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Bevezető 
 
A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény – iskola – szervezeti struktúráját az 1. sz. ábra 
szemlélteti. Tagintézményünk szorosan kapcsolódik a többi egységhez. 
 
Figyelemmel kell lenni arra, hogy egy nagy, sokszínű intézmény egyik tagja vagyunk. Így az iskola és 
tagintézményünk céljai kölcsönhatásban vannak egymással.  
Alapvetően meghatározzák a tervezést a fenntartó céljai, elképzelései.  
 
Szakmai, pedagógiai munkánkat meghatározza: 
 

� 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 
� 2011. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény módosításáról, 
� 2013. évi LV.tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. módosításáról,  
� 2013. évi CXXIX tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. Módosításáról, 
� az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről, 
� 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 
� az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 
� a KT. Tv. 40.§-ának (5) bekezdése (KIR adatbázisba való bejelentkezés; OM azonosító; tanulói - és 

alkalmazotti azonosító; pedagógus igazolvány), 
� 51/2012. ( XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásénak rendjéről,  
� 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 
� 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról, 
� a Magyar Közlöny 2012. június 4-i számában megjelent új NAT, 
� 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az OKJ-ról, 
� az 1992. évi XXXIII. tv ( KJT),  
� iskolánk pedagógiai programja. 
� A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet  
� Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 1. melléklet  

szakmai érettségi vizsgakövetelményei módosulnak – 2020 február 15. napján lép hatályba  
� A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

– a szakgimnáziumok kerettantervének módosítása 
� A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   
� A 2019/2020. tanév rendjéről szóló  

13/2018. (VI. 14.) EMMI  rendelet 
� A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. 

(II. 6.) NGM rendelet  
 
Fő feladatok: 
Az előttünk álló tanév fő feladatai közül is a legfontosabbak  

� a 2020/2021-es tanévre történő beiskolázás előkészítése  
� GINOP 6.2.3.-17-2017-00011 „Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése” 

projekt megvalósításában való részvétel 
 
A 2018/2019-es tanévben egy 9. évfolyamos osztályt - a 9.b-t - vontunk be a projektbe. Figyeltük a tanulók 
tanulmányi előmenetelét, a családi háttér, az egyéni képességek tükrében. Ha szükség volt a tanulók 
támogatást kaptak pszichológia, egyéni mentorálás és tantárgyi korrepetálás terén. A tanév bővelkedett 
közösségi programokban: családi nap, közös főzés, kirándulások, egészségnap, plakátverseny stb. Az előző 
év tapasztalatait felhasználva, a jelen tanévben minden 9. osztályban hasznosítjuk a projekt eredményeit. 
Az első hét a 9. évfolyamos tanulók számára beszoktató hét lesz, családi napot és közös főzést rendezünk 
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szeptemberben a tanulók és a szülők részvételével és ha szükséges itt is kapnak a tanulók egyéni 
megsegítést (pszichológia, egyéni mentorálás, tantárgyi korrepetálás). 
 
Mindezen szempontoknak megfelelni, a kitűzött célokat megvalósítani csak dinamikus, jól működő 
tantestülettel lehet.  
Iskolánk nevelőtestülete felkészült az előttünk álló feladatok megvalósítására, alkalmas céljaink elérésére. 
 

I. A tagintézmény szervezeti struktúrája 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. ábra 

A iskolánk szervezeti struktúrája több ponton, szorosan kapcsolódik a Centrumhoz és a többi 
tagintézményhez.  
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Humánerőforrás 
 

 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Kancellár: Leviczky Cirill 
Kancellár-helyettes gazdasági vezető: Vigné Holló Ibolya 
Főigazgató: Ignácz Bence 
Szakmai főigazgató helyettes: Madariné Ádám Györgyi 
 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 
Igazgató: Pongóné Kovács Erika 
Igazgató helyettesei: Brindzáné Kárpi Ilona, Ködmön András 
Gyakorlati oktatásvezető: Tarnóczi Márta Ibolya 
Munkaközösség vezetők: 

• Idegen nyelvi munkaközösség vezető: Hegedűs Viktória 
• Természettudományi munkaközösség vezető: Sági Éva 
• Humán munkaközösség vezető: Bálint Kinga 
• Osztályfőnöki munkaközösség vezető: Osza Gyöngyi 
• Szakmai munkaközösség vezető: Járóné Fekete Anita 
• Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség vezető: Jáger Erzsébet 
• Pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség vezető: Gillyné Vékony Ágnes 

 

Szaktanárok 

 
Név Feladat 

1. Almási Anett 9.a 

2. Balláné Kelemen Andrea  

3. Bagócsiné Lajdi Mária 14.D 

4. Bálint Kinga Humán munkaközösség vezető, 12. d 

5. Balogh Anett  

6. Berkeczné Mari Andrea  

7. B. Horváth Judit  

8. Bódogh Tamásné inkluzív nevelés tanára 

9. Brindzáné Kárpi Ilona  igazgató helyettes 

10. Bodány Lívia 14.B 

11. Budayné Turi Andrea  

12. Csepeliné Pálfi Eszter  

13. Czompó Mónika 9.e 

14. Dancsok Katalin 14.A 

15. Dávidné Huber Angéla 10.d 

16. Denk Ferencné 13.D 
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17. Fa Julianna könyvtáros, DT segítő tanár 

18. Gillyné Vékony Ágnes Pályázatfigyelő és tehetséggondozó 
munkaközösség vezető, 12.b 

19. Gulyásné Tornyai Szilvia  

20. Hegedűs Viktória Idegen nyelvi munkaközösség vezető 9.ny 

21. Ignácz Bencéné  

22. Jáger Erzsébet Önértékelő és kapcsolattartó munkaközösség 
vezető, 9.d 

23. Járóné Fekete Anita 9.f  Szakmai munkaközösség vezető 

24. Korom Krisztina 11.c 

25. Kovács Attila   

26. Ködmön András  igazgató helyettes, 12.e 

27. Kürthy-Kovács Tímea 11.e 

28. Magyarné Kuthy Petra  

29. Major Tibor  

30. Mihala Tímea iskolapszichológus 

31. Mócza Gabriella  

32. Nagy István  

33. Nyerges Andrea 11.f 

34. Osza Gyöngyi  Osztályfőnöki munkaközösség vezető, 11.d 

35. Péczeli József  

36. Pécsiné Hoffmann Erzsébet  

37. Pongóné Kovács Erika  tagintézmény-igazgató,   

38. Pusztai Klaudia 11.b, 15.A 

39. Sági Éva Természettudományi munkaközösség vezető, 10. a 

40. Seres Nikolett 10.b 

41. Tarnóczi Ibolya gyakorlati oktatásvezető,   
13.A, 14.E 

42. Tánczik Béla  

43. Tóth Viktor   

44. Vidéki Katalin  10.f 

45. Vincze Ildikó inkluzív nevelés tanára 

46. Zórity Adrienn 12.c 

47. Zsíros-Vig Anikó 9.b 
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Külső előadók száma: 19 fő,  

Helyi munkaközösség vezetői feladatokat lát el: 7 fő, 

Könyvtáros: 1 fő, 

GYES-en van 0 fő,  

Fejlesztő pedagógus: 2 fő 

Iskolapszichológus: 1 fő 

Személyi feltételek a 2019/2020. tanévre vonatkozóan 
 
Az oktató-nevelőmunkához a személyi feltételek az alábbiak szerint adottak:  
 
Pedagógus: 47 fő 
Gazdasági, ügyviteli: 6 fő  
 

A pedagógusok létszáma a jelenlegi osztály létszámnak megfelelő, a szakmai tantárgyak tanításához a 

néhány speciális tantárgy esetén külsős óraadókkal pótlójuk a hiányzó kollégákat.  

Az önálló gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi munkakör megszűnése óta részben a igazgató, a fejlesztő 

pedagógus és az osztályfőnök látja el eddigi munkáját. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2019/2020-as tanévben Vincze Ildikó és Bódogh Tamásné 

fejlesztő pedagógusok 78 diák tanulási képességének fejlesztését kezdte meg. Közülük 36 fő sajátos 

nevelési igényű fiatal, a többiek tanulási nehézséggel küzdenek. Ez az adat változhat.  

 

A munkánkat segítő technikai dolgozó  4 fő portás, 5 fő takarító, 1 fő karbantartó, 1 fő kisegítő dolgozó. 

Iskolánknak önálló munkaügyi eladója nincs, egy másik tagintézmény munkaügyi előadója heti 2 
munkaanap keretében végzi a humán erőforrásával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. 
 

