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I. Az elmúlt tanév elmaradt feladatai 

Az éves munkatervünkben kijelölt mind a 7 fő célkitűzésünket sikerült megvalósítani. 

II. A tanév fő feladatai 

1. Az intézményvezetői tanfelügyelet lebonyolítása, és a pedagógusok 

minősítésében való segítségnyújtás 

2. A pedagógusok módszertani tudásának továbbfejlesztése 

• Belső levelező rendszer és a classroom aktualizálása, belső módszertani 

továbbképzések az IKT használat területén, 

• pedagógiai módszertani továbbképzések, 

• óralátogatások utáni tapasztalatcserék, 

• online-továbbképzések, 

• külső továbbképzések, 

• szakmai együttműködések. 

3. Belső vizsgák rendszerének alkalmazása, finomítása 

• 10. évfolyam: matematika kisérettségi 

• 11. évfolyam: magyar és történelem kisérettségi 

• próbaérettségi matematikából: 12. évfolyam 

III. A tanévindítás feltételei 

1. Tárgyi feltételek 

A tanévkezdés tárgyi feltételei adottak az iskolánkban. 12 fővel nőtt az iskolai létszám, ez azt 

eredményezte, hogy a megnövekedett csoportlétszámok miatt a két kicsi termünkbe nem 

férnek el a 16 főnél nagyobb csoportok. Kaprunk egy termet a szomszédos zeneiskolában 

használatra, de nem voltak bútoraink a berendezéshez. Az első hét után használt padok 

segítségével sikerült megoldanunk, hogy leültessük a gyerekeket. A tantermekben a táblák, 

padok, székek jól használhatók, minden nagyobb tanterem projektorral felszerelt. A fűtési 

rendszer felújítása megtörtént a nyáron, így bizonyosan költségtakarékosabban működik 

majd. Javító festés, egy terem teljes kifestése a szülők és gyerekek által, karbantartási és 

takarítási munkák történtek a nyáron.  

Mivel az épület kora több mint 50 év, elengedhetetlen lenne a víz- szennyvíz vezetékek és az 

elektromos hálózat cseréje. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet csőtörés.  

Az épületben minden erre használható termében oktatás folyik. A helyhiány megoldására ebben 

az évben is használhatjuk a zeneiskola 37-es és 39-es tantermét, az intézményvezetővel 

egyeztetve csak az első 5 órában. Délutánonként ők is használják az egyik kistermünket. 
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2. Személyi feltételek 

Az előző tanév végén a három betöltetlen álláshelyre kiírt, matematika-fizika, informatika és 

angol-német szakos tanári pályázatunk sikertelenül zárult, így ezeket az órákat megbízással, 

és belső helyettesítéssel oldjuk meg. 

Változások:  

Rimóczi Tamás történelmet, Verebi Anett pedig a testnevelést kinevezéssel fog tanítani 

gyakornokként. Szeptemberben minősülnek mind a ketten. 

Kása Orsolya biológia-kémia szakos kolléga anyai örömök elé néz, ezt a két tantárgyat az 

idén Demeter László fogja tanítani. 

Új némettanárunk van: Udvarhelyi Noémi.  

Új kilencedikes osztályfőnökök: 9NYA: Vincze Jutta (helyettese:) és 9NYB: Mayer Márton 

(helyettese: Mácsár Melinda) 

A diákönkormányzat patronáló tanára ebben a tanévben is Nádas Anna lesz. 
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3. Tantestületünk tagjai 

Sorsz. Név Megbízatás, foglalkozás Tantárgy, feladat 

1. Borók Edit gimnáziumi tanár, 

intézményvezető 

matematika, kémia 

2. Ácsné Molnár 

Gabriella 

gimnáziumi tanár, 

intézményvezető helyettes 

matematika, fizika, 

informatika 

3. Bábik Zoltán gimnáziumi tanár,  

intézményvezető helyettes  

matematika, kémia, 

informatika 

4. Baumgartner Szilvia 

Ágnes 

gimnáziumi tanár, 

osztályfőnök, munkaközösség 

vezető 

angol 

5. Bek-Balláné Mózes 

Melinda Éva 

(részmunkaidős) 

gimnáziumi tanár,  

osztályfőnök 

angol 

6. Bors Brigitta gimnáziumi tanár,  

osztályfőnök 

német 

7. Budai Gabriella gimnáziumi tanár magyar, drámapedagógia 

8. Csuka Gábor 

(óraadó) 

gimnáziumi tanár informatika 

9. Demeter László gimnáziumi tanár Demeter László középiskolai tanár 

10. Fazekas Péter 

(óraadó) 

gimnáziumi tanár informatika 

11. Gedeonné 

Mergenthaler Réka 

gimnáziumi tanár,  

osztályfőnök 

magyar, mozgógép és 

médiaismeret, dráma  

12. Görög Márta gimnáziumi tanár német 

13. Hamar Viktória 

(GYED) 

gimnáziumi tanár angol, német 

14. Karskó János gimnáziumi tanár, 

munkaközösség vezető 

testnevelés 

15. Kása Orsolya 

(CSED) 

gimnáziumi tanár biológia, kémia 

16. Lengyel-Szász Izabella könyvtáros tanár könyvtáros 
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17. Lukács László 

(áttanító) 

énektanár ének-zene 

18. Mácsár Melinda gimnáziumi tanár, 

munkaközösség vezető 

történelem, spanyol nyelv 

19. Mayer Márton Tamás gimnáziumi tanár, 

 osztályfőnök 

testnevelés 

20. Nádas Anna 

 

gimnáziumi tanár, 

osztályfőnök, 

diákönkormányzati patronáló 

vizuális kultúra 

etika 

21. Országh-Polyák Dávid 

Róbert 

gimnáziumi tanár,   

osztályfőnök 

angol, magyar nyelv és 

irodalom 

22. Őri Szilvia gimnáziumi tanár angol 

23. Pálmai Katalin gimnáziumi tanár angol, magyar nyelv és 

irodalom 

24. Paur Eleonóra 

(áttanító) 

gimnáziumi tanár földrajz 

25. Prokopp Erzsébet 

Mária 

(óraadó) 

gimnáziumi tanár informatika 

26. Rimóczi Tamás gimnáziumi tanár magyar nyelv és irodalom, 

történelem 

27. Szarvas Krisztina 

(GYED) 

gimnáziumi tanár testnevelés 

28. Tittmann Györgyi gimnáziumi tanár, 

osztályfőnök, munkaközösség 

vezető 

matematika 

29. Udvarhelyi Bálintné 

(óraadó)  

gimnáziumi tanár angol 

30. Verebi Anett gimnáziumi tanár testnevelés 

31. Vincze Jutta gimnáziumi tanár,   

osztályfőnök 

német 
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4. Egyéb nevelést, oktatást segítő alkalmazottak: 

1.  Laith Omar Abdulwahab  rendszergazda (részmunkaidős) 

2.  Baginé Kenderesi Andrea iskolatitkár, ifjúságvédelmi felelős 

3.  Kisné Horvát Judit pedagógiai asszisztens (részmunkaidős) 

4.  – iskolatitkár (részmunkaidős) 

 

IV. A munkaterv megvalósulását segítő belső ellenőrzési terv 

A szaktanári és munkaközösség vezetői feladatokat az intézményvezető és helyettesei 

folyamatosan ellenőrzik.  

