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1. Jogs;zab6lyi kiirnyezet, a tan6v rendje, orszdgos m6r6sek, hat6sfgi
ellen6rz6sek.

I(iiznevel6si trirgyri j o gszabf lyok

20ll.6vi CXC. tiirv6ny a nemzeti ktiznevel6sr6l
1412017, (VI. 14.) EMMI rendelet a201712018. tan6v rendj616l
326120I:\" (Ym. 30.) I(orm. rendelet a pedag6gusoh el6meneteli rendszer6rdl 6s a
kiizalkallmazottal<jogfll6sfr6l sz616 1992.6vi XXXIII. tiirv6ny kiiznevel6si
int6zm6nyekben tiirt6n6 v6grehajtdsf r6l
1997. evi XXK. torv6ny a gyermekek v6dehndrol es a gydmrigyi igazgatdsrol
2011, dvi CLXXXVII. torvdny aszakkepzesrol
229120112. (Vru. 28.) Korm. rendelet a nemzeti l<iiznevel6sr6l sz6l6 tiirv6n;,
v6grehaitfsf16l
2771199'7. (Xll. 22,) Korm. rendelet a pedag6gus tov6bbk6pz6sr6l, a pedag6gus
szakvizsgf 16l, valamint a tovdbbk6pzdsben r6szt vev6k juttatfsair6l 6s

l<edveznr6nyeir6l
2012012, (Vru, 31.) EMMI rendelet a nevel6si-oktatfsi int6zm6nyek mtikiid6s6r6l 6s

a I<iizne.r' el6si int6zm6nyek ndvhasznf latdr6l
4812012, (XII. 12.) EMMI rendelet a pedag6giai-szakmai szolgiitat|sokr6l, a pedag6giai-
szakmai szolgftltatftsokat ell6t6 intezmenyeklol ds a pedag6giai-szar<mar szolg|ltatitsokban
val6 kozremukodes felt6teleirol
I 5 1 20 13, (IL 2 6,) EMMI rende let a p edago giai szakszol galati intezmdny ek muko ddselo l
I00ll99l . (VI. 13) Korm, rendelet az 6retts6gi vizsga vizsgas zabillyzatilnak kiad6s6r6l

4012002, (Y .24,) OM lendelet az 6retts6gi vizsga r6szletes hovetelm6nyeirdl

A2017120Li3. tan6v legf'ontosabb id6pontjai, feladatai iskok{nlcra vonatkoz6an

A Magyar I(ozlony 2017,6vi 90. szdmftbankenilt kihildet6sre a201112018. tandv rendjdrol
s2616141201.7. (VI. 14.) EMMI rendelet.

A tanit6si d'v elso tanit6si napja: 120L7, szeptember 1. (p6ntel<), utols6 tanitdsi napja: 2018.
jirnius 15. (p6ntek). Az iskola utols6, befejezo dvfolyam6n az utols6 tanitdsi nap a
kdzdpiskold.kban ds a szakiskol6kban 2018.m6jus 3. (csiitiirtiik)

A tanit6si napok szhma az 6ltal6nos iskol6ban szdznyolcvan nnp, a nappali oktat6s
munkarendjrl szerint mukodo kozdpiskol6ban ds szakiskol6b an szitzltetvenkilenc nap,

A tanit6si d,v elso fdl6ve 2018. janurir 26-ig tatt. Az isholAknal< 2018, febru6r. 2-ig kell
dltesitenirik a tanul6kat, kiskorir 1;anul6 esetdn a sztiloket az elso fdldvben eldrt tanulm6nyi
elc 11 - 6t..roLt.A Ivr \,er rrvuJ v^r vr,
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Tanitfsi sztinetek

Az osz\ szrinet 2011. okt6ber 30-t6l 2017. november 3-ig tart. A sziinet elotti utolso tanitdsi
nap 2017 . ol(t6ber 27. (p6ntek), a szi,inet ut6ni elso tanit6si nap 2017 . november 6. ftdtfo),

A tdli szlinet 2017. december 27-to\2018, janvtu2-igtatt, A sztinet elotti utols6 tanit6si nap

2017. december 22" (pdntel<), a sztinet ut6ni elso tanit6si nap2018, janu6r 3, (szerda).

A tavaszi sziinet 2018. m6rcius 29-tol2018, fprilis 3-rgtart. A szUnet el6tti utolso tanitAsi nap

2018, mdrcius 28, (szerda), a sztinet ut6ni elso tanitdsi nap 2018, dpLilis 4. (szerda),

A tanit6si tivben - a tanitflsi napokon feliil - a nevel6testtilet a Ian6v helyi lendjdben
rneghatdrozott pedag6giai c6lra az ttltalfinos iskol6ban hat, a nappali oktat6s munkalendje
szelint mutr',odo kozdpfokir iskol6ban h6t munkanapot tanftfs n6lktli munkanapkdnt
haszn6lhat fel, arnelybol egy tanit6s ndlkiili munkanap programj6r'61 a nevel6testulet
vdiemdny6nek kikdldsevel az iskolai di6konkormdnyzatjogosult donteni. Egy tanit6s ndlktili
rnunkanap l<:.tzdr olag p 6lyaori entS.ci 6 s cdlra has zn6lhat6 fel,

Nemzeti enrl6knapok:

ol<t6ber 6.2 az aradi vdltanrik napja - megemldkezds az (5-I2. dvfolyarn) az auI6ban, az L-4.
dvfolyam osiztdlykeletben (2017. okt6ber 6. p6ntek)
februfr 25;A kommunista diktatfrrik |ldozatainak emldknapja- megemldkezes a

gimn6zinml>an (2018. febru6r 26, hdtfo)
Aprilis 16,: A holokauszt |ldozatarnak eml6knapja - megeml6kez6s a gtmndziumban (2018,
6prilis 16. hdtfd)
jfnius 4.: A nemzeti osszetartoz,.6s napja - az 1920-as trianoni bdkedikt6turn al6ir'6sdnak
dvfoldul6j6ra eml6kez6, jirnius 4-dre es6 nemzeti emldknap Magyarorsztryon (2018, junius 4.
h6tf6)
Az ut6bbi h6r'om emldknapi megemldkezds a gimnlziumr oszt6lyokban szak6r6kon,
szaktan6rokkal toltdnik, 6s a napltib an rcgzitdsre kertil.

