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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A nevelőtestület nyilatkozata
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. év szeptember hó 12. napján tartott értekezletén elfogadta.

………………………………….

.....................................................
Fencz György Sándorné

hitelesítő nevelőtestületi tag

intézményvezető
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az
elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírása.)

Az intézményi tanács

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács 2022. év szeptember hó 13. napján tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak
megfelelően gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2022. év szeptember hónap ...... nap

.............................................
intézményi tanács képviselője

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte,
azokkal egyetért.

Budapest, 2022. év szeptember hónap ...... nap

.............................................
Andrási Boglárka
diákönkormányzat képviselője
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban
előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2022. év szeptember hónap 12. nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője

A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során

a fenntartó véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak

megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
tankerületi igazgató

5

HELYZETELEMZÉS
2.1.

Személyi feltételek
Pedagógus

NOKS

Technikai

Engedélyezett státus

51

7

5

Betöltött álláshelyek száma

45,5 fő

6 fő

5 fő

Betöltetlen álláshelyek száma

5,5 fő

1 fő

0fő

Megjegyzés: Az előző tanévhez képest több változás történt a dolgozói állományban. A tanév végén lejárt a
határozott idejű szerződése Barnai Szintiának (laboráns), az óraadói megbízása Barócsiné Kirilova
Sztefkának (angol), Horváth Tamásnak (földrajz), Goll-Farkas Kingának (fizika), a próbaidő alatt megszűnt
munkaviszonya dr. Nagypálné Széles Beátának (német) és Pappné Vasas Máriának (laboráns). Rajtuk kívül
a nyár folyamán távozott Czentye Szilvia (angol), Géczy Andrea (ének), dr. Pál Katalin (magyar-német), Varga
Péter (magyar-történelem-társadalomismeret) és Benedekné Fodor Ágnes (iskolapszichológus). Harmati
Gábor (orosz-német-földrajz) egy év fizetésnélküli szabadságot kért, Fazekas András kérte a teljes állása
részmunkaidőre való módosítását erre a tanévre.
GYES-ről visszaérkezett egyelőre részmunkaidőben Jankech Violetta.
Új kollégák: Farkas Mária Magdolna (angol), Kis Julianna (fejlesztőpedagógus október 15-től), dr. Laczkó
Mária (magyar), Sebestyén Klára (német), Szilágyi Judit (fizika) Marics István (ének-informatika) Somogyi
Gyula (magyar -történelem), Tömpe László (földrajz-történelem), Prikoszovichné Lencse Anna
(iskolapszichológus) és Győri Bernadett Andrea (laboráns) határozatlan idejű kinevezéssel. Darvassy
Zsuzsanna (orosz-német) megbízási szerződéssel dolgozik intézményünkben ebben a tanévben.
A pedagógusok száma ebben a tanévben 39 teljes állású, 9 részmunkaidős határozatlan idejű kinevezéssel
dolgozó pedagógus, 3 megbízási szerződéses kolléga, 1 áttanító a Kós Károly Általános Iskolából. A
tantárgyfelosztásban szereplő pedagógusok száma így 52 fő.
Négy órát belső helyettesítéssel látja el Szabóné Gábor Anikó a tantárgyfelosztás szerint.
Ellátatlan jelenleg 0,5 olyan álláshely, amelyen többféle óra szerepel (német, szakkör, differenciált
foglalkozás). A további 5 üres álláshoz nem tartozik ellátatlan tanóra.
Továbbra is megbízási szerződéssel alkalmazzuk a kertészt, mert a folyamatos hirdetés ellenére nincs
jelentkező.
A NOKS-os állshelyek közül az egyik laboránsi állás betöltetlen.
.
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2.2.

Pedagógus adatok

2.2.1.

Megbízatások, ellátott feladatok

sz.

Név

Nevelés-

Állandó

Egyéb

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök, mk.

megbízatásai:

órák

vezető, DÖK segítő

száma

stb.)

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:

iskolapszichológus: egyéni és csoportos tanácsadás, diákok részére rövid, közép és

9

hosszabbtávú
konzultációs
lehetőség,
szülői
konzultáció,
a
diákok
személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, pedagógusok oktató-nevelő munkájának
segítése, a tanulók beilleszkedésének, társas kapcsolatainak javítása, az SNI-s, BTM-es
1.

Prikoszovicsné
Lencse Anna

gyerekek szakellátásba segítése, pszichoedukáció mind a diákok, mind a pedagógusok
felé, tematikus osztályfőnöki órák tartása többféle témában,igény esetén kiscsoportos

11

foglalkozások, szociometriai vizsgálat, szakmai kapcsolattartás a kerület
iskolapszichológusaival, koordinátorral, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival,
egyéb társszakmák képviselőivel és intézményeivel, folyamatos
továbbképzéseken való részvétel, új módszerek kipróbálása a munka során
2.
3.

Bura Ibolya
Darvassy
Zsuzsanna

5
15

megbízásos
megbízásos

7

szakmai

osztályfőnök, érettségiztető, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, versenyekre
felkészítés, felvételiztetés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, próbaérettségi szervezése,

8
4.

Dobai-Pásztor
Erika

22

of 9.B (2 ó)

bemeneti mérés, nyílt napokon iskola képviselete, osztályfőnöki és szaktanári feladatok
ellátása, helyettesítés, ügyelet, fogadóórák tartása
osztályfőnök (12.A), DÖK patronáló tanár, DÖK nap megszervezése, Diákközgyűlés

6

megszervezése, Diákparlament megismertetése, Nyílt Napokon részvétel a DÖK-kel, Év
tanára választás,KIFŐ támogatása, érettségiztetés-emelt és közép szinten-, érettségi
felügyelet, érettségi elnök, iskolai dokumentumok aktualizálása, fogadóórák megtartása,
eseti helyettesítés, udvari ügyelet, külső iskolai programok megszervezése (múzeumok,
Parlementi Ifjúsági Nap, Demokráciajáték, Rendhagyó történelem órák -Csili, Fiumei

5.

dr. Varga Renáta

23

úti sírkert) és kísérés, tanulmányi kirándulás megszervezése és kísérés, az iskolai
rendezvények lebonyolításában aktív részvétel (pl. Deák-hét, ünnepségek), szelektív

12.A osztályfőnök (2
ó)

hulladékgyűjtés koordinálása, tankert létrehozása (Fenntartható fejlődés témahét
szervezése és azon való részvétel, szakkör szervezése), komplex órák megtartása,

DÖK segítő (1 ó)

dolgozatjavítás, dolgozatkérdések, prezentációk összeállítása, tanmenetek megírása és
aktualizálása, érettségi tételek forrásainak elkészítése, korrepetálás, és érettségi
előkészítő tartása, eseti helyettesítések, felvételi előkészítőn való segítés, pályázatok
megírásában való segédkezés (pl. Rákóczi Szövetség), színházjegyek beszerzése (pl.
Örkény Színház, Bábszínház), mentortanár, kollégákkal szakmai és nem szakmai
beszélgetés:)!

8

Osztályfőnök 10.A, munkaközösség-vezető, mentor, fejlesztőpedagógus, érettségiztető,
tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok

6

6.

Faragó Orsolya

22

10.A osztályfőnök (2

összeállítása és javítása,év végi vizsgáztatás. Tanulókkal és szülőkkel való
kapcsolattartás telefonon és e-mail-en, helyettesítés, ügyelet. Osztályprogramok

ó)

szervezése és lebonyolítása Adminisztráció, fogadóórák, szülői értekezletek megtartása,

humán
munkaközösség-

óralátogatások és azok megbeszélése. IKT és oktatási segédanyagok készítése. Bemutató
óra tartása, versenyek szervezése. Általános iskolákban, valamint nyílt napon az iskola

vezető (2 ó) fejlesztés
(2ó)

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
megújítása. Fejlesztési feladatok ellátása.
érettségi felügyelő, tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,
dolgozatok összeállítása és javítása, beadandó házi dolgozatok javítása, félévi és év végi

10

7.

Farkas Mária
Magdolna

vizsgáztatás, tanulókkal való kapcsolattartás telefonon és e-mail-en. Adminisztráció,
fogadóórák megtartása, óralátogatások és azok megbeszélése, korrepetálás egyéni és

22

csoportos szinten, helyettesítés, ügyelet. Prezentációk készítése. Szalagavató és ballagás
megszervezésének segítése, A magyar munkaközösség feladatbankjának karbantartása.
Felvételi előkészítők tartása. 9.nyC osztályfőnökhelyettesi feladatok ellátása.
osztályfőnök 11B, érettségiztető, belső iskolai programokban való aktív részvétel,
táboroztatás (sítábor), házi sportversenyek, kerületi sportversenyek lebonyolítása,

8

8.

Farkas Zoltán

22

11.B osztályfőnök (2

fogadóóra, osztálykirándulások megszervezése, adminisztráció, óralátogatások és azok

ó)

megbeszélése, intézményi ügyelet, szülőkkel való kapcsolattartás, szülői és fogadóóra
megtartása, röplabda edzések megtartása, NETFIT koordinator, érettségire való
felkészítés, röplabda sportkör szervezője,

9

4

9.

Farkasné H.
Anna

Szakértő, mentor, érettségiztető, matematika szertár felelőse,tanmenetek készítése,
tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok összeállítása és javítása,év
végi vizsgáztatás. Sportköri órák tartása. Iskolai sportprogramok szervezése és
lebonyolítása. Tanulókkal való kapcsolattartás telefonon és e-mail-en,korrepetálás

18

9C osztályfőnök (2 ó)

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

10.

11.

Fazekas András

Fencz Györgyné

11

3

munkaközösség-vezető, történelem szertár felelőse, érettségiztető, foglalkozások,

társadalomtudományi
munkaközösség-

tanítási órák előkészítése, a tanulók teljesítményének értékelése, versenyfelkészítés,
tehetséggondozás, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, korrepetálás, a történelem

vezető (2 ó)

szertárral kapcsolatos feladatok, eseti helyettesítés, tanulók felügyelete, pályaválasztást
segítő foglalkozás, segédanyagok összeállítása, intézményi ügyelet
intézményvezető

szakértő, érettségi elnök, emelt szintű érettségiztetés, tehetséggondozás ERASMUS
pályázatban való részvétel

8

laborvezető, érettségiztetés közép és emelt szinten, természettudományos szakkör
biológia óráinak megtartása, állatbemutató megszervezése, jeles napokkal kapcsolatos

12.

Fodor Andrea

megemlékezések (pl. Vizes élőhelyek világnapja, Madarak és fák napja), foglalkozások,
tanítási órák előkészítése, a tanulók teljesítményének értékelése, szülőkkel történő

24

kapcsolattartás, eseti helyettesítés, a biológia szertár karbantartása, fejlesztése, Öveges
szakkör szervezése és megtartása, kapcsolattartás az Öveges program partneriskoláival,
a Deáklabor órarendjének elkészítése
7
13.

Fogarasi Tilda

17

Tanmenetek elkészítése, felkészülés a tanórákra, a korrepetálások rendszeres
megtartása: 10A, 12B., folyamatos kapcsolattartás a Francia Intézettel. Kapcsolattartás
a francia nyelvi attaséval, esetleges látogatás a Francia Intézetben - külön program
szerint-, részvétel francia nyelvű film megtekintésén, francia nyelvű városnézés.

10

7

14.

Gál Ferenc

23

osztályfőnök 10b, érettségiztető, testnevelés szertár felelőse, iskola házi versenyek
szervezése lebonyolítása, kerületi sportversenyekre csapatszervezése, felkészítése,

10 B osztályfőnök (2

kísérete, iskolai tömegsport koordinálása, konditerem felügyelete, emeltszintű
érettségire való felkészítése, edzések vezetése, téli- nyári sporttáborok szervezése,

ó)

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,
3,5

15.

Goda Zsuzsa

12,5

szervezése, komplex órák szervezése és tartása, együttműködés a humán tantárgyak
képviselőivel. Sulibörzén való részvétel. Nyári táborok szervezése. Tehetséggondozás
6

16.

Görhöny Bence

24

érettségiztető, rajz szertár felelőse, tanítási segédanyagok elkészítése, iskola dekorálása,
eseti helyettesítés, fogadóórán való részvétel, rendezvényeken való részvétel és azok

12.C osztályfőnök (2
ó)

osztályfőnök 12.C, 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. Sportköri
foglalkozás tartása, japán cserediák segítése

17.

18.

19.

Harmati Gábor

Jankech Violetta

Kecskeméti
Csaba

0

fizetés nélküli
szabadság

fizetés nélküli szabadság

4

tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok
összeállítása és javítása, helyettesítés, ügyelet. adminisztráció, fogadóórák tartása, IKT
és oktatási segédanyagok készítése, korrepetálás, egyéni és csoportos fejlesztés

12

12

4

esti tagozaton matematika és digitális kultúra órák ellátása

11

8

Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, munkaközösségi terv elkészítése, beszámolók
írása, munkaközösségi értekezletek tartása, konzultáció osztályfőnökökkel,
szaktanárokkal, érettségiztető, iskolai dokumentumok aktualizálása, tanmenetek
elkészítése, osztályfőnök helyettesi feladatok ellátása a 9.b osztályban,osztáykirándulás
szervezése és lebonyolítása, aktuális adminisztrációs munkák, kapcsolattartás a

20.

Kökény Ildikó

22

osztályfőnöki
munkaközösség-

szülőkkel, fogadóórák tartása,vizsgaanyagok összeállítása és kijavítása, szóbeli és
írásbeli házi vizsgák lebonyolítása,osztályozó vizsgák tartása, előrehozott érettségire

vezető (2 ó)

felkészítés,szóbeli érettségi szervezési feladatai,eseti helyettesítések, tanórákra készülés,
dolgozatok értékelése, javítása, személyes beszélgetések a tanulókkal, szülőkkel,egyéni
foglalkozás nyelvvizsgára készülökkel, tanulási nezéségekkel küzdő diákokkal, tanítási
órákra való felkészülés, dolgozatjavítás, ügyelet, külső iskolai programokon
osztálykíséret,

osztályprogramok

szervezése,

lebonyolítása,iskolai

és

szakmai

rendeszvényeken való részétel.
4

tanórákra készülés,innovatív feladatok kialakítása,tanmenetek írása,tehetséggondozás,
versenyeztetés, versenyekben zsűritagság, érettségi elnök közép és emelt szinten,
érettségiztetés közép és emelt szinten, kutatótanári feladatok (alkalmazott kutatások

21.

Dr Laczkó Mária

előkészítése, kivitelezése, az eredmények értékelése, tudásmegosztás), szakma (hazai és

12

nemzetközi) konferenciákon előadás, szakami cikkek, tanulmányok írása és
megjelntetése a vonatkozó szaklapokban magyar és angol ynelven, könyvfejezet írása,
lektorálás hazai és angol nyelvű folyóiratokban,
6
22.

Lakatos Orsolya

24

estis
munkaközösség-vez
(2 ó)

Szaktanári tevékenység, tanítási és tanulói segédanyagok készítése, részvétel a
fogadóórákon,

felzárkóztatás,

tehetséggondozás,

versenyfelkészítés,

órarend

karbantartása, munkaközösség vezetői feladatok ellátása az esti tagozaton, aktív
részvétel a matematika munkaközösség és a tantestület munkájában, feladatok ellátása a
belső önértékelési csoportban,

12

10

23.

Lantos Dóra

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

22

csoportos szinten, helyettesítés, ügyelet. Prezentációk készítése. Szalagavató és ballagás
megszervezésének segítése, A magyar munkaközösség feladatbankjának karbantartása.
Felvételi előkészítők tartása. 9.nyC osztályfőnökhelyettesi feladatok ellátása.

24.

Lázár András

intézményvezető- szakértő, érettségi elnök, emelt szintű érettségiztetés, érettségiztető, osztályfőnökhelyettes
helyettes, Erasmus programban való részvétel, informatika mk. belső továbbképzések,
versenyfelkészítés, mentortanár, a szakképzésben vizsgáztató, feladatfejlesző és értékelő

4

4

25.

Marics István

szakértő, 10.A osztályban osztályfőnök-helyettesi feladatok ellátása, az osztályfőnök
munkájának segítése és támogatása tanmenetek készítése, tanítási órákra és
foglalkozásokra felkészülés, dolgozatok összeállítása és javítása, beadandó házi
dolgozatok javítása. Tanulókkal és szülőkkel való kapcsolattartás telefonon és e-mail-

20

ben. Adminisztráció, fogadóórák megtartása, korrepetálás egyéni és csoportos szinten,
helyettesítés, ügyelet. Az esti tagozat aktív részvevője (ottani feladatok ellátása).
26.

Nagyistók Tibor

7

megbízásos

A médiás csoportok külső helyszíni programjainak szervezése, szakkör tartása

7,5

osztályfőnök 11. E, érettségiztető,a történelem és magyar, valamint az esti tagozat
szakmai munkaközösségeinek résztvevője és segítője (tanmenetek). Korrepetálás,
esetlegesen versenyre felkészítés, tehetséggondozás, esti tagozat munkájának fejlesztő

27.

Nesztinger Mária

22,5

11.E osztályfőnök (2

segítése.Tanulók felügyelete (alkalomszerűen, vagy előre tervezetten ügyeleti
beosztásban)Tanulók beszámoltatása (év végén), valamint osztályozó és különbözeti

ó)

vizsgák tartása , 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), adminisztráció, esti tagozat
aktív részvevője (ottani feladatok ellátása).

13

6

összeállítása és javítása, classroom-csoportokban a digitális tananyag naprakész
feltöltése, korrepetálás. Adminisztráció, tanmenetek készítése. Tanulókkal és szülőkkel

matematika-

28.

Péterffy Erzsébet

22

Osztályfőnök 11A, munkaközösség vezető. Érettségiztető, érettségi felkészítők tartása,
központi felvételi javítása. Tanórák anyagának előkészítése, dolgozatok és tesztek

informatika
munkaközösség-

való kapcsolattartás, egyéni beszélgetések a tanulókkal, osztályfőnöki teendők ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, osztálykirándulások szervezése. Elrendelt
helyettesítések megtartása, ügyelet.Tehetséggondozás, robotika szakkör irányítása, 3D

vezető (2 ó)
11.A oszttályfőnök (2

szakkör működédének segítése. Munkaközösségi, munkatervek és beszámolók
készítése, értekezletek tartása. Iskolai nyílt nap(iskolatúra) informatikai bemutatójának

ó)

lebonyolítása. "Kódolás órája" rendezvény, "e-HOD verseny" lebonyolítása. Digitális
témahét tevékenységeinek segítése.
4
29.

Pilár Nóra

Érettségiztető, tanórák előkészítése, adminisztráció, korrepetálás, dolgozatjavítás,
tanmenetek készítése, félévi és évvégi vizsgáztatás, tanulókkal való kapcsolattartás
telefonon és e-mailben, az esti tagozat tagozat fejlesztésével összefüggő tevékenységek,

12

tanulást segítő feladatok ellátása- egyéni konzultációk, feladatlapok összeállítása,
segédanyagok összeállítása

30.

Polencsik Ildikó

22

10.C osztályfőnök-

10

készítése és javítási, digitális kapcsolattartás, eseti helyettesítés, folyosóügyelet,

helyettes
2

31.. Porkoláb Gábor

osztályfőnök-helyettes 10.C, tanórák anyagainak előkészítése, tesztek és dolgozat

7

Szaktanári tevékenység, tanítási és tanulói segédanyagok készítése, részvétel a
fogadóórákon, versenyfelkészítés pl. Horváth Mihály-verseny, Március 15-i iskolai
ünnepség szervezése, lebonyolítása, igény esetén tollaslabda-sport szervezése

8
32.

Rosta Viktor

22

10.C osztályfőnök (2
ó)

osztályfőnök 10C, 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

14

10
33.

Sass Klára

22

érettségiztető, emelt szintű vizsgáztatás, fogadóórák, szülői értekezletek megtartása,
eseti helyettesítések, korrepetálás és tehetséggondozás egyéni szinten, foglalkozásokra
és tanítási órákra való felkészülés és értékelése, osztálykirándulás szervezés és
kivitelezés, intézményi dokumentumok vezetése, Euro nyelvvizsgára felkészítés,

8

11/c osztályban osztályfőnök-helyettesi feladatok ellátása, az osztályfőnök munkájának
segítése és támogatása; érettségi elnöki feladatok ellátása; az önértékelési csoport tagja,
részvétel az önértékelési csoport munkájában, önértékelések előkészítése; érettségiztető,
érettségi felügyelő, adminisztráció elvégzése, óravázlatok készítése, anyaggyűjtés,
kiegészítő anyagok frissitése, aktualizálása, hallásértés anyagokhoz feladatsorok
készítése, nyelvtani anyagok közvetítésére szánt videókhoz feladatsorok készítése,
tanárgyi koncentráció elősegítése német nyelv-történelem területen, valamint az
országismereti, kulturális ismeretek témakörök feldolgozásának elősegítése; dolgozatok

34.

Schneider
Krisztina

összeállítása és javítása; érettségi felkészítő foglalkozások tartása, érettségire készülés
támogatása, tehetséggondozás, így kiemelten az emelt szintű érettségire készülők és a

24

nyelvvizsgázók támogatása; részvétel az idegen nyelvi versenyek lebonyolításában,
zsűrizés; az idegen nyelvi mk. munkájában és programjain való részvétel, ill. azok
segítése; eseti helyettesítés; felvételi- és évközi/évvégi vizsgákon való részvétel, a
vizsgák anyagainak összeállítása, az írásbeli vizsgadolgozatok javítása, szóbeli
vizsgáztatás, évvégi vizsgáztatás lebonyolítása a nyelvi előkészítő osztályokban; iskolán
kívüli német nyelvvel kapcsolatos programokon való részvétel, ill. kísérés a
programokra; tanulmányi kiránduláson kísérő tanári feladatok ellátása; projektmunkák
előkészítése, szervezése és támogatása; szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás
8
35.

Sebestyén Klára

24

tanmenetek készítése, tanítási órákra és foglalkozásokra felkészülés,dolgozatok
összeállítása és javítása, helyettesítés, ügyelet. adminisztráció, fogadóórák tartása, IKT
és oktatási segédanyagok készítése, korrepetálás, egyéni és csoportos fejlesztés, érettségi
ügyelet, érettségi vizsgáztatás, félévi/ év végi vizsgák bonyolítása, igény szerint
segítségnyújtás a diákok lelki problémáinak megoldásában

15

8

érettségiztető közép és emelt szinten, foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
prezentációk, digitális tananyagok készítése, dolgozatok összeállítása és javítása, a
tanulók teljesítményének értékelése, szülőkkel történő kapcsolattartás, eseti
helyettesítés, ügyelet, adminisztráció, tanulók egyéni és csoportos felzárkóztatása,
versenyfelkészítés, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség munkájában történő

36.

Selényiné Heim
Judit

részvétel, környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, Öveges szakkör
szervezése és megtartása, természettudományos szakkör kémia óráinak megtartása,

24

kapcsolattartás az Öveges laborban résztvevő partneriskolák kémiatanáraival, a
partneriskolák kémia óráinak előkészítése, szükség esetén megtartása, az órákon való
részvétel, a kémiatanárok folyamatos segítése, a kémia szertár eszközeinek, anyagainak
elhelyezése, karbantartása, vegyszernyilvántartás vezetése; digitális témahét
lebonyolítása
7

37.

Somogyi Gyula

23

12.E osztályfőnök (2
ó)

osztályfőnök, érettségiztető, érettségire, felvételire felkészítés, versenyre felkészítés,
próbaérettségi helyettesítés, osztályfőnöki, szaktanári feladatok ellátása, fogadóórák
tartása, érettségi felügyelet, dolgozatkérdések összeállítása, dolgozatjavítás,
tamnemenetek megírása, aktualizálása, színházjegyek beszerzés, színházlátogatás,
kiállítások látogatása, tanítási órákra felkészülés, adminisztráció, korrepetálás, oktatási
segédanyagok készítése, a tanulók teljesítményének értékelése

7

38.

