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A 2020/2021. tanév rendjével kapcsolatos tudnivalók 

 
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján 
 

 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 01. (Kedd) és 

utolsó tanítási napja 2021. június 15. (Kedd). 

 

A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó 

hetének keretében – az igazgató határozza meg. 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 

tanítási nap 2021. április 30. 

 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. 

 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi 

tanácsnak és a fenntartónak. 

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 04. (hétfő). 

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 07. (szerda). 

 

 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján (Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési 

feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai 

tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek országos mérésének 

minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a 

nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a 

matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára.), az R. 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben a Hivatal szervezi meg 

2021. május 26. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett 

tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a 

művészeti és a testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2010. november 20-ig küldik 

meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 



A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 

1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. 

között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig 

töltik fel a NETFIT rendszerbe.  

 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok – az EMMI rendelet 1. melléklet alapján 

A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 

 1.  Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

 Középszintű érettségi írásbeli 

vizsga Időpont 

 2.  magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv 

 2021. május 3., 9.00 

 3.  matematika  matematika  2021. május 4., 9.00 

 4.  történelem  történelem  2021. május 5., 9.00 

 5.  angol nyelv  angol nyelv  2021. május 6., 9.00 

 6.  német nyelv  német nyelv  2021. május 7., 9.00 

 7.  nemzetiségi nyelv és irodalom  nemzetiségi nyelv és irodalom  2021. május 10., 8.00 

 8.  kémia  kémia  2021. május 11., 8.00 

 9.  földrajz  földrajz  2021. május 11., 14.00 

 10.  biológia  biológia  2021. május 13., 8.00 

 11.  társadalomismeret  -  2021 május 13., 14.00 

 12.  ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

 2021. május 12., 8.00 

 13.  -  informatika  2021. május 14., 8.00 

 14.  ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 

 ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek 

 2021. május 14., 14.00 

 15.  informatika  -  2021. május 17., 8.00. 

 16.  latin nyelv, héber nyelv  latin nyelv, héber nyelv  2021. május 17., 14.00 

 17.  fizika  fizika  2021. május 18., 8.00 

 18.  vizuális kultúra  vizuális kultúra  2021. május 18., 14.00 

 19.  francia nyelv  francia nyelv  2021. május 19., 8.00 

 20.  -  filozófia  2021. május 19., 14.00 

 21.  spanyol nyelv  spanyol nyelv  2021. május 20., 8.00 

 22.  -  mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 

 2021. május 20., 14.00 

 23.  orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 

 orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek 

 2021. május 21., 8.00 

 24.  gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek 

 katonai alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 

 2021. május 21., 14.00 

 25.  olasz nyelv  olasz nyelv  2021. május 25., 8.00 



 

A 2020. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

   A  B  C 

 1.  Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

 Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

 Időpont 

 2.  szóbeli vizsgák  -  2021. június 3 – 10. 

 3.  -  szóbeli vizsgák  2021. június 14 – 25. 

 

 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok – az EMMI rendelet alapján 

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az 

oktatásért felelős miniszter 

2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján. 

 

 

  



A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021 

tanévben 

 
Határidők  Feladatok 

 2020. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 2020. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal 

által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és 

rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

 2020. október 20. 
A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat. 

 2020. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

 2020. december 4. 
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát intézménybe. 

 2020. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a 

Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi 

vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket. 

 2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

 2021. január 23., 10.00 
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.  

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben. 

 2021. január 28., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra, azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni. 

 2021. február 8. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 2021. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

 2021. február 23.- 

március 12. 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

 2021. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

 2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 2021. március 24. 
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 

adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

 2021. március 26. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ábécésorrendben. 

 2021. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

 2021. április 14. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott 

módon - megküldi a Hivatalnak.  

 2021. április 23. 
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése 

alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

 2021. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 2021. május 10-21. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

 2021. május 10.- 

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

 2021. május 21. 
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt 

a felvételi kérelmekről. 

 2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

 2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által meghatározott időben. 



Pannon Oktatási Központ 

Dunaújvárosi Magángimnázium – 2020/2021. tanév 

 

Osztály Osztályfőnök 

7. Tóthné Kolmankó Diána 

8. Kovács-Erdősi Vera 

9.A Jakab Beáta 

9.B Cser Ádám 

10.A Fodor Péter 

10.B Erdélyi Csilla 

11.A Hajnal Ferenc 

11.B Pomázi Petra 

12.A Mazán Vilmos 

12.B Hubicsák Péter 

12.C Lényi Diána 

 

Munkaközösségek 

 Munkaközösség-vezető 

Humán munkaközösség Pomázi Petra 

Reál munkaközösség  

(matematika, fizika, informatika, biológia, 

kémia, sport) 

Hajnal Ferenc 

Idegen nyelvi munkaközösség Mihók Marianna 

Osztályfőnöki munkaközösség Erdélyi Csilla 

 

Énekkar időpontja: hétfőnként 13.30 – 15.00 

Induló / tervezett szakkörök: 

- iskolaújság, iskolarádió 

- matematika szakkör 

- rajzszakkör 

- médiaszakkör 

- drámaszakkör 

 



Munkaterv, ellenőrzési terv 
 

I. Kiemelt feladatok 

 

A tanév feladatai: 

 

Elsődleges feladat a sajátos helyzetben a hibrid/vegyes – kontakt, ill. digitális – munkarend 

megszervezése! 

 

Tanügyi nyilvántartások létrehozása, folyamatos karbantartása, ellenőrzése 

Szaktanárok oktató-nevelő munkájának ellenőrzése, értékelése 

Szakköri tevékenységek figyelemmel kísérése (elsősorban a nappali tagozaton) 

A kialakult pozitív iskolakép továbberősítése a tanulókban, külső partnerekben 

A képzési formák népszerűsítése 

Pályázati lehetőségek kihasználása 

A tanári kollektíva összekovácsolása 

 

A szaktanári tevékenységet a munkaközösségek koordinálják: 

Reál munkaközösség 

Humán munkaközösség 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Osztályfőnöki munkaközösség 

 

A tanévben a munkaközösségek tevékenységét az alábbi területeken kell kialakítani (elsősorban 

a nappali tagozaton):  

 

Szaktanári tevékenység a pedagógiai program és a minőségbiztosítás tükrében 

A tanórai differenciált képességfejlesztés, az oktatástechnikai eszközök alkalmazása 

A szaktárgyak gondozása, tantárgyi szemléltetőeszközök készítése, tanórai alkalmazása 

Tantárgyak közötti integráció megvalósítása 

Tehetséggondozás, szakköri foglalkozások  

Ellenőrzés, tanórán kívüli osztályfőnöki tevékenység 

Szaktárgyi korrepetálások 

 

Fontos, hogy a munkaközösségek tagjai konkrét, megvalósítható és ellenőrizhető feladatokat 

kapjanak, melyek az iskola élete szempontjából is fontosak. Ebben a tanévben mindenképpen 

eredményt kell elérnünk, a tehetséggondozás, szaktanárok módszertani kultúrájának, 

gyakorlatának változatossá tétele terén.  

