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I. Intézményünkről  

Iskolánk 2000-ben kezdte meg működését, majd 2009-ben átköltözött a mai megújult épületébe 

a Tünde utca 10/A szám alá. Igényes, otthonos környezetbe várjuk a hozzánk érkező diákokat. 

Az iskola a vidékről érkező tanulók számára kollégiumi ellátást biztosít, amely egy épületben 

van az oktatás helyszínével, mely mindamellett, hogy biztosítja az ideális tanulási feltételeket, 

rendkívül kényelmes a diákok számára. Pedagógusaink elhivatott, gondoskodó munkája, a 

pezsgő közösségi élet mind segítenek tanulóinknak abban, hogy családias légkörben tölthessék 

diákéveiket. Tanulóink szeretnek „Abigéles” diákok lenni. Változatos képzési kínálatunknak 

köszönhetően minden tanuló megtalálhatja magának azt a képzési formát, amely képességeihez 

és igényeihez a legjobban illeszkedik.  

Az alapfokú művészetoktatásba – zenei, táncművészeti, képző-és iparművészeti, szín-és 

bábművészeti területeken - már általános iskolás kortól várjuk a jelentkezni kívánó tanulókat. 

1. Az intézmény tanulói létszámai a középfokú oktatásban  

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám* 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedé

si, tanulási 

és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

9.a 18 2 1 - - 5 

9.d 33 2 - - 5 6 

10.a 17 - 1 - 5 1 

10.d 18 1 1 - 2 5 

11.d 21 3 1 - 2 5 

12.a 10 1 1 1 1 3 

12.d 11 - - - 1 4 

13.a 9 - - - 4 - 

Összesen 137 8 5 1 20 29 

*A munkaterv elfogadásakor aktuális létszámok.  
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I. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

1.1.   A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban 

a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az 

iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését 

meghatározó előírásokkal – a .2017/2018-as tanév kiemelt feladataként a pályaoritenációs 

tevékenységek megerősítését, valamint az infrastrukturális feltételek javítását jelölte meg.   

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében, valamint az előző tanév tapasztalataiból 

adódó nevelési, oktatási célok, feladatok: 

 

 Pályaorientáció a középiskolások körében 

o pályaorientációs nap 

o felsőoktatási nyílt tanítási napokon való részvétel 

o felsőoktatásban való továbbtanulási arány növelése 

o pedagógiai munka erősítése, érettségi eredmények átlagainak javulása 

 Pályaorientáció az általános iskolások körében 

 

o általános iskolákkal való kapcsolat továbbmélyítése 

o nyílt tanítási napok 

o megyei pályaválasztási kiállításon való részévtel 

 

 Lemorzsolódási arány csökkentése 

 

 Pénzügyi tudatosságra nevelés tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon  

 

 

1.2. Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

  feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 
        

TÁMOP-3.1.10.A-12-2013-

0001 

továbbtanulásra felkészítő 

mentori program, 

felzárkóztatás 

A beszerzésre került eszközök 

továbbra is szervezet 

tulajdonát képezik 

(fényképezőgép, nyomtató, 

laptop, képzéshez szükséges 

taneszközök- könyvek) 

Abigél 

Többcélú 

Intézmény 

2015.05.01-

2020.04.30 

25 fő tanuló 

bevonása 

megtörtént, 

mentori 

program 

eredményes 

működése 

biztosított, az 
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indikátorok 

teljesültek. 

TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-

0004 

pincér, szakács új típusú 

szakképzés bevezetése, a 

pedagógiai program és az 

intézmény helyi tantervének 

átdolgozásával 

Havonta egy munkacsoport 

ülés, honlap frissítése, évente 

két disszeminációs rendezvény 

szervezése 

Abigél 

Többcélú 

Intézmény 

2014.09.01-

2019.08.31 

két pedagógus 

továbbképzés, 

11 pedagógus 

aktív részvétele 

a pedagógiai 

módszertan 

kidolgozásában 

 

II. A TANÉV HELYI RENDJE 

 

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján.  

 

A 2017/2018. tanévben a szorgalmi időszak első tanítási napja az alapfokú művészetoktatásban 

és a középfokú oktatásban 2017. szeptember 01. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 

15. (péntek).  

A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A nappali 

oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, 

százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma. 

 

1. félév 

 Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 01-én, az első tanítási nappal kezdődik és 2018. január 

26. napján ér véget. 

2. félév 

Szorgalmi időszak: 2018. január 29-én kezdődik és 2018. június 15-én ér véget.  

Utolsó tanítási nap, a tanév utolsó napja: 2018. június 15. (péntek ). 

