulmányi kirándulást szervezünk a Bükki Nemzeti Parkban megnyílt csillagvizsgálóba.  

Versenyek:  

 OKTV  

 Arany Dániel Matematika Verseny  

 Zrínyi, Kenguru, Apáczai Matematika Verseny  

 Kaán Károly, Kitaibel Pál Környezetvédelmi Verseny  

 Bionika Természettudományos csapatverseny  

 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny  

 Curie Környezetvédelmi csapatbajnokság  

 Curie Kémiaverseny  

 Irinyi Kémiaverseny  

 Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny  

 KÖKÉL Kémiaverseny  

 Less Nándor Földrajzverseny  
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 Lóczy Földrajzverseny  

 Bolyai matematika, ill.természettudományos csapatverseny  

 Ifjú tudósok verseny 

 Medve matek verseny 

 Matech verseny 

 Vaskobak Geológiai Vetélkedő  

 Földgömb Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny  

 Angol nyelvű földrajzverseny  

 Országos Alföldi Számítástechnikai Verseny  

 Komplex természettudományos verseny  

 Diákolimpia: kispályás labdarúgás, futsal, fekvenyomás, atlétika, úszás  

 Fairplay kupa (lány és fiú csapat)  

 Iskolák közötti versenyek: Váci Kupa, Márai Kupa, Szepsi Kupa  

 Intézményi Bozsik program  

 Megyei és körzeti úszó bajnokság  

 Megyei és körzeti atlétikai bajnokság  

 Fekvenyomás versenyek  

Az év folyamán tervezett munkaközösségi foglalkozások témái:  

1. Az éves munkaterv összeállítása.  

2. Csoportbontások felülvizsgálata. Tanmenetek átdolgozása. 

3. Háziversenyek szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése. 

4. A féléves munka értékelése. Tankönyvrendelés egyeztetése.  

5. A kompetenciamérés eredményeinek elemzése. 

6. Felkészülés az érettségire és a kompetenciamérésre, aktuális feladatok áttekintése.  

7. Az éves munka értékelése, érettségi eredmények elemzése. 
  

 

c. Osztályfőnöki munkaközösség 

Sándor Ida munkaközösség-vezető  
 
Munkaközösségünk a 2022/2023-as tanév alakuló munkaközösségi értekezletét 2022.08.25-

én megtartotta. 

A munkaközösség tagjai az osztályfőnökök, akik megválasztották a munkaközösség vezető-

jét. A munkaközösség vezetője a 2022/2023-as tanévben: Sándor Ida. 
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Munkaközösségünk feladata az osztályfőnökök munkájának összehangolása, szervezése, egy-

ségesítése. Kapcsolatot tartunk a diákönkormányzattal és a munkájukat segítő pedagógusok-

kal. Közreműködünk az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 

 

Helyzetelemzés: 

A 2022/2023-as tanévben 14 osztályban kezdik meg diákjaink tanulmányaikat az iskolánk-

ban. Személyi feltételek: 

Osztály Osztályfőnök Osztf. helyettes 

7.a Majorosné Jakab 
Renáta 

Fukk Tamás 

9.ny Dajka Adrienn Kovács Krisztián 

9.b  Vaszilyné Veres Haj-
nalka 

Szarvasné Petró Kata-
lin 

9.c Kovács Krisztián Kerekes Norbert 

9.a Palánczné Sipeki 
Andrea 

Karsainé Pataki Judit 

10.A Karsainé Pataki Judit Palánczné Sipeki And-
rea 

10.B Fukk Tamás Hadházi István 

10.C Péter Judit Klériné Kormány Ilona 

11.A Sándor Ida Hajdu István 

11.B Varga Ferencné Vaszilyné Veres Haj-
nalka 

11.C Szarvasné Petró Kata-
lin 

Palánczné Sipeki And-
rea 

12.A Gyarmati Anikó Rohályné Bacsó Beáta 

12.B Hadházi István Gyarmati Anikó 

12.C Hajdu István Sándor Ida 

 

 A munkaközösség elvei és feladatai:  

• A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése. 

• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása, 

segítése.  

• Az osztályfőnöki órák színvonalának gazdagítása, javítása.  