Surmann Anita

17

tanítási órák előkészítése, tanmenet írása, dolgozatok összeállítása és javítása, a tanulók
teljesítményének értékelése, szülőkkel történő kapcsolattartás, eseti helyettesítés,
ügyelet, adminisztráció, tanulók egyéni és csoportos felzárkóztatása, szakmai
munkaközösség munkájában történő részvétel, környezeti neveléssel összefüggő
feladatok ellátása, a tantárgyfelosztásban meghatározott órákra való rendszeres
felkészülés, fogadó órákon való részvétel, francia fakultáció vezetése

39.

Szabóné Gábor
Anikó

10

intézményvezető- szaktanácsadó, érettségi elnök, osztályfőnök-helyettes, pályázatfigyelés, pályázatírás,
helyettes
kerületi idegennyelvi munkaközösség vezetése.

16

5

tanítási órák előkészítése, dolgozatok összeállítása és javítása, a tanulók
teljesítményének értékelése, szülőkkel történő kapcsolattartás, eseti helyettesítés,
ügyelet, adminisztráció, tanulók egyéni és csoportos felzárkóztatása, szakmai
munkaközösség munkájában történő részvétel, környezeti neveléssel összefüggő
feladatok ellátása, a tantárgyfelosztásban meghatározott órákra való rendszeres

40.

Szakács Dénes

17

9.A osztályfőnök (2 ó)

felkészülés, szülői értekezletek, fogadó órák tartása, a 9.A osztállyal kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátása, a tanulók személyiségének minél teljesebb
megismerése, egyéni fejlesztése, közösségi életük irányítása,javaslattétel a tanulók
jutalmazására, osztálykirándulások, iskolai programok szervezése, lebonyolítása, a
tanulók tájékoztatása az iskolai házirend, balesetvédelmi előírások betartásáról,
rendszeres tájékoztatás az iskola előtt álló feladatokról
8

12a osztályban osztályfőnök-helyettesi feladatok ellátása,az osztályfőnök munkájának
segítése és támogatása, közép és emelt szintű érettségire való felkészítés biológiából,
adminisztráció, óravázlat és prezentációk készítése, anyaggyűjtés,könyvtári

41.

Szarka Lajos

szakfolyóirat átnézése (Természetbúvár), dolgozat összeállítás, tanulói értékelés,
tanmenetkészítés és aktualizálás, folyosóügyelet, kísérletek, eszközök előkészítése,

24

megemlékezések, 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) a 12. évfolyamon, röplabdaszakkör
4

42.

Szécsi Mária

20

humanoid és edbot robotokkal bemutató, 3D nyomtatás patronálás; kódolás órájának
lebonyolítása; hódíts meg a biteket verseny lebonyolítása; digitális témahét segítése;
érettségire felkészítés; továbbképzés elvégzése, konferencián való részvétel; kollégákkal
hatékony együttműködés; Horváth Virág fejlesztése

17

7

43.

Székely-Kékedy
Kinga

23

osztályfőnök 12.B, 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,

12.B osztályfőnök (2
ó)

osztálykirándulás

szervezése

és

kivitelezése,

intézményi

dokumentumok

vezetése,tanmenetek készítése, idegen nyelvű városnézés szervezése, eseti
helyettesítések, Erasmus + tanártovábbképzés, Erasmus projektben való részvétel
5
44.

Szilágyi Judit

16

10.E.
osztályfőnök(2ó)

Osztályfőnök 10.E. Adminisztráció, esti oktatás, tanítási órákra felkészülés. Tanmenetek
őkészítése. Tesztek, dolgozatok összeállítása és javítása. Kísérletek, eszközök
előkészítése, Prezentációk, digitális tananyag készítése. Tanulók felkészítése szakmai
versenyre. Látogatások szervezése (Csodák Palotája, Planetárium). Egyéni vagy
csoportos felzárkóztatás.

7

osztályfőnök 11.C, önértékelési csoport tagja, érettségiztető, érettségi felügyelő,
konzulens, pedagógusjelölt szakmai segítése, tanítási órák előkészítése, dolgozatjavítás,
eseti helyettesítés, ügyelet, fogadóórák megtartása, szülőkkel való kapcsolattartás, szülői

45.

Tőkésné Pózna
Gabriella

23

értekezletek tartása, irodalmi és magyar nyelvi versenyekre való felkészítés, Bolyaiverseny szervezése, színházlátogatások, múzeumlátogatások szervezése, tanmenetek

11.C osztályfőnök(2ó)

készítése, adminisztráció, egyéni vagy csoportos felzárkóztató és tehetségfejlesztő
foglalkozások megtartása, nyílt órák tartása, osztályprogramok, osztálykirándulások
szervezése és lebonyolítása, adminisztráció, felvételi dolgozatok javítása
8
46.

Tömpe László

22

9.E. osztályfőnök(2ó)

Osztályfőnök: 9.E. Osztályfőnökhelyettesi feladatok ellátása 9.A. Érettségiztető,
érettségi felügyelő. Tanítási órák előkészítése, dolgozatjavítás, eseti helyettesítés,
fogadóórák megtartása. Versenyfelkészítés.
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8

47.

Tugyiné Cz.
Krisztina

22

Munkaközösség-vezető-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.

természettudományos
munaközösség-

Kísérletek , eszközök előkészítése. Prezentációk, digitális tananyagok készítése.
Kapcsolattartás az Öveges laborban résztvevő partneriskolák fizikatanáraival. A
partneriskolák fizika óráinak előkészítése, az órákon való részvétel, a fizikatanárok

vezető (2 ó)

folyamatos segítése. Laboráns betanítása. Tehetséggondozás, versenyekre készítés. A
fizika szertár eszközeinek elhelyezése, karbantartása, leltár vezetése. Mesterprogram
megvalósítása.
8

Osztályfőnök feladatoki,tanmenetek készítése, tanítási órákra felkészülés, dolgozatok
összeállítása és javítása, év végi vizsgáztatás, helyettesítés, ügyelet, adminisztráció,
fogadóórák és szülői értekezletek megtartása, konzultáció a kollégákkal, érettségi
dolgozatok javítása, felvételi dolgozatok javítása, szóbeli felvételiztetés, IKT eszközök

48.

Turák Diána

22

9.NY/B osztályfőnök
(2 ó)

alkalmazása és IKT anyagok kidolgozása, elektronikus kapcsolattartás-classroom
csoportok működtetése. Próbaérettségi megszervezése, 10. évfolyam átlag szerinti
csoportba sorolásának elkészítése, egyéni-, illetve csoportos korrepetálások megtartása.
Saját osztály óráinak látogatása. Deák-tortája verseny megszervezése, lebonyolítása.
Osztálykirándulás szervezése. Új osztály beindítása, új közösség építésével járó
feladatok. Erasmus + programban való részvétel.
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8

Osztályfőnökhelyettesi feladatok ellátása 12.B, Közép ill. felsőfokú nyelvvizsgára és
érettségire való felkészítés, készülés az órákra, dolgozatok összeállítása és javítása;
feladatlapok, játékok és kiegészítő anyagok készítése mindkét nyelvből, évvégi
vizsgaanyagok össszeállítása, vizsgáztatás a német nemzetiségi csoportban, beadandó
házi dolgozatok javítása, tehetséggondozás és korrepetálás egyénileg és csoportosan,

49.

Valkó Krisztina

diákokkal való elektronikus kapcsolattartás, tanmenetek elkészítése, szalagavatós
előkészületekben való segítség, felvételiztetés, projektmunkákban való részvétel, idegen
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nyelvi munkaközösség programjain való részvétel, aktuális adminisztráció, Erasmus +
programban való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, fogadó órák, osztálykirándulás
szervezésének segítése és részvétel az osztályprogramokon, érettségiztetés, idegen
nyelvű városnézés szervezése, eseti helyettesítés. Pedagógusjelölt szakmai segítése,
Mozimaratonon való részvétel,
7

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, nyelvvizsgára
felkészítés, adminisztráció, ügyelet, magántanulók segítése és szüleikkel való
kapcsolattartás, általános iskolákban ismertetők tartása illetve szülői fórumon részvétel,

Velenczeiné Dr
50

Bierbauer
Zsuzsanna

idegennyelvi
23

munkaközösségvezető (2 ó)

óralátogatások és azok megbeszélése, tehetséggondozás/korrepetálás egyéni és
csoportos szinten, eseti helyettesítés, fogadóórákon való részvétel, idegen nyelvű
városnézés illetve angol nyelvi külsős programok szervezése, Nyelvi Nagykövet
Program céglátogatásainak szervezése, kapcsolattartás az Amerikai Kereskedelmi
Kamarával, AFS-szel, Euro Nyelvvizsga központtal, 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, külföldet érintő iskolai projektek, pályázatokban
való részvétel és szervezési munka, angol nyelvű dokumetumok készítése illetve
készítésének koordinálása.

20

7

51.

Vörösmarty
Balázs

23

Önértékelési munkacsoport vezetője, osztályfőnök 9NyC, tankönyvkiosztás,
megrendelés koordinálása, érettségiztetés, érettségi felügyelet, segítség a digitális naplós
adminisztrációban, fogadó órák, szülői értekezletek megtartása, pályázat írás és
lebonyolítás, eseti helyettesítések, rendezvények technikai segítése, tanórákra való

9.NY/C osztályfőnök
(2 ó)

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. Erasmus projektben való
részvétel
8

52.

Weszely Kinga

24

osztályfőnök-helyettes, érettségiztető, médiatanítás koordinálás, Deák Mozi 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, érettségi felügyelet
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2.2.2.

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
Név

sz.

Szakterület

Szabadnap

minősítés, szakértés (matematika1.

Farkasné Hauber Anna

2.

Fencz György Sándorné

testnevelés, intézményi és
intézményvezetői tanfelügyelet)

kedd

minősítés, szakértés (matematikafizika, intézményi és

péntek

intézményvezetői tanfelügyelet)
minősítés, szakértés (informatika,
intézményi és intézményvezetői

Lázár András

3.

csütörtök

tanfelügyelet)
minősítés, szakértés (ének informatika, intézményi és

Marics istván

4.

csütörtök

intézményvezetői tanfelügyelet)
5.

Szabóné Gábor Anikó

szaktanácsadás (idegen nyelv)

csütörtök

6.

Szécsi Mária

szaktanácsadás (informatika)

péntek

2.2.3.

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok

sz.

Név

Szakterület

1.

Lantos Dóra (Ped II)

matematika

2.

Vörösmarty Balázs (mesterpedagógus)

matematika

2.3.

Vezetők heti ügyeleti rendje

7:10 – 8:00

8:00-13:00
13:0016:30
16:3019:30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Péterffi Erzsébet
matematika
munkaköz.vez

Velenczeiné dr.
Bierbauer
Zsuzsanna id.ny
munkaköz.vez

Lakatos Orsolya
esti tagozat
munkaköz.vez

Farkas Zoltán
testnevelő

Tugyiné Cz.
Krisztina tt
munkaköz.vezető

Szabóné Gábor
Anikó
Szabóné Gábor
Anikó

Fencz Györgyné
intézményvezető
Fencz Györgyné
intézményvezető

Szabóné Gábor
Anikó

Nesztinger Mária
tanár

Pilár Nóra tanár

----

Fencz Györgyné
intézményvezető
Fencz Györgyné
intézményvezető
Pilár Nóra tanár

Lázár András
Lázár András
Nesztinger Mária
tanár
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Lázár András

2.4.

Szakmai munkaközösségek

sz.

Munkaközösség

Munkaközösség-vezető

1.

Magyar nyelv és irodalom

Faragó Orsolya

2.

Matematika - informatika

Péterffi Erzsébet

3.

Idegen nyelvi

Velenczeiné dr Bierbauer Zsuzsanna

4.

Társadalomtudományi

Fazekas András

5.

Természettudományi

Tugyiné Czinkotai Krisztina

6.

Osztályfőnöki

Kökény Ildikó

7.

Esti tagozat munkaközössége

Lakatos Orsolya

2.5.

Az intézmény tanulólétszáma

Az alábbi mutatók a szeptember 1. napján rendelkezésre álló adatok alapján készültek.

osztály /
csoport

tényleges
létszám

számított
létszám

SNI
tanulók
száma

BTMN
tanulók
száma

egyéni
munkarendes
/magántanulók
száma

9.NY/B

31

32

1

3

0

0

9.NY/C

34

35

1

1

0

0

9.A

34

34

0

3

0

0

9.B

35

35

0

2

9.C

35

37

2

2

10.A

36

36

0

4

0

1

10.B

32

32

0

2

0

0

10.C

34

34

0

1

0

0

11.A

34

34

0

1

0

0

11.B

34

36

1

1

1

0

11.C

33

33

0

1

0

0

12.A

35

37

1

3

0

1

12.B

33

33

0

1

1

1

12.C

34

34

0

0

0

0

474

482

6

25

2

3

Kollégiumban lakik

Nappali
összesen
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osztály /
csoport

tényleges
létszám

számított
létszám

SNI
tanulók
száma

BTMN
tanulók
száma

egyéni
munkarendes
/magántanulók
száma

9.E

8

8

0

0

0

0

10.E

15

15

0

0

0

0

11.E

17

17

0

0

0

0

12.E

14

14

0

0

0

0

54

54

0

0

0

0

528

536

6

25

2

3

Esti
összesen
Intézmény
összesen
2.5.1.

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: Nincs ilyen tanuló

2.5.2.

Csoportbontások:

Kollégiumban lakik

Osztály
nyelv

és

matematika

digitális kultúra

magyar

nyelv

és

matematika

digitális kultúra

magyar

nyelv

és

matematika

digitális kultúra

nyelv

és

matematika

digitális kultúra

nyelv

és

matematika

digitális kultúra

nyelv

és

matematika

digitális kultúra

első idegen nyelv
választott nyelv

és

matematika

digitális kultúra

10.B

első idegen nyelv
választott nyelv

és

matematika

digitális kultúra

10.C

első idegen nyelv
választott nyelv

és

választott
nyelv

idegen

magyar, történelem
média, fizika kémia
magyar,
fizika
kémia
magyar,
fizika
kémia
magyar, történelem
fizika
kémia
biológia, földrajz,
média
történelem
fizika
kémia
biológia,
földrajz
történelem
fizika
kémia
biológia,
földrajz
fakultáció

első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
nincs bontás

nyelv

és

idegen

nyelv

és

nyelv

és

nyelv

és

nyelv

és

választott
nyelv
választott
nyelv
választott
nyelv
választott
nyelv
választott
nyelv

9.NY/B
9.NY/C.
9.A
9.B
9.C

10.A

11.A

11.B
11.C
12.A
12.B
12.C
9.E

első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
első idegen
választott nyelv
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idegen

matematika
mozgóképkutúraés médiaismeret
digitális kultúra
dráma és színház
digitális kultúra
dráma és színház
digitális kultúra
matematika

idegen

fakultáció

idegen

fakultáció

idegen

fakultáció
fakultáció
fakultáció

Osztály
10.E
11.E
12.E

nincs bontás
idegen nyelv
idegen nyelv

A csoportbontások száma összesen: 136 a fakultációs csoportokkal együtt.

2.6.

Tárgyi feltételek

Épületek száma: 1 épület
Tantermek száma:14 osztályterem, 5 szaktanterem, 3 csoportszoba, 1 tornaterem, 1 tornaszoba (legfeljebb
fél csoport számára alkalmas)
A rendelkezésre álló helyiségek száma kevés, ezért nem tudjuk megoldani, hogy a fejlesztőpedagógusnak és
a pszichológusnak külön terem álljon rendelkezésére, esetenként az ebédlőt is tanteremként kell használnunk.
Rossz időben és novembertől áprilisig a testnevelés órák jelentős részét csak a folyosón tudjuk megtartani.

2.7.

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)
Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető

Humánerőforráshoz köthető

Folyamatosan helyhiánnyal
küzdünk, túl kicsik a közösségi
terek
A nyílászárók állapota nagyon
rossz
A sportpálya állapota kritikussá
vált, nagy a balesetveszély
Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

A laborban található nagy
teljesítményű projektorok a nagy
igénybevétel miatt bármikor
tönkremehetnek.

A pedagógusok nagy
leterheltsége
A tantestület átlagéletkorának
jelentős növekedése

A megnövekedett számú digitális
kultúra óra miatt kevés a két
informatika terem
A tantermek festése szakember
nélkül már nem lehetséges

Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

A termek jelentős részében a
világítás nagyon elavult, az iskola
több helyen beázik
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A sok új kolléga be tud-e
illeszkedni a tantestületbe?

Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető

Humánerőforráshoz köthető

Az informatikai eszközök a nagy
igénybevétel miatt egyre többször
meghibásodnak
Több teremben elhasználódottak
a padok.

Egyéb

az Öveges labor kísérleti

A felvételi vizsga után a magyar

eszközei és a média tanításhoz
használt eszközök folyamatosan

és matematika dolgozatok
javítása túl nagy teher az érintett

használódnak el. A tornatermi
padok rossz állapotban vannak

szaktanároknak
Sok SNI-s és BTMN-es tanuló

Ha lehetőség van rá, a nagyobb létszámú rendezvényeinket külső helyszínen tartjuk meg. Lehetőség szerint
az online szervezési módokat is igénybe vesszük. Felelős: intézményvezető.
Az épület nagyon lelakott, túlzsúfolt. A külső és belső nyílászárók egyaránt kritikus állapotban vannak. Az
intézményvezető folyamatosan jelzi a fenntartónak és az épület tulajdonosának a problémákat, kutatjuk a
felhasználható anyagi forrásokat. Felelős: intézményvezető
Ha világítótestek cseréjét lehetővé tevő program folytatódik, akkor a legelhasználódottabb lámpatestek
cseréjét kérjük. Felelős: általános intézményvezető-helyettes
Az esti tagozat irodahelyiségét átalakítjuk tanteremmé, a rendszergazdát a 9-es teremben helyezzük el.
A 36-os terembe egy csoport foglalkoztatására alkalmas mennyiségű laptopot helyezünk el
A kíméletes használattal az eszközök élettartamának meghosszabbodást érhetjük el. A meghibásodott
informatikai eszközök javítását megszervezzük - esetleg a szülők bevonásával. Az előző tanévben kapott
laptopokat is használtba vesszük tanórai célokra is.
Takarékos pénzfelhasználással igyekszünk elérni, hogy az Öveges labor és a médiaoktatás eszközeinek
pótlására az anyagi fedezet rendelkezésre álljon, az iskolai alapítvány segítségét és a pályázati lehetőségeket
is igénybe vesszük. Felelős: intézményvezető és oktatási intézményvezető-helyettes
Ha lesz pénzügyi keret rá a költségvetésünkben, akkor egy tanterembe új padokat, a tornaterembe
tornapadokat szerzünk be. Felelős: intézményvezető
A pedagógusok nagy leterheltsége és a tantestület átlagéletkorának jelentős növekedése nagy kockázati
tényező. A probléma kezelése az intézmény lehetőségein túl mutat.
A munkaközösségvezetők kiemelten figyelnek arra, hogy az új kollégák megismerjék a helyi viszonyokat.
Erősítjük az együttműködést és a tudásmegosztást a munkaközösségek tagjai között.
A felvételi vizsgadolgozatok javításához kérjük a tankerület igazgatójának és a többi középiskola tanárainak
segítségét. Felelős: intézményvezető.
Iskolánkban egyre több az SNI-s és BTMN-es tanuló Eddig nem volt az intézményben fejlesztőpedagógus.
Fejlesztőpedagógus, mint új státusz tartalommal kitöltése az idei tanév feladata lesz. Az osztályfőnökökkel
való szoros együttműködéssel hatékonyan tud majd dolgozni.
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A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
3.1.

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

-

A Pedagógiai Program felülvizsgálata

-

Szakmai együttműködés erősítése

-

A tanulmányi eredmények és a jó tanulók számának további növelése –

-

Az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítés erősítése annak érdekében, hogy a tanulók minél
nagyobb eséllyel pályázzanak a választott felsőoktatási intézménybe való felvételre

-

Nyelvvizsgák számának növelése a fő és választott idegen nyelvből is a NYEK-es és médiás
osztályokban egyaránt.

-

A diákok sikeres felkészítése a bemeneti és kimeneti mérésekre

-

Versenyeken való aktívabb részvétel – a tehetséggondozás erősítése

-

Témahetek lebonyolítása
Esti tagozaton a 12. osztályosok felkészítése az érettségi vizsgára, kiemelten a matematika,
történelem és a magyar nyelv és irodalom , és az idegen nyelv tantárgyakból.

-

Esti tagozaton a lemorzsolódás csökkentése és az év végi vizsgákon való bukások csökkentése

-

Esti tagozaton a becsatlakozó tanulók különbözeti vizsgáinak szervezése

3.2.
-

Vezetői pályázatból adódó munkatervi feladatok
A kiegészítő német nemzetiségi oktatás megerősítése, a szülői együttműködés fokozásával.
együttműködve a Német Kisebbségi Önkormányzattal
A digitális tartalmak minél szélesebb körű alkalmazása

-

Az Öveges labor működtetése a fenntartási időszak után is; a természettudományos oktatás erősítése
– a természettudományos tárgyak további népszerűsítése az Öveges labor segítségével

-

Az innovációs lehetőségek megkeresése és kihasználása: ERASMUS K1 pályázat megvalósítása;
pályázatfigyelés, lehetőség szerint új pályázatok beadása és megvalósítása

3.3.
-

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Új NAT szerinti tanítás 9-10-11. évfolyamon
A két új tantárgy (természettudomány illetve dráma és színház tantárgyak) sikeres bevezetése
A tanulmányi eredmények további javítása
Az SNI-s és BTMN-es tanulók fokozott segítése differenciálással és egyéni foglalkozások
segítségével, a fejlesztőpedagógus irányításával
Hiányzások számának csökkentése
Az emelt szintű érettségi vizsgákra jelentkezés optimalizálása
Erasmus tanártovábbképzés pályázat lebonyolítása
A minősítések illetve az elmaradt és további önértékelések, lebonyolítása
A különböző vizsgák időpontjainak összehangolása, ésszerűbb elosztása
A rendezvények egyenletes elosztása a tanévre
Tanulók fegyelmének javítása – hiányzások pontosabb adminisztrálása, Igazolatlan hiányzások
számának csökkentése
A KRÉTA napló pontosabb vezetése – jegyek időben történő beírása
Tanárjelöltek fogadása tanítási gyakorlatra
Sítábor megszervezése és lebonyolítása
Lobbizás az iskola állapotának javítása érdekében minden lehetséges partnernél
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A TANÉV HELYI RENDJE
4.1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

1.

Tehetség felismerése,
tehetséggondozás

résztvevők,

felelős

időpont

intézményvezető,

2022.10.15*

minden pedagógus

intézményvezető

2023.01.24

szaktanárok

feladatok

Nevelési értekezlet:

2.

Írásbeli felvételi dolgozatok
javítása

3.

Szóbeli felvételi vizsga

Lázár András

2023.03.02

nevelőtestület

4.

Szóbeli felvételi vizsga

Lázár András

2023.03.03

nevelőtestület

5.

Nevelési értekezlet: az
érettségi vizsga előkészítése

intézményvezető

2023.04.05

nevelőtestület

6.

DÖK

diákönkormányzat

2023.04.28

minden tanuló

2023. 01.12

minden tanuló, külső

(Educatio kiállítás
első napja)**

meghívott előadók,
tanárok

7.

pályaorientáció

Szabóné Gábor Anikó

*Szombati munkanap, az október 31. ledolgozása.
**A pályaorientációs nap időpontját az EDUCACIO kiállításhoz igazítjuk. Mivel még nem ismert, hogy mikorra
szervezik, a pályaorientációs nap időpontja változhat.
A tanév szorgalmi időszaka
Nappali tagozaton:
Első nap: 2022. szeptember 1.
Utolsó nap: 2023. június 15.
2023. május 4. a 12. évfolyamosoknak
Esti tagozaton:
Első nap: 2022. szeptember 5.
Utolsó nap: 2023. május 4. a 12. évfolyamosoknak.
2023. május 26. esti tagozat 9-11. évfolyam
A szorgalmi időszak első féléve 2022.09.01-től 2023.01.20-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról
a tanulót, illetve gondviselőjét 2023.01.27-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
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4.2.