Az ellenőrzés területei: 

• óralátogatások (intézményvezető és helyettesei) 

• tanórán kívüli nevelési feladatok ellátása (ügyelet, szakkörök, sportkörök, előkészítők, 

korrepetálások) (intézményvezető helyettesek) 

• adminisztrációs feladatok: e-napló, törzskönyv, közösségszolgálati könyv, 

bizonyítványok, digitális ügyviteli teendők ellátása (Ácsné Molnár Gabriella 

intézményvezető helyettes) 

• az iskola külső és belső kommunikációja (intézményvezető) 

• önértékelési folyamat (Bábik Zoltán intézményvezető helyettes) 

• a tanulmányi versenyek és vizsgák szabályszerűsége (intézményvezető és Bábik 

Zoltán int. vez. helyettes) 

Az osztályfőnöki feladatok ellenőrzése az osztályfőnöki munkaközösségvezető feladata. 

A szaktárgyi munkaközösségek vezetői ellenőrzik a munkacsoportjukba tartozó tagok 

szakmai munkáját: 

• a szaktanárok tanmeneteinek a helyi tanterv alapján történő elkészítését,  

• a tanmenet szerinti haladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén 

intézkedést kezdeményeznek,  

• a vizsgafeladatok, érettségi tételsorok kidolgozását, 

• szaktárgyi tevékenységek megvalósulását (versenyek, vetélkedők, szakkörök, 

korrepetálások).  
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A pedagógus önértékelések tervezése, koordinálása Bábik Zoltán intézményvezető helyettes 

feladata. 

Félévkor a féléves, év végén az éves eredményeket elemezzük, értékeljük. 

Az egyéb vállalt feladatok megvalósulása után a felelősök a következő munkaértekezleten 

beszámolnak a tantestületnek az eredményekről. Közösen értékelünk, levonjuk a 

tanulságokat, megbeszéljük az esetleges változtatásokat.  
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V. Az iskolai tanév helyi rendje 

1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása 

Az iskolákban a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet (az emberi erőforrások minisztere 

4562. 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről) szabályozza a tanítás 

nélküli munkanapok számát. A tanítási év első napja 2021. szeptember 1. (szerda), az 

utolsótanítási nap 2022. június 15. (szerda), a végzős évfolyamon 2022. április 29. (péntek). A 

tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. 

A 2021/2022-es tanévben a gimnáziumokban a tanítási napok száma 180, a tanítás nélküli 

munkanapok száma:7. Ebből egy nap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – a diákönkormányzat rendelkezik, egy nap pedig pályaorientációs nap. 

Tanításmentes munkanapok és felhasználásuk: 

2021. december 11. Pályaorientációs nap 

2022. február 16-18. Tanításmentes munkanapok Feladatok: Online belső továbbképzés, 

pályázat összeállítás, diáknapok szervezése 

2022. március 11. Osztályok közötti vetélkedő (diákönkormányzat napja) 

2022. április 11-13 Tanításmentes munkanapok Feladatok: Tanári önképzőkör: A magyar 

költészet napja, faktos tájékoztatók és érettségi tájékoztatók kidolgozása, fenntarthatóság 

témahét programjai 

Iskolai szünetek 

Sorszám Szünet Időpont 

1. Őszi szünet 2021.10.25.-2021.10.29. 

2. Téli szünet 2021.12.22.-2021.12.31. 

3. Tavaszi szünet 2022.04.14.-2021.04.19. 

Ünnepek és emléknapok 

Az ünnepek és emléknapok időpontját és felelőseit az eseménynaptárban találhatjuk meg. A 

következő ünnepek részei iskolai életünknek: 

• Ünnepélyes tanévnyitó  

• Széchenyi emléknap 

• A zene világnapja (október 1.) 
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• Megemlékezés az aradi vértanúkról, közöttük névadónkról, Nagy Sándor Józsefről 

(október 6.) 

• Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (október 23.) 

• A végzős évfolyam szalagavató ünnepsége 

• Közös karácsonyi ünnepség 

• A magyar kultúra napja (január 22.) 

• Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (február 25.) 

• Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról (március 15.) 

• A költészet napja (április 11.) 

• Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.) 

• Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

• Ballagási ünnepség  

• Ünnepélyes tanévzáró  

2. Értekezletek, fogadó órák 

• Augusztus 23. 1000 Kibővített vezetői értekezlet 

• Augusztus 24. 900 Alakuló értekezlet 

• Augusztus 30. 900 Tanévnyitó értekezlet 

• Szeptember 13. 1500 Munkaértekezlet 

• Szeptember 13. 1730 Szülői értekezlet (online) 

• Szeptember 13. 1830 SZMK alakuló ülése, Iskolaszék tagok megválasztása 

• Szeptember 27 1500 Kibővített vezetői értekezlet 

• Október 18. 1500 Őszi nevelési értekezlet; belső továbbképzés, tudásmegosztás 

• Október 18. 1730 Fogadó óra 

• November 2. 1500 Kibővített vezetői értekezlet 

• November 29. 1500 Munkaértekezlet  

• November 29. 1730 Fogadó óra 

• December 6. 1500 Kibővített vezetői értekezlet 

• Január 21. 1500 Osztályozó értekezlet 

• Január 31. 1500 Félévi értékelő értekezlet 

• Január 31. 1730 Szülői értekezlet  

• Január 31. 1830 SZMK ülés  

• Március 28. 1500 Tavaszi nevelési értekezlet; belső továbbképzés, tudásmegosztás  

• Március 28. 1730 Fogadó óra 

• Április 25. 1500 Munkaértekezlet 
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• Április 25. 1730 Fogadó óra 

• Április 29. 1600 Osztályozó értekezlet 

• Május 30. 1500 Munkaértekezlet 

• Június 15. 1200 Osztályozó értekezlet 

• Június 24. 900 Tanévzáró értékelő értekezlet 

3. Nyílt nap 

Iskolánkban a nyílt napot november 6-án szombaton tervezzük megvalósítani. Ezen kívül, a 

tavalyi évhez hasonlóan levélben, vagy online, honlapunkon keresztül, tájékoztatjuk az 

általános iskolákat, rajtuk keresztül a szülőket, a végzős diákokat a felvételi eljárásunkról, 

iskolánk oktatási struktúrájáról és egyéb jellemzőiről.  

4. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

Iskolánkban az iskolaorvos az iskolai védőnővel kedden délelőttönként rendel. A tanulók 

állapotának felmérése októberben kezdődik, és folyamatosan sorra kerül minden évfolyam 

minden tanulója. A beosztást a védőnő készíti el, egyeztetve az iskolavezetéssel. Az 

egészségügyi teendők éves feladatait a terület szakmai munkaterve tartalmazza. 

Amikor a fogászati szűrés időpontjait megkapjuk, és az alapján szervezzük meg a 

látogatásokat.  

A NETFIT mérések időszaka: 2022. január 11.-2021. március 31. Mérési eredmények 

feltöltésének határideje: 2022. június 30. 

5. Az iskolai sportkör tevékenysége 

Az iskolai sportkör foglalkozásainak 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 máshol rendszeresen nem sportoló fiatalok bevonása, számukra 

vonzó, kellemes programok biztosítása. 