A nevel6trtstiilet diint6se ^z hat tanitris n6lhiili munkanap eloszt{sdr6l az 1-8,
6vfolyamorr:

1, nap: P6lyaorientdcios nap (idopont: janu6r vege, pdntek)
2, nap: Tavaszi pedag6giai nap a rndsodik fdldvben

2018. m6rcius 28 szerda
Az Onfejleszto Iskol6k Rdgi6napja

3, nap: 20Il , december 21. csiitortok
4, nap: 20Il . december 22. pentek
5, nap: 201i3 jirnius 13. szelda DOK nap
6, nap: 2018. m6rcius 10. szombat (munkanap; 2018. m6rcius 16. pdntek pihen6nap)

A fenti napokat nem sz6mozzukt.
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Tanitisi narrok 6trendez6se az 1-{}. 6vfolyamon

2017, szeltember 23. szombat szfmozott tanithsi nap
Az oszi Ujpesti Fut6-6s I(er'6kp6r:os Fesztiv6l
2 testnevelds 6ra * 2 osztillyfonoki 6la

Az oszi fut6nap, mtnltanitttsi nap helyett tanit6s ndlkrili munltanap, nem szdntozzuk:
2018, aprilis 21. szombat (munkanap1'2018.6plilis 30, hdtfo pihenonap)

A tavaszi Lljpesti Fut6-ds Kerdkpdros fesztiv6lon valo rdszvdtel a 1-8. dvfolyamon: Az
osztdlyok sz:,ervezetfen, de falcultrativ m6don vesznek reszt a proglamon, Nem tekintjlik
tanitdsi napnak, nem sz6mozzuk"
Szervez6sdrt felel6s: Testnevelds munkakdzoss6g, oszt6lyfondki munkakdzossdg

A neveldtesl;i.ilet diint6s e az hilt n:lp elosztf sdr6l az 9 -12. 6vfolyamon :

1, nap: P6lya.orient6ci6s nap (id6pont: Educatio Ki61lit6s napja)
2. rrap: Tavaszi pedag6giai nap a mdsodik fdldvben

Az Onfejleszt6 Iskolfk R6gi6napja
2018, m6rcius 28, szerda

3. nap: 2017 , december 21 . csiitortrik
4, rrap: 2017, december 22, pentek
5. nap: 2018jirnius 13. szerda. DOK nap
6, nap: 2018. m6rcius 10. szombat (munkanap;2018, m6rcius 16, pdntek pihenonap)
7, nap: 2018,6pri1is 21. szombat (rnunkanap 2018,6pri1is 30. hdtfo pihenonap)

A fenti napokat nern szdmozzuk!

Az, oszi ds tirvaszi Ujpesti Fut6-ds Kerdkpfros fesztivflon val6 rdszvdtel a9-I2, dvfolyamon:
A gimn6ziurni oszt6lyok szervezetten, de fakultativ m6don vesznek rdszt a programon. Nem
tekintjtik tanit6si napnak, nem szdrnozzuk.
Szervezdsdr1;felelos: Testnevel6s munkakozossdg, gimnSziumi munkakozossdg

12, evfolyam f6klyds ballagdsa 20n 8. m6jus eleje
12. dvfolyanr bal1ag6sa 2018. m6jus 4. pdntek 11.00
(A12, dvfolyamon az utols6 tanitdsi nap2018. m6jus 3, csritorlok)
8, dvfolyam bal1ag6sa: 2018. jirnius 15. pdntek 1 1.00
(Az I -I1 . dvfolyamon az utols6 tarritdsi nap 2018. jirnius 1 5, pdntek)

A t6mahetek megszervez6se

A tdmahetei,:et a minisztdrium a tandv rendj6ben az alfhbt id6pontok szerint hirdette meg:
p6nztigyi 6s vfllalkoz6i t6mah6tz 2018, m6rcius 5, ds 2018, m6rcius 9. kozott,
digitflis t6nrah6t 2018" 6prilis f , ils 2018, 6plilis 13, kozott,
fenntarthat6sfg- t6mah6t 2018. liplilis 23. es 2018, 6prilis 21,\<ozott.

A Csokonai Gimn6zium rdszt vesz a tdmahetekhez kapcsol6d6 plogramokon, a tantelvben
eloirt, az alott t6m6val osszefiigg6 tanit6si 6rttkat, foglalkozdsokat a temahdt keretdben
szelvezi meg,



/\ tdmahetek 6ltal6nos cdlja a XXL szhzad kozneveldsi elv6r6sainak megfelelo gyakor'lati,
mindenlapokban haszn6lhat6 ismeletek dlmdnyszeru, j6t6kos m6don tortdno ataddsa,
szemldletform6lds, egyfttal uj pedag6giai m6dszerek kipr6b6l6s6ra vaI6 osztonzds. A
programok megtartds6hoz onkdntesek (pl. pdnzugyi, infokommunik6cios valarnint
fenntalthat6s6gi szakemberek) kozremrikdddsdt is kdrjtik, nyitottabba teve ezzel az iskol6l<

vrl|gdt.
Tov6bbi inform6ci6 : Tandvkezdo kiadv6ny

Irelelosolc:
,4,

I'alnd Eder Marianna (mindhfrorn)
I/,or'6ndi Il<liko, Miklovicz Katalin (p dnztigyi)
Josa Elzsd bet (fenntarthat6 s6g)

C)rszdgos m6r6s, 6rt6kel6s

1. Orszrigos kompetenciam6rds: 2018. m6jus 23. szerda

ltz Nkt. 80. $ (1) bekezddse aIap16n, a miniszteri lendelet 79. $ (6) bekezddsdben
Lneglratdr'ozott m6rdseket, drtel,rel6seket a20lll20I8. tan6vben aHivatal szervezi meg.
Arndrds rrapja tanit6si napnal< min6sr.il, amelyet azdrtntelt tanulok amdrdsben valo
rdszvetellel teljesitenek, tovdbbi kcitelezo tan6r'ai foglalkozds a muvdszeti ds a testnevelds
6r6k kivdtel6vel szd.mukra nenn szervezheto. Arndrdshez sztiksdges adatokat azenntetl
rreveldsi-ol<tatisi intezmdnyek aHivatal rdszdre 2017 . november 24-ig knldik meg, a Hivatal
dltal meghatdrozott
rn6don,
A Hivatal 2019. febru6r 28-tg orszftgos, intdzmdnyi ds fenntaltoi szintri elemzdseket keszit,
Lnajd nregktildi az intdzm6nyi szrintu elemzdseket azrnllzmdnyek vezet6inek, aztntezmenyi
ds a fenntart6i szintit elemzriseket a femtart6knak, tov6bb6 azokat a honlapjdn
nyilvdnoss6gra hozza. A Hivatal az orsz6gos elemz6st megkiildi a'.zoktatdselt felelos
nriniszternek, amely azt 2019 . 6prilis 26-ig a kormdnyzati porl6lon nyilv6noss Agrahozza.