A 2023. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga

középszintű írásbeli
érettségi vizsga

időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,

2023. május 8., 9.00

magyar mint idegen nyelv
matematika

matematika

2023. május 9., 9.00

történelem

történelem

2023. május 10., 9.00

angol nyelv

angol nyelv

2023. május 11., 9.00

német nyelv

német nyelv

2023. május 12., 9.00

–

informatika/digitális kultúra

2023. május 15., 8.00

ének-zene,

ének-zene

2023. május 15., 14.00

biológia

biológia

2023. május 16., 8.00

társadalomismeret

–

2023. május 16., 14.00

kémia

kémia

2023. május 18., 8.00

földrajz

földrajz

2023. május 18., 14.00

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő

2023. május 19., 8.00

nyelvek

nyelvek

informatika/digitális kultúra

–

2023. május 22., 8.00

fizika

fizika

2023. május 23., 8.00

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2023. május 23., 14.00

francia nyelv

francia nyelv

2023. május 24. 8:00

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

2023. május 25., 14.00

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. május 26. 8:00

A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű szóbeli
érettségi vizsga
szóbeli vizsgák
–

4.3.

Középszintű szóbeli
érettségi vizsga
–
szóbeli vizsgák

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
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Időpont
2023. június 7–14.
2023. június 19–30.

Őszi szünet: 2022.10.31. – 2022.11.04.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.10.28.
A szünet utáni első tanítási nap: 2022.11.07.
Téli szünet: 2022.12.22-2023.01.02.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.12.21.
A szünet utáni első tanítási nap: 2023.01.03.
Tavaszi szünet: 2023.04.05. – 2023.04.11
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023.04.04.
A szünet utáni első tanítási nap: 2023.04.12.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2023. március 15. nemzeti ünnep
2023. május 1. ünnep
2023. május 29. pünkösdhétfő
További tanítás nélküli napok a munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:
2022.10.31
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2022. október 15. – 2022. október 31. helyett – program: nevelési értekezlet

4.4.
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak
emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,
megemlékezések időpontja
sz.
1.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Görhöny Bence

2.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

Nesztinger Mária

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)

Történelemtanárok

Az 1848-as forradalom és

dr. Varga Renáta –

szabadságharc ünnepe (március 15.)

Porkoláb Gábor

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

Történelemtanárok

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Görhöny Bence

4.
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időpont
2022.10.06.

2022.10.24.

2023.02.24.

2023.03.14.

2023.04.14.

2023.06.02.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó iskolagyűlés

intézményvezető

2022.09.01.8:30

2.

Deák-hét megnyitója

intézményvezető

2022.10.24

3.

Szalagavató

4.

Ballagás

Lantos Dóra

2023. 05. 05. 11:00

5.

Tanévzáró ünnepély

Faragó Orsolya

2023. 06.16. 18:00

ált. intézményvezetőhelyettes, Lantos Dóra

2022. 10.14.

Az iskolai élethez kapcsolódó egyéb rendezvények és programok
sz.
1.

esemény / téma

felelős

Deák Mozi (válogatás az év médiás

Weszely Kinga

terméséből)

Nagyistók Tibor

időpont
2022.09.16.

természettudományo
s munkaközösség

2022.09.30-10.01.

Fazekas András

2021. 09. és 10. hó

A zene világnapja

Marics István

2022.09.30.

5.

Állatok világnapja

Szarka Lajos

2022.10.04.

6.

Deák hét

7.

Mikulástúra

Lakatos Orsolya

2022.12.06

8.

Mikulásműsor a dolgozók gyermekeinek

Faragó Orsolya

2022.12.05.

9.

Angol teaház

Kökény I - Sass K

2022. 12. hó

10.

Filmes-médiás napok

Weszely Kinga

2022.12.15-16.

11.

Tanári karácsony

intézményvezető

2022.12.20

12.

Osztály karácsony

osztályfőnökök

2022.12.21

13.

Sítábor

testnevelő-tanárok

2023. február

14.

Pénz7

Lakatos Orsolya

2023.03.06-10.

15.

Víz világnapja alkalmából szervezett
rendezvény sorozat

Tömpe László,
Szarka Lajos

2023.03.20-24

16.

Éves Diákközgyűlés

Fencz Györgyné

2023.03.28.

2.

Kutatók éjszakája rendezvény

3.

Wekerle helytörténeti séta

4.

Szabóné G. A Faragó
Orsolya
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2022.10.24-28.

sz.

17.

esemény / téma

felelős

Mozimarathon (éjszakai filmnézés a

Weszely Kinga

klubban)

Valkó Krisztina

időpont

2023.04.04.

Szécsi Mária

18.

Digitális témahét

19.

Fenntarthatósági témahét

20.

Wekerle vetélkedő

Selényiné Heim Judit

2023. 03.27-31.

Szarka Lajos
dr Varga Renáta
Fazekas András

2023.04.24-28

2023.06.10

Iskolai keretben meg nem valósítható tanítási napok, programok
esemény / téma

sz.
1.
2.

felelős

tanulmányi kirándulás

osztályfőnökök

múzeumi programok minden évfolyam

osztályfőnökök és

számára

szaktanárok

időpont
2022.09.05-06.
folyamatosan

Velenczeiné dr Bierbauer
Zs

folyamatosan

Színházlátogatások, MÜPA programok

Szaktanárok

folyamatosan

5.

Kutatók éjszakája

Szaktanárok

2022.09.30-10.01

6.

Fáy Alapítványi programok

Lakatos Orsolya

2023.05. 08-11

7.

Német/francia nyelvű mozi

8.

Német, angol és francia városnézés”

3.

Nyelvi nagykövet programok

4.

4.5.

Schneider Krisztina,
Fogarasi Tilda
Szabóné G.A, Sass K.,
Fogarasi T.

2022. ősz
2022. ősz

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
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 14:50-től
időpont

esemény / téma

felelős

2022.10.15

Nevelési értekezlet: Tehetségfelismerés,
tehetséggondozás

intézményvezető

2022. 11.14

Osztályértékelő, helyzetelemző megbeszélések a 9.b,
9.c és a 12. évfolyam számára (5 osztály)
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osztályfőnökök

időpont

esemény / téma

2023.01.19-20 Félévi osztályozó értekezlet (rövidített tanítás)

felelős
intézményvezető

2023.01.30

Félévi értekezlet (rövidített tanítás)

2023.03.06

Helyzetelemző megbeszélések: 9.a, 9.nyb, 9nyc, 10.a

osztályfőnökök

2023.03.20

Helyzetelemző megbeszélések: 10.b, 10.c +11.
évfolyam

osztályfőnökök

2023.05.03.

Év végi osztályozó értekezlet: 12. évfolyam nappali
tagozat

intézményvezető

intézményvezető
estis

2023. 05.03.

2023.06.12.

2023.06.15.
2023.07.03.

Év végi osztályozó értekezlet: 12. évfolyam esti tagozat munkaközösségvezető
Év végi osztályozó értekezlet (esti tagozat) 9-11.
évfolyam
Év végi osztályozó értekezlet (nappali tagozat)9-11.
évfolyam
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

estis
munkaközösségvezető
intézményvezető
intézményvezető

Az intézményvezető és helyetteseinek megbeszélése: hétfőnként 3. óra

4.6.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont

esemény / téma

2022.09.12

17:00 bejövő osztályok és 18:00 többi osztály Szülői
értekezlet

2022.09.19.

17:00

2022.12.12.

17:00 Tanári fogadó óra (online)

2023.01.09

Szülői fórum a továbbtanulásról
10-11 évfolyam (fakultáció választása, továbbtanulás)

Szülői munkaközösség ülése

12. évfolyam (érettségi, továbbtanulás)
2023.01.30

17:30 Szülői értekezlet
( A 9. évfolyam szüleinek részére tájékoztatás a
drogról, annak veszélyéről)

2023.02.06.

17:00

2023.04.03

17:00 Tanári fogadóóra (online)

Szülői munkaközösség ülése
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felelős
osztályfőnökök
Intézményvezető
szaktanárok
Fencz Györgyné
Lázár András
intézményvezető
osztályfőnökök
Intézményvezető
szaktanárok

4.7.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett
időpontja
időpont
2022.11.28.

esemény / téma

felelős

17:30 és 18:30 Pályaválasztási tájékoztató

intézményvezető

szülői értekezlet (online)

2022.11.29

14:00 Nyílt napok - Tantárgyi túra

2022.11.30

14:00 Nyílt napok - Tantárgyi túra

4.8.

Tervezett mérések és vizsgák

4.8.1.

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

ált. intézmény-vezetőh. és
munkaközösség-vezetők
ált. intézmény-vezetőh. és
munkaközösség-vezetők

Az iskolában a kerületi / tankerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a
szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

OKTV

11-12

érintett szaktanárok

Eötvös József

9-12

Dr Laczkó Mária

DUE (médiás verseny)

9-12

Weszely Kinga

Bolyai Csapatverseny

9-12

Pózna Gabriella

9-10. évfolyam

Farkasné Hauber Anna,
Fencz Györgyné

Megjegyzések

Szónokverseny

Arany Dániel Matematikai
Tanulmányi verseny
Nemzetközi Kenguru

9-12

Péterffi Erzsébet

Matematikaverseny
MaTech Országos Kreatív

10-11

Fővárosi Középiskolai

9Ny és 9.

Informatika szaktanárok

9-12
Lázár András

Informatika Alkalmazói
Verseny
Medve Szabadtéri
Matematikaverseny

költségtérítéses

Péterffi Erzsébet

Matematika Verseny
„Hódítsd meg a biteket”
online informatika verseny

költségtérítéses

Lakatos Orsolya,
Vörösmarty Balázs
Hauber Anna
Turák Diána

9-12
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költségtérítéses

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

9-12

Tugyiné Cz. Krisztina

9-10

Tugyiné Cz. Krisztina

9-11

Szarka Lajos

9-11

Porkoláb Gábor

10.

dr Varga Renáta

HEBE Levelezőverseny

11-12

Jankech Violetta

költségtérítéses

Diákolimpia

9-12

testnevelőtanárok

Diákolimpia

Vermes Miklós
csapatverseny
Mikola Sándor
fizikaverseny
Fodor József Országos
biológia Verseny
Horváth Mihály
Történelem verseny
Estöri

Megjegyzések

költségtérítéses

A munkatervben nem szereplő, a tanév közben meghirdetésre kerülő versenyeken (pl. idegen nyelvi
versenyek) is lehetőség szerint indítjuk tanítványainkat, ha a szülő vállalja a nevezési díj fizetését. A
Tankerület által nem finanszírozott, nevezési díjas versenyek esetén az alapítványtól kérhető támogatás, a
nevezési díj 50 %-áig
A tanulmányok alatti vizsgák időpontja::
• osztályozó vizsga nappali tagozaton:
Osztályozó vizsga az őszi előrehozott érettségihez 2022. október 8.
Félévi osztályozó vizsgák 2022. január 16- 20.
Év végi osztályozó vizsgák 2022. június 5-14.
11. évfolyam nyelvi osztályozóvizsgái az előrehozott érettségihez 11.osztály: 2023. márc. 06-10.
és április 24-28.
Év végi osztályozó vizsga a végzősöknek és az előrehozott érettségi miatt (12. évfolyamból)
2023. április 22-28.
• pótló vizsga: egyedileg meghatározott, a szülővel és a tanulóval egyeztetett időpontban
• különbözeti vizsga a nappali tagozaton: 2022. november 28-30 vagy egyedileg meghatározott módon,
a szülővel folytatott konzultáció alapján
• osztályozó vizsga esti tagozaton
Különbözeti vizsgák: egyéni egyeztetés alapján 2023. január 20-ig.
.Év végi vizsgák 12. évf.: Év végi írásbeli beszámolók 2023. április 24-29.; szóbeli vizsgák 2022.
május 2 – 3
Év végi írásbeli beszámolók és pótló vizsgák 9-11. évf.: 2022 május 22 – ,május 31.
Év végi szóbeli beszámoló 9-11.osztály Pótló év végi beszámoló az igazolt hiányzások esetén:
2023. június 10-ig
• javítóvizsga: 2023. augusztus 25-26.
• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint):
Idegen nyelvek próbaérettségi

2023. február

Matematika próbaérettségi
Magyar próbaérettségi

2023. április 03.
2023. április 04.
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Külső és belső tantárgyi mérések rendje

4.8.2.

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet)
szólnak.
3.8.2A. Külső mérések:
Országos bemeneti mérés a 9.B, 9.C és 10.A osztályban szövegértés, matematika és
természettudományos mérés
Időpontja: 2022. 09.26 – 2022. 10.07.
A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 23.
Felelős: Lázár András

Országos kimeneti mérés a 9-11. évfolyamon szövegértés, matematika és természettudományos
mérés
Időpontja: A kimeneti mérésekre 2023. március 6. – június 9. között kerül sor. A kimeneti mérések
évfolyamonkénti ütemezését – a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében – a hivatal később
határozza meg.
A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2022. november 30.
Felelős: Lázár András
3.8.2B Belső mérések:
9.B, 9.C 10. B és 10. C történelem 2023. május-június Felelős: dr. Varga Renáta
11. évfolyam Magyar nyelv és irodalom szóbeli számonkérés (érettségi témakörök) 2023. április
Felelős: érintett szaktanárok
11-12. évfolyam Természettudományos tárgyakból próbaérettségi 2023. április Felelős: érintett
szaktanárok
NYEK-es osztályok belső idegen nyelvi mérései: a tanév során külön beosztás szerint (lásd Idegen
nyelvi munkaközösség munkaterve)
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

4.8.3.
sz.

esemény / téma

1.

Állapot felmérés Netfit
9-10 évfolyam

2.

3.

4.

felelős

időpont

Hauber, Farkas Görhöny,
Gál

2023. Január

fizikai paraméterek mérése
9-10 évfolyam gakorlati feladatok mérése

Hauber, Farkas, Gál,

Netfit rögzítése

Görhöny

Netfit

Hauber, Farkas, Gál,

11-12 évfolyam gyakorlati feladatok mérése

Görhöny

11-12 évfolyam gyakorlati feladatok mérése

Hauber, Farkas

5.

Gál, Görhöny
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2023. február

2023. március

2023. április

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

6.

Netfit rögzítése

testnevelőtanárok

2023. május

SZAKMAI FELADATOK

5.1.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

Ebben a tanévben intézményi tanfelügyelet lesz 2022. 11.10-én.

sz.

1.

2

esemény / téma
A szükséges dokumentumok feltöltése az
informatikai rendszerbe
A véleményezésben részt vevő szülői
csoport megszervezése

felelős

határidő

intézményvezető

2022.10.13

intézményvezető

2022.11.06

eredményességi
mutató
feltöltött
dokumentumok
a csoport részt vesz
a tanfelügyeleti
interjún
előkészített

3

A szükséges dokumentumok előkészítése

intézményvezető

2022.11.07

dokumentumok a
tanfelügyelők
rendelkezésére
állnak

4.

Tanfelügyeleti látogatás

intézményvezető

2022.11.10

5.

Intézményi fejlesztési terv feltöltése

intézményvezető

2023.01.15

felelős

határidő

5.2.

sz.

lebonyolítás
Fejlesztési terv

Intézményi önértékelés

esemény / téma

1.

Pedagógusok önértékelésének elkészülése

2.

A tanulói kérdőívek elkészítése a tanárok
véleményezéséhez

Vörösmarty

tanító tanárokat (internetes kérdőív kitöltése)
12. évfolyam
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eredményességi
mutató

2023.05.30

5 önértékelés

Lázár András

2023.04.13

kérdőívek

Lázár András

2023.05.02

Balázs

A nappali tagozatos tanulók értékelik az őket
3.

zökkenőmentes

a tanulók 70%-a
értékel

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

Lázár András

2023.06.14

Lázár András

2023.06.14.

A nappali tagozatos tanulók értékelik az őket
4.

5.

tanító tanárokat (internetes kérdőív kitöltése
9NY – 11 évfolyam
A nappali tagozatos tanulók értékelik az
intézményt (internetes kérdőív kitöltése)
A pedagógusok a következő tanévnyitó

6.

5.3.

eredményességi
mutató
a tanulók 70%-a
értékel
a tanulók 70%-a
értékel
minden pedagógus

értekezleten megkapják a diákok által róluk
készített értékelést

intézményvezető

2023.07.03.

megkapja az
értékelést

Vezetői önértékelés

Ebben a tanévben vezetői önértékelés nem készül
5.4.

Pedagógus(ok) önértékelése

A tantestület tagjainak jelentős része 2017 és 2022 között részt vett minősítési eljárásban vagy
önértékelést készített. Ebben a tanévben sok új kolléga érkezett, illetve egy kolléga hosszabb idő után
GYES-ről tért vissza tanítani. Nekik ebben a tanévben nem célszerű önértékelési eljárásban részt
venni.
Mivel az első félévben intézményi tanfelügyelet lesz, csak a második fékévben tervezünk
önértékeléseket.
sz.

esemény / téma

felelős

határidő

1.

Dobai-Pásztor Erika

Schneider Krisztina

2023. február

2.

Szakács Dénes

Vörösmarty Balázs

3.

Velenczeiné dr. Bierbauer Zsuzsanna

Kökény Ildikó

5.5.

sz.

eredményességi
mutató
önfejlesztési terv
elkészül

2023.

önfejlesztési terv

március

elkészül

2023. április

önfejlesztési terv
elkészül

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős

határidő

eredményességi
mutató
hiánytalanul

1.

Lantos Dóra portfólió feltöltése

Lantos Dóra

2022.11.25

feltöltött
dokumentumok
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esemény / téma

sz.

Vörösmarty Balázs portfólió

2.

feltöltése

Lantos Dóra minősítése

3.

felelős

határidő

hiánytalanul
Vörösmarty Balázs

2022.11.25

Szabóné Gábor Anikó

az időpont
még nem
ismert

4.

Vörösmarty Balázs minősítése

Szabóné Gábor Anikó

az időpont
még nem
ismert

5.6.

eredményességi
mutató
feltöltött
dokumentumok
Ped II fokozat
elérése
Mesterpedagógus
fokozat elérése

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

A pedagógusok feladatát a munkaköri leírások, a tantárgyfelosztás, továbbá a munkaterv 1.2.1. pontban
található Megbízatások, ellátott feladatok című táblázat rögzítik

5.7.

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2022/2023. tanév rendjéről szóló
22/2022 (VII. 29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az
osztályfőnöki munkaközösség ülésén az intézményvezető ismerteti.
feladat / esemény

felelős

Általános iskolákban 8. oszt. szülői értekezleteken való
részvétel

Iskolavezetés

határidő
2022. szept.dec.

Tagozatkódok továbbítása

intézményvezető

2022. 10.20

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, Megjelentetése
a KIR-ben Egységes írásbeli vizsgán való részvételi szándék
jelentése az OH részére

intézményvezető

2022. 10.20

Felvételi előkészítő tanfolyam indul (matematika, magyar,
angol)
Az OH közzéteszi az írásbeli vizsgát szervező középiskolák
listáját

Szabóné Gábor Anikó

2022.
november

OH

2022.11.16

Fencz Györgyné

2022.11.28

Nyílt napok – Tantárgyi túrák 14:00

Szabóné Gábor Anikó

2022.11.29

Nyílt napok – Tantárgyi túrák 14:00

Szabóné Gábor Anikó

2022.11.30

Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet online 17:30
és 18:30

Jelentkezési határidő központi írásbeli felvételire (iskolánkban)

2022.12.02

Jelentés az OH felé a jelentkezettek számáról

Fencz Györgyné

2022.12.09

Egységes írásbeli felvételi vizsga 10:00

Fencz Györgyné

2023.01.21
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feladat / esemény

felelős

határidő

Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga 14:00

Fencz Györgyné

A kijavított dolgozatok megtekintése

Fencz Györgyné, iskolatitkár 2023.01.31

Tanulók értesítése az írásbelin elért eredményről

Fencz Györgyné, iskolatitkár 2023.02.10

A jelentkezési lapok megérkezése a gimnáziumba

2023.01.31

2023.02.22

Szóbeli meghallgatás

Fencz Györgyné

Szóbeli meghallgatás

Fencz Györgyné

Szóbeli meghallgatás pótnap

Fencz Györgyné
Fencz Györgyné, Lázár

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

András

2023.03.02.
8:30 -16:30
2023.03.03
8:30-16:30
2023.03.07
14:00
2023.03.17

Felvételi központból érkezik a felvételre jelentkezettek névsora

2023.03.28

Felv. Közp. kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket

2023.04.03

Ideiglenes felvételi rangsor továbbítása a Felv. Központnak

Fencz Györgyné

Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felv. Központból

2023.04.13
2023.04.21

A jelentkező tanulók, és iskolájuk értesítése a felvételről, vagy
elutasításról

Fencz Györgyné

2023.04.28

Rendkívüli felvételi eljárás (90%-nál kevesebb felvett
tanulóesetén.

Fencz Györgyné

2023.05.0805.19

Velenczeiné dr Bierbauer

Angol szintfelmérő

Zsuzsanna

Rendkívüli felv. eljárásban döntés a felvételi kérelmekről

Fencz Györgyné

Jogorvoslati eljárások befejezése a fenntartónál

2023.05.19
2023.06.01

Fencz Györgyné,

Szülői értekezlet a felvett tanulók szülei részére

osztályfőnökök
Fencz
Györgyné,
iskolatitkárok

Beiratkozás

5.8.

2023.05.15

2023.05.22
2023.06.22

Pályázatokból adódó szakmai feladatok
feladat / esemény

Folyamatban lévő projektek
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felelős

határidő

Erasmus+ 2022-1-HU01KA122-SCH-000070353
Future Deák

feladat / esemény

felelős

határidő

továbbképzések, disszemináció

Vörösmarty Balázs

2023.11.30.

Lettországi job-shadowing

Szabóné Gábor Anikó –

program megvalósítása 2022. ősz

Fencz Lívia

Litvániai job-shadowing program

Szabóné Gábor Anikó –

megvalósítása 2023. tavasz

Lázár András

(46.697euro)
Erasmus+ 2022-1-HU01KA122-SCH-000070353
Future Deák

2022.11.01

(46.697euro)
Erasmus+ 2022-1-HU01KA122-SCH-000070353
Future Deák

2023.06.15.

(46.697euro)
Fenntartási időszakban lévő projektek
nincs ilyen pályázat
Benyújtásra tervezett pályázatok
NTP pályázatok

Pályázat megírása

Rákóczi pályázat

Pályázat megírása

ERASMUS

Pályázat megírása

Lakatos O –
Vörösmarty B
dr Varga Renáta
Fencz L –Szabóné
Gábor A

kiírás szerint
kiírás szerint
kiírás szerint

A tanév során folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és ha szakmailag indokoltnak találjuk,
(innováció, eszközfejlesztés, programok megvalósításához szerezhető támogatásához) akkor benyújtjuk
pályázatunkat.