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

tanítási nap 2018. május 3. 
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1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban 

hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

Tanítás nélküli munkanapok: 

1.  2017. december 05.(kedd) Művészetek napja (szakgimnáziumi osztályok 12.A, 13.A)  

2.  2017. december 06. (szerda) Pályaorientációs nap 

3.  2018. február 09. (péntek) Abigél nap 

4.  2018. március 10. (szombat) Tantestületi értekezlet  

5.  2018. április 27. (péntek) Ballagás  

6. 2018. május 7. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli érettségi vizsga 

7. 2018. május 8. (kedd) Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga 

8. 2018. május 9. (szerda) Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga 

2. Tanítási szünetek időtartama: 

Őszi szünet:  2017. október 30-tól 2017. november 03-ig. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.október 27. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő) 

Téli szünet:  2017. december 27-től 2018.január 02-ig. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 03. (szerda) 

 

Tavaszi szünet: 2018. március 28-től április 04-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 04. (szerda) 

 

Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést – a 

köznevelésről szóló törvény 30.§ (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 
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3. Ünnepek, munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok  

Ennek megfelelően 2017/2018 –as tanévben áthelyezett tanítási, illetve munkanapok: 

 2018. március 10. (szombat) munkanap pénteki órarend szerint – tanítás nélküli 

nap / 2018. március 16. (péntek) pihenőnap  

 2018. április 21. (szombat) munkanap hétfői órarend szerint – tanítási nap   

  / 2018. április 30. (hétfő) pihenőnap  

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:  

 2017. október 23. (hétfő) – Az 1956-os forradalom emléknapja 

 2017. november 01. (szerda) – Mindenszentek napja (őszi szünet) 

 2017. december 25-26. (hétfő-kedd) – Karácsony (téli szünet)  

 2018. január 1. (hétfő) – Újév napja (téli szünet) 

 2018. március 15. (csütörtök) - Az 1848-as forradalomra emlékezés, Nemzeti 

Ünnep 

 2018. március 30. (péntek) – Nagypéntek (tavaszi szünet)  

 2018. április 2.(hétfő) - Húsvét hétfő (tavaszi szünet) 

 2018. május 1. (kedd) - Munka Ünnepe 

 2018. május 21. (hétfő) - Pünkösd hétfő  

 2018. augusztus 20. (hétfő) Államalapítás Ünnepe  

 

További ünnepek, emléknapok (munkanapok) a naptár szerint: 

 2017. október 6. (péntek): Az aradi vértanúk emléknapja 

 2018. január 22. (hétfő): A magyar kultúra napja 

 2018. február 25. (vasárnap) (Megemlékezés február 25. hétfő): A kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 2018. április 11. (szerda): A magyar költészet napja 

 2018. április 16.  (hétfő): A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 2018. június 1. (péntek): Pedagógus nap 

 2018. június 4. (hétfő) Nemzeti összetartozás napja 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 
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emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontjai: 

sz. Megemlékezés témája Felelős Időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

Mrázné Cserhalmi 

Edit  
2017. október 6. péntek  

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Siska Péter, Sántáné 

Blanár Beáta 
2017.október 20. péntek 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Mrázné Cserhalmi 

Edit 
2018. február 26. hétfő  

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Sántáné Blanár 

Beáta, Baraksó 

Ágnes, Siska Péter 

2018. március 14. szerda 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Mrázné Cserhalmi 

Edit, Reha Andrea 
2018. április 16. hétfő 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Reha Andrea 
2018. június 4. hétfő 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított, az iskolai élethez kapcsolódó 

egyéb ünnepnapok, rendezvények  

sz. Ünnep/rendezvény témája Felelős Időpont 

1. Tanévnyitó Ünnepség 
Baraksó Ágnes, 

Spitzmüller Szandra 

2017.szeptemrber 01. 

péntek  

2. 
„Dönts jól, jövőd a tét!” 

Pályaválasztási Kiállítás  

Nánásiné Vajas 

Mária, Czine-

Juhász Eszter, 

Ónodi Tibor  

2017. október 11-12.  

3. Abigél-Kupa Veres Andrea 2017. október 20. péntek 
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sz. Ünnep/rendezvény témája Felelős Időpont 

4. Fecskeavató 

Mrázné Cserhalmi 

Edit, Lesko 

György, DÖK 

2017. október 17. kedd 

5. Szalagavató Ünnepség  

Ónodi Tibor, Tornai 

Renáta, Paliczné 

Biró Tünde  

2017. november 17. 

péntek  

6. 
Nyíregyházi Egyetem, nyílt tanítási 

nap (Pályaorientáció) 

Dr. Varga Klára, 

osztályfőnökök 

2017. december 06. 

szerda 

7. Mikulás-futás 
Kotricz Zoltán, 

DÖK 

2017. december 06. 

szerda 

8. 
Abigél Országos Minősítő 

Táncfesztivál Téli Kupa 

Lázár Dániel, 

Tantestület 
2017. december 09.  

9. Karácsonyi Ünnepség  

Kotricz Zoltán, 

Baraksó Ágnes, 

Seszták Margit 

2017. december 21. 

csütörtök 

10. Abigél nap, Farsang 

Lesko György, 

Kotricz Zoltán, 

DÖK, Tantestület 

2018. február 09.  

11. 
Abigél Országos Minősítő 

Táncfesztivál Tavaszi Kupa 

Lázár Dániel, 

Tantestület 
2018. április 21-22.  