• A munkaközösség fontos feladata a tanulói kezdeményezések támogatása, az osztá-

lyok diákbizottságainak segítése.  
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• A munkaközösség tagjai segítsék a tanulófelvétel hatékonyságának növelését, és részt 

vegyenek a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban.  

• Erősíteni a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal.  

• Kapcsolattartás az oktató - nevelő munkát segítő társadalmi szervezetekkel 

(bíróság, rendőrség, katasztrófavédelem, alapítványok, stb.) 

• Erősíteni a szülő-pedagógus iskola kapcsolatot. 

 

Az osztályfőnök feladata:  

 

1. Kísérje figyelemmel az osztályközösség fejlődését. 

2. Koordinálja az osztályban tanító tanárok és szakoktatók munkáját. 

3. Ismerje meg a tanulók személyiségét, segítse fejlődésüket. 

4. A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai és a jogszabályok szerint járjon el.  

5. A nevelő-oktató munka hatékonysága érdekében tartson szoros kapcsolatot a szülők-

kel. 

6. Az osztály SZM - tagjaival építsen ki kapcsolatot, vonja be őket az osztály ügyeinek 

intézésébe.   

7. Tájékoztassa a szülőt a tanuló érdemjegyeiről.  

8. Segítse és kísérje figyelemmel osztálya tanulóinak tanórán kívüli tevékenységét. 

9. Az osztályközösség kialakítása és a művelődési igény fejlesztése érdekében szervez-

zen programokat (mozi, színház, kirándulás). Az ODB jelölésében, a választás előké-

szítésben a tanév elején tanácsaival támogassa a tanulókat. 

10. Hívja fel a figyelmet az IDB szerepére. 

11. Végezze el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

- Közösségi szolgálat ismertetése, követése tanulónként. 

 

Az egységes évfolyamszintű tanmenetek készítésének felelőse a mindenkori munkaközösség 

vezető: Sándor Ida (2022/2023-as tanév). 
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A szülői értekezletek és a fogadóórák rendje: 

 

2022. szeptember. 28.: szülői értekezlet  

2022. november 09.: fogadóóra    

2023. február 01.: szülői értekezlet 

2023. április 05.: fogadóóra 

 

A munkaközösségi megbeszélésen elhangzott megállapítások, kérések: 

 

- Az első szülői értekezletet, időpontja amennyiben lehetséges, szeptember végére kitű-

zésre. 

- Az előző tanévben már bevezetett formában kerüljön sor (az idén is) az intézménybe 

érkező „gólyák” avatására.  

- A menza árának növekedése és a tanulók engedély nélküli iskola elhagyásának elkerü-

lése érdekében nagyon nagy igény van az iskolabüfé újranyitására. 

- A szalagavató megrendezése a végzős osztályok és osztályfőnökök prioritása. Az érin-

tettek egységes szándéka szerint közösen készítenek egy rövidebb műsort, osztályszin-

tű részek összekapcsolásával. 

- Az ellenőrző könyvet az idei tanévtől kivezetjük. A szülők tájékoztatásának felülete 

(egységesen) a KRÉTA. Gyakorlati tapasztalatok alapján azoknál a családoknál, ahol 

a szülők digitális kompetenciák hiányában nem tudták a KRÉTÁT használni, célrave-

zető a gyermeket (tanulót) megismertetni a rendszer használatával (pl. igazolások fel-

töltésének módja), annak érdekében, hogy a későbbiekben a szülőknek is továbbadják 

ezt az ismeretet. 

- A csengetési rendből a jelzőcsengő kivezetésre kerül. 

- Az iskola tanulói számára lehetővé válik, hogy a szünetekben az iskola belső zárt ud-

varára menjenek, így a friss levegőn tartózkodhatnak a szünetekben igényiek szerint. 

- Az előző évek alapján fokozott figyelemmel kell az osztályfőnököknek követni a tanu-

lói mulasztások számát a KRÉTA különböző felületein. Az iskolai érdekű távollét 

számítási módja más-más módon jelenik meg a KRÉTA különböző felületein. 
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Bizonyos területeken továbbra is kérésekkel szeretnénk fordulni a szaktanárok, az intézmény-

vezetés felé:  

 

- Az előző tanév tapasztalatai alapján, kérjük, hogy a kollégák továbbra is nagy figyelmet 

fordítsanak a tanulók hiányzásainak rögzítésére. 