 

 Tanórán kívüli időszakban szervezett foglalkozások: 

 

Tantárgyi korrepetálások /igény és szükség szerint, a tagozatvezetővel egyeztetve!/ 

Szakköri foglalkozások 

Tehetséggondozás 

 

 

 

 

  



II. A tanév előkészítése 
 

Tantárgyfelosztások elkészítése. 

 

 Határidő: augusztus 15. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes 

 

Osztályokba sorolások, szintfelmérők, javítóvizsgák megvalósítása, jegyzőkönyvek 

ellenőrzése. 

 

 Határidő: augusztus 31. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgató-helyettes, vizsgabizottság elnökei 

 

A tárgyi és személyi feltételek számbavétele, tanévnyitó értekezlet előkészítése, tanév vázlatos 

rendje. 

 

 Határidő: szeptember 1. 

Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 

 

Órarend elkészítése.  

 

 Határidő: szeptember 1. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes 

 

Tanévnyitó ünnepély előkészítése. 

 

 Határidő: szeptember 1. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

 

 

III. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével kapcsolatos feladatok 

 

Az új pedagógusok beilleszkedésének segítése. 

 

 Határidő: szeptember 30. 

 Felelős: igazgató, telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes,  

munkaközösség vezetők 

 

Tantárgyfejlesztéssel kapcsolatos szaktanári elképzelések összegyűjtése, fejlesztési koncepció 

kialakítása /figyelembe véve a lehetőségeket/, kiírt pályázatokon részvétel. Tanév vége előtt 

ismét felmérni! 

 

 Határidő: szeptember 30. illetve folyamatos 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 

 

A beiskolázási program továbbfejlesztése. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők  



IV. Oktató-nevelő munka 

 

Tanmenetek elkészítése  

Határidő: szeptember 1. 

 Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

Módszertani szemléletváltás, differenciált képességfejlesztésre irányuló módszerek 

kidolgozása, alkalmazása.  

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

 

Osztálynaplók, csoportnaplók ellenőrzése. 

  

Határidő: október 15., majd folyamatos 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, 

osztályfőnökök 

 

Munkaközösség-vezetők, szakkörvezetők, munkatervének elkészítése és ellenőrzése.  

  

Határidő: szeptember 30. 

 Felelős: munkaközösség-vezetők, szakkörvezetők  

 Ellenőrzés: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes 

 

Tantárgyak tanulmányi helyzetének elemzése, probléma feltárása, megoldási javaslatok.  

 

 Határidő: őszi nevelési értekezlet 

 Felelős: munkaközösség vezetők, szaktanárok, osztályfőnökök 

 

V. További feladatok 

 

Az éves adatszolgáltatással összefüggő feladatok koordinálása, a statisztika elkészítése és 

továbbítása a minisztériumnak.  

 

 Határidő: október 15. 

 Felelős: igazgató, telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes 

 

Szaktanárok munkájának ellenőrzése, szaktanári tevékenység, osztályfőnöki munka, tanári 

adminisztráció ellenőrzése, óralátogatások. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 

 

Félévi, év végi osztályozó értekezlet előkészítése, lebonyolítása, félévi és év végi osztályfőnöki 

statisztikák összesítése, értékelése. Munkaközösség-vezetők beszámolója.  

 

 Határidő: január 31. illetve június 30. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 

 

 



Félévi értesítő kiosztása. 

 

 Határidő: január 30. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

 

Naplók, bizonyítványok, tanügyi dokumentumok tanév végi ellenőrzése. 

 

 Határidő: június 30. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 

Tanévzáró értekezlet előkészítése. 

 Határidő: június 30. 

 Felelős: telephelyi oktatáskoordinátor, igazgató-helyettes, munkaközösség vezetők 

 

A tanítási szünetek időpontja nem tér el a tanév rendjéről szóló hatályos miniszteri 

rendelettől. 

 

Folyamatos feladatok a tanév során Felelős 

A tanítási idő, valamint a pedagógusok munkaidejének 

ellenőrzése, illetve annak szúrópróba szerű vizsgálata, hogy 

az oktatás az órarendnek megfelelően valósul-e meg. 

telephelyi oktatáskoordinátor, 

iskolatitkár, igazgatóhelyettes 

Az oktatási intézményben az osztályozóvizsgák, 

tanulmányok alatti vizsgák megszervezése, az előkészületek 

és a megvalósítás ellenőrzése  

igazgatóhelyettes, 

telephelyi oktatáskoordinátor, 

iskolatitkár 

Az intézményfenntartó ösztönzi az intézmény vezetőjét, 

hogy az intézmény (épület, helyiségek, eszközök és 

berendezések) gazdaságosabb kihasználására törekedjen. 

Ennek érdekében az iskola székhelyén kínáljon, szervezzen 

olyan szolgáltatásokat (tanfolyamok, foglalkozások, 

felnőttoktatás stb.), vagy törekedjen a helyiségek 

bérbeadására, amelyek ezt biztosítják, egyben bővítik az 

intézményi feladatellátás pénzügyi forrásait. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Intézményi PR-munka 

Oktatások, képzések reklámanyagának, illetve más jellegű 

reklámkiadványok előkészítése, tartalmának összeállítása. 