Ennek megvalósítása három szinten történik az intézményen belül: 

- a kötelező tanórai foglalkozásokkal, valamint 

- a mindennapi testedzés biztosításának kötelezettségével és  

- a tömegsport órák edzéseivel. 

Iskolánkban ezen elvek és a diákság érdeklődését és lehetőségeinket figyelembe véve tesszük 

meg szakmai javaslatunkat a délutáni, nem kötelező sportfoglalkozások kialakítására. 

A mindennapos testnevelés 5. és 6. óráit az órarend utolsó két órájában valósítjuk meg. 

Ezeken az órákon különböző sportjátékokban nyújtunk játéklehetőséget azoknak a 

tanulóknak, akik nem járnak rendszeresen iskolai, vagy iskolán kívüli edzésekre. 
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A tornatermünk lehetőségei meglehetősen szűkösek (18x9m), így olyan sportágakban 

szervezünk tömegsport foglalkozásokat diákjainknak, amire alkalmas: röplabda, kispályás 

floorball, streetball, kispályás labdarúgás. Ezek azok a sportágak, amire diákolimpiai 

felkészítést is vállalunk. 

Ezen felül szeretnénk, ha diákjaink életmódjába beépülne a szabadidősport valamilyen 

formája. Évek óta szervezünk hétvégi túrákat, többnapos nyári túrákat is, de ezekre sajnos 

egyre kevesebb az érdeklődő. 

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Iskolai Sportkörrének 2021-2022-es tanévre 

tervezett sportfoglalkozásai, diákolimpiai versenyei: 

• röplabdaedzések kedd 15.10 -17.00-ig  (fiúk és lányok vegyesen) Neveztünk a 

röplabda diákolimpiai verseny B kategóriájában fiúkkal és lányokkal egyaránt. 

Felelős: Verebi Anett 

• labdarúgás iskolai foci kupa (kispályás foci) Neveztünk a teremfoci diákolimpiai 

versenyre, és a szabadtéri kispályás versenyre is. Felelős: Mayer Márton 

• kispályás floorball edzések a gyerekek, a tornaterem és a tanárok elfoglaltságai 

miatt csak a 0. órákban tudjuk lebonyolítani péntek 6.45-7.35-ig. Természetesen 

itt is neveztünk a diákolimpiára 6. korcsoportos fiúkkal. Felelős: Karskó János 

• részt veszünk a diákolimpiai versenysorozatban hagyományosan az atlétika 

ügyességi és váltó csapatbajnoki versenyen (fiú súlylökés, leány svédváltó), 

illetve a tavaszi mezeifutó versenyen is. Ezekre a versenyekre mind a diákok, 

mind a tanárok szabadidejükből áldoznak a felkészülésre. 

• a testnevelés munkatervben szerepelt kenutúrák meghirdetése diákjaink, 

munkatársaink felé. 

• tovább színesíti kínálatunkat a hétfő, szerda, csütörtök este szabadon választható 

kempo edzés, melyet Mayer Márton munkatársunk tart. 

6. Zenekari próbák időpontjai 

A próbákat Lukács László kolléga vezeti keddenként 1500 és 1630 között. 

7. Rendkívüli tanítási napok 

Ebben a tanévben egy rendkívüli tanítási napot tervezünk: 2021. november 6. szombat, iskolai 

nyílt nap. 

8. A diákközgyűlés összehívása 

A diákönkormányzat alakuló ülése 2021. szeptember 1-én volt. Munkatervükben megjelölik 

majd a diákközgyűlés időpontját, ezt az iskolavezetéssel előtte egyeztetik. 
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9. Egyéb 

A következő hagyományszerű iskolai rendezvények pontos tervezést, szervezést igényelnek. 

Az operatív tervezési, szervezési teendőket a felelősök a programok előtt hajtják végre. A 

következő események, rendezvények szerepelnek terveink között ebben az évben: 

• Nemzeti ünnepeinkre megemlékező műsorok, programok szervezése: a járványügyi 

készenlét idején osztálykeretben tartjuk meg a megemlékezéseket, ügyelve az 

eljárásrendi szabályok betartására. 

• Gólyatábor 2021. szeptember 4-6. 

• Sportnap: 2021. szeptember 24.  

• Erasmus Days: szeptember 15. 

• Szalagavató ünnepség: 2021. november 20. 

• Pályaorientációs nap:2021. december 11. 

• Nyílt nap: 2021. november 6.  

• Alapítványi bál: 2022. február 12. 

• Diáknapok 2022. március 9-11. 

• Öregdiák találkozó: 2022. március 4. 

• Öko-projektnap: 2022. április 22. 

• Ballagás: 2022. április 29. 

• Nemzetközi projektek: Személyes találkozással járó mobilitások többsége 

átütemezett 2019-ről és 2020-ról az idei tanévre. 

o Erasmus+ KA1 Nemzetközi tanár-továbbképzések és szakmai látogatás  

o Erasmus+ KA 229 Stratégiai partnerségek és iskolai együttműködések 

o Két új nyertes Erasmus pályázatunk van. (Hat kolléga nyert 

tanártovábbképzést, és egy stratégiai partnerségek pályázatunk is nyert.) 

o Határtalanul pályázat 

• Nemzetközi testvériskolai kapcsolat: A nagyváradi Ady Endre Líceummal 

VI. Tanulmányi versenyek 

1. Országos szintű versenyek:  

• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

• Savaria Országos Történelmi Verseny 

• Kenguru Matematika verseny 

• Bolyai Matematika Csapatverseny 
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• Bolyai anyanyelvi csapatverseny 

• Selmeczi Roland versmondó verseny 

• Medve Matematika verseny 

• MaTech komplex online verseny 

• Diákolimpiai nevezések: sakk, atlétika (súlylökés, svédváltó); kispályás labdarúgás, 

amatőr röplabda fiú, lány; 

2. Helyi, és iskolai versenyek:  

Novellaíró pályázat, fordító-verseny, versmondó verseny, rajzpályázat, NSJG-napok 

vetélkedői, pl. NSJG-Műveltségi Vetélkedő (tanár és szülő csapatokkal) 

Osztályok közötti röplabda kupa, mezei futóverseny; NSJG-napok sportversenyei, kispályás, 

osztályok közötti focibajnokság 

VII. Projekt-oktatás 

Iskolánkban már hagyomány, hogy a tanév három napján projekt-rendszerű, a tantárgyakat 

komplex módon integráló módszerekkel folyik a tanítás. Mind a három napon az iskola 

minden tanulója részt vesz az adott projekt-feladatok megoldásában. Ha a lehetőségek 

engedik, és a feladatok igénylik, iskolán kívüli helyszíneket is igénybe veszünk. Ebben a 

tanévben is tervezzük a sportnap, és a környezetvédelmi nap és a megszervezését. 

Ebben az évben is bekapcsolódunk az országos projekthetekbe. 

Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. 03.07-2022. 03.11. 

Digitális témahét: 2022. 03.22-2022. 03.26. 