5.9.
Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő
lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
A legjobban rászoruló tanulók számára fejlesztő foglalkozásokat tart a fejlesztő pedagógus kolléga. A
kevésbé súlyos hátrányokkal rendelkezőknek differenciált foglalkozásokat, egyéni korrepetálásokat
biztosítanak az érintett szaktanárok.
Az iskolapszichológus képességvizsgálatokkal, szociometriai vizsgálatokkal, tanulási szokások,
tanulási motiváció vizsgálatával segíti a problémás tanulók kiszűrését. A felderített esetekben az
osztályfőnökkel és a szülővel együttműködve ajánl megfelelő eljárást a probléma kezelésére, illetve
egyénileg foglalkozik az érintett diákkal.
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A német nemzetiségi kultúra megismertetésére kiemelt hangsúlyt helyezünk. A kiegészítő német
nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóknak biztosítjuk a német néptánc oktatását. A német
nemzetiségi önkormányzattal együttműködve szervezünk számukra olyan programokat, melyek
elősegítik a nemzetiségi hagyományok megismerését illetve ápolását.
A Wekerle telep múltjának és jelenének megismertetése hozzájárul a lokálpatriotizmus érzésének
kialakításához a tanulókban. Ebben a tanévben is megszervezzük a Wekerle helytörténeti sétát a 11.
osztályosoknak, továbbá a magyar és történekem érettségi tételek között is szerepeltetjük a
helytörténeti témát.
Az

önismeret,

a

reális

pályaválasztás

pedagógiai

támogatása

érdekében

a

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai foglalkozásba beépülnek. A
pályaorientációs napon az alsóbb éveseknek szervezünk erre vonatkozó célirányos foglalkozásokat.
A végzős osztályok osztályfőnökeinek és az intézményvezetésnek kiemelt feladata a tanulók
pályaválasztásának segítése, és a tanácsadás. Felvételi tájékoztatók szervezésével, az egyetemek
és főiskolák helyi, bemutató látogatásai segítségével tárjuk fel a tanulók számára a lehetőségek széles
körét. Az osztályfőnökök és a szaktanárok személyes beszélgetések kezdeményezésével járulnak
hozzá ahhoz, hogy a diákok pályaválasztása reális legyen. Az osztályfőnökök és az iskolavezetés
tanácsadással segíti a diákokat abban, hogy optimálisan válasszák meg az érettségi tárgyaikat, és a
vizsga szintjét..
A fentiek megvalósításának ellenőrzése a következő formákban történik: A tanulmányi eredmények
változásának nyomon követése a KRÉTA naplóban; az érettségi és felvételi eredmények értékelése,
elemzése

5.10. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Tevékenység megnevezése

Felelős

Irodalmi kávéház

Faragó Orsolya-

„Deák Robi” tehetséggondozó
önképzőkör

Szécsi Mária

Robotika tehetséggondozó foglalkozás

Péterffi Erzsébet

Természettudományos szakkör 9,NY/C

Fodor A, Selényiné H J, Tugyiné Cz K

Öveges szakkör

Fodor A, Selényiné H J, Tugyiné Cz K

Fenntarthatósági szakkör

Dr Varga Renáta Tömpe László, Porkoláb Gábor,
Szarka Lajos

MÜPA Irodalmi programok, találkozók

Tőkésné Pózna Gabriella

Online tehetséggondozás

Nagyistók Tibor
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A tehetséggondozás színterei lehetnek a különböző házi versenyek és pályázatok is. Ebben a tanévben
tervezett versenyek.
Házi versenyek, pályázatok
Verseny megnevezése

Évfolyam

Szervező tanár

9NY-12

Tőkésné Pózna Gabriella

9NY-12

Jankech Violetta

9NY-9.

informatika-tanárok

10. évfolyam

Tugyiné Czinkotai Krisztina

Wekerle vetélkedő

11. évfolyam csapatai

Fazekas A

Röplabda házibajnokság

jelentkezés szerint

Farkas Z

Foci bajnokság

jelentkezés szerint

Gál F

Kosárlabda házibajnokság

jelentkezés szerint

Görhöny B

Faragó Orsolya

Vers és/vagy novellaíró
pályázat
Szónokverseny a Deák Napok
keretében
„Kódolás órája” háziverseny
Természettudományos
csapatverseny a 9/Ctt csoport
vezetésével

5.11. Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatok
Az őszi vizsgaidőszakban intézményünk nem vizsgaközpont. Ezzel kapcsolatos szervezési feladatunk nincs.
Tanulóink az OH által kijelölt intézményekben vizsgázhatnak. A vizsgára való jelentkezés határideje
2022.09.05.

Tavaszi vizsgaidőszak:
feladat / esemény
A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsga
szabályairól és a felvételi rendszerről

felelős

határidő

Lázár A

2023.01.12

érintett
Érettségi vizsgára jelentkezés

osztályfőnökö
k

2023.02.15

Lázár András

2023.03.01

Fencz L

2023.03.01

Vizsgafelügyelet megszervezése

Lázár András

2023.04.25

Osztályozó vizsgák szervezése az előrehozott
érettségi vizsgára jelentkezőknek

Fencz L és
nyelvtanárok

2023.05.03

Érettségi jelentkezések rögzítése az elektronikus
rendszerben, vizsgacsoportok megszervezése
határozatok meghozatala a mentességekhez
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feladat / esemény

felelős

határidő

Fencz L

2023.05.03

Fencz L

2023.05.0805.26

Írásbeli dolgozatok javítása

szaktanárok

2023.05.31

A szóbeli tételsorok elkészítése

szaktanárok

2023.06.05

Fencz L

2023.06.1906.30

Fencz L és a
jegyzők

2023.06.1906.30

Fencz L

2023.07.05

Az írásbeli vizsga helyszínek biztosítása (különös
tekintettel az informatika írásbelire)
Az írásbeli vizsgák lebonyolítása

Szóbeli vizsgák lebonyolítása

Vizsgairatok elkészítése
A vizsgadokumentumok elküldése a
Kormányhivatalba, a Tankerületbe, és irattárba
helyezése

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI
TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK
Az intézményben időarányosan mindenki teljesítette továbbképzési kötelezettségét, így kötelező jelleggel
nem kell senkinek részt vennie valamilyen kurzuson. Az ERASMUS+ KA1 program 24 kollégának teszi
lehetővé, hogy külföldi továbbképzési programon vegyen részt, és szélesítse szaktárgyi illetve módszertani
tudását.
Többen készülnek szakvizsgára illetve terveznek továbbképzésen való részvételt az

ERASMUS

programon kívül is az alábbi táblázat szerint

finanszírozás
érintett pedagógus

Tantestület

Vörösmarty Balázs

dr Varga Renáta

Schneider Krisztina

továbbképzés
megnevezése

időpont

(önköltséges, tanulmányi
szerződéses stb.)

Tehetségfelismerés,

2022.10.15

tehetséggondozás
Közoktatásvezetői
szakvizsga
Közoktatásvezetői
szakvizsga
Szakvizsga
specializáció
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ingyenes (POK
szervezésében)

2022-23 tanév

önköltséges

2023. februárig

önköltséges

2022-23 tanév

önköltséges

finanszírozás
érintett pedagógus

Surmann Anita

Tömpe László

Jankech Violetta

továbbképzés

időpont

megnevezése

(önköltséges, tanulmányi
szerződéses stb.)

Gyógypedagógus
képzés (ELTE)

2021.-2024

érettségi elnöki

meghirdetés

felkészítő

szerint

Modern pedagógus

2022. jan-

képzéscsomag

2023.jan

önköltséges

önköltséges

önköltséges

A POK által meghirdetett képzéseken – a meghirdetéstől függően lehetőség szerint részt vesznek az
érintett kollégák
Iskolai belső továbbképzés:
óralátogatások, és azok megbeszélése

-

beszámoló a továbbképzéseken hallottakról
a lettországi és litvániai job-shadowing tapasztalatainak megosztása a tantestülettel
munkaközösségek belső továbbképzései

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
7.1.

Iskola és szülői ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető tájékoztat:
•

a https://kdfg.hu/ honlapon minden érdeklődő

•

az SZMK-t és az intézményi tanácsot 2022.09.05-én (online).

•

az szülőket 2022.09.012-én (jelenléti)

•

az aktuális feladatokról helyi ütemtervben – e-mailben elküldi a tantestület tagjainak

Az osztályfőnökök:
•

szóban s tantestületi értekezleten elhangzottakat

•

KRÉTA- napló útján

•

a programszervező

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:
•

KRÉTA- napló.

•

Classroom

•

Szóbeli tájékoztatás előzetes telefonos egyeztetés után

•

e-mailben küldött üzenet
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A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: részletezve a 3.6. A szülői értekezletek, fogadóórák
időpontjai fejezetben.

7.2.

A fenntartóval való kapcsolattartás

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal.

A kapcsolattartás tartalmi elemei:

állandó

Intézményi kapcsolattartók

Szakmai irányítás

intézményvezető

Gazdasági ügyintézés

intézményvezető és Bakai
Magdolna

HR ügyintézés

intézményvezető és iskolatitkár

Műszaki ügyek

Szabóné Gábor Anikó

KRÉTA

Lázár András

Pályázatok

a pályázat írója és
intézményvezető

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE
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 2022-23-as tanévben a következő területek ellenőrzésére az iskola vezetése kiemelt figyelmet fordít:
-

a tanulók értékelésének folyamatossága,
a tanmenetek és az órai haladás összhangja
e-napló vezetése
nyelvvizsgák számának ellenőrzése a NYEK-es osztályokban
a tanügyi dokumentumok vezetése
az egyéni tanrendű tanulók tanulmányi kötelezettségének teljesítése, vizsgák dokumentálása
az esti tagozatra felvett tanulókra vonatkozó határozatok, különbözeti vizsgák
a munkafegyelem
a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások naprakészsége
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 2022-2023-es tanévre az ellenőrzési terv az alábbiak szerint alakul:
ellenőrzött terület

ellenőrzést végzi

Munkaügy:
munkaköri leírások aktualizálása:
pedagógusi és alkalmazotti kör
munkaköri leírása - szöveg Fencz Györgyné
aktualitása
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ellenőrzés ideje

2022.09.30

KIR-ben az adatok aktualitása
Fencz Györgyné
A pedagógusok továbbképzési Fencz Györgyné, iskolatitkár.
kötelezettségének teljesítésére
vonatkozó nyilvántartása (helyi
és KIR)
Nevelő-oktató
Óralátogatások
magyar-médiatársadalomtudomány
idegen nyelv

2022.09.15.
2022. szept. 30 és 2023. január
30.

munka

matematika-informatika
természettudomány

Fencz
Györgyné
és
a egész
évben
folyamatosan,
munkaközösség vezetők
havonta előre (előző hó 30-ig)
Szabóné Gábor Anikó és a elkészített
és
ismertetett
munkaközösség vezetők
látogatási terv alapján
Lázár
András
és
a egész
évben
folyamatosan
munkaközösség vezetők
havonta előre (előző hó 30-ig)
elkészített
és
ismertetett
Fencz Györgyné
látogatási terv alapján

osztályfőnöki
esti tagozat
szabadidős
tevékenységek, Szabóné Gábor Anikó
délutáni sportfoglalkozások
Tanmenet elkészítése-tantervvel
való összhangja
tanmenetek és az órai haladás
összhangja
Természettud.
Matematika-informatika
Idegen nyelv

alkalmanként

munkaközösség-vezetők

Január, május

Tugyiné Czinkotai Krisztina
Péterffi Erzsébet
Velenczeyné
dr
Bierbauer
Zsuzsanna
Faragó Orsolya
Fazekas András
Lakatos Orsolya

December, március, május
Január, május
Október, április

Magyar-média
Társadalomtudomány
Esti tagozat
Tanügyi
dokumentumok
ellenőrzése
A hivatalos dokumentumok: Fencz Györgyné, iskolatitkár
törzslapok,
bizonyítványok
hiánytalan megléte

Január, május
November, április
január, április

naplók, anyakönyvek, KIR-ben Lázár András, Lakatos Orsolya
adatok, statisztika

szeptember, január, június

KRÉTA napló vezetése

Lázár András, Fencz Györgyné

havonta

kellő számú osztályzatok,

osztályfőnökök

havonta

negyedévi figyelmeztetők,
hiányzások igazolása

Szabóné Gábor Anikó és ofők
osztályfőnökök

november 30. és április 3.
folyamatosan

2022. szeptember 30

az e-naplók haladási részének osztályfőnökök
folyamatosan, 2 hetente
vezetése
Szabóné Gábor Anikó és Lázár
A.
félévi értesítők, statisztikák

Lázár András

2023.01.27.

A tanulmányok alatti vizsgák Lázár András
2023.01.27; 2023.05.04 és 2023
dokumnetációja
06.15.
az e-naplók haladási részének
havonta.
ellenőrzése
Lázár András és Fencz Györgyné
naplók lezárásának, statisztikák,
bizonyítványok
anyakönyvek Lázár András és Fencz Györgyné 2023. június 20.
kitöltésének ellenőrzése
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érettségi dok. ellenőrzése
helyettesítések
ellenőrzése

Fencz Györgyné

2023.július 5.

Fencz Györgyné
Lázár András

havonta

beírásának

az esti tagozatra felvett tanulókra
vonatkozó
határozatok Fencz Györgyné
ellenőrzése
Az önértékelés aktuális feladatai Fencz Györgyné
elvégzésének ellenőrzése
Vörösmarty Balázs
Leltározás,
előkészítése

selejtezés Bakai M és Fencz Györgyné

két havonta
november március és június
december, június

Helyettesítések ellenőrzése

Szabóné Gábor Anikó

egész évben folyamatosan

munkaidő-nyilvántartás

Fencz Györgyné – Lázár András havonta
– Lakatos Orsolya

iskola tisztaságának ellenőrzése

Szabóné Gábor Anikó

Épület állapotának ellenőrzése

Szabóné Gábor Anikó és Fencz a karbantartók jelzése alapján
Györgyné
folyamatosan

Tanári ügyeleti munka

Gábor Anikó

hetente bejárással

egész évben folyamatosan

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK
Az iskolai vezetőség tagjai:
Fencz György Sándorné intézményvezető
Szabóné Gábor Anikó általános intézményvezető-helyettes
Lázár András oktatási intézményvezető-helyettes
Lakatos Orsolya esti tagozat munkaközösség-vezető
Fodor Andrea természettudományos labor-vezető
Faragó Orsolya humán munkaközösség-vezető
Dr. Varga Renáta DÖK patronáló tanár
Kökény Ildikó osztályfőnöki és egészségnevelés munkaközösség vezetője.
Tugyiné Czinkotai Krisztina természettudományos munkaközösség vezetője
Péterffi Erzsébet a matematika-informatika munkaközösség vezetője
Velenczeiné dr. Bierbauer Zsuzsanna az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Fazekas András társadalomtudományi munkaközösség vezetője
A vezetőség a tanév során legalább három alkalommal tart ülést:
szeptember végén: téma: felvételi rendszer, aktuális feladatok
február végén: téma: következő év tervezése (előzetes tantárgyfelosztás, tankönyvek stb.), aktuális
feladatok
június: az év értékelése, a következő tanév tervezése, aktuális feladatok
OSZTÁLYFŐNÖKÖK ÉS HELYETTESEK 2022-2023
Nappali tagozat:
Osztály

osztályfőnök

osztályfőnökhelyettes
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osztályterem

9.nyb

Turák Diána

Sass Klára

18.

9ny.c

Vörösmarty Balázs

Lantos Dóra

24

9.a

Szakács Dénes

Tömpe László

27

9.b

Dobai Pásztor Etika

Kökény Ildikó

23

9.c

Farkasné Hauber Anna

Velenczeiné
Zsuzsanna

10.a

Faragó Orsolya

Marics István

20

10.b

Gál Ferenc

Lázár András

21

10.c

Rosta Viktor

Polencsik I

25

11.a

Péterffi Erzsébet

Weszely Kinga

33

11.b

Farkas Zoltán

Szabóbé Gábor Anikó

19

11.c

Tőkésné Pózna Gabriella

Schneider Krisztina

37

12.a

Varga Renáta

Szarka Lajos

30

12.b

Székely-Kékedy Kinga

Valkó Krisztina

26

12. c

Görhöny Bence

Selényiné Heim Judit

22

Dr

Bierbauer

32

Esti tagozat:
osztály

osztályfőnök

9.e

Tömpe László

10.e

Szilágyi Judit

11. e

Nesztinger Mária

12.e

Somogyi Gyula

Az esti tagozaton osztályfőnök-helyettest nem jelölünk ki

A digitális csatornák használata
A digitális oktatás során kialakított Classroom csoportokat és classroomon történő kommunikációt a
jelenléti oktatás során is használjuk. A pedagógusok ide feltöltik a digitálisan készített tananyagokat,
segédanyagokat, elküldik a megoldandó feladatokat. A tanulók a beadandó feladatokat ezen a csatornán
keresztül juttatják el a tanároknak, akik a beadott anyagok értékelését – amennyiben érdemjegy szerzésére
szolgál a feladat - a házirendben meghatározott időn belül a felületen keresztül elvégzik.
A tanárok és a tanulók közötti hivatalos elektronikus levelezés a classroom mellett az XY@kdfg.info
címeken keresztül történik. A levelezés és a határidők kijelölése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
18:00 óra után illetve nem munkanapon érkezett üzeneteket, feladatokat az érintettek a következő
munkanapon olvassák el. Az ebből adódó késlekedés nem járhat semmilyen hátrányos következménnyel.
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

Esti tagozat munkaközösség munkaterve

2. sz. melléklet Humán. munkaközösség munkaterve
3. sz. melléklet Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve
4. sz. melléklet Matematika munkaközösség munkaterve
5.

sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

6. sz. melléklet Társadalomtudományi. munkaközösség munkaterve
7. sz. melléklet Természettudományi munkaközösség munkaterve
8. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve
9.

sz. melléklet Egyéb foglalkozásként szervezett sportkörök, sportfoglalkozások szakmai programja

10. sz. melléklet Iskolakönyvtáros munkaterv
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10.1. 1.sz. melléklet Az esti tagozat munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Esti tagozat
Vezetője: Lakatos Orsolya
A munkaközösség tagjai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farkas Mária Magdolna, angol nyelv
Fazekas András, történelem
Goda Zsuzsanna művészeti ismeretek
Kecskeméti Csaba matematika
Lakatos Orsolya, munkaközösség vezető
Marics István digitális kultúra
Nesztinger Mária, magyar nyelv és irodalom, történelem
Pilár Nóra angol nyelv
Sebestyén Klára német
Somogyi Gyula történelem
Szakács Dénes kémia
Szarka Lajos, biológia
Tömpe László földrajz

Kiemelt feladatok:
•
•
•
•

A 12. osztályosok felkészítése az érettségi vizsgára, kiemelten a matematika, történelem és a magyar nyelv és irodalom, és az idegen nyelv
tantárgyakból.
Az újonnan érkezett tanulók felzárkóztatása, különösen a 9. és a 10. évfolyamon
A lemorzsolódás csökkentése, létszám növelése.
A digitális fórumok folyamatos használata jelenléti oktatás esetén is.
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Ssz.
Év
1.

Felelős

Feladat
eleji

Sikerkritérium

Határidő

munkaközösségi

értekezlet,

a

munkaterv Lakatos O.

Munkaóra

használható munkaterv

2022. augusztus 30.

követhető haladás

folyamatos

Feladatlapok,

sikeres javítóvizsgák

2022. augusztus 24-25.

szaktanárok

munkaóra

követhető haladás

2022. szeptember 15.

Lakatos Orsolya

Vizsgaszabályzat,
munkaterv

megbeszélése és elfogadása
A

KRÉTA

digitális

2.

naprakész használata

3.

Javítóvizsgák,
adminisztráció

4.

A
tanmenetek
elektronikusan
Az

5.

Erőforrásigény

napló

szaktanárok

az osztályfőnökök,
szaktanárok
elkészítése

esti

tagozat

munkarendjének
megismertetése

az

új

kollégákkal
Tájékozódás

az

újonnan

Matematika,
idegen
nyelv,
tantárgyak Feladatlapok

Az
új
beilleszkedése

kollégák
az
esti folyamatos

tagozat munkájába

A hiányosságok pótlása

2022. október eleje, a pótlás

6.

érkezett tanulók tudásáról

7.

A tanulók otthoni munkájának
szaktanárok
segítése

Internet,
classroom

A tanárok és a diákok közti
Szaktanárok,
kommunikáció
erősítése,
osztályfőnökök
folyamatos kapcsolattartás

Internet, iskolai és iskolán
Minél kevesebb konfliktus a
kívüli programokon való
folyamatos
diákok és a tanárok között
részvétel

8.

9.

tanárai

Az adminisztráció folyamatos
ellenőrzése,
a
digitális szaktanárok,
naplóban a hiányzások és az
osztályzatok
folyamatos Lakatos Orsolya

Internet,

feladatlapok,

lemaradás elkerülése
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folyamatos

hiányzások

folyamatos írása minden Naprakész digitális napló
órán

vezetése

folyamatosan

folyamatos

Ssz.

Felelős

Feladat
Az

esti

tagozat

Minden
munkaközösségi tag

10.

munkaközösségének

11.

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák Lakatos
szervezése
szaktanárok

12.

Korrepetálások

közti kommunikáció erősítése

A
13.

tagjai

tagozat

gondozása,

Erőforrásigény
Alkalmankénti
megbeszélések

összehangolása a tanárok
munkarendje alapján
Munkaóra, feladatlap

honlapjának Lakatos Orsolya
frissítése, Lázár

információk

A tanárok közti egyetértés

folyamatos

Zökkenőmentes vizsgák

Év vége

A vizsgarend

Orsolya,

szaktanárok

Határidő

Sikerkritérium

Sikeres haladás, gyengébb
tanulók felzárkózása
Naprakész

András Munkaórák, internet

tanulók

honlap,
értesülnek

Folyamatosan egész évben

a
a Folyamatosan

legújabb információkról

segítségével

A

jobb

tanulók

eredményének javítása, és
14.

Differenciált munka a tanórákon szaktanárok

a gyengék felzárkóztatása, Folyamatosan egész évben
a
kimaradások
megakadályozása

Az
15.

online

oktatás

során

használt felületek használata a szaktanárok
tanórákon is

Munkaórák

IKT kompetencia fejlődése

egész évben

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
Csoport neve, osztály

szintfelmérő
ideje

felkészítő tanár

9. E
angol

2022.
szeptember 2.
hete

Pilár Nóra
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új tanulók
10. E, 11.E, 12.E
angol

2022.
szeptember 2.
hete

Pilár Nóra

Éves ütemterv
(témák: versenyek, felkészítés, programok, bemutató órák, tan. kirándulás, vizsga, szakkör stb. időrendbe szedve)

Dátum

Felelős

Feladat

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Javítóvizsgák

Augusztus

Beiratkozások
Munkaközösségi
értekezlet
A munkaterv elkészítése

Szaktanárok
Sikeres vizsgák

2022. aug.24-31.

munkaterv elfogadása

2021. aug. 31.

Munkaórák

Pontos adminisztráció

2022. okt. 7.

Munkaórák, internet

kurzusok létrejötte

2022. szeptember 16.

Osztályfőnökök
Lakatos Orsolya

Javítóvizsga
eredményeinek
adminisztrációja
Pótbeiratkozás
Digitális napló kitöltése
Osztályfőnökök,
Tanulói
nyilvántartó Szaktanárok
lapok elkészítése,
Classroom
felületén
Szaktanárok
kurzusok létrahozása
Szeptember

Tanmenetek elkészítése
Szaktanárok
Új tanulók intézményi email címének és a
kurzuskódoknak
kiküldése

a

2022. szeptember 15.
Munkaórák

Lakatos Orsolya

használható tanmenetek
2022. szeptember 16.
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Dátum

Október

Feladat

December

Január

Február

Április

Erőforrásigény

Bizonyítványok
rendbetétele, törzslapok Osztályfőnökök
elkészítése
Diákigazolványokkal
kapcsolatos
adminisztrációk

November

Felelős

Különbözeti vizsgák a
szeptemberben
beiratkozott tanulóknak
Különbözeti vizsgák a
szeptemberben
beiratkozott tanulóknak
Különbözeti vizsgák az
év közben beiratkozott
tanulóknak
Tanulók félévi értékelése
Érettségire jelentkezés

Sikerkritérium

Munkaórák

naprakész dokumentáció 2022. október 14.

Isk. titkár

Munkaórák

naprakész dokumentáció folyamatosan

érintett szaktanárok

munkaóra, feladatlapok

sikeres vizsgák

2022. november vége

érintett szaktanárok

munkaóra, feladatlapok

sikeres vizsgák

2022. dec. vége

Szaktanárok

munkaóra, feladatlapok

sikeres vizsgák

2023. jan.20

munkaórák

sikeres félévzárás

2023. január 20.

pontos adminisztráció

2023. feb.14.

munkaórák

Sikeres vizsgák

2023. április 11-14.

munkaórák

Sikeres vizsgák

2023. április 17-21.

