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2018/2019 tanév éves munkaterve
Tevékenység megnevezése

Felelősök

Tanévnyitó műsor elkészítése
Ezen a napon négy osztályfőnöki óra van megtartva.
Tanévnyitó a nappali tagozat számára 8:30-tól.
A felnőttoktatás számára 15.20-kor kezdődik az első tanítási óra. Tehera és Busz féléves képzés
indulása
A tűz-, és balesetvédelmi jegyzőkönyvel leadása 15 óráig a tanügyi titkárságon.
A tanórán kívüli foglalkozások időpontjainak leadási határideje 14:00

felelős: humán mk.vez. Molnár
Erika, Lánczos Ágnes
ig.
felelős: osztályőnökök;

Tanulói névsorok, adatok egyeztetése az iskolatitkárral. Törzslapok aktualizálása.
Az iskolai diákönkormányzat alakuló ülése, tisztségviselők megválasztása
Az osztályfőnök-helyettesek névsorának leadása

felelős: osztályőnökök, iskolatitkár,
igh-k, ig. DÖK
felelős: osztályőnökök

Az évközi gyakorlathoz befogadó nyilatkozatok leadása 09.14-ig a tanügyi titkárságra.
A felnőttoktatás számára az első tanítási nap: 15.20-kor kezdődik.
Igényfelmérés képességvizsgálatra
Egyéni konzultációs időpontok kijelölése, Bemeneti mérések kezdése humán tantárgyakból 10-12. évf.on (eszk:fénymasoló papír)/ Szakkörök lejelentése , megbeszélése, indítása
Bemeneti mérések kezdése humán tantárgyakból 10-12. évf.-on (eszk:fénymasoló papír)
Bemeneti mérések humán tantárgyakból 9. évf.-on (eszk:fénymasoló papír)
Kar.lak munkaközösségi értekezlet
17:00 Szülői értekezlet Kibővített munkaközösség vezetői
megbeszélés. Informális nevelőtestületi megbeszélés.
Törzslapok ellenőrzése, visszajelzés szept 29-ig.
Tanteremdíszítő-verseny meghirdetése.
Bemeneti mérések matematikából 9. évf.-on.
Bemeneti mérések informatikából 9. évf.-on.
Bemeneti mérések idegennyelvből tantárgyakból 9. -10 évf.-on.
Szakkörök megbeszélése, indítása, igény szerint.
Az évközi szakmai gyakorlathoz szükséges befogadó nyilatkozatok ügyintézése.
Tanmenetek elkészítése, aktualizálása, leadása.
DÖK gyűlés

felelős:osztályfőnök, szaktanárok,
fejl.ped.
felelős: pszichológus felelős:
h.mk

Az érintettek értesítése tandíjról.
Tanmenetek leadási határideje 15 óra (1 pld-t papír alapon, e-mailben mk.vez.-nek, az illetékes ighnak, és a bankid@bankidonat.net-re is)

felelős: ig., ált.igh és iskolatitkár

felelős: osztályőnökök
felelősök: osztályfőnökök, igh. ig.
mk.vezetők

felelős: h.mk
felelős: h.mk
szk.mk.vez
felelős: ált. igh. ig., iskolatitkár
felelősök: of.mk, DÖK
felelős:hmk.
felelős: r.mk
felelősök: iny.mk
igh-k, ig., szaktanárok
felelős: szaktanárok
felelős: szg.mk.vez
DÖK

Szülői értekezlet. Iskolai szülő választmány tagjainak megválasztása 17 órától
felelős:of.-k
Bemeneti mérések eredményeinek összesítése (1 pld-t papír alapon, valamint emailben az illetékes igh- mk vezetők, igh, ig.
nak).
Sportkörök indítása (sportkörök szerda,csütörtök)
felelős: testnevelési mk.vez
Karlak. munkaközösségi értekezlet
szk.mk
Gólyaavatás
DÖK
A szülői választmány névsorának (elérhetőségek) leadása az nevelési és felnőttoktatási igh-nak.
Felelős: of.mkvez
Munkavédelmi bejárás
Műszaki vezető
Reptérlátogatás
DÖK

09.25. -09.27. Újpesti Pályaorientáciáós szakmai kiállítás

Csóka István

EUROSKILL 09.26-28. Nyitott napok tervének összeállítása

felelős: sz.igh, nf.igh., szakmai
mkvez.-k,ált.igh., nf.igh ig.
Felelős: mk vezetők, igh, ig.

Intézkedési terv leadási határidő (kompetencia - mérés képesség fejlesztés)

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
Tankönyv kiosztás szeptember 04.-től, 3.em. könyvtárban.
felelős: tk. felelős, ig, nf.igh.,of.-k
Szeptember hónapban:egységes bemeneti mérés íratása, humán tantárgyakból,és matematika tantárgyból a 9.
Felelős: r.mk., h.mk. iny.mk.,
Bemeneti mérések humán tantárgyakból 10-12. évf.-on (eszk:fénymasoló papír)
felelős: h.mk
Munkaközösségi szinten részt veszünk az OFI által szervezett kísérleti tankönyvek kipróbálásában igény szerint.
Felelős: h.mk., r.mk.érintett
Szakkörök megbeszélése, indítása.
mk.vez,
Tanulók kiválasztása és felkészítésének összehangolása a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai
karlak. mk.
A tanulók beilleszkedésének támogatása, a korrepetálási, és különórai igények felmérése.
Felelős: karlak mk tagok
Munkaruha és műhely napló felvétele, a hónap elején.
Felelős: ausz.gy. mk., karlak gyak.
Középiskolák .... Börzéjére, Sulibörze …. az Újpesti Kulturális Központ - Ifjúsági Házban.
felelős: sz.igh, nf.igh., szakmai
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
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Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: (javítóvizsga) 2018. október 1–5., 8.00-tól. / Házi
spotversenyek ügyességi akadály verseny ( egyéni + csapat)/ Véradás /Regionális sportversenyekre
nevezés, részvétel
Autógyári látogatás szervezésének megkezdése / Reál mkk. Szakmai program
Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés
Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: (javítóvizsga) 2017. október 4. 10.00-tól.
Október 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
Megemlékezés október 6-ról az osztályfőnöki órákon. Segédanyagot a humán mk. állítja össze.
DÖK gyűlés