2. Angol, n6met idegen nyelvi m6r6s az iskolfh hatodik 6s nyolcadik 6vfolyamain:
2018, mriius 16.

A hatodik ds nyolcadik dvfolyamon angol vagy n6met nyelvet elso idegen nyelvkdnt tanul6k
Itoldben le kell folytatni az Oktat6si Hivatal 6ltal szervezett irhsbeli idegen nyelvi mdrdst, A
tanul6k idegen nyelvi szdvegdrtdsi kdszsdgeitvizsgti6 meloeszkcizoket a Flivatal kdsziti el, a
vizsgdlatot az iskola pedagdgusrai 2018 m6jus 16-6n v6.gzik ei a Hivatal 6ltal az iskol6khoz
elj uttatott .mdr'6 eszkdzok alkalm az\sdv al.
A mdrdshez sziiksdges adatokat az lrintetl neveldsi-oktat6si intdzm6nyek a Hivatal rdszdre
20\7, november 24-rg, azelv1g,zett iskolai vizsgAlatok tanul6i ds int6zmdnyi adatait 2018
jirnius 15-ig ktildik meg, aHivatal 6ltal meghatftrozolt m6don, Am6r6sek eredmlnylt az
rilintett iskola a Hivatal ttltal kozzetett javit6kulcsok alapjdn allapitja ffieg, ds az
eledmdnyeket idegen nyelvenk6nt 6s 6vfolyamonk6nt lebonfva a honlapj6n teszi l<6226.
2018, jfnius 15-ig.

3. DIFER m6rds

A tanul6 elt6ro titemu fejl6dd,s6bol, fejlesztdsi szriksdgleteibol fakad6 egydni h6tr6nyok.
r.:soldcentdse, tovdbbd az alapkl:szs6gek sikeres megalapoz6sa ds kibontakoztatdsa dr.dehdben
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az 6ital6nosr iskolfk 2017, okt6ber 13-ig felm6rih azon els6 6vfolyamos tanul6ik ktir6t,
akikndl az lvodai jelzdsek vagy a tandv kezdete ota szerzett tapasztalatok alapjdn az

alapkdszsdgek fejlesztds6t hangsirl)'osabban kell a kdsobbiekben t6mogatni, ds ezerl a tanito
indokoltnak l.i.Jja az azt elosegito pedag6giai tevdkenys6g megalapozdsdhoz a Diagnosztikus
fejl6ddsvizsg6l6 rendszer alkalmazdsilt., Az igazgat6k2017, okt6ber 27-tg a Hivatal 6lta1

meghatArozott modon jelentik aHivatalnak azorintelt tanr"rlok letszttmdL Azebekezddsben

meghatfuozott vizsg6latokat aziskoldknak aklillasztott tanul6kkal2011, december 1-ig kell
elvdgezniuk,

4" I\ETFIT m6r6s

A,')0I112018. tandvben azNkt. 80. S (9) bekezddse alapjdn, orsz6gos m6rds, dltdkeles

keletdben atanul6k fizikar 6llapotfnak 6s edzettsdgdnek vizsgdlatdt aziskol6knak- az14,
dvfolyamon, valamint a felnottoktat6sban tanul6k kivdteldvel - a nappali rendszeru iskolai
okl.at6sban ldszt vev6 tanul6k esetdben 2018. janu6r' 9. ds 2018. 6prilis 21. kozott I<eII

rnegszelvezr:tirik. A mdt'6s eredmdrLyett azdrintett nevel6si-oktat6si tntezmenyek 2018, jirnir.rs

1-jdig toltik fel a NETFIT@ rendszelbe,

Szal<mai (tiirw6nyess6gi) ellen6rz6sek

(1) 2017. november 2, 6s 2018. feblu6r 28, kozott szakmai ellen6rzds keretdben kell
ruregvizsg6lni a koznevel6si ir,form6ci6s lendszer (KIR) intdzmdnytorzsi, szemdlyi
nyiivd.ntartf*6ban, valamint a 2017. okt6beli OSAP-jelentdsben a koznevel6si intdzmdnyek
6ltal nyfjtctt adatszolg6ltat6sok, tovdbbd a lemorzso16d6ssal veszdlyeztetett tanulok
pedag6giai t6mogat6s6hoz kapcsol6d6, a Hivatal 61ta1 mukodtetett korai jelzo- ds pedagogiai
t6nrogat6 rendszeren keresztiili adatszolgfitatdsok jogszab|lyi feltdteleknek toltdn6
rnegfeleldsdt,
(2) Az (1) br:kezdds szelinti szakn:Lai ellenorzds lebonyolitdsdt es koordin6l6s6t a Hivatall6tja
eL Az ellen6rzdsr6l k6sziilt jelentdst a Hivatal 2018. jirnius 29-ig krildi rneg az oktat6sdlt
felol6s rninisiztel rdsz5re.
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Ilrctts6gi vizsgfk
A 201712018. tanevhez kapcsol6d6 6rettsdgi vizsgaidoszakokat, vizsganapokat a2017 12018,

tanev Lendjdrol sz6lo 1412017. (VI. 14.) EMMI rendelet 1, melldkletl. rdszet tafialmazza,

A2018. dvi m6ius-iirniusi irfsbeli dletts6si vizss6km lusl rzs
D C

Enrelt sziutfi irasbeli drettsdgi vizsga Kbzepszintii dlettsdgi irAsbeli vizsga Iddpont