Szaktanárok
Lakatos Orsolya,
tagozat jegyző

Év
végi
írásbeli
beszámolók
Szaktanárok
megkezdése
a
12.
évfolyamon
Szóbeli vizsgák a 12.
évfolyamon
Szaktanárok
Osztályozó értekezlet a
12. évfolyamon

esti

Írásbeli érettségi vizsgák
Szaktanárok
kezdete

munkaórák, feladatlapok Sikeres vizsgák

Érettségi
javítása

munkaórák

Május
dolgozatok

Határidő

Szaktanárok
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Pontos javítás

2023. május 08.

Dátum

Év
végi
beszámoló
évfolyamon

Június

Felelős

Feladat
írásbeli
a
9-11

szaktanárok

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Az
osztályzatok
2023. május 22-június
megszerzése a második
02.
félévre

munkaórák

Év
végi
szóbeli
beszámoló
9-11.osztály:
Pótló év végi beszámoló
szaktanárok
munkaórák
az igazolt hiányzások
esetén
Érettségire
korrepetálások
Év végi adminisztrációs osztályfőnökök, Lakatos
feladatok
Orsolya

Sikeres
év
eredmények

végi

2023. június 12-15.

Belső és külső továbbképzések 2022-23
Belső vagy

Téma

Milyen képzéstípus (szakvizsga,

külső
továbbképzés
külső

ki vesz részt

Finanszírozási igény

Mikor?

30-60 órás továbbképzés,
tréning, konferencia stb
Érettségi elnöki

Tömpe László

30

nincs

2022-23

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve
Dátum

Feladat

Felelős

Hol, kinél

folyamatosan

óralátogatások

Lakatos Orsolya

Szaktanárok

október

A törzslapok, statisztika,

Lakatos Orsolya

Osztályfőnökök
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Sikerkritérium
minden
kollégához
eljutni legalább egyszer
Naprakész
adminisztráció

Határidő
tanév vége
2022. október eleje

Dátum

Feladat

Felelős

Hol, kinél

Sikerkritérium

Határidő

folyamatosan

óralátogatások

Lakatos Orsolya

Szaktanárok

minden
kollégához
eljutni legalább egyszer

tanév vége

november
december
február
június

A tanmenetek elkészültének
ellenőrzése
Hiányzások nyomon követése
A
különbözeti
vizsgák
eredményeinek ellenőrzése
osztályzatok darabszámának
ellenőrzése
Az érettségi jelentkezések
ellenőrzése
Az év végi beszámolók
menetének ellenőrzése,
Az adminisztráció ellenőrzése

folyamatosan

Lakatos Orsolya

Szaktanárok

Sikeres vizsgák

Lakatos Orsolya

Szaktanárok

Lakatos Orsolya

A digitális naplóban

Pontos adminisztráció

Lakatos Orsolya

Osztályfőnökök,
szaktanárok

Pontos adminisztráció

2023. január eleje
2022. december vége
2023. február eleje

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Ki?
Kecskeméti Csaba, Lakatos Orsolya,
Pilár Nóra
Tömpe László

Marics István

Milyen feladatot lát el?
Érettségi elnöki
Oktató
Magyar Földrajzi Társaság
Földrajztanári szakosztályának
elnöke
Szakértői feladatok

Az iskolai munkatervbe javasolt egyéb programok, feladatok, megjegyzések
Tervek, célkitűzések
A digitális oktatás tapasztalatainak felhasználása az oktatásban.
A tanulmányi eredmények javítása.
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A hiányzások és kimaradások csökkentése.

Budapest, 2022. augusztus 31.
A munkatervet készítette:
Lakatos Orsolya
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10.2. 2.sz. melléklet Humán munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Magyar―média-etika-ének
Vezetője: Faragó Orsolya
A munkaközösség tagjai: Nagyistók Tibor, Nesztinger Mária, Tőkésné Pózna Gabriella, Lantos Dóra, Weszely Kinga,
Jankech Violetta, Polencsik Ildikó, Laczkó Mária, Somogyi Gyula

Kiemelt feladat:
Ssz.

Felelős

Feladat
Egyetemi

1.

hallgatók

mentorálása
médiából

magyarból,

tantermek, nyomtató,
Faragó Orsolya
Weszely Kinga

fénymásoló, laptop,
projektor, hangszóró,
rajzeszközök, könyvtár

(Jelentkezőktől függ!!)
Tanmenetek

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

elkészült portfóliók,

Hoszzú és rövid gyakorlat,

eredményesen megtartott
záró tanítás

teljes tanév

elkészítése,

ellenőrzése
3.

Kiemelten a 11. évfolyam

munkaközösségi tagok

számítógép

kész tanmenetek

nyomtató, fénymásoló,

szövegértési kompetencia

számítógép

javítása

nyomtató, fénymásoló

mérési eredmény
stabilitása, illetve javulása

szeptember közepe

(Új NAT szempontjai szerint.)
A
4.

kompetenciák

alkalmas
kidolgozása

mérésére

mérőeszközök munkaközösségi tagok

A kompetenciamérésre való
eredményes
felkészítés,
5.

gyakorlás

munkaközösségi tagok

Bemeneti
és
kimeneti
mérésekre való felkészülés
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egész év

szeptember-március

Ssz.

Felelős

Feladat

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Faragó Orsolya
A 11-12. évfolyamos fakultációs
6.

program
működtetése

eredményes

Tőkésné Pózna

terem, laptop, projektor,

Gabriella

nyomtató, fénymásoló,
internet, könyvtár

Weszely Kinga

van emelt szintű érettségit
választó tanuló

szeptember-június

Laczkó Mária
A közép és az emelt szintű
7.

érettségire való eredményes 12. évfolyamban tanítók
felkészítés
a
végzős
évfolyamon (nappali és esti

nyomtató, fénymásoló,

a tanulók 85%-a

könyvtár

eredményes vizsgát tesz a
választott vizsgaszinten

terem, laptop, projektor,
hangszóró, internet

a szakmai együttműködés
színvonalának emelkedése

nyomtató, fénymásoló,

használható feladatok

számítógép

gyűjteménye

szeptember-június

tagozaton egyaránt)

8.

Szakmai

együttműködés

erősítése

munkaközösségi

megbeszélések,
megosztása.

gyakorlatok

(Informatika,
történelem
magyar nyelv és irodalom)

10.

munkaközösségi tagok

folyamatos feltöltés
Digitális

tartalmak

szeptember-június

+

Feladatbank
9.

Faragó Orsolya

az

egész év

belső továbbképzés,

oktatásban, újabb ötletek és munkaközösségi tagok

laptop, projektor, internet

lehetőségek

digitális tartalmak

egész év

használata

Pályázati lehetőségek nyomon
11.

követése,
munkaközösség
tagjainak értesítése

Tőkésné Pózna
Gabriella

nyomtató, fénymásoló
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van nyertes pályázat, van
pályázaton induló tanuló

szeptember-május

Ssz.

Az általános iskolai szóbeli
12.

felvételi

követelményének,

tapasztalatainak értékelése
13.

14.

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

munkaközösség
valamennyi tagja

terem, laptop, projektor

Egységes, elfogadott
kritériumok

október

terem, laptop, projektor

Tapasztalatok átadása

folyamatos

terem, laptop, projektor

Tapasztalatok átadása

folyamatos

Feladat

Felkészülés

az

új

NAT

munkaközösség

követelményeire.

valamennyi tagja

Új érettségi követelmények
megismerése.
Írásbeli
és

munkaközösség

szóbeli feladatok,
felülvizsgálata.

tételsorok

valamennyi tagja

Éves ütemterv
(témák: versenyek, felkészítés, programok, bemutató órák, belső tov.képzés, tan. kirándulás, vizsga, szakkör stb. időrendbe szedve)

Dátum

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

nyomtató, fénymásoló,
könyvjutalom

van eredményes pályázó

május vége

terem

Érdeklődő diákok

október

terem

heti rendszerességgel

május

HÁZI VERSENYEK
Kiírás időpontjától
függően

Vers és/vagy novellaíró
pályázat

Faragó Orsolya
Tőkésné Pózna
Gabriella

Deák napok

Szónokverseny

(Október 25.)

Faragó Orsolya
Laczkó Mária
Somogyi Gyula
SZAKKÖRÖK

Szeptember végétől

Irodalmi teaház

Faragó Orsolya

alkalomszerűen

megvalósuló foglalkozás
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Dátum
Szeptembertől

Feladat
Tehetséggondozás

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Nagyistók Tibor

terem

eredményes munkák

május

születése

folyamatosan
Szeptembertől
folyamatosan

MÜPA
Irodalmi

programok,

Tőkésné Pózna
Gabriella

Érdeklődő diákok

május vége

nyomtató, fénymásoló,

megvalósult színvonalas

december 5.

laptop, projektor,
hangszóró, rajz- és

rendezvény

találkozók
HÁZI RENDEZVÉNYEK
december 5.

Mikulásműsor

a

Faragó Orsolya

dolgozók gyermekeinek

dekorációs eszközök,
Mikulás, műsorban
részt vevő tanulók
december 15-16.

Filmes-médiás napok

terem, laptop,

minden osztály részéről

projektor, nyomtató,
fénymásoló, rajz- és

lesz résztvevő a
rendezvényeken

Weszely Kinga

december 15-16.

dekorációs eszközök,
ajándékok, étel-ital
április 4.
(Szünet előtti este.)
szeptember 16.

Mozimarathon (éjszakai

október

minimálisan 10 fő

projektor, hangszóró

részvétele

terem, laptop,

minimálisan 10 fő

projektor, hangszóró

részvétele

Faragó Orsolya

terem, laptop, projektor

minimálisan 10 fő
részvétele

október vége

A programhoz
csatlakozunk

terem, laptop, projektor

Sikeres kampány,
programok

október vége

filmnézés a klubban)
Deák Mozi (válogatás az
év médiás terméséből)

október 24-28.

terem, laptop,

Weszely Kinga

Deák napok (szervezés
alatt, verseny)
Fordított nap,
diák igazgató választása

Weszely Kinga
Nagyistók Tibor

62

április 4.

szeptember 16.

Dátum

Feladat

Előzetes megbeszélés Író-olvasó találkozó
alapján

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Faragó Orsolya

terem, laptop, projektor

Érdeklődő diákok

május vége

van egyéni vagy

szeptember-május

munkaközösség tagjai
FŐVÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEK

szeptember-május

Országos versenyek
követése, jelentkezés

Pózna Gabriella

önköltséges

csoportos jelentkezés

Faragó Orsolya

mindkét versenyre

A meghirdetés

Eötvös József

terem, nyomtató,

van résztvevő

május vége

időpontja
függvényében

Szónokverseny

fénymásoló

A meghirdetés

DUE (médiás verseny)

Weszely Kinga

médiás eszközök

van résztvevő

május vége

Bolyai Csapatverseny

Pózna Gabriella

önköltség/pályázati

sikeres részvétel

időpontja
függvényében
Meghirdetés
időpontjában

források

Meghirdetés

HEBE

Jankech Violetta

önköltség/pályázati

időpontjában

sikeres részvétel

május vége

május vége

források
HÁZON KÍVÜLI PROGRAMOK

szeptember-május

Színház-

és

az adott osztály szakos

önköltség/pályázati

3 db megvalósult

tanárai

források

színházlátogatás/ félév

Tévéfelvételek,
forgatások látogatása

Nagyistók Tibor

önköltséges

van érdeklődés

eseti jelleggel

Filmklub

Weszely Kinga,

önköltséges

megvalósult mozi
látogatás

eseti jelleggel

múzeumlátogatások
szervezése a nappali és
az
esti
tagozaton
egyaránt
eseti jelleggel

eseti jelleggel

Weszely Kinga
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Dátum

Felelős

Feladat

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

EGYÉB FELADATOK
augusztus vége

Éves

munkaterv

Faragó Orsolya

számítógép

elkészült munkaterv

augusztus vége

Tanmenetek elkészítése

Faragó Orsolya

számítógép

elkészült tanmenetek

szeptember 15.

Munkaközösség tagjai

nyomtató, fénymásoló

5 db megtartott

október-december előre

foglalkozás

meghatározott napjai

Lantos Dóra

megfelelő eszközök

sikeres program

Weszely Kinga

laptop, projektor

minimálisan egy
tájékoztató

november

valamennyi kolléga

laptop, projektor

megvalósult bemutatók

december

valamennyi kolléga

terem, laptop, projektor,
hangszóró, nyomtató,

megvalósult bemutatók

március vége

megvalósult felvételi
eljárás

január-március

elkészítése
szeptember közepe
október-december
előre meghatározott
napjai
október 14
november 28.

nov.29. – 30.
január-március

Beiskolázó

felvételi

előkészítő tartása
Szalagavató
Beiskolázó
szülői
értekezlet tartása
Tantárgyi túra
Részvétel
napokon

a

Nyílt

Faragó Orsolya

október

fénymásoló,
január
március

március

Felvételi eljárásban való
közreműködés javító és

valamennyi kolléga

kérdező tanárként

Tantárgyfelosztás

megfelelő számú
megoldó kulcs és
értékelési
szempontrendszer

valamennyi kolléga

nyomtatott segédtábla

elkészült dokumentum

február

Lantos Dóra

Megfelelő eszközök

sikeres ballagás

május

számítógép,

elkészült dokumentum

március

5 perces műsor

június

elkészítése
május 5.
június

Július

Iskolai ballagás
Tankönyvrendelés

valamennyi kolléga

internethozzáférés
Tanévzáró
ünnepély
megszervezése

Polencsik Ildikó

hangosítás
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Dátum
szeptember- június

Felelős

Erőforrásigény

érintett kollégák

terem, laptop, projektor,

Feladat
Mentorálási

feladatok

ellátása

Sikerkritérium

Határidő

sikeres felkészítés a

folyamatos

vizsgatanításra

TOVÁBBKÉPZÉSEK, SZAKKÉPZÉSEK

Év közbeni belső tantárgyi mérések és vizsgák rendje
Csoport neve, osztály

szintfelmérő ideje
Február

9.b, 9.d, 10.a
Kompetenciamérést

megelőző

Felkészítő tanár
Osztályban tanító szaktanárok

szövegértési

dolgozat
11. évfolyam

április

Osztályban tanító szaktanárok

április 4.

Osztályban tanító szaktanárok

Szóbeli számonkérés (érettségi témakörök)
12. évfolyam
Írásbeli próbaérettségi dolgozat

Belső és külső továbbképzések 2021-2022.

Belső vagy

Téma

Milyen képzéstípus (szakvizsga,

külső
továbbképzés

ki vesz részt

Finanszírozási igény

Mikor?

30-60 órás továbbképzés,
tréning, konferencia stb

Belső

NAT

és

továbbképzés

követelmények

érettségi

munkaközösségi

munkaközösség

szeptember

(Igény és szükség esetén több
alkalom)

tagjai

december

65

-

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve

Dátum

Feladat

szeptember

A

tanmenetek

Felelős

Hol, kinél

Sikerkritérium

Faragó Orsolya

a

betartható,

szakszerűségének

munkaközösség

valamennyi tagjánál

ellenőrzése

októbertől
folyamatosan

kéthavonta

kéthavonta

Faragó Orsolya

a munkaközösség
valamennyi tagjánál

helyi
lévő

elkészült
dokumentáció

havi
alapján,

május vége
folyamatosan

bontás
előzetes

követése érdekében.

beosztás

min. 2 alkalom/ kollega

adott hónap utolsó
tanítási napjáig

Naplóvezetés ellenőrzés

A
tanmenetben
foglalt
tartalmak
és
időpontok

Faragó Orsolya

Faragó Orsolya

a

munkaközösség

kellő

számú

beírt

A korrepetálások, érettségi
előkészítők,
szakkörök

szerint

páratlan hónapok

valamennyi tagjánál

osztályzat

utolsó
napja

tanítási

a munkaközösség
valamennyi tagjánál

pontosan
vezetett
haladási napló

páros
utolsó

hónapok
tanítási

egybeesésének ellenőrzése
január közepe

szeptember

tantervvel
összhangban
tanmenetek

Óralátogatások a szakmai
munka minőségének nyomon

Határidő

napja
Faragó Orsolya

a munkaközösség
valamennyi tagjánál

segéddokumentáció
ellenőrzése

a
félév
napján

utolsó

Faragó Orsolya

a munkaközösség
valamennyi

rendelkezésre
megosztható

május végéig

tagjánál, szakmai
oldalakon,

információk

működésének ellenőrzése
A szakmai megbeszéléseket
elősegítő információk, illetve
problémák
feltérképezése

folyamatos

fórumokon
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álló,

Kollégák tervezett óralátogatásai
Ki?

tervezett óralátogatások száma

A munkaközösség valamennyi tagja

félévente minimálisan 1 db/fő a munkaközösség tagjainak órái
közül

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Milyen feladatot lát el?

Ki?

OKTV zsűri

Weszely Kinga

Iskolán kívül társadalmi feladatokat vállaló pedagógusok
Milyen feladatot vállal?

Ki?
Faragó Orsolya

Wekerlei önkéntes

Budapest, 2022. augusztus
A munkatervet készítette: Faragó Orsolya

67

10.3. 3.sz. melléklet Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Idegen Nyelvi Munkaközösség
Vezetője: Velenczeiné Dr. Bierbauer Zsuzsanna
A munkaközösség tagjai: Darvassy Zsuzsanna, Dobai-Pásztor Erika, Farkas Magdolna, Fogarasi Tilda, Kökény Ildikó, Polencsik
Ildikó, Rosta Viktor, Sass Klára, Sebestyén Klára, Selényiné Heim Judit, Szabóné Gábor Anikó, Schneider Krisztina, Surmann Anita,
Székely-Kékedi Kinga, Valkó Krisztina, Velenczeiné Dr. Bierbauer Zsuzsanna

Kiemelt feladat:
Ssz.
1.

Felelős

Feladat

Erőforrásigén

Sikerkritérium

y

Határidő

A NYEK osztályok felkészítése és Az
összes
motiválása a sikeres nyelvvizsgák és nyelvtanár

Jó együttműködés, osztályozó vizsgára egész tanévben
bocsáthatóság
komolyságának,

emelt szintű érettségik megszerzésére
minél
nagyobb
számban
a

egységesítésének megtartása, gyenge
diákok kiszűrése, tehetséggondozás

következőképpen:

erősítése,
motiváció
erősítése,
színvonalas oktatás, egységesen szigorú

- 11.év 1. félév végéig: 1. nyelv B2

értékelés

nyelvvizsga
- 11.év 2. félév („majdnem” kötelező közép
szintű
érettségi
1.
nyelvből)
- 12.év 2. félév
nyelvvizsga/emelt

1.

nyelv C1
érettségi

és
/vagy
- 12.év 2. félév 2. nyelv B2 nyelvvizsga
és/vagy középszintű érettségi
Cél itt is, hogy a színvonalat emeljük,
egyre jobb diákjaink legyenek.
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Ssz.
2.

Felelős

Feladat
Nagyon

fontos

cél

az

is,

hogy

a Az

Erőforrásigén
y

összes

Sikerkritérium
Jó

együttműködés,

gyenge

Határidő
diákok egész tanévben

választott, illetve a német nemzetiségi nyelvtanár
csoportban a második nyelvből is egyre

kiszűrése, tehetséggondozás erősítése,
motiváció erősítése, színvonalas oktatás,

több diákunk letegye a sikeres B2
nyelvvizsgát. Ugyanígy a választott nyelv

egységesen szigorú értékelés. Egymás
munkájának
megbecsülése
és

kapcsán cél továbbra is a színvonal
emelése és az értékelés egységesítése.

támogatása.

Fontos, hogy mindannyian egyformán
támogassuk és biztassuk a gyerekeket
mindkét nyelvükből magas szintet elérni
lehetőség szerint.
3.

A

média

osztályok

B2 Az

összes

Jó

együttműködés,

gyenge

diákok egész tanévben

nyelvvizsgára illetve az emelt szintű nyelvtanár

kiszűrése, tehetséggondozás erősítése,

érettségire való felkészítése (elsősorban
első nyelvből) minél nagyobb számban,

motiváció erősítése, színvonalas oktatás,
egységesen szigorú értékelés

hiszen
nekik
is
továbbtanuláshoz.
4.

diákjainak

fontos

ez

a

Célunk, hogy minél több diákunk tegyen Az

összes

Jó

együttműködés,

gyenge

diákok egész tanévben

sikeres emelt szintű érettségit idegen nyelvtanár
nyelvből, első és választott nyelvből

kiszűrése, tehetséggondozás erősítése,
motiváció erősítése, színvonalas oktatás,

egyaránt. (Szintén igazodva az emelt
szintű érettségik kapcsán a központi

egységesen szigorú értékelés

szigorításhoz.)
5.

Az Erasmus pályázat megvalósítása
illetve befejezése a járványhelyzet
függvényében;
az
esetleges
pályázatban való részvétel.

Jó
együttműködés,
hatékony egész tanévben
munkamegosztás, kedvező feltételek

új

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével*
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Csoport neve, osztály

szintfelmérő ideje

Felkészítő tanár

Nem lesz ilyen ebben a tanévben, már
megcsináltuk 2022 májusban.

Év közbeni belső tantárgyi mérések és vizsgák rendje
Csoport neve, osztály

vizsga vagy mérés

Felkészítő tanár

Várható időpont

9.NyC természettudományos cs.

angol félévi vizsga

Székely-K.K. – Polencsik I.

2022. december - 2023. január

9.NyC angolos cs.

angol félévi vizsga

Sass K. – Farkas M

2022. december - 2023. január

9.NyC természettudományos cs.

angol év végi vizsga

Székely-K.K. – Polencsik I.

2023. május

9.NyC angolos cs.

angol év végi vizsga

Sass K. – Farkas M

2023. május

9.NyB nn csoport

angol félévi vizsga

Kökény I – Farkas M

2023. január

9.NyB nn csoport

angol év végi vizsga

Kökény I – Farkas M

2023. május

9.NyB nn csoport

német év végi vizsga

Schneider K

2023. május

9.NyB ang h csoport

angol félévi vizsga

Kökény I – Farkas M

2023. január

9.NyB ang h csoport

angol év végi vizsga

Kökény I – Farkas M

2023. május

9.B nn csoport

angol év végi vizsga

Dobai_P E

2023. május

9.B ah csoport

angol év végi vizsga

Dobai_P E

2023. május

10.B német nemzetiségi cs.

német év végi vizsga

Schneider K

2023. május

10.B ah cs.

angol év végi vizsga

Kökény I

2023. május

10.C természettudományos cs.

angol év végi vizsga

Rosta V

2023. január

10.C ang cs.

angol év végi vizsga

Rosta V

2023. május

11.B ah cs

angol év végi vizsga

Sass K

2023. május

11.B német nemzetiségi csoport

német év végi vizsga

Szabóné G A

2023. május
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11.C tt cs

angol év végi vizsga

VBZs

2023. május

11.C ah cs

angol év végi vizsga

Székely-K K

2023. május

Székely-K K, Farkas M

2022. szeptember

az érintett kollégák

2023. február-március

12.B németes csoport (12 C néhány osztályozó vizsga angol nyelvből
diák)

(12.évf tananyaga)
próbaérettségi

12.A-B-C és 11.A-B-C előrehozottak német nyelvből

vizsga

angol

és

11. évfolyam előrehozottak

osztályozó vizsga angol és német
nyelvből (11.évf tananyaga)
az érintett kollégák

2023. március eleje

11. évfolyam előrehozottak

osztályozó vizsga angol és német
nyelvből (12.évf tananyaga)
az érintett kollégák

2023 április eleje

Éves ütemterv
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(témák: házi
versenyek, felkészítés,

Feladat

Felelős

Különböző Tankönyvkiadók
továbbképzései (valószínűleg

Erőforrásigén
y

Sikerkritérium

Határidő

Érintett nyelvtanárok

Információk
továbbadása

egész tanév során

Érintett nyelvtanárok

Kellő számú érdeklődő,

egész tanév során

programok, bemutató
órák, tan. kirándulás,
vizsga, szakkör stb.
időrendbe
szedve)Dátum
2022. szept.- 2023.
május

ezek többsége online képzés
lesz)
2022. szept.- 2023.

Külsős nyelvvizsgák

május

próbavizsgáin való részvétel –
amennyiben a járványhelyzet

jó szervezés

megengedi
2022. szept.- 2023.
május

Az új nyelves tanárjelölt
hallgatók (lesz ilyen?)

