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A munkaterv összeállításánál figyelembe vettük: 

- A  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 
- Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 

2017/2018. tanév rendjéről 
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

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

- Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
- A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről  

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
- A KDFG helyi pedagógiai programja 
- A KDFG 2016/2017. tanév év végi beszámolója, záró értekezletének jegyzőkönyve 

Helyzetelemzés 

Tárgyi feltételek alakulása a nyár folyamán:  
A nyár folyamán a tornatermi folyosó, az igazgatói iroda és a titkársági szoba festése mellett 
elvégezték a tisztasági festést ahol szükség volt rá. A 9.B osztály kifestette a tantermét. 
A karbantartók lemázolták a tantermi ajtókat. 
A Tankerület a meghibásodott bojler helyett újat szerzett be, de annak beszerelése még nem 
történt meg 
A festési munkálatok csúszása miatt az utolsó pillanatban fejeződött be a nagytakarítás az 
épületben, de az ablakok tisztítása nem történt meg. 

Személyi feltételek alakulása a nyár folyamán: 
Eltávozott az iskolából: Hadnagy Zsanett 
 Majorné Bíró Éva 
 Cservenák Tibor karbantartó 
Kérte a munkaviszonya megszüntetését Zombori Judit 
Új kolléga: Tungli József szeptember 1-jétől 
  
 
GYES-ről visszaérkezett: Forróné Pető Lilla (egyelőre részmunkaidőben) 
 Turák Diána 
Megbízással foglalkoztatott: Nagyistók Tibor 
   
Tartósan távol lesz: Jankech Violetta 
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Tanulólétszám alakulása: 
Az iskola tanulólétszáma szeptember 1-jén: nappali tagozaton:  459  fő + egy külföldi 
vendégtanuló 
                                                                       esti tagozaton:   65 fő 
A nappali tagozaton a 10. B és11. A osztály létszáma haladja meg a maximális létszámot, ezért 
külön engedélyt kellett kérni. 
Osztályok száma: nappali tagozaton: 14 
                             esti tagozaton: 4 
 
Osztályok beosztása: 
oszt létszám osztályfőnök - osztályfőnök-helyettes program terem 
9.NY/B 32 Vörösmarty Balázs – Forróné Pető Lilla nyelvi előkészítő 24 
9.NY/C 32 Lakatos Orsolya – Szécsi Mária nyelvi előkészítő 37 
9.A 32 Faragó Orsolya -  média 20 
9.B 33 Kökény Ildikó – Sass Klára nyelvi előkészítő 23. 
9.C 33 Farkasné Hauber Anna- Velenczeiné dr 

Bierbauer Zsuzsanna 
nyelvi előkészítő 32. 

9.E 11 Czentye Szilvia esti tag. (hé-sze)  
10.A 30 Lantos Dóra –  média 33. 
10.B 35 Gutmayer Helga – Fazekas András nyelvi előkészítő 25. 
10.C 34+ 1 

vendégt. 
Gál Ferenc- Lázár András nyelvi előkészítő 21. 

10.E 17 dr Pálné Dobák Erzsébet esti tag. (hé-sze)  
11.A 35 Szarka Lajos - Varga Renáta média 30. 
11.B 33 Farkas Zoltán-Gábor Anikó nyelvi előkészítő 19. 
11.C 34 Rosta Viktor – Horváth Tamás nyelvi előkészítő 27. 
11.E 23 Jakus Gyöngyi esti tag. (ke-csü)  
12.A 33 Tőkésné Pózna Gabriella – Schneider 

Krisztina 
média 18. 

12.B 30 Valkó Krisztina -Weszely Kinga nyelvi előkészítő 22. 
12.C 33 Székely-Kékedy Kinga – Huberné 

Haraszti Cecilia  
nyelvi előkészítő 26. 

12.E 14 Huberné Haraszti Cecília esti tag. (ke-csü)  
 

A tanév kiemelt feladatai 
- A tanulmányi eredmények és a jó tanulók számának további növelése -  
- Az emelt szintű érettségi vizsgaeredmények javítása 
- Az ERASMUS+ pályázat megvalósítása 
- Az Öveges labor működtetése, a TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0011 pályázat fenntartási 

időszakára vállaltak teljesítése; a természettudományos oktatás erősítése – a 
természettudományos tárgyak további népszerűsítése az Öveges labor segítségével 

- A NYEK osztályok felkészítése a B2 szint mihamarabbi elérésére első nyelvből, illetve 
fejlesztése 2. nyelvből (a NYEK-es országos mérésnek való megfelelésre), nyelvvizsgázók 
számának növelése 

- Esti tagozaton a 12. osztályosok sikeres felkészítése az érettségi vizsgára, kiemelten a 
matematika, történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 

- Esti tagozaton a tanórákon differenciált foglalkozás 
- Felkészülés a német nemzetiségi csoport indítására – PP, helyi tanterv módosítása 
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- Felkészülés az intézményi tanfelügyeletre, és sikeres lebonyolítása 
- Az iskola alapítás 100 éves évfordulójára való felkészülés 
- A munkafegyelem javítása (igazolatlan hiányzások, késések csökkentése) 

További feladatok: 
- A kompetenciamérésen elért szint emelése 
- Tervszerűbb és hatékonyabb tehetséggondozás, a versenyeken való részvétel sikeresebbé 

tétele  
- Az információáramlás további javítása, hatékonyságának növelése 
- Az iskolai programok és ünnepségek színvonalas lebonyolítása 
- A „Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás” témahét (2018. márc. 5-9) és a Digitális témahét 

(2018. ápr. 9-13) megszervezése és lebonyolítása 
- A Fenntartási témahét (2018. ápr. 23-27.) megszervezése a DÖK-kel 
- A felsőoktatási intézmények tanár szakos jelöltjeinek összefüggő egyéni szakmai 

gyakorlatának biztosítása 
- NOKS minősítési szabályzatának kidolgozása 
- A tanulmányi kirándulások  
- A munkaközösségek munkatervében szereplő programok sikeres megvalósítása 
- Az iskolai események folyamatos dokumentálása 
- A nyertes Tehetségpályázatok megvalósítása 
- Pályázatfigyelés, lehetőség szerint új pályázatok beadása 
- A pedagógusok teljes körű véleményezésének elkészítése az előző évben használt 

kérdőívek korrekciója után  
 

A tanév rendje  
Szorgalmi idő: 2017.09.01.-2018.06.15.  

Szeptember:  21 nap 
Október:  19 nap 
November:  19 nap 
December:  16 nap 
Január:  21 nap 
Február:  20 nap 
Március:  19 nap 
Április:  19 nap 
Május:  21 nap 
Június:  11 nap 
Összesen:  186 nap (Ebből  7 tanítás nélküli munkanap (nappali tagozaton)) 
Szombati tanítási napok: március 3. (a március 16. péntek ledolgozása miatti márc. 10. 
szombati munkanap helyett) 
 április 21. (április 30. hétfő helyett) 
Tanítás nélküli munkanapok: 
Diákönkormányzat által javasolt program szerinti tanítás nélküli munkanap 1 nap, 
DÖK nap. Időpontjáról a diákönkormányzat tesz javaslatot. 
További 6 tanítás nélküli munkanap: 

1. december 22. a téli szünet meghosszabbítása  
2. január 18. (csütörtök) Pályaorientációs nap 
3. március. 2 felvételi vizsga 
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4. március. 3 felvételi vizsga (a március 16. péntek ledolgozása miatti márc. 10. szombati 
munkanap helyett) 

5. április 4. tavaszi szünet meghosszabbítása 
6. április 24. nevelési értekezlet 

A tanév fő dátumai: 
A tanítás első napja: 2017. szeptember 1. péntek 
utolsó napja a végzős osztályokban: 2018. május 3. csütörtök 
9.-11. évfolyam osztályaiban: 2018. június 15. péntek  
Az első félév 2018. január 26-ig tart, félévi értesítők kiosztása: 2018.február 2. 
Tanévzáró ünnepély:  2018. június 22. 18.00 óra (nappali) 
 2018. június 21. 18.00 óra (esti) 

Szünetek: 
Őszi szünet:  2017. október 30-tól 2017. november 3-ig. 
                     szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. péntek 
                     szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 06. hétfő 
Téli szünet:  2017. december 22-től 2018. január 02-ig (dec. 22. tanítás nélküli 
  munkanap) 
                    szünet előtti utolsó munkanap: 2017. december 21. csütörtök 
 szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 03. szerda 
Tavaszi szünet:  2018. március 29-től 2018. április 4-ig. 
                     szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. szerda  
                    szünet utáni első tanítási nap 2018. április 5. csütörtök (ápr. 4. tanítás nélküli 
 munkanap) 

Érettségi vizsgák rendje: 
Őszi érettségi vizsgaidőszak: 2017. október 13. – november 24. 

 (angol írásbeli október 19.; német írásbeli október 24.) 

Jelentkezési határidő a kijelölt vizsgaközpontban: 2017. szeptember 5. 

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak: 

Jelentkezési határidő: 2018. február 15. 

Középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgák: 

Magyar nyelv és irodalom       2018. május 07. de. 
Matematika május 08. de. 
Történelem május 09. de. 
Angol május 10. de. 
Német május 11. de. 
Informatika (emelt) május 14. de. 
Biológia május 15. de. 
Társadalomismeret (emelt) május 15. du 
Informatika (közép) május 17. de. 
Ének-zene, művészettörténet május 17. du 
Kémia május 18. de. 
Földrajz május 18. du. 
Fizika május 22. de. 
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Vizuális kult. (közép) május 22. du. 
Francia  május 23. de. 
Mozgókép és média ism. május 24. du. 
Orosz nyelv május 25. de. 

A vizsgák délelőtt 8.00 órakor, délután 14.00 órakor kezdődnek. 

Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgaidőszaka: 2018. június 7-tól június 14-ig. 

Középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgaidőszaka: 2018. június 18-től június 29-ig. 

Nappali tagozatos próba érettségi vizsgák és osztályozó vizsgák 
Félévi osztályozó vizsgák 2018. január 22- 26. 
Év végi osztályozó vizsgák 2018. június 4-8. 
Év végi osztályozó vizsga a végzősöknek és az előrehozott érettségi miatt (12. évfolyamból) 
2018. április 24-27. 
Javító vizsgák 2018. augusztus 27. 
Idegen nyelvek próbaérettségi        2018. február 
Matematika  próbaérettségi             2018. április  
Informatika  próbaérettségi             2018. január 
Magyar próbaérettségi          2018. április. 

Esti tagozat vizsgái 
2017. november 20-24 Különbözeti vizsgák 
2018.  január 3 - 12 Félévi vizsgák 
2018. április 23 – május 4. Év végi vizsgák 12. évf. 
2018 május 30 – június 11 Év végi vizsgák és pótló vizsgák 9-11. évf. 