,) Lremzel.isegi nyelv 6s

ilodalom
nemzetisdgi nyelv ds

irodalom
2018, mdjus 4., 8.00

3 magyar nyelv ds ilodalom
magyar nyelv ds ilodalom,
magyat mint idegen nyelv

2018. m6jus 7., 8.00

4 matematika matematika 2018, m6jus 8., 8.00

5 tortdnelem tortdnelem 2018, mdjurs 9,, 8,00

6 angol nyelv angol nyelv 2018, m6jus 10., 8.00

1 ndrnet nyelv n6met nyelv 201 8. rn6.jrLs 1 1,, 8.00

6 informatika 2018, m6jus 14,, 8,00

9 latin n;yelv, hdber nyelv latin nyelv, hdbel nyelv 2018, m6jr;s 14., 14.00

10 biol6gia biologia 2018. m6jr,rs 15., 8,00

l1 t6rsadzrlomismeret 2018, m6jus i5,, 14.00

12
ttgazat'.i d,s ilgazaton kiviiii
s zakmiai v tzs gattr gy ak

ilgazati es |gazaton kivtili
s zakrnai v tzs gatdr gy ak

2018, m6jus 16,, 8,00

13 informatika 2018. m6jr.rs 17., 8.00

14 beltigyi renddszeti ismeretek
dnek-zene,
muvds zettoltdnet, beliigyi
renddszeti ismeretek

2018, m6jus tl ,, 1,4.00

15 kdmia kemia 2018. m6jus 18., 8,00

t6 foldrajz foldrajz 2018" m6jus 18., 14.00

ll ftzilca ftzika 2018. m6jus 22.,8.00

t8 vizu6lis lcultirra 2018, rn6jus 22., 14.00

tc) fi'ancia nyelv fi'ancia nyelv 2018. m6jus 23,,8.00
20 filoz6fta 2018, m6ius 23,, 14.00
')l spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. m6jus 24.,8.00

22
mozg6k6pkultirra 6s

mddiaismercl, dtdma
2018, m6jus 24., 74.00

23

orosz nyelv, egydb, mds
vizs ganapon nem szereplo
nyelverk

orosz nyelv, egydb, mds
vizsganapon nem szerepl6
nyelvek

2018, m6jus 25.,8,00

'24 gazdasdgt i smeletek, katonai
alapisrneletek

katonai alapismeletek,
termeszettudom6ny,
pszichol6gia

201 8. m6j us 25 ., 14.00
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2018, m6jus 28., 8.00qlasz nyelv olasz nyelv

4, A20t8
B C

I Emelt szintfl szdbeli drettsdgi vizsga Kdzdpszintti sz6beli drettsdgi vizsga Iddpont

) S z6beli vizsg6k 2018. jfnius 7-t4,
a
J sz6beli vizsg6k 2018. jirnius t829,

10
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Z-lylEebr a t4/2017. (vl 14.) l'MMlrcLdeklhez

A kiiz6pfokf iskolai, a kolldgiumi, valamint a I(ijznevel6si 6s a Szahk6pz6si Hidprogrambir
tiirt6n6 felv6teli eljdrdrs lebonyolitfsfnah iitemezdse 

^ 
201712018. tan6vben

B

Hatdlidok Feladatok

2 2C17. szeptember'11.

Az oktat6s6r't felelos minisztel ptiydzatol.hildet az Arany Janos

Tehetsdggondoz6 Proglamba, az Arany J6nos I(olldgiumi
Programba, valamint az Arany Jdnos I(olldgiumi-

SzakkozdpiskoIai Proglamba torldno jelentkezdsroi.

3 2Ctl7 , szepternber 30.
A Hivatal a honlapjAn kozlemdny folmdj6ban nyilvdnossagla
hozza a kozepfokir iskol6k tanulmdnyi tertileteinek
me shat6ro z6si folmai 6t.

4 2017 . okt6ber 20.

A kozdpfokir iskoldk a kozepfokuintezmenyek feivdteli
inform6ci6s reudszerdben - a I-Iivatal 6ltalkozzetett
kozlemdnyben foglaltak szelint - meghatdrozz6l< tanultn6uf i

teriileteiket, es rogzitik a felvdteli elj6r6suk lendjdt taltalmazo
felvdte li tdi el<o ztatoj ukat,

5 20Il . okt6ber 20.
A kozdpfol<ir isl<ol6knal<,

hozniuk a honlapjukon a

kolldgir-rmoknak nyilv6noss69ra
felveteli t6j 6ko:4atoj ukat.

kell

6 2017 . oktober' 31
Az tJtaltnos iskola tdjel<oztatja a nyolcadik dvfolyamos
tanul6kal a felvdteli eli6r6s rendidlol.

l 2017. november' 15,

A Hivatal kozzeteszi a 6 ds 8 dvfolyamos gimn6ziumi kozponti
fr6sbeli felveteli vrzsgitt szeryezo gimn6:liumok, tov6bb6 a

nyolcadik dvfolyamosok szdmdra kozponti ir6sbeli felvdteir
v tzs gitt szer v ezo intd zmdny el< .1 e gy z6lcet,

8

A tanul6kjelentkezdse a kozponti ir6sbeli felvdteli vtzsgdra
kozvetlerrr.il a kozponti ir'fsbeli felvdteli vrzsgitt szervezo - ttz.

Arany J6nos Tehetsdggondoz6 Programra toltdno p|lyazar
benyirj t6s a es etdn a p iiy Lzatban me gj e161t - intezrndny b e,

9 it.0l7 . decernber 12.
Az Alany J6nos Tehetseggondoz6 Plogramra tortdn6 p6lydzatok
benyirjt6r;a,

10 tljll . decernber 13.

A k6zponti ir6sbeli felvdteli vtzsgdt szervezo intdzmdnyel< cddig
az id6pontig jelentik a Hivatalnak - a I{ivatal 6ItaI
meghattt'ozott modon - ahozztluk a ko:zponti irdsbeli felveteli
vi zs gdk ra j elentl<ezol< alapj d n a felad atl api gdn yliket,

ll 2018, janu6r'19.
Az Arany J6nos Tehetsdggondoz6 Programba taftozo
rntdzmenyek megszervezik a tal6lkoz6st a plogranrba
jelentkezokkel,

I2 2018. janu6r'20. Az 6ltal6nos felvdteli eli6r6s kezdete,

13

Kozponti ir'6sbeli felvdteli vizsg6k azeintett 6 ds 8 dvfolyanos
gimn6ziumokban, I(ozponti ir'6sbeli felvdteli v rzsg(t\< a

kilencedik 6vfolyamra ds az Alany J6nos Tehetsdggondozo
Prograrnba j elentkezok szdmfua az lrrntett intezrnenyekber-r,

1t
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4

P6tl6 kdzponti ir6sbeli felvdteli vrzsgak a 6 ds 8 evfolyan'ios
gimnfziumokban, tovdbb6 a kilencedik dvfolyamra, va1amint az