Az összes nyelvtanár

Jó együttműködés

egész tanév során

Az érintett németes
nyelvtanárok

Jó programok,
szervezés és

egész tanév során

beilleszkedésének segítése
2022. szept.- 2023.
május

Német nemzetiségi programok a
német nemzetiségi

együttműködés

csoportoknak
2022. szept.- 2023.
május

Nyelvi Nagykövet Programban
való részvétel folytatása

Bierbauer Zsuzsa, Érintett
nyelvtanárok

Kellő számú érdeklődő,
jó szervezés

a tanév során
folyamatosan

?

Jó szervezés,

2022. ősz

lehetőség szerint (nagyköveti
látogatások, illetve céglátogatások, pályaorientációs
nap)
2022. ősz

Lettország job-shadowing
program megvalósítása (jobshadowing és oktatási program)

megfelelő előkészítés
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2022. ősz

Német és francia filmes/mozi
program

Megfelelő meghirdetett
programok, jó

Schneider Krisztina,
Fogarasi Tilda

2022. ősz

szervezés
2022. ősz

Német, angol és francia
városnézés

Szabóné G.A, Sass K.,
Fogarasi T.

Jó szervezés,
megfelelő előkészítés

2022. ősz

2023. tavasz

Litvánia job-shadowing program
megvalósítása (job-shadowing

?

Jó szervezés,
megfelelő előkészítés

2023. tavasz

Kellő számú jelentkező

2022. novembertől

Jó szervezés,

2022. november

és oktatási program)
2022. novembertől

Előkészítő 8.-osoknak angol
nyelvből - online

Rosta Viktor

óradíj?

2022. november

Károli G. Egyetem német

Schneider Krisztina

tanszék látogatása
2022. ősz (?) - 2023.

Az Euro nyelvvizsga

tavasz

központoktól előadók

megfelelő előkészítés
Érintett nyelvtanárok

Jó szervezés,

egész tanév során

időpontok egyeztetése

meghívása diákcsoportokhoz
műhelyfoglalkozást tartani a
nyelvvizsgákról
2022. november 29–

Iskolai Nyílt Napokon való

Bierbauer Zsuzsa és az

Tartalmas előadás, jó

30.

részvétel

érintett nyelvtanárok

szervezés

2022. december

Angol teaház

Kökény I - Sass K

Jó szervezés,
megfelelő előkészítés

2022. december

2023. január

Iskolai Pályaorientációs napon

Bierbauer Zsuzsa (nyelvi

Jó szervezés

2022. január

részvétel – az Amerikai
Kereskedelmi Kamarai

munkaközösség részéről)
és az érintett

kapcsolatainak bevonásával

osztályfőnökök
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2022. november 29– 30.

2022. dec.-2023. jan.

NYEK (9Ny) évfolyam – belső
mérések

NYEK-en tanító tanárok

Délelőtti vizsgaidőpont,
megfelelő felkészítés,

2022. dec.-2023. jan.

felkészülés, szóbeli
vizsgához feltétel a 2
tagú bizottság
2023. február-március

Próba érettségi és osztályozó
vizsgák az érettségizni

Érettségiztető
nyelvtanárok

Délelőtti időpont,
megfelelő felkészítés,

szándékozók számára – ha
lehet, egységesen egy

2023. február - március

felkészülés

időpontban mindenkinek
2023. feb./márc.

Szóbeli felvételi vizsgák

Minden nyelvtanár

Megfelelő szervezés,
vizsgák aktualizálása

2023. feb./márc.

2023. tavasz

Angol kerületi verseny általános

Szabóné G.A. és az

Jó szervezés, kellő

2023. tavasz

iskolásoknak (felső tagozat) –
szóbeli; „Let’s talk”

angolos kollégák

számú jelentkező

11. évfolyam nyelvi
osztályozóvizsgái (két

Érintett nyelvtanárok

Jó szervezés

2023. április 30.

NYEK-en tanító tanárok

Délelőtti vizsgaidőpont,

2023. május - június

2023. március közepe
– április eleje

alkalommal egységes központi
írásbeli, a 12-es vizsga
esetében pedig a szakórákon
egyénileg lebonyolított szóbeli
vizsga)
2023. május-június

NYEK osztályok – belső
mérés/vizsgák

megfelelő felkészítés,
felkészülés, szóbeli
vizsgához feltétel a 2
tagú bizottság

2023. május 15.

Nyelvi szintfelmérő a beérkező

Gábor Anikó, Bierbauer

Jó szervezés,

9.-es osztályoknak

Zsuzsa és az érintett
nyelvtanárok

szintfelmérők
aktualizálása
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2023. május

Bemutató órák tervezése 2022-23*

Bemutatóórát tartó pedagógus

A bemutatóóra témája, érintett

Kiknek szól

csoport

*tekintettel a ránk háruló nagy feladatokra ebben a tanévben sem szervezünk bemutató órákat

Belső és külső továbbképzések 2022-23

Belső vagy

Téma

Milyen képzéstípus (szakvizsga,

külső
továbbképzés
Külső

ki vesz részt

Finanszírozási igény

Mikor?

30-60 órás továbbképzés,
tréning, konferencia stb
Erasmus

az

program

keretében megvalósult és
megvalósuló mobilitások

érintett

2022.július-2023.

nyelvtanárok

február (?)

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve
Dátum
2022.
augusztus-

Felelős

Feladat
Tanmenetek elkészítése.

szeptember

Velenczeiné
Bierbauer

Hol, kinél
Valamennyi
nyelvtanárnál

Sikerkritérium
Betartható tanmenetek, megfelelő formátumban
és tartalommal

Óralátogatások,

tanmenetek

tanév

betartásának ellenőrzése.

2022.
szeptember
közepe

Zsuzsanna

2022-23

Határidő

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanárnál
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Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélések

egész
során

tanév

2022.
augusztus

Munkaközösségi
értekezlet:
Évkezdési feladatok, munkaterv

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

25.

összeállítása, az évi feladatok
megbeszélése.

Zsuzsanna

részvételével

2022.

Kisebb

Velenczeiné

Valamennyi

augusztus
25.

értekezlet: A vizsgáról való
elmaradás következményeinek

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

Munkaközösségi

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2022. aug.25.

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2022. aug.25.

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2022.
szeptember 1.

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2022. október

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2022.

megbeszélése.
2022.
szeptember

Munkaközösségi
Tanévkezdés,

értekezlet:
tankönyvek

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

1.

beszerzése,
standardizálása,

tanmenetek
nyelvi

Zsuzsanna,
Szabóné
Gábor

részvételével

osztályozó vizsgák
megbeszélése.

előzetes

2023.

Munkaközösségi

értekezlet:

október

Nyelvi Nagykövet Programban
való
részvétel,
Erasmus

Anikó

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

Munkaközösségi
értekezlet:
félévzárás,
a
félév

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

tanulságainak
tanmenetek

Zsuzsanna

részvételével

programmal
kapcsolatos
teendők (?), megbeszélése.
2022.

Munkaközösségi

értekezlet:

november.

Nyílt napok megszervezése
nyelvi szempontból, 9NYEK-es

november.

belső félévi vizsgák.
2023.
január

megbeszélése;
szerint
való

haladás, esetleges korrekciók
megbeszélése.
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Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. január

Munkaközösségi
értekezlet:
szóbeli felvételi előkészítése,

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

osztályozó
vizsgák
véglegesítése a 11. és 12.

Zsuzsanna

részvételével

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

Munkaközösségi értekezlet: 11es
osztályozó
vizsgák

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

kiértékelése,
standardizálása

osztályzás

Zsuzsanna

részvételével

2023.

Munkaközösségi

értekezlet:

Velenczeiné

Valamennyi

április

NYEK-es belső év végi vizsgák
megszervezése,
12-es

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

2023.
február

évfolyam

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. február

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. március

érintett

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. március

érintett

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. április

érintett

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. május

tananyagából,

próbaérettségik megbeszélése.
2023.

Munkaközösségi

értekezlet:

március

osztályozó
lebonyolításának

vizsgák

megbeszélése.
2023.
március

osztályozó
értékelése.

vizsgák

javítása,

2023.

Munkaközösségi

május

írásbeli érettségi dolgozatok
javításának
koordinálása,
standardizálás,

értekezlet:

előkészítése,

szintfelmérő előkészítése, majd
később
csoportbeosztás.
Érettségi dolgozatok javításának
egyeztetése,
másodjavítás
indokolt esetekben.
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2023.
június

A tanév lezárása, értékelése,
elemzése.
Az
estleges

Velenczeiné
Bierbauer

Valamennyi
nyelvtanár

változtatnivalók,
előrevetítése
a

Zsuzsanna

részvételével

Velenczeiné

Valamennyi

Bierbauer
Zsuzsanna

nyelvtanár
részvételével

korrekciók
következő

érintett

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

2023. június

Jó szervezés, hatékony lebonyolítás

egész

tanévre. Munkaközösségi ebéd,
vagy teadélután.
egész

Munkaközösségi

tanévben

az egyéb, az előre nem
tervezett, tanév során felmerülő
problémákkal,

értekezletek

tanévben

feladatokkal

kapcsolatban

Óralátogatások részletezése

Dátum

Feladat

Felelős

Hol, kinél

2022.szept.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Sebestyén Klára

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.szept.

2022.okt.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Darvassy Zsuzsanna

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.okt.

2022.okt.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Farkas Magdolna

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.okt.

2022.nov.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Dobainé P. Erika

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.nov.

2022.nov.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Fogarasi Tilda

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.nov.

2022.dec.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Rosta Viktor

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.dec.

2022.dec.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Surmann Anita

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2022.dec.

2023.jan.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Selényiné Heim Judit

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.jan.

2023.feb.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Kökény Ildikó

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.feb.

2023.feb.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Polencsik Ildikó

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.feb.
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Sikerkritérium

Határidő

2023.márc.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Schneider Krisztina

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.márc.

2023.márc.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Valkó Krisztina

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.márc.

2023.ápr.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Sass Klára

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.ápr.

2023.ápr.

Óralátogatás

Velenczeiné Bierbauer Zsuzsanna

Székely-Kékedi Kinga

Órák egyeztetése, sikeres óramegbeszélés

2023.ápr.

Kollégák tervezett óralátogatásai
tervezett óralátogatások száma

Ki?
Az érintett nyelvtanárok

az önértékelésben résztvevő kollégák az iskolai önértékelési rend
szerint

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Milyen feladatot lát el?

Ki?
Szabóné Gábor Anikó

kerületi munkaközösség vezető –
idegen nyelv

Szabóné Gábor Anikó

kapcsolattartás
felsőoktatási
intézménnyel, szakértői tevékenység,

Szabóné Gábor Anikó

érettségiztetés
emelt
szinten
érettségi elnök: közép és emelt
szinten

Sass Klára

Euro nyelvvizsgáztató; felnőttoktatás,
érettségiztetés
emelt
szinten,
Parragh Ádám tanítása

Velenczeiné Dr. Bierbauer Zsuzsa

érettségi elnöki tevékenység
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érettségi elnöki tevékenység

Schneider Krisztina

Iskolán kívül társadalmi feladatokat vállaló pedagógusok
Milyen feladatot vállal?

Ki?
Sass Klára

önkéntes ápolói szolgálat

Az iskolai munkatervbe javasolt egyéb programok, feladatok, megjegyzések
Szeretnénk kérni, hogy az idén tavasszal a nyelvi próbaérettségik is egyszerre, egy időpontban kerüljenek megrendezésre. Rengeteg 11.évfolyamos diákot érint majd
(előrehozottan), illetve a 12-es diákok közül is szép számban tesznek nyelvből érettségit, ezért is lenne célszerű egy időpontban egységesen megiratni. Így az is
elkerülhető lenne, hogy csoportonként óracserékért és teremcserékért kelljen kérlelni a többi kollégát. A pontos napot majd egyeztetjük.
Az osztályozó vizsgákra való bocsáthatóság feltételeinek, valamint a vizsgák rendjének és a NYEK-kel szemben támasztott elvárásoknak ismertetésében továbbra is
kérjük a NYEK-es osztályfőnökök segítségét. A 11. évfolyamon az előrehozott érettségizők osztályozó vizsgáinál az eddigieknek megfelelően továbbra is az osztályzás
egész tanévben használt rendjét követjük, nem az érettségi százalékokat alkalmazzuk. A szóbeli vizsgákat a kollégák ebben a tanévben is a szakóráik keretében
folytatják le. Megtartanánk az eddig felállított szigorú elvárásokat, még akkor is, ha központilag nem lesz kötelező a nyelvvizsga a felvételihez. Ennek fényében a
szülői értekezleteken most is ki kell hangsúlyozni, hogy a NYEK osztályokban első nyelvből a B2 nyelvvizsga sikeres letétele kötelező, de a választott nyelvből is
erősen ajánlott letenni a vizsgát. Azt is hozzá kell tenni, hogy mivel az előrehozott érettségi letételét könnyíti a nyelvvizsga, 11. évfolyam végéig kívánatos azt letenni.
Indokolja ezt továbbá az is, hogy sokan a NYEK-esek közül emelt szintű nyelvi érettségit is tesznek a 12. tanévükben, ezért ennek is szükséges előfeltétele az
előrehozott középszintű érettségi, valamint a B2 nyelvvizsga letétele.
Kérni szeretnénk, hogy a kollegák ne tegyenek be túl sok vizsgát egyéb tantárgyakból, mint ami eddig volt, mert ez is nehezíteni fogja a mi eddig megszokott belső
méréseinket – a NYEK-es nyelvi vizsgák megrendezését. A gyerekek így is eléggé leterheltek, viszont nyelvből szükségesek a vizsgák, hogy mire érettségire, illetve
nyelvvizsgára eljutnak, jó rutint szerezzenek. Nem is beszélve arról, hogy a NYEK-en a nyelv (különösen az első nyelv) kulcsszerepet játszik a diákok tanulmányaiban.
Végül szeretnénk a munkaközösség nevében most is kihangsúlyozni, hogy munkánk szakmaiságára, jó színvonalára koncentrálunk, mert minden erőnket leköti az
az elvárás, hogy egyre több nyelvvizsgát kell produkálnunk – most már a médiás diákoknál is. Ezért idén is próbáltuk csökkenteni az egyéb programjainkat, hogy több
időnk maradjon a minőségi munkára.
Budapest, 2022. augusztus 29.
A munkatervet készítette: Velenczeiné Dr. Bierbauer Zsuzsanna

80

10.4. 4. sz. melléklet Matematika munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Matematika- informatika
Vezetője: Péterffy Erzsébet
A munkaközösség tagjai: Farkasné Hauber Anna, Fencz Györgyné, Lakatos Orsolya, Lantos Dóra, Lázár András,
Marics István, Szécsi Mária, Turák Diána, Vörösmarty Balázs

Kiemelt feladatok:
Ssz.

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

1.

Tanmenetek elkészítése, kiemelten
figyelve a 9NY , 9, 10 és 11
évfolyamokon az új ped program
alapján készítendő tanmenetekre

Péterffi Erzsébet

Számítógép

határidőre beadott
tanmenetek

2022.szeptember 15.

2.

3.

Matematika
indítása/folytatása

tehetséggondozás Munkaközösségi tagok

Feladatsorok biztosítása

Tehetséggondozás: önképző kör
működésének támogatása

Humanoid robotok,
robotkutya, számítógép, 3D
nyomtató
– 20 000 Ft filamentre

Szécsi Mária

4.

Lehetőség szerint felvételi előkészítő 8. Vörösmarty Balázs,
osztályosok számára
Lantos Dóra

Számítógép,
fénymásoló
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versenyen való részvétel

2023 június.

1 csoport beindítása

2023. június

nyomtató, 3 csoport indítása

2022. november. 1.

5.

A kooperatív oktatásban használt
kompetencia-játékok, csoportmunka
segédanyagok rendszerezése,
fejlesztése, digitalizálása

Kompetenciamérésre felkészítés a 9B, szaktanárok
9C és 10A osztályokban

7.

Robotika tehetséggondozó foglalkozás Péterffi Erzsébet
Horváth Virág 11b osztályos
látássérült tanuló digitális
kompetenciáinak fejlesztése

A tanulók
motiváltságának növelése

2023. június

Kompetencia füzetek

Az online vizsgafelület
megismertetése

folyamatos

Számítógép, Lego EV3 robotok

tehetséggondozás

2023. június

számítógép

Fejlődés elérése

állandó

matematika szaktanárok

6.

8.

Számítógép, fénymásoló

Hauber Anna

Szécsi Mária

Év közbeni belső tantárgyi mérések és vizsgák rendje
Csoport neve, osztály

vizsga vagy mérés

Felkészítő tanár

Várható időpont

12. Osztályos csoportok

Próbaérettségi matematikából

Matematika tanárok

2023.április 3.

11, 12. Osztályos informatika/DK
fakultációs csoportok

Próbaérettségi
informatikából/DK
készülők

Informatika tanárok

2023. Január
március.DK(emeltre
készülők)

Minden matematika csoport/osztály

Év
végi
matematikából

Matematika tanárok

2023. Május 15-26.

10. osztályok

Bemeneti mérés matematika

Matematika tanárok

2022.szept.26-nov.30

9, 10, 11 évfolyam

Kimeneti mérés matematika

Matematika tanárok

2023.márc.6.-jún.9.

emeltre

záródolgozat

Külső szervezetek által meghirdetett versenyek tervezése:
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Verseny neve

Résztvevők
várható létszáma

Várható költség
(nevezési díj, utazási
költség, szállásköltség)

Felkészítő tanár

Várható időpont

OKTV matematika 11-12. évfolyam

6 fő

Farkasné Hauber Anna,
Lakatos Orsolya,
Vörösmarty Balázs

OKTV informatika 11-12. évfolyam

3 fő

Lázár András

-

Jelentkezés:
2022.09.16., feltöltés 23.-ig
Verseny:
2022. nov.23.szerda, 14:00 óra.

Arany Dániel Matematikai Tanulmányi verseny 910. évfolyam

5 fő

Szaktanárok

-

Jelentkezés:
2022.09.16., feltöltés 23.-ig
Verseny:
2022. nov.23.szerda, 14:00 óra.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

20 fő

Péterffi Erzsébet
szaktanárok

700 Ft/fő, 50%-ban
önköltséges

Jelentkezés:
2022.nov.20.
Verseny:
2023.március 16., csüt. 10:00

„Hódítsd meg a biteket” online informatika
verseny

9ny és 9. osztályok

Informatika szaktanárok

Díjazásra
10000 Ft

2022. November 7.-18. között

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói
Verseny

3 fő

Lázár András

-

Még nincs kiírás, vsz.dátumok
Jelentkezés : 2023.január közepéig
Verseny:
Kb. 2023. Febr.2
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Jelentkezés:
2022.09.16., feltöltés 23.-ig
Verseny:
2022.nov.15.kedd, 14:00

Medve Szabadtéri Matematikaverseny 2023

30 fő

Lakatos Orsolya,
Vörösmarty Balázs
Hauber Anna
Turák Diána

szeptember
1-21.-ig
kedvezményes
előnevezéssel 2700Ft/fő,
ebből
1000Ft/fő
tanulótól,
1700Ft/fő
támogatás

2023. április 22., Városliget

MaTech Országos Kreatív Matematika Verseny
10. és 11. osztályos tanulók, 3 tagú csapat

1 csapat/
3 fő

Péterffy Erzsébet
szaktanárok

3 számítógép

Még nincs kiírás, vsz dátumok
jelentkezés
2022.dec.1-15,
első forduló dec. 16-tól indul
kb. 2023.január 17 a verseny

„Kódolás órája” háziverseny keretében, a kezdő
osztályokban

3 osztály

Szaktanárok

díjazásra 10000Ft

2022. december 152023.január 5.

Éves ütemterv
(témák: házi versenyek, felkészítés, programok, bemutató órák, tan. kirándulás, vizsga, szakkör stb. időrendbe szedve)

Dátum

Felelős

Feladat

Augusztus

Munkaközösségi
értekezlet:
munkaterv kialakítása

Szeptember

Tanmenetek megírása

Szeptember

Az
online
oktatás
feltételeinek Informatika tanárok
megteremtése a bejövő osztályok
tanulóinál
A
Classroom-csoportok
adminisztrálása, előkészítése az új
tanévre

Erőforrásigény

éves Péterffy Erzsébet

Szaktanárok

Sikerkritérium

Számítógép, projektor

elkészült munkaterv

Számítógép

Határidőre
tanmenetek

Határidő

augusztus 26

leadott Szeptember 15.

Szükséges szoftverek A csoportok “léptetése”, 2022.október 1.
beszerzése
tavalyi tananyagok hatékony
újrahasznosításának
megoldása
A
tanulók
sikeresen
elkészítik
a
beadandó
feladatokat, szükség esetén
bekapcsolódnak a digitális
oktatási rendbe
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Informatika tanárok

Digitális tankönyv

A témakörök tanításához Augusztus 30.
felhasználható
digitális
anyagok
összegyűjtése,
megosztása

Szeptember

Informatika munkacsoport:
NAT2020 Témakörök megbeszélése

Szeptember

Tanulmányi versenyekre jelentkezők érintett szaktanárok
listájának összeállítása (OKTV matinfo, Arany Dániel)

Teljes lista

Szeptember 16.-ig

Október

TechCsajok
részvétel

lánycsoport
részvétele,
órarend figyelembe vételével

Időpont: 2022. október 11.
(kedd)
Helyszín: Budapesti
Műszaki
Egyetem, Q
épület (1117 Budapest,
Magyar Tudósok Körútja
2)

November

A felvételi előkészítő beindítása

November

OKTV

rendezvényen

matematika,

való informatika tanárok

Vörösmarty Balázs
Lantos Dóra

Számítógép, nyomtató, 3 csoport indítása
fénymásoló

informatika Lázár András

lebonyolítása

November

“Hódítsd
meg
a
biteket!” informatika tanárok
nemzetközi
informatikai
és

November 1.

kinyomtatott
feladatsorok

Sikeres lebonyolítás

mat: 2022.nov.15, 14:00
inf: 2022.nov.23., 14:00

számítógépek

Sikeres lebonyolítás

november 7-18.

számítógép, projektor

Elkészült prezentációk

November 21.

számítógép készség verseny
November

Munkaközösségi értekezlet a nyílt Érintett szaktanárok
nap matematika és informatika

Versenyekre
jelentkezők
listája,
nevezési
díjak
összegyűjtve

szekció
programjának
tervezéséreAz aktuális versenyekre
való jelentkezők listájának leadása
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November

Nyílt nap matematika és informatika Érintett szaktanárok
szekciójának levezetése

December

MaTech versenyre való jelentkezés Péterffy Erzsébet
és kezdeti online feladatok

December

Arany Dániel matematika verseny

számítógép, projektor, Sikeres lebonyolítás
robotok

Nov.29.-30.

számítógépek

Dec.1-16.

Sikeres lebonyolítás

lebonyolítása

Péterffi Erzsébet és szaktanárok kinyomtatott
feladatsorok

Sikeres
továbbjutás
fordulóba

lebonyolítás, December 1., 14:00-18:00
a
második

December

A „Kódolás Órája” világrendezvényhez
való
csatlakozás
szervezése
és
lebonyolítása, háziverseny keretében, 9.
ny; 9a.o

Szécsi Mária,
Péterffy Erzsébet
Vörösmarty Balázs
Marics István

Január

Informatika próbaérettségi összeállítása Informatika tanárok
és javítása az érettségire készülőknek

Számítógép

Elkészült
feladatsorok, 2023. január folyamán
hibátlan értékelés

Január

MaTech verseny első fordulója

Számítógépek, terem

Sikeres lebonyolítás

Körülbelül január 17

Január

Az I. félév zárásának adminisztrációs szaktanárok
feladatai

KRÉTA

Minden diák értékelése

2023. január 20.