A nappali tagozatra történő beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése: 
2017. szept.-dec. Általános iskolákban 8. oszt. szülői értekezleteken való részvétel 
2017. október 20. Tagozatkódok továbbítása 
2017. október 20. Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, Megjelentetése  
 a KIR-ben  Egységes írásbeli vizsgán való részvételi szándék  
 jelentése az  OH részére 
2017. október 25. Sulibörze a KMO-ban 
2017. november Felvételi előkészítő tanfolyam indul (matematika, magyar, angol)  
 8. évf. tanulók részére 
2017. november 15.  Az OH közzéteszi az írásbeli vizsgát szervező középiskolák  
 listáját 
2017. november 20.18.00    Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet  
2017. nov.21-22. du        Nyílt napok - Fórum általános iskolások részére (szaktanári  
 tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés) 
2017. december 08.  Jelentkezési határidő központi írásbeli felvételire (iskolánkban) 
2017. december 13. Jelentés az OH felé a jelentkezettek számáról 
2018. január 20. Szo 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsga 
2018. január 25. 14.00 Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga 
2018.január 31. A kijavított dolgozatok megtekintése 
2018. február 09. Tanulók értesítése az írásbelin elért eredményről 
2018. február 19.                Jelentkezések határideje 
2018. márc.02-03.,  9:00 Szóbeli meghallgatás.  
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- eredmény három napon belül 
- fellebbezés biztosítása 

2018. március 14. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 
2018. március 28. Felvételi központból érkezik a felvételre jelentkezettek névsora 
2018. április 10. Felv. Közp. kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket 
2018. április 13.  Ideiglenes felvételi rangsor továbbítása a Felv. Központnak 
2018. április 20. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felv. Központból 
2018. április 27. A jelentkező tanulók, és iskolájuk értesítése a felvételről, vagy 

elutasításról  
2018. május 09. Angol szintfelmérő 
2018. május 07-18. Rendkívüli felvételi eljárás (90%-nál kevesebb felvett tanuló  
  esetén. 
2018. május 18. Rendkívüli felv. eljárásban döntés a felvételi kérelmekről. 
2018. május 28. Szülői értekezlet a felvett tanulók szülei részére 
2018. június 21. Beiratkozás  

Szülői értekezletek, fogadóórák a nappali tagozaton: 
2017. szeptember 11. 17.00  9 Ny. és 9. osztály szülői értekezlet 
 17.30  10. 11. 12. osztály-szülői értekezletek  
2017. szeptember 18. 17:00  Szülői munkaközösség ülése 
2018. február 5.  17.30  Osztály-szülői értekezletek 
2018.február 12. 17:00  Szülői munkaközösség ülése 
2018. november 27 17:00 Tanári fogadóóra és Szülői fórum. Téma: 10. fakultáció 
 választása 
2018. április 9. 17:00 Tanári fogadóóra 
2018. január 08.  17:00  Szülői fórum. Téma: 12. évfolyam továbbtanulás, érettségi 

Megemlékezések, iskolai ünnepélyek: 
Megemlékezés: Időpontja: Felelőse: 
Aradi vértanuk napja 2017. okt.6 Zihár Dóra, Forróné Pető 

Lilla  
Okt. 23. Nemzeti ünnep 2017. okt.20. Perényi András és Varga 

Péter 
Deák hét megnyitója 2017. okt. 24. Fencz L 
Komm. dikt. áld. napja 2018 febr.26.(febr 25.) tört. tanárok 
Márc. 15. Nemzeti ünnep 2018. márc. 14. A magyar és 

társadalomtudományi 
munkaközösség egésze 

Holokauszt áld. napja 2018. ápr. 16.  Fazekas András 
Ballagás (nappali tagozat) 2018. máj. 4. 11:00 Gábor A, Lantos Dóra 
A nemzeti összetartozás 
napja 

2018. jún. 4.  tört. tanárok 

Bizonyítványosztás (esti) 2018. jún. 21 Jakus Gyöngyi 
Tanévzáró ünnepély 
(nappali) 

2018. jún. 22.  Fencz L – dr Pálné Dobák E 

 
Rendezvények - programok 
Rendezvény Időpontja (határidő): Felelőse: 
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Öveges program keretében 
Szakmai nap 

2017. szept. 6 Fodor A 

Vetítés (válogatás az előző 
tanév médiás terméséből)  

2017. szept. 15. Weszely Kinga  
Nagyistók Tibor 

Deák-hét 2017. okt. 24-27 Lázár A - Szabóné Gábor 
Anikó 

Műhelyfoglalkozás a BPOK 
Őszi Ped. Napok keretében 

2017. nov. 14. Gábor Anikó 

Szalagavató (nappali) 2017. nov. 17. Gábor Anikó –Lantos D 
Szülői tájékoztató az ált. isk 
tanulók szüleinek 

2017. nov. 20 Fencz Györgyné 

Tantárgyi túra 2017. nov 21-22. Szabóné Gábor Anikó-Lázár 
András 

Tanári karácsony 2017. dec. 20. Fencz L,  Szabóné G. A 
Iskolai karácsony 
Esti tagozat karácsonyi 
ünnepsége 

2017. dec. 21 osztályfőnökök 

Szalagavató (esti) 2018. febr. 02 Jakus Gy 
Tanulmányi kirándulás 2018. június 14-15. Ofők 
Mikulástúra 2017. dec. 5. Lakatos O 
Mikulásműsor a dolgozók 
gyermekeinek 

2017. dec. 4. Faragó O 

Advent - Bécs 2017. nov. 24. Valkó Krisztina 
Szabóné Gábor Anikó 

Kódolás hete 2017. dec első hete informatikatanárok 
Médiás workshop 2017. szept 1-2 Weszely K-Nagyistók T 
Filmes-médiás napok 2017.december 7-8 Weszely Kinga 
Mozimarathon (éjszakai 
filmnézés a klubban) 

2018.márc. 28. Weszely Kinga 

Természettudományos 
biciklitábor (sikeres pályázat 
esetén) 

2018. április Lakatos O, Vörösmarty B 

Öveges program keretében 
Szakmai nap  

2018. máj. 23. Fodor A 

Látogatás a Paksi Erőműbe 
11. évfolyam 

2018. június  Tugyiné Cz K 

Az OTP Fáy alapítvány 
programjain való részvétel 

2018. márc. vagy június Lakatos O 

Házibajnokság Folyamatosan Gál F 
Sportnapok 2018. ápr. 21-22 Hauber A, Farkas Z, Gál F 

A további programok a munkaközösségek munkatervében találhatók 

Tervek a gyermekvédelmi felelős munkatervében: 

Program időpont felelős 
A diákok veszélyeztetettségének, 
hátrányos helyzetének felmérése, 
minden osztályban 

2017. szept.15 Oláh I 

A diákok veszélyeztetettségének, 
hátrányos helyzetének összegzése, 

2017. szept.30 Oláh I 
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elemzése az osztályfőnökök 
segítségével 
Kihelyezett bűnmegelőzési és 
közrendvédelmi órák tartása a 
Rendőrkapitányságon. (9. évf.) 

2017. okt. Oláh I 

Hivatás és Pályaválasztási foglalkozás 
(11.a 11.b. 11.c ) 
Igény esetén a végzősöknek is! 

2017. okt. 25. Oláh I 

Biztonságos internethasználattal 
kapcsolatos tájékoztatás, 
beszélgetés igény szerint a 9. és 10. 
évfolyamnál 

folyamatosan Oláh I 

Egészségnap és véradás 
 

okt. 25. Oláh I 

Adományok gyűjtése a diákok és 
pedagógusok körében az 
Anyaotthonnak és a József Attila 
Gyermekotthonnak 

folyamatos Oláh I 

A drog és más 
szenvedélybetegséggel kapcsolatos 
előadás, pszichodráma foglalkozás 
(9. évf.) 

okt-nov Oláh I 

„Munkaerő Piaci versenyképesség 
kompetenciájának fejlesztése”-
kurzus. „Munkajog, 
munkavállalás”- Munkaerő piaci 
kalauz a végzős diákok számára. 

márc Oláh I 

Szexuális felvilágosítás 
osztályfőnöki óra keretében. (9. 
évf.) 

márc Oláh I 

 „KIABÁL”, komplex prevenciós 
társasjáték a 9.a, 9nyb, 9 nyc-s 
osztályokban. 

ápr-máj Oláh I 

   
Éves rendes diákközgyűlés a nappali tagozaton 
2018. április 9. 

Bizalmi testületi ülés az esti tagozaton: 
2018. jan.25. 

Nevelőtestület és a vezetőség értekezleteinek ütemezése 
A tantestületi vagy vezetőségi értekezleteket lehetőség szerint a hónap 3. vagy 4. hetében 
szervezzük. További munkaértekezleteket a havi ütemtervben meghatározott aktuális feladatok 
szerint tartunk. A munkaközösségek legalább kéthavonta tartanak értekezletet, melyeket a havi 
ütemtervben tervezünk. 
Az értekezletek időpontja: hétfő délután 14:45-től  
Az egy osztályban tanító tanárok értekezletei: 2017. okt. 16. (9.NY/B; 9.NY/C; 9.A; 9.B) 
 2017. nov. 6. (9.C; 12.A; 12.B ; 12.D) 
 2018. márc. 19. (10.A; 10.B; 10.C) 
 2018. márc. 26. (11.A; 11.B; 11.C) 
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Félévi osztályozó értekezlet: 2018. január 25-26. (rövidített tanítási nap) 
Év végi osztályozó értekezlet: 12. évfolyam: 2018. május 2 (szerda). 
                                                  9-11. évfolyam, 2018. június 8 vagy 11.  

 Esti tagozat: 2018. június 12.  
Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2018. február 5.  
Év végi nevelőtestületi értekezlet: 2018. július 2.  
Nevelési értekezlet: 2017. nov. 13. Téma: Pedagógiai Program módosítása  

 2018. ápr. 23.: Csapatépítő tréning  
Az iskolavezetés értekezlete: hétfőnként 4. óra 

Bemutató órák 
Varga Péter és Goda 
Zsuzsa szept 

Egyeztetés alatt minden érdeklődő kolléga 
részére (nem kell szakosnak 
lenni) 

Természettudományos 
bemutató óra  

Az Öveges szakmai napon 
2018. május 23. 

Öveges programban érintett 
általános iskolai tanárok 

Komplex óra (Goda Zs – 
Mohácsi Á) 

Egyeztetés alatt minden érdeklődő kolléga 
részére (nem kell szakosnak 
lenni) 

 

Szakkörök (tervezet) 
Önképző kör 
Olvasó kör  
Deák-média szakkör 
Tehetséggondozó matematika szakkör kezdőknek 
Tehetséggondozó matematika szakkör haladóknak 
Robotika szakkör 
Tehetséggondozó informatika szakkör 
Fenntarthatósági szakkör (DÖK) 
Tehetségfejlesztő foglalkozások (NTP pályázat) 
Rajz-festő szakkör 
Ének tehetséggondozó szakkör 
Természettudományos szakkör 

Mérések 
Külső mérés: 
OH mérése: 16 évesek (9.B, 9.C.,10.A). anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődése;  
2018. 05. 23.  
Belső mérés: 
Net-Fit mérés 2018. január – április; eredmények rögzítése május 
NYEK évfolyam – belső mérés 
idegen nyelvekből próbaérettségi 
Informatika próbaérettségi (2018. január) 
12 évfolyam matematika próbaérettségi (2018. április) 
Kompetenciamérést megelőző szövegértési dolgozat (9.b, 9.c, 10.a) 
Kompetenciamérést megelőző matematika dolgozat (9.b, 9.c, 10.a) 
Szóbeli számonkérés magyarból a 3 év anyagából az érettségi témakörei szerint (11. évf) 
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Tanulmányi versenyek 

Az iskola a következő versenyekre készíti fel a tanulókat: 

1. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek 

OKTV tantárgyanként- szaktanárok 

2.  Egyéb versenyek: 

Arany Dániel matematika verseny (9. 10. évf.) 
Arany János verseny –– dr Pálné Dobák Erzsébet. 
Eötvös szónokverseny (9.10.évf.) március – Varga P. 
DUE (médiás verseny) (Weszely K) 
5 fordulós kerületi könyvtár-versenyen (Faragó O) 
IRODALOM MÁSKÉPP (Mohácsi Á) 
Kenguru matematika verseny (Hauber A) 
„Hódítsd meg a biteket” online informatika verseny 
Fővárosi gimnáziumi informatikai alkalmazói verseny 
Savaria történelem verseny (Fazekas A) 
HEBE Levelezőverseny (Varga P) 
Esterházy verseny (dr Varga R) 
Apáczai matematika verseny (NYEK évfolyam) 
Zrínyi matematika verseny (Tugyiné Cz K) 
Medve matematika verseny (Lakatos O) 
Bolyai csapatverseny magyarból és matematikából  (Faragó O, Hauber A) 
Abacusan on-line matematika verseny 
Fizika verseny a Jedlik Gimnáziumban 
MOL Junior Freshh természettudományos verseny 
Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő 

A tanév közben meghirdetésre kerülő versenyeken (pl. idegen nyelvi versenyek) is lehetőség 
szerint indítjuk tanítványainkat. A Tankerület által nem finanszírozott, nevezési díjas versenyek 
esetén az alapítványtól kérhető támogatás, a nevezési díj 50 %-áig. 