II. Tanulói létszámok 
(2019. augusztus 31.-i állapot) 
 

évfolyam/szak 
beiratkozott létszám 

2019/2020. 
megjegyzés 

szakgimnázium 9. évfolyam 
169 fő 

(nyelvi előkészítő:22 fő 
sport osztályos:31 fő) 

szakgimnázium 10. évfolyam 84 fő (sport osztályos: - fő) 
szakgimnázium 11. évfolyam 104 fő (sport osztályos: 21 fő) 
szakgimnázium 12. évfolyam 81 fő (sport osztályos: 15 fő) 
Szakgimnáziumi létszám 
összesen 438 fő 

 

13. évfolyam 

44 fő 

ebből gyakorló ápoló: 6 fő 
gyógymasszőr: 7 fő  
gyógyszertári asszisztens: 6 fő 
kisgyermek gondozó: 25 fő 
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14. évfolyam 

84 fő 

gyakorló ápoló: 20 fő 
gyógymasszőr: 35 fő 
kisgyermekgondozó: 20 fő 
fitness-wellness: 9 fő 

15. évfolyam 12 fő  ápoló:  12 fő 
felnőttoktatás, esti tagozat 

13. évfolyam 
20 fő 

gyakorló mentőápoló: 6 fő 
gyakorló ápoló: 14 fő 

14. évfolyam 
47 fő 

gyakorló mentőápoló: 20 fő 
gyakorló ápoló: 27 fő 

15. évfolyam 
47 fő 

ápoló: 33 fő 
mentőápoló: 14 fő 

Mindösszesen 692 fő  
 

Az oktatás a 9. illetve 13. évfolyamon az új kerettantervek szerint folytatódik. A szakképzésben az új OKJ-

nak megfelelően szerveztük az osztályokat. 

Az érettségi utáni szakmai képzésben tanuló diákok a kamara által illetve kórházzal együttműködve tanulói 

szerződést kötnek. 

A második szakképesítés megszerzésének ingyenessé válásával iskolánkban lehetőség nyílt a felnőttoktatás 

fejlesztésére esti képzés formájában.  

További célunk megismertetni azokkal az emberekkel ezt a képzési lehetőséget, akik a második 

szakképesítésük megszerzésével a munkaerőpiacon eredményesebben tudnak megjelenni. 

III. Tárgyi feltételek 
 

Az alábbi tárgyi feltételek szükségesek lennének a megfelelő működéséhez: 
 
- A működés feltételei: 

� a tanulóink csoportbontásának biztosítása érdekében minden tanterem illetve tanteremként 

használható helyiséget teljesesen kihasználunk.   

� iskolánk teljes festését befejezték, az ablakok és nyílászárók cseréjével együtt.  

- Hiányosságok:  

Folyamatosan szükség lenne: 

� Az oktatást segítő berendezéseink közül a projektorok, nyelvoktatáshoz magnók, CD lejátszók 

cseréjére, mondernizálására, ezek elhasználódtak, drágább, mint ha új készüléket vásárolnánk.  

� Informatikai gépek elhasználódtak, fejlesztést igényelnek, mind eszköz, mind szoftver területen. 

Cél, hogy tantermenként egy számítógép rendelkezésre álljon. 

� A mosdók, mellékhelyiségek elhasználódtak, esedékessé vált felújításuk.  

� A fűtésrendszerünk korszerűsítése sürgős lenne.  További állagromlás várható. Ezért szükséges 

lenne a csatorna és fűtőrendszer teljes körű felújítása, cseréje. 
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� A tantermek a festés ellenére már nagyon megértek egy átfogó felújításra. A padlóburkolatok 

nagyon elhasználódtak, a linóleum néhol már balesetveszélyes. A falakat fedő burkolat elvesztette a 

színét, kopott, tönkrement.  

� Az aula tetővilágító ablakainak felújítása is időszerű lenne. 

� A vízvezeték csövek cseréje szükséges a további csőtörések megelőzése érdekében.  

� Az iskola hátsó bejáratánál a lépcsősor balesetveszélyes, illetve a hátsó kijáratok előtetői 

rohamosan romlanak, vakolat hullik, beázik. 

� A megemelkedett testnevelési órák száma, illetve a tanulói létszám indokolttá teszi új tornaterem, 
illetve öltöző kialakítását.  



Munkatervi és egyéb tervezett programjaink, iskolai rendezvényeink a 2019/2020-as tanévben 

Iskolai rendezvények Kiállítások Környezetvédelem Pályázatok Egészségfejlesztés Versenyek Egyéb 

Évnyitó műsor 
Pályaválasztási 
börze  

Udvartakarítás   Véradás Sport nap 
Pályaválasztási tájékoztatás 8. 
osztályosok részére 

Gólyaavató hét 
„Mi a pálya” 
pályaválasztási 
kiállítás 

Papírgyűjtés 

Határtalanul! program: 
Új vizeken járok - beszélgetés a 
szívemmel című pályázat  
Játék határok nélkül című 
pályázat 

 
Német nyelvi 
fordítóverseny 
 

Központi felmérések 

Iskolai ünnepségek: nemzeti 
ünnepeink, Aradi vértanúk 
napja 

 

Szelektív 
szemétgyűjtők 
kihelyezése az egész 
iskola területén 

 Erasmus programban részvétel 
- Olaszország 
 

Természetgyógyászat
i kiállítás és vásár  

Tematikus nyelvi 
nap 

 

Szalagavató      „Hónap játékosa” Nyílt nap az ált. iskolásoknak 
Szent-Györgyi hét 
megszervezése 

  Tehetséggondozás  OKTV verseny  

Szent-Györgyi ünnepség     DT sport versenyek  

Kézműves foglalkozások 
megszervezése 

   

Határtalanul! pályázat losonci 
vendégek érkezése,  
Tanulóink Szlovákiába történő 
utazása 

 SZÉTV verseny Fánksütés az aulában  

Adventi koncert  
Karácsonyi vásár 

      

Karácsonyi műsor, ebéd      Kitaibel Pál 
biológia verseny 

Osztályozó vizsgák szervezése  

Központi felvételi     Diákolimpia Osztályozó konferencia 
Szakma hónapja Szakképzési 

évfolyamaink 
bemutatkozása 
Szakmák 
éjszakája 

   „Gazdálkodj 
okosan” 
Pí-napi 
plakátverseny 

Nyíltnap az érettségizettek számára 

Megemlékezés a kommunizmus 
áldozatairól 

   Véradás Elsősegélynyújtó 
verseny általános 
iskolások részére 

 

Megemlékezés az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról 

   az Egészség 
világnapja vetélkedő 

Kenguru 
Matematikaverseny 

Egészségnap 

Diáknap       
Megemlékezés a holokauszt 
napjáról 

   
 

  Osztályozó vizsgák szervezése 

Ballagás      Osztályozó konferencia 12. évfolyam 
Előadás az esélyegyenlőségről      Osztályozó vizsgák szervezése 
      írásbeli érettségi 
      országos mérés 10. évf. 
Nemzeti összetartozás 
emléknapja 

     Osztályozó konferencia 9.-11. osztályok 



IV. A tanév munkarendje 
 

 

2019/2020. tanév rendjének meghatározó alapdokumentuma:   

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI  rendelet 

Szorgalmi idő: 

 A 2019/2020-es tanév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2020. 

június 15-én, hétfőn lesz. 

 A tanítási napok száma a szakgimnáziumokban 178.  

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. 

A szülők értesítése az első félévben elért eredményekről 2020. február 1-ig.  

Tanítási szünetek: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. november 4. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. január 6. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. április 15. (szerda). 

Középiskolai felvételi: 

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgák időpontja 2020. január 18-én 10 óra, a pótló vizsgák 

időpontja 2019. január 23-én 14.00 óra. 

Iskolai témahetek: 

A következő tanévben is lesznek témahetek, a következő három: 

a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között, 

a Digitális témahét 2020. március 23-27. között  

a Fenntarthatósági témahét 2020. április 20-24. között lesz. 

Érettségik: 

Az őszi írásbeli érettségik 2019. október 11-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, 

és a fizikával zárulnak, 2019. október 25-én. Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái emelt szinten 

2019. november 7-tól 11-ig tartanak majd, középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. november 18-től 

22-ig. 

A 2020. május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2020. május 4-én reggel 8 órakor kezdődnek a 

magyar nyelv és irodalom érettségivel. A májusi érettségi írásbeli vizsgái 2020. május 25-én zárulnak. 

A szóbeli vizsgák emelt szinten a központilag meghatározott időpontban, a középszintű szóbeli 

vizsgák pedig 2020. június 16. és 26. között lesznek majd. 

Országos mérések: 

Az országos kompetenciamérés időpontja a 2019/2020. tanévben 2020. május 27. 
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A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2020. január 8. és 2019. április 24. közötti 

időszak. 

Munkanap áthelyezések:  
 
e)    december 7., szombat    munkanap 
       december 24., hétfő    pihenőnap 
  
f)    december 14., szombat    munkanap 
      december 31., hétfő    pihenőnap 
 

Iskolai programjaink: 

1. sz. melléklet szerint  

Ünnepélyek: 

• tanévnyitó 2019. szeptember 02.  

• az 1956-os forr. évfordulója 2019. október 22.  

• Szent-Györgyi ünnepség 2019. december 6. 

• szalagavató 2019. december 7. 

• karácsonyi ünnepség 2019. december 20.  

• az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 2020. március 13.  

• ballagás 2020. április 30. 

• tanévzáró 2019. június 18. 

Megemlékezések: 

• aradi vértanúkról megemlékezés 2019. október 4. 

• a kommunista diktatúra áldozatai (iskolarádió) 2020. február 21.  

• a holokauszt áldozatai (iskolarádió) 2020. április 16.  

• a nemzeti összetartozás napja (iskolarádió) 2020.június 04. 

Értekezletek:  

• Alakuló értekezlet: 2019. augusztus 26.  

• Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30.  

• Osztályozó értekezlet: 2020. január 24.  

• Osztályozó értekezlet: 2020.  április 30.  

• Osztályozó értekezlet: 2020. június 15.  

• Tanévzáró értekezlet: 2020. június 29. 

Kapcsolattartás a szülőkkel:  

• Szülői értekezlet: 2019. szeptember 20., 2020. február 06. 