Arany J6nos Tehetsdggondozo Plogramba j elentkezok szdmd,t'a

azolarak, akrk az elozo ir6sbelin alapos ok miatt nem tudtak
l6szt vemi.

l5 20i8. janu{r26,
Az Arany J6nos Tehetsdggondozo Programba tattozo
intdzm6nyek megszervezil< a tal6lkoz6st a programba jelentkezo,

a o6tl6 irrisbelin rdszt vett tanul6kka1,

l6
A kozponti ir6sbeli felvdteii vrzsght szeruezo intdzmdnyek

Hivatal 61tal meghatttrozott modon drtesitik az ir'6sbeli

eredmdnvdrol a tanul6kat,

LI

T1 2018, feblu6.r 9,

Az Arany J6nos Tehets6ggondoz6 Plogramban t'6szt vevo
intdzmdnyek a programra benyirjtott p|lydzatok eredmduyerol --
egym6s egyideju elozetes drtesitdsdvel6s az oktat6sdrt felelos
miniszter bevon6s6val - drtesitik az enntelt tot'venyes
kdnviseloket. tanul6kat es 6lta16nos iskoliikat.

IB 12018. februirr 19.

Az iitalirnos iskola tovdbbitja a tanul6i jelerrl.kez6si lapokat a

koz6pfokri iskol6knak, a tanul6i adatlapok elso pdlddny6t peclig

qEtyutql"ak.
(A 6 ds 8 dvfolyamos gimn6ziumba tort6no jelentkezesr'ol a

tanul6 kozvetlentil is megktildheti a jelentkezdsi lapot a

gimn6ziurnnak, a tanul6i adatlapot a I-Iivatalnak.)

t9 '2018. februdr 19
Jelentkezds a renddszetdlt feleios miniszter 6ltal fenntartott
lenddszeti szakgimndzirunokba,

20
:)018. tehruiu 22. A szobeli rneghallgatttsol< az 6ltal6nos felvdteli elj6r6s

keretdben,--, .-m6rcius 13,'.,' .

2I :2018. mdrcius 14.
A kozdpfokir iskola eddig az idopontig nyilv6noss|grahozza a

j el entkez6k felv6teli j egy ze\<et.

22 2018. rn6rcins 2I-22, A tanul6i adatlapok m6dosit6s6nak lehetrisege az 6ltal6nos
iskol6ban.

,ta
/-J

Az titaltnos iskola eddig az idoponti g ellzhrva orzi az eredeti,
kor6bban bektilddtt tanul6i adatlap mdsodik pdld6ny6t, A
m6dosit6 tanuloi adatlapot eldcor kell meeki.ildeni a Hivatalnak.

'24 :Z0i 8. mfrcir-rs 28:.
A Hivatal elektlonikus folm6ban megktildi a kozdpfokir
iskol 6knak a hozzftjul<j elentkeze ttek li stzrj 6t AB C s ou'r:ndb en .

'25 :2018. rn6rcius 28.
A I(lebelsbelg Kozpont kijeloli a I(ozneveldsi Hidploglarrot
kovetkezd tandvt61 megval6sito kozdpfoJ<ir intdzrnenyt rzag1,

intdzmdnyeket, ds emol tdjdkoztatja az tital|nos iskoldkat,

a

'26 ,2018. m6rcius 28.

A szakkepzdsdrt ds felnottkdpzdsdrt felelos miniszter, valarnint
az agr|rpolitik6drt felelos rninisztel kijeloli a Szald<dpzdsi
I{idplo gramot a kovetk ezo tandv tol me gval6 sit6 ko z6pfo kir
tagtntezmenyt vagy intezmdnyeket, ds euol a I(lebelsbelg
I( o zp onton kele s ztr"il tdj eko ztatj a az illtalttnos i s ko I 6kat.

27 2018.dprilis 10,
A Hivatal a m6dosit6 tanul6i adatlapok alapjdn kiegesziti a

j elentkezettek 1ist6j 6t.

t2
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28 2018. 6prilis 13,
A kozepfokir iskola Lgazgatoja az ideiglenes felvdteli rangsort -
a Hivatal 6ltaI meghat|rozott m6don - megkrildi a Hivatalnak,

29 2018.6pri1is 20.
A Hivatal kialakitja a vdgeledm6nyt az rgazgat6r dont6sek ds

tanul6i adatlapok egyeztet6se alapj6n, ds elkilldi azI a\<ozepfol<it

iskol6knak (egy eztetett felv6teli j egy zek),

30

A felvdtelt hirdeto kozdpfokir iskol6k megkiildik a feiveteh'ol
vagy az elutasit6sr'61 sz6l6 6rtesit6st a jelentkezoknelc ds az

6ltal6nos iskol6knak,

31 :2018, mdjus 7-18,
R.endkiv iili felvdteli elj 6L6st kell tartani, ba az dltal6nos felvete I r

elj6rds keretdben a felveheto Ietszdm90o/o-6ndl kevesebb tanulot
vettek fel,

32
2018, m6jus 7. A kozdp.fokir iskola rgazgatoja rendkivtili felv6teli elj6r'6st irhat

ki.- aususztus 31

33 2018. rn6jus 18.
A 2018. m6jus 1 8-ig megtartott rendkivtili felveteli elj ardst

meghirdeto iskola rgazgal6ja dont a felvdteli kdlelmeklol.

34 2018. jirnius 1 .
A benyirjtott kdrelmek alapj6n lefolytatott jogorvoslati eljar6s
befej ezdse a fenntart6n6l,

J)

Az 6ltal6nos iskola dltesitdst krild a tanul6r6l a tanul6 611ando

I akhelye, ennek hi6ny 6b an tarto zko ditsi he lye szerint i I 1 eteke s

megyeszdkhely szelinti j drdsi hivatal, valamint a I(ebelsbelg
Kozpont rdszdle, amennyiben kezdemdnyezi a tankoteles tanul6
felvdteldt a Kozneveldsi Hidproeramba.
A Klebelsberg Kozpont kijeldl legal6bb egy, a megye teltileten
muko d6 I(ozneveldsi Flidplo glamb an rdszt vev6 ko zneve 1 ds i
intezmenT4, amely a tanul 6 t felve s zi tan-kotel ezetts 6 gdnek
teli esitdse drdekdberr.

aa
JO

Az 6ltal6nos iskola eltesitdst kiild a tanul6r6l a tanulo 611ando

lakhelye, ennek hi6ny6ban taft6zkodftsi helye szerint illetdkes
megyesz6khely szerinti j6r6si hivatal, valamint a Nemzeti
S zakkdpzdsi ds Felnottkdpzdsi Hivatal r 6szdr e, amennyib en

kezdemd ny ezi a tankoteles tanul6 felvdtel6t a S zakkepzd si
Hidprogramba. A Nemzeti Szakkdpz6si ds Felnottkdpzdsi
Hivatal kijelol legal6bb eEy, a megye tertiletdn miikod6
S zakk6pz6si Hidpro gramban rdszt vevo ko zdpfokir intdzrndny t,
tagtntdzrnenyt, amely a tanul 6t felve szi tankotel ezetts e g dnek
teli esitdse erdekdben.