3. Házi versenyek (felelős): 

novellaíró pályázat (Faragó Orsolya) 
Angol komplex verseny – kerületi általános iskolai tanulók részére (Szabóné G A) 
Természettudományos verseny NYEK-es és 9. évfolyamon 
Víz világnapja verseny 
Állatok világnapja 
Futóverseny (Bp. sportiroda) 
Röplabda házibajnokság 
Foci bajnokság 
Kosárlabda házibajnokság 
Kerületi sportversenyek 
Budapest Bajnokságok 
MDSZ versenyek 
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Pedagógusok továbbképzése 
- Gál Ferenc mentortanári szakvizsga felkészítés 
- Görhöny Bence testnevelés és történelem MA diploma megszerzése  
- A POK által meghirdetett képzések – a meghirdetéstől függően 
- Érettségi elnöki felkészítés (Velenczeiné dr Bierbauer Zs) 
- Különböző Tankönyvkiadók továbbképzései a nyelvtanárok számára 
- Oxford Könyvkiadó Angol Módszertani Továbbképzés (Székely-Kékedi Kinga) 
- Mini kémia kurzus (Jakus Gy) 
- A Rubicon folyóirat továbbképzése (Fazekas A) 
- Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete szakmai konferenciája (Jakus Gy) 
- ERASMUS+ pályázathoz kapcsolódó képzések 
- szakvizsgára felkészítő képzések 
- Iskolai belső továbbképzés:   

 bemutató órák 
 óralátogatások, és azok megbeszélése 
 beszámoló a továbbképzéseken hallottakról 
 munkaközösségek belső továbbképzései 

A tanév tervezett eseményei időrendi sorrendben 

Szeptember 

Dátum Esemény felelős 

szept.1 
Első tanítási nap 
Tűz és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak 

Fencz Györgyné 
osztályfőnökök 

szept. 1-2. Médiás workshop Weszely K-Nagyistók T 
szept. 8 Látogatás Aquincumban (10. évf) Varga R 

szept.05 
Az őszi érettségi vizsgákra való jelentkezés 
határideje 

--- 

szept.06 Öveges program szakmai napja Fodor A 

szept.11 

14: 45 Munkaértekezlet 
17:00  Szülői értekezletek:  9NY és 9. évf.  
(Az osztályokban tanító tanárok bemutatkozása) 
Szülői értekezlet (felsősők) 17:30-tól 

Fencz L 
Gábor A 
Osztályfőnökök 
Szaktanárok 

szept. 18 17:00 SZMK ülés Fencz L, Gábor A 
szept.11 Tanmenetek leadása elektronikusan munkaközösség-vezetők 
szept.22 OKTV jelentkezési határidő Lázár A - szaktanárok 
szept. 28. Hamburgi tanulmányi kirándulás Gábor A – Valkó K 

szept. 29. 
Hamburgi tanulmányi kirándulás 
Kutatók éjszakája 

Gábor A – Valkó K 

szept. 30. Hamburgi tanulmányi kirándulás Gábor A – Valkó K 

szept.29 

A tanulói adatok ellenőrzése a digitális naplóban 
Bejövő osztályok törzslapjának elkészítése 

ofők 
Faragó O, Lakatos O, 
Vörösmarty B 

Dátumhoz nem köthető események: 

Szülői értekezlet az általános iskolákban 
A diákok veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének felmérése, minden osztályban 
Szülői értekezlet az általános iskolákban 
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Munkaközösségi értekezletek 
Szakkörök szervezése, indítása 
Közösségépítő foglalkozások a belépő évfolyamon (Oláh Ilona és Mráz Katalin) 
A diákok veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének felmérése, minden osztályban. (Oláh I, 
ofők) 
Nyelvparádé 
Sass Klára önértékelése (Kökény I, Gábor A, Székely KK) 
Szécsi Mária önértékelése (Vörösmarty B, Lázár A, Péterffi E) 

Október 

Dátum Esemény felelős 
okt. 1. Hamburgi tanulmányi kirándulás Gábor A – Valkó K 
okt.2. Hamburgi tanulmányi kirándulás Gábor A – Valkó K 
okt. 3 Hamburgi tanulmányi kirándulás Gábor A – Valkó K 
okt. 4 Állatok világnapja: fotópályázat Fodor A 

okt.6. Megemlékezés az aradi vértanukról Zihár Dóra, Forróné Pető 
Lilla  

okt. 9 Munkaértekezlet  
okt.11. Öveges szakkör  

okt. 16. 
Osztályértékelő, helyzetelemző megbeszélések a 
9.NY/B; 9.NY/C; 9.A; 9.B számára 

osztályfőnökök 

okt.20. 

Tagozatkódok továbbítása, felvételi tájékoztató 
nyilvánosságra hozása 
Megemlékezés 1956 
Jelentkezés a felvételi előkészítőre 

Fencz L 
Perényi András és Varga 
Péter 
Gábor A 
 

okt. 23.  Nemzeti ünnep --- 

okt.24. 

Deák hét megnyitója 
Saját művekből felolvasó délután 
 

Fencz L – Lázár A 

okt. 25. 
Egészségnap, véradás, mentálhigiénés előadások 
KMO sulibörze 

Oláh I 
Gábor A – Lázár A 

okt. 26. „Nem középiskolás fokon”  Hauber A 
okt. 27. Fordított nap  
okt. 30. Az őszi szünet első napja Fencz L 

Dátumhoz nem köthető események: 

Kihelyezett bűnmegelőzési és közrendvédelmi órák tartása a Rendőrkapitányságon. (9. évf.) 
A drog és más szenvedélybetegséggel kapcsolatos előadás, pszichodráma foglalkozás (9. évf.) 
Látogatás a Csodák Palotájába 9. évfolyam 
Okt. 14-nov. 25.: Őszi érettségi vizsgaidőszak 
Szülői értekezlet az általános iskolákban 
Wekerle helytörténeti séta (Fazekas A) 
Vörösmarty Balázs önértékelése (Lakatos O, Lázár A v- Szécsi M) 

November  

Dátum Esemény felelős 
nov.3 Őszi szünet utolsó napja  
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nov. 6. 

Osztályértékelő, helyzetelemző megbeszélések 
a 9.C; 12.A; 12.B ; 12.D számára 
Történelem OKTV 

osztályfőnökök 
Lázár A 

nov. 7. Földrajz OKTV Lázár A 
nov.8 Öveges szakkör Tugyi K 
nov.8. Informatika II. OKTV Lázár A 
nov. 13. Nevelési értekezlet Fencz L 
nov. 13. Angol OKTV Lázár A 
nov. 14. Matematika OKTV Lázár A 

nov.15. 
Magyar nyelv OKTV pályázat beadási 
határideje 

Lázár A 

nov. 16. 
Fizika OKTV 
Szalagavató főpróba 

Lázár A 
Gábor A - Lantos D 

nov. 17. Szalagavató Gábor A – Lantos D 

nov.20. 

Kémia OKTV 
Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet 
18:00 
Negyedéves figyelmeztetők beírása 

Lázár A 
Fencz L, Gábor A 
 
Szaktanárok, ofők 

nov. 21. Francia OKTV Lázár A 
nov. 22. Informatika I. OKTV Lázár A 

nov.21.  

Nyílt napok-Fórum általános iskolások részére 
(szaktanári tájékoztató, tantermi túra, 
filmvetítés) 

Gábor A, 
munkaközösség-
vezetők 

nov.22. 

Nyílt napok-Fórum általános iskolások részére 
(szaktanári tájékoztató, tantermi túra, 
filmvetítés) 

Gábor A, 
munkaközösségvezetők 

nov.23. Biológia OKTV  Lázár A 

nov.24. Bécsi kirándulás Valkó Krisztina 
Szabóné Gábor Anikó 

nov.27 

Német OKTV 
 
Szülői fórum (fakultáció), tanári fogadóóra 

Lázár A , szaktanárok 
szaktanárok Fencz L, 
Lázár A  

nov. 30. 
Intézményi tanfelügyelet 
Magyar irodalom OKTV 

Fencz L 
Lázár A 

Dátumhoz nem köthető események: 

Munkaközösségi értekezletek 
Különbözeti vizsgák letétele az esti tagozaton nov.20-24 (Jakus Gy) 
Szülői értekezlet az általános iskolákban 
Felvételi előkészítő a 8. osztályosoknak 
A drog és más szenvedélybetegséggel kapcsolatos előadás, pszichodráma foglalkozás (9. évf.) 
Kökény Ildikó önértékelése (Vörösmarty B, Gábor A, Rosta V) 

December 

Dátum Esemény felelős 
dec. 5. Mikulástúra Lakatos O 
dec. 4. Mikulás műsor kicsiknek Faragó Orsolya 
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dec.9. 
Jelentkezési határidő központi írásbeli felvételi 
vizsgára 

--- 

dec.7-9 Filmes-médiás napok Weszely K 
dec.13. Felvételire jelentkezők számának jelentése OH-nak Gábor A 
dec.13. Öveges szakkör Heim J 
dec.20. Tanári karácsony Fencz L  Gábor A 

dec.21. 

Karácsonyi ünnepségek 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
Esti tagozat karácsonyi ünnepsége 

Ofők- 
Gábor A 
 

dec.22. Téli szünet első napja tanítás nélküli munkanap --- 

Dátumhoz nem köthető események: 

A  „Kódolás órája” világrendezvényhez való csatlakozás szervezése és lebonyolítása 
Szülői értekezlet az általános iskolákban 
„Hozz egy csokit a miki-csomagodból!” Édességek gyűjtése a Gyermekotthonnak 
Angol nyelvű film megtekintése (esti tagozat) 
Múzeumlátogatás aktuális kiállításra (esti tagozat) (Huberné Haraszti Cecília Dobák Erzsébet) 
„Rose Garden” teaház (Kökény I, Sass K) 
Kódolás Órája” 
Harmati Gábor önértékelése ( Schneider K, Gábor A, Valkó K) 
Mohácsi Árpád önértékelése (Fencz Györgyné, Tőkésné P G) 

Január 

Dátum Esemény felelős 
jan. 2. Téli szünet utolsó napja  
jan 3. A téli szünet utáni első tanítási nap  

jan. 3. 
Mozgókép és médiaismeret OKTV pályázat beadási 
határideje 

Lázár A-Weszely K 

jan 3 –12 Félévi vizsgák esti tagozaton Jakus Gy 
jan. 8 Szülői fórum (továbbtanulás 12. évf) Lázár A 
jan.10. Öveges szakkör Fodor A 
jan. 21- 
26 

Fél évi osztályozó vizsgák nappalis 
magántanulóknak 

Lázár A 

jan. 18. Pályaorientációs nap Oláh Zs – Fencz L 

jan.25. 

Félévi osztályozó értekezlet (rövidített tanítás) 
 
Bizalmi testületi ülés 

Fencz L, Lázár A és 
ofők 
Jakus Gy 

jan. 26. 
Az első félév utolsó napja 
Félévi osztályozó értekezlet (rövidített tanítás) 

Fencz L, Lázár A és 
ofők 

jan. 20. 
Egységes írásbeli felvételi vizsga. Kezdete 10.00 
óra 

Gábor A 

jan.25 
Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga. Kezdete 
14.00 óra 

Gábor A 

jan.29. A felvételi dolgozatok kijavításának határideje  magyar és mat. tanárok 
jan. 31. A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése Fencz L fejes A 

Dátumhoz nem köthető események: 
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Informatika próba érettségi (Szécsi M – Péterffy E) 
Állapot felmérés Netfit 
Színházlátogatás a 11.-12. osztállyal (esti tagozat) (Nesztinger M) 
Látogatás a Terror Háza Múzeumban (Nesztinger Mária, dr. Varga Renáta) 
dr Pálné Dobák Erzsébet önértékelése (Lázár A, Faragó O) 
Fodor Andrea önértékelése (Lakatos O, Fencz L, Tugyiné Cz K) 

Február 

Dátum Esemény felelős 

febr. 2. 
A félévi értesítők kiosztásának határideje 
 

Lázár A, ofők 
 

febr. 2. Farsang és szalagavató az esti tagozaton Jakus Gy 

febr. 5. 