-  A szülők megfelelő tájékoztatása érdekében, kérjük a szaktantárgyi jegyek legalább az 

adott hónap végéig kerüljenek be a naplóba. 

- Az osztályfőnöki munka segítése érdekében kérjük az órák aznapi, de legkésőbb pénteki 

könyvelését. 

- A féléves és év végi munka zárásakor: elsőként a szaktanárok zárják a tanulókat érdemje-

gyekkel, majd ezt követően kerüljön sor az osztályfőnökök által a magatartás és szorga-

lom jegyek regisztrálására. 

- Nagy segítséget jelentene egy intézményi szintű (tanügyigazgatási) segédlet összeállítása. 

- Az előző évek tapasztalatai alapján a szülő által igazolható napok száma emelkedjen 5-re. 

 

 

Éves munkaterv havi lebontása 

Augusztus: 

- Év eleji munkaközösségi értekezlet                       

- Év eleji teendők megbeszélése 

- Munkaterv megbeszélése 

- Aktuális problémák 

- Javítóvizsgák koordinálása, dokumentálása 

 

Szeptember: 

- Tanévnyitó műsor   

- Naplók, törzskönyvek, törzslapok megírása, régi adatok pontosítása, új adatok bekéré-

se 

- Tanmenetek készítése  

- Osztályfelelősök választása  
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- Tankönyvek átvétele osztályonként 

- Operakaland meghirdetése 

- Új osztályok törzslapjainak elkészítése 

- Házirend ismertetése a tanulókkal (honlap) 

- Tanulók baleset-és tűzvédelmi oktatása 

- Tanulói nyilvántartások, statisztikák elkészítése, egyeztetése 

- Szülői értekezletek előkészítése, megtartása 

- Közösségi szolgálat követése, folyamatos vezetése 

 

Október: 

- Munkaközösségi megbeszélés 

- Ünnepi megemlékezések (okt.06., okt. 23.)  

- Gólyanap 

- Őszi szünet 

- Tanmenetek ellenőrzése 

 

November:  

Szalagavató előkészítése 

 

December: 

- Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

- Adventi ünnepkör előkészítése   

- Szalagavató (december) 

- Pályaorientációs nap 

- Téli szünet 

 

Január: 

- Első félév végi teendők 

- Magatartás, szorgalomjegyek előkészítése  

- Tantárgyi zárások ellenőrzése a naplóban 
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- Szaktanárokkal konzultáció 

- Munkaközösségi értekezlet 

- Osztályozó értekezlet  

- Félévi értesítő kiosztása  

- Felvételi eljárás előkészítése 

 

Február: 

- Felvételi dokumentációk elkészítése 

- Szülői értekezlet előkészítése, lebonyolítása  

 

 

Március: 

- Ünnepi megemlékezés 

- Munkaközösségi megbeszélés 

- Bukásra álló végzősök értesítése 

 

Április: 

- Költészet napja  

- Fogadóóra  

- Diáknap 

- Tavaszi szünet 

- Szülői értekezlet a végzős évfolyamon  

- Végzős évfolyam osztályozó értekezlete 

- Ballagás előkészítése, lebonyolítása  

- Ballagás  
- Évzárási teendők a végzős évfolyamokon 

 

Május: 

- Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

- Érettségi vizsgák előkészítése, lebonyolítása 
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Június: 

- Magatartás, szorgalomjegyek előkészítése a tanulókkal 

- Osztálynapló lezárása 

- Osztályozó értekezlet 

- Bizonyítvány megírása 

- Utolsó tanítási nap (jún.15.) 

- Érettségi vizsgák előkészítése, lebonyolítása 

- Kirándulások előkészítése, lebonyolítása 

- Munkaközösségi értekezlet  

- Éves munka értékelése, tapasztalatcsere 

- Új osztályok beírása 

 

A munkaközösség a munkatervet a munkaközösségi értekezleten a 2022/2023-as tanévre el-

fogadta. 