Pótnap: a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége: 2018.
október 8.
SzakMázz Pályaváasztási kiállítás 2018.10.09.-10.
SzakMázz Pályaváasztási kiállítás 2018.10.09.-10.
Műveltségi vetélkedő
Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. október
Részvétel szakmai vizsgákon, Sulibörze rendezvényeken
első tanítás nélküli munkanap/Áthelyezett munkanap, 2018. október 22., ledolgozása / Tanetestületi kirándulás

A 2018. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 10.12.-10.29 írásbeli, szóbeli: 11.08.-.22.
köszép sz. 11.19.-11.23.
Nyelvtanulásra motiváló, kreatív, dekorációs plakátverseny
A szakmai érettségi tantárgyaiból korrepetálást szervezünk az adott tantárgyakat tanító kollégák
részvételével.
Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák.
Október 17-19. : Látogatás szervezése az Automotive Hungary és az Autótechnika Autodiga szakmai
kiállításra. Szakközépiskolai szakmai elméleti munkaközösségi értekezlet.
Nyelvtanulásra motiváló, kreatív, dekorációs plakátverseny
Nyílt nap.
A felvételi tájékoztató közzétételének határnapja.
A 2018-19. tanévi tanulmányi területek rögzítése a KIR-ben, 10.20-ig.
Ünnepély: Megemlékezés október 23.-ról

Áthelyezett munkanap
Nemzeti ünnep. Munkaszüneti nap
Nyelvtanulásra motiváló, kreatív, dekorációs plakátverseny: Eredményhirdetés, díjkiosztás
Nyílt nap. Műveltségi vetélkedő
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

felelős: sz.igh, ig / Szőcs Ernő /
Doricsák Györgyika
felelős: sz.g.mk.vez
felelős: sz.igh, ig
DÖK,
of.mkvez,
felelős:of,sz.igh,
ig
felelős: igh. ig. of, of.mkvez,igh,ig
felelős: t.mk.
felelős of.-k , h.mk.
DÖK

sz.igh.,nf.igh,

felelős:sz.igh. nf.igh.
DÖK
szigh. Gyak.vez.
szk.mk.
felelős: nf.igh.
felelős: ált.igh. of.
iny.mk
szg.mk.vez
felelős: sz.igh
felelős: szg.mk, szk.mk.
Szk.mk
idegen nyelvi szaktanárok
felelős: sz.igh. és ált. és nf.igh.
szk.mkvez, ausz.mkvez.
felelős: ált.igh., ig.
felelős: h.mkvez., KolozsváriVarga
Judit, ált.igh. és nf.igh.

iny.mk
DÖK

Őszi szünet

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
időpontban kell megszervezni.
Október 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az osztályzatok
tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
Véradás
Házi spotversenyek, (sakk) eszközigény, érem , oklevél, kupa 3 db, sakktábla.
Regionális sportversenyekre nevezés, részvétel. Aktuális sportesemények látogatása, melyek a testnevelés
tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten. Gyalogtúra: Budai hegység Normafa – János-hegy –
Korrepetálások, szakkörök beindulása
Reptérlátogtás
Autógyári látogatás szervezésének megkezdése.

felelős: of, of.mkvez, igh,ig

Óralátogatások/hospitálások beindítása a 9. és 10. évfolyamon
A szakmai érettségi tantárgyaiból korrepetálást szervezünk az adott tantárgyakat tanító kollégák részvételével.

szk.mk..szg.mk, szigh.
Felelősök: ausz. mk.vez:
Szathmári Tamás, szaktanárok
Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k

Felelős: Szőcs Ernő
Felelős:Doricsák Györgyike,
Szőcs Ernő
Felelős: r.mk.
felelős: DÖK
Felelősök: szg. mk.vez: Szathmári
Tamás

Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel.
Versenyre jelentkezés kiírás szerint: Kenguru matematika verseny, SZKTV (okt.-nov.). 1000 Ft/fő
felelős: r.mk.vez
Börze (Sülysáp Általános Iskola,Vass Lajos Általános Iskola Pesterzsébet) egyeztetett időpontban a hónap folyamán. felelős: nf.igh.
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Mindenszentek napja, munkaszüneti nap
Pihenő nap

Az őszi szünet utáni első tanítási nap.
Igény szerint részvétel a Nyitott kapuk rendezvényeken az iskolánkban és külső iskolákban./ Házi
sportversenyek: asztalitenisz ( egyéni + páros ) / Kosárlabda: Bp: Középiskolás Streetball Bajnokság /
Versenyre jelentkezés: Kenguru matematika verseny OSZKTV
Magántanulók negyedéves beszámolóinak időpontja november 6-9-ig.
November 6-9-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése
az osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
DÖK gyűlés
Házi sportversenyek (asztalitenisz ). Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés
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DÖK
felelős: t.mk.

2018. november 10., szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – november 2. péntek pihenőnap
felelős:sz.igh. nf.igh., ausz. mk.
Szathmári Tamás, szaktanárok,
szk.mk.
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felelős: igh. ig., és iskolatitkár
szg.mk.
Szőcs/ Doricsák / Orbay
Reál MK vezető
felelős: igh. ig., felelős: of.-ök és
iskolatitkár,of.mkvez,

Nyilt nap. Fogadó óra 17 órától
szülői szervezet értekezlete, fogadóóra megtartása, 16.30-tól

felelős: igh-k, ig. szaktanárok
nf.igh

Mercedes-Benz Gyárlátogatás

DÖK

A 2018. évi október–novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2018. november 19–23.
Nevelési értekezlet (beiskolázással, felvételivel kapcsolatos téma).
Tanári sportdélután
A kompetenciaméréshez (szövegértés és matematika 10. osztály) szükséges adatok megküldése az
Oktatási Hivatalnak, 2018. november 23-ig.

felelős: ig.
DÖK
felelős: t.mk.
felelős: ált. igh., ig.