12. Ballagás 

Tornai Renáta, 

Ónodi Tibor, 

Paliczné Biró 

Tünde 

2018. április 27. péntek  

13 
„Rólunk szól!” Tanévzáró Gála 

Debrecen Csokonai Színház 

Szakmacsoport 

vezetők, Szakmai 

tanárok. 

Tantestület,  

2018. június 17. 

vasárnap 
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sz. Ünnep/rendezvény témája Felelős Időpont 

14. Tanévzáró Ünnepség 

Siska Péter, 

Spitzmüller 

Szandra, Seszták 

Margit 

2018. június 22. péntek  

 

Az iskolai rendezvényeken a műsor táncfellépéseiért felelős Párniczkyné Szilva Erzsébet, 

Balogh Janka, a dekorálásért felelős Nánásiné Vajas Mária, Czine-Juhász Eszter és Spitzmüller 

Szandra Tímea.  

4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

Téma Időpont 

Félévi osztályozó értekezlet  2018. január 26. péntek  

Első félév értékelő értekezlete  2018. február 01. csütörtök 

Érettségi, szakmai vizsgák előkészítése 2018. április 25. szerda 

Év végi osztályozó értekezlet (végzős évfolyamok)  2018. május 03. csütörtök 

Év végi osztályozó értekezlet  2018. június 15. péntek  

Tanévzáró tantestületi értekezlet 2018. június 22. péntek  

 

Az értekezletek összehívásáért az intézményvezető-helyettes felelős. Az értekezleteken a 

főállásban dolgozó pedagógusok számára a megjelenés kötelező. 

 

5. A szülői értekezletek időpontjai 

Osztály/Felelős Szülői értekezlet időpontjai 

9.A - Mrázné Cserhalmi Edit 2017. november 10. 16:00 óra 

2018. január 12. 16:00 óra 

2018. május 26. 16:00 óra 

9.D - Lesko György 2017. október 25. 16:00 óra 

2017. december 20. 16:00 óra 

2018. április 25. 16:00 óra 

10.A - Siska Péter 2017.október 27. 16:00 óra 

2017.december 22. 16:00 óra 
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2018.május 4. 16:00 óra 

10.D Sántáné Blanár Beáta 2017.október 27. 16:00 óra 

2017. december 15. 16:00 óra 

2018. május 4. 16:00 óra 

11.D - Veres Andrea 2017. október 20. 16:00 óra 

2017. december 15. 16:00 óra 

2018. április 20. 16:00 óra 

12.A - Tornai Renáta 

12. D – Ónodi Tibor 

2017. november 10. 16:00 óra 

2018. január 12. 16:00 óra 

2018. március 16. 16:00 óra 

13.A- Baraksó Ágnes 2017.október. 26. 16:00 óra 

2017.január. 11. 16:00 óra 

2017.március. 29. 16:00 óra 

 

6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

napok időpontjai 

Időpont Esemény Felelős 

2017. szeptember 28. (csütörtök) 10: 00 

óra 

Nyílt tanítási nap Fenyvesi Judit, Lázár Dániel, 

szakmai tanárok 

2017. október 26. (csütörtök) 16:30 óra 

 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet 
Fenyvesi Judit 

2017.november 9. (csütörtök) 10: 00 óra 

 

Nyílt tanítási nap Fenyvesi Judit, Lázár Dániel,  

szakmai tanárok 

2017. november 9. (csütörtök) 16: 30 óra 

 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet 
Fenyvesi Judit 

2017. december 14. (csütörtök) 10:00 óra 

 

Nyílt tanítási nap Fenyvesi Judit, Lázár Dániel, 

szakmai tanárok  

2018. január 11. (csütörtök) 10: 00 óra 

 

Nyílt tanítási nap Fenyvesi Judit, Lázár Dániel,  

szakmai tanárok 
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7. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Vadasné Joó 

Katalin – 

intézményvezető, 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes  

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Vadasné Joó 

Katalin – 

intézményvezető 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Vadasné Joó 

Katalin – 

intézményvezető 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

du. 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

Fenyvesi Judit 

Klára – 

intézményvezető-

helyettes 

 

 

8. Pedagógusok fogadóórái 

Pedagógus neve Fogadóóra időpontja 

Balogh Janka  hétfő:13:25-14:10  

Baraksó Ágnes  szerda:9:40-10:25 

Czine-Juhász Eszter  csütörtök:10:00-12:00 

Kotricz Zoltán csütörtök: 8:45-9:30 

Lesko György kedd: 8:00 – 9:00 

Mrázné Cserhalmi Edit kedd: 10:35 – 11:20  

Nánásiné Vajas Mária szerda: 10:00-12:00 

Ónodi Tibor szerda: 07:50 – 8:35  

Paliczné Biró Tünde szerda: 9:30 – 10:30  

Párniczkyné Szilva Erzsébet kedd:12:35 – 13:20  

Reha Andrea kedd: 9:40 – 10:25  

Sántáné Blanár Beáta hétfő: 10:35 – 11:20  

Seszták Margit kedd:10:30-11:30 

Siska Péter hétfő: 7: 45- 8: 45  

Spitzmüller Szandra péntek: 11:30 – 12: 15  
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Pedagógus neve Fogadóóra időpontja 

Tornai Renáta kedd: 9:40-11:30 

dr.Varga Klára kedd: 9:40 – 10: 25 

Veres Andrea  csütörtök: 10:35-11:20 
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9. Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Tervezett 

időpont 

Diákolimpia Megyei 

Bajnokság 

Sportlövészet      

9., 10., 11.        Veres 

Andrea                 

2017.10.19. 