• SZMK-tagok értekezlete: 2019. október 10.  

• Szülői fogadóóra: 2019. november 21., 2020. március 26.  
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Kapcsolattartás a diákokkal: 

• havonta DT vezetői megbeszélés 

 

Munkaközösségek: 

• havi rendszerességgel megbeszélést tartanak egyéni egyeztetés alapján. 

 

Tanítás nélküli munkanapként felhasználható nyolc munkanap:  

• 2019. december  14. (szombat). (1. nap) 

• Pályaorientációs nap 2020. április 03. (2. nap) 

• Diáknap 2020. április 8. szerda (3. nap) 

• Nevelőtestületi kirándulás 2020. április 15. (4. nap) 

• Írásbeli érettségi vizsgák 1-3 napja 2020. május 04-06. (5-6-7. nap) 

• Írásbeli érettségi vizsga ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, informatika 2020. 

május 14. (8. nap) 

 

Intézményi, illetve csoportszintű feladataink a 2019/2020. tanév vonatkozásában: 

A 2019/2020-es tanévben is fontos az egyes munkaközösségek összehangolt, iskolánk oktatási-, 

nevelési-, képzési céljainak megfelelő, gondosan, átgondoltan felépített munkája. Ennek alapját képezi 

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

intézmények névhasználatáról, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a Kormány 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelete 

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről rendeleteknek megfelelően, a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet – a 

szakgimnáziumok kerettantervének módosítása,  a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 

31.) NGM rendelet a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend átdolgozása. 

Mindezek alapján a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Házirendben 

foglaltak ismeretén és alkalmazásán túl az egységes nevelési elvekhez való ragaszkodás.  

Helyi tanterveink többek között ezért is tükrözik, hogy a közismereti tantárgyak mi módon segítik elő 

szakmai palettánk elsajátítását. Célunk, hogy minél több közös örömben, eredményes, sikeres, 

tanulóink előmenetelét segítő, szolgáló eseményben legyen részünk. Ennek okán az egyes 

munkaközösségek kidolgozták munkaterveiket. Mindezek mellett az osztályfőnökök is elkészítették 

saját osztályaik munkatervét az idei tanévre vonatkozóan.  

Az idei tanév feladata lesz  az intézményi tanfelügyeletre való felkészülés, melynek időpontja:       

 2019. október 17. 
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V. Belső kommunikáció, e-napló. 
Kapcsolattartás iskolai honlapon és facebookon keresztül. 

 

A 2019/2020-as tanévben a KIR rendszer alapján a tanuló nyilvántartást és a tantárgyfelosztást 

rögzítettük KRÉTA-rendszerben. Az új tanévben már teljes körűen használjuk az új naplót. A 

feladatok közé tartozik az órarend beállítása, valamint a nevelőtestületi, tanulói és belépési adatok 

generálása. A KRÉTA rendszer új szolgáltatásainak megismertetése, pl. üzenet küldési lehetőség a 

rendszeren belül. 

VI. Hagyományaink ápolása és megőrzése 
 

A Szent-Györgyi díj átadása kiemelkedő hagyomány iskolánkban. Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek 

a díjnak az elnyerése komoly sikert jelent tanítványaink és pedagógusaink körében is.  

Ünnepeink méltó megünneplésének nevelő hatása vitathatatlan. Tanulóink tanáraik irányításával 

színvonalas ünnepségeket rendeznek közösségünknek és más közösségi rendezvényeken.  

 

2012-ben iskolánk elnyerte az „Ökoiskola” címet. Iskolánk fontos feladatnak tartja  a környezettudatos 

szemléletmód kialakítását, erősítését (ennek érdekében folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, illetve 

osztályfőnöki órákon, valamint az egyes tanórák anyagába beépítetten hangsúlyos szerepet kap többek 

között az anyag- és energiatakarékosság, a környezetvédelem; bekapcsolódunk a városi szintű 

papírgyűjtési- és műanyag kupak-gyűjtési versenybe; a „Te szedd!” Országos akcióhoz is újfent 

kapcsolódunk.  

VII. A tanulók felvétele 
 
Tagintézményünkben nagy gondot fordítunk a környezeti és a felhasználói igények monitorozására.  

Jövendőbeli tanítványainknak segítséget jelentenek a nyílt napok, amikor tájékozódhatnak a 

tagintézményünkben folyó képzésekről, szétnézhetnek a szaktantermekben és választ kaphatnak 

kérdéseikre. Nyílt napokat szervezünk nyolcadikos és érettségire készülő tanulóknak is egyaránt. 

Rendszeresen részt veszünk pályaválasztási kiállításokon, Szakmák éjszakáján és közvetlen 

kapcsolatot tartunk az általános iskolákkal. Részt veszünk a pályaválasztással kapcsolatos szülői 

értekezletükön. 

feladat határidő felelős megjegyzés 

nyílt napok 
2019. november 5. és 19. 
2020. március 10.-11. 

 igazgató és 
helyettesek 

 

pályaválasztási kiállításon 
részvétel 

2019. október - november 
 igazgató és 
helyettesek 

közösen a többi 
tagintézménnyel 

 
Az egészségügyi és szociális szakterületek társadalmi presztízsét növelni szeretnénk tájékoztató 

anyagok, szórólapok, hirdetések megjelentetésével. Fontos megvizsgálni, melyek azok a szakterületek, 



Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

 15 

amelyekhez humán erőforrásunk megfelelő lenne. Továbbá ki kell fejleszteni újabb módszereket 

képzéseink propagálására, hogy hatékonyabbak lehessünk.  

VIII. Iskolafogászat, iskolaorvosi vizsgálat, védőnő 
 
Az előző évekhez hasonlóan a 9-12. évfolyamos tanulók iskolaorvosi és iskolafogászati szűrését, 

valamint az alkalmassági vizsgálatok időpontját egyeztetjük, megszervezzük. Az érintett tanulókat 

tájékoztatjuk, a névsorokat az orvosoknak megküldjük.  A védőnő feladata az egészségügyi 

adminisztráció vezetése és kapcsolattartás az iskolával. 

IX. Fejlesztési területek 
A tanévben fejleszteni kell: 

� a tanulók tanulmányi munkáját, 

� tovább csökkenteni kell az igazolatlan hiányzások számát, és általánosságban az igazolt 

hiányzások indokoltságát rendszeresen ellenőrizni kell, 

� fejleszteni módszertani kultúránkat, növelni az interaktív eszközök használatát, 

� folyamatosan pontosabbá kell tenni az elektronikus napló vezetését, az információ áramlás 

átadását, 

� tovább fejleszteni, aktivizálni a tudásmegosztási rendszerünket. 

 
2019-ben az alábbi pedagógus kollégák készülnek még a minősítő eljárásra: 
Bálint Kinga Lujza  mester fokozat 
Sági Éva   mester fokozat 
Ignácz Bencéné  PED II. 
Kürthy-Kovács Tímea PED II. 
Tánczik Béla   PED II. 
 
A 2019/2020-as tanévben minősítésre jelentkeztek és novemberben töltik fel a portfóliójukat: 
Almási Anett 
Bódogh Tamásné 
Járóné Fekete Anita  
Kovács Attila Zsolt 
Nyerges Andrea 
Pécsiné Hoffmann Erzsébet 
Tarnóczi Márta Ibolya 
 

Feladatunk elősegíteni a sikeres eredmény elérését. 
 

Pedagógiai programunkban megfogalmazott stratégiai célunk („intézményünk szűkebb és tágabb 

környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével”) megvalósításának 

részletes tervét tartalmazza munkatervünk.  
 
Kecskemét, 2019. augusztus 30. 
 
 
         Pongóné Kovács Erika 
          igazgató 
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Melléklet 
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Éves munkaterv 
2019/2020-es tanév 

Természettudományi munkaközösség 
 

Tervezett feladataink: 
A Természettudományi Munkaközösség a következő programokat tervezete be a 2019/20-as 
tanévre: 
1) "Hónap játékosa" online verseny 
       Időpont: folyamatosan havonta 
        Felelős: Korom Krisztina 
 
2) "Gazdálkodj okosan" verseny 
      Időpont:  Pénz7 keretében 
      Felelős: Sági Éva 
 
3) Pí-napi plakátverseny, online kvíz 
    Időpont: március 13. 
     Felelős: Korom Krisztina 
 
4) Közismereti nap (a Családi naphoz hasonló közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó   

versenyfeladatok) 
    Időpont: Szent-Györgyi hét 
    Felelős: Berkeczné Mari Andrea 
 
Versenyek: 
Kenguru Matematikaverseny 
Megyei Matematikaverseny 
Felelős: Szmola Klára Imola 
 
Kecskemét, 2019.08.26. 

Készítette: Sági Éva 
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Idegen nyelvi munkaközösség 
 

Az idei tanév első munkaközösségi megbeszélését 2019. augusztus 26-án tartottuk. 
A tanév első fontos feladata a 9. évfolyamon a nyelvi szintfelmérők megíratása, amit 2019. 
szeptember első hetére tervezünk. Angol nyelvből egy online kitölthető verzióval készültek 
a kollégák, ezért erre a napra szükségünk lenne informatika teremre. (Fénymásoló 
tehermentesítése �) 
 
Tervezett programok: 
 
Szeptember: 
szeptember 26. Európai nyelvek napja – szünetekben előadások-vetítések a nyári 
programokkal kapcsolatban (Csiperó Dornbirn/Man szigetek, Erasmus - Milánó), 
figyelemfelkeltő plakátok készítése, online verseny meghirdetése (felelősök: nyelves 
kollégák) 
 
November: 
OKTV angol: 2019. november 25. 
OKTV német: 2019. november 11. 
 