Félévi értekezlet 
Szülői értekezletek (A 9. évf.-os szülők részére 
tájékoztatás a drogokról, veszélyeiről, tüneteiről) 

Fencz L 
ofők, Oláh I 

febr. 12. Szülői munkaközösség értekezlete Fencz L – Gábor A 

febr.9. 
Felvételiző tanulók értesítése az írásbelin elért 
eredményről  

Gábor A 
 

febr.15. Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára Lázár A, Jakus Gy 
febr.24. Komm. dikt. áld. napja történelemtanárok 

Dátumhoz nem köthető események: 

Öveges szakkör 
Állapot felmérés Netfit 
Esti tagozat Színházlátogatás  
Munkaközösségi értekezletek 
Próba érettségi vizsgák idegen nyelvből (Velenczeiné dr Bierbauer Zs) 
A drog és más szenvedélybetegséggel kapcsolatos előadás pszicho-dramatikus feldolgozása. 
(9.évf.) 
Látogatás a Csodák Palotájába 9. évf. (Kokol Judit, Lakatos Orsolya, Tugyiné Czinkotai 
Krisztina)  
Látogatás a Richter Gyógyszergyárban 
10.B, 10.C 
Szexuális felvilágosítás osztályfőnöki óra keretében. (9. évf.) (Oláh I) 
Színházlátogatás esti tagozaton (Nesztinger M) 
Rosta Viktor önértékelése (Kökény I, Gábor A, Barócsiné dr K Sz) 
Selényiné Heim Judit önértékelése (Lakatos O, Lázár A, Lakatos O) 

Március 

Dátum Esemény felelős 

márc.2 
8. osztályosok szóbeli meghallgatása 9:00 – tanítás 
nélküli munkanap 

Gábor A – Lázár A, 
szaktanárok 

márc.3 
8. osztályosok szóbeli meghallgatása 9:00 – tanítás 
nélküli munkanap 

Gábor A – Lázár A, 
szaktanárok 

márc 5-9 „Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás” témahét  

márc.14. 
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 
Márc. 15. Nemzeti ünnep ünnepély 

Fencz L 
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A magyar és 
társadalomtudományi 
munkaközösség egésze 

márc. 19. 
Helyzetelemző megbeszélések a 10.A; 10.B; 10.C 
számára 

osztályfőnökök 

márc. 21. Víz világnapja házi verseny Fodor A 

márc. 26 
Helyzetelemző megbeszélések a 11.A; 11.B; 11.C 
számára 

osztályfőnökök 

márc.28. Mozimaraton Weszely K 
márc. 29. Tavaszi szünet első napja  

Dátumhoz nem köthető események: 

Netfit rögzítése 
Kirándulás esti tagozat (Huberné Haraszti  Cecília Dobák Erzsébet) 
„Munkajog, munkavállalás”- Munkaerő piaci kalauz a végzős diákok számára (Oláh I) 
DÖK nap 
Farkas Zoltán önértékelése (Lakatos O, Lázár A, Gál F) 
Lantos Dóra önértékelése (Tőkésné P G, Fencz L, Farkasné H A) 
 

Április 

Dátum Esemény felelős 
ápr. 2. Húsvét tavaszi szünet  
ápr. 2. Húsvét tavaszi szünet  
ápr.3. tavaszi szünet  

ápr. 4 
Tanítás nélküli munkanap (a tavaszi szünet utolsó 
napja) 

 

ápr. 5 Negyedéves figyelmeztetők beírása szaktanárok 
ápr.9-13 Digitális témahét  
ápr.10 Felv. Közp. kiegészíti az ideigl. felvételi jegyzéket  

ápr. 13. 

Végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felv. 
Központnak 
Biológia terepgyakorlat 

Fencz L 
 
Fodor A 

ápr.9. 
Diákközgyűlés 
Szülői fogadóóra 

Fencz L – Varga R 
szaktanárok 

ápr.11 Öveges szakkör Fodor A 
ápr.13. Biológia terepgyakorlat Fodor A – Szarka L 

ápr.20 

Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felv. 
Központból 
Holocaust-Emléknap 

 
 
Varga P 

ápr. 20. Sportrendezvény - bajnokságok Gál F 

ápr. 21. 
Sportrendezvény –bajnokságok (tanítási nap ápr. 30 
helyett) 

Gál F 

ápr. 23. Nevelési értekezlet (tanítás nélküli munkanap) Fencz L – Gábor A 
ápr. 23-
27 

Fenntarthatósági témahét  

ápr. 27. A felvételizők értesítése  
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ápr.23-
28- 

Év végi osztályozó vizsga végzősöknek Fencz L 

ápr.23-
máj. 2 

Év végi vizsgák 12. évf esti tagozat Jakus Gy 

ápr.26. 

Pályaorientáció az informatika területén. „Lányok 
Napja” 
A jelentkező tanulók, és iskolájuk értesítése a 
felvételről, vagy elutasításról 

Oláh Ilona és Szécsi 
Mária  
Gábor A- Fejes A 

Dátumhoz nem köthető események: 

Munkaközösségi értekezletek 
Angol komplex verseny – kerületi általános iskolai tanulók részére (Gábor A) 
Ballagás az esti tagozaton (Jakus Gy) 
Természettudományos biciklis tábor az „Által mennék” pályázat keretében (Lakatos O) 
Idegen nyelv próba érettségi 
Magyar próba érettségi 
Matematika próba érettségi 
„KIABÁL”, komplex prevenciós társasjáték a 9.a, 9nyb, 9 nyc osztályokban 
Czentye Szilvia önértékelése (Schneider K, Gábor A, Velenczeiné dr B Zs) 
 

Május 

Dátum Esemény felelős 

máj.2. 
Végzős tanulók lezárása 
Osztályozóértekezlet végzős osztályoknak 

szaktanárok 
Fencz L 

máj.4. 
Ballagás 11:00 

Gábor A, Lantos D 
Tőkésné Pózna G 

máj.7 Magyar írásbeli érettségi vizsga Lázár A 

máj.8. 

Matematika írásbeli érettségi vizsga 
Természettudományos csapatverseny a 9. és 9ny 
évfolyamon 

Lázár A 
Fodor A 

máj.9 
Történelem írásbeli érettségi vizsga 
Angol szintfelmérő a bejövő osztályoknak 

Lázár A 
Fencz L – Bierbauer Zs 

máj. 10 
Angol írásbeli érettségi vizsga 
Madarak és fák napja alkalmából kvízjáték 

Lázár A 
Fodor A 

máj.11 Német írásbeli érettségi vizsga Lázár A 
máj.14. Informatika emelt írásbeli érettségi vizsga Lázár A 

máj.15. 
Biológia írásbeli érettségi vizsga 
Társadalomismeret (emelt) du. 

Lázár A 

máj.17. 
Informatika közép írásbeli érettségi vizsga de;  
ének, művészettörténet írásbeli érettségi vizsga du 

Lázár A 

máj.18. 
Kémia írásbeli érettségi vizsga de; földrajz írásbeli 
érettségi vizsga du 

Lázár A 
osztályfőnökök 

máj.22. 
Fizika írásbeli érettségi vizsga de; 
 rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsga du  

Lázár A 
Bierbauer- Gábor A 

máj.23. 

Francia érettségi 
OH mérése: 16 évesek. anyanyelvi és a 
matematikai alapkészségek fejlődése 

Lázár A – Fencz L 
Fodor A 
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Öveges szakmai nap szervezése 
máj.24. Média és mozgóképism. írásbeli érettségi vizsga du Lázár A 
máj.25. Orosz nyelv írásbeli érettségi vizsga Lázár A 
máj. 28. Szülői értekezlet a felvett tanulók szüleinek Fencz L és új ofők 
máj 30- Év végi szóbeli vizsgák esti tagozaton Jakus Gy 

Dátumhoz nem köthető események: 

Kompetenciamérést megelőző szövegértési dolgozat (9.b, 9.d, 10.a) 
Munkaközösségi értekezletek 
Könyvtár látogatás 9. NYEK számára Szécsi Mária szervezésében 
Börtönlátogatás a szabadság-felelősség jegyében. (Oláh I) 
Idegen nyelvű városnézés, színház, vagy film látogatás 
Szarka Lajos önértékelése (Vörösmarty B, Lázár A, Péterffi E) 

Június 

Dátum Esemény felelős 
jún 4. A nemzeti összetartozás napja történelem tanárok 
jún 1-11. Év végi szóbeli vizsgák esti tagozaton  Jakus Gy 
jún. 7- 
jún.14 

Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgaidőszaka 
A jegyek lezárása 

 
szaktanárok 

jún. 8. Osztályozó értekezlet Fencz L- Lázár A, ofők 
jún. 11. Osztályozó értekezlet 

OTP program 9ny. évf 
Fencz L- Lázár A, ofők 
Lakatos O 

jún. 12. Osztályozó értekezlet az esti tagozaton 
OTP program 9. évf 

Jakus Gy 
Lakatos O 

 OTP program 10. évf Lakatos O 
jún. 14. Osztálykirándulás osztályfőnökök 
jún.15. Osztálykirándulás 

Utolsó tanítási nap 
osztályfőnökök 

jún. 18-
29 

Középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgaidőszaka Fencz L 

jún.21  Tanévzáró ünnepély (esti) 18:00 
Beiratkozás a leendő 9 évfolyamon 

Jakus Gy 
Ofők, Fejes A, Bakai M 

jún. 22  Tanévzáró ünnepély (nappali) 18:00 dr Pálné Dobák E. 
júl.02. Tanévzáró értekezlet Fencz L 

Dátumhoz nem köthető események: 
Wekerle vetélkedő (Fazekas A) 
Látogatás a Paksi Erőműbe 11. évfolyam 

Augusztus 
2018.aug.24 konzultáció 
2018.aug.27 javítóvizsga 

Külső ellenőrzés:  

Tanfelügyelet és minősítés:  



20 
 

Minősítési eljárások: 

A 2017-es évi minősítési eljárásban érintett kollégák minősítéseinek lebonyolítása  
Lakatos Orsolya (okt. 13.) 
Nesztinger Mária (nov.14) 
Péterffi Erzsébet (okt. 10.) 
Schneider Krisztina (okt. 06.) 
Nagy Nikolett – minősítő vizsga (nov. 17.) 

A 2018-as évi minősítési eljárásban érintett kollégák minősítéseinek lebonyolítása 
Harmati Gábor (időpontja még nem ismert) 

Tanfelügyeleti eljárások: 

Intézményi tanfelügyelet 2017. 11. 30. 

Tanfelügyeletre kijelölt pedagógus ebben a tanévben nincs. 

Önértékelés 

Aktualizáljuk az öt éves önértékelési tervet. Az öt éves önértékelési tervnek megfelelően kerül sor 
a pedagógusok önértékelésére. Az önértékeléseket a pedagógusok az előző tanévben elkészült 
tanulói értékelések felhasználásával készítik el. 

A 2017-18-as tanévben elkészítendő önellenőrzések: 

A tanév során 13 kolléga önellenőrzésére kerül sor. Az önellenőrzések elkészítésének időpontját 
az Önértékelési csoport munkaterve határozza meg. 

 

Belső ellenőrzési terv 

Az ellenőrzési tevékenység célja mindig az, hogy kellő megerősítést adjon munkatársaink 
számára, biztosítsa az eredmények felismerését, és azok elismerését, illetve ha szükséges, akkor a 
segítő szándék jellemezze a problémák feltárásával, közös elemzésével, és a megoldás keresésével. 
A 2017-18-as tanévben a következő területek ellenőrzésére az iskola vezetése kiemelt figyelmet 
fordít:  

- a tanulók értékelésének folyamatossága,  
- a tanmenetek és az órai haladás összhangja 
- a tanügyi dokumentumok vezetése  
- az esti tagozatra felvett tanulókra vonatkozó határozatok 
- a munkafegyelem 
- az önértékelés aktuális feladatai elvégzésének ellenőrzése 
- a tárgyi eszközök állapota, az infrastruktúra 

Az iskola igazgatója és helyettesei az ellenőrző tevékenységüket a közöttük kialakított 
munkamegosztás alapján látják el. Az ellenőrző tevékenységbe a munkaközösség vezetők is részt 
vesznek. Ennek megfelelően a 2017-2018-as tanévre az ellenőrzési terv az alábbiak szerint alakul: 

ellenőrzött terület ellenőrzést végzi ellenőrzés ideje 
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Nevelő-oktató munka 
Óralátogatások 
magyar-média- 
társadalomtudomány 
idegen nyelv 
 
matematika-informatika 
természettudomány 
testnevelés-egészségnevelés 
 
szabadidős tevékenységek, 
délutáni sportfoglalkozások 
 
Tanmenet elkészítése-
tantervvel való összhangja 
tanmenetek és az órai haladás 
összhangja 
Természettud. 
Matematika-informatika 
Idegen nyelv 
 
Magyar-média 
Társadalomtudomány 
Esti tagozat 

 
 
Szabóné Gábor Anikó és a 
munkaközösség vezetők 
Fencz Györgyné 
 
 
Lázár András és a 
munkaközösség vezetők 
Fencz Györgyné 
 
Szabóné Gábor Anikó 
 
munkaközösség-vezetők 
 
 
 
Tugyiné Czinkotai Krisztina 
Péterffi Erzsébet 
Velenczeyné dr Bierbauer 
Zsuzsanna 
Faragó Orsolya 
Fazekas András 
Jakus Gyöngyi 

 

egész évben folyamatosan, 
havonta előre (előző hó 30-ig) 
elkészített és ismertetett 
látogatási terv alapján 

egész évben folyamatosan 
havonta előre (előző hó 30-ig) 
elkészített és ismertetett 
látogatási terv alapján 

 
alkalmanként 
 
szeptember 11. 
 
 
 
Január, május 
December, március, május 
Január, május 
 
Október, április 
Január, május 
November, április 

 
Tanügyi dokumentumok  
ellenőrzése 
 
naplók, anyakönyvek,stat. 
Digitális napló vezetése 
 
 
kellő számú osztályzatok,  
 
negyedévi figyelmeztetők, 
hiányzások igazolása 
 
az osztálynaplók haladási 
részének vezetése 
 
 
félévi értesítők, statisztikák 
 
 
az osztálynaplók haladási 
részének ellenőrzése 
 
naplók lezárásának, 
statisztikák, bizonyítványok 

 
 
 
 
Lázár András, Jakus Gyöngyi 
Lázár András 
Fencz Györgyné 
 
osztályfőnökök 
 
Szabóné Gábor Anikó és ofők 
 
 
osztályfőnökök 
Szabóné Gábor Anikó és 
Lázár A. 
 