Az intézmény honlapjának, hirdetőtábláinak, PR-anyagainak 

figyelemmel követése, az aktualitás, illetve esztétikus 

megjelenés ellenőrzése. 

pályázati és kommunikációs 

referens, igazgató által megjelölt 

személyek, igazgatóhelyettesek 

Aktuális pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 

pályázatok elkészítése, megvalósítása, elszámolási anyag 

elkészítése 

pályázati és kommunikációs 

referens 

igazgatóhelyettesek, igazgató 

által megjelölt személyek 

Figyelemmel kísérni az intézmény működésével kapcsolatos 

jogszabályok változásait, aktualitását, a legfontosabb 

módosulásokról tájékoztatni az érintett kollégákat. 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

  



A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskola minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

Az iskola hagyományos ünnepi, kulturális és szórakoztató rendezvényei: 

 Tanévnyitó 

 Családi Nap 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 

 Halloween 

 Nemzeti ünnepek (március 15., október 23.) 

 Adventi ünnepségsorozat 

 Xmas Party 

 Karácsonyi ünnep 

 Farsang 

 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (február 25.) 

 Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (április 16.) 

 Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

 Ballagás 

 Évzáró 

 

 

Iskolai céljaink a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés terén 

Az iskolában – az értékközvetítés elve alapján – fontos cél, hogy a diákoknak olyan környezetet 

teremtsenek, amelyben kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és 

környezeti dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt 

vevő, aktív állampolgári viselkedést. 

A környezeti nevelés keretében mindenképpen fontos helyet foglal el a fenntartható fejlődés 

fogalmának, tartalmának meghatározása, diákokkal közös körüljárása. Hosszú távú célunk, 

jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

Intézményünkben kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. 

További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának emelése. Célunk a civil 

szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés, továbbá a helyi közösség, a 

közvetlen környezet adottságainak, lehetőségeinek kihasználása. 

Fontos a korábbi eredmények megtartása, kialakított gyakorlatok folytatása – világnapok 

megtartása, faliújságok működtetése, iskola környezetének ápolása, zöld területek gondozása, 

madáretetők működtetése, sportprogramok, tanulmányi versenyek, szabadidős programok.  



A Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola 
éves munkaterve a 2020/2021. tanévre 

DÁTUM FELADAT MEGNEVEZÉSE HATÁRIDŐ FELELŐS SZEMÉLY MEGJEGYZÉS 

augusztus 15-ig Tantárgyfelosztás augusztus 15. igazgatóhelyettesek intézményi szinten 

augusztus 31. 
Folyamatos jelentkezések, 

beiratkozás, osztályba sorolás 
augusztus 31. 

 telephelyi koordinátorok 
Sütő László 

Bv. tagintézmények  

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László, iskolatitkárok, telephelyi 

koordinátorok 
felnőttoktatás 

szeptember 1-ig 

Órarend elkészítése 

szeptember 1. 

 telephelyi koordinátorok 
Sütő László 

Bv. tagintézmények  

Schmehlné Hauszchen Éva,Virág 
László, telephelyi koordinátorok  

felnőttoktatás 

Osztályok kialakítása 

 telephelyi koordinátorok 
Sütő László 

Bv. tagintézmények  

Schmehlné Hauszchen Éva,Virág 
László, Sütő László 

Némethné Gyenis Edina 
felnőttoktatás 

tanmenetek aktualizálása 
osztályozó vizsga tananyagának 

átdolgozása 

Baráth Gyula 
tantestület  

magángimnázium 

szeptember 1. 
Ünnepélyes Tanévnyitó 

  

Baráth Gyula, Pomázi Petra, Cser 
Ádám 

magángimnázium 

Első tanítási nap   ig.h. osztályfőnökök magángimnázium 



szeptember 02-06. Ünnepélyes tanévnyitók szeptember 6. reint. ig. h., koordinátorok Bv. tagintézmények  

szeptember 01-05. 
Ünnepélyes tanévnyitók, 

felnőttoktatás kezdete 
2020.09.05. 

Virág László, Schmehlné Hauszchen 
Éva, iskolatitkárok, telephelyi 

koordintárok 
felnőttoktatás 

szeptember 05. 
A jelentkezések határnapja az 
október-novemberi érettségi 

időszakra 
2020.09.14. 

igazgatóhelyettesek, iskolatitkárok, 
telephelyi koordinátorok 

intézményi szinten 

szeptember  

A fakultációs órák, a korrepetáló 
órák, az érettségi előkészítő órák, 

az OKTV felkészítő órák  
összehangolása az osztályokkal, 
illetve beillesztése az órarendbe. 

szeptember 1. hete 
magángimnáziumba tanító 

pedagógusok 
magángimnázium 

szeptember 02-08-ig 
Ünnepélyes tanévnyitók, 

felnőttoktatás kezdete 
szeptember 8. ig.h., Telephelyi koordinátorok felnőttoktatás 

szeptember 8./9. 
A tavaly elmaradt Eötvös-verseny 

regionálisfordulója (helyben, 
videóval rögzített) 

  magángimnázium 

szeptember 7-11. 

 A hetedik, illetve a kilencedik 
évfolyamokon matematika 

szintfelmérő dolgozatok 
összeállítása és megíratása. 

  
Árgyelán Emese, Bata Márta, 

Némethné Ámon Erika, Török Péter, 
Hajnal Ferenc 

magángimnázium 

szeptember 15. tanmenetek leadása szeptember 15. munkaközösség-vezetők magángimnázium 

szeptember 18. 
OKTV jelentkezések benyújtása az 

igazgatónak 
szeptember 18-ig. ig.h., szaktanárok magángimnázium 

szeptember 18. 

Bolyai Matematika Csapatverseny 
nevezési határideje a hetedik 

évfolyamos tanulóinknak, nevezési 
díjköteles verseny (1200.- Ft/fő) 

  Török Péter magángimnázium 



szeptember 25. 
OKTV jelentkezések rögzítése, 

megküldése az OH-nak 
szeptember 25-ig. ig.h., Puskás Attiláné magángimnázium 

szeptember 30. Tanulók lejelentésének vége október 1. 
Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 