December:   
(14) Adventi kirándulás Grazba (Felelősök: Hegedűs Viktória, Dávidné Huber Angéla) 
Bólyai német verseny (Felelősök: németes kollégák) 
 
Április: 
részvétel a digitális témahéten idegen nyelven (Felelősök: minden érdeklődő kolléga)  
 
 
Az idei tanévben is folytatódnak 

-  a kollégák által órakereten felül vállalt érettségi előkészítő foglalkozások 
- próbaérettségi vizsgák  
- emelt szintű képzések 
- szóbeli vizsgáztatások. 

 
Igény estén próbanyelvvizsga napot is szervezünk.  
 
Kecskemét, 2019.  augusztus 27. 

Hegedűs Viktória 
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AZ ÖNÉRTÉKELŐ ÉS KAPCSOLATTARTÓ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2019/2020 

 
 NÉV TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

 
IDŐPONT 

Önértékelő 
Munkacsoport 

Pongóné Kovács 
Erika, Brindzáné 
Kárpi Ilona 
 

Sági Éva mestertanári minősítése 2019. okt. 3. 
Ignácz Bencéné minősítése 2019. okt. 10. 
Kürthy-Kovács Tímea minősítésének 
koordinálása 

2019. nov. 7. 

Tánczik Béla minősítésének koordinálása 2019. nov. 8. 
Bálint Kinga mestertanári minősítése  2019. nov. 28. 

  Intézményi tanfelügyelet 2019. okt. 17. 
Kapcsolattartó 
munkacsoport 

Nagy István digitális faliújság folyamatos 
Korom Krisztina  iskolarádió folyamatos 

személyes 
kapcsolattartók: 

Pongóné Kovács Erika, Ködmön András 
(média); Kosikné Fa Julianna (DÖK); 
Ködmön András (közösségi munkaszolgálat); 
Tóth Viktor, Ködmön András, (edzők, 
sportlétesítmények); Bálint Kinga, Jáger 
Erzsébet (kulturális intézmények), Vidéki 
Katalin (egészségügyi és szociális 
intézmények); idegen nyelvet tanító tanárok 
(idegen nyelvű kapcsolattartás), Ködmön 
András (tankönyvrendelés) 

folyamatos 

Nagy István iskolai honlap folyamatos 

Jáger Erzsébet, 
Zórity Adrienn, Osza 
Gyöngyi, Hegedűs 
Viktória, Járóné 
Fekete Anita, 
Ködmön András 

facebook oldal, csoportok 

 

folyamatos 

 sajtó folyamatos 

Osza Gyöngyi, Jáger 
Erzsébet 

Határtalanul pályázat (Kecskemét – Losonc) 
– kecskeméti látogatás 

2019. szept. 30 – okt. 
4. 
 

Osza Gyöngyi, Jáger 
Erzsébet 

Határtalanul pályázat (Kecskemét – Losonc) 
– losonci látogatás 

2019. nov. 4-8. 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  2020. márc. 2–6. 
Hegedűs Viktória, 
Zórity Adrienn, Jáger 
Erzsébet 

Digitális Témahét 2020. márc.  23–27. 

 Fenntarthatósági Témahét 2020. ápr. 20–24. 
 
Kecskemét, 2019. augusztus 27. 

Jáger Erzsébet 
    munkaközösség-vezető 
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A humán munkaközösség tervei a 2019/2020-as tanévre 
 

 

1. Bemeneti mérések megíratása, kiértékelése szeptember első hetében 
(szövegértés, leíró nyelvtani alapismeretekből és történelemből). 

2. Eseménynaptárhoz kapcsolódó programok: 
november 13.  megemlékezés a magyar nyelv napjáról 
április 11. versposztolás (megemlékezés a költészet napjáról) 
december 7. közismereti vetélkedő 

3. Versenyek: 
Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen szeretnénk ismét 
tanulókkal elindulni. 

4. Színházlátogatás(ok) szervezése a kecskeméti Katona József 
Színházba, illetve szeretnénk az iskolánkba hozni az osztályterem-
színház legalább egy előadását. 

5. Kirándulás:  
12. évfolyamnak: Terror Háza Múzeum,  
Kecskeméten folytatnánk a Holocaust-sétát és a digitális városismereti sétákat. 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 28. 

 

      Bálint Kinga  

     munkaközösség-vezető 
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Szakmai munkaközösség munkaterve 
2019/2020.  tanév  

 
Tervezett időpont Program Felelős 

2019. augusztus Továbbképzés                                                                                             
Új módszertani technikák 
alkalmazása a gyakorlati oktatásban 

Tarnóczi Márta Ibolya                       

2019. szeptember                                                                                                             pályaszocializációs program 9. 
osztályosok részére                            

Bogdány Lívia    

 intézménylátogatás (kórház, 
bölcsőde, óvoda)                                    

Járóné Fekete Anita  
Tarnóczi Márta Ibolya                                                                                 

 szakmai munkaközösségi 
értekezlet                                                              

Járóné Fekete Anita  
 

2019. október pályaválasztási kiállítás                                   Tarnóczi Márta Ibolya                                                                                 
Járóné Fekete Anita  
Bogdány Lívia    

 szakmai munkaközösségi 
értekezlet                                                              

Járóné Fekete Anita  
 

2019. november 
 

nyílt nap 8. osztályosok részére                                        Tarnóczi Márta Ibolya                                                                                 
Járóné Fekete Anita  
Bogdány Lívia    

 Országos Természetgyógyászati 
Napok                                                       

Tamási Julianna 
Tarnóczi Márta Ibolya 
Bogdány Lívia 

2019. december 
Szent-Györgyi hét 

Elsősegélynyújtó verseny 8. 
osztályosok részére                                      

Tarnóczi Márta Ibolya 
Szakmai munkaközösség 

2020. január                                                                                                                 Továbbképzés Pusztai Klaudia 
 Szakmai munkaközösségi 

megbeszélés                                                        
Járóné Fekete Anita  
 

2020. február     Szakma hónapja  
 - szakmák bemutatkozása     
  -játékos szakmai vetélkedő 
 
-a szakma tudományos napja      
 
 
-beszámoló a spanyolországi 
szakmai gyakorlatról                                          

 
Pusztai Klaudia 
Járóné Fekete Anita 
Vidéki Katalin 
Denk Ferencné 
Bagócsiné Lajdi Mária 
Tarnóczi Márta Ibolya 
Járóné Fekete Anita                                                                                                          

2020. március Nyílt nap érettségizetteknek               Tarnóczi Márta Ibolya                                                                                 
Járóné Fekete Anita  

 Megemlékezés az 1848-as 
forradalom és szabadságharcról                           

Denk Ferencné 
Tarnóczi Márta Ibolya 

2020. április Pályaorientációs nap ( 04.03)                                               Bogdány Lívia 
 Szakmák éjszakája      (04.03.)                                                                               Tarnóczi Márta Ibolya                                                                            

Járóné Fekete Anita 
 Szakmai munkaközösségi 

megbeszélés                                                        
Járóné Fekete Anita 

2020. május Szakmai vizsgák 
 Oklevélosztó Ünnepség Denk Ferencné 

Tarnóczi Márta Ibolya 
2020. június 
 

Szakmai munkaközösségi 
megbeszélés                                                             

Járóné Fekete Anita 

Kecskemét, 2019. augusztus 28.  Járóné Fekete Anita 
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Pályázatfigyelő és tehetséggondozó munkaközösség 
Munkaterv 

2019/2020. tanév 
 

Hegedűs Viktória, Jáger Erzsébet, Zórity Adrienn a 2019-ben megkezdett továbbképzést 
folytatja az IKT-eszközök, alkalmazások használatáról kezdőknek. 
A Szegedi Tudományegyetem és a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala 
pályázatot hirdetett pedagógusoknak és diákoknak a DemoDuo nyári pedagógiai pilot 
projektjében való részvételre. A projekt célja a résztvevő fiatalok társadalmi- állampolgári 
szerepekre való felkészítése és ehhez kapcsolódóan a pedagógusok szakmódszertani 
eszköztárának a kollaboratív tudásépítés útján való fejlesztése.  A pályázatot elfogadták, a 12. 
C osztályból Bárdi Tamara, Deli Réka, Krepsz Zsófia és Ötvös Vanda, valamint Zórity 
Adrienn tanárnő vett részt a július végi négynapos szociotáborban, Gyulán. Ezt megelőzően 
tanári továbbképzés történt Budapesten, amelyen Zórity Adrienn vett részt. 
Az Erasmus+ szakképzési mobilitási projektre ebben a tanévben is pályázik intézményünk, 
mivel az eddigi két alkalommal tanulóink hatalmas lelkesedéssel vettek részt Olaszországban, 
Ausztriában és Spanyolországban, Barcelonában. Rengeteg tapasztalatot szereztek hasznos, 
tartalmas munkát végeztek nyári gyakorlatukat. 
Osza Gyöngyi tanárnő pályázott a Határtalanul programban Romániába, Költőink nyomában 
címmel, a pályázatot elfogadták, így az utazások ebben a tanévben történnek.  
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, terveinkben szerepel egy Erasmus+ idegen 
nyelvi pályázatba való bekapcsolódás, esetleg önálló pályázat elkészítése. Olyan pályázatban 
szeretnénk részt venni, ami a lemorzsolódással, annak okaival foglalkozik, összekapcsolva az 
angol nyelv gyakorlásával. 
 