Abigél Kupa         8. évfolyamos 

általános 

iskolások  

Veres 

Andrea                     

2017.10.20. 

Diákolimpia Országos 

Bajnokság Sportlövészet    

9., 10., 

11.              

Veres 

Andrea                     

2017.11.18. 

Reformáció –történelem 

verseny 

9-12.  Sántáné Blanár Beáta 2017. 12. 13. 

Konzolverseny 9-12.  Ónodi Tibor 2017. február  

Görgey Artúr 

Kupa                                  

9., 10., 11 Veres 

Andrea                       

2018. március 

Természettudományi 

háziverseny  

9.10.11.  Paliczné Biró Tünde, 

dr.Varga Klára, Veres 

Andrea 

2018. március 

közepe 

Idegennyelvi verseny 9., 10., 11.  Reha Andrea, Tornai 

Renáta, Sezsták 

Margit, Mrázné 

Cserhalmi Edit 

 

2018. március 

közepe 

Középiskolások 

Megyebajnoksága 

Sportlövészet    

9., 10., 

11.               

Veres 

Andrea                       

2018.03.20. 

Házi Szavalóverseny 9-13.  Baraksó Ágnes 2018.04.11. 

Középiskolások Országos 

bajnoksága Sportlövészet 

9., 10., 11 Veres 

Andrea                       

2018.04.19. 

Abigél Téli Kupa Minősítő 

Táncverseny 

12-13.  Párniczkyné Szilva 

Erzsébet 

2017. 12. 09. 

Abigél Téli Kupa 10-11. Balogh Janka 2017. 12. 09. 

Abigél Minősítő 

Táncfesztivál  

10-11-13.  Párniczkyné Szilva 

Erzsébet 

2018. 04. 21-22. 

Költészeti verseny 9-13.  Siska Péter 2018.04.11 

Bródy Országos 

Kísérletező Fizika verseny 

9-11.  Dr. Varga Klára 2018. május 
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10.  Országos mérések, ellenőrzések, minősítés 

1. 2017/2018. tanévi országos mérések 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. 

napjára.  

A telephely az országos kompetenciamérésben érintett.  

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével 

számukra nem szervezhető.  

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 

2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

Az adatszolgáltatásért felelős: Pirosné Szabó Csilla  

Mérési koordinátor: Pirosné Szabó Csilla 

Felmérésvezetők: Sántáné Blanár Beáta, Siska Péter 

Érintett osztályok: 10.A, 10.D  

2. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

Fizikai állapot felmérés:  A 2017/2018. 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 2018. január 9. és 2018. április 27. 

között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 

2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

Felelősök: Kotricz Zoltán, Pirosné Szabó Csilla  

Felmérésvezető: Kotricz Zoltán  

 

3. Szakmai ellenőrzés  

 

2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni 

a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, 
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valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott 

adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. 

Felelősök: Fenyvesi Judit, Pirosné Szabó Csilla, Hellné Szabolcsi Gabriella  

 

4. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Veres Andrea matematika - gyakornok kedd 

2. Lesko György biológia - - gyakornok péntek 

3. Spitzmüller Szandra földrajz- gyakornok kedd 

4. Seszták Margit  angol nyelv- gyakornok péntek  

5. A tanévben minősítésre kijelölt/ jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Veres Andrea matematika – kijelölt  

2. Lesko György biológia - jelentkezett 

3. Spitzmüller Szandra földrajz - jelentkezett 
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11. Tanulmányok alatt szervezett vizsgák  

1. Osztályozóvizsgák, javítóvizsgák  

Félévi osztályozó vizsgák: 2018. január 08- január 26-ig  

Tanév végi osztályozó vizsgák utolsó évfolyamokon: 2018. április 16.- május 03-ig 

Tanév végi osztályozó vizsgák: 2018. május 28-tól június 15-ig.  

Javító vizsgák: 2018. augusztus 22-től augusztus 28-ig 

A tanév közben szükség szerint megszervezésre kerülő tanulmányi vizsgákról a tantestület 

véleményének kikérése után az intézményvezető jogosult dönteni.  

2. Érettségi vizsgák  

Az érettségi vizsgán közreműködő pedagógusok feladatainak meghatározását, 

megbízólevelüket 2018. 04. 16. határidővel az igazgatóhelyettes készíti el az érettségi 

szoftversegítségével. Az adatszolgáltatást az iskolatitkárok segítik.  

A felkért kollégák tanítási órái nem maradhatnak el, a szakszerű helyettesítés beosztást az 

igazgatóhelyettes készíti el.  