  

4.2.2. ISK programok 

Gyarmati Anikó ISK elnök 

Az ISK feladata továbbra is a tehetséges tanulók felkészítése és versenyeztetése a kü-
lönböző szintű versenyeken. Illetve a tanulók mozgásigényének kielégítése versenyek, baj-
nokságok szervezése iskolán belül. 

Az ISK ezévi munkatervének alapja a megyei versenynaptár. 
Lehetőségünkhöz mérten a következő megyei szintű versenyeken szeretnénk részt 

venni. 
Atlétika: ügyességi csapatverseny, egyéni pályabajnokság. 
Labdarúgás megyei bajnokság. 
Úszás. 
Sakk egyéni, és csapatverseny. 
A megyei versenyeken kívül a más iskolák által kiírt bajnokságokon, kupákon is részt ve-
szünk. 

Az idén is szeretnénk az iskolai sítábort megszervezni, lebonyolítani. 
A tanév során kerékpáros, és gyalogostúrákat szervezünk a tanulók részére. 
Az iskolai versenyeket, bajnokságokat a tanulók igényei szerint szervezzük, bonyolít-

juk. 
Szeretnénk erősíteni a kerékpárt mint sportágat az intézményben, és a teqball-t népsze-

rűsíteni. 
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4.2.3. IDB munkaterv, programok 

Az Iskolai Diákbizottság tagjai a 2022 áprilisi taggyűlésen megválasztott most már 11. és 12. 
évfolyamos tanulók.  
               Az IDB ebben a tanévben is szeretné megszervezni a már hagyományossá vált, az 
iskola részét képező programokat. Fő feladatunk a tanulók érdekképviselete mellett, hogy 
aktívan részt vegyünk az iskola programjainak szervezésében, lebonyolításában valamint ja-
vaslatokat tegyünk azokra. 
A legfontosabbnak tartott feladat, hogy minél több és érdekesebb program álljon a diákok 
rendelkezésére, s annak elérése, hogy ezeken minél nagyobb számban vegyenek is részt a 
tanulók. A tanulás mellett legyen lehetőségük a kikapcsolódásra, szívesen maradjanak az is-
kolában a tanítási idő után is.  
 
 
Programok, feladatok: 

Szeptember:  
A munkaterv elkészítése. A tanév részletes feladatainak megtervezése.  
Szeptember 01.:Gólyanap. Az iskolánkba érkező 9. évfolyamos diákok megismerése, 
összekovácsolása, különböző kulturális programok szervezése. 
Szeptember 23.:nemzetközi hulladékgyűjtő nap. A diákok figyelmének felhívása a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságára. Osztályonként verseny meghirdetése: kupakgyűjtés. 
A kupakgyűjtést egész tanévben folytatjuk ezután, a bevétellel beteg gyermek gyógyke-
zeléséhez járulunk hozzá. 
Szeptember 27: turisztikai világnap: szervezett kerékpártúrában való részvétel  
Szeptember 30.: Magyar Diáksport napja 

 
október: 
Október hónapban gólyanapot tartunk, ennek a megszervezése a legfontosabb feladat 
október 14. Gólyanap. A szervezésben az IDB mellett kiemelt szerepet kapnak a 11. év-
folyamos osztályok. A műsor elkészítésében közreműködnek a 9. évfolyamos diákok is 
(avatás, táncok bemutatása). 
október 24: Halloween szervezése: töklámpások faragása 
október 28.: osztályonként jelmezes beöltözés 
 
november: 
Nyílt nap szervezésében való részvétel.  Az általános iskolai tanulók iskolán belüli tájé-
kozódásának segítése.  
november 13: a Diabétesz Világnapja (november 14.), ennek alkalmából a mozgás fon-
tosságának népszerűsítése, az egészséges táplálkozással kapcsolatos teszt kitöltése. 
november 20.: Dohányzásmentes Világnap ( november 21.). A dohányzás káros hatásaira 
való figyelemfelhívás. Plakátkészítő verseny (egyéni vagy osztály), tájékoztató anyag fa-
liújságon való elhelyezése. 
 