Kecskemét, 2019. augusztus 28. 
 
 
 

Gillyné Vékony Ágnes 
munkaközösségvezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség 

2019/2020-as tanév munkaterve 

2019/2020 tanév 
 
2019. Szeptember: 
Évkezdéskor megbeszéltük az osztályfőnökökkel a tanév során elvégzendő feladatokat, a tanév 
rendjét és a tanév programjait. 

 
Évnyitó ünnepségünket a 10. évfolyam tanulói adták elő. 
 
Az osztályfőnökök az első tanítási napon megkapták az első napok legfontosabb teendőinek listáját, 
mely alapján indíthatták a tanévet. 
 
10.: Közösségi program - 10. évfolyam Látogatás a Nyíregyházi Állatparkba 

 
Első szülői értekezletek 2014. szeptember 20. 
A rövidített házirendet az elsős tanulók szülei megkapják. 
 
20.: Családi nap 
 
27.: Sportnap 
 
Október: 
4. Iskolarádió műsor keretében megemlékezés az aradi vértanukról (10. évfolyam)  
 
7-11.: Gólyaavató hét 
 
10.: Szülői értekezlet 
 
14.: Az iskolai papírgyűjtés tervezett időpontja 
 
22. Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom emlékére (12. évfolyam). 
 
November: 
13.: A magyar nyelv napja (Bálint Kinga) 
 
15. negyedévi figyelmeztetők beírása, mely után november 22.-én fogadóóra  
 
December:  
2-6.: Szent-Györgyi hét. 
 
6.-án tartjuk a Szent-Györgyi ünnepséget (Ködmön András)  
 
6. Adventi hangverseny 
 
7.-én Szalagavató ünnepség (11. évfolyam) 
 
18. Hagyományos karácsonyi vásár  
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20. Karácsonyi ünnepség a 9. osztályos tanulók közreműködésével 
 
2020. Január: 
24. félévzáró osztályozó konferencia Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök 
 
27. - A második félév első tanítási napja 
 
31. : Az első félévi értesítők kiadásának utolsó napja 
Felelősök: osztályfőnökök 
 
Február: 
6.: Visszajelzések az általános iskoláknak. – 9. osztályos osztályfőnökök. 
 
6. – Szülői értekezlet 9.-11. osztályok (17:00)   
Felelősök: osztályfőnökök 
 
21. - Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól – iskola rádiós műsor (10. évfolyam) 
 
Március: 
2-6.: Pénzügyi és vállalkozói témahét 
 
13. – 9:40 - Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról (tagintézményi ünnepség) 
Felelősök: a 13-os osztályfőnökök  
 
20. – Negyedévi figyelmeztetők beírásának időpontja  
Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök. 
 
23-27.: Digitális témahét, digitális nyelvi hét 
 
26. - Fogadó órák (16: 00-18: 00) 
 
Április: 
3.: Pályaorientációs nap; Szakmák éjszakája 
 
8.:  Diáknap  
 
16. : A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskola rádió) (10. évfolyam) 
 
20-24.: Fenntarthatósági Témahét 
 
30. : Osztályozó konferencia 12. osztályok  
Felelősök: tagintézmény-vezető, szaktanárok, osztályfőnökök 
 
30. : Ballagás (csütörtök – 17 óra) 
Felelősök: 11. évfolyam tanulói és osztályfőnökök 
 
Május: 
4.-20. : írásbeli érettségi és szakmai vizsgák 
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27. - Országos Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 
 
Nyári gyakorlatról tájékoztatás  
 
Június: 
4. - Nemzeti összetartozás emléknapja – megemlékezés 
Felelősök: 9. évfolyam és osztályfőnökök 
 
15. - Osztályozó konferencia 9.-11. osztályok 
Felelősök: tagintézmény-vezető, szaktanárok, osztályfőnökök 
 
16.: Évzáró ünnepség a 9-12. évfolyam diákjai részére 
Felelős: 9. évfolyam és osztályfőnökök  
 
Egyéb események: 
Az önkéntes munka lehetőségeiről és szabályairól a különböző 9-es osztályokban és a 10-es 
osztályban különböző időpontokban az osztályfőnökök, Ködmön András tart tájékoztatást. 
 
Folytatódik a Boldogság óra program több osztályfőnök közreműködésével. 
 
 

Kecskemét, 2019. augusztus 29.     Osza Gyöngyi 
munkaközösségvezető
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Fejlesztő pedagógusok 2019/2020. tanéves munkaterve 
 

2019. augusztus / szeptember 
 

1.) Tervezés, szervezés 
- Információk gyűjtése az első félévi munka megtervezéséhez 

(szakvélemények tanulmányozása, tanulók órarendje, tanulók státusza, 
diagnózisa a fejlesztős órarend megszerkesztéséhez). 

- Fejlesztő foglalkozások megszervezése (órarend kialakítása). 
- Konzultáció a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel. (A megvalósulás 

keretei: a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal egyeztetve a 
fejlesztés beépítése a tanulási folyamatba a különböző tanórákon.)  

- Segítségadás a szakértői javaslatok helyes értelmezésében. 
- Intézménykijelölések indítása a kilencedikes tanulók esetében.  
-  

 
2.) A kilencedik osztályos, vagy újonnan érkezett tanulási nehézséggel vagy zavarral 

küzdő tanulók év eleji felmérése – a szakértői véleményekre támaszkodva az alábbi 
területeken: 

• beszédfejlesztés:                                                   beszédészlelés 
                                                                                           beszédmegértés 
                                                                                           verbális memória 
                                                                                           szókincs 
                                                                                           kifejezőkészség 

 
• diszlexia reedukáció:            tévesztett betűk  

                                                                                           differenciálása 
                                                                                            olvasástechnika fejlettsége 
                                                                                            (szótag-szó szint) 
                                                                                            szövegértés fejlettsége  
                                                                                           

• diszgráfia reedukáció:           szöveg tagolása 
                                                                                           tudatos betűalakítás 
                                                                                           betűméret (növelése) 
                                                                                           írástempó (fokozása) 

 
• helyesírási szokásrendszer kialakultsága:             hangok időtartamának  

                                                                                            észlelése, differenciálása 
                                                                                            igekötős igék helyesírása 
                                                                                              mondatfajták, mondatvégi  
                                                                                              írásjelek                  
                                                                                              szótőleválasztás, eltérő  
                                                                                              ejtés-írás   
                                                                                            egybe-, különírás,összetett   
                                                                                              szavak helyesírása                 

• számolási készség, matematikai alapok 
     
 

3.) Dokumentáció 
 

- Egyéni fejlődési naplók, habilitációs naplók megnyitása és vezetése. 



Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

 27 

- Július, augusztus hónapban érkezett szakvélemények dokumentálása. 
- A szakvéleménnyel rendelkező új tanulók intézménykijelölésének és papírjuk 

érvényességének ellenőrzése, szükség esetén intézkedés. 
- A távozó tanulók dokumentációjának lezárása. 
- A szakértői javaslatok érvényesítésére vonatkozó kérelmek ügyintézése a 

tanévre vonatkozóan (szülői kérelmek, igazgatói határozatok), a kedvezmények 
és a státuszok bevitele az e-Krétába.  

- Év eleji felmérések értékelése. 
- Egyéni fejlesztési tervek készítése a mérések és a rendelkezésre álló 

szakvélemények alapján. 
- Az elektronikus naplóban a mulasztások vezetése. 
- Az év eleji statisztikai jelentésekhez segítségadás. 

 
 

4.) Azoknak a kilencedikes tanulóknak a felmérése, akik (a tanév eleji felmérések alapján) 
esetleg tanulási nehézséggel küzdenek. Konzultáció a szülőkkel és az 
osztályfőnökökkel. 

 
 

2019. októberétől a tanév végéig folyamatosan 
 

1.) A tanulási nehézséggel, zavarral küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásainak megtartása 
az egyéni fejlesztési tervek alapján. 

2.) A tanárok, tanulók vagy szülők jelzése alapján a tanulási nehézség / zavar kiszűrése 
céljából szakértői vizsgálat kezdeményezése az osztályfőnökök és a szaktanárok 
bevonásával. 

3.) Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal, a kollégiummal – szükség szerint 
pszichológus segítségét kérve.  

4.) Diagnosztikai felmérések 
- A tanév közben intézményünkbe átiratkozó különleges bánásmódot igénylő 

(SNI, vagy BTMN küzdő) tanulók vizsgálata. 
5.) Szervezés 

- Szükség esetén az órarend, illetve a csoportösszetétel módosítása. 
6.) Dokumentációs feladatok 

- egyéni fejlődési lapok, betétívek vezetése; 
- tanév közben eltávozott, illetve megszűnt státuszú tanulók anyagának lezárása; 
- az előírt kontrollvizsgálatok nyomon követése, indítása; 
- a dokumentációk elkészítése (osztályfőnök, szaktanár, gyógypedagógus, szülő 

bevonásával), eljuttatása a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz, 
vagy annak tagintézményéhez; 

- tanév közben kontrollvizsgálaton megjelent tanulók új szakvéleményének 
gondozása; 

- más pedagógiai szakszolgálatok, szakintézmények vizsgálati eredményeinek 
csatolása a tanuló anyagához; 

 
7.) Folyamatos konzultáció a pedagógusokkal, a szülőkkel és a különböző 

szakemberekkel. 
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2020. április 
 

Segítségnyújtás az érettségiző (SNI, vagy BTMN küzdő) tanulók kérelmeinek 
megszerkesztésében, dokumentációjuk előkészítésében. 
 