A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

A 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 14/2017. EMMI rendelet alapján: a 2018. évi május-

júniusi vizsgaidőszak kezdete 2018. május 04. (péntek, első vizsganap), a vége pedig 2018. 

június 29 (péntek, utolsó vizsganap). 

Vizsgaidőpontok:  

 A B C  

1. 
Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 
Időpont  

2. 
nemzetiségi nyelv és 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
2018. május 4., 8.00  

3. 
magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és 

irodalom,  

magyar mint idegen 

nyelv 

2018. május 7., 8.00  

4. matematika matematika 2018. május 8., 8.00  

5. történelem történelem 2018. május 9., 8.00  

6. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00  

7. német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00  
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8. informatika - 2018. május 14., 8.00  

9. 
latin nyelv, héber 

nyelv 

latin nyelv, héber 

nyelv 
2018. május 14., 14.00  

10. biológia biológia 2018. május 15., 8.00  

11. társadalomismeret - 2018. május 15., 14.00  

12. 

ágazati és ágazaton 

kívüli szakmai 

vizsgatárgyak 

ágazati és ágazaton 

kívüli  

szakmai vizsgatárgyak 

2018. május 16., 8.00  

13. - informatika 2018. május 17., 8.00  

14. 
belügyi rendészeti 

ismeretek 

ének-zene, 

művészettörténet,  

belügyi rendészeti 

ismeretek 

2018. május 17., 14.00  

15. kémia kémia 2018. május 18., 8.00  

16. földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00  

17. fizika fizika 2018. május 22., 8.00  

18. - vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00  

19. francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00  

20. - filozófia 2018. május 23., 14.00  

21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00  

22. - 
mozgóképkultúra és  

médiaismeret, dráma 
2018. május 24., 14.00  

23. 

orosz nyelv, egyéb, 

más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, 

más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek 

2018. május 25., 8.00  

24. 
gazdasági ismeretek, 

katonai alapismeretek 

katonai alapismeretek,  

természettudomány, 

pszichológia 

2018. május 25., 14.00  

25. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00  

A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 A B C  

1. 
Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű szóbeli 

érettségi vizsga 
Időpont  

2. szóbeli vizsgák - 2018. június 7-14.  

3. - szóbeli vizsgák 2018. június 18-29.   

A középszintű szóbeli érettségi vizsgák tervezett időpontjai: 2018. június 18-19.20. 

 

3. Szakmai vizsgák  

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, 

szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenységét az alábbi időpontban kell megszervezni: 
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szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június 

A szakmai vizsgák tervezett beosztása 13. évfolyamon: 2018. május 31-től június 27-ig.  

 

12. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának 

ütemezése a 2017/2018. tanévben 

 A B  

1. Határidők Feladatok  

2. 
2017. 

szeptember 11. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az 

Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany 

János Kollégiumi Programba, valamint az Arany 

János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba 

történő jelentkezésről. 

 

3. 
2017. 

szeptember 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 

4. 
2017. 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. 

 

5. 
2017. október 

20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat. 

 

6. 
2017. október 

31. 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 
 

7. 
2017. november 

15. 

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. 

 

8. 
2017. december 

8. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó 
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Programra történő pályázat benyújtása esetén a 

pályázatban megjelölt - intézménybe. 

9. 
2017. december 

12. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása. 
 

10. 
2017. december 

13. 

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. 2018. január 19. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba 

tartozó intézmények megszervezik a találkozást a 

programba jelentkezőkkel. 

 

12. 2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

13. 
2018. január 20., 

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. 

 

14. 
2018. január 25., 

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. 

 

15. 2018. január 26. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba 

tartozó intézmények megszervezik a találkozást a 

programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 

tanulókkal. 

 

16. 2018. február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

17. 2018. február 9. 

Az Arany János Tehetséggondozó 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.  

 

18. 2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 
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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.) 

19. 2018. február 19. 
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által 

fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba. 
 

20. 
2018. február 22. 

- március 13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében. 
 

21. 
2018. március 

14. 

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

 

22. 
2018. március 

21-22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában. 
 

23. 
2018. 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. 

 

24. 
2018. március 

28. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ABC sorrendben. 

 

25. 
2018. március 

28. 

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési 

Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító 

középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

 

26. 
2018. március 

28. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős 

miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú 

tagintézményt vagy intézményeket, és erről a 

Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az 

általános iskolákat. 

 

27. 2018. április 10. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 

kiegészíti a jelentkezettek listáját. 
 

28. 2018. április 13. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 

rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - 

megküldi a Hivatalnak. 

 

29. 2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
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elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett 

felvételi jegyzék). 

30. 2018. április 27. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

31. 
2018. május 7-

18. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az 

általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

 

32. 
2018. május 7. 

- augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 

eljárást írhat ki. 
 

33. 2018. május 18. 

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi 

eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről. 

 

34. 2018. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 
 

35. 2018. június 18. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a 

tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg 

Központ részére, amennyiben kezdeményezi a 

tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési 

Hídprogramba. 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a 

megye területén működő Köznevelési 

Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, 

amely a tanulót felveszi tankötelezettségének 

teljesítése érdekében.  