László, Sütő László 
Némethné Gyenis Edina 

felnőttoktatás 

szeptember 30. Tanulók lejelentésének vége   koordinátorok Bv. tagintézmények  

szeptember 25. 
Az egészségtudatos gondolkodás 
és iskolai mozgástevékenységek 

témanap (Magyar Diáksport Napja) 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos, 
Hajnal Ferenc 

magángimnázium 

szeptember 23-30.. 
Nevelési értekezletek, tanmenetek 

jóváhagyása 
szeptember 30.. reint. ig. h., koordinátorok Bv. tagintézmények  

szeptember 1-30-ig 
Tantestületi értekezletek, 
tanmenetek jóváhagyása 

szeptember 30. 
Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 

László   
felnőttoktatás 

szeptember 
nyelvvizsgára, osztályozó vizsgára 

jelentkezések 
szeptember 15. osztályfőnökök, nyelvtanárok magángimnázium 

szeptember 
 az év eleji szülői értekezletek 

 időpontjának kijelölése  
szeptember 1. hete osztályfőnökök, igh. magángimnázium 

szeptember 

A Széchenyi István Gimnázium 
kilencedik évfolyamos tanulóknak 

meghirdetett Bolyai városi és 
régiós matematikaversenyének 

jelentkezési időszaka 

  
Árgyelán Emese, Bata Márta, 

Némethné Ámon Erika, Hajnal Ferenc 
magángimnázium 

szeptember 26. Családi nap 
  

Fodor Péter, munkaközösségek, 
osztályfőnökök, pedagógus kollégák 

magángimnázium 

október 4. Állatok világnapja   osztályfőnökök, szaktanárok 
magángimnázium 

Bv. tagintézmények 

október 6. Aradi vértanúkról megemlékezés   
osztályfőnökök, történelem szakos 

tanár 
tagintézmény szintű 

megemlékezés 

október 6. Aradi vértanúnk emléknapja 
  

DÖK, Osztályfőnökök magángimnázium 



október 9 Tantestületi Értekezlet 
az eddigi oktatási 

tapasztalatok/vírus-helyzet/ ill. jövő 
heti Nyílt Napok 

Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

október 12 - 
november 30. 

Különbözeti vizsgák Jelentkezési határidő: október 09. 
Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 

László, iskolatitkárok, telephelyi 
koordinátorok 

felnőttoktatás 

október 12-16. 
Nyílt napok, az alábbi beosztás 

szerint: 
  

ig.h. magángimnázium 

október 12. Móricz iskola 
  

Baráth Gyula magángimnázium 

október 13. Dózsa – Szabó Magda iskolák  
  

Baráth Gyula magángimnázium 

október 14. Vasvári – Arany iskolák 
  

Baráth Gyula magángimnázium 

október 15. Petőfi – Gárdonyi iskolák 
  

Baráth Gyula magángimnázium 

október 16. Környező Települések diákjai 
  

Baráth Gyula magángimnázium 

október 15. KIR – STAT  október 15. 
Igazgatóhelyettesek,  

Némethné Gyenis Edina, Hrozik Ildikó 
Intézményi szinten 

október 
Nemes Tihamér Online 
Programozási Verseny 
jelentkezési határideje 

  Cser Ádám  magángimnázium 

október 13. 
XXXI. ZRÍNYI ILONA 

MATEMATIKAVERSENY nevezési 
határideje 

  Hajnal Ferenc magángimnázium 

október 21 - 25. Nemzeti ünnepi megemlékezések október 23. koordinátorok, osztályfőnökök 
tagintézmény szintű 

megemlékezés 

október 15. 
Bolyai Matematika Csapatverseny 
nevezési határideje kilencedik – 

tizenkettedik évfolyamos   

Hajnal Ferenc magángimnázium 



tanulóknak, nevezési díjköteles 
verseny (1200.- Ft/ fő) 

október 20. 
KIFIR tanulmányi területek 

megadása   
Baráth Gyula magángimnázium 

október 22. Október 23-i ünnepi műsor 
  

Lényi Diána (online) magángimnázium 

október 22. 
Halloween városi vetélkedő a 6. 

évfolyamos általános 
iskolástanulók számára 

  Mihók Marianna magángimnázium 

október 26. Halloween Party 
  

Mihók Marianna magángimnázium 

október 

Egy saját, országos, komplex 
természettudományi verseny 
meghirdetése középiskolás 

korosztálynak. 3 fordulós, online. 
Elsősorban biológia, fizika, földrajz 

és kémia területeken  

Kiss Tibor magángimnázium 

október kirándulás / nyelvtanulás Máltán 
  

szervező tanárok magángimnázium 

október 19-30. Őszi érettségi vizsgák   pedagógusok 
magángimnázium 

felnőttoktatás 

október 19-24. 
Nemzeti ünnep (az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc 

emlékére) 
 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László, koordinátorok, osztályfőnökök 

felnőttoktatás 

október 23 - 
november 1-ig 

  ŐSZI SZÜNET  
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 

október 22.                   
Első tanítási nap: november 2. 

Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 
osztályfőnökök 

Intézményi szinten 

október 31. Halloween tökfaragás   koordinátorok, osztályfőnökök BV./Tököl, Szirmabesenyő 

október 
Kirándulás a budapesti Bodies 

kiálításra 
 Dóra Ádám magángimnázium 



október-november 
Egy magyar filmhez kapcsolódó 

verseny 
 Pomázi Petra magángimnázium 

november Dunaferr szavalóverseny  Pomázi Petra magángimnázium 

november 2. történelem OKTV iskolai forduló 
  

szaktanárok,ig.h. magángimnázium 

november 3. 
Varga Tamás Matematikaverseny 

nevezési határideje  
Hajnal Ferenc magángimnázium 

november 3. földrajz OKTV iskolai forduló 
  

Jakab Beáta magángimnázium 

november 4. Óralátogatások   Ig. +i g.h-k magángimnázium 

november 5. 
művészettörténet OKTV iskolai 

forduló   
szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 9. héten Pályaorientációs Nap 
  

Baráth Gyula magángimnázium 

november 9. német nyelv OKTV iskolai forduló 
  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 10. 
matematika OKTV (I-II. kategória) 

iskolai forduló   
Hajnal Ferenc magángimnázium 

november 10. 
matematika OKTV (III. kategória) 

iskolai forduló   
szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 11. magyar nyelv OKTV iskolai forduló 
  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 13. A magyar nyelv napja 
  

Lényi Diána, Pomázi Petra 
magyar tanárok 

magángimnázium 
Bv. tagintézmények 

november 13. kémia bemutató óra 7-8. évf. 
  