37
Beiratkozhs a kdzdpfokri iskol6kba, valamint a Kozneveldsi ds a
S zakkdpzd si Hidpro gramb a az i s ko I a i,gazgaLoj a ttltal
me s.hatfLr o zo tt i d o b en.

38

2018, jirlius 25. B eiratkoz6s a honvddelemdlt felelo s minisztel fenntart6s ab an
lev o, krzir olag a honvddelemdrt felel6 s miniszter hatdsko rdb e

tarto zo s zrakkdp e sitd s ekr e val 6 felkd s zitdst fo lyt ato szakl<ep zo
iskol6ba,

- augusztus 10.

39 2018. augusztus 1-31,
Beilatkoz6s a lenddszetdlt felelos miniszter 6.1tal fenntar.tott
rend6s zel i szal<gtmnttziumokb a,

40 i)018. aususztus 31. P 6tb eiratko zis a I(o znevel d s i ds a S zakk epzesi Hidp ro gr.amr a

13
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2.I-Ielyzetelemz6s

2,l,Tirgyi felt6telek

l{yi{ ri har bantart:isi munkf latok

Illl<6sziilt:
. az t:lsos tantelmek komplett festdse lilbazattal
. az ilod6k (titk6rs6g, rgazgat6i, gazdasagi) festdse, bedpitett ajt6 fjb61i megnyit6sa
o r6gcs6l6- ds rovarirt6s

Az 6sz folyamfn sor keriil 16:
r a melldkhelyis6gek: o1toz6k, vizesbXokkok, wc-k tisztasdgi festdse
. az.i gdnyelt rnennyis d gu tliblafeli.iletek mdzol|sa
o oltdz6szekrdnyek, britorziltok karbantafiilsa, javit6sa, z6rak, kiveto p6.ntok cserdje

Nem tiirt6nt meg, de szeretn6nk, ha a tan6v sorfn rnegold6dna:

, Az udvar rendbetdtele: foldmunk6k, fluvesitds, kerli munk6k, f6k, bokrok r.iltetdse,
udvari padok felirj it6sa

. udrrari biztonsdgos, fedetl. kerdkpdr. 1:6rolo kialakit6sa

lltitorok:

Az ig6nyelt iskolabftorok mdg nem drkeztek meg.
A titk6rs6gon rij be6pitett szekrdnysor k6szittetese elengedhetetlemil szUksdges lenne.
A harminc dves szekrdnyek elhaszniil6dtak, a belzdsok miatt tdnkrementek,
zdrhatatlanok. A biztons6gos iratt6rol6s mellett az esztdtikus, ku1tur61t
nrunkakcjriilmdnyek miatt is szerertnenk, ha a fenntarl6 -lehetosdgeihez mdlten-
t6no gatnd b enyirj tott kdrelmiinket, a b e 6p itett s zekrdny tervdnek me gval 6 s itds dt.

llszkiiziik:

r Sziiksdges az informatikai eszkozpark cser6je, bovitdse

' Az informatika termekben a sz|mil6gdpeink rendkivi.il elavultak, Tdbb, mint tiz eve
nern volt lehetos6g szdmitogepek beszerzdsdre, Lassirak, a legtobb program nem
hasrznAlhat6 rajtuk, Sajnos az infolm.atika oktat6s szinvonala igy az elv6r't alattvan, Az
drettsdgi vizsg\ra val6 felk6szitdst is rendkivtili m6don neheziti a megfelelo gdpek
lri6nya. Bizom abban, hogy hamal'osan a Kozdp-magyarorszitgi rdgi6 is megfelelo
forrdsokhoz juthat, ami biztositja a magas szinvonalir informatika oktatdst a Csokonai
Girnndziumban is.

' A pedag6gusok a sajdt .tap-topjaikat hasznlIjdk mindemapi munk6juk sordn, Tobb
tantelembe sikertilt m6r projektolokat felszerelni, de ehhez szfumitogepek, laptopok
nincsenek' Kivdnatos lenne a projektorok mell6 szilnitogepeket vagy laptbpokat
telepiteni a tantermekbe.

a

a

t4
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Epiilet:

o Sziiksdges a tornaterem mrennyezeti vtl,tryithsfnak fehijit6sa is, hiszen a tornateremben
mfu javithatatlan dg6testek vannak, A megfelelo vil6git6s nem biztositott, Pttlydzati
forr'6sokat is keresti.ink ennek mogold6s6ra. Az UTE Roplabda Szakoszt6ly6val
kozosen adtunk be pdlyhzatot a MRSZ-hez, A pdlyhzatunf< eredmdnyes lett, a

kivitelezes ds a munk|latok megkezdhetosdgdvel kapcsolatban informd.ci6val mdg

nem rendelkeziink,
. Az iskola hangosit6si rendszere elavult, felujitdsra szorul. A tanulok ds az

alkalmazottakletszdma majdnem el(tri az 1000 fot, Megfelelo hangosit6s ndlkUl szinte

lehetetlen a h6romszintes dpiilet gyors kitiritdse egy esetleges vdszhelyzet esetdn,

Megkdnnyitend az inform6ci66r'arnl6st is, ha egy hangosbemond6n kereszttil
valamennyi tanterem el6rhet6 lenne. Ujpest Onkormfnyzatakdt 6vvel ezel6tt szobeli
ig6retet tett arra, hogy a hangosit6si rendszer fehijit6sa is megval6sulhat a

kozeljov6ben. Az ehherz szriksdges kdltsdgvetds is elkdszrilt, Sajnos a magas
kivitelez6si dijhoz sztiksdges forr6sokat nem sikerUlt eloteremteni. Mivel a mukodtetes
ma mdr nem az onkorrrL6nyzat feTadata, azt gondolorn, m6r nem is sz6mithatunl<
onl.olmdnyzati se gits d gre 

"

, Az iskol6ban nincs mindenhol megfelel6 internet eldr6s (wifi). Az oktatdsi
segddanyagok haszn6lat6n kivril az elektronikus napl6 is megkiv6rur6 a biztonsdgos
internetet az iskola eudsz teriiletdn.