Január

Központi felvételi vizsga lebonyolítása, Szaktanárok
dolgozatok kijavítása

Írószerek

Zavartalan
lebonyolítás, 2023.január 21.
határidőben, egységes javítás

Január

Munkaközösségi értekezlet a felvételi Érintett szaktanárok
dolgozatok javításának egyeztetése

feladatsorok

Hibátlan, egységes javítás

Informatika
Sikeres lebonyolítás
szaktanterem,
a
díjazáshoz
szükséges forrás
10000 Ft

Péterffy Erzsébet
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december 15-jan5..

2023.január 24 kedd.

Február

Fővárosi
Verseny

Informatika

Alkalmazói Lázár András, Szaktanárok

Február

Belső
Digitális ötletbörze

Március

Kenguru
matematika
lebonyolítása

Március

Pénz7

Március

Munkaközösségi értekezlet: a digitális A
munkaközösség
tagjai, A témahét weblapján Sikeres
tevékenységek 2023. márc.20.
témahét előkészítése
koordinátor Szécsi Mária és található anyagok
szervezése
más
Heim Judit
munkaközösségek tagjaival

Március

Digitális témahét

Március

Előrehozott érettségire készülő DK- Lázár András
fakultációs tanulók (emelt csoport)
próbaérettségije

Feladatsorok

Április

Matematika
megszervezése,
összeállítása és
évfolyamon

Számítógép, nyomtató, Elkészült
feladatsorok, 2023. Április 3.
fénymásoló
hibátlan értékelés

MárciusÁprilis-Május

Országos
kimeneti
mérések, Lázár András
kompetenciamérés lebonyolítása

számítógépek,
géptermek

Zavartalan megvalósítás

2023.március 6.-jún.9
2023.április 20-május 3.

Május

Munkaközösségi
értekezlet
–az Hauber Anna
érettségi
dolgozatok
egységes
javításához
szükséges
problémák
megbeszélése

Számítógép,
fénymásoló

Hibátlan értékelés

2023. május 11.

továbbképzés: Szaktanárok

verseny Péterffi Erzsébet

Lakatos Orsolya

feladatsorok, gépterem továbbjutó diák

Gépterem, projektor

Didaktikai
céloknak 2023.febr.6-10 héten
megfelelő
online
felületek/játékok kipróbálása,
gyűjtése, alkotása

Feladatsorok

második fordulóba jutó diák

2023.március 16., 10:00

Munkafüzetek

sikeres lebonyolítás

2023.márc.6-10.

Tantestület, koordinátor Szécsi Számítógép
Mária és Heim Judit

próbaérettségi Turák Diána,
feladatsorok Lakatos Orsolya
javítása a 12. érintett szaktanárok
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2023. február 2 körül

sikeres lebonyolítás

2023.márc. 27.-31.

Elkészült
feladatsorok, 2023. március 27.
hibátlan értékelés

Május

Érettségi dolgozatok javítása

Végzős csoportok tanárai

Számítógép, nyomtató, Hibátlan értékelés
írószerek

Május

Év végi összefoglaló dolgozatok Szaktanárok
összeállítása, megíratása, javítása a 910-11. évfolyamokon

Számítógép, nyomtató, Elkészült
feladatsorok, Május 15.-26.
fénymásoló
hibátlan értékelés

Május

Medve Szabadtéri Matematika Verseny Hauber Anna
Lakatos Orsolya
Turák Diána
Vörösmarty Balázs

Nevezési
díj: Sikeres szereplés
önrész+Tankerület+
IskolaAlapítvány

Május folyamán

Június

A tanév zárása

KRÉTA

2023. június 15.

Egész évben

Leginkább a szakkörös, TT-s csoport, Szaktanárok
valamint a fakultációk tanulóinak időbeosztásban
versenyre való készítése

egyéni Számítógép, nyomtató, Versenyeken
való Folyamatos
írószerek
eredményesebb részvétel

Egész évben

Korrepetálások az aktuális tananyaghoz Szaktanárok
való felzárkózás biztosítására.
időbeosztásban

egyéni

Szaktanárok

Minden diák értékelése

Betekintés
időpontja

Egyéni
fejlesztés Folyamatos
megvalósulása, a tantárgyi
átlagok emelkedése és a
bukások csökkenése

Belső és külső továbbképzések 2022-23 (egyéni és munkaközösségi is!)
Belső vagy
külső
továbbképzés

Belső

Téma

Digitális ötletbörze

Milyen képzéstípus
(szakvizsga, 30-60
órás továbbképzés,
tréning, konferencia
stb)

műhelymunka

ki vesz részt

Matematika
és
informatika szaktanárok
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Finanszírozási igény

-

Mikor?

február 6-17

aktuális

Belső

Tehetségfelismerés,
tehetséggondozás

tréning

tantestület

2022.okt.15

Külső

Nyelvi kompetenciafejlesztés

Erasmus+

Lantos Dóra

2022. aug.29.-szept.2

Külső

Közoktatásvezetői

szakvizsga

Vörösmarty Balázs

önköltséges

2022-23 tanév

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve
Dátum

Feladat

Felelős

Hol, kinél

Sikerkritérium

Határidő

Szeptember

Az elkészült tanmenetek
ellenőrzése

Péterffy Erzsébet,
Lázár András

A munkaközösség minden
tagjánál

Betartható, helyi
tantervvel
összhangban lévő
tanmenetek

Szeptember 15

Október

Óralátogatások

Péterffy Erzsébet

Marics István

Szakmai fejlődés

Október 31.

November

A nyílt napokra való
felkészülés
összehangolása

Péterffy Erzsébet

A munkaközösség minden
tagjánál

Sikeres nyílt napi
előadások

November 23.

A versenyekre jelentkező
diákok regisztrációjához
kapcsolódó
tevékenységek

December

Óralátogatások

Lázár András
Határidőnek
megfelelő
regisztráció, nevezési
díjak befizetése

Péterffy Erzsébet

Lantos Dóra
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Szakmai fejlődés

December 20.

Megvalósulás

Január

Az előrehozott
érettségire készülő 11.
osztályos diákok
tájékoztatása

Péterffy Erzsébet,
Lázár András

Informatikát oktató
szaktanárok

Szécsi Mária

A diákok megfelelő
tájékoztatása,
önértékelésük
fejlesztése

Január 31.

Együttműködés a
szülőkkel és az
osztályfőnökkel
Február

Óralátogatások

Péterffy Erzsébet

Lakatos Orsolya

Szakmai fejlődés

Február 28.

Március

Óralátogatások

Péterffy Erzsébet

Farkasné Hauber Anna

Szakmai fejlődés

Március 31.

Április

A matematika
próbaérettségi
lebonyolítása

Turák Diána

A végzős csoportokat tanító
szaktanárok

Megfelelő
feladatsorok,
javítókulcs
elkészítése,
zökkenőmentes
lebonyolítás, helyes
értékelés

Április 3.

Május

Az érettségi dolgozatok
javításának
összehangolása

Hauber Anna

A végzős csoportokat tanító
szaktanárok

Határidőre történő,
hibátlan értékelés

Megtekintés napja
előtti utolsó
munkanap

A matematika évzáró
dolgozatok
megszervezésének
ellenőrzése

Péterffy Erzsébet

A munkaközösség minden
tagjánál

Az egységes
értékelési
rendszernek
megfelelő
záródolgozatok
összeállítása,
határidőben való
értékelése, szükség
esetén
minimumvizsgák
megtartása

Május 31.

Május

Szécsi Mária
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Június

A tanmenetek
betartásának ellenőrzése

Péterffy Erzsébet

A munkaközösség minden
tagjánál

tanmenet minimum
90 % -os betartása

Június 15.

Kollégák tervezett óralátogatásai
Ki?

tervezett óralátogatások száma

Péterffy Erzsébet

3

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Ki?

Milyen feladatot lát el?

Lázár András, Fencz Györgyné,
Vörösmarty Balázs

Emelt szintű érettségiztetés

Lázár András, Fencz Györgyné, Szécsi Mária,
Lakatos Orsolya, Vörösmarty Balázs, Turák Diána

Érettségi elnöki

Fencz Györgyné, Lázár András,
Farkasné Hauber Anna, Marics István

Közoktatási szakértő

Szécsi Mária

Szaktanácsadó, ITMP-tagság

Lázár András

ITMP-tagság

Iskolán kívül társadalmi feladatokat vállaló pedagógusok

Ki?

Milyen feladatot vállal?

Lázár András

Iskolai Alapítvány elnök-helyettese

91

Budapest, 2022. augusztus 26.
A munkatervet készítette: Péterffy Erzsébet

Az iskolai munkatervbe javasolt egyéb programok, feladatok, megjegyzések
Javaslatok:
-Informatikából a középszintű vizsgára adott szoftverlista esetleges változásainak figyelemmel kísérése.

-A távoktatás tapasztalatait figyelembe véve, lehessen érettségi felkészítőket és korrepetálásokat online online megtartani
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10.5. 5. sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Osztályfőnöki munkaközösség
Vezetője: Kökény Ildikó
A munkaközösség tagjai: Turák Diána, Vörösmarty Balázs, Szakács Dénes, Faragó Orsolya, Farkasné Hauber Anna,
Dobai-Pásztor Erika, Péterffy Erzsébet, Gál Ferenc, Rosta Viktor, Tőkésné Pózna Gabriella, Farkas Zoltán, Dr. Varga Renáta,
Székely-Kékedy Kinga, Görhöny Bence, Kiss Julianna, Kökény Ildikó

Kiemelt feladat:
Ssz.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Feladat
Digitális oktatás
továbbfejlesztése. Digitális
értekezletek, közös platformok
használata.
Kapcsolattartás fenntartása,
bővítése a szülőkkel a KRÉTA
elektronikus naplón keresztül.
A közösségi szolgálat
követése
Házirend következetes
betartása és betartatása, a
tanulói hiányzások pontosabb
adminisztrálása
Kiemelt figyelem fordítása a
tanulási nehézségekkel küzdő
diákokra (autista,BTM, SNI,
ADHD stb.)
Gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatok ellátása

Felelős

Erőforrásigény

osztályfőnökök és
szaktanárok

megfelelő
számítástechnikai
eszközök, megbízható
internetkapcsolat

osztályfőnökök

szülök megfelelő
eszközellátottsága

Sikerkritérium

Határidő

folyamatos

szülői partnerség

folyamatos

osztályfőnökök

kapcsolattartás a diákokkal

folyamatos

osztályfőnökök

egységes fellépés,
folyamatos monitoring,
személyes elbeszélgetések

folyamatos

osztályfőnökök,
fejlesztő pedagógus
iskolapszichológus

Érintett diákok kiszűrése,
folyamatos monitoring,
szülői partnerség

folyamatos

Érintett diákok kiszűrése,
folyamatos monitoring,
szülői partnerség

folyamatos

osztályfőnökök,
fejlesztő pedagógus,
iskolapszichológus

iskolapszichológus

Éves ütemterv
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(témák: házi
versenyek, felkészítés,
programok, bemutató
órák, tan. kirándulás,
vizsga, szakkör stb.
időrendbe
szedve)Dátum
2022. augusztus 23-24.

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Csibenap

Bejövő ofők és végzős
diákok

Anyagi forrás,
sporteszközök, jutalmak,
írószerek
internet elérhetőség,
megfelelő mennyiségű
számítógép

lelkes diákok

2022. augusztus 23-24.

pontosság

2022. szeptember 30.

Lelkes tanulók, csapatok

folyamatos

Digitális napló kitöltése,
névsorírás, / OM, TAJszámok,
lakcímkártyákról másolat
Személyi adatok,
állampolgárság
ellenőrzése
2022. szeptemberKerületi sport
versenyekre nevezés
2022. szeptemberIskolai évfolyam szintű
sportversenyek
2022. augusztusTűz és balesetvédelmi
szeptember 1
oktatás a kollégáknak
Tűz és balesetvédelmi
oktatás a tanulóknak
2022. szeptemberOsztálytermek
november
rendbetétele
2022. szeptember
Szekrények
rendbetétele, kiosztása
2022. szeptember 5-6.
Osztálykirándulások
2022 szeptember 12.
Szülőértekezlet
2022. szeptemberÉrtekezlet-szalagavató
október.
szervezése
2022. aug-szeptember

2022. október 6.
2022. október 13-14.

Aradi vértanúkra
emlékezés
Szalagavató főpróba és
szalagavató

osztályfőnökök

testnevelők
testnevelők

sporteszközök

jelentkező csapatok

folyamatos

osztályfőnökök,
iskolavezetés

oktatási anyag

teljes létszám

2022. augusztusszeptember

osztályfőnökök

takarító, festőeszközök,
anyagi erőforrás
szekrények

segítőkész szülők és
diákok

2022. szeptembernovember
2022. szeptember

tantermek
helyszín, technikai
eszközök

motivált szülők
végzős osztályok

osztályfőnökök,
történelem szakosok
helyszín, technikai
eszközök

Állampolgári öntudat
formálása, kialakítása.
végzős osztályok

Bakai Magdolna
osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Szabóné Gábor Anikó
és az érintett
osztályfőnökök
osztályfőnökök,
történelem szakosok
Szabóné Gábor Anikó
és az érintett
osztályfőnökök
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2022. szeptember 5-6.
2022. szeptember 12
2022. szeptemberoktóber
2022. október 6.
2022. október 13-14.

2022. december 12.

Osztályértékelő,
helyzetelemző
megbeszélések a 9.b,
9.c és a 12. évfolyam
számára (5 osztály)
Nyílt nap az általános
iskolások számára,
tantárgyi túra
Fogadó óra

2022. december

Adományok gyűjtése

2022. december 20-21.

Tanári karácsony
Osztály karácsony

2022. november 14.

2022. november 2830.

Osztályfőnökök és
szaktanárok

Szabóné Gábor Anikó,
Lázár András
osztályfőnökök,
szaktanárok
osztályfőnökök

2022. november 14.

megfelelő számú
érdeklődő

2022. november 28-30.

szaktanárok

szülői jelenlét

2022. december 12.

Édesség, csokoládé

A segítés gyakorlatának
készséggé tétele.
Osztályközösségi tudat
erősítése

2022. december

fenyőfa, díszek

meghívott vendégek,
technikai eszközök
digitális napló

2023. január 12??
2023. január 20.

Jegyek lezárása

Iskolavezetés,
osztályfőnökök
szaktanárok

2023. január-február

Sítábor

testnevelők

2023. január 27.

Félévi értesítők

osztályfőnökök

2023. január 30.

Szülői értekezlet

osztályfőnökök

2023. február

Érettségire jelentkezés
közösségi szolgálat
teljesítése a
végzősöknek
Munkaközösségi
értekezlet
(Hogyan tovább
osztálykirándulás?)

Lázár András,
osztályfőnökök

2023. február 20.

megjelenés és aktív
részvétel

osztályfőnökök,
osztályok
Szabóné Gábor Anikó
Fencz Györgyné
Lázár András

Szülői fórum a
továbbtanulásról
10-11 évfolyam
(fakultáció választása,
továbbtanulás)
12. évfolyam
továbbtanulás
Pályaorientációs nap

2023. január 9.

szaktanárok

projector

megfelelő számú
érdeklődő diák, szülő

Sokszínű, változatos
programok
megfelelőszámú
osztályzat
felszerelések
megfelelő számú
jelentkező
ellenőrző, digitális napló digitális napló működése
működése

2022. december 20-21..
2023. január 9.

2023. január 12??
2023. január 20.
2023. január-február
2023. január 27.
2023. január 30.

jelentkezési lap

Osztályfőnöki
munkaközösség

2023. február

2023. február 20.
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2023. március 14.

Március 15. ünnep

2023. március 6. és 20.

2023. április 3.

Helyzetelemző
megbeszélések: márc.8:
9.a, 9.nyb, 9nyc, 10.a
március 22: 10.b, 10.c
+11. évfolyam
Szülői fogadóóra

2023. május 2.

Végzős tanulók lezárása

20223. május 5.

Ballagás

2023. május- június

Érettségi

2023. május 30.

Tanári kirándulás

szaktanárok,
osztályfőnökök
osztályfőnökök,
szaktanárok

papír-írószer

igényes műsor

2023. március 14.

szaktanárok

hatékony párbeszéd és
kommunikáció a
kollégák között

2023. március 6.és 20.

osztályfőnökök,
szaktanárok
szaktanárok

digitális napló

szülői érdeklődés

2023. április 3.

digitális napló

2023. május 2.

Szabóné Gábor Anikó
osztályfőnökök
osztályfőnökök,
szaktanárok

technikai eszközök

elegendő mennyiségű
osztályzat
jó szervezés és időjárás
diákok felkészültsége

2023. május-június

jókedv :)

2023. május 30.

Budapest, 2023. augusztus 26.
A munkatervet készítette: Kökény Ildikó
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2023. május 5.

10.6. 6. sz. melléklet Társadalomtudományi. munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Társadalomtudományi Munkaközösség
Vezetője: Fazekas András
A munkaközösség tagjai: Fazekas András, Goda Zsuzsa, Görhöny Bence, Marics István, Nesztinger Mária, Porkoláb
Gábor, Somogyi Gyula, Tömpe László, dr. Varga Renáta

Kiemelt feladat:
Ssz.

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

1.

Az 1956-os megemlékezésre
történő felkészülés

Nesztinger Mária

Internet, segédanyagok,
tankönyvek

Érdekes programok

2022. október 24.

2.

Rákóczi Szövetség
pályázatainak lebonyolítása

dr. Varga Renáta

Számítógép, nyomtató

A pályázat sikeres
lebonyolítása

2023. júniusig

3.

4.

5.

6.

Az új NAT-ra történő

Az egész

IKT eszközök, digitális

A NAT eredményes

felkészülés a 11. évfolyamon

munkaközösség

anyagok

bevezetése

A tanulmányi eredmények
javítása.

Minden szaktanár

Számítógép, nyomtatott és
digitális tananyagok

Az 1848-as megemlékezésre

dr. Varga Renáta és

történő felkészülés

Porkoláb Gábor

Sikeres tehetséggondozás.

Fazekas András és
Somogyi Gyula

Számítógép, nyomtató

Digitális tananyagok,
tankönyvek

A bukások elkerülése,
néhány századnyi

Folyamatos

átlageredmény javulás.
Minél több diák bevonása
a programokba

2023. március 14.

Eredményes (legalább
60%-os) emelt szintű
érettségik, továbbjutás a
versenyek második
fordulójába.
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2022. szeptember 14-ig

2022-2023-as tanév

Ssz.

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

7.

Tanárjelöltek segítése,
mentori feladatok

dr. Varga Renáta

Számítógép, tankönyvek

8.

Tanórán kívüli programok
lebonyolítása.

Sikerkritérium

Határidő

A „Hosszú gyakorlat”
legalább jó szintű

2022-2023-as tanév

teljesítése.
A múzeumi és egyéb
Minden szaktanár

Számítógép, nyomtató

külső programokon minél
több diák részvétele.

Folyamatos

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
Csoport neve, osztály

szintfelmérő ideje

Felkészítő tanár

---

Év közbeni belső tantárgyi mérések és vizsgák rendje
Csoport neve, osztály
9.b; 9.c., 10.b, 10.c

vizsga vagy mérés

Felkészítő tanár

mérés

Várható időpont

dr. Varga Renáta

2023 május/június

Külső szervezetek által meghirdetett versenyek tervezése:
Verseny neve

Résztvevők
várható létszáma

Felkészítő tanár

Várható költség (nevezési díj,
utazási költség,

Várható időpont

szállásköltség)
Horváth Mihály Történelem verseny

2 fő

Porkoláb Gábor

OKTV verseny történelemből

30 fő

Fazekas

András,

Somogyi

Ingyenes

2022. októberétől

Ingyenes

2022.

Gyula, dr. Varga Renáta
Estöri verseny

5 fő

dr. Varga Renáta

szeptemberétől
Ingyenes

2022.
szeptembertől
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Éves ütemterv
(témák:háziversenyek, felkészítés, programok, bemutató órák, tan. kirándulás, vizsga, szakkör stb. időrendbe szedve)
Dátum

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

2022. szeptember

Az új NAT bevezetése

Nesztinger Mária és dr.

Számítógép, digitális

Sikereses felkészülés

2022. szeptembertől

a 11. évfolyamon

Varga Renáta

tartalmak

A tanmenetek

Fazekas András

Számítógép, nyomtató

Betartható tanmenetek,

2022. szeptember 13.

Szeptember 13.

véglegesítése

a képességfejlesztés
előtérbe helyezése.

Szeptember 7.

Munkaközösségi

Minden szaktanár

Tankönyvek, atlaszok

A képességfejlesztés

és számítógép

hangsúlyossá válása a
tanári gyakorlatban. A

megbeszélés

2022. szeptember 7.

középiskolai történelem
atlasz használata.
Szeptember

Látogatás a Holocaust

Fazekas András

Internet

Dokumentációs
Központban

A 12. évfolyamos

2022. szeptember-

csoportok részvétele, a
látottak beépítése az

október

érettségi felkészítésbe.

Aquincum Múzeum
Szeptember

Jelentkezés az OKTVre.

Fazekas András

Nyomtató, számítógép,
fénymásoló

Minél több jelentkező.

2022. szeptember vége

Szeptember

Fenntarthatósági

dr. Varga Renáta

Internet

Minél több résztvevő

2022. szeptember

szakkör elindítása
Október

Múzeumlátogatások a

diák
Nesztinger Mária

Internet, nyomtató

Deák héten, pl.: Terror

Minél több résztvevő

2022. október 24-28

diák

között folyamatos

Érdekes programok

2022. október 6.

Háza
Október 6.

Megemlékezés az aradi

Görhöny Bence

Számítógép, nyomtató

vértanúkról. (Zene
Világnapja)
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Dátum
Október 24.

Október

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

Megemlékezés az

Nesztinger Mária

Nyomtató, internet

Minél több diák

2022. október 24.

1956-os forradalom és

bevonása a

szabadságharcról.

lebonyolításba.

Munkaközösségi

Fazekas András

értekezlet

Tankönyvek, digitális

Minden szaktanár

segédanyagok.

alkalmazni tudja az
érettségi

2022. október közepéig

felkészítésben.
Október

Wekerle
séta.

helytörténeti

Fazekas András

Nyomtató, fénymásoló.

A 11-es évfolyam
ismerje meg a környék

2022. október végéig

helytörténetét.
Október-november

OKTV verseny első
forduló.

Fazekas András

Internet, nyomtató,
tanterem biztosítása.

Legyen továbbjutó a
második fordulóba.

2022. november 7.

November

A tanmenetek

Fazekas András

Tankönyvek,

A tanmeneteknek

2022. november.

számítógép, internet

megfelelő haladás.

Számítógép

Az érettségik
bukásmentes, és jó

betartásának
ellenőrzése.
November

November

Munkaközösségi
megbeszélés az

A munkaközösség
minden tagja

érettségi

átlageredményű

követelményekről.

lebonyolítása.

Látogatás a Nemzeti

Somogyi Gyula

Internet, nyomtató.

Múzeumban
December

Parlamenti napok,
demokrácia játékok

11. fakultációs csoport

2022. november

2022. november

részvételével
dr. Varga Renáta

Tankönyvek,
számítógép, projektor.

A 12-es évfolyam
részvétele, az
elhangzottak beépítése
a társadalomismeret
témakörök anyagába.
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2022. december

Dátum

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

2023. január

A felvételi sikeres

Fazekas András

Nyomtató, fénymásoló

Sikeres felvételik.

2023. január és március

és tankönyvek

lebonyolítása.
Február

Megemlékezés a
kommunista diktatúrák

Minden szaktanár

Tankönyvek, nyomtató.

Megemlékezés a
tanórákon

2023. február 24.

dr. Varga Renáta és
Porkoláb Gábor

Nyomtató, fénymásoló

Sikeres programok

2023. március 11.

dr. Varga Renáta

Internet, nyomtató,

Minél több résztvevő

2023. júniusig.

fénymásoló.

diák

Nyomtató

Megemlékezés a

áldozatairól.
Március 14.

Megemlékezés az
1848-as pesti
forradalomról.

Március-június

Rákóczi Szövetség
pályázatainak
lebonyolítása

Április 16.