Lázár András 
 
 
Lázár András és Fencz 
Györgyné 
 
Lázár András és Fencz 
Györgyné 

 
 
 
 
szeptember 30. 
havonta 
 
 
havonta 
 
november 20. 
március 28. 
 
 
folyamatosan, 2 hetente 
 
 
február 2. 
 
 
havonta. 
 
 
 
június 20. 
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anyakönyvek kitöltésének 
ellenőrzése 
 
érettségi dok. ellenőrzése 
 
helyettesítések beírásának 
ellenőrzése 
 
az esti tagozatra felvett 
tanulókra vonatkozó 
határozatok ellenőrzése 

 
 
 
Fencz Györgyné 
 
Fencz Györgyné 
Lázár András 
 
Fencz Györgyné 
 

 
 
 
július 2. 
 
havonta 
 
 
két havonta 

Az önértékelés aktuális 
feladatai elvégzésének 
ellenőrzése 

Fencz Györgyné 
Vörösmarty Balázs 

november március és június 

Leltározás, selejtezés 
előkészítése 

Bakai M és Fencz Györgyné november 

Helyettesítések ellenőrzése 
munkaidő-nyilvántartás 
 

Szabóné Gábor Anikó 
Fencz Györgyné – Lázár 
András - Jakus Gyöngyi 

egész évben folyamatosan 
havonta 

iskola tisztaságának 
ellenőrzése 

Szabóné Gábor Anikó 
 

hetente bejárással 

Épület állapotának 
ellenőrzése 

Szabóné Gábor Anikó és 
Fencz Györgyné 

a karbantartók jelzése alapján 
folyamatosan 

Tanári ügyeleti munka Gábor Anikó egész évben folyamatosan 
 
A munkaközösség-vezetők belső ellenőrzési tervét a munkaközösségek munkaterve tartalmazza. 

A felelős vezetők ügyeleti rendje: 

Nap Időszak Felelős vezető 

Hétfő 
7:15 - 8:00 Szécsi Mária 

8:00 – 17:00 Szabóné Gábor Anikó igh. 
17:00 – 18:30 Huberné Haraszti Cecília 

Kedd 
7:15- 8:00 Kökény Ildikó 

8:00 – 18:00 Fencz Györgyné ig 
18:00 – 19:20 Nesztinger Mária 

Szerda 
7:15 - 8:00 Tugyiné Czinkotai Krisztina 

8:00 – 17:00 Lázár András igh 
17:00 – 20:00 Jakus Gyöngyi 

Csütörtök 
7:15 – 8:00 Horváth Tamás 
8:00 – 17:00 Fencz Györgyné 
17:00 – 20:00 Czentye Szilvia 

Péntek 
7:15 – 8:00 Varga Renáta 
8:00 – 12:00 Lázár András igh 
12:00 – 16:00 Szabóné Gábor Anikó igh. 
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Tantestületi munkamegosztás 

Vezetőség tagjai: 
Fencz Györgyné igazgató 
Szabóné Gábor Anikó általános igazgatóhelyettes 
Lázár András igazgatóhelyettes 
Jakus Gyöngyi esti tagozat munkaközösség-vezető 
Fodor Andrea természettudományos labor-vezető 
Faragó Orsolya humán munkaközösség-vezető 
Varga Renáta DÖK patronáló tanár 
Kökény Ildikó oszt.főn. és egészségnevelés munk.köz.vez. 
Tugyiné Czinkotai Krisztina Közalk. Tanács elnöke, természettudományos munkaközösség vez. 
Oláh Ilona gyermekvédelmi felelős 
Péterffi Erzsébet a matematika-informatika munkaközösség vezetője 
Velenczeiné dr. Bierbauer Zsuzsanna az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 
Fazekas András társadalomtudományi munkaközösség vezetője  

Munkaközösségek: 
Magyar-média munkaközösség: dr Pálné Dobák Erzsébet, Faragó Orsolya, Lantos Dóra, 
Nagyistók Tibor, Nesztinger Mária, Tőkésné Pózna Gabriella, Varga Péter, Weszely Kinga 

Osztályfőnöki és egészségnevelési munkaközösség: Oláh Ilona, Faragó Orsolya, Farkas Zoltán, 
Farkasné Hauber Anna, Gál Ferenc, Görhöny Bence, Gutmayer Helga, Kökény Ildikó, Lakatos 
Orsolya, Lantos Dóra, Rosta Viktor, Szarka Lajos, Székely-Kékedy Kinga, Tőkésné Pózna 
Gabriella, Valkó Krisztina, Vörösmarty Balázs 

Matematika-informatika munkaközösség: Farkasné Hauber Anna, Fencz Györgyné, Lakatos 
Orsolya, Lantos Dóra, Lázár András, Péterffi Erzsébet, Szécsi Mária, Tugyiné Czinkotai Krisztina, 
Turák Diána, Vörösmarty Balázs. 

Idegen nyelvi munkaközösség: Barócsiné dr. Kirilova Sztefka, dr Pálné Dobák Erzsébet, 
Fogarasi Tilda, Gutmayer Helga, Harmati Gábor, Huberné Haraszti Cecília, Kökény Ildikó, 
Magyarovics Magdolna, Nagy Nikolett, Rosta Viktor, Sass Klára, Szabóné Gábor Anikó, 
Schneider Krisztina, Székely-Kékedy Kinga, Valkó Krisztina, Velenczeiné dr. Bierbauer 
Zsuzsanna,  

Természettudományos munkaközösség: Horváth Tamás, Jakus Gyöngyi, Kokol Judit, Lakatos 
Orsolya, Selényiné Heim Judit, Szakács Dénes, Szarka Lajos, Tugyiné Czinkotai Krisztina, 

Társadalomtudományi munkaközösség: Fazekas András, Forróné Pető Lilla, Goda Zsuzsa, 
Nesztinger Mária, Varga Péter, Varga Renáta 

Esti tagozat munkaközössége: dr Pálné Dobák Erzsébet; Fazekas András, Huberné Haraszti 
Cecília, Horváth Tamás, Jakus Gyöngyi, Czentye Szilvia, Nesztinger Mária, Szarka Lajos, Péterffi 
Erzsébet, Varga Péter, Vörösmarty Balázs, Kokol Judit, Fencz Györgyné, Turák Diána 

Szertárfelelősök: 
magyar:  Faragó Orsolya 
történelem: Fazekas András 
idegen nyelv: Velenczeiné dr Bierbauer Zsuzsanna 
matematika: Farkasné Hauber Anna 
informatika.: Molnár Tamás 
iskolarádió: Vörösmarty Balázs 
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természettudományos: Fodor Andrea 
földrajz: Horváth Tamás 
rajz: Goda Zsuzsa 
ének: Forróné Pető Lilla 
testnevelés: Gál Ferenc 

Szakkörvezetők: 
(tervezet) 
Önképző kör: Mohácsi Árpád 
Olvasó kör: Faragó Orsolya  
Deák-média szakkör: Nagyistók Tibor 
Filmklub: Weszely Kinga 
Tehetséggondozó matematika szakkör kezdőknek: Farkasné Hauber Anna 
Tehetséggondozó matematika szakkör haladóknak: Fencz Györgyné 
Robotika szakkör: Péterffi Erzsébet 
Tehetséggondozó informatika szakkör: Szécsi M – Vörösmarty B 
Fenntarthatósági szakkör: Varga Renáta 

Felvételi előkészítők: 
8. évf. matematika:  Vörösmarty Balázs és Lantos Dóra 
 magyar:  Faragó Orsolya, Tőkésné Pózna Gabriella, Székely-Kékedy Kinga 
            angol:  Rosta Viktor és Czentye Szilvia 
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A tantestület tagjainak tervezett feladatai 

  név álláshely tanórával lekötött 
órakedvezmény 

 (of, mkvez, 
DÖK) 

tanórával le nem 
kötött idő (óra) 

Feladatok 

1. 
Barócsiné K. 
Sztefka 

1 22   10 

Kutatótanár, mentor, érettségi elnök, emelt szintű vizsgáztatás, 
érettségiztető, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés, dolgozatok 
összeállítása és javítása, beadandó házi dolgozatok javítása, 
adminisztráció, fogadóórák megtartása, óralátogatások és azok 
megbeszélése, korrepetálás egyéni és csoportos szinten, eseti helyettesítés, 
fogadóórákon való részvétel 

2. Czentye Szilvia 1 24 2 6 

Osztályfőnök 9.E, érettségiztető, tanórák előkészítése, adminisztráció, 
korrepetálás, dolgozatjavítás, iskolai kirándulás szervezése, 
múzeumlátogatás és mozi program szervezése, tanmenetek készítése, 
félévi és évvégi vizsgáztatás, tanulókkal való kapcsolattartás telefonon és 
e-mailben, rendezvények szervezése és lebonyolításban való részvétel 
(karácsonyi ünnepség, szalagavató, ballagás), a tagozat fejlesztésével 
összefüggő tevékenységek, tanulást segítő feladatok ellátása- egyéni 
konzultációk, feladatlapok összeállítása, segédanyagok összeállítása; 
óralátogatás, tanulás-módszertani előadás szervezése a diákoknak, szakmai 
konferencián való részvétel, Kutatók Éjszakája programon részvétel a 
diákokkal. 
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3. 
dr Pálné Dobák 
Erzsébet 

1 23 2 7 

oktatás nappali-és esti tagozaton, érettségizetés a 12.c.-ben 
osztályfőnöki feladatok  az esti 10.E osztályban,  
adminisztráció,közösségi programok szervezése 
az esti osztálynak, részvétel iskolai programok 
lebonyolításában, magyar irodalom és nyelvtan  
versenyek koordinálása (Bolyai Verseny), 
órákra feladatlapok,vizsgafeladatok készítése,  
félévi és év végi vizsgáztatás esti tagozaton, 
tanmenetek készítése. Szülőkkel, tanulókkal 
kapcsolattartás (esti is) Önértékelés (angol) 
Továbbképzésen részvétel  (nyelvvizsgáztatói 
képzés TELC angol, Nyelvparádé).Ügyelet az iskolában.  
Igény esetén helyettesítés. 

4. Faragó Orsolya 1 22 4 6 

Osztályfőnök 9.A, munkaközösség-vezető, mentor, érettségiztető, 
tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra 
felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása,év végi vizsgáztatás. 
Tanulókkal és szülőkkel való kapcsolattartás telefonon és e-mail-en, 
helyettesítés, ügyelet. Osztályprogramok szervezése és lebonyolítása 
Adminisztráció, fogadóórák, szülői értekezletek megtartása, óralátogatások 
és azok megbeszélése. IKT és oktatási segédanyagok készítése. Bemutató 
óra tartása, versenyek szervezése. Önkéntes szolgálat koordinálása. 
Általános iskolákban, valamint nyílt napon az iskola bemutatása. 
Mentorként órák látogatása, megbeszélés, szakvélemény írása, 
kapcsolattartás az egyetemmel. Szakkör levezetése, felkészülés. Színház, 
kiállítások látogatása. Korrepetálás, egyéni és csoportos fejlesztés. 
Versenyekre felkészítés. Kapcsolattartás a helyi közösséggel, önkentes 
munka. Pedagógus mesterprogram feladatainak végzése. 
Fejlesztőpedagógia, szakirányú képzés. 
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5. Farkas Zoltán 1 24 2 6 

osztályfőnök 11.B, érettségiztető, belső iskolai programokban való aktív 
részvétel, táboroztatás (sítábor, vizitábor, kerékpártábor), házi 
sportversenyek, kerületi sportversenyek lebonyolítása, fogadóóra, 
osztálykirándulások megszervezése, adminisztráció, óralátogatások és azok 
megbeszélése, intézményi ügyelet, szülőkkel való kapcsolattartás, szülői és 
fogadóóra megtartása, röplabda edzések megtartása, Vollé 2020- röpsuli 
program szervezése és bonyolítása, NETFIT koordinator, érettségire való 
felkészítés 