 

36. 2018. június 18. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a 

tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló 

felvételét a Szakképzési Hídprogramba. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú 

intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi 

tankötelezettségének teljesítése érdekében. 
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37. 
2018. június 21-

23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 

Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az 

iskola igazgatója által meghatározott időben. 

 

38. 
2018. július 25. 

- augusztus 10. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter 

fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért 

felelős miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekre való felkészítést folytató 

szakképző iskolába. 

 

39. 
2018. augusztus 

1-31. 

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által 

fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba. 
 

40. 
2018. augusztus 

31. 

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramra.  
 

 

Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre 2018. június 21-én, csütörtökön. A beiratkozásról 

levélben küldünk értesítést.  

Felelős: Fenyvesi Judit, Pirosné Szabó Csilla, Hellné Szabolcsi Gabriella 

 

13. Egészségneveléssel összefüggő tevékenységek, rendezvények  

Iskolaorvosi vizsgálatok, védőnői szűrések  

 Szeptember: 9. évfolyam 

 Október: 12-13. évfolyam 

 November: 11/D 

 Január: 10/A, 10/D 

 Március: 16 évesek állapotvizsgálata 

 Május: leendő 9. évfolyamosok elő-alkalmassági vizsgálata 

Iskolafogászati szűrés  

 November 27- december 01.   

 Április 9-13.  

Az egészségneveléssel összefüggő tevékenységeket az Iskolaegészségügyi Szolgálat éves 

munkaterve tartalmazza. 

A szűrések megszervezéséért felelős: Pirosné Szabó Csilla  
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14. Komplex Intézményi Mozgásprogram feladatterve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Tervezett 

időpont 

Kidobós verseny 9-12. Kotricz Zoltán 2017. 

szeptember 

Diákolimpia Megyei 

Bajnokság Sportlövészet 

9., 10., 11. Veres Andrea 2017.10.19. 

Abigél Kupa 8. évfolyamos 

általános 

iskolások 

Veres Andrea 2017.10.20. 

Fair play cup 

(labdarúgás),Megyei sport 

napok 

9-12. Kotricz Zoltán 2017. november 

Diákolimpia Országos 

Bajnokság Sportlövészet 

9., 10., 11. Veres Andrea 2017.11.18. 

Mikulás futás 9-12. Kotricz Zoltán 2017.12. 06. 

Úszás Diákolimpia 9-12. Kotricz Zoltán 2018. január  

Asztali tenisz házi 

bajnokság 

9-12. Kotricz Zoltán 2018. február  

Fair play cup (labdarúgás) 9-12. Kotricz Zoltán 2018. március  

Görgey Artúr Kupa 9., 10., 11 Veres Andrea 2018. március 

Középiskolások 

Megyebajnoksága 

Sportlövészet 

9., 10., 11. Veres Andrea 2018.03.20. 

Labdarúgás diákolimpia, 

Futóverseny házi 

bajnokság 

9-12. Kotricz Zoltán 2018. április  

Tollaslabda házi bajnokság 9-12. Kotricz Zoltán 2018. május  

Röplabda házi bajnokság 9-12. Kotricz Zoltán 2018. június  
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15. Ellenőrzés, értékelés terve  

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások, 

szerződések 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes  

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink 

nyomon 

követése 

naplók, 

törzslapok, beírási 

naplók, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettes 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

december 

második 

negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

egyéni haladási 

napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető 

és  

intézményvezető- 

helyettes 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-

inak kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és  

intézményveze-

tő-helyettes 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető 

és  

intézményveze-

tő-helyettes  

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

érettségi –

szakmai vizsgák 

előkészítése  

osztálynapló, 

egyéni haladási 

napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettes 

május 

érettségi –

szakmai vizsgák 

megszervezése 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető 

és  

intézményveze-

tő-helyettes, 

szakmai tanárok 

június 

tanév végi 

adminisztráció 

szóbeli érettségi 

vizsgák 

szóbeli-

gyakorlati 

szakmai vizsgák  

naplók, 

törzslapok, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető 

és  

intézményveze-

tő-helyettes, 

szakmai tanárok  

 

 

Célja: az intézményi folyamatok áttekintése, visszacsatolás, a szakmai fejlődés motiválása, az 

önértékelés bevezetése.  

Alapja: az intézmény alapdokumentumai, illetve elvárás rendje. 

 

Területei, szintjei:  

o dokumentációk ellenőrzése, elemzése  

o a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése  

o az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése  

 

Formái:  

o időben rendszeres,  
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o egyeztetett, 

o szúrópróbaszerű,  

o beszámoltatás szóban és írásban 

o óralátogatások, foglalkozások látogatása 

o szemle 

o dokumentumellenőrzések  

 

Ellenőrzésre jogosultak köre: az intézményvezető egy személyben felelős mindazért, ami az 

iskolában történik, de a feladatot megosztja az intézményvezető- helyettessel, a 

szakmacsoportok vezetőivel. Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett és 

kötelező tevékenysége. A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni. A megrendelői a 

fenntartó, illetve a szülők és a tanulók.  