Kiss Tibor, Dóra Ádám, Szendrei 
Zoltán 

magángimnázium 

november 12. fizika OKTV iskolai forduló 
  

Árgyelán Emese magángimnázium 

november 15. A filozófia világnapja 
  

Hubicsák Péter magángimnázium 

november 11-15. GeoGebra bemutató óra 
 

Árgyelán Emese magángimnázium 

november 15. 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny 

iskolai forduló   
szaktanárok, ig.h. magángimnázium 



november 15. 
felnőtt oktatás osztályozó vizsgára 

jelentkezés utolsó napja november 15. 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László 

felnőttoktatás 

november 
Kémiai varázslatok (különleges 

kémia bemutató óra hetedik 
évfolyamosoknak)   

Dóra Ádám magángimnázium 

november 16. kémia OKTV iskolai forduló 
  

Dóra Ádám, Kiss Tibor magángimnázium 

november 18. 
informatika (II. kategória) OKTV 

iskolai forduló   
szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 20. kémia bemutató óra 6-7. évf. 
  

Kiss Tibor, Dóra Ádám, Szendrei 
Zoltán 

magángimnázium 

november 18. 
informatika (I. kategória) OKTV 

iskolai forduló   
Cser Ádám magángimnázium 

november 20. őszi rajzpályázat 
  

Fehériné Hamucska Andrea magángimnázium 

november 17. biológia OKTV iskolai forduló 
  

Dóra Ádám, Kiss Tibor magángimnázium 

november 23. spanyol nyelv OKTV iskolai forduló 
  

Rabi Andrea. magángimnázium 

november 23. angol nyelv OKTV iskolai forduló 
  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

november 23-27. Őszi szóbeli érettségi    
magángimnázium, 

felnőttoktatás 

november 25 - 29. Bemutató órák  november 29. reint. ig. h., koordinátorok Bv. tagintézmények  

november 26. 
Nyelvi verseny a 8. évfolyamos 

általános iskolai tanulók számára  
Besze Katalin magángimnázium 

november 27. matematika bemutató óra 
  

Török Péter magángimnázium 

november 30. 
Arany Dániel Matematikai 

Tanulóverseny jelentkezési 
határideje   

Hajnal Ferenc magángimnázium 

november 30. 
magyar irodalom OKTV iskolai 

forduló   
magyar szakos kollégák magángimnázium 

november osztályozó vizsgák lebonyolítása 
  

szaktanárok magángimnázium 



november Jedlik Ányos Fizikaverseny    
Árgyelán Emese, Bata Márta, 

Némethné Ámon Erika 
magángimnázium 

november 
Hatvani István Fizikaverseny 

nevezési időszaka  
  

Árgyelán Emese, Bata Márta, 
Némethné Ámon Erika 

magángimnázium 

november Lánczos Kornél Fizika Verseny    
Árgyelán Emese, Bata Márta, 

Némethné Ámon Erika 
magángimnázium 

november 
Nemes Tihamér Online 

Programozási Verseny első 
fordulója 

  Cser Ádám  magángimnázium 

november Élelmiszerkémia előadás  Kiss Tibor magángimnázium 

november 
Flóra és Fauna regionális biológia 

verseny 
 Dóra Ádám magángimnázium 

november 30. irodalom OKTV iskolai forduló 

  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

december 03-ig Osztályozó vizsgák bejelentése 
Kormányhivatalhoz bejelentés a 

hatályos jogszabályoknak 
megfelelően 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László, iskolatitkárok, koordinátorok 

felnőttoktatás 

december 1. Vörösmarty-szavalóverseny 
  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

december1. dráma OKTV iskolai forduló 
  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

december 1. 
Varga Tamás Matematikaverseny 

első, iskolai fordulója 
 

Árgyelán Emese, Bata Márta, 
Némethné Ámon Erika, Török Péter, 

Hajnal Ferenc 
magángimnázium 

december 5. 
Arany Dániel Matematikai 

Tanulóverseny első,  
iskolai fordulója   

Hajnal Ferenc magángimnázium 

december 6. Mikulásnapi megemlékezés    koordinátorok, osztályfőnökök 
Bv/fogvatartottak 

megajándékozása 



december 7. 
XXXII. ZRÍNYI ILONA 

MATEMATIKAVERSENY első, 
iskolai fordulója  

Hajnal Ferenc magángimnázium 

december 9. 
központi írásbeli felvételi vizsgára 

feladatlap igény leadása   
Baráth Gyula magángimnázium 

december 11. 
Xmas Party  

(város középiskolásainak)   
Erdélyi Csilla magángimnázium 

december 12. Tantestületi értekezlet 
Oktatási tapasztalatok, tanulmányi 

eredmények felülvizsgálata 
Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

december 14 - 17. 
Osztályok karácsonyi 

összejövetele 
A téli szünet előtti utolsó héten. Koordinátorok, osztályfőnökök felnőttoktatás 

december 16. Családi Karácsony 

  

Baráth Gyula, Fehériné Hamucska 
Andrea 

magángimnázium 

December 21 - 24. Karácsonyi műsorok   koordinátorok, magyarosok Bv. tagintézmények  

december 19 - 
január 3. 

TÉLI SZÜNET 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 

december 18.              
Első tanítási nap: január 4. 

igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 
osztályfőnökök 

Intézményi szinten 

január 
Eötvös szónokverseny iskolai 

forduló   
szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

január 04 - február 
05. 

Osztályozó vizsgák február 05. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

,iskolatitkár, osztályfőnökök, 
szaktanárok 

felnőttoktatás 

január 4 - 21. Beszámoló vizsgák január 21. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

osztályfőnökök, szaktanárok 
magángimnázium, 

felnőttoktatás 

január 11. 
mozgóképkultúra és médiaismeret 
OKTV első forduló (a pályamunkák 

felterjesztési határideje) 
  szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

január 6. 
filozófia OKTV jelentkezési 

határidő 
  szaktanárok, ig.h, Puskás Attiláné   



január 11. - április 
23. 

NETFIT mérések elvégzése  testnevelés tanárok magángimnázium 

január 8. 
Bolyai Matematika Csapatverseny 

első, iskolai fordulója 
  Hajnal Ferenc magángimnázium 

január 19. filozófia OKTV iskolai forduló 

  

szaktanárok, ig.h. magángimnázium 

január 23. 
általános felvételi eljárás kezdete 
központi írásbeli vizsgák kezdete 

  

Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

január 22. Magyar kultúra napja 

  magyar szakos kollégák Bv. tagintézmények  

  
humán munkaközösség minden tagja magángimnázium 

január 28. pótló írásbeli felvételi vizsgák 
  

Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

január 22. első félév vége,  
2021.01.22.  

Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, 
szaktanárok, koordinátorok, 

iskolatitkárok 

magángimnázium 
felnőttoktatás 
Bv. oktatás 

január 25 - február 
5. 