15
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2.2.Szemdlyi felt6telek (pedag6 gusok)
2,2,,1" peda€i6gus 6ll6shenyek szdma
83, 1 6l16shellyel rendelkeziink:
69,35 pedag6gus (az iskoiapszichol6gussal;ebbol 3 iires) j- 4 vezeto + 6,7 5 NOKS + 3
tec;hnikai (ebbol 1 rires)

2.?,.2" Az aktiv pedag6gusok szfrna: 7l f6 +' 4 6rand,6

Tart6san t6vol: 7 f6 (Kustos Orsolya, Moln6r-Ii'ajny6k Emese, Heisz M6nika, B6rsonynd
Csapi Edit, ljchwirg Eszter, Szirdnyi-Balogh Bernadett, Juh6sz Timea)
Rdszmunkaid6s: Moln6r Gabriella, Papp-Radnai Balbala, Tessynd Balog Emese

Megsziint a jogviszonya: Babik Szabina, Abr6k Andrea,
Nyugdijba vonulds miatt megszrint a jogviszc,nya: Edesn6 Sz6kely Julianna, Rajczynd Nagy
Velonika)
Nyu gd ij b a .',onul, felment6s i idej 6t ttilti : S zige tt Lilszlond,
Oraad6: Balogh Zsolt katonai alapismeretek'), I(ov6csn6 Gd,rdonyi Zsuzsa(4.a), Var.ga Judit
(tanr.rl6szoba), Borz6si Erzsdbet (4,a)

Uj koll6gr{k:

Tanit6:
Novfk S6La (4,b)

Tan6r'ok:

Cseh Veronika ndmet
Maj olos J6zsef technika, tanul6 szoba
Plecsk6 Lilidn angol-rajz
Szappanos Istv6n testnevelds , ndptinc, tanul6szoba

t6



ai Vit6z Mihaly Altaldnos Iskola t1s GinrndzirLnr Vlunkaterv 201712018 talet,
ry es

2,3 1 tanul6i ldtszd,m alakul6sa, oszt6lvonkdnti ldtszdm. SNI-s ds BTM-es tanul6k
2,3. Szdrns:zeriisitett tanul6kra 'vonatkoz6 adatoh 20lT ,09.01.

asa, n -S CS TJ IIVI-ES IANU

Oszt6ly L6tszfm SNI BTM Szfm{tott l6tszfm

l,a )< )\
1b 25 )\
ln )< 25

LCI 26 2 2x I 1x 28

2b 11 )1

2c )1 1 lx 27

3a 24 ) 2x 1 lx 26

JD 24 1
I 1x 24

l^ 20 I 2x 1
1 2l

+a 29 4 1x 29

4b 26
I
I

2x
)--JX

29

4c )1 J 2x 1 1x 30

5a 28 I 1x 28

5b )a 2
1

23

5c 24 J 1x 24

5d ))
t

4 1x 22
6a 28 6 1x 29

6b 29 1 2x 6 1x 30

6c 26 a
J 2x 6 1x 29

ta ts 7 1x
,)\

7b 24 1 2x J 1x 25

7c 2l I
I

2x

3x

J 1x
24

8.a 28
a 1x

29
1 ZX

8b 23 6 Ix )?
8c 28 I 3x 2 Ix 30
c)a JJ 1 lx JJ

9.b JJ 1 1x JJ

10,a 27 I a--
J)( 2 Ix 23

10,b 23 I 3x Ix )<
I 1.a )1 7 lx 27
1 1.b 30 I 2x 4 Ix 31

t2.a 24 5 Ix 24
12.b )< 1 3x 6 1x 1,7

850 )7 94 880

I1
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A legtdbb oszt6lyban az osztalyl6tsz6mok. ftlagosak, ndhdny esetben magasak, a szflmitott
letszftm tdbb helyen meghaladja a torvdnyi maxinr6lis oszt6lyldtsz6mot. A ldtsz6mtirlldpds
engeddlyezdsdt kezdem6nyeztiik..
Okai: Solt a kcjrzetes tanu16, sokan kciltoznek tandv kozben is az iskola korzetdbe, iskol6nk
ndpszelu a keruletben, 6s esetenkdnt el6foldul, hogy a tanul6 tan6v kcjzben v6lik BTM-es
vagy SNI tanul6v6.

2,3.2.Hdtr6nyos ds halmozottan h6tr6nyos tanul6k szirma
Ifl{ tanulirk szixna.. 2 f6 (4.a;7 ,a)
HFiFI tanulonk nincs

2,3.3,Mag6ntanul6k 6s a tanul6i jogviszonl.t sziineteltetok sz6ma

Folyamatban van a gyermekj6ldti szolg6lat feld a leadott kdrelmek alapj6n.
3 f6 mag6ntanul6i st6tusza
Tanul6i j ogviszonyt szi.ineteltet ok sz6ma: 0 fo
Venddgtarrul6: jelenleg nincs, vdrhat6 1 fd a katonai alapismer.etektantdrgy tanul6s6r a (12,)

2,3,4, tantdrgyi dltdkelds al6l fel:mentetlek szttma
r\ tatrtfrgvi drtdkel6s ds minosjt6s al6l felmentett tanul6k szdmajelenleg 4I f6, a tanr-rl6k
4Yo -a, csokkent atavalyi adathozkdpest.