 

2020. május – június 
 

1.) Év végi hatásvizsgálatok a szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal a korábban 
felsorolt területeken. 
 

2.) Dokumentációs feladatok 
- hatásvizsgálatok kiértékelése; 
- a távozók esetében, az egyéni fejlődési lapok lezárása; 
- az érettségizett tanulók anyagainak lezárása; 
- írásbeli év végi értékelés készítése; 
- lista készítése a következő tanévben felülvizsgálandó tanulókról, ennek 

eljuttatása a szakszolgálatok részére; 
- kontrollvizsgálati kérelmek, dokumentációk benyújtása az illetékes 

szakszolgálatok felé (osztályfőnök, szaktanár, gyógypedagógus, szülő 
együttműködésével); 

- státusz előrejelzés készítése a következő tanévre, figyelembe véve a 
beiratkozott, érvényes szakvéleménnyel rendelkező leendő kilencedik 
osztályosokat is; 

- a beiratkozott, leendő kilencedik osztályosok szakvéleményeinek áttekintése. 
 

Pedagógusokkal való kapcsolattartás 
 

1.) Rendszeres vagy esetenkénti konzultáció 
- tanulókkal kapcsolatos tapasztalatok, 
- a tanórákon való differenciálás lehetőségei, 
- felmérések, hatásvizsgálatok eredményeinek megbeszélése, 
- tájékoztatás a szakszolgálatok, szakintézmények vizsgálati eredményeiről, 

javaslatairól. 
 
2.) Tantestületi értekezleteken beszámoló tartása a végzett munkáról 

 
Kapcsolattartás a szülőkkel 
 

Keretei: részvétel a fogadóórákon, esetenként személyes konzultáció  
- a vizsgálatok eredményeinek megbeszélése 
- az együttműködés további formáinak megbeszélése (az otthoni segítségadás 

formái, kapcsolatfelvétel szakszolgálatokkal) 
 
Kapcsolattartás más pedagógiai szakszolgálatokkal, szakintézményekkel 
 
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

- első vizsgálat kérelem 
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- kontrollvizsgálat kérelem 
- intézménykijelölés 
- módosítások kérelmezése 

 
Kecskemét, 2019.  augusztus 29. 
 

Vincze Ildikó 
fejlesztőpedagógus 

 
Bódogh Tamásné 

fejlesztőpedagógus 
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Munkaterv a 2019/2020-as tanévre 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma 

Készítette: Mihala Tímea, iskolapszichológus 
 
 

Téma Tervezett ütemezés 
Egyéni konzultációk: a felmerülő igények szerint 
diákkal, szülővel és pedagógussal. 
 

szeptember-június 

Bemutatkozó órák a 9.osztályoknak („Mivel 
foglalkozik az iskolapszichológus?”) 
 

szeptember, október 

Óralátogatások, pedagóguskonzultációk, 
veszélyeztetettség szűrés a 9. osztályokban, 
osztályértekezleteken való részvétel 
 

szeptember, október 

„Kamaszfeszkó”: stresszkezelő pszichoedukatív 
foglalkozások: 9-12. osztályosok részére (1 óra) 
 

november-június 

Osztályközösségépítő foglalkozások az 
osztályfőnök jelzése alapján. Szociometriai 
felmérés és arra épülő foglalkozások. (terv: 2-3 
osztály, 4-6 duplaóra) Elsősorban 10-11. 
osztályok, illetve 9. osztályok 2. félévtől 
 

november-június 

Iskolai bántalmazást megelőző foglalkozások 9. 
osztályosok részére (3x2 óra vagy 6x1 óra) 
 

november-június 

„Kamasz vagyok” pszichoedukációs 
foglalkozások osztályok számára: nemi szerepek, 
barátság, párkapcsolat, felelősségvállalás, 
szülőkkel való kapcsolat (szeretetnyelvek) 
témakörei (1-1 óra) 
 

november-június 

Autizmus érzékenyítő foglalkozás (1 óra) 
 

november-június 

Egyéni igények, javaslatok alapján kiscsoportos 
foglalkozások (önismereti, autogén tréning, 
beilleszkedést elősegítő, szorongáscsökkentő 
foglalkozások elsősorban 9. osztályosok részére) 
6-8 alkalom 

október-június 

 
    
Tanácsadás időpontjai: kedd, szerda és csütörtök 9.30-14.00 óra 
 
 

Mihala Tímea 
         iskolapszichológus 



ESEMÉNYNAPTÁR 
2019/2020. tanév 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

d
át

u
m

 

nap egyéb 

ta
n

ít
ás

i n
ap

 
so

rs
zá

m
a 

ta
n

ít
ás

 n
él

k
ül

i 
m

u
n

k
an

ap
 

so
rs

zá
m

a 

esemény 

időpont 
(óra:perc) felelős 

2019. augusztus 

2019. augusztus 26. hétfő       
Alakuló értekezlet 
Javító- és különbözeti vizsgák 9.00 

13.00 
igazgató 
szaktanárok 

2019. augusztus 27. kedd       
Javító- és különbözeti vizsgák 
Beiratkozás esti képzésre 

8.00 
8.00-14.00 szaktanárok 

2019. augusztus 28. szerda       
Javító- és különbözeti vizsgák 
Beiratkozás esti képzésre 

8.00 
8.00-14.00 szaktanárok 

2019. augusztus 29. csütörtök        Szakmai tanároknak továbbképzés 
   szakmai 

munkaközösség 

2019. augusztus 30. péntek       Tantestületi tanévnyitó értekezlet 9.00 igazgató, szaktanárok 

2019. augusztus 31. szombat             

2019. szeptember 
2019. szeptember 1. vasárnap             

2019. szeptember 2. hétfő   1   
Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepség 
Beszoktató hét 9. b évfolyam (GINOP projekt) 7.45 igazgató, 10. évfolyam 

Brindzáné Kárpi Ilona 

2019. szeptember 3. kedd   2   
Beszoktató hét 9. b évfolyam (GINOP projekt) 
Bemeneti mérés magyar nyelv és történelem tantárgyakból     

2019. szeptember 4. szerda   3   Beszoktató hét 9. b évfolyam (GINOP projekt)     
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2019. szeptember 5. csütörtök Klub 4   
Beszoktató hét 9. b évfolyam (GINOP projekt) 
GINOP  önismereti foglalkozás 9. évf. + CPT+tanárok     

2019. szeptember 6. péntek   5   Beszoktató hét 9. b évfolyam (GINOP projekt)     
2019. szeptember 7. szombat             
2019. szeptember 8. vasárnap             
2019. szeptember 9. hétfő   6         

2019. szeptember 10. kedd   7 Közösségi 
program  

10. évfolyam Látogatás a Nyíregyházi Állatparkba 
  Brindzáné Kárpi Ilona 

2019. szeptember 11. szerda   8         

2019. szeptember 12. csütörtök   9    10. b osztályértekezlet (GINOP projekt) 
14.00 osztályteam, Seres 

Nikolett 
2019. szeptember 13. péntek   10       
2019. szeptember 14. szombat             
2019. szeptember 15. vasárnap             
2019. szeptember 16. hétfő   11         
2019. szeptember 17. kedd   12         
2019. szeptember 18. szerda   13         

2019. szeptember 19. csütörtök   14   
Diák Tanács megbeszélés 
Nevelőtestületi értekezlet 

nagyszünet 
14.15 

 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2019. szeptember 20. péntek   15 Közösségi 
program  

9. évfolyam részére főzésCsaládi nap (GINOP projekt) 9. 
évfolyam tanulói és szülői részéreSzülői értekezlet 
(összevont 9. évfolyam részére) 

12.1516.00 igazgatóhelyettesek, 
Bálint Kinga 

2019. szeptember 21. szombat             
2019. szeptember 22. vasárnap             
2019. szeptember 23. hétfő   16         

2019. szeptember 24. kedd   17     
 

2019. szeptember 25. szerda   18         
2019. szeptember 26. csütörtök   19         
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2019. szeptember 27. péntek   20    Sportnap   Testnevelő tanárok 
2019. szeptember 28. szombat             
2019. szeptember 29. vasárnap             

2019. szeptember 30. hétfő   21   
Határtanul! pályázat losonci vendégek érkezése 

 
Osza Gyöngyi, Jáger 
Erzsébet 

2019. október 
2019. október 1. kedd   22         
2019. október 2. szerda   23         
2019. október 3. csütörtök   24         
2019. október 4. péntek   25   Megemlékezés az aradi vértanúkról - iskolarádió 9.40 10. évfolyam 
2019. október 5. szombat             
2019. október 6. vasárnap             

2019. október 7. hétfő   26   Gólyaavató hét induló napja 
  diákönkormányzat, 12. 