 

A belső ellenőrzés területei:  

Pedagógia:  

o Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó: óralátogatás, dokumentumok, 

taneszközök, ünnepségek, könyvtár, szakkörök gyermekvédelem, továbbtanulás, 

beiskolázás, ügyeleti rendszer, házirend ellenőrzése.  

Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek: különböző területeken megrendezésre 

kerülő rendezvények. 

 

Tanügyigazgatás: naplók, anyakönyvek, ellenőrzők, statisztika, tantárgyfelosztás, órarend, 

mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente, beiratkozás. 

 

Munkáltatói feladatok: munkaidő pontos betartása, technikai dolgozók munkavégzése 

 

PR tevékenység: kapcsolattartás más intézményekkel, iskolai programokról tájékoztatás, 

média kapcsolat. 

 

Egyéb: munka-, tűzvédelem, ügyeletek betartása, dekoráció ellenőrzése. 

 

Felhasznált dokumentumok: pedagógiai program, éves beszámolók, éves munkaterv. Az 

ellenőrzés problémafeltáró, az értékelés fejlesztő jellegű.  
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 A munkaterv jogszabályi háttere 

 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 

EMMI rendelet 

 A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 

 A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM 

rendelet 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A 2017/2018-as tanév munkatervét az intézmény nevelőtestülete 2017. augusztus 30-án 

megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

A munkaterv hatálybalépésének dátuma 2017.09.01. 

Az éves munkaterv célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembevételével a tanév helyi rendjének, valamint a 2017/2018. tanévi 

munka kiemelt oktatási-nevelési feladatainak a megfogalmazása. 

Jelen dokumentum az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára érvényes. A dokumentum a 

tanári szobában kifüggesztve, az intézmény vezetőinél, a könyvtárban, valamint az iskola 

számítógépes hálózatán megtekinthető. 

A munkaterv bármilyen módosulásáról az intézmény vezetője köteles a nevelőtestületet 

tájékoztatni. A dokumentumot és módosításait a nevelőtestület fogadja el, és az intézmény 

vezetője hagyja jóvá, az intézményvezető-helyettes készíti elő. A munkaterv elkészítéséhez és 

módosításához kikéri a fenntartó, az iskolai szülői közösség, az iskolai diákönkormányzat és a 

nevelőtestület véleményét.  

Nyíregyháza, 2017.08.30.  

 

      

    intézményvezető-helyettes                  intézményvezető 
 

 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2017. év augusztus hó 30. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

Nyíregyháza, 2017. augusztus hó 30. nap  

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.   

 Nyíregyháza, 2017. augusztus hó 30. nap  

 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Nyíregyháza, 2017. augusztus hó 30. nap  

 

............................................. 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

A fenntartó  véleménynyilvánítása 

Az iskolai munkaterv készítése során a fenntartó véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

Nyíregyháza, 2017. augusztus hó 29. nap  

 

............................................. 

fenntartó képviselője 
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MELLÉKLETEK 

 

1. Képző és Iparművészeti Tagozat munkaterve  

 

ABIGÉL ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA,  
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM, 

GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM 
OM-kód: 102703 

Székhely:  4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a 

Telefon/Fax:  06 42/594-656 

E-mail:  abigel.iskola@gmail.com 

Honlap: www.abigelsuli.hu 

  
Képző és Iparművészeti Tagozat 

Munkaterv 

2017 / 2018 –as tanév  

A Képző -és Iparművészeti szakmacsoport osztályai, valamint a gimnázium képzőművészeti 

fakultációs osztályok programjainak felelősei: Czine-Juhász Eszter, Nánásiné Vajas Mária 

 

Augusztus. 30.   Tanévnyitó tagozatértekezlet  

 Szakmai órarend elkészítése 

 Éves munkaterv elfogadása  

 

Szeptember 01.  Tanévnyitó ünnepség  

 Kiemelt feladat: 9. évf. Képzőművészeti fakultációs tanulók szüleinek 

tájékoztatása 

 A tagozaton tanító tanárok ismertetik az éves követelményeket, vizsgarendet,  

 Diákok kérdéseinek megválaszolása  

 

Szeptember 28.  Nyílt napi kiállítás megrendezése, a Képző- és Iparművészeti Szakmacsoport 

és a rajzfakultációs gimnáziumi osztályok szakmai munkájának bemutatása 

 

Október 11-12.   A nyíregyházi „Dönts jól, jövőd a tét!” Pályaválasztási kiállítás előkészítése,  

megrendezése 

 Az iskolában folyó szakmai munka bemutatása, népszerűsítése  

mailto:abigel.iskola@gmail.com
http://www.abigelsuli.hu/
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Október. 20.      Október 23-ai nemzeti ünnepség előkészületei, dekorálás 

 

Október 26.        Nyílt napi kiállítás megrendezése, a Képző- és Iparművészeti Tagozat és a 

rajzfakultációs gimnáziumi osztályok szakmai munkájának bemutatása 

  

November  09.   Nyílt napi kiállítás megrendezése, a Képző- és Iparművészeti Tagozat és a 

rajzfakultációs gimnáziumi osztályok szakmai munkájának bemutatása 

  

November 16.    Szalagavató ünnepség előkészületei, dekorálás 

 

December 09.    Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon való közreműködés 

 

December 14.    Nyílt napi kiállítás megrendezése, a Képző- és Iparművészeti Tagozat és a 

rajzfakultációs gimnáziumi osztályok szakmai munkájának bemutatása. 