Holocaust-Emléknap

Minden szaktanár

2023. április 17.

tanórákon
Április

Fenntarthatósági
témahét

Minden szaktanár

Nyomtató, fénymásoló

A 9-11-es évfolyam
részvételével

2023.április

Május

Az érettségi írásbeli

Minden szaktanár

Nyomtató

Egységes értékelési

2023. május 17.

javításának
tapasztalatai
Június 4.

Nemzeti összetartozás
napja

elvek érvényesülése.

Görhöny Bence

Fénymásoló

Minden tanuló
részvétele

Bemutatóórák tervezése 2022-23
Bemutatóórát tartó pedagógus

A bemutatóóra témája, érintett
csoport

Belső és külső továbbképzések 2022-23
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Kiknek szól

2023. június 5.

Belső vagy
külső

Téma

továbbképzés
Külső

Milyen képzéstípus (szakvizsga,
30-60 órás továbbképzés,

ki vesz részt

Finanszírozási igény

Mikor?

tréning, konferencia stb
BME közoktatás-vezető

továbbképzés

dr. Varga Renáta

Önköltséges

2023. februárig

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve
Dátum
2022.
szeptember

Feladat
Differenciálás és kooperatív
munka

Felelős
Fazekas András

Hol, kinél
Somogyi Gyula

Sikerkritérium
Módszertanilag
választékos óra

Határidő
2022.
szeptember

megtartása
2022. október

A tantárgyi integráció
alkalmazása (11. évf.)

Fazekas András

Porkoláb Gábor

Módszertanilag
választékos óra

2022. október

megtartása
2022. október

2022.

Csoportmunka alkalmazása a
történelemórán (9. évf.)

Fazekas András

Somogyi Gyula

A történelmi fogalmak
gyakorlása

2022. október

Művészettörténet tanítása

Fazekas András

Goda Zsuzsa

A művészettörténet

2022. november

eredményeinek
felhasználása

november

történelemórán.
2022. február

A források feldolgozása

Fazekas András

Porkoláb Gábor

történelemóra keretében.

Szöveges források

2022. február

eredményes
feldolgozása.

2023. március

Ének. zene tanítása

Fazekas András

Marics István

Módszertanilag

2023. március

választékos óra
megtartása.
2023. április

Az érettségi követelmények

Fazekas András

Görhöny Bence

elsajátítása a 12. évfolyamon

Módszertanilag
választékos óra
megtartása.
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2023. április

Megvalósulás

Kollégák tervezett óralátogatásai
tervezett óralátogatások száma

Ki?
Porkoláb Gábor

5

Somogyi Gyula

10

dr. Varga Renáta

5

Görhöny Bence

5

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Milyen feladatot lát el?

Ki?
dr. Varga Renáta

DÖK, érettségi vizsgaelnökség

Budapest, 2022. augusztus 26.
A munkatervet készítette: Fazekas András
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10.7. 7. sz. melléklet Természettudományi munkaközösség munkaterve

Munkaközösség neve: Természettudományos munkaközösség
Vezetője: Tugyiné Czinkotai Krisztina
A munkaközösség tagjai:
Fodor Andrea
Győri Bernadett
Kiss Bernadett
Szakács Dénes

laborvezető, biológia tanár
laboráns
laboráns
kémia tanár

Tömpe László
földrajz- történelem tanár
Szarka Lajos
biológia-földrajz tanár
Selényiné Heim Judit
kémia- olasz tanár
Szilágyi Judit
fizika tanár
T. C. Krisztina
matematika-fizika tanár
Kiemelt feladat:
Ssz

Feladat

Felelős

Erőforrásigény

Sikerkritérium

Határidő

.
1.

Az
új
NAT
szerinti Tömpe László
természetismeret tantárgy Szakács Dénes
bevezetése
11.
évfolyamon

2.

A
partneriskolák Fodor Andrea
órarendjének kialakítása

tanmenet, új tankönyvek, Elégedett tanulók
laptopok
és tanárok
Folyamatos

Sikeres egyeztetés
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Augusztus

3.

A Deák-labor zavartalan Fodor Andrea
működésének biztosítása Fencz Györgyné

Fogyó eszközök pótlása, A
tervezett Folyamatos
meghibásodó eszközök laborórák
javíttatása,
rendszeres
havi
biztosítása

köpenyek színvonalas
mosatása, megtartása
beszerzések

két laboráns
4.

Új laboránsok betanítása

Beilleszkedés

Folyamatos

Folyamatos
tájékoztatás

Folyamatos

Folyamatos:

szaktanárok
5.

Rendszeres konzultáció Tugyiné
egymással,
Czinkotai
munkaközösségi
Krisztina
megbeszélések

6.

Természettudományos
Fodor Andrea
Feladatlapok, eszközök
szakkör
a
9nyC Heim Judit
természettudományos
Tugyiné
C.
csoportban
Krisztina

Elégedett tanulók

7.

Kirándulások, versenyek Munkaközösség
intézménylátogatások
tagjai
szervezése

Érdeklődő diákok,

Megvalósulás

Folyamatos

8.

Tehetséges

Tanterem

biztosítása, Megvalósulás

Folyamatos

való foglalkozás

tanulókkal
Szaktanárok

Internet, továbbképzések

külön feladatok
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heti 1 óra tömbösítve

Igény szerint korrepetálás
biztosítása
Felkészítés
fizikából Tugyiné
előrehozott érettségire
Krisztina

9.

C.

Sikeres
megvalósulás

Május

A tételsorok új NAT-nak
megfelelő átdolgozása
10.

Érettségire felkészítés és szaktanárok
sikeres lebonyolítása

Érettségire
tanulók

jelentkező Jó érettségi

Június

Kísérleti eszközök
11.

A
harmadik
emeleti szaktanárok
folyosó
dekorálása,
faliújság
folyamatos
frissítése

Az új ötletek támogatása,
a megvalósítás anyagi
feltételeinek
megteremtése

Aktuális
Folyamatos
tudományos hírek
megismerése, jó
közérzet

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
Csoport neve, osztály

szintfelmérő ideje

Felkészítő tanár

Biológia fakultáció

szeptember

Szarka Lajos

Földrajz fakultáció

szeptember

Tömpe László

Év közbeni belső tantárgyi mérések és vizsgák rendje
Csoport neve, osztály
Biológia fakultáció 12

vizsga vagy mérés
próbaérettségi

Felkészítő tanár
Szarka
Andrea
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Lajos,

Várható időpont

Fodor április

Földrajz fakultáció 12

próbaérettségi

Tömpe László

április

Kémia fakultáció 12

próbaérettségi

Heim Judit

április

Fizika fakultáció 11, 12

próbaérettségi

TCK

április

Külső szervezetek által meghirdetett versenyek tervezése:
Résztvevők
várható
létszáma

Verseny neve

Felkészítő tanár

Várható
költség
(nevezési díj,
utazási költség,
szállásköltség)

Várható
időpont

Biológia OKTV

2

Fodor
Andrea,
Szarka Lajos

nov. 17.

Földrajz OKTV

1

Tömpe László

január 27-éig
továbbítani

Vermes Miklós fizikaverseny

4

TCK

december

Fodor József
Verseny

Országos

Mikola Sándor fizikaverseny

biológia 10 fő

Szarka Lajos

3 fő

2500Ft/fő

január
február

TCK
Éves ütemterv

(témák:versenyek, felkészítés, programok, bemutató órák, belső tov.képzés, tan. kirándulás, vizsga, szakkör, stb. időrendbe szedve)
Dátu
m

Feladat

Felelős

Erőforrásigény
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Sikerkritérium

Határidő

aug.

Munkaközösségi értekezlet:
munkaterv megbeszélése.
a
a

A Tugyiné Czinkotai Szaktanárok
Krisztina

szept.

Bemutatkozás
osztályoknál
értekezleteken

belépő Munkaközösség
szülői minden tagja

szept.

Tanmenetének aktualizálása, az Szaktanárok
új
NAT-nak
megfelelő
természetismeret
tanmenetek
megírása

Régi tanmenet

Megvalósulás

Szeptember 15

Új helyi tanterv

Szaktanárok

Tehetséges
tanuló

2 fő

Szeptember

Kutatók éjszakája

Szaktanárok

Érdeklődő
tanulók

10-15 fő

Szeptember 30-október 1.

informatika
termek
szabaddátétele,
felügyelet
megszervezése

sikeres
lebonyolítás

Szeptember 26. – október
7

rendezvényre diákokat vinni
szept.

Minden szaktanár Szeptember 12.
ismertesse
elvárásait

Indulni az OKTV-n
szept.
szept.

Jól használható Augusztus 25.
munkaterv

Bemeneti természettudományos Tugyiné
mérések lebonyolítása a10A, 9B, Czinkotai
9C osztályokban
Krisztina

Állatok világnapja:

Október 4.

Szarka Lajos

okt.
Fodor Andrea

okt.

Természettudományos
meghívása a

előadók Szaktanárok

Projektor
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két
természettudomá
nyos előadás

Október

„ Nem középiskolás
rendezvényre
okt.

okt

fokon”

Természettudományos
Tugyiné Czinkotai Díjakra 10000Ft
csapatverseny a 10. évfolyam Krisztina
részére,
a
9/Ctt
csoport
vezetésével
Látogatás szervezése a Csodák Szilágyi Judit
Palotájába 9NyC/tt csoport
TCK

Megvalósulás

Deák héten
szerdán: okt.26.

2600 Ft/ fő

október-november

November eleje

nov.

Munkaközösségi
értekezlet: Tugyiné Czinkotai Szaktanárok
Felkészülés a nyílt napra
Krisztina

November 29

nov.

A természettudományos munka Szaktanárok
bemutatása a nyílt napon

nov.

A
kimeneti
mérések
előkészítéséhez
az
adatszolgáltatás határideje
Öveges szakkör

dec.

November 30

Érdeklődő
diákok

Heim Judit

gyertya, csillagszóró készítés
A félév zárása

jan.

Labor+eszközök Elégedett
szülők,diákok
tanárok

Munkaközösségi értekezlet:

Tugyiné Czinkotai
Krisztina

A félév értékelése
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8-10 fő

December 14

Szakmai fejlődés

Január

febr.

Érettségi tételek új
megfelelő átdolgozása

NAT-nak Tugyiné Czinkotai
Krisztina

márc.

Természettudományos
szóbeli felvételije

márc.

Digitális témahét programjában Szaktanárok
való részvétel

február vége

csoport Szaktanárok

Március 2, 3.

Informatikai
eszközök

4-5 dia készítése

Munkaközösségi értekezlet:
márc.

márc.

márc.

Víz
világnapja
tervezése,

Tugyiné Czinkotai szaktanárok
rendezvény Krisztina

Március

Március eleje

Víz
világnapja
alkalmából Tömpe
László,
szervezett rendezvény
Szakács Dénes

Diákok
aktív Március 20-24
részvétele
a
programban

Kimeneti természettudományos Tugyiné Czinkotai informatika
mérések lebonyolítása a 9. 10. 11. Krisztina
termek
évfolyamon
beosztásának
elkészítése
felügyelet
megszervezése

sikeres
lebonyolítás

ápr.

Fenntarthatósági
témahét Szarka Lajos
szervezésében
és
lebonyolításában részt venni

ápr.

Üzemlátogatás:

Érdeklődő
tanulók

Április

Megvalósulás

Heim Judit
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Március 6. – június 9.

Április

Szennyvíztisztító 9NyC/tt csoport
máj.

Érettségi dolgozatok javítása

jún.

Állatbemutató: A 10. évfolyamos Fodor Andrea
tanulók részére
Szarka Lajos
Az év zárása

jún.

Munkaközösségi értekezlet:

Szaktanárok

Megvalósulás
500 Ft/fő

Május
Június

Tugyiné Czinkotai
Krisztina

Szakmai fejlődés

Június

Az év értékelése
jún.

Az
érettségihez
szükséges Szaktanárok
kísérleti eszközök előkészítése

Június

Belső és külső továbbképzések 2022-23
Belső vagy
külső
továbbképz
és
külső

Téma

Érettségi elnök képzés

Milyen képzéstípus
(szakvizsga,
másoddiploma, 30-60 órás
továbbképzés, tréning,
konferencia stb
30 órás

ki vesz részt

Finanszírozási igény

Tömpe László

kiírás szerint

A munkaközösség-vezető belső ellenőrzési terve
Dátum

Feladat

Felelős

Hol, kinél
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Sikerkritérium

Mikor?

Határidő

Szeptember

Az elkészült tanmenetek Tugyiné
ellenőrzése
Czinkotai

A
munkaközösség

Betartható,
tantervvel,

helyi Szeptember
új vége

Krisztina

minden tagjánál

tankönyvekkel
összhangban lévő
tanmenetek

Október

Óralátogatás

Tugyiné
Czinkotai
Krisztina

Szakács Dénes

Szakmai fejlődés

November

A
naplóvezetés Tugyiné
ellenőrzése
Czinkotai
Krisztina

A
munkaközösség
minden tagjánál

Pontosan vezetett November
haladási
napló, vége
beírt osztályzatok

December

Óralátogatás

Szilágyi Judit

Szakmai fejlődés

Január

A digitális naplóvezetés Tugyiné

A

Pontosan vezetett Január vége

ellenőrzése,
szerinti
ellenőrzése

munkaközösség
minden tagjánál

haladási
napló,
beírt osztályzatok

Tugyiné
Czinkotai
Krisztina
tanmenet Czinkotai
haladás Krisztina

Október vége

December
vége

Február

Óralátogatás

Tugyiné
Czinkotai
Krisztina

Heim Judit

Szakmai fejlődés

Február vége

Március

Óralátogatás

Tugyiné
Czinkotai
Krisztina

Szarka Lajos

Szakmai fejlődés

Március vége
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Április

A
naplóvezetés Tugyiné
ellenőrzése
Czinkotai

A
munkaközösség

Pontosan vezetett Március vége
haladási
napló,

Krisztina

minden tagjánál

beírt osztályzatok

Tugyiné
Czinkotai
Krisztina

Szilágyi Judit

Szakmai fejlődés

A
munkaközösség
minden tagjánál

Pontosan vezetett Június
haladási
napló,
beírt osztályzatok,
tanmenet
minimum 90 %-os
betartása

Május

Óralátogatás

Június

A digitális naplóvezetés Tugyiné
ellenőrzése,
tanmenet Czinkotai
szerinti
haladás Krisztina
ellenőrzése

május vége

Kollégák tervezett óralátogatásai
tervezett óralátogatások
száma

Ki?
Minden szaktanár

1

Iskolán kívüli szakmai feladatokat ellátó pedagógusok
Ki?

Milyen feladatot lát el?

Fodor Andrea

Emelt szintű biológia érettségi javítása,
vizsgáztatás

Heim Judit

Emelt szintű kémia érettségi vizsgáztatás

Tömpe László

Emelt szintű földrajz érettségi javítása,
vizsgáztatás
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Tömpe László

MFT Földrajztanári
elnöke

Szakosztályának

Az iskolai munkatervbe javasolt egyéb programok, feladatok, megjegyzések:
A 40-es labor teremben, a projektor homályos és torz képet vetít. Érdemes lenne az izzócsere helyett a projektort újra cserélni.
Kérjük, hogy folytatódjon a VGA kábelek HDMI-re való kicserélése, az új laptopok így használhatók ideálisan.
Budapest, 2022. szeptember 7.
A munkatervet készítette: Tugyiné Czinkotai Krisztina

114

10.8. 8. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve

Munkaterv 2022-2023-es tanév, Diákönkormányzat Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
DÖK patronáló tanár: dr. Varga Renáta DÖK elnök: Andrási Boglárka (11.a osztály)
DÖK tagok: osztályonként legalább egy képviselő
A DÖK gyűlés időpontja: minden hónap első szerda
Éves ütemterv
Dátum
szeptember

október

november

december

január
február

Feladat
DÖK munkaterv elfogadás, új tagok
bemutatkozása,
a
facebook/classroom
csoport aktualizálása
SZMSZ jóváhagyása
KIFŐ tagok megválasztása
Csibenap tapasztalatainak megbeszélése
(pozitívum-negatívum)
Tanulást-segítő csoportok létrehozása
Csapatépítő foglalkozás (iskolán kívül- pl.:
szabaduló szoba)
Október
6-ai
megemlékezés,
aula
feldíszítése
Fenntarthatósági szakkör elindítása
Szalagavató ünnepségen való segédkezés
Az 1956-os megemlékezés megszervezése,
az aula díszítése
Deák-hét programjainak szervezése (pl.
Deák-igazgató, „Nem középiskolás fokon
előadások)
Az Országos Diáktanács munkájába való
becsatlakozás
Nyílt Napokon a DÖK bemutatkozása
Haloween party/Tökfaragás
Mikulás
túra
szervezésében
való
segédkezés/Tanári Mikulás
Adománygyűjtés
Mézeskalácsház-sütő verseny
Csúnyi-pulcsi verseny
A pályaorientációs napon való segédkezés,
előadók meghívása, témakörök ajánlása
Valentin-nap megszervezése
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Felelős
Varga Renáta, elnök

elnök, tagok
tagok
12. évfolyam és a
bejövő évfolyam
elnök, tagok
elnök, tagok
11. évfolyam
elnök, tagok
10-11. évfolyam
11. évfolyam
elnök, tagok

elnök
elnök, tagok
elnök, tagok
9-10. évfolyam
9-10. évfolyam
elnök, tagok
elnök, tagok
elnök, tagok
elnök, tagok

március

április

május

június

Farsang (bejövő évfolyamnak, tematikus
termek kialakítása), játékdélután
Az 1848-1849-es megemlékezésben való
segédkezés
„Hátiszák nélküli” nap
A szóbeli felvételi vizsgán való segédkezés
Éves
közgyűlés
megszervezése,
lebonyolítása
A Hála Napja
„A
Fenntarthatósági
témahét”
megszervezése és lebonyolítása
„Bolondok napja”
Csini nap
Iskolakert gondozása (rendbetétel a
ballagásra)
DÖK NAP 04.28.
Tanértékelő kérdőívek kitöltése, segédkezés
Év tanára szavazás lebonyolítása
Csapatépítő foglalkozás (iskolán kívülkirándulás)
Tavaszi papírgyűjtés
Felkészülés
a
következő
tanév
Csibetáborára
Az éves beszámoló elkészítése

Egyéb tervezet: Hosszú foci, „Adj valami!” és a Deák Bál
Újdonság: i/DEÁK Napja
Budapest, 2022. szeptember 09.
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9-10. évfolyam
10. évfolyam
elnök, tagok
9-11. évfolyam
elnök, tagok
elnök, tagok
9-11. évfolyam
9-11. évfolyam
elnök, tagok
elnök tagok
elnök tagok
elnök, tagok
elnök, tagok
elnök, tagok
9-11. évfolyam
11. évfolyam
elnök, tagok

10.9. 9. sz. melléklet Egyéb foglalkozásként szervezett sportkörök, sportfoglalkozások szakmai
programja

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium sportkörének szakmai programja a 2022-2023-as
tanévre.
Általános adatok

I.

Sportkör neve: Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Sportköre
Székhely:

1192 Bp. Gutenberg krt 6

Felügyelete:

Az iskolai sportkör felügyeleti jogának gyakorlása az intézmény vezetőjét illeti meg.

A Sportkör célja és feladata

II.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
III.

Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzési lehetőség nyújtása az iskolai sportkör tagjai
számára. A mindennapos testnevelés biztosítása.
Az egészséges életmódra nevelés, a testi-lelki egészség megőrzése.
Az egyesületi foglakoztatási rendszeren kívüli, sportklubokban rendszeresen nem sportoló diákok
bevonása a sportköri munkába.
A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a rekreációnak a
biztosítása.
A tanintézményen belül a diákok számára házi bajnokságok, sportprogramok szervezése, lebonyolítása.
Tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való irányítása.
A kispesti és a wekerlei sportprogramokon, versenyeken való részvétel.
Magasszintű sportoláshoz elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosítása (pályázatok, támogatók keresése)
Iskolai sportcsoportok a 2022-2023-as tanévben

Foglakozás: Labdarúgás (fiúk-lányok)
ideje: Hétfő 15:00
vezető: Gál Ferenc
Korosztály : 9-12 évfolyam
Foglakozás célja:
•
•
•
•
•

Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlatok javítása, fejlesztése.
Labdarúgó és labdás koordináció fejlesztése
labdarúgó stratégiák és taktikai elemek tanulása és elsajátítása
játék
labdarúgó versenyeken való részvétel
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Foglakozás: Röplabda (fiúk-lányok)
vezető: Farkas Zoltán, Farkasné Hauber Anna
ideje: szerda15:00
csütörtök 15:00
Korosztály : 9-12 évfolyam
Foglakozás célja:
•
•
•
•
•

Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlatok javítása, fejlesztése.
Röplabda és labdás koordináció fejlesztése
Röplabda technikai és stratégiák és taktikai elemek tanulása és elsajátítása
játék
Röplabda versenyeken való részvétel

Foglakozás: Funkcionális edzés, kondicionális képességfejlesztés (fiúk-lányok)
vezető: Farkasné Hauber Anna, Gál Ferenc
ideje: hétfő –csütörtük 15:00
Korosztály : 9-12 évfolyam
Foglakozás célja:
•
•
•
•
•
•

Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlatok javítása, fejlesztése.
A gerincoszlop egészségének megőrzését elősegítő gyakorlatok rendszeres végeztetése.
Törzs, core és mélyizmok erőfejlesztése funkcionális működésük alapján.
Edzésminták, edzésmódszerek elsajátítása
táplálkozási és étrendi tanácsok
edzéselméleti tanácsok és információk átadása

Foglakozás: Szabadidősport (fiúk-lányok)
vezető: Görhöny Bence
ideje: péntek 14:00
túrák : kijelölt hétvége
Korosztály : 9-12 évfolyam
Foglakozás célja:
•
•
•
•

Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlatok javítása, fejlesztése.
Rekreációs sportok
Hétvégeken megrendezésre kerülő szabadidős sportesemények, túrák,
játék
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Tervezett eseménynaptár 2022-2023

IV.

Házibajnokságok
Október: labdarúgás
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Gál Ferenc
kirándulás
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Görhöny Bence
November: röplabda
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Farkas Zoltán
December: partizán kidobós
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Hauber Anna
Január-február sítábor
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Gál Ferenc, Farkas Zoltán
Március: április: labdarúgás
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Gál Ferenc
Április - május: kirándulás, túra
résztvevők: 9-12 évfolyam
vezető: Görhöny Bence

V. Tervezett versenyek
•
•
•
•

Háziversenyek
Kerületi sportversenyek őszi és tavaszi fordulók
Síverseny
Diákolimpiai indulások csapat és egyéni számokban

Budapest, 2022. szeptember 10.

Készítették: Farkas Zoltán, Farkasné Hauber Anna, Gál Ferenc, Görhöny Bence testnevelőtanárok
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10.10. 10 sz. melléklet Iskolakönyvtáros munkaterv

A gimnázium könyvtárának 2022/2023. tanévre tervezett feladatai
Folyamatos könyvtári feladatok:

Heti 32 óra nyitva tartás:
-

kölcsönzés
irodalomkutatás
tájékoztatás és segítség a könyvtár használatában
fénymásolás
könyvtári szakórák előkészítése
egyéb szakmai szolgáltatások (pl. keresés más könyvtárak
katalógusaiban)
napi statisztika vezetése
tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok

Heti 8 óra könyvtári feldolgozó munka:
-

állományalakítás (tervszerű, folyamatos gyarapítás)
leltárkönyvek naprakész vezetése
folyóiratok megrendelése, gondozása
feldolgozás
Szirén adatbázis retrospektív elkészítése
tartalmilag elavult dokumentumok kigyűjtése
állományvédelem és raktári rend ellenőrzése
egyéb adminisztráció

Ebben a tanévben a következő feladatokat szeretném megvalósítani:
Ebben a tanévben a legtöbb tantárgyból új, ill. átdolgozott tankönyvekre tértek át a tanárok. Ez indokolja,
h a régi, évek óta nem használt tankönyveket ebben a tanévben selejtezni kell.
A kikölcsönzött és vissza nem hozott könyvek állományból történő kivezetésének előkészítése.
Könyvtári dokumentumok felülvizsgálata

Marsi Marietta

könyvtáros
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