Fenntarthatósági témahét: 2022. 04.25-2022. 04.29. 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapja: 2021. 

szeptember 24. 
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VIII. Eseménynaptár és feladatterv időrendi sorrendben, felelősökkel 

Hónap Nap Időpont Program, feladat Felelős 

Augusztus 23. hétfő 1000-től  Kiterjesztett vezetői értekezlet: 

Éves tervezés (BE) 

Iskolai védőoltás igények felmérése, összesítés 

(BE, BZ) 

Javítóvizsgák szervezése (BZ) 

Tantárgyfelosztás (BE) 

Órarend (ÁMG) 

BE, ÁMG, BZ 

24. kedd  900-től 

 

 

930-től 

1030-től 

1130-től 

 

 

 

 

1500-től 

Alakuló értekezlet: 

A hét feladatainak, ismertetése 

Munkaközösségek értekezletei: 

TT+HUTE+ Nyelvi MK 

Osztályfőnöki MK 

Gólyatábor szervezés 

Javítóvizsgák tételsorainak, feladatlapjainak, 

jegyzőkönyveinek előkészítése 

Leltározási, selejtezési teendők: Teremleltárok 

előkészítése, könyvtári leltár, szertári leltárok, 

selejtezendő eszközök összegyűjtése (LSzI) 

Tankerületi Intézményvezetői értekezlet (BE) 

BE, ÁMG, BZ 

LSZI 

25. szerda, 

26. csütörtök 

27. péntek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. csütörtök 

900-től 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

Éves tervezés (mk-vezetők) 

Munkaközösségek munkatervei, Iskolai 

sportkör munkaterv, DÖK munkaterv 

előkészítés (Mk-vezetők) 

Gólyatábor szervezés 

Európai nyelvi díj pályázat megírása (nyelvi 

MK) 

Év eleji teendők: Classroom, Kréta 

aktualizálása, adatfeltöltés, önéletrajzok, 

erkölcsi bizonyítványok, tanmenetek, 

adminisztráció, e-kréta ellenőrzése  

Órarend készítés (ÁMG) 

Leltáregyeztetés, tankönyvosztás 

menetrendjének összeállítása (LSzI, BZ) 

Javító vizsgák (BZ) 

munkaközösség-

vezetők 

 

 

MÉ;BB 

BSZ 

osztályfőnököks

zaktanárok 

 

 

ÁMG 

LSzI, BZ 

BZ 

30. Hétfő 900-től 

 

 

13.00 

Tanévnyitó értekezlet 

Tantárgyfelosztás, eseményterv, elfogadása, 

aktualitások 

Ferencz Ildikó búcsúztatása 

BE 
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31. kedd 900-től Év eleji teendők: Adminisztrációs teendők 

elvégzése a digitális naplóba és az 

anyakönyvbe (tanulói jogviszonyok 

ellenőrzése, közösségi szolgálat, 

tankötelezettség, tanmenetek (szaktanárok, 

osztályfőnökök) 

Továbbképzések aktualizálása a személyi 

anyagban 

Leltár leadása: LSZI, BZ 

Felkészülés az első tanítási napra, 

osztályfőnöki feladatok (MM) 

Órarend ismertetése, adatok frissítése a 

Krétában (ÁMG) 

BE, ÁMG, Mk-

vezetők, 

szaktanárok 

Szeptember 1. szerda 800-830 Évnyitó BE, BZ 

830-900 
Osztályfőnöki órák  

Az első nap feladatai (lista alapján) 

Tankönyvosztás az ismertetett beosztás szerint 

 

Oszt. főnök 

MM 

LSZI 
915—1000 

1015-1100 

1115-1200 Osztályfőnöki óra (kilencedikesek) 

DÖK alakuló ülése: éves feladatok, 

munkaterv elemeinek megszavazása, 

diákközgyűlés javasolt időpontja, 

diákigazgató-választás javasolt időpontja  

osztályfőnökök 

NA 

800-1200 Jelentkezés az őszi érettségire  BZ 

2. csütörtök  A + testnevelésre jelentkezők felmérésének 

indítása  

Tanári ügyelet beindítása  

A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése  

KJ 

 

BZ 

LSZI 

3. péntek 

 

1200-ig Munkaközösségi munkatervek leadása 12
00

-

ig Iskolai Sportköri MT leadása  

mk-vezetők, 

KJ 

4. – 6.  
Gólyatábor 

MÉ, BB, BA 

LSZI, VJ, MMa 

6. hétfő 800-1200 Jelentkezés az őszi érettségire (határidő) 

Beszámoló, cikk a Hírmondóba évkezdő 

iskolai tevékenységünkről 

BZ 

LSZI 

10. péntek 1200-ig Tanmenetek leadása a munkaközösség-

vezetőknek 1200-ig  

DÖK munkaterv, működési szabályzat 

leadása 

A fakultációkra való jelentkezés véglegesítése 

MK-vezetők, 

szaktanárok, 

NA 
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Kenguru matematikaverseny osztályfőnökök  

BZ 

13-17.  Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók 

felmérése a héten 

HÍD-kapcsolat 

Nevezések összegyűjtése az országos 

tanulmányi versenyekre OKTV (a héten) 

BA 

 

 

BZ 

13. hétfő 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

nagyszünet 

1500 

 

1730 

1830 

Iskolagyűlés: Technikai dolgozók köszöntése 

a takarítás világnapja alkalmából  

Munkaértekezlet: munkaterv, felvételi 

tájékoztató, aktualitások 

Szülői értekezlet 

SZMK alakuló ülése, Iskolaszék tagok 

megválasztása 

DÖK, NA 

 

BE 

osztályfőnökök 

BE 

 

16. csütörtök  Portfólióvédés BE, RT 

17. péntek  Nevezés az országos tanulmányi versenyekre 

(határidő) 

Jelentkezések leadása osztályozó vizsgára az 

őszi vizsgaidőszakra 

BZ 

20. hétfő  A szemétszedés világnapja .9NYA  

Diákolimpiai nevezések 

VJ 

KJ, VA, MMa 

21. kedd 1000 Széchenyi emléknap, koszorúzás 

Portfólióvédés 

BE, BG 

BE, VA 

22. szerda  Könyvrandi (könyvajánló program) GMR, BG 

24. péntek 900-1300 Magyar Diáksport Napja, iskolai sportnap KJ, MMa, VA 

24-25  részvétel a Kutatók Éjszakája eseményein TGY 

27. hétfő  

 

 

 

1500 

Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű (SNI-s, 

BTMN-s, HH-s, HHH-s) tanulók felmérése 

alapján készült kimutatás-táblázat 

megküldése az osztályfőnököknek és az 

intézményvezetőnek 

Kibővített vezetői értekezlet 

BA 

 

 

 

NA 

BE 

28. kedd  Az új törzslapok kitöltése 9. évfolyam 

(határidő) 

ÁMG, VJ, MMa 

29. szerda 1030-1120 Utazás a latin zene körül című ismeretterjesztő 

előadás, koncert a zene világnapja tiszteletére 

BA 

30. csütörtök  Törzslapok, e-napló, Beírási napló ellenőrzése ÁMG 
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30-ig  Tanulmányi területek meghatározásának 

formáját nyilvánosságra hozza az OH. 