 

December 18-tól Karácsonyi ünnepség előkészületei, dekorációjának elkésztése 

 

2018. január 11. Nyílt napi kiállítás megrendezése, a Képző- és Iparművészeti Tagozat és a 

rajzfakultációs gimnáziumi osztályok szakmai munkájának bemutatása 

 

 Január 08-09-10. Házi rajzversenyek megrendezése évfolyamonként 

 

Január 15-16-17. Félévi kiállítás előkészületei, megrendezése 

  Félévi osztályozó értekezlet 

 

Február  09.       Abigél nap, Farsangi ünnep előkészületei, dekorálás, képzős vetélkedők 

 

Március 15.        Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe: előkészületek, dekorálás      

 

Április 11.          Költészet napja alkalmából rendezett rajzpályázat eredményhirdetése és 

kiállítás rendezése. 
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Április 21-22.     Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon való közreműködés. 

 

Április vége        Végzős évfolyamok osztályozó értekezlete 

 

Április 27.          Ballagási  ünnepség előkészületei, dekorálás 

 

 

Június 17.          Tanévzáró Gálán való közreműködés, kiállítás rendezése. 

 

Június 22.           Tanévzáró ünnepség 

 

Június                 Év végi szakmai vizsgák megszervezése 

  

A tanév közben folyamatos feladat:  

Szakmai versenyek, pályázatok figyelemmel kísérése, tehetséges diákok nevezése 

Az iskola és a tagozat népszerűsítése kiállítások által 

  

Tanítás nélküli munkanap (külső helyszínen megrendezett szakmai program: Jósa András 

Oktató Kórház dekorációs falfestése)     

 

 

 Nyíregyháza, 2017. augusztus 29.                                                                           

 

 Czine-Juhász Eszter                                              Nánásiné Vajas Mária 
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2. Táncművészeti Tagozat munkaterve  

 

ABIGÉL ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA,  
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM, 

GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM 
OM-kód: 102703 

Székhely:  4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a 

Telefon/Fax:  06 42/594-656 

E-mail:  abigel.iskola@gmail.com 

Honlap: www.abigelsuli.hu 

Táncművészeti Tagozat  

Munkaterv 

2017 / 2018 –as tanév 

 

2017. aug. 30.   Tanévnyitó tagozatértekezlet  

  Szakmai órarend elkészítése 

  Éves munkaterv 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Szeptember 01.   Tanévnyitó ünnepség  

          9. évf. tánctagozatos tanulók szüleinek tájékoztatása 

          Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Szeptember 07.   Tánctagozatos diákok tájékoztatója 

  A tagozaton tanító tanárok ismertetik a követelményeket, 

  vizsgarendet, stb, diákok kérdéseinek megválaszolása. 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Október 11-12.     A nyíregyházi „Dönts jól, jövőd a tét!” Pályaválasztási kiállítás 

előkészítése,  megrendezése 

  Az iskolában folyó szakmai munka bemutatása, népszerűsítése rövid 

táncbemutatóval 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Október 26.                Nyílt napon a tagozat bemutatása 

          Felelős: Balogh Janka 

                                   

November:    Kreatív bemutató I. - A tagozat tanulóinak, adott téma alapján önállóan 

készített etűdök, koreográfiák bemutatása. 

  Felelős: Balogh Janka 

 

November  09.     Nyílt tanítási nap táncművészeti bemutatója 

           Felelős: Árendás Miklós 

  

mailto:abigel.iskola@gmail.com
http://www.abigelsuli.hu/
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November 16.      Szalagavató ünnepség táncelőadásainak előkészítése 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

  

December 14.     Nyílt tanítási nap táncművészeti bemutatója 

           Felelős: Balogh Janka 

 

December 21.     Karácsonyi Táncgála 

           Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

2018. január 05-15:  Félévi vizsgák  

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Február:           Móricz Zsigmond Színház – Táncfarsang 

  Előadások megnézése a tagozat diákjaival 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Március:           Kreatív bemutató II. 

  Felelős: Balogh Janka 

Április:             Tagozat értekezlet 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

Június:              Év végi szakmai vizsgák, vizsgakoncert 

  Felelős: Párniczkyné Szilva Erzsébet 

 

A tanév folyamán a szakmai versenyek folyamatos figyelemmel kísérése – tehetséges gyerekek 

nevezése, felkészítése. 

Az iskola és a tagozat népszerűsítése bemutatók által. 

       

 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 29.                                               

 

Párniczkyné Szilva Erzsébet  

 

 

 

 