Pedagógus minősítés portfolió feltöltése
DÖK gyyűlés.

DÖK

Szakközépiskolai Szakmai Elméleti Munkaközösség értekezlet

felelős:szk.mk

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
időpontban kell megszervezni.
Látogatás a végzős autószerelő tanulókkal szakszervízben (pl. Filep dízel)
Műszaki vizsgabázis látogatása technikus csoporttal, autógyár látogatások. „ Nyilt napok" rendezvényben való
részvétel.
Házi sportversenyek (asztalitenisz) érem, oklevél, kupa, 12 db. ütő
Aktuális sportesemények látogatása, melyek a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten.
Magántanulók negyedéves beszámolóinak időpontja november 7-10-ig
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
November 7-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
Nevezés matematika versenyekre (OSZKTV, Kenguru 1000 Ft/fő) kiírás szerint (okt.-nov.). Diákok felkészítésének
megkezdése: OSZKTV, Kenguru mat.versenyre. Szakiskolások informatika versenye.
Jelentkezés a Fővárosi alkalmazói informatika versenyre.
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
Pályaválasztási kiállítás. Látogatás a vasúttörténeti múzeumba.
Óralátogatások és iskolalátogatások (pályaválasztási szülői értekezletek) folytatása,nyitott kapukon részvétel.
Autógyár látogatások
Börze (Budakeszi Általános Iskola , Ihász Bertalan Ált.Iskola Szada) (egyeztetett időpontban a hónap folyamán)
Börze (Syma Rendezvényközpont) (egyeztetett időpontban a hónap folyamán)
Szakképzési börze a hónap folyamán Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola

Felelős: auszer.mkvez,
szaktanárok, Rózsa Ignác
Felelős: ausz. gy.mk. , Czabay
Farkas György
Felelősök: Szőcs Ernő, Doricsák
Györgyike,
felelős: of.-k és iskolatitkár
Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
felelős: of.-ők, of.mkvez. ált.igh,
nf.igh
felelős: reál mkvez,

felelős: r.mk
felelős: karlak.gyak.mk. Tamás
József, karlak.mk.
ausz. gyak.mk.
felelős: nf.igh.,sz.igh.
felelős: nf.igh.,sz.igh.
felelős: nf.igh.,sz.igh.
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szombat
vasárnap
hétfő

december 4.
december 5.

kedd
szerda

december 6.
december 7.
december 8.
december 9.
december 10.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

december 11.
december 12.

kedd
szerda

61
62
63
64
65

66
67
68
69

december 13.
december 14.

csütörtök
péntek

december 15.
december 16.
december 17.
december 18.
december 19.
december 20.
december 21.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

70

71
72
73
74
75

december 22.
december 23.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

2018. december 1. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 24. hétfő pihenőnap
December 3-7-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése felelős: igh. ig., of.-k, of.mkvez,
az osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén). / Házi sportversenyek: lábtenisz
(egyéni + páros)
Szakmai házi versenyek lebonyolítása.
szk.mk.
Bővített igazgatói értekezlet
felelős:ig.,
t.mk.
Házi sportversenyek (lábtenisz.). Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés
Mikulás nap-DÖK.
DÖK
Plakát verseny eredményhirdetés

Bukásra álló tanulók értesítése ellenőrzőn és e-naplón keresztül! A munkvez. jelentése a 20%-nál
nagyobb bukási arányról (osztály/tantárgy).

osztályfőnöki mkv., mk. vez.,
szaktanárok

A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezettek száma alapján feladatlap-igény megküldése OH-nak
2018.12.13-ig.
12.13-14. Téli DÖK-ös kirándulás Bécsbe (Szervezés alatt, a tantestület engedélye után tudunk
részleteket mondani)

felelős: ált.igh

December 14-ig a 14. évfolyamos autószerelő. autóelektronikai műszerész tanulóink számára házi
szakmai verseny írásbeli fordulója.
Házi elméleti és gyakorlati verseny karosszérialakatos, járműfényező évfolyamonként.
Karácsonyi plakátverseny műveinek leadási határideje.
második tanítás nélküli munkanap/ áthelyezett munkanap – december 31. hétfő pihenőnap

Felelősök:szg. mk. vez.,
szaktanárok
karlak mk. és gyak. mk., t.mk.,
iny.mk., of.

Tanteremdíszítő-verseny eredményhirdetése.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap.
Karácsonyi megemlékezés osztályközösségekként.

felelős:DÖK, of.

DÖK

felelős: of.

Pihenő nap
Munkaszüneti nap
Téli szünet
Téli szünet

Pihenő nap

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
időpontban kell megszervezni.
Diákok felkészítésének megkezdése az reál tantárgyakból SZKTV-re és a Kenguru matematika versenyre.
Felelős: r.mk.
Házi sportversenyek (Tél: lábtenisz) érem, oklevél, kupa, 2 db. Labda.
felelős: testnevelési mk. Szőcs
Aktuális sportesemények látogatása, melyek a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten. Ernő, Doricsák Györgyike,
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
December 4-8-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az
felelős: of, of.mkvez, igh,ig.
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén)

január 1.
január 2.
január 3.
január 4.

kedd
szerda
csütörtök
péntek

január 5.
január 6.
január 7.

szombat
vasárnap
hétfő

január 8.
január 9.

kedd
szerda

január 10.
január 11.
január 12.
január 13.
január 14.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

január 15.

kedd

január 16.
január 17.
január 18.
január 19.

szerda
csütörtök
péntek
szombat

január 20.
január 21.

vasárnap
hétfő

január 22.

kedd

január 23.
január 24.
január 25.

szerda
csütörtök
péntek

január 26.
január 27.
január 28.

szombat
vasárnap
hétfő

január 29.
január 30.
január 31.

kedd
szerda
csütörtök

76
77
78
79
80

81

82
83
84
85

Munkaszüneti nap
Téli szünet
3. tanítás nélküli munkanap
4. tanítás nélküli munkanap Utolsó tanítási nap: szakképző iskolákban féléves, vagy keresztféléves
oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére.