6. Farkasné H. Anna 1 19 2 11 

Szakértő, mentor, érettségiztető, matematika szertár felelőse,tanmenetek 
készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok 
összeállítása és javítása,év végi vizsgáztatás. Iskolai sportprogramok 
szervezése és lebonyolítása. Tanulókkal való kapcsolattartás telefonon és 
e-mail-en,korrepetálás egyéni és csoportos szinten, helyettesítés, ügyelet. 
Osztályfőnök 9.C Adminisztráció, fogadóórák megtartása, óralátogatások 
és azok megbeszélése, korrepetálás egyéni és csoportos 
szinten,helyettesítés,ügyelet. IKT és oktatási segédanyagok készítése. Nem 
középiskolás fokon iskolanap szervezése . Önkéntes szolgálat 
koordinálása. Általános iskolákban, valamint nyílt napon az iskola 
bemutatása 

7. Fazekas András 1 22   10 

közalkalmazotti tanácstag, osztályfőnök-helyettes 10. B, munkaközösség-
vezető, történelem szertár felelőse, érettségiztető, foglalkozások, tanítási 
órák előkészítése, a tanulók teljesítményének értékelése, 
versenyfelkészítés, tehetséggondozás, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 
korrepetálás, a történelem szertárral kapcsolatos feladatok, eseti 
helyettesítés, tanulók felügyelete, pályaválasztást segítő foglalkozás, 
intézményi ügyelet 

8. Fencz Györgyné 1 6   igazgató 
szakértő, érettségi elnök, emelt szintű érettségiztetés, tehetséggondozás, 
Erasmus + pályázat megvalósítása, a 12.E felkészítése az érettségire 
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9. Fodor Andrea 1 22   10 

laborvezető, érettségiztető, megemlékezések (pl. Állatok világnapja, víz 
világnapja, Madarak és fák napja) szervezése, foglalkozások, tanítási órák 
előkészítése, a tanulók teljesítményének értékelése, szülőkkel történő 
kapcsolattartás, eseti helyettesítés, szakmai munkaközösség munkájában 
történő részvétel, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
Öveges szakkör szervezése és megtartása, természettudományos szakkör 
biológia óráinak megtartása, kapcsolattartás az Öveges laborban résztvevő 
partneriskolákkal,  a Deáklabor órarendjének elkészítése, a biológia szertár 
eszközeinek, anyagainak elhelyezése, karbantartása. 

10. Fogarasi Tilda 0,79 19   6 

tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra 
felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása, részvétel a Nyelvparádé 
rendezvényen, Budapest városnézés idegen nyelv gyakorlással egybekötve 

11. Forróné Pető Lilla 0,5 11   5 

osztályfőnök-helyettes - 9.NyB, tanórák megtartása, felkészülés, 
dolgozatjavítás, szükség esetén korrepetálás, tehetséggondozás, ének 
szertár felelőse, iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezésében részvétel, 
operalátogatás, osztályének-verseny szervezése, részvétel a fogadóórán, 
osztálykirándulás szervezésének, lebonylításának segítése, részvétel a 
nyelvi munkaközösség programjain, Képregényíró versenyre felkészítés, 
részvétel a Francophone napokon, folyosói ügyelet, adminisztráció   
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12. Gál Ferenc 1 23 2 7 

osztályfőnök 10/C,  érettségiztető, testnevelés szertár felelőse, iskola házi 
versenyek szervezése lebonyolítása, kerületi sportversenyekre 
csapatszervezése, felkészítése, kísérete, iskolai tömegsport koordinálása, 
konditerem felügyelete, emeltszintű érettségire való felkészítése, edzések 
vezetése, téli- nyári sporttáborok szervezése, vezetése,adminisztrációl, 
(munkaterv-tanterv teremkihasználtság terembeosztások), sporteszközök 
állapotának fenntartása, pályázatokra előkészítése, osztályfőnöki feladatok 
ellátása, iskolai és iskolán kívüli programok szervezése, vezetése, 
kapcsolattartás a szülőkkel és problémakezelése, 

13. Goda Zsuzsa 0,67 16   5 

érettségiztető, rajz szertár felelőse, tanítási segédanyagok elkészítése, 
iskola dekorálása, eseti helyettesítés, fogadóórán való részvétel, 
rendezvényeken való részvétel és azok szervezése, komplex órák 
szervezése és tartása, együttműködés a humán tantárgyak képviselőivel. 
Sulibörzén való részvétel. Nyári táborok szervezése. Tehetséggondozás 

14. Görhöny Bence 1 22   10 

. érettségiztető, belső iskolai programokban való aktív részvétel, 
házi sportversenyek, kerületi sportversenyek lebonyolítása, 
szertárrendezésben való részvétel, fogadóóra, adminisztráció, 
hospitálások és azok megbeszélése, , szülőkkel való 
kapcsolattartás,adminisztráció, szülői és fogadóóra megtartása,a 
végzős osztály (12.A) szalagaavatójával kapcsolataos 
szervezésben segítség az oasztályfőnöknek, féléves összefüggő 
tanítási gyakorlat történelem-testnevelés, portfólió készítése,  



30 
 

15. Gutmayer Helga 1 22 2 8 

osztályfőnök 10.B, érettségiztető,érettségi felügyelő, adminisztráció, 
tanítási órákra és foglalkozásokra való felkészülés, tanulók 
teljesítményének értékelése,  idegen nyelvi munkaközösség programjain 
való részvétel, eseti helyettesítés, évközi és év végi vizsgaanyagok 
összeállítása, vizsgák lebonyolítása, korrepetálás, fogadóórán való 
részvétel, nyílt napon való részvétel, szülőkkel való kapcsolattartás, 
bemutató-óra tartása az Őszi Pedagógiai Napokon, osztálykirándulás és 
egyéb osztályprogramok szervezése, lebonyolítása,segédanyagok 
készítése, emelt színtű érettségiztető, SNI-s tanuló integrációjának segítése, 
kapcsolattartás a fejlesztőpedagógussal és az AOSZ 
Animátorszolgálatával,nyelvvizsgára való felkészítés-egyéni és csoportos 
korrepetálás,  fogadóóra tartása, VEKOP pályázatban való részvétel, 
tananyagfejlesztés, Goethe Intézettel való kapcsolattartás, Film und 
Literatur Wanderkoffer-szervezés, igénylés, Juvenes Translatores 
fordítóverseny koordinálása 

16. Harmati Gábor 1 24   8 

of.-helyettesi feladatok ellátása 9.a, érettségiztető,érettségi felügyelő, 
adminisztráció, tanítási órákra és foglalkozásokra való felkészülés, tanulók 
teljesítményének értékelése,  idegen nyelvi munkaközösség programjain 
való részvétel, eseti helyettesítés, évközi és év végi vizsgaanyagok 
összeállítása, vizsgák lebonyolítása, korrepetálás, fogadóórán való 
részvétel, nyílt napon való részvétel, szülőkkel való kapcsolattartás, orosz 
bemutató-óra tartása, osztálykirándulás és egyéb osztályprogramok 
szervezése, lebonyolítása,segédanyagok készítése tanmenetek 
összeállítása, tanórákra való felkészülés, dolgozatok összeállítása, 
kinyomtatása, javítása, a tanulók értékelése, orosz nyelvi versenyre való 
felkészítés, az idegen nyelvi munkaközösség munkájában való részvétel, 
fogadóórák megtartása, eseti helyettesítés, érettségi felügyelő 
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17. Horváth Tamás 1 24   8 

közalkalmazotti tanács tag, földrajz szertár felelőse, érettségiztető, tanítási 
órákra való felkészülés, dolgozatok anyagának összeállítása, dolgozatok 
javítása, óralátogatások, tanmenetek készítése, eseti helyettesítések, 
fogadóórákon való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel és a tanulókkal, 
múzeumlátogatás, előadások tartása, szertár rendezése, korrepetálás, 
versenyekre, érettségire való felkészítés, tehetséggondozás,iskolai 
rendezvényeken való részvétel, a munkaközösség munkájában való 
részvétel, ügyelet ellátása, adminisztráció 

18. 
Huberné Haraszti 
Cecília 

1 23 2 7 

osztályfőnök 12.E, osztályfőnök-helyettes 12.C, érettségiztető, tanórák 
előkészítése, adminisztráció, korrepetálás, dolgozatjavítás, iskolai 
kirándulás szervezése, múzeumlátogatás szervezése, fogadóórák tartása, 
tanmenetek készítése, félévi és év végi vizsgáztatás, különbözeti vizsgák, 
tanulókkal való kapcsolattartás, rendezvények szervezése és 
lebonyolításban való részvétel (karácsonyi ünnepség, szalagavató, 
ballagás), a tagozat fejlesztésével összefüggő tevékenységek, tanulást 
segítő feladatok ellátása- egyéni konzultációk, feladatlapok összeállítása, 
segédanyagok összeállítása; óralátogatás, érettségire való felkészítés, 
szakmai konferencián való részvétel, tanórán kívüli programon részvétel a 
diákokkal, ügyelet ellátása, eseti helyettesítés, osztálykiránduláson 
kísérőtanár, az esti tagozatba belépő új tanárok munkájának segítése, az 
esti tagozaton beiratkozással kapcsolatos feladatok ellátása igény szerint 
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19. Jakus Gyöngyi 1 20 4 8 

Az esti tagozat tagozatvezető, osztályfőnök 11.E, az esti tagozat 
munkájának irányítása, órarendkészítés, az esti tagozat dokumentumainak 
elkészítése, az iskolai rendezvények szervezése, vizsgáztatás és a vizsgák 
ellenőrzése,helyettesítések szervezése,a bizalmi testület munkájának 
irányítása, óralátogatások,a term. tud. munkaközösség munkájában való 
részvétel,szakmai konferencián való részvétel,az esti tagozat 
adminisztrációs munkáinak irányítása, a tanórán kívüli programokon való 
részvétel 

20. Kokol Judit 1 21   11 
Gyakornok, 3d szakkör vezetése, fogadóórán való részvétel, 
rendezvényeken való részvétel, tanmenetek készítése, tanítási órákra és 
foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása 

21. Kökény Ildikó 1 21 4 7 

Osztályfőnök 9b, önértékelési csoport tagja,önértékeléséi dokumentumok 
kidolgozása, önértékelési folyamat kidolgozása-működtetése, 
önértékelés,osztályfőnöki munkaközösség vezetője, nyelvi munkaközösség 
tagja, munkaközösségi terv elkészítése, beszámolók írása, munkaközösségi 
értekezletek tartása, konzultáció osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, iskolai 
dokumentumok aktualizálása,tanmenetek elkészítése, osztálykirándulás és 
segyéb osztrályprogramok szervezése és lebonyolítása, aktuális 
adminisztrációs munkák, kapcsolattartás a szülőkkel, fogadóórák, szülői 
értekezletek,vizsgaanyagok összeállítása és kijavítása, szóbeli és írásbeli 
házi vizsgák lebonyolítása,eseti helyettesítések, személyes beszélgetések a 
tanulókkal, egyéni foglalkozás nyelvvizsgára készülőkkel, tanulási 
nehézségekkel küzdő diákokkal,tanítási órákra való felkészülés, 
dolgozatjavítás, óralátogatások, ügyelet,külső iskolai programokon 
osztálykíséret,iskolai és szakmai rendezvényeken való részétel, nyelvi 
munkaközösségi programok szervezése, azokon való részvétel 
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22. Lakatos Orsolya 1 22 2 8 

önértékelési csoport tagja, órarend karbantartója, érettségiztető, fogadóóra 
tartása, "Által mennék ..." című pályázat lebonyolítása, az órákra való 
felkészülés, a szükséges eszközök előkészítése, fizikai kísérletek 
előkészítése, aktív részvétel a matematika, illetve a fizika munkaközösség 
munkájában, tanmenetek készítése, gyerekek egyéni felkészítése 
(korrepetálás, esetleg versenyre való felkészítés), dolgozatok összeállítása, 
javítása, az adódó aktuális problémák megoldása, konzultáció a 
kollégákkal osztályfőnöki, illetve tantárgyi kérdésekben, helyettesítés, 
osztályfőnöki feladatok ellátása 

23. Lantos Dóra 1 22 2 8 

osztályfőnök 10.A, érettségi felügyelő, tanmenetek készítése, tanítási 
órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása, 
beadandó házi dolgozatok javítása, félévi és év végi vizsgáztatás, 
tanulókkal való kapcsolattartás telefonon és e-mail-en. Adminisztráció, 
fogadóórák megtartása, óralátogatások és azok megbeszélése, korrepetálás 
egyéni és csoportos szinten, helyettesítés, ügyelet. Prezentációk készítése. 
Szalagavató és ballagás megszervezésének segítése, A magyar 
munkaközösség feladatbankjának elkészítése. Felvételi előkészítők tartása. 
Erasmus+ pályázat megvalósítása 

24. Lázár András 1 4   igazgatóhelyettes 
szakértő, érettségi elnök, emelt szintű érettségiztetés, érettségiztető, 
osztályfőnök-helyettes, Erasmus+ pályázat megvalósítása, 
versenyfelkészítés 
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25. 
Magyarovics 
Magdolna 

1 21   11 

évközi és évvégi vizsgáztató tanár, vizsga-anyagok összeállítása, javítása, 
részvétel a szóbeli felvételi vizsgák lebonyolításában,tanórai 
foglalkozások, tanítási órák előkészítése, eseti helyettesítés, a 
nevelőtestület és a szakmai mk. munkájában való részvétel, az intézményi 
dokumentumok (napló, tanmenet, stb.) vezetése, a szülőkkel való 
kapcsolattartás, fogadóórák tartása,a tanulók teljesítményének mérése, 
értékelése (próba-érettségi, évfolyamonkénti mérések), tantervi 
modulokhoz kapcsolódó projektek szervezése, értékelése, az iskolai 
munkatervben, ill. ped. programban szereplő tanórai vagy egyéb 
feladatokban nem szereplő feladatokban való részvétel, tehetséggondozás 

26. Mohácsi Árpád 0,5 12   4 

Tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra 
felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása, beadandó házi dolgozatok 
javítása, félévi és év végi vizsgáztatás, tanulókkal való kapcsolattartás 
telefonon és e-mail-en. Adminisztráció, fogadóórák megtartása, 
óralátogatások és azok megbeszélése, korrepetálás egyéni és csoportos 
szinten, ügyelet. Prezentációk készítése. Közreműködés az iskolai 
ünnepélyek megszervezésében. Részvétel a magyar munkaközösség 
munkájában. Színházlátogatások. Felkészítés tanulnányi versenyekre 
(Magyar OKTV, Irodalom másképp). Önképzőkör. 