évf. 
2019. október 8. kedd   27         
2019. október 9. szerda   28         

2019. október 10. csütörtök   29   

Nevelőtestületi értekezlet 
Központi SZMK szülői értekezlet 
Szülői értekezlet (osztályonként) 

14.15 
16.30 
17.30 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület, 
osztályfőnök 

2019. október 11. péntek   30         
2019. október 12. szombat             
2019. október 13. vasárnap             
2019. október 14. hétfő   31    Papírgyűjtés    Osza Gyöngyi 
2019. október 15. kedd   32         
2019. október 16. szerda   33         

2019. október 17. csütörtök   34    Intézményi tanfelügyelet 
  igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 
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2019. október 18. péntek   35         

2019. október 19. szombat       
KIFIR tanulmányi területek megadása, felvételi tájékoztató 
feltöltése az iskola honlapjára 9.40 igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

2019. október 20. vasárnap             

2019. október 21. hétfő   36   
 Osztályértekezlet 9.ny, 9.b, 9.d 

14.00 
osztályfőnökök, 
Brindzáné Kárpi Ilona, 
szaktanárok 

2019. október 22. kedd 
 

37   Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 
  12. évfolyam, magyar 

nyelv tanárok 
2019. október 23. szerda Nemzeti ünnep           

2019. október 24. csütörtök   38   
 Osztályértekezlet 9.e, 9f  

14.00 
osztályfőnökök, 
Brindzáné Kárpi Ilona, 
szaktanárok 

2019. október 25. péntek   39   

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
Pályaválasztási kiállítás 

  

gyakorlati 
oktatásvezető, 
Brindzáné Kárpi Ilona, 
Járóné Fekete Anita 

2019. október 26. szombat       Pályaválasztási kiállítás 
  gyakorlati 

oktatásvezető 
2019. október 27. vasárnap             
2019. október 28. hétfő Őszi szünet           
2019. október 29. kedd Őszi szünet           
2019. október 30. szerda Őszi szünet           
2019. október 31. csütörtök Őszi szünet           

2019. november 
2019. november 1. péntek Őszi szünet           
2019. november 2. szombat             
2019. november 3. vasárnap             
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2019. november 4. hétfő   40   
Az őszi szünet utáni első tanítási nap 
Európai szakképzés hete 
Határtalanul! pályázat kiutazás Szlovákiába 

  Osza Gyöngyi, Jáger 
Erzsébet 

2019. november 5. kedd   41   
Európai szakképzés hete 
Nyílt nap a 8. osztályos tanulók részére 14.00 Tarnóczi Ibolya, 

Bagócsiné Lajdi Mária 

2019. november 6. szerda   42   Európai szakképzés hete     
2019. november 7. csütörtök   43   Európai szakképzés hete     
2019. november 8. péntek   44   Európai szakképzés hete     
2019. november 9. szombat             
2019. november 10. vasárnap             
2019. november 11. hétfő   45   Német nyelvi OKTV iskolai forduló 14.00 munkaközösségvezetők 

2019. november 12. kedd   46      

2019. november 13. szerda   47   Magyar nyelv napja - iskolai műsor 3. óra Bálint Kinga 

2019. november 14. csütörtök   48         
2019. november 15. péntek   49   Negyedévi figyelmeztetők beírása   szaktanárok 
2019. november 16. szombat             
2019. november 17. vasárnap             
2019. november 18. hétfő   50         
2019. november 19. kedd   51   Nyílt nap a 8. osztályos tanulók részére 14.00 Tarnóczi Ibolya 
2019. november 20. szerda   52         

2019. november 21. csütörtök   53   
Nevelőtestületi értekezlet 
Fogadóóra 14.15 

16.00-18.00 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2019. november 22. péntek   54         

2019. november 23. szombat             
2019. november 24. vasárnap             
2019. november 25. hétfő   55   Angol nyelv OKTV iskolai forduló 14.00 munkaközösségvezetők 
2019. november 26. kedd   56         
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2019. november 27. szerda   57         
2019. november 28. csütörtök   58         

2019. november 29. péntek   59         

2019. november 30. szombat             

2019. december 
2019. december 1. vasárnap             

2019. december 2. hétfő   60   Szent-Györgyi Hét    Ködmön András 

2019. december 3. kedd   61   Szent-Györgyi Hét 
Neumann János Egyetem felvételi tájékoztató   Brindzáné Kárpi Ilona 

2019. december 4. szerda   62   Szent-Györgyi Hét 
Elsősegélynyújtó verseny általános iskolások részére   Tarnóczi Ibolya, 

szaktanárok 

2019. december 5. csütörtök   63   Szent-Györgyi Hét 
Egészségnap, Plaktáverseny   Tarnóczi Ibolya, Járóné 

Fekete Anita 

2019. december 6. péntek   64   

Szent-Györgyi Hét 
Általános iskolai tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli 
vizsgára 
Szent-Györgyi ünnepség 
Szalagavató főpróba 
Adventi Hangverseny 

10.00 
 
 

17.00 

igazgató 
humán munkaközösség 
11. évfolyam 
Bálint Kinga, 
Berkeczné Mari 
Andrea 

2019. december 7. szombat munkanap (dec. 24.) 65   

Közismereti vetélkedő 
 
Szalagavató 
 

 
 
 

17.00 

Sági Éva, Bálint Kinga, 
Berkeczné Mari 
Andrea 
11. évfolyam 

2019. december 8. vasárnap             
2019. december 9. hétfő   66        
2019. december 10. kedd   67        

2019. december 11. szerda   68   
A központi írásbeli vizsgára jelentkezők alapján a 
feladatlapigény leadása Felvételi Központ részére   igazgató 

2019. december 12. csütörtök   69   
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2019. december 13. péntek   70         

2019. december 14. szombat munkanap (dec. 27.)   1. Adventi kirándulás 
   Hegedűs Viktória, 

Dávidné Huber Angéla 
2019. december 15. vasárnap             
2019. december 16. hétfő   71         
2019. december 17. kedd   72         
2019. december 18. szerda   73   Karácsonyi vásár    Denk Ferencné 
2019. december 19. csütörtök   74         

2019. december 20. péntek   75   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap, karácsonyi ünnepség, 
karácsonyi ebéd 11.00 9. évfolyam 

2019. december 21. szombat             
2019. december 22. vasárnap             
2019. december 23. hétfő téli szünet           
2019. december 24. kedd téli szünet           
2019. december 25. szerda téli szünet           
2019. december 26. csütörtök téli szünet           
2019. december 27. péntek téli szünet           
2019. december 28. szombat             
2019. december 29. vasárnap             
2019. december 30. hétfő téli szünet           
2019. december 31. kedd téli szünet           

2020. január 
2020. január 1. szerda téli szünet           
2020. január 2. csütörtök téli szünet           
2020. január 3. péntek téli szünet           
2020. január 4. szombat             
2020. január 5. vasárnap             
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2020. január 6. hétfő   76   A téli szünet utáni első tanítási nap     
2020. január 7. kedd   77         
2020. január 8. szerda   78   NETFIT mérés kezdete   testnevelő tanárok 
2020. január 9. csütörtök   79         

2020. január 10. péntek   80         
2020. január 11. szombat             
2020. január 12. vasárnap             
2020. január 13. hétfő   81         
2020. január 14. kedd   82         
2020. január 15. szerda   83         
2020. január 16. csütörtök   84         

2020. január 17. péntek   85         
2020. január 18. szombat       Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 10.00 igazgató 
2020. január 19. vasárnap             
2020. január 20. hétfő   86         
2020. január 21. kedd   87         
2020. január 22. szerda   88         

2020. január 23. csütörtök   89   
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 
Nevelőtestületi értekezlet 14.00 

14.15 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2020. január 24. péntek   90   Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése 
Az első félév vége, osztályozó konferencia 9-12. évfolyam 

 
12.15 

igazgató, szaktanárok 

2020. január 25. szombat             
2020. január 26. vasárnap             
2020. január 27. hétfő   91         
2020. január 28. kedd   92         
2020. január 29. szerda   93         
2020. január 30. csütörtök   94         
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2020. január 31. péntek   95   Szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről   osztályfőnökök 

2020. február 
2020. február 1. szombat             

2020. február 2. vasárnap             

2020. február 3. hétfő   96    Szakma hónapja 
  Szakmai 

munkaközösség 
2020. február 4. kedd   97   Mellékszakképesítő vizsga   Tarnóczi Ibolya 
2020. február 5. szerda   98         

2020. február 6. csütörtök   99   
A tanulók értesítése a központi írásbeli eredményéről  
Félévi nevelőtestületi értekezlet 
Szülői értekezlet 

14.15 
17.00 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2020. február 7. péntek   100         

2020. február 8. szombat             
2020. február 9. vasárnap             
2020. február 10. hétfő   101         
2020. február 11. kedd   102         
2020. február 12. szerda   103         
2020. február 13. csütörtök   104         

2020. február 14. péntek   105   Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje   igazgató 

2020. február 15. szombat             
2020. február 16. vasárnap             

2020. február 17. hétfő   106   
Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a 
középiskolába     

2020. február 18. kedd   107         
2020. február 19. szerda   108         
2020. február 20. csütörtök   109         
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2020. február 21. péntek   110   Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól    10.évfolyam - rádió 

2020. február 22. szombat             
2020. február 23. vasárnap             
2020. február 24. hétfő   111         
2020. február 25. kedd   112         
2020. február 26. szerda   113         
2020. február 27. csütörtök   114   Gyakorlati alkalmassági felvételi a sport ágazatra 9. évf. 14.00 igazgatóhelyettesek 