A téli szünet utáni első tanítási nap. A téli szünet utáni első tanítási nap. 2018. január 3. és 2018.
március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat
Szőcs, Doricsák, Orbay
teljesítését és dokumentálását. / Házi sportversenyek: tollaslabda ( páros)
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT® (Országos Fittségi Mérés) 2019.
január 9. és 2019. április 26. között. A mérés eredményeit 2019. május 31-ig kell feltölteni a NETFIT®
rendszerbe. Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés

88
89
90

91
92
93

felelős: igh.-k, szaktanárok, of.-k

DÖK gyyűlés.

A 30%-os mulasztási határt meghaladó és ezért osztályozó vizsgára kötelezett tanulók névsorának
leadása.
Autószerelő, autóelektronikai szerelő háziverseny gyakorlati része az elméleti 1-6. helyezett
részvételével, a gyakorlati oktatásban dolgozó kollégák munkájával. Házi szakmai gyakorlati verseny
lebonyolítása.
A tanuló/gondviselő értesítése az osztályozó vizsgáról január 10-ig.
DÖK gyyűlés.Magántanulók féléves osztályozó vizsgáinak időpontja január 21-25-ig.
Féléves osztályozó vizsgák időpontja január 21-25-ig.

Felelősök: of-k, szaktanárok,
nf.igh.
szg.mk, ausz.gy. mk.
felelős: osztályfőnökök és
iskolatitkár

Reál mkk. Szakmai program
Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra (10 óra). Felelős:of. szaktanárok,

Osztályozó vizsgák január 01.21-01.25-ig.

86
87

igh., ig, of,

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról.
Szép magyar beszéd verseny
DÖK gyyűlés.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra (14 óra).
A tanítási év első félévének vége, félévi eredmények zárása. 1
Értesítés küldése az osztályozó vizsgán meg nem jelent tanulók gondviselőjének.
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (szaktanárok tanórai keretben).

sz.igh., nf.igh., mkvez.-k,
szaktanárok
felelős: h.mk, of.
of, humán mk.vez, Molnár Erika
és szaktanárok
felelős:DÖK
felelősök: ig. mentorok

Ötödik Tanítás nélküli munkanap.Félévi osztályozó konferencia. Nevelési nap.
*Osztályozó konferencia.

ig., igh, of.

Karlak. munkaközösségi értekezlet, DÖK Gyűlés
Házi sportversenyek (Teremfoci iskolai bajnokság csoportmérközések)

felelős:karlak.mk.
felelős:ált.igh., t.mk. Szőcs Ernő,

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT Országos Fittségi Méréskezdés: 2018. január 09.
felelős: testnevelési mk. Szőcs
és április 27. között.
Ernő
Házi sportversenyek (Tél: tollaslabda iskolai bajnokság indítása) érem, oklevél, kupa, 8 db. Ütő.
felelős: testnevelési mk. Szőcs
Aktuális sportesemények látogatása, melyek a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten. Ernő
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
Félévzáró dolgozatok megírása, értékelése
felelős: r.mk.
Látogatás BKV telephelyre.
felelős: karlak.gyak.Gál László
Magántanulók féléves osztályozó vizsgáinak időpontja január 16-19-ig
felelős: osztályfőnökök és
Féléves osztályozó vizsgák időpontja január 16-19-ig
iskolatitkár
Tanári és osztályfőnöki beszámolók az első félév tanulmányi és fegyelmi tapasztalatairól, a tanmenetbe illesztett
felelős: mk.vez.-k, of.mkvez., of.üzemlátogatások, gyárlátogatások előkészítése, aktuális teendőink áttekintése.
k, karlak. mkvez.
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Január 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az osztályzatok felelős: of, of.mkvez, igh,ig
felelős: h.mk.vez
Szép magyar beszéd verseny (verseny kiírásnak megfelelően)

február 1.

péntek

február 2.
február 3.
február 4.

szombat
vasárnap
hétfő

február 5.
február 6.
február 7.
február 8.

kedd
szerda
csütörtök
péntek

február 9.
február 10.
február 11.

szombat
vasárnap
hétfő

február 12.
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Lukács Veronika, Molnár
Erika
A félévi eredményekről értesítés 02.01-ig.
of. Mk.
Házi sportversenyek: teremfoci iskolai bajnokság csoportmérkőzések / NETFIT Országos Fittségi Mérés Testnevelők
/ Gápműhely látogatás februárban /
Fővárosi
Szathmári T.
Alkalmazói Verseny
Vígh Emilné
3.§ (2)*A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési
évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben* szabályozott esetekben - közismereti
képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető.
A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése
figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.
Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. február 4–8. 8.00-tól
Február 5-9-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítókkal egyeztetés az
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
Központi írásbeli felvételi dolgozatok kijavítási hatásideje
Félévi nevelőtestületi értekezlet Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés
A felvételi eredményének megküldése a felvételizők számára 2019.02.07.
Vasútszakmai program – Szolnok állomás látogatása

felelős: of., szaktanárok

A szakmai érettségire való eredményes felkészülés és a felkészültség mértékkének felmérése
a 12. évfolyamosok számára szakmai írásbeli próba érettségi.

Felelős: a 12. évfolyamon tanító
szakmai szaktanárok, szg.mk.vez

kedd

AOE által szervezésre kerülő online szakmai versenyen való részvétel.

február 13.
február 14.

szerda
csütörtök

Szülői értekezletek megtartása
Érettségi vizsgára és szakmai vizsgára történő jelentkezés határideje (02.15.)
Szép magyar beszéd verseny

február 15.

péntek

Tanári farsang

14. és 15. évfolyamon tanító
szakmai elméleti tanárok ,
szg.mk.vez
felelős: ált.igh. of.mkvez.
felelős: of, ált.igh., nf. igh.,
felelős:
szaktanárok
Felelős: Szathmári Tamás,
Lukács Veronika,

február 16.
február 17.
február 18.
február 19.
február 20.
február 21.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

DÖK gyyűlés.
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében 2019. február 21.– március 14.között.

felelős: DÖK
Felelős. reál mk.vez

február 22.

péntek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen részvétel határidő: kiírás szerint

14. és 15. évfolyamon tanító
szakmai elméleti tanárok ,
szg.mk.vez

február 23.
február 24.
február 25.

szombat
vasárnap
hétfő

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

Doba Anett,fn.ih
szaktanárok tanórai keretben

február 26.
február 27.
február 28.

kedd
szerda
csütörtök

95

96
97
98

Szalagvató

100

101
102
103
104

105
106
107
108
109

110
111
112
113

felelős: h.mk, r.mk
ig., igh
felelős:ált.igh.
DÖK
of.mk, nf.igh.