BE 

Szeptember 

hónap 

folyamán 

Testnevelési felmentések és a +2 testnevelés órá látogatása 

alóli felmentések adminisztrálása 

Diákigazgató választás előkészítése, jelöltek korteskedése 

Az új osztályok tájékoztatása a közösségi szolgálatról 

Előkészületek a szalagavatóra  

Zöldpontgyűjtő verseny meghirdetése 

testnevelők, ofők 

 

NA 

LSZI, ofők 

TGY, GMR, BB, 

MÉ 

NA, DÖK 

Október 1. péntek  

 

 

 
 

Az új osztályfőnökök a 9. osztályosok 

általános iskola 8. év végi átlagát leadják az 

igh-nek (bázis a lemorzsolódás 

nyomonkövetéséhez) 

A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése (pl. aradi 

vértanúkról megemlékezés) 

OsztályfőnökökÁ

MG 

 

NA ofök DÖK 

LSZI 

LL, NA 

2. szombat  Egynapos gyalogtúra – vissza a természetbe RT 

4. hétfő  Állatok világnapja - 9NYB DÖK 

4-8.  Adománygyűjtés indítása a budaörsi 

állatmenhely részére (kutyatáp és takarók, 

pénz)  

ŐSZ 

6. szerda 1130 

 

1230 

Ünnepély az aradi vértanúk emléknapja – a 

Nagy Sándor József kép felavatása 

Koszorúzás az Emlékháznál 

BG MR RT  

 

VJ, MMa, BZ  

7. csütörtök  Előző hónap eseményeiről, közeljövőben 

várható programokról cikk a Hírmondóba 

LSZI 

8. péntek 

 

 

 

1215- 

A 9. és10. osztályos tanulók előző évi 

tanulmányi átlagát megküldeni az általános 

iskoláknak. (Krétából) 

Diákigazgató választás 

BSZ, TGY 

 

11. hétfő  

 

 

Az európai kultúra napja (Erasmus+ projekten 

belüli projekt-feladat) 

Komposztálás Ünnepnapja – 12A 

BSZ 

 

DÖK 

14. csütörtök  Budapesti séták – Erasmus-program BSZ 

15. péntek  

1120 

1400 

1-4 tanóra 

Terménynap – az ősz gyümölcsei 

Erasmus Day (nemzetközi Erasmus kupa) 

Mezei Mária emlékezete (városi program) 

 

NA, MM DL 

BSZ, KJ 

LL 
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9-16.  Erasmus+ 2020 KA229 Érzelmi intelligencia 

fejlesztése - fogadás 

 

18-22.  Őszi vizsgaidőszak (különbözeti és osztályozó 

vizsgák) 

Hulladékgyűjtés 

BZ 

 

DÖK 

18. hétfő 

 

1500 

17
30

 

Munkaértekezlet, belső továbbképzés, 

tudásmegosztás 

Fogadóóra 

BE ÁMG BZ  

 

Szaktanárok 

20. szerda  A tagozatok kódjai, felvételi tájékoztató 

feltöltése a KIFIR-be és közzététele a 

honlapon (határidő) 

BE, ÁMG 

22. péntek  Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 65. évfordulójáról 

• Budapesti/városi emlékhelyek 

felkeresése osztályonként 

• filmnézés bérelt moziban, 

• 301-es parcella felkeresése buszokkal 

A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő 

Egyesülettel. (közösségi szolgálat) 

MM, RT 

22. péntek  Az ŐSZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap  

23. szombat  Városi megemlékezés, koszorúzás diákokkal VJ, MMa 

Október 

hónap 

folyamán 

Osztály- és iskolaszépítés 

Szalagavatói előkészületek 

 

október 25-

október 29. 

5 sz. nap ŐSZI SZÜNET  

November 2. kedd  Az ŐSZI SZÜNET utáni első tanítási nap 

OKTV –történelem 

Kibővített vezetői megbeszélés (nyíltnap, 

szalagavató) 

BZ 

4. csütörtök 
 

OKTV informatika II. Kategória BZ 

2.-5.  Beiskolázás (személyes jelenléttel, vagy/és 

digitális anyagok kiküldése) 

Tantermek, folyosók díszítése, virágosítás 

BE ÁMG BZ 

DÖK 

5. péntek  Előző hónap eseményeiről, közeljövőben 

várható programokról cikk a Hírmondóba 

LSZI 

6. szombat  Nyílt nap (intézményvezetői tájékoztató, 

teaházak 2 teremben : tanórán kívüli iskolai 
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tevékenységek bemutatása – pl. DÖK, 

Erasmus+, öko-iskolai programok, utazások) 

7-13  Erasmus+: 2019 KA229 Közös kulturális 

örökségünk – mobilitás Törökország 
 

8. hétfő  OKTV német nyelv BZ 

9. kedd  OKTV matematika BZ 

11. csütörtök  OKTV fizika  BZ 

8-12. között  Figyelmeztetések a gyengén álló tanulóknak és 

szüleiknek 

Oszt. főnökök 

15. hétfő 
 

Kémia OKTV   

16. kedd 
 

Intézményvezetői tanfelügyelet 

A Hivatal közzéteszi a központi írásbeli 

felvételit szervező intézmények jegyzékét. 

OKTV biológia 

BE, ÁMG, BZ 

17. szerda 
 

OKTV informatika I. Kategória BZ 

15-19.  Pályaválasztási tanácsadás ofö-órákon  osztályfőnökök 

20. szombat  Szalagavató GMR TGY 

22. hétfő 
 

OKTV angol nyelv BZ 

24. szerda 
 

OKTV spanyol nyelv BZ 

26. péntek 
 

1500 

„Ne vásárolj semmit!„- nap - 12.B 

Jótékonysági adventi koszorúkészítés 

DÖK 

NA 

29. hétfő  

1500 

17
30

 

OKTV Magyar irodalom 

Munkaértekezlet 

Fogadóóra, SZMK (pályaorientációs nap 

előkészítése) 

BZ  

BE 

Szaktanárok 

November 

hónap 

folyamán 

Teremfoci diákolimpia kiírástól függően 

Röplabda osztályok közötti kupa 

Múzeumi szakkör indítása – történelem 

Tematikus összművészeti szakkör indítása – Bauhaus 

MMa 

VA 

MM, RT 

NA, GMR 

December 2. csütörtök  Előző hónap eseményei, cikk a Hírmondóba LSZI 

3. péntek  Jelentkezések beérkezése a központi írásbeli 

felvételire (határidő) 

Jótékonysági sütivásár DÖK 

ÁMG 

 

NA 

4. szombat  Adventi kirándulás Bécsbe VJ 

6. hétfő  Mikulás NA 
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1500 Kibővített vezetői megbeszélés 

(pályaorientációs nap, adventi, karácsonyi 

programok) 

BE 

7. kedd  Házi pályázat hirdetése a magyar kultúra 

napjára, jan. 22-re: fotó, illusztráció, fordítás, 

novellaírás – Hívószó: Rokonok 

MM, BG, GMR 

PK 

10. péntek  A központi feladatlapok igénylése BE, ÁMG 

11. szombat 

(munkanap) 

 Tanítás nélküli munkanap (dec. 24 helyett) 

Pályaorientációs nap Nyelvet igénylő 

foglalkozások bemutatása  

SZMK BZ 

nyelvi MK 

13-15.  Jelentkezések leadása osztályozó vizsgákra a 

félévi vizsgaidőszakra  

BZ 

 

21. kedd  

1100-től 

A TÉLI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi ünnepély (iskolai+Metodista 

templom) (2 tanóra, 1 of. óra)  

 

VJ, MMa, LL 

December 

hónap 

folyamán 

Adventi készülődés: jótékonysági akciókba való 

bekapcsolódás pl. Jótékonysági adománygyűjtés, Cipősdoboz 

akció, Jótékonysági sütivásár 

Amatőr röplabda diákolimpia kiírástól függően 

Felhívás az Erasmus nemzetközi, tanári továbbképzésekre 

 

december 22 

-január 2. 