27. Mráz Katalin 0,5 0   20 

Pszichológus 
Egyéni és csoportos tanácsadás a tanulók, tanárok és szülők számára, a 
diákok beilleszkedésének és személyiségfejlődésének segítése, a 
tehetséggondozás, illetve támogatásuk képességeik kibontakoztatásában, 
valamint a pályaválasztásban. Szűrővizsgálatok végzése igény szerint, 
(magatartási-tanulási képességek vizsgálata, személyiségtesztek 
alkalmazása), segítségnyújtás, konzultáció a szülőkkel.  
Kapcsolattartás a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi 
Tagintézményének pszichológusaival, csoportos konzultációkon való 
részvétel, konzultáció a Forrás Házban dolgozó pszichológusokkal.  
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28. Nagy Nikolett 0,5 12   4 

Tanítási órákra, foglalkozásokra felkészülés, projektmunkák (francia) 
átnézése, ellenőrzése és kijavítása, beadandó házi dolgozatok 
kijavítása,eseti helyettesítés, intézményi dokumentumok vezetése (napló, 
tanmenetek),szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák tartása,tanulók 
teljesítményének értékelése,dolgozatok összeállítása és 
javítása, ügyelet,korrepetálás,óravázlatok készítése,óralátogatások és azok 
megbeszélése, anyaggyűjtés,minősítésre való felkészülés, 10.a 
osztályfőnök helyettese. 

27. Nagyistók Tibor 0,2 6   óraadó 
A médiás csoportok külső helyszíni programjainak szervezése, szakkör 
tartása 

30. Nesztinger Mária 1 24   8 

érettségiztető,a történelem és magyar, valamint az esti tagozat szakmai 
munkaközösségeinek résztvevője és segítője (tanmenetek). Korrepetálás, 
esetlegesen versenyre felkészítés, tehetséggondozás, esti tagozat 
munkájának fejlesztő segítése.Tanulók felügyelete (alkalomszerűen, vagy 
előre tervezetten ügyeleti beosztásban)Tanulók vizsgáztatása (félévi és év 
végi valamint osztályozó és különbözeti vizsgák), Fogadóóra tartója, 
intézményi dokumentumok karbantartója, tanulási és vizsga segédletek 
készítője. Intézményi belső és külső kulturális programok szervezője 
(ünnepségek, színház- és múzeumlátogatások), programokra kísérés, 
környezeti nevelés elősegítője (szelektív hulladékgyűjtés és növényápolás, 
tankert), adminisztráció, esti tagozat aktív részvevője (ottani feladatok 
ellátása), minősítő eljárásban résztvevő 
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31. Oláh Ilona 1 24   8 

Gyermekvédelmi felelős, emberismeret és etika tanár, közösségi szolgálati 
koordinátor. Érettségiztető, érettségire felkészítő,érettségi feladatok 
összállítása, javítása. A gyermekvédelmi felelős munkatervében lévő 
feladatok teljes körű ellátása, intézményi dokumentumok vezetése, 
adminisztrációja. Kerületi intézményekkel való kapcsolattartás.Tanulókkal, 
szülőkkel való kapcsolat-tartás minden szinten. Tanítási órákra - 
emberismeret és etika - és foglalkozásokra való felkészülés, gyakorlati 
feladatok, intéményi látogatás szervezése, dolgozatok és házi dolgozatok 
összeállítása és javítása. Tanmenetek elkészítése. Gimnáziumi szintű 
programok, események - prevenciós napok, IKSZ Börze, stb. - szervezése, 
lebonyolítása. Fogadó órák megtartása. Eseti helyettesítés, folyosói 
felügyelet. 
Közösségi szolgálat teljes körű szervezése és koordinálása. Fogadó 
intézményekkel való kapcsolattartás.  

32. Péterffy Erzsébet 1 23 2 7 

Érettségiztető, érettségi felkészítők tartása, központi felvételi javítása. 
Tanórák anyagának előkészítése, dolgozatok és tesztek összeállítása és 
javítása, házi dolgozatok, beküldött érettségi feladatsorok javítása, 
korrepetálás egyéni és csoportos szinten. Tehetséggondozás, robotika 
szakkör irányítása, 3D szakkör működédének segítése. Munkaközösség 
vezető. Adminisztráció, tanmenetek készítése, fogadóórák megtartása. 
Iskolai nyílt nap(iskolatúra) informatikai bemutatójának lebonyolítása. 
Eseti helyettesítések, ügyelet.  "Kódolás órája" rendezvény, "e-HOD 
verseny"  lebonyolítása. Részvétel a Digitális témahét szervezésében és 
lebonyolításában. Informatika próbaérettségi szervezése, javítása. 
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33. Rosta Viktor 1 23 2 7 

osztályfőnök 11.C, érettségiztető, felvételi előkészítő, érettségi előkészítő, 
foglalkozások, tanítási órák megszervezése, dolgozatok, tesztek 
összeállítása, eseti helyettesítés, fogadóóra megtartása, korrepetálás, 
tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, munkaidő nyilvántartás 
vezetése, intézményi dokumentumok vezetetése 

34. Sass Klára 1 24,5   7,5 

osztályfőnök helyettes 9b, önértékelési csoport tagja, érettségiztető, emelt 
szintű vizsgáztatás, fogadóórák, eseti helyettesítések, korrepetálás és 
tehetséggondozás egyéni szinten, foglalkozásokra és tanítási órákra való 
felkészülés és értékelése,dolgozatok, tesztek összeállítása, évközi/évvégi 
vizsgák összeállítása és lebonyolítása, osztálykirándulás szervezés és 
kivitelezés, intézményi dokumentumok vezetése, idegennyelvi versenyek 
zsűrizése, Euro nyelvvizsga rendszerének ismertetése  a kollégákkal ill. 
diákokkal, program szervezés az idegennyelvi mukaközöségben 

35. Schneider Krisztina 1 24   8 

osztályfőnök helyettes 12/a osztály, önértékelési csoport tagja, 
érettségiztető, adminisztráció elvégzése, óravázlatok készítése, 
anyaggyűjtés, dolgozatok összeállítása és javítása, érettségi felkészítő 
foglalkozások tartása, tehetséggondozás, korrepetálás, idegen nyelvi 
verseny szervezése/lebonyolítása, zsűrizés, idegen nyelvi mk. programjain 
való részvétel/ azok segítése, eseti helyettesítés, felvételi- és évközi/évvégi 
vizsgákon való részvétel, vizsgáztatás, illetve írásbeli vizsgák javítása, 
felvételi előkészítő tartása, évvégi vizsgáztatás lebonyolítása, iskolán 
kívüli német nyelvvel kapcsolatos programok szervezése, tanulmányi 
kiránduláson kísérő tanári feladatok ellátása  
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36. 
Selényiné Heim 
Judit 

1 24   8 

Tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok 
összeállítása és javítása, tanulók teljesítményének értékelése. 
Adminisztráció, fogadóórák megtartása, eseti helyettesítés, ügyelet. 
Versenyek szervezése. Szennyvíztisztító látogatásának 
szervezése. A természettudományi munkaközösség munkájában 
való részvétel, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 
Kísérletek, eszközök előkészítése. Prezentációk készítése. 
Kapcsolattartás az Öveges laborban résztvevő partneriskolákkal. A 
partneriskolák kémia óráinak előkészítése, az órákon való részvétel, 
a kémiatanárok folyamatos segítése. Öveges szakkör szervezése 
és megtartása,  a természettudományos szakkör kémia óráinak 
előkészítése és megtartása. A kémia szertár eszközeinek 
elhelyezése, karbantartása, leltár vezetése. Gyerekek egyéni és 
csoportos felkészítése (korrepetálás, versenyre felkészítés). 

37. 
Szabóné Gábor 
Anikó 

1 4   igazgatóhelyettes 
szaktanácsadó, érettségi elnök, osztályfőnök-helyettes, pályázatfigyelés, 
pályázatírás, kerületi idegennyelvi munkaközösség vezetése. 

38. Szarka Lajos 1 22 2 8 

osztályfőnök 11.A, tankönyvkiosztásban segédkezés, érettségiztető, 
adminisztráció, óravázlat és prezentációk készítése, anyaggyűjtés,könyvtári 
szakfolyóirat átnézése (Természetbúvár), dolgozat összeállítás, tanulói 
értékelés, tanmenetkészítés és aktualizálás, folyosóügyelet, kísérletek, 
eszközök előkészítése, megemlékezések és versenyek szervezése (Állatok 
világnapja, Víz világnapja), munkaközösségek( termtud, estis, testnevelés) 
programjain és munkájában való részvétel, eseti helyettesítés, nyílt napon 
való részvétel, biológia faliújság témáinak készítése, szülői kapcsolattartás, 
fogadóórák tartása, tanulmányi kirándulás szervezése és lebonyolítása, 
Fenntarható fejlődés témahét résztvevője, komplex óra megtartása 
(biológia-történelem) 12. évfolyamon 
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39. Szécsi Mária 1 18   14 

szaktanácsadó;  érettségi elnök; érettségiztető tanár; szülőértekezleteken, 
fogadó órákon, konferenciákon, tantestületi , munkaközösségi,  csoportos 
megbeszéléseken értekezleteken hatékony  részvétel; kapcsolattartás 
szülőkkel; kollégák informatikai kompetencia fejlesztésének segítése; 
digitális témahét szervezése;  tehetséggondozás;   próba érettségi 
lebonyolítása,  adminisztráció,  online tevékenység,   Kódolás órája, Hódíts 
meg a biteket  verseny lebonyolítása;  "Lányok napján" tanulócsoport 
részvételének biztosítása; osztályfönök helyettesség; Deák Robi-ja robotok 
pályázatának megvalósítása 

40. 
Székely-Kékedy 
Kinga 

1 21,5 2 7,5 

osztályfőnök 12.c, érettségiztető, tanítási órákra és foglalkozásokra való 
felkészülés, tesztek, dolgozatok összeállítása és javítása,szülői értekezlet 
tartása, fogadóórák tartása, szülőkkel való folyamatos 
kapcsolattartás,osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, adventi 
kirándulás Bécsben- előkészítés, lebonyolításban való részvétel, 
osztálykirándulás szervezése és kivitelezése, intézményi dokumentumok 
vezetése,tanmenetek készítése, idegen nyelvű városnézés szervezése, eseti 
helyettesítések 

41. 
Tőkésné Pózna 
Gabriella 

1 22 2 8 

osztályfőnök-12.A, érettségiztető, érettségi felügyelő, konzulens, 
pedagógusjelölt szakmai segítése, tanítási órák előkészítése, 
dolgozatjavítás, eseti helyettesítés, ügyelet, fogadóórák megtartása, szülői 
értekezletek megtartása, szülőkkel való kapcsolattartás, irodalmi és magyar 
nyelvi versenyekre való felkészítés, színházlátogatások szervezése, 
tanmenetek készítése, adminisztráció, egyéni vagy csoportos felzárkóztató 
és tehetségfejlesztő foglalkozások megtartása, nyílt órák tartása, 
osztályprogramok, osztálykirándulások szervezése és lebonyolítása 
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42. 
Tugyiné Cz. 
Krisztina 

1 22 2 8 

Munkaközösség-vezető, közalkalmazotti tanács tag, Tanítási órákra és 
foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása, beadandó 
házi-dolgozatok javítása. Adminisztráció, fogadóórák megtartása, 
óralátogatások és azok megbeszélése, korrepetálás egyéni és csoportos 
szinten, helyettesítés,ügyelet. Kirándulás, múzeumlátogatás versenyek 
szervezése. Kísérletek , eszközök előkészítése. Prezentációk készítése. 
Kapcsolattartás az Öveges laborban résztvevő partneriskolákkal. A 
partneriskolák fizika óráinak előkészítése, az órákon való részvétel, a 
fizikatanárok folyamatos segítése. Öveges  és természettudományos 
szakkör  megtartása. A fizika szertár eszközeinek elhelyezése, 
karbantartása, leltár vezetése. Mesterprogram végrehajtása. 