december : 
december 6.: Mikulás /diákok és tanárok megajándékozása ( egy híres ember, meghívása, 
aki vállalja a Mikulás szerepét) 
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december 9.: osztályonkénti fenyődísz, teremdíszítő verseny meghirdetése,valamint a 
vers,fotó-és novellaíró pályázat kiírása 
december 14.: fenyőfadíszítés 
december 15.: adventi vásár 
december 16.: kézműves foglalkozás (mézeskalács készítés) 
december 21.: karácsonyi műsor (a szalagavatós diákok műsorából részletek, karácsonyi 
hangulatot teremtő vers és ének, a meghirdetett versenyek, pályázatok eredményhirdeté-
se). Az aulában zenés óraközi elfoglaltságok. 
 
január:  
január 20. : a Magyar Kultúra Napja alkalmából osztályok közötti játékos műveltségi ve-
télkedő. (január 20.) 
Az I. félév munkájának értékelése.  
 
február: 
február 3. : rejtvényfejtők napja (osztályok közötti verseny) 
február 11. Szülők bálja . Diákok fellépése a szülők bálján, szervezésben, teremdíszítés-
ben való részvétel. 
február 15.: Valentin napi üzenetküldés. Párok versenye. 
 
március: 
március 8. nemzetközi nőnap alkalmából a lányok köszöntése 
március 13-17. : a diák-diri jelöltek kampánya  
március 20. : diák-diri választás 
március 23.: a magyar-lengyel barátság napja ( iskolai üdvözlet küldése- a diákok bevo-
násával) 
március 24.: diákparlament, az IDB tagok megválasztása 

 
április: 
április 13-14.: diáknapok (Váci kupa), főzőverseny, sütiverseny, egyéb programok szer-
vezése az iskola diákjainak. 
 
május: 
május 05.: ballagási műsor előkészítésének segítése 
május 26.: a kihívás napja: osztályok közötti ügyességi verseny. 
 
június: 
június 09.: a tanév munkájának értékelése. 
 

Az IDB ebben a tanévben is tájékoztatja a 11-12. évfolyamos tanulókat a továbbtanulási lehe-
tőségekről, felsőoktatási nyílt napokról.  
Részt veszünk az iskola dekorálásban: minden hónapban elkészítjük az új faliújságot az ak-
tualitásokkal és érdekességekkel 
Eljuttatjuk a tanulókhoz a versenyekről, a pályázati lehetőségekről szóló felhívásokat. 
A megyei diákparlamentekre delegálunk tanulót. 
Az osztálytitkárok bevonásával rendszeresen megbeszéléseket tartunk. 
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Részt veszünk a Határtalanul program keretein belül iskolánkba érkező külhoni diákok foga-
dásában, a programok szervezésében, az iskola mindennapjaiban előforduló programok szer-
vezésében, lebonyolításában. 
 
 
4.2.4. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Összeállította Bialkóné Horváth Krisztina  

Legfőbb cél:  a preventív gyermekvédelem, együttműködve az egészségügyi és szo-
ciális intézményekkel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal, a hatósá-
gokkal.                               
 

Legfőbb feladat: a szakemberek koordinálása, azokkal való együttműködés, akik segíthetnek 
valamely probléma megoldásában. Pl. védőnő, orvos, pszichológus, Családsegítő-
és Gyermekjóléti Szolgálat. Fontos a segítségnyújtás akkor, amikor a problémák 
még kezelhetőek az iskolában. Lényeges, a veszélyeztetettség minél korábbi észle-
lése, probléma esetén a szükséges intézkedések megtétele. Fel kell tárni a veszé-
lyeztetettség okait, a problémákat, időben felismerni azoknak megoldási lehetősé-
geit. Ehhez: 

                               
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, és a veszélyeztetett tanu-
lók számának felmérése az osztályfőnökök segítségével minden osztályban. 
Határidő: szeptember 30. 
 
- Gyermekvédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos szakirodalom gyűjtése, 
terjesztése. 
Határidő: folyamatos. 
   
- A veszélyeztetett tanulók sorsának figyelemmel kísérése, elbeszélgetés a gyerek-
kel, a problémák feltárása, orvoslása a kompetenciahatárok betartásával. 
Határidő: folyamatos. 
                          