7 sz. nap TÉLI SZÜNET  

Január 3. hétfő  A TÉLI SZÜNET utáni első tanítási nap  

6. csütörtök  A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése. Előző hónap 

eseményei, várható programok cikk a 

Hírmondóba 

Vizuális kultúra OKTV 

LSZI 

 

 

BZ 

7. péntek  Tájékoztató közzététele a honlapon az 

egységes írásbeli felvételi vizsgáról és a 

felvételi eljárásról 

ÁMG 

21. péntek  

 

 

1430-tól 

Az első félév vége 

A magyar kultúra napja: Pál Sándor Attila: 

Rokonok; összművészeti pályázat, díjátadó, 

kiállítás 

Osztályozó értekezlet (+felvételi szervezés) 

tanárok, ofök 

MM, BG, GMR 

KJ NA 

 

BE, szaktanárok 

22. szombat  

1000-től 

Az általános felvételi eljárás kezdete 

Egységes írásbeli felvételi (8.o) 

ÁMG 

szaktanárok 
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24.-28.  Félévi vizsgaidőszak (különbözeti és 

osztályozó vizsgák) 

BZ 

25. kedd  Értesítés a félévi eredményekről/ 

Bizonyítványosztás/értékelés 

Oszt. főnökök 

27. csütörtök 1400-tól Pótló központi-írásbeli felvételi vizsgák ÁMG 

28. péntek 800-1600 Az írásbeli dolgozatok megtekintése, az 

értékelő lapok átadása 

 

31. hétfő 800-1600 

 

 

1500 

1730 

1830 

A központi írásbeli felvételi dolgozatok 

javításával kapcsolatos észrevételek fogadása, 

továbbítása.  

Félévzáró értékelő értekezlet  

Szülői értekezlet  

SZMK 

Iskolatitkárok  

 

 

BE 

Ofők 

BE 

Január 

hónap 

folyamán 

 Tablókészítés 

Osztályfényképezés 

Erasmus+ tanári továbbképzésekre a pályázat 

összeállítása 

 

Február 1. kedd  800-1600 

 

 

 

A középiskolákba való jelentkezés végső 

határideje 

Jegyző(k) megbízása 

BE, ÁMG 

Javító tanárok 

Oszt. főnökök 

 

BE 

4. péntek  A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése. Előző hónap 

eseményei, várható programok cikk a 

Hírmondóba 

LSZI 

7. hétfő  Értesítések kiküldése az írásbeli felvételi 

eredményekről (határidő) 

ÁMG 

 

12. szombat  Alapítványi bál 

(farsangi időszak: jan. 06-március 2.) 

KJ, NA 

15. kedd  Érettségire jelentkezés (határidő) BE, BZ 

16.-18  Tanítás nélküli munkanapok 

Online belső továbbképzés, 

pályázatösszeállítás diáknapok szervezése 

Tantestület 

BSZ 

18. péntek  A 8-osok jelentkezési lapjainak befogadása 

(határidő) 

ÁMG 

25. csütörtök 

 

 A kommunizmus áldozatainak emléknapja Oszt.f. 
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Osztályfőnöki órákon/történelem órán 

megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól  

Február 

hónap 

folyamán 

 Erasmus+ tanári pályázatok beadása, 

partneriskolai pályázat összeállítása 

diáknapok szervezése 

 

Március 1. kedd  Az újrapapír napja: - 10A  

Papírmentes tanítás! 

Dalfordító pályázat kiírása 

 

 

UN 

4. péntek  Öregdiák találkozó BSZ 

03.07-03.11.  Pénz7 – Pénzügyi témahét 

pénznemek története, prezentációk 

NA 

BB 

9-11. 

1.  

 NSJG-napok - Számok GMR MM ŐSZ 

TGY MÉ 

11. péntek 800 Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharcról, osztályok közötti vetélkedő 

(diákönkormányzat napja) 

GMR  

11-15  Határtalanul 2019 – halasztott program; 

fogadás 

BSZ, TGY, 

GMR 

14. hétfő 

és15. kedd 

 Tanítási szünet: pihenőnap és ünnepnap 

Városi ünnepély, koszorúzás 

 

16. szerda  Az iskolába jelentkező 8-adikos tanulók 

felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása 

(honlapon) 

Jelentkezések leadása osztályozó vizsgára a 

tavaszi vizsgaidőszakra 

BE ÁMG 

 

BZ 

03.22.-03.26.  Digitális témahét  

22. kedd  A víz világnapja (március 22.) – 9.B OD; DÖK 

21-22.  Tanulói adatlapok módosításának lehetősége  

26. szombat  Tanítási nap (március 14. hétfő áthelyezése) 

Húsvéti kézműveskedés  

 

NA, ofők 

28. hétfő  

 

1430 

1730 

A Hivatal kiküldi a hozzánk jelentkezett 

tanulók névsorát. (ABC sorrendben) 

Tavaszi nevelési értekezlet 

Fogadóóra 

BE ÁMG BZ 

szaktanárok 
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Április 

 

5. kedd  Városi versünnep – Élő városi versmondó 

verseny 

BG, GMR, KJ 

RT 

4-8-  A holokauszt magyarországi áldozatainak 

emléknapja (ofő óra) – április 16. 

ofők 

6. szerda- 

8. péntek 

 Tavaszi vizsgaidőszak (osztályozó vizsgák, 

próbaérettségi matematikából) 

BZ 

 

8. péntek  A TAVASZI SZÜNET előtti utolsó tanítási 

nap 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 

kiegészíti a jelentkezettek listáját.  

 

12. kedd  A kiegészített felvételi jegyzék alapján 

kialakított ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése a Hivatalnak (KIFIR) 

 

11-13.  Tanítás nélküli munkanapok (faktos 

tájékoztatók, érettségi tájékoztatók 

kidolgozása, fenntarthatóság témahét 

programjai) 

 

14-19. 2 sz. nap TAVASZI SZÜNET  

20. szerda  

 

1400-től 

TAVASZI SZÜNET utáni első tanítási nap 

Műemlékvédelmi világnap (04.18.) – 10.B 

Testnevelés próba érettségi 

 

 

testnevelők 

22. péntek  A Hivatal megküldi a végleges, egyeztetett 

felvételi jegyzéket 

 

25. hétfő 1500 

1730 

Munkaértekezlet 

Fogadóóra / faktos tájékoztató 10. évfolyam 

 

04.25 – 

04.29. 

 Fenntarthatósági témahét Osztályfőnökök 

25-29.  Az érettségizők tájékoztatása az érettségi 

eljárásról 

A 10. évfolyamosok és szüleik tájékoztatása a 

fakultációról, az érettségiről, felvételiről 

Jelentkezés a fakultációkra 

BE, BZ, ÁMG 

MM, TGY, MR 

 

április 20-29.   OKM mérés a 10. évfolyamon ÁMG, NA,OD 

28. csütörtök  Bolondballagás KJ, MMa, VA 

29. péntek  

1600 

1400 

A végzősök utolsó tanítási napja 

Osztályozó értekezlet 

Ballagás (4 tanóra órarend szerint, díszítés: 

virág-kölcsönzés) 

 

BE 

VJ MMa  
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Értesítések átadása / kiküldése a felvételről 

vagy az elutasításról az ált. iskoláknak, és a 

jelentkezőknek. (határidő) 

Jelentkezés fakultációra (határidő) 

Április 

hónap 

folyamán 

Ballagás szervezése 

Tanév végi teendők és adminisztráció a 12. évfolyamon 

(Jutalomkönyvek beszerzése, magatartás-szorgalom 

értékelése, közösségi szolgálat lezárása, dokumentumok-

digitális napló, törzskönyv - kitöltése, bizonyítványok 

kiállítása) 

 

Május 2-13.  Kérvények továbbítása a jogorvoslati 

eljárásban 

Jogorvoslati eljárás lefolytatása a benyújtott 

kérelmek alapján (tankerületi ig.) 