43. Turák Diána 1 23   9 

Tanmenetek készítése, tanítási órákra felkészülés, dolgozatok összeállítása 
és javítása, év végi vizsgáztatás, helyettesítés, ügyelet, adminisztráció, 
fogadóórák megtartása, konzultáció a kollégákkal, érettségi dolgozatok 
javítása, felvételi dolgozatok javítása, IKT eszközök alkalmazása és IKT 
anyagok kidolgozása, matematika feladatbank egy részének aktualizálása 
és tisztítása. 
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44. Valkó Krisztina 1 24   8 

osztályfőnök 12.B, érettségiztetés, érettségire felkészítés, végzős 
osztályfőnökként a táncpróbák, szalagavató, ballagás, bankett szervezése, 
általános iskolákban valamint nyílt napokon az iskola népszerűsítése, 
készülés az órákra, dolgozatjavítás; feladatlapok, játékok és kiegészítő 
anyagok készítése mindkét nyelvből, félévi és évvégi vizsgaanyagok 
össszeállítása, vizsgáztatás a Nyek-es csoportokban, házi dolgozatok 
javítása, tehetséggondozás és korrepetálás egyénileg és csoportosan, 
tanmenetek elkészítése, kapcsolattartás a gyerekekkel és a szülőkkel, 
személyesen, telefonon és elektronikusan, szülői értekezletek, fogadó órák, 
önkéntes munka koordinálása, osztályprogramok szervezése, 
osztálykirándulás szervezése és lebonyolítása, ügyelet, Adventi kirándulás 
szervezése és lebonyolítása, Hamburgi tanulmányi út szervezése, szülői 
tájékoztató tartása, az út lebonyolítása, eseti helyettesítés, 
projektmunkákban való részvétel, aktuális adminisztráció, külföldi 
önkéntes munkájának koordinálása, Erasmus + programban való 
részvétel, partneriskola keresése és kapcsolattartás a 
partneriskolajelöltekkel, ELTÉs gyakorló hosszú tanítási gyakorlatának 
mentorálása, órák látogatása és azok megbeszélése   

45. Varga Péter 1 18   14 

Érettségiztetés közép és emelt szinten, érettségi elnökség, szakértői 
tevékenység, tanárszakos hallgatók mentorálása, komplex órák és 
bemutatóórák tartása, szaktanári tevékenység, helyettesítés. 
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46. dr. Varga Renáta 1 23 1 8 

osztályfőnök-helyettesként (11.a) segíteni az adminisztrációban (szülői 
értekezleteken),és a nevelő munkában, tankönyvkiosztásban segédkezés, 
DÖK patronáló tanár, DÖK nap megszervezése, Diákközgyűlés 
megszervezése, Diákparlament megismertetése, Csibebál, Farsangi bál, 
Mikulás túra megszervezése, Nyílt Napokon részvétel a DÖK-kel, iskola 
bemutatása általános iskolásoknak (külső látogatás), érettségiztetés, 
érettségi felügyelet, érettségi elnök, iskolai dokumentumok aktualizálása, 
fogadóórák megtartása, udvari ügyelet, külső iskolai programok 
megszervezése (múzeum, Parlement, Ifjúsági Nap) és kísérés, tanulmányi 
kirándulás megszervezésében való segédkezés és kísérés, az iskolai 
rendezvények lebonyolításában aktív részvétel (március 15., október 23.), 
szelektív hulladék koordinálása, tankert létrehozása (Fenntartható fejlődés 
témahéten való részvétel), fenntartható fejlődés szakkör bevezetése, 
bemutató óra megtartása,  Esterhazy versenyre való felkészítés (10. 
évfolyam) komplex órák megtartása, dolgozatjavítás, dolgozatkérdések, 
prezentációk összeállítása, tanmenetek megírása és aktualizálása, érettségi 
tételek forrásainak elkészítése, korrepetálás, és érettségi előkészítő tartása, 
eseti helyettesítések, pályázatok megírásában való segédkezés pl. ÖKO-
iskola, EU Parlement Nagykövetének iskolája, színházjegyek beszerzése, 
továbbképzen való részvétel, közoktatási vezető szakvizsga elkezdése 
2018. február 
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44. 
Velenczeiné Dr 
Bierbauer 
Zsuzsanna 

1 22 2 8 

Idegen Nyelvi munkaközösség-vezető, osztályfőnök-helyettes 9.C, nyelvi 
osztályozóvizsgák szervezése és koordinálása, nyelvi szintfelmérők 
szervezésének segítése és koordinálása, érettségiztető, tanmenetírás és 
ellenőrzés, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés, dolgozatok 
összeállítása és javítása, beadandó házi dolgozatok javítása, diákokkal való 
elektronikus kapcsolattartás, versenyre vagy nyelvvizsgára felkészítés, 
adminisztráció, ügyelet, magántanulók segítése és szüleikkel való 
kapcsolattartás, általános iskolákban ismertetők tartása illetve szülői 
fórumon részvétel, óralátogatások és azok megbeszélése, 
tehetséggondozás/korrepetálás egyéni és csoportos szinten, nyelvvizsga-
felkészítés, eseti helyettesítés, fogadóórákon való részvétel, idegen nyelvű 
városnézés illetve angol nyelvi külsős programok szervezése, Nyelvi 
Nagykövet Program céglátogatásainak szervezése, külföldi önkéntesek 
munkájának koordinálása, új idegen nyelvszakos kollégák 
beilleszkedésének támogatása, esetleges külföldi diákok látogatásának 
szervezése, segítése, a munkaközösségen belül tanfelügyeleti látogatásra, 
önértékelésre és minősítésre felkészülés segítése, alkalmanként bemutató 
órák tartása. 
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45. Vörösmarty Balázs 1 22 2 8 

Önértékelési munkacsoport vezetője, osztályfőnök 9.nyB, 
tankönyvkiosztás, megrendelés koordinálása, érettségiztetés, érettségi 
felügyelet,segítség az iskolarádió üzemeltetésében, órarend 
karbantartásában, digitális naplós adminisztrációban, fogadó órák, szülői 
értekezletek megtartása, pályázat írás és lebonyolítás, táboroztatás (tavaszi 
természettudományos biciklis tábor), eseti helyettesítések, rendezvények 
technikai segítése, tanórákra való felkészülés, osztálykirándulás szervezés, 
tanmenet készítése, folyosóügyelet, dolgozat összeállítás és javítás, 
diákokkal, szülőkkel és kollégiummal történő kapcsolattartás, korrepetálás, 
nyílt napon az iskola bemutatása, előkészítő órák tartása, magántanulók 
vizsgáztatása, Mikulás túra, színház szervezése és kísérés 

46. Weszely Kinga 1 24   8 

osztályfőnök-helyettes, érettségiztető, médiatanítás koordinálás, konzulens, 
Médiaworkshop szervezése, Vetítés szervezése, Filmes napok szervezése, 
Mozimarathon szervezése, médiás kirándulás szervezése, beiskolázási 
tájékoztatás szülőknek, nyílt órák tartása, fogadó órák, pályázatokra való 
felkészítés, eseti helyettesítés, tanórákra való felkészülés, tanulmányi 
kirándulás szervezése, digitális napló vezetése, tanmenet készítése, 
alkalmanként filmklub szervezése 

 
Budapest, 2017. augusztus 30. 
 
 
                                                                                               Fencz György Sándorné 
 igazgató
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Mellékletek: 
Önértékelési csoport munkaterve 

Munkaközösségek munkatervei 
 

• Magyar-média munkaközösség 
• Matematika- informatika munkaközösség 
• Idegen nyelvi munkaközösség 
• Természettudományos munkaközösség 
• Társadalomtudományi munkaközösség 
• Osztályfőnöki és egészségnevelési munkaközösség 
• Esti tagozat munkaterve 
• Gyermekvédelmi felelős munkaterve 
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Önértékelési csoport munkaterv 
2017/2018 

A csoport tagjai: 
Vörösmarty Balázs a csoport vezetője 
Fencz Györgyné 
Lázár András 
Szabóné Gábor Anikó 
Tőkésné Pózna Gabriella 
Schneider Krisztina 
Lakatos Orsolya 
Kökény Ildikó 

Kiemelt feladatok a tanévre: 
1. A tervezett önértékelések lebonyolítása 
2. Az önértékelési folyamat menetének, szempontrendszerének kidolgozása nem pedagógus 

munkakörben dolgozókra vonatkozóan 
3. Az intézményi tanfelügyelet előkészítése, a folyamat segítése 

A pedagógusok önértékelésére vonatkozó tervezet 
A korábban megvalósult önértékelések: 

Fazekas András 
Fencz Györgyné 
Fogarasi Tilda 
Gál Ferenc 
Goda Zsuzsa 
Huberné Haraszti Cecília 
Lakatos Orsolya 
Nagy Nikolett 
Nesztinger Mária 
Oláh Ilona 
Péterffy Erzsébet 
Schneider Krisztina 
Szabóné Gábor Anikó 
Tőkésné Pózna Gabriella 
Tugyiné Czinkotai Krisztina 
Valkó Krisztina 
Varga Renáta 
Zombori Judit 
 

A 2017/2018-as tanévre tervezett önértékelések: 
Önértékelést végző 

pedagógus 
Segítő az 

Önértékelési 
Csoportból 

Az óralátogatók ütemezés 
Az 

iskolavezetés 
részéről 

A munkaközösség 
részéről 

 

Czentye Szilvia Schneider 
Krisztina 

Szabóné Gábor 
Anikó 

Velenczeiné dr 
Bierbauer Zsuzsanna 

április 

Farkas Zoltán Lakatos 
Orsolya 

Lázár András Gál Ferenc március 
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Fodor Andrea Lakatos 
Orsolya 

Fencz 
Györgyné 

Tugyiné Czinkotai 
Krisztina 

január 

Harmati Gábor Schneider 
Krisztina 

Szabóné Gábor 
Anikó 

Valkó Krisztina december 

Kökény Ildikó Vörösmarty 
Balázs 

Szabóné Gábor 
Anikó 

Rosta Viktor november 

Lantos Dóra Tőkésné Pózna 
Gabriella 

Fencz 
Györgyné 

Farkasné Hauber 
Anna 

március 

Mohácsi Árpád Tőkésné Pózna 
Gabriella 

Lázár András Tőkésné Pózna 
Gabriella 

december 

dr. Pálné Dobák 
Erzsébet 

Tőkésné Pózna 
Gabriella 

Lázár András Faragó O január 

Rosta Viktor Kökény Ildikó Szabóné Gábor 
Anikó 

Barócsiné dr 
Kirilova Sztefka 

február 

Sass Klára Kökény Ildikó Szabóné Gábor 
Anikó 

Székely-Kékedy 
Kinga 

szeptember 

Selényiné Heim 
Judit 

Lakatos 
Orsolya 

Lázár András Lakatos Orsolya február 

Szarka Lajos Vörösmarty 
Balázs 

Fencz 
Györgyné 

Fodor Andrea május 

Szécsi Mária Vörösmarty 
Balázs 

Lázár András Péterffi Erzsébet szeptember 

Vörösmarty 
Balázs 

Lakatos 
Orsolya 

Lázár András Szécsi Mária október 

 
A 2018/2019-es tanévre tervezett önértékelések: 

Faragó Orsolya 
Farkasné Hauber Anna 
Forróné Pető Lilla 
Görhöny Bence 
Gutmayer Helga 
Jakus Gyöngyi 
Kokol Judit 
Lázár András 
Magyarovics Magdolna 
Székely-Kékedy Kinga 
Turák Diána 
Varga Péter 
Velenczeiné dr. Bierbauer Zsuzsanna 
Weszely Kinga 