Első félévet lezáró nevelőtestületi 
értekezletek, (pedagógiai munka 

elemzése, értékelése, 
hatékonyság vizsgálata) 

február 5. 
Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, 

szaktanárok, koordinátorok, 
iskolatitkárok 

magángimnázium 
felnőttoktatás 
Bv. oktatás 

január 18 - 21.  
Első félévet lezáró félévi 

osztályozó értekezlet 
január 21. reint. ig. h., koordinátorok Bv. értesítők kiküldése 

január 29. 
Tanulók / szülők értesítése az első 

félévben elért eredményekről 
  Baráth Gyula, osztályfőnökök magángimnázium 

 
 
 
 
 
 



II. FÉLÉV 

január 28-30. Ki-mit-tud + farsang 
január 30. 

 

osztályfőnökök, koordinátorok Bv. tagintézmények  

január 
Sziporka Országos Matematika 

Verseny nevezési határideje 
  

Árgyelán Emese magángimnázium 

január 
Jedlik Ányos Fizikaverseny első, 

fordulójának  
  

Árgyelán Emese magángimnázium 

január – február fotópályázat 
  

Fehériné Hamucska Andrea magángimnázium 

február ECL Országos Verseny 
  

Mihók Marianna magángimnázium 

február 5. Geogebra bemutató óra 
  

Cser Ádám, Árgyelán Emese magángimnázium 

február 8. 
Központi írásbeli felvételi vizsga 

eredményeiről a tanulók 
tájékoztatása 

  

Pleszné Antal Ágnes, Baráth Gyula magángimnázium 

február 5. 
Szalagavató  

Rácalmási Sport- és 
Rendezvénycsarnok 

  

11-12. osztály, DÖK,  
Mazán Vilmos, Pomázi Petra, Lényi 

Diána, Hubicsák Péter, Hajnal Ferenc, 
Baráth Gyula, Fehériné Hamucska 

Andrea 

magángimnázium 

február 11. 
A nevelőtestületi értekezletek 

jegyzőkönyveinek megküldése a 
fenntartó részére 

február 11. igazgatóhelyettesek, koordinátorok Intézményi szinten 

február 15. Érettségi jelentkezés február 15. 
igazgatóhelyettesek, Puskás Attiláné, 

koordinátorok, osztályfőnökök 
Intézményi szinten 



február 10 
felnőtt oktatás osztályozó vizsgára 

jelentkezés utolsó napja 
február 10. 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László 

felnőttoktatás 

február 23. - március 
12. 

szóbeli meghallgatások az 
általános felvételi eljárásban 

 Pleszné Antal Ágnes, Baráth Gyula. magángimnázium 

február Szalagtűző ünnepség február 28. Koordinátorok, osztályfőnökök felnőttoktatás 

február 22. Ki-mit tud + farsang   osztályfőnökök, koordinátorok Bv. tagintézmények  

február 25. 
Megemlékezés 

a kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatairól 

  
osztályfőnökök, koordinátorok 

 
Pomázi Petra 

Bv. tagintézmények  

magángimnázium 

február 26-ig Osztályozó vizsgák  
Kormányhivatalhoz bejelentés a 

hatályos jogszabályoknak 
megfelelően 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László iskolatitkárok, koordinátorok 

felnőttoktatás 

február 
Német verseny  

(téma: a vidámparkok) 
  Mazán Vilmos magángimnázium 

február ECL Országos Nyelvi verseny   Mihók Marianna magángimnázium 

február közgazdasági statisztika verseny   Árgyelán Emese magángimnázium 

március 1. 

A május-júniusi érettségire 
vonatkozó összesítő jelentés 
iskola általi megküldésének 

határnapja. 

  
igazgatóhelyettesek 

Puskás Attiláné, koordinátorok, 
osztályfőnökök 

Intézményi szinten 

március 1-4  Tantestületi Értekezlet  Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

március 1-31. Különbözeti vizsgák március 31. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

szaktanárok 
felnőttoktatás 

március 13 - 14. Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15. reint. ig. h., koordinátorok Bv. tagintézmények  



március 15. Nemzeti ünnep 
2021.03.15. 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László, iskolatitkárok, koordintárok 

felnőttoktatás 

március 12.  Nemzeti ünnepi műsor 
  

Tóthné Kolmankó Diána magángimnázium 

március 16. 
felvételi jegyzékek nyilvánosságra 

hozása   
Pleszné Antal Ágnes, Baráth Gyula magángimnázium 

március 18. Újrahasznosítás világnapja 
  

osztályfőnökök, Fehériné Hamucska 
Andrea 

magángimnázium 

március 21 - 22. Erdők világnapja, Víz világnapja 
  

osztályfőnökök, szaktanárok magángimnázium 

március 22 - 26. Digitális Témahét   Árgyelán Emese, Cser Ádám magángimnázium 

március 26. 
intézménybe jelentkezők listáját 

megküldi a hivatal   
  magángimnázium 

március 26 – április 
30. 

Osztályozó vizsgák  április 30. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

iskolatitkár, osztályfőnökök, 
szaktanárok 

felnőttoktatás 

március 
Szép kiejtés verseny  

(Új latin nyelvek szép kiejtési 
versenye Pécs) 

  Rabi Andrea magángimnázium 

március 
Tematikus prezentációs angol 

nyelvi háziverseny 
 Lakk Norbert magángimnázium 

március 
Látványos fizikai kísérleteket 

bemutató előadás 
  

Árgyelán Emese, Bata Márta, 
Némethné Ámon Erika 

magángimnázium 

március 
Egy új, saját matematika – 

informatika verseny, elsősorban az 
általános iskolás diákoknak 

  Árgyelán Emese, Cser Ádám. magángimnázium 

március 

A DSZC Bánki Donát Gimnáziuma 
által meghirdetett 

Egyenletmegoldó párbaj 
elnevezésű matematikaversenye  

  Némethné Ámon Erika magángimnázium 



március Pangea Matematika Verseny   Árgyelán Emese magángimnázium 

március 
Táplálkozástudomány címmel 

előadás általános és 
középiskolásoknak  

Kiss Tibor magángimnázium 

március 
GasztroTúra földrajz-informatika 
verseny lezáró fordulója az iskola 

alulájában  
Cser Ádám, Jakab Beáta magángimnázium 

március HEBE országos verseny 
 

Jakab Beáta magángimnázium 

március 
Országos Matematika 

Próbaérettségi  
Hajnal Ferenc magángimnázium 

április Fejér Megyei Diáknapok (FMD) 
  

szaktanárok, osztályfőnökök Fodor 
Péter 

magángimnázium 

április 
Gyulai fesztivál (Helikon 

alternetívája)  

szaktanárok, osztályfőnökök, Fodor 
Péter 

magángimnázium 

április 9. 
hivatal kiegészíti a jelentkezők 

listáját   
  magángimnázium 

április 14. 
ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése   
  magángimnázium 

április 11. 