- Anyagi veszélyeztetettség esetén a család figyelmének felhívása az igényelhető 
támogatásokra.   
- Segítségnyújtás a támogatások igényléshez (kérvény, nyomtatvány kitöltéséhez). 

-  Írásos beszámolók készítése. 
- Szoros együttműködés / segítség kérése a problémásabb esetekben/ a helyi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámügyi Osztállyal. 
- Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése /az osztályfőnökkel együttmű-
ködve/, szükség esetén a kellő intézkedések megtétele, a szülő és az illetékes szer-
vek értesítése. 
Határidő: folyamatos. 
   
- A veszélyeztetett, a hátrányos-és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanul-
mányi előmenetelének, szabadidős tevékenységének figyelemmel kísérése. 
Határidő: folyamatos. 
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- Igazolatlan hiányzások esetén: az iskola értesíti a szülőt a tanköteles tanuló első 
igazolatlan mulasztásakor. 
Ha a távolmaradást nem igazolják az előírt időn belül, a mulasztás igazolatlan. Ér-
tesítésben kell felhívni a szülő figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire. 
Ha a tanuló igazolatlan hiányzása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igaz-
gatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és 
gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén 
a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvé-
delmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot. 
Az értesítést követően, további igazolatlan hiányzások esetén a törvényben leírtak-
nak megfelelő intézkedések megtétele. 

Határidő: folyamatos. 
- A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
 
- A lehetőségekhez mérten előadások szervezése a gyermekvédelemhez tartozó té-
mákban pl. bűnmegelőzés, egészségvédelem, drogprevenció. 
- Az adatok folyamatos kezelése, frissítése. 
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4.3. A tanév napjai 

 

Tanítási nap

Tanítási szünetek (őszi, 

téli, tavaszi) Ünnepnap Tanítás nélküli munkanap Szombati munkanap Hétvége Összesen Referencia

Szeptember 22 0 0 0 0 8 30 30

Október 21 0 1 0 1 9 31 31

November 18 3 1 0 0 8 30 30

December 14 6 1 1 0 9 31 31

Január 21 1 0 0 0 9 31 31

Február 20 0 0 0 0 8 28 28

Március 22 0 1 0 0 8 31 31

Április 15 2 2 1 0 10 30 30

Május 18 0 2 3 0 8 31 31

Június 11 0 0 0 0 4 15 15

Összesen 182 12 8 5 1 81 288 288

Szeptember

Október

31.(bedolgozva: 

okt.15.) 15. (Október 31. helyett)

November 1. (Mindszent)

December  26. (Karácsony)

9. (Pályaorientációs nap és 

Szalagavató)

Január

21. (Központi írásbeli 

felvételi), nem változtat a 

napok számán a tanítást 

illetően

Február

Március 15. (Március 15.)

Április

7., 10. (Húsvét 

péntek és hétfő) 14. (Diáknap)

Május

1. (Munka ünnepe), 

29. (Pünkösd hétfő)

8., 9., 10. (írásbeli érettségi 

fő tárgyak)

Június

Egyéb ünnepnapok 

hétvégére esnek

A 2022-2023. tanév napjai
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4.4. Osztályok, létszámok 

 

OSZTÁLY LÉTSZÁM 

7. A 15 

  9. NY 11   

  9. B 27   

9. C 36 

9. A 15   

10. A 19 

10. B 27 

  10. C 20   

  11. A 27   

  11. B 16   

11. C 17 

  12. A 30   

12. B 24 

12. C 21 

Összesen 305 

Nyelvi előkészítő 11 

Gimnázium nappali 294 

Összesen 305 

Kollégiumi csoportok   

1. csoport (Szeles András) 21 

Összesen: 21 

Iskola összesen: 326 
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4.5. Kirándulási terv – 2022-2023. tanév 
 
 

KIRÁNDULÁSI TERV     
 2022/2023. TANÉV 

   

Osztály Hely Időpont 

7.A Aggtelek, Jósvafő 2023. május 

9.NY 
Telkibánya (Erdei Iskola) 

Budapest 
2022. szeptember 23. 

2023. május 

9.A 
Telkibánya (Erdei Iskola) 

Budapest 
2022. szeptember 23. 

2023. május 

9.B 
Telkibánya (Erdei Iskola) 

Budapest 
2022. szeptember 23. 