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
időpontban kell megszervezni.
felelős: r.mkvez.
OSZKTV verseny, kiírás szerint
NETFIT Országos Fittségi Mérés és a házi sportversenyek (Teremfoci iskolai bajnokság) folytatása.
felelős: testnevelési mk.Győri
Házi sportversenyek (Teremfoci iskolai bajnokság csoportmérközések). Aktuális sportesemények látogatása, melyek Attila
a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten. Sítúra: Visegrád – Nagyvillám sípálya ( feb.)
Szőcs Ernő
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
OSZTV , SZKTV elődöntő versenykiírás szerint
Fővárosi alkalmazói informatika verseny

felelős: r.mk

A szakmai érettségire való eredményes felkészülés és a felkészültség mértékkének felmérése érdekében a 12.
évfolyamosok számára szakmai írásbeli próba érettségi..

Felelősök: ausz. mk. vez
Szathmári Tamás 12-.ben tanító
szaktanárok
felelős: sz.igh., nf.igh., mkvez-k.
Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k

felelős: sz. igh, ig
felelős: inf.mk. Soósova Veronika

Munkaközösségi értekezletek, a félévi eredmények értékelése.
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Február 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az osztályzatok felelős: of, of.mkvez, igh,ig
tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén)

péntek

március 2.
március 3.
március 4.

szombat
vasárnap
hétfő

március 5.
március 6.

kedd
szerda

március 7.

csütörtök

Kompetencia mérés, előző évi eredmények értékelése
Házi sportversenyek (Teremfoci iskolai bajnokság döntők)
Ágazati szakmai érettségi tantárgyak versenyén való részvéte,határidő: NSZFH kiírása szerint.

felelős: igh. mk.vez-k,szaktanárok
felelős: t.mk, Szőcs Ernő
12. évfolyamon tanító szakmai
elméleti tanárok, szg.mk

március 8.
március 9.
március 10.
március 11.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Nőnapi megemlékezés

KT, férfi kollégák

EuroSkills verseny nemzeti válogatóján való részvétel, határidő: verseny kiírás szerint.

március 12.

kedd

A 13. évfolyamos tanulóinkkal látogatás a Gödöllői Gépmúzeum kiállításán

március 13.

szerda

Idegen nyelvi szép-kiejtési verseny

felelős:14. és 15. évfolyamon
tanító szakmai elméleti
tanárok,szg.mk.vez.
szg.mk.vez és szakmai elméleti
tanárok
iny.mk

március 14.

csütörtök

Megemlékezés 1848. március 15-ről

március 15.
március 16.
március 17.
március 18.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Nemzeti ünnep. Munkaszüneti nap

március 19.
március 20.

kedd
szerda

március 21.
március 22.

csütörtök
péntek

március 23.
március 24.
március 25.
március 26.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

március 27.

szerda

március 28.
március 29.
március 30.
március 31.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

115
116

felelős: ált.igh., Testnevelők/
Szathmári T. / Bori Mariann/
Doricsák Gy.

március 1.
114

NETFIT Országos Fittségi Mérés / Házi sportversenyek: teremfoci iskolai bajnokság döntők / Autógyár látogatás márciusban /
Nemzetközi Kenguru matematika verseny / Környezetvédelmi vetélkedő, a tavaszi időszakban

Március 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az felelős: of, of.mkvez, igh,ig
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén)
felelős: r.mk. mk.vez.-k, szg mk.
vez.,
Testnevelés munkaközösségi értekezlet /fogadó óra előtti megbeszélés, fogadó óra
felelős: tmk.
Fogadóóra megtartása.Szülői Szervezet értekezlet. Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés
Felelős: szaktanárok, igh. ig.,
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felelős:igh.ig.
felelős: h.mk. Lukács Veronika
Molnár Erika

A középiskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása 2019.03.18.
felelős:igh.ig. iskolatitkár
Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között. Környezetvédelmi vetélkedő felelős: szaktanár, of.
ÖKO hét.
Tematikus autós műszaki verseny idegen nyelven (projekt kiírás:rajzos pályamunkák képregények, rajz,
és más, egyéb megjelenítési formában, pl.kollázs ) március 3. hete
Szakközépiskolai Szakmai Elméleti Munkaközösség értekezlet.
DÖK gyyűlés.
Idegen nyelvi szép-kiejtési verseny: Eredményhirdetés, díjkiosztás
Nemzetközi Kenguru matematika verseny (versenykiírás szerint)
Szakmai versenyek, üzemlátogatások, gyárlátogatások, a szakmai nappal kapcsolatos előkészületek.

felelős:szk.mk.,
DÖK
iny.mk
felelős: r.mkvez
szk.mk.

Tematikus autós műszaki verseny idegen nyelven, eredményhirdetés :március 4. hete. A
pályamunkákat az iskola honlapjára, egyeztetést követően helyezzük el.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
Szakmai nap: szakmai előadásokkal az autószerelő és autóelektronikai műszerész nappali tagozatos
tanulóinak. Szakmai nap karosszérialakatos és járműfényező nappali tagozatos tanulóknak, a
tanévzárás, a szakmai vizsgák előkészítése.

felelős: iny.mk.
Felelősök: ausz. mk. vez
Szathmári Tamás, szaktanárok,
szk..mk.
Közismereti mk.vez.