Költészet napja 
  

Pomázi Petra, Lényi Diána magángimnázium 

Költészet napi megemlékezések   koordinátorok, magyarosok 
Márianosztra versmondó 

verseny 

április 1 - 6. TAVASZI SZÜNET 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 

március 31.                                     
Első tanítási nap: április 07. 

Igazgatóhelyettesek, Koordinátorok, 
osztályfőnökök 

Intézményi szinten 

április 16. 
A holokauszt áldozatainak 

emléknapja   
Dukai László magángimnázium 

Április 13 - 17. Bemutató órák  április 19. koordinátorok  Bv. tagintézmények  

Április 15 - 19. Óralátogatások   Ig.+ ig.h-k. magángimnázium 



április 7-9. 
a tanulmányi kirándulások 

időpontjának kijelölése 

9. évfolyam: Eger 
10. évfolyam: Nyugat-

Magyarország (?) 
(8. évfolyam: egynapos 

tanulmányi?) 

Jakab Beáta, Cser Ádám 
Fodor Péter, Erdélyi Csilla 

Kovács-Erdősi Vera 
magángimnázium 

április 19- 23. Fenntarthatósági Témahét   
  

magángimnázium 

április 19 - 23. 
diákigazgató választás, 

kampányolás, kampányfilmek, 
eredményhirdetés   

osztályfőnökök magángimnázium 

április 22. A Föld napja   osztályfőnökök, szaktanárok magángimnázium 

április 23. 
Egyeztetett felvételi jegyzék 
megküldése (Hivatal által)      

  magángimnázium 

április 30. 
felvételi / elutasító értesítők 
megküldése jelentkezőknek, 

iskoláknak   

  magángimnázium 

április 30. 12. évfolyam utolsó tanítási nap 
  

osztályfőnökök, ig.h. magángimnázium 

április 30. Ballagási műsor 

  

11-12. osztály 
Hubicsák Péter, Mazán Vilmos, Lényi 
Diána, Pomázi Petra, Hajnal Ferenc, 
Cser Ádám, Baráth Gyula, Fehériné 

Hamucska Andrea 

magángimnázium 

április 

Projektmunkát használó 
matematikai bemutató óra 

 keretében módszertani 
sokszínűséget alkalmazva,  

a matematikát a hozzánk érkező 
tanulók számára is népszerűsíteni 

kívánó előadás   

érintett kollégák magángimnázium 

április 

Matematika tantárgyból a végzős 
évfolyamokon  

kisérettségi dolgozatok 
összeállítása,  

megírattatása, értékelése.   

az évfolyamon tanító kolléga magángimnázium 



április 
Német városi verseny 8.-12. 

évfolyamos diákoknak 
 Mazán Vilmos magángimnázium 

április 30. Anyák napi műsorok  május 3. koordinátorok BV/Szirmabesenyő, Tököl 

május 3-5. Érettségi szünet 
 
 
 

Pleszné Antal Ágnes, Baráth Gyula magángimnázium 

május 3 - május 25. Írásbeli érettségi vizsgák  

  

igazgatóhelyettesek 
 Puskás Attiláné, koordinátorok, 

 osztályfőnökök 
Intézményi szinten 

május 10. Madarak és fák napja 
  

osztályfőnökök, szaktanárok magángimnázium 

május 10-14 Tantestületi Értekezlet  Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

május 17. -28. 

Évfolyamdolgozatok minden, a 
vizsgaszabályzatban 

meghatározott tantárgyból a 
meghatározott évfolyamokon 

 minden kolléga magángimnázium 

május 17 - június 11.  különbözeti vizsgák június 11. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

szaktanárok 
felnőttoktatás 

május 19. Idegen nyelvi mérés (8.o.) 

 

Baráth Gyula magángimnázium 

május 26. Kompetenciamérés 

  

Baráth Gyula magángimnázium 

május 28. 
NETFIT eredmények feltöltése a 

rendszerbe   
testnevelés tanárok magángimnázium 

május 28. DÖK NAP 
 

Fodor Péter magángimnázium 



május 31. Dohányzásmentes világnap 
  

osztályfőnökök, szaktanárok, védőnő magángimnázium 

május-június érettségi vizsgák 

 

munkaközösségek magángimnázium 

június 4. Nemzeti összetartozás napja  
  

osztályfőnökök magángimnázium 

június 5. Környezetvédelmi világnap 
  

osztályfőnökök, szaktanárok magángimnázium 

június 5-8. 
az osztálykirándulások 
időpontjának kijelölése  

  
osztályfőnökök, igh. magángimnázium 

június 7-15. Tanév végi osztályrendezvények június 14. 
Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 

László, iskolatitkárok, osztályfőnökök, 
szaktanárok 

felnőttoktatás 
 

június 1-2. hete Osztálykirándulások 
  

osztályfőnökök magángimnázium 

június10- 14-ig 
Tanév zárása, év végi osztályozó 

értekezlet 
június 14. 

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László, osztályfőnökök, szaktanárok 

magángimnázium,felnőttoktatás 

június 14-15. Tanítás nélküli munkanap  Pleszné Antal Ágnes, Baráth Gyula magángimnázium 

június 15. Utolsó tanítási nap június 15. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

szaktanárok 
Intézményi szinten 

tanév vége tanévzáró ünnepség   9. évfolyam magángimnázium 

Június 15-30 Tanévzáró Értekezlet  Pleszné Antal Ágnes; Baráth Gyula magángimnázium 

Június 16 – 21. Tanév ünnepélyes zárása   reint. ig. h., koordinátorok Bv. tagintézmények  



június 14-25. Szóbeli érettségi vizsgák június 28. 