BE 

  Erasmus+ 2020 KA229 Érzelmi intelligencia 

fejlesztése – diáktalálkozó Törökországban 

Sarkisla 

BSZ 

2. hétfő  A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése, cikk a hírmondóba 

LSZI 

10. kedd  Madarak és fák napja (május 10.) – 11B MR 

9-20.  Rendkívüli felvételi eljárás (ha szükséges)  

2-20.  Írásbeli érettségi (középszint)+kisérettségi 

vizsgák  

 

2. hétfő  900 

 

13 00-tól 

Magyar nyelv és irodalom  

magyar és történelem kisérettségi  

du. tanítás  

 

3. kedd  900 

 

 

1200-től 

Matematika  

magyar és történelem kisérettségi  

matematika kisérettségi 

du. tanítás  

 

4. szerda 900 

 

1200-től 

Történelem 

magyar és történelem kisérettségi 

du. tanítás  

 

5. csütörtök 900 Angol nyelv (du. tanítás, ha a létszám 

indokolja) 

 

6. péntek 900. Német nyelv  

10. kedd 

 

800. 

1400. 

Kémia  

Földrajz  
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12. csütörtök 800 Biológia   

13. péntek 800 Informatika   

17. kedd 

 

800 

1400 

Fizika  

Vizuális kultúra 

 

19. csütörtök 800 

1400 

Spanyol nyelv 

Mozgókép és médiaismeret, dráma 

 

24. kedd   Az európai nemzeti parkok napja – 11.A TGY 

27. péntek   (május 29. vasárnap) Magyar Hősök Napja; 

koszorúzás 

 

30. hétfő 1430 
Munkaértekezlet BE, ÁMG, BZ 

Június 1. szerda  A havi programok meghívóinak 

megszerkesztése, elküldése, cikk a 

Hírmondóba 

Jogorvoslati eljárás vége a felvételi eljárásnál 

LSZI 

1-9.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák  

3. péntek 

4. szombat 

 Nemzeti összetartozás emléknapja (június 4.)  

Városi ünnepség, koszorúzás  

 

 

2-6  Határtalanul- kiutazás Erdélybe TGY GMR 

6-12.  Erasmus+KA229 Közös kultúrális 

örökségünk - fogadás 

BSZ 

6. hétfő  Pünkösd, tanítási szünet  

7.kedd-

10.péntek 

 Év végi vizsgaidőszak (csak kötelező ov.) BZ, tanárok 

10. péntek  Erkel nap; koszorúzás ÁMG BZ BE 

13 hétfő  Határtananul projektnap szervezése - Ady  RT, BG, GMR 

14. kedd  Öko-projektnap; Téma: talaj, föld Osztályfőnökök 

15. szerda  

 

 

 

 

 

1200 

Utolsó tanítási nap 

Interaktív társasjátékok, versenyek és sport 

NETFIT eredmények feltöltése (határidő) 

Az éves munka osztályszintű értékelése, 

könyvtári könyvek leadása, javítóvizsgák 

előírásainak ismertetése az osztályfőnöki 

órákon 

Osztályozó értekezlet  

 

BE, szakt. 
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17. péntek 800-1000 Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

Munkaközösségvezetői, osztályfőnöki és 

szaktanári beszámolók leadása 

BE 

13-24.  Szóbeli érettségi vizsgák (középszint)  

16-18.  12.A BE, BZ 

20-22.  12.B BE, BZ 

23. csütörtök 830-1230 Beiratkozás (határidő: 22-24.) ÁMG, BA 

24. péntek  900 Tanévzáró értekezlet BE, ÁMG, BZ 

27.:  Tanári kirándulás  

27-30.  A tanév zárásához kapcsolódó teendők: 

Zöldpontgyűjtő verseny lezárása 

Gólyatábor szervezése 

Tanév végi teendők és adminisztráció: 

(Jutalomkönyvek beszerzése, magatartás-

szorgalom értékelése, közösségi szolgálat 

rögzítése, dokumentumok-digitális napló, 
törzskönyv - kitöltése, bizonyítványok 

kiállítása) 

Tantestületi kirándulás szervezés 

BE, ÁMG 

Augusztus 24. sz.-26. p.  Nyári vizsgaidőszak  

22. hétfő  Munkaközösségvezetői értekezlet MK vezetők 

23. kedd  Munkaközösségek értekezletei, munkatervek MK vezetők 

22-26.  800 Javítóvizsgák szervezése, év eleji teendők ÁMG 

29. hétfő 800 Tanévnyitó értekezlet  BE, ÁMG, BZ 

30-31.   Felkészülés az első tanítási napra szaktanárok 

 

  



A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Munkaterve 2021/2022 

28 

IX. Egyéb feladatok, határidők 

1. A középfokú iskolai felvételi eljárás a 2021/2022. tanévben. 

 Határidők Feladatok 

1. 2021. szeptember 10. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az 

Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany 

János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 

2. 2021. szeptember 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területei meghatározásának formáját. 

3. 2021. 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. 

4. 2021. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvétełi 

tájékoztatójukat. 

6. 2021. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 

tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

7. 2021. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra 

járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 

iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek 

közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az 

iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő 

és a gyermek között vita van, annak eldöntése a 

gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 

felvételi lapjait az áttalános iskolának a gyámhatósági 

döntés szerint kell továbbítania. 

8. 2021. 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. 

9. 2021. december 3. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező — az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat 

benyújtása esetén a pályázatban megjelölt — 

intézménybe. 
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10. 2021. december 10. 

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 feladatlapigényüket. 

11. 2021. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 

pályázatok benyújtása. 

12. 2022. január 21. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkezőkkel. 

13. 2022 Január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

14. 2022. január 22. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli 

felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 

János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 

az érintett intézményekben. 

1 5. 2022. január 27. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik 

évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző 

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

16. 2022.január 28. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

17. 2022. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő 

pályázatok benyújtása. 

18. 2022.február 7. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

19. 2022. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 

Arany János Kollégiumi Programban részt vevő 

intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről — egymás egyidejű előzetes értesítésével 

és az oktatásért felelős miniszter bevonásával — 

értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat. 

20. 2022. február 18. 

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.) 

21. 
2022. február 22. 

— március 11. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 

keretében. 



A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Munkaterve 2021/2022 

30 

22. 2022. március 16. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában, 

24. 2022. március 23. 

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. 

25. 2022. március 28. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ábécé sorrendben. 

26. 2022.április 7. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti 

a jelentkezettek listáját. 

27. 2022.április 12. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 

rangsort — a Hivatal által meghatározott módon 

megküldi a Hivatalnak. 