Tavaszi Zakatolás – Gyermekvasút

DÖK

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
időpontban kell megszervezni.
OSZKTV regionális forduló
felelős: r.mkvez. és h.mkvez.
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
felelős: r.mk, Doricsák Györgyike
Környezetvédelmi vetélkedő (versenykiírás szerint)
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT® (Országos Fittségi Mérés) 2019. január 9. és
2019. április 26. között.
Házi sportversenyek (Teremfoci iskolai bajnokság döntők) érem, kupa, oklevél. Aktuális sportesemények látogatása,
melyek a testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten. Gyalogtúra: Pilisi hegység Csobánka –
Nagykevély – Ezüsthegy – Rókahegy – Csillaghegy hév mgl.( márc./ ápr.).
Tematikus autós műszaki verseny, idegen nyelven (projekt kiírás március 3. hete; eredményhirdetés március 4. hete).
A 13. évfolyamos tanulóinkkal látogatás a Gödöllői Gépmúzeum kiállításán. Költségek: három osztály 60.000,Ft/osztály összesen 13x30000= 90000 Ft
Szentendrei Közlekedési Múzeum látogatása

Szakmai versenyek, üzemlátogatások, gyárlátogatások, a szakmai nappal kapcsolatos előkészülete

felelős: t.mk. Szőcs Ernő,
Doricsák Györgyike

felelős: iny. mk.vez, Ásványi G.
felelős: ausz.mkvez., szaktanárok
Felelős: ausz. gyak.mkvez.
Bencsát János; karlak gy. mkvez.
és szakoktatók
felelős: karlak.mkvez.

április 1.

hétfő

április 2.
április 3.

kedd
szerda

április 4.

csütörtök

Március 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az felelős, of, of.mkvez, igh,ig
osztályzatok tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén)

április 5.

péntek

Érettségi tételsorok leadási határideje.
Szakmai gyakorlati tételsor leadási határidő.

felelős:mkvez; igh-k. ig.
felelős: sz.igh:szakmai mk.-ek és
mkvez-ek,

április 6.
április 7.
április 8.
április 9.
április 10.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között
Reál mkk. Szakmai program
DÖK gyűlés

inf.mk., of,

április 11.

csütörtök

A költészet napja alkalmából szervezett programok

április 12.
április 13.
április 14.
április 15.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése az OH-nak 2019.04.12./ SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

felelős:h.mk., KolozsváriVarga
Judit, mkvez-ek, szaktanárok,
felelős: ig, ált.igh.

Megemlékezés a holokauszt magyar áldozatairól/ Kiállítás az aulában
Tankönyvrendelés (alaprendelés) kezdete

humán.mk. Szalai László
tk.fel.

április 16.
április 17.

kedd
szerda

Hatodik tanítás nélküli munkanap,
Nevelőtestületi határozat az osztályozóvizsgára bocsátásról. Témanap/szakmai nap (POR nap)
Szakmai nap szakmai előadásokkal az autószerelő és autóelektronikai műszerész nappali tagozatos
tanulóinak.

felelős: ig
felelős: szaktanárok, of-k,
felelős: r.mk, h.mkvez Tarpai
Orsolya. Isk.pszichológus
nf. igh.

április 18.
április 19.
április 20.
április 21.
április 22.
április 23.
április 24.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

április 25.

csütörtök

április 26.

péntek

április 27.
április 28.
április 29.

szombat
vasárnap
hétfő

április 30.

kedd
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Felkészítés a szintfelmérő vizsgákra, háziverseny karosszérialakatos, járműfényező.
Házi sportversenyek: iskolai birkózás / NETFIT / Próba érettségi matematikából a végzős évfolyamok
számára
Szintvizsga időpontjának tervezete
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz
kapcsolódó rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Kibővített munkaközösség vezetői megbeszélés

Tavaszi szünet
Nagypéntek. Munkaszüneti nap

felelős: karlak gy.mk.,
szakoktatók, Illés Gergő,
Matematika szkt.
felelős: ig. igh.
Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k

felelős:DÖK

szg.mk.vez

Húsvét hétfő. Munkaszüneti nap
Tavaszi szünet
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
felelős: ig
Végzős osztályokban a 30%-os mulasztási határt meghaladó osztályozó vizsga 24-27
Végzős osztályok tanulói jutalomkönyv igényeinek leadása, Végzősök lezárásának határideje 14.00-ra
NETFIT® (2019. január 9. és 2019. április 26. között).
Az egyeztetett rangsor alapján a felvételizők és iskolájuk kiértesítése felvételről, elutasításról.
AUDI Gyárlátogatás

tmk. , ált.igh.
ig., ált.igh
DÖK

Autógyár látogatás a végzős tanulókkal hazai gyárban.

szg.mk.vez, szakmai elméleti
tanárok.
felelős: Ált. igh

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak. Végzősök osztályozó konferenciája.

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
NETFIT Országos Fittségi Mérés befejezése.
felelős: t.mk. Illés Gergő
Házi sportversenyek (Tavasz: iskolai birkózás) érem,kupa,oklevél. Aktuális sportesemények látogatása, melyek a
testnevelés tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten.
Magántanulók vizsgáinak időpontja április 3-7.-ig
felelős: osztályfőnökök és
iskolatitkár
Látogatás szakszervizben.
Felelős: karlak gy. mk. Borsos
Végzős diákjaink vizsgára felkészítésének segítése ütemterv szerint.
Tamás; ausz. gyak.mk. Vígh
Zoltán
Próba érettségi matematikából a végzős évfolyamok számára
felelős: r.mk
Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy
felelős: r.mk
osztályszinten.Egyéb reál versenyeken való részvétel, kb. 2-3 alkalom/tanév
Iskolai ACAD verseny
felelős: inf. mk Sztankics Nándor
Szintvizsgák lebonyolítása
felelős: igh.ig.
felelős: ausz.mkvez., szaktanárok
Autógyár látogatás a végzős tanulókkal hazai gyárban.
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Április 5-10-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az osztályzatok
tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén).
Véradás

Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
felelős: of, of.mkvez, igh,ig
Szőcs Ernő

május 1.

szerda

május 2.

csütörtök

május 3.
május 4.

péntek
szombat

május 5.
május 6.