Baráth Gyula, Sütő László, Pleszné 
Antal Ágnes, Schmehlné Hauszchen 

Éva, Virág László, szaktanárok, 
Puskás Attiláné 

Intézményi szinten 

június 22 - 24. Beiratkozás 
  

ig.h. magángimnázium 

június 30-ig Nevelőtestületi értekezlet június 30-ig 
Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 

László, osztályfőnökök, szaktanárok 
felnőttoktatás 

július 5. 
A nevelőtestületi értekezletek 

jegyzőkönyveinek megküldése a 
fenntartó részére 

július 5. igazgatóhelyettesek, koordinátorok Intézményi szinten 

július 09-ig Tanügyi dokumentációk leadása július 09. Koordinátorok, osztályfőnökök Intézményi szinten 

július 16-ig 
Tantárgyfelosztások elkészítése a 

2021-2022. tanévre 
július 16. Igazgatóhelyettesek Intézményi szinten 

augusztus 13. 
Tanügyi dokumentációk 

ellenőrzése, irattárba helyezése 
  

Schmehlné Hauszchen Éva, Virág 
László 

felnőttoktatás 

augusztus 13. 
Tantárgyfelosztások átadása az 

intézményfenntartó részére 
  ig.h., koordinátorok Intézményi szinten 

augusztus 17 - 31. Javító vizsgák augusztus 31. 
Igazgatóhelyettesek, koordinátorok, 

szaktanárok 
felnőttoktatás 

augusztus 24 - 28. Javító vizsgák augusztus 28. ig. h.-k, koordinátorok, osztályfőnökök Bv. tagintézmények  

augusztus 23 - 27. Javító vizsgák augusztus 28. 
Igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, 

szaktanárok 
magángimnázium 

  

 

  



időpont nélkül AIDS prevenciós verseny 
  

Kiss Tibor magángimnázium 

 Kitaibel Pál Biológia verseny 
  

Kiss Tibor magángimnázium 

 Árokszállásy Zoltán biológia 
verseny   

Kiss Tibor magángimnázium 

 Széchenyi István Gimnázium  
kisbiológusok találkozója   

Dóra Ádám magángimnázium 

 Irinyi János Országos kémia 
verseny   

Kiss Tibor magángimnázium 

 Currie környezetvédelmi verseny 
  

Kiss Tibor magángimnázium 

 Mozaik kémia verseny 
  

Kiss Tibor magángimnázium 

 HEBE online versenyek 
  

Jakab Beáta magángimnázium 

 Diákolimpia (röplabda, úszás) 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Atlétika 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Pannon röplabda Kupa 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Strandröplabda 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Fair play kupa 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Futsal program 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

 Sítábor 
  

Kovács-Erdősi Vera, Szücs Ákos magángimnázium 

  
hagyományos kémia bemutató óra 

 a város általános iskolás 
tanulóinak 

Halloween hetében Kiss Tibor magángimnázium 



 
A 7-8-ik évfolyam 

 földrajz és informatika online 
verseny 

  

Cser Ádám, Jakab Beáta magángimnázium 

Készítette: 
   

   

Dunaújváros, 2020. szeptember 1. ………………………………………… 
   

 

 intézményvezető 
   

A szülői szervezet véleményezési jogát gyakorolta.   
   

Dunaújváros, 2020. szeptember 1. ………………………………………… 
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A fenntartó véleményezési jogát gyakorolta.   
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A munkatervet az intézmény nevelőtestülete elfogadta   
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1. sz. Kiegészítés az iskola munkatervhez 

2020. szeptember 01. 

 

 

A sport a helyes életmód kialakításában, az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében 

betöltött fontos szerepén túl a társadalom számára megtakarítást is eredményez. Költséges 

gyógyításra lényegesen kisebb gyakorisággal van szükség megfelelően támogatott sport és jó 

színvonalon végzett betegségmegelőzés esetén.  

Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata.  

A társadalmi helyzettel és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos 

életmód és az egészségmegőrzés területén egyre jobban elmozdultunk – vagy visszahúzódtunk 

– az iskola irányába. Ezzel az oktatásügy és az egészségügy feladatai is átstrukturálódtak. A 

gyermekek számára az iskolai, intézményes sporttevékenység az egész aktív életre szóló 

szokások kialakításának egyszeri és megismételhetetlen lehetősége. Az iskolasport legfőbb 

célja az ifjúság mind nagyobb hányadának vagy akár teljes körének lehetővé tenni a rendszeres 

testmozgást, a módszeres testgyakorlást.  

Így az iskolasport fontos feladata a másutt rendszeresen nem sportoló fiatalok bevonása, 

számukra vonzó, kellemes programok biztosítása.  

Ennek megvalósítása két szinten történik az intézményen belül:  

- a kötelező tanórai foglalkozásokkal, valamint  

- a mindennapi testedzés biztosításának kötelezettségével.  

Iskolánkban ezen elvek és a diákság érdeklődését figyelembe véve tesszük meg szakmai 

javaslatunkat a délutáni, kötelező sportfoglalkozások kialakítására.  

 

 

A 2019/2020. tanév sportköri programtervezete: 

 

 

Foglalkozás Óraszám 
Foglalkozást tartja 

7-12. évfolyam 

Röplabda 4 Szűcs Ákos 

DSK 2 Kovács-Erdősi Vera 
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A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportköri foglalkozások, valamint az 

iskolai tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója 

jogosult részt venni. Az iskolai diáksportkör munkáját a testnevelési munkaközösség segíti.  

 

A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 

hogy: 

 • az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, 

 • a téli időszakban: a tornaterem, edzőterem testnevelő tanár felügyelete mellett a 

tantárgyfelosztás mellett elkészült órarend szerint a tanulók számára nyitva legyen.  

A tömegsport-foglalkozások pontos óraszáma tanévenként az iskolai tantárgyfelosztásban kerül 

meghatározásra.  

Az iskola sportkör és az iskolavezetés kapcsolattartásának formája, rendje: 

 Az intézmény vezetői és az iskolai sportkör közötti kapcsolattartást az igazgatóhelyettes 

koordinálja. 

 A kapcsolattartás formája: 

 • a sportkör tornaszer és egyéb igényeinek felmérése év elején,  

• írásbeli, szóbeli megkeresés, utasítás, 

 • ellenőrzések, 

 • évente két alkalommal az igazgató is beszámoltatja a testnevelőket a sportkör tevékenységről,  

• sportversenyeken való részvétel,   

• dicséretekre, jutalmazásokra való javaslattétel, 

 • foglalkozások, óralátogatások tapasztalatainak megbeszélése. 