2023. május 

    9.C Eger 2023. május 

10.A Esztergom 2023. május 

10.B Észak-Zemplén 2023. május 

10.C Hejce 2023. május 

11.A Debrecen 2023. június 

11.B Esztergom 2023. május 

11.C Visegrád 2023. június 

12.A ----- ----- 

12.B Eger 2023. március 

12.C Eger 2023. március 

 
 
 
 
 



Az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium   

munkaterve 2022/2023. tanév 

 
 
 

 
 
 
 

 

62

 
4.6. Beiskolázási terv: 2022-2023-as tanév 

 
Továbbképzésben résztvevők:  
Tanév közben történő meghirdetéssel, aktuális jelentkezés alapján. 
 
Felsőoktatási tanulmányokat senki sem folytat az intézményből. 
  
Egyéb továbbképzések a továbbképzési terv és a folyamatban lévő pályázatok szerint. 
 
 
4.7. Csengetési rend 

2022/2023-as tanév 
 

1. óra   8.00 –   8.45 
2. óra   8.55 –   9.40 
3. óra   9.50 –  10.30 
4. óra 10.45 – 11.30 
5. óra 11.35 – 12.20 
6. óra 12.45 – 13.30     
7. óra 13.35 – 14.20 
8. óra 14.25 – 15.10 

           9. óra 15.15 – 16.00 (Külön engedéllyel) 
 
4.8. Tantárgyfelosztás 

 
MELLÉKELVE 
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4.9. Munkaidő-beosztás, Kollégium 

2022/2023-as tanév 
Érvényes 2022. szeptember 1-től 

Péntek Szombat Vasárnap
8:00 - 9:00 Sz. A.
9:00 - 9:30 Sz. A.
9:30 - 10:00 Sz. A.

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00 Sz. A.
13:00 - 14:00 Sz. A. K. A. Sz. A.
14:00 - 14:30 Sz. A. K. A. Sz. A.
14:30 - 15:00 Sz. A. Cz. K. J. Sz. A.
15:00 - 16:00 Sz. A. Cz. K. J. Sz. A.
16:00 - 17:00 Sz. A. Cz. K. J. H. I.
17:00 - 18:00 H. I.
18:00 - 18:30 H. I.
18:30 - 19:00 Sz. A. K. G. H. I. Cz. K. J. Cz. K. J. Sz. A. V. S. Cz. K. J. H. I.
19:00 - 20:00 H. I.
20:00 - 21:00 H. I.
21:00 - 22:00 H. I.
22:00 - 23:00
23:00 - 0:00
0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00 H. I.
7:00 - 8:00 H. I.

Sz. A. Szeles András, tanácsadó pedagógus és munkaközösségvezető, 26-2=24 óra/hét
Cz. K. J.Czapákné Kozma Judit nyugdíjas óraadó heti 18,5 órában 

K. A. Kapinusz Attila gondnok
K. G. Kiss Gábor óraadó éjszakai ügyeletes 9,5 óra/hét
V. S. Veres Sándor óraadó éjszakai ügyeletes 9,5 óra/hét
H. I. Hadházi István óraadó éjszakai ügyeletes 9,5 óra/hét
H. I. Hajdú István vasárnap éjszakás 12 óra/hét, óraadóként

Sz. A. Sz. A.

Cz. K. J. Cz. K. J.

Sz. A.
K. A.
K. A.

Sz. A.
Sz. A.
Sz. A.
Sz. A.
Sz. A.

Sz. A.
Sz. A.Sz. A.

Csütörtök

Sz. A.

Hétfő Kedd Szerda

Cz. K. J.
Cz. K. J.

H. I.

Cz. K. J.
Cz. K. J.

H. I. Cz. K. J. V. S.

H. I. Cz. K. J.

Sz. A.
Sz. A.

H. I. Cz. K. J. V. S.
V. S.

Sz. A. Sz. A. Cz. K. J.
Sz. A. Sz. A.

K. G. H. I. Cz. K. J. V. S.

K. G. H. I. Cz. K. J. V. S.

K. G.

K. G.
K. G.

K. G. H. I. Cz. K. J. V. S.
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