vasárnap
hétfő

május 7.
május 8.
május 9.

kedd
szerda
csütörtök

május 10.

péntek

május 11.
május 12.
május 13.

szombat
vasárnap
hétfő

május 14.
május 15.
május 16.

kedd
szerda
csütörtök

május 17.

péntek

május 18.
május 19.
május 20.
május 21.
május 22.
május 23.
május 24.
május 25.
május 26.
május 27.
május 28.
május 29.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

május 30.

csütörtök

május 31.

péntek
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153
154
155
156
157

158
159
160

161

162
163
164
165
166

167
168
169
170
171

Munka ünnepe. Munkaszüneti nap
A végzősök utolsó tanítási napja.
Érettségiző osztályok dokumentációjának leadása aláírásra (bizonyítvány, törzslap) 14.00-ig
NETFIT / Házi sportversenyek: sakk
Kimeneti Mérés : 12. évf.
Ballagás

felelős: ált.igh. ig. of.
Szőcs - Orbay
Huszár Gyula

A 2019. évi május–júniusi középszintű írásbeli érettségi vizsgák: 2019. május 6-24.
Érettségi magyar nyelv és irodalom.
Rendkívüli felvételi eljárás tartása (szükség esetén): 2019. május 6.– 17.
Rendkívüli felvételi eljárás kiírása (szükség esetén): 2019. május 6 – augusztus 31.
Érettségi matematika.
Érettségi történelem
Érettségi angol nyelv. 9. – 11. évfolyam számára Kis-érettségi Idegen nyelvből. (4 órás érettségi
dolgozat megírása).
Érettségi német nyelv. 9. – 11. évfolyam számára Kis-érettségi Idegen nyelvből. (4 órás érettségi
dolgozat megírása).
DÖK gyűlés

felelős: igh. ig.

humán. Mk. Of.mk.vez,

iny.mk.
Iny.mk
Iny.mK
DÖK

Szakmai írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. május 13–14., május 16–17., május 22. 8.00-tól
Érettségi biológia
Érettségi ágazati szakmai vizsgatárgyak
Hetedik Tanítás nélküli munkanap.
Érettségi informatika.
Szakmai írásbeli és interaktív vizsgák 2018. május 16. 10.00. NSZFH kiírása szerint
Érettségi földrajz (14 óra)
Rendkívüli felvételi eljárás esetén az igazgató dönt a felvételi kérelmekről 2019.05.17.
Esti reptérlátogatás

felelős: igh. ig.
DÖK

Részvétel a megírt szakmai írásbelik javításában, értékelésében.

szg.mk. , szk. mk, Szigh.

DÖK gyűlés

DÖK

DÖK gyyűlés.
felelős: DÖK
Országos kompetencia mérés: Szövegértés és matematika mérés, 10. osztályosoknak: 2019. május 29.
Pótnap: a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége: 2019.
május 30.
A NETFIT® mérés eredményeit 2019. május 31-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe. / Pedagógus
napi ünneplés

A kirándulások és tanórán kívüli foglalkozások pontos idejének leadása két héttel a foglalkozás előtt. Engedélyeztetni kell az igazgatóval és tanórán kívüli
BGSZC verseny felkészítés, részvétel. Aktuális sportesemények látogatása, melyek a testnevelés tantárgyakhoz
Felelős: t.mk.
Kimeneti mérés: 12. évfolyam, érettségi eredmények kiértékelése
felelős: inf.mk
Látogatás Hungaroringen.
Felelős: karlak.gy.mk. Halász
Felkészítés a gyakorlati vizsgákra, vizsgák segítése.
Bertalan.szk.mk.
ausz.gy.mk.
Részvétel a megírt szakmai írásbelik javításában, értékelésében.
felelős: ausz.mkvez., szaktanárok
Biciklitúra tavasz: Velencei-tó (Déli pu. vonattal)
Színház látogatás, általános műveltséget fejlesztő kiállításokon való részvétel (igény szerint). Témákhoz kapcsolódó
rendhagyó órák szervezése, tartása ( pl.: interaktív drámajáték/előadás; múzeumi óra, stb.).
Május 7-11-ig az aktuális hiányzásról történő tájékoztatás, illetve az osztályban tanítók egyeztetése az osztályzatok
tárgyában (osztálymegbeszélés hiányosságok esetén)

felelős:t.mk.
Felelős:: h.mk., of.mkvez., of-k
felelős: of, of.mkvez, igh,ig

172
173
174

június 1.
június 2.
június 3.
június 4.
június 5.
június 6.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

175

Dunai Hajókázás
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (június 4. )

DÖK
felelős: of, igh.

Betekintés az érettségi dolgozatokban.
Írásbeli vizsgadolgozatok megíratása matematikából, a 9-11. évf. számára
Jutalomkönyv igények leadása, a nem végzős osztályok tanulói részre.
Nyolcadik Tanítás nélküli munkanap/ Bánki nap. (DÖK nap)

felelős: igh. ig.
r.mk.
felelős: of,
DÖK

június 7.
június 8.
június 9.
június 10.
177/178 június 11.
június 12.
178/179

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

június 13.

csütörtök

június 14.

péntek

június 15.
június 16.
június 17.
június 18.
június 19.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

június 20.

csütörtök

2019.évi május–júniusi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2019. június 17–28.
Dokumentáció leadása aláírásra (bizonyítvány, törzslap) 15.00
A javítóvizsgára bukottak névsorának leadása.
A javítóvizsga tematikák, felkészülési segédlete elkészítése, leadása.
Beiratkozás a középfokú iskolákba 2019. június 20- 22.

június 21.

péntek

Tanévzáró ünnepély, jutalomkönyvek átadása.

műsorért felelős: h.mkvez,
Lánczos Ágnes
felelős: of.mk.vez

június 22.
június 23.
június 24.
június 25.
június 26.
június 27.
június 28.
június 29.
június 30.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Tanévzáró karlak. munkaközösségi értekezlet
A javítóvizsga feladatsorainak elkészítése, leadása.
Tanári sportdélután
Tanévzáró értekezlet
Fenntartó által jóváhagyott tankönyvrendelés leadása, Tanári sportdélután

karlak.mk.
Felelős: ált.igh, szaktanárok
felelős: t.mk.
felelős: ig. igh, mk.vez, of.
felelős: tk.felelős, ig.