2020. február 28. péntek   115   Gyakorlati alkalmassági felvételi a sport ágazatra 9. évf. 14.00 igazgatóhelyettesek 
2020. február 29. szombat             

2020. március 
2020. március 1. vasárnap             
2020. március 2. hétfő   116   Pénzügyi és vállalkozói témahét    Nagy István 
2020. március 3. kedd   117   Pénzügyi és vállalkozói témahét      
2020. március 4. szerda   118   Pénzügyi és vállalkozói témahét      
2020. március 5. csütörtök   119   Pénzügyi és vállalkozói témahét      
2020. március 6. péntek   120   Pénzügyi és vállalkozói témahét      
2020. március 7. szombat             
2020. március 8. vasárnap             
2020. március 9. hétfő   121         

2020. március 10. kedd   122   

Nyílt nap érettségizetteknek 

14.00 

igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati 
oktatásvezető, Járóné 
Fekete Anita 

2020. március 11. szerda   123   

Nyílt nap érettségizetteknek 

14.00 

igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati 
oktatásvezető Járóné 
Fekete Anita 

2020. március 12. csütörtök   124         
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2020. március 13. péntek   126   Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról 9.40 13. évfolyam 
2020. március 14. szombat             
2020. március 15. vasárnap             

2020. március 16. hétfő   126   
Ideiglenes felvételi lista nyilvánosságra hozása 

  
igazgató 
 

2020. március 17. kedd   127         
2020. március 18. szerda   128         
2020. március 19. csütörtök   129         
2020. március 20. péntek   130   Negyedévi figyelmeztetők beírása   szaktanárok 

2020. március 21. szombat             
2020. március 22. vasárnap             

2020. március 23. hétfő   131   Digitális témahét, digitális nyelvi hét   Nyelvtanárok 

2020. március 24. kedd   132   Digitális témahét, digitális nyelvi hét     

2020. március 25. szerda   133   Digitális témahét, digitális nyelvi hét     

2020. március 26. csütörtök   134   

Digitális témahét, digitális nyelvi hét 
A felvételi központ elektronikus formában megküldi a 
jelentkezők listáját ABC sorrendben  
Nevelőtestületi értekezlet 
Fogadóóra 

14.15 
16.00-18.00 

Munkaközösségvezető 
igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestülett 

2020. március 27. péntek  135  Digitális témahét, digitális nyelvi hét   

2020. március 28. szombat             

2020. március 29. vasárnap             
2020. március 30. hétfő   136         
2020. március 31. kedd   137         

2020. április 
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2020. április 1. szerda   138         
2020. április 2. csütörtök   139         

2020. április 3. péntek     2. 
Pályaorientációs nap  az iskola tanulói részére,  
Szakmák éjszakája   

Tarnóczi Ibolya 
Ködmön András 
Bagócsiné Lajdi Mária  

2020. április 4. szombat             
2020. április 5. vasárnap             

2020. április 6. hétfő   140   
A Felvételi Központ a módosító adatlapok alapján kiegészíti 
a jelentkezettek listáját   igazgató 

2020. április 7. kedd   141         

2020. április 8. szerda 
 

  3. 

Az igazgató megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a 
Felvételi KözpontnakA tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 
Diáknap 

  igazgató 
Diákönkormányzat 

2020. április 9. csütörtök Tavaszi szünet           
2020. április 10. péntek Tavaszi szünet           
2020. április 11. szombat             
2020. április 12. vasárnap             
2020. április 13. hétfő Tavaszi szünet           
2020. április 14. kedd Tavaszi szünet           
2020. április 15. szerda     4. Tantestületi kirándulás    Ködmön András 

2020. április 16. csütörtök   142   Megemlékezés a holokauszt áldozatairól- iskolarádió    10. évfolyam 
2020. április 17. péntek   143         
2020. április 18. szombat             
2020. április 19. vasárnap             
2020. április 20. hétfő   144   Fenntarthatósági Témahét    Osza Gyöngyi 

2020. április 21. kedd   145   Fenntarthatósági Témahét 
 NETFIT mérés vége     

2020. április 22. szerda   146   Fenntarthatósági Témahét   Ködmön András 
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2020. április 23. csütörtök   147   

Fenntarthatósági Témahét 
Nevelőtestületi értekezlet 
A felvételi Központ kialakítja a végeredményt és elküldi a 
középfokú iskola igazgatójának 

14.15 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2020. április 24. péntek   148   Fenntarthatósági Témahét     

2020. április 25. szombat             

2020. április 26. vasárnap             
2020. április 27. hétfő   149         

2020. április 28. kedd   150        

2020. április 29. szerda   151         

2020. április 30. csütörtök   152   

Utolsó tanítási nap (befejező évfolyam) 
Osztályozó értekezlet 
A felvételről vagy elutasításról szóló levél megküldése a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 
Ballagás 

 
14.00 

 
 

17.00 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 
 
11. évfolyam 

  
2020. május 1. péntek munkaszüneti nap           

2020. május 2. szombat             

2020. május 3. vasárnap             

2020. május 4. hétfő Érettségi szünet 
tanítás nélküli 

munkanap 

  5. Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. május 5. kedd   6. Írásbeli érettségi vizsga matematika 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. május 6. szerda   7. Írásbeli érettségi vizsga történelem 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. május 7. csütörtök   153   Írásbeli érettségi vizsga angol nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. május 8. péntek   154   Írásbeli érettségi vizsga német nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. május 9. szombat             

2020. május 10. vasárnap             
2020. május 11. hétfő   155   OKJ-s szakmai írásbeli     
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2020. május 12. kedd   156   Írásbeli érettségi vizsga földrajz, kémia 
OKJ-s szakmai írásbeli 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. május 13. szerda       Írásbeli érettségi vizsga biológia 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. május 14. csütörtök   157 8. Írásbeli érettségi vizsga ágazati szakmai 
OKJ-s szakmai írásbeli 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. május 15. péntek   158   Írásbeli érettségi vizsga informatika 
OKJ-s szakmai írásbeli 8.00/14.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. május 16. szombat             

2020. május 17. vasárnap             
2020. május 18. hétfő   159     8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. május 19. kedd 

 
160   Írásbeli érettségi vizsga fizika     

2020. május 20. szerda   161   OKJ-s szakmai írásbeli     

2020. május 21. csütörtök   162   
 
Nevelőtestületi értekezlet 14.15 

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület 

2020. május 22. péntek   163         

2020. május 23. szombat             
2020. május 24. vasárnap             
2020. május 25. hétfő   164         
2020. május 26. kedd   165         
2020. május 27. szerda   166   Országos kompetenciamérés 10. évfolyam   Sági Éva 

2020. május 28. csütörtök   167    Oklevélosztó 
   Tanóczi Ibolya, Denk 

Ferencné 
2020. május 29. péntek   168   Mérés eredmények feltöltése NETFIT rendszerbe (határnap)     
2020. május 30. szombat             
2020. május 31. vasárnap             

2020. június 
2020. június 1. hétfő   169         
2020. június 2. kedd   170         
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2020. június 3. szerda   171         
2020. június 4. csütörtök   172    Nemzeti összetartozás emléknapja   9. évfolyam 
2020. június 5. péntek   173         
2020. június 6. szombat             
2020. június 7. vasárnap Pünkösd           
2020. június 8. hétfő Pünkösd           
2020. június 9. kedd   174         
2020. június 10. szerda   175         
2020. június 11. csütörtök   176         
2020. június 12. péntek   177     12.15 nevelőtestület 
2020. június 13. szombat             
2020. június 14. vasárnap             

2020. június 15. hétfő   178   
Utolsó tanítási nap, 
Osztályozó konferencia (9-11. évfolyam) 

12.15  
18.00 

nevelőtestület 
9. évfolyam 

2020. június 16. kedd       

testnevelés gyakorlat/szóbeli vizsga 
Érettségi szóbeli vizsga kezdete 
Nyári összefüggő gyakorlat kezdete 

8.00 igazgató/nevelőtestület 
Tarnóczi Ibolya 

2020. június 17. szerda       szóbeli érettségi vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. június 18. csütörtök       
szóbeli érettségi vizsga 
Tanévzáró ünnepség 8.00-12.00 

 14.00-16.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. június 19. péntek       szóbeli érettségi vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület 

2020. június 20. szombat             
2020. június 21. vasárnap             

2020. június 22. hétfő       

szóbeli érettségi vizsga 
Beiratkozás a 9. és a 13. évfolyamra,                                                                                       
beiratkozás a 10., 11., 12. évfolyamra 

8.00 igazgató/nevelőtestület 
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2020. június 23. kedd       szóbeli érettségi vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. június 24. szerda       szóbeli érettségi vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. június 25. csütörtök       szóbeli érettségi vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. június 26. péntek       A szóbeli érettségi utolsó napja 8.00 igazgató/nevelőtestület 
2020. június 27. szombat             

2020. június 28. vasárnap             

2020. június 29. hétfő       
Tanévzáró értekezlet 
Évzáró ebéd 9.00 Nevelőtestület 

2020. június 30. kedd             

2020. július 
2020 .július 01. szerda             
2019. július 02. csütörtök             
2019. július 03. péntek             
2019. július 04. szombat             
2019 július 05. vasárnap             
2019. július 06. hétfő             
2019. július 07. kedd             
2019. július 08. szerda             
2019. július 09. csütörtök             
2019. július 10. péntek             
2019. július 11. szombat             