28. 2022. április 23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, 

és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett 

felvételi jegyzék). 

29. 2022. április 28. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2022. május 9-20. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 
2022. május 9. 

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 

eljárást írhat ki. 

32. 2022. május 20. 

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi 

eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről. 

33. 2022. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 

eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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2. A 2022 évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű érettségi 

írásbeli vizsga 

Időpont 

magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv 
2022. május 2., 9.00 

matematika matematika 2022. május 3., 9.00 

történelem történelem 2022. május 4., 9.00 

angol nyelv angol nyelv 2022. május 5., 9.00 

német nyelv német nyelv 2022. május 6., 9.00 

kémia kémia 2022. május 10., 8.00 

földrajz földrajz 2022. május 10., 14.00 

biológia biológia 2022. május 12., 8.00 

társadalomismeret – 2022. május 12., 14.00 

– informatika 2022. május 13., 8.00 

ének-zene ének-zene 2022. május 13., 14.00 

informatika – 2022. május 16., 8.00 

fizika fizika 2022. május 17., 8.00 

vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17., 14.00 

– filozófia 2022. május 18., 14.00 

spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. május 19., 8.00 

– 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 
2022. május 19., 14.00 

3. A 2021 évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Időpont 

szóbeli vizsgák – 2022. június 1–9. 

– szóbeli vizsgák 2022. június 13–24.  

 

  



A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Munkaterve 2021/2022 

32 

X. Források 

Ebben az évben 500 Ft/ fő, azaz 141000 Ft tankerületi hozzájárulást van módunk betervezni 

az iskolai rendezvények, kirándulások és tanulmányi versenyek költségeire. Ezt a fix módon 

betervezhető költséget pirossal jelöltük. 

Ünnepek és emléknapok:  

(Forrás: szülők, és lehetőség szerint tankerület pl. alapanyagok, virágok, koszorúk) 

• Ünnepélyes tanévnyitó  

• Széchenyi emléknap 

• A zene világnapja (október 1.) 

• Megemlékezés az aradi vértanúkról, közöttük névadónkról, Nagy Sándor Józsefről 

(október 6.) 

• Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról (október 23.)  

• A végzős évfolyam ünnepsége (forrás: szülők,) 

• Közös karácsonyi ünnepség (a naptári év utolsó tanítási napján) 

• A magyar kultúra napja (január 22.) 

• Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (február 25.) 

• Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról (március 15.) 

• A költészet napja (április 11.) 

• Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.) 

• Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

• Ballagási ünnepség  

• Ünnepélyes tanévzáró  

Egyéb iskolai rendezvények:  

A rendezvények költségeire forrás: szülők, és lehetőség szerint tankerület (alapanyagok, 

apróbb jutalmak) 

• Nemzeti ünnepeinkre megemlékező műsorok szervezése 

• Sportnap: (forrás: helyi vállalkozások jótékony célú felajánlásai) 

• ErasmusDays 

• Pályaorientációs nap 

• Nyílt nap (kb. 40000 Ft. Forrás: szülők, és lehetőség szerint tankerület promóciós 

anyagok) 
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• Oskolabál (SZMK-szervezés) 

• Diáknapok (Forrás: saját adományok, tankerület;  kb. 50000 ft alapanyagokra és 

jutalmakra.) 

• Öregdiák találkozó 

• Öko-projektnap 

• Gólyatábor (Forrás: szülők) 

• Nemzetközi projektek: (Forrás: nyertes projektek pénzforrása) 

i) Erasmus+ Nemzetközi tanár-továbbképzések és szakmai látogatás 

ii) Erasmus+ Stratégiai partnerségek és iskolai együttműködések 

iii) Határtalanul pályázat 

• Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok – (Forrás: szülők, lehetőség szerint tankerület) 

Tanulmányi versenyek:  

(Forrás: tankerület) 

Országos szintű versenyek:  

• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

• Savaria Országos Történelmi Verseny 

• Kenguru Matematika verseny 

• Bólyai Matematika Csapatverseny 

• Medve Matematika verseny 

• MaTech komplex online verseny 

• Diákolimpiai nevezések: sakk, atlétika ÜCSB; B33 kosárlabda fiú; teremfoci, 

floorball, amatőr röplabda fiú, lány; amatőr kézilabda fiú, lány 

Helyi, és iskolai versenyek: (forrás: szülők, és lehetőség szerint tankerület) 

Novellaíró pályázat, fordító-verseny, versmondó verseny, rajzpályázat, NSJG-napok 

vetélkedői, pl. NSJG-Műveltségi Vetélkedő (tanár és szülő csapatokkal) 

Valentin osztályok közötti kosárlabda kupa, mezei futóverseny; NSJG-napok sportversenyei, 

kispályás, osztályok közötti focibajnokság 

Témahetek: 

(Forrás: tankerület, szülők) 

Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. 03.07-2022. 03.11. 
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Digitális témahét: 2022. 03.22-2022. 03.26. 

Fenntarthatósági témahét: 2022. 04.25-2022. 04.29. 

Kirándulások: 

Nemzetközi mobilitási kiutazások és fogadások az Erasmus+ pályázatok során és a 

Határtalanul pályázatokban: (forrás: Erasmus+ pályázati összeg, Határtalanul pályázati 

összeg) 

Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások (forrás: szülők) 

Tantestületi kirándulások: (forrás: tanárok önfinanszírozása, lehetőség szerint tankerület; pl. 

útiköltség) 

Részletes költségterv a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium 2021/2022-es 

munkatervéhez (500Ft/fő =141000Ft) 

 Időpont Rendezvény Költség Cél 

1. 2021.12.11 Pályaorientációs nap 20 000 Ft Külsős előadók ajándéka 

2. 2021.03.11 Osztályok közötti vetélkedő 30 000 Ft Kellékek+győztes ajándéka 

3. 2021.03.09-11. Makkos futás 5 000 Ft Győztes fiú + lány díjazása 

4. 2021.03.09-11. Röplabda házibajnokság 5 000 Ft Győztes csapat díjazása 

5. 2021.03.09-11. Foci házibajnokság 5 000 Ft Győztes csapat díjazása 

6. 2021.03.09-11. Műveltségi vetélkedő 15 000 Ft Első három helyezett csapat díjazása 

7. 2021.01.21 Novella író pályázat 11 000 Ft Első három helyezett díjazása 

8. 2021.01.21 Illusztrációs pályázat 10 000 Ft 1-3. helyezettek jutalmazása 

9. 2021.04.05 
Versmondó verseny 

(Versünnep) 
20 000 Ft 

2 kategóriában 2x3 díjazott jutalmazása, 

zsűri ajándéka 

10. 2021.11.06 Nyílt nap 10 000 Ft 
alapanyagok beszerzése, prospektusok 

nyomtatása, színes anyagok nyomtatása 

11. 2021.06.14 Öko projektnap 10 000 Ft 
előadók ajándéka, győztes csapat 
jutalmazása  

  Összesen: 141 000 Ft  
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A munkatervet a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal egyeztettük, 

vállalásaikkal kiegészítettük. 

A munkatervet a nevelőtestület 2021. szeptember 13-i nevelőtestületi értekezleten egyhangúlag 

elfogadta. 

Budakeszi, 2021. szeptember 13. 

Borók Edit 

intézményvezető 