176/8T

179/180
180/181

Pünkösd hétfő. Munkaszüneti nap
A 30%-os mulasztási határt meghaladó és ezért osztályozó vizsgára kötelezett végzős tanulók
névsorának leadása.
Évzáró DÖK gyyűlés.
Nevelőtestületi határozat az osztályozóvizsgára bocsátásról.

felelős: of.-k,igh,ig., szaktanárok
DÖK
felelős: of.-k,igh,ig., szaktanárok,

Utolsó tanítási nap.
Osztályozó konferencia.

felelős: of.-k, igh.

felelős: ig.,ált. igh.,iskolatitkárság

július 1.
július 2.
július 3.
július 4.
július 5.
július 6.
július 7.
július 8.
július 9.
július 10.
július 11.
július 12.
július 13.
július 14.
július 15.
július 16.
július 17.
július 18.
július 19.
július 20.
július 21.
július 22.
július 23.
július 24.
július 25.
július 26.
július 27.
július 28.
július 29.
július 30.
július 31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

titkársági ügyelet

titkársági ügyelet

titkársági ügyelet

titkársági ügyelet

titkársági ügyelet

augusztus 1.
augusztus 2.
augusztus 3.
augusztus 4.
augusztus 5.
augusztus 6.
augusztus 7.
augusztus 8.
augusztus 9.
augusztus 10.
augusztus 11.
augusztus 12.
augusztus 13.
augusztus 14.
augusztus 15.
augusztus 16.
augusztus 17.
augusztus 18.
augusztus 19.
augusztus 20.
augusztus 21.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

augusztus 22.

csütörtök

augusztus 23.

péntek

augusztus 24.
augusztus 25.
augusztus 26.
augusztus 27.
augusztus 28.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

augusztus 29.

csütörtök

augusztus 30.
augusztus 31.

péntek
szombat

titkársági ügyelet

titkársági ügyelet

Államalapítás Ünnepe. Munkaszüneti nap
Oktatók, tanárok első munkanapja;
Nyitóértekezlet
Munkaközösségi értekezletek.
Pótbeírás esti tagozatra. Tábor a kilencedikes osztályok részére? GÓLYANAPOK 9-17 ÓRÁIG

Felelős: igazgató
felelős mk.vezetők
iskolatitkár,DÖK

Írásbeli javító- és osztályozó vizsgák (magyar, matematika, idegen nyelvek, műszaki rajz).
Tábor a kilencedikes osztályok részére?
Szóbeli javító- és osztályozó vizsgák.
Tábor a kilencedikes osztályok részére?

Felelős: Tanügyi igh. és
munkaközösségvezetők. DÖK
Felelős:Tanügyi igh. és mk.vez.
DÖK

Pótbeírás
Törzslapok záradékolása
DÖK-Gólyatábor a leendő kilencedik évfolyamnak (Szervezés alatt, a tantestület engedélye után tudunk
részleteket mondani)
Szakgimnáziumi osztályokban tanuló diákok közösségi szolgálatáról szóló igazolások leadása
iskolatitkárnak.
Tanévnyitó értekezlet

felelős: ált.igh., isk.titkár
Felelős: osztályfőnökök
DÖK
felelős:of.-k, isk.titkár
Felelős: igazgató

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a
2018/2019. tanév rendjéről
Tanítási napok száma : szakközépisk-szakisk: 180 nap, szakgimnázium: 179 nap.
2.§ (2) A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc,
gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

sk-szakisk.: 7 nap, szakgimn.: 8 nap . Ebből 1 nap DÖK célra, 1 nap pályaorientácós célra használható fel.
5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás
munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Nevelési nap:

(1 nap)

Alkalmazott rövidítések:

1

ált.igh.: általános igazgató helyettes
nf.igh.: nevelési és felnőttoktatási igazgatóhelyettes
sz.igh : szakmai igazgatóhelyettes
gy.vez.: gyakorlati oktatásvezető
of.mk.: osztályfőnöki munkaközösség
h.mk.: humán munkaközösség
iny.mk.: idegennyelvi munkaközösség
r.mk.: real munkaközösség
t.mk.: tetnevelési munkaközösség
szk. mk.: (elméleti) Szakközépiskolai Szakmai Elméleti Munkaközösség
karlak.gyak.: (gyakorlati) járműfényező, karosszérialakatos és hegesztő szakoktatók
szg. mk.: (elméleti)szakgimnáziumi szakmai elméleti munkaközösség
ausz.gy. mk.: (gyakorlati) autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnkius munkaközösség
BECS: Belső Ellenőrzési Csoport
tk.f.: tankönyv felelős

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.
6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny: InformatikaI., II.; Matematika I. II. III.; Magyar irodalom; Magyar nyelv; Történelem; Idegen nyelvek
Diákolimpia® sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények
9.§ (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. Ha az adott versenyt a munkaterv elfogadásakor még nem hirdették meg, akkor a
tanítás nélküli munkanapok
nevelési nap
Dök-Báki nap
Témanap

Reál

12.01
12,15
01.28
05.06-07
05.16
06.07
04.17

Folyamatos:
- Aktuális szakmai jellegű kiállítások látogatása, amelyek a reál tantárgyakhoz kapcsolhatók, iskolai vagy osztályszinten.
- Egyéb reál versenyeken való részvétel
A fenti programok változhatnak, attól függően, hogy milyen a tanulók körében az érdeklődés.
Évi 2-3 programot szerveznénk, ehhez kérnénk a fenntartó hozzájárulását, programonként 20 ezer Ft-tal.
A Kenguru matematika versenyre való nevezés támogatását, ami 1000 Ft/fő.
Az OSZKT versenyre esetleg továbbjutott tanulóknak szintén finanszírozási lehetőséget kérnénk ( ebéd, szállás, közlekedés) Ennek körülbelüli összege 30 ezer Ft.