Maternatika: 31fo
Magyar" nyelv helyesirds tant6rg.yrds z lslvagy idegen nyelv: 10 fo

IB
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3, L201712018. tan6v helyi rendjJ. r\.4ur il^LvL6. ranev neryl renoJe
I(6szii1t I4l'2017 . (VI. 14.) EMMI rendelet a?-01712 18. tandv rendjdrol alapjan

,il6tum eselne ly felel6s
20 17" aususz:tus 28-30. G(rlvat6bor' 9, rSvfolvar Szab6 Zsuzsa

B6di J6nos

Hughes M6rta
Kisri L6szlo

2017, augusz;tus 28, 8.30 Nervel6testiileti alakuli 6ftekezlet T6thn6 Nyiszteruk Hi lda
intezmdnyvezelo,
i gaz,gatohelyette s e l<

20 i 7, auguszttts 28-29. Munkakcizossegi alaku 6 drtekezletek Munkakozoss6g vezet6l<

2017, aususz,tus 29, kedd Ja,rit6 - p otlo - o szt|ly o zt

viz:sg6k
i- kiilonbcizeti i gaz, gat6Ttely ette s e k

szaktanArok
2017, augusz;tus 31, csiitortdk
i 3,00

Tan6vnyit6 6rlekezlet
Munkaterv eloterj eszte
Tiiz- 6s balesel.vddehni

se, vdlem6nyezdse
oktat6s

Iskolavezet6s

2017 , szepternber 1, p6ntek
B.00

Tandvnyit6 tinnepdly
Els6 tanit6si nap
Tankonyvoszths

3, 6vfolyan-r
tanr"rl6i 6s tanit6i

2017, szepternber 4, hdtfd 17,00

'2\)l'1, szepternbel I t. h6tf6
14.50

201'1. szepLernber I1. h6tfd
17,00
20l'/ . szepternber 12, kedd
17,00

Sziiloi 6r'tekezletel< az els6 dvfolyamon.

Nevel6testiileti drtekezlet
Az 6ves munkaterv elfogadAsa
Szi.il6i ertekezletek a2. az 5-6, ds a9-12.
dv.flolyarnon, '

Sztiloi drtekezletel< a3-4. es a7-8.
dvfolyamon.

I gazgatol't ely ett e s e l<

oszt6lyf6nokcil<
T6thn6 NyiszterLrk IJilda
igaz"gato

Igazgatohelyettesel<

s4ely&le!e!_
I gaz, gat6h ely ett e s e l<

oszt6lvfdnol<o1<
2017 . szepternber' 1 5- 1 6, TeSzedd!

szerptember 15, 13,00-16,00 Also tagozat
szeptember 16, 9.00-12,00 Als6 tagozatos
tar:Lul6k 6s sziileik
szeptember 1 6, 1 1.00-14,00 Girnn6zium
szerptember 1 6. 1 4,00-17,00 Gimn6zinrn
A fels6sok b6rmelyik idoponthoz
csatlakozhatnak

Gyongyosi P6ter

20 17 . szeptember 1 5- i 6.
pdntek-szombat

Nagy SportAgv|laszto Tesl;nevelds munkakozosseg,
oszt6lyfonoki rnunl<al<ozosse

2017. szepternber
MERESEI(
Als6 tagozat

Fels6 tagozat

I(oz6pisl<ola

Enek-zenei k6pessdgrn6r6s 2, 6vfolyarr
Logop6diai sziirds 1. 6vf.
I(dpessdgvizsg6lat 1, dvfolyarn

B emeneti tant|r gy i mdrds :

5, rivfolyam: nratematika (hi: okt. 1.)
5-8, dvf.: hangos olvas6s, szoveg6rtds,
helyesir6s

B emeneti tantlr gy i n-rdrds :

9. rivfolyam matematika
sztiveg6rtds, herlyesir6s

T agozatv ezeto t gazgato
helyettesek, munkal<ozossd g
vezetol<
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ZeneiYil6gla1t

Munkaterv 2017 l20l8.Ianiv

Tothnd Nyiszterul< I-Ii lda
P6szti K6rol

az els6 h6rom sziinetben

2017 " szepternber 18. hdtfo Isholagyiilds

2017, szeptember 18, h6tfo

kapcsolatos fen rrtalthat6s6si t6rndk
Sz:,inhilzpedagrigiai pfogram a 12. a es a
12,b oszt|lv szhmdra

Isl<olai SZMK drtekezlet

A vil6g legnagyobb tanordja program:
Elehn iszerel&Dl, t6pl6lkoz6si szol<6sokkal

OI(TV-re j eler Ltkez6s hat6ridej e
l!!ps ://lvww,oktatas,hu/kozneveles/tanu hr anvi_
verse4yek/oktv_kert:teben/aktLralis versenyidoszal<

B6di Jdnos, Csdcs Balnabas

T6thnd Nyiszteruk IJilda

TalLrd Eder Malianna
pedag6gusol<

TatSr G. Katalin
igazgat6helyettes

T6th Arp6dn6 igazgatoh eIyetres,
testnevel6s munl<al<ozoss6g,
als6s munkakozosse

2017. szeptember 19, kedd

2017 . szeptember 1 8-24,

20 [ 7. szeptenber 22, pdntek

2017, szepternber 23. szornbat Klipos zt6smeg yeri fut6fesztiv6l
1 - i3, dvfolyatn sz|nthra tanit6si nap

Aiz Ar any J6r o s- emldkdv tiszteletdr.e

Alany J6nos-rszaval6 verlsen
DiSkkozgyiilds

Sztil6klub
1,o bemeneti nrdr6s t6jdk

I(ozdpiskol6k J3orz6j e

P 61y av 6l aszt6s:i ki 6l I it6s
201812019. tan6vre

A (lsokonai Gimn6zium eload6sa a

2017, szeptenber 25, hdtf6
14.3 0

2017. szepternber.25,
hdtfo 14, 30.

201 7, szepternber. 25, h6tfo

20 1 7 . szeptetnber 26-28-ig

2017 . szepteLnber 27, 18.00

2017, szepternber 27-okt6ber 3.

Hurn6n munkal<ozoss69
S6ndor Zsolt

DOK
T6thnd Nyiszterul< I{ilda
Szab6 Zsuzsa
Tat6r G, I(atalin
T6th Anett
Vindics P6terne
1, dvfolyan tanit6i
Tat6r G.I(atalin
igazgat6helyettes
Gimn6ziumi munhakozoss69

T6th Anett
Vindics Pdtenrd

Maternatika munkal<ozosseg

Mriv6szeti rnunkakozoss6
Tat6.r G,I(atalin
igazgat6helyettes
Kurucznd Huddk Juclit

Taln6 Eder Mariauna
Vindics P6tern6
4, dvfolvam
Testnevel ok, oszt6lyfon ol<o l<

SZMK
Szabadido munkal<ozos

2017 . szeptertber 27 , 9.00

2017, szeptember. 29,

HI'VOGATO foglalltoz6sok a, 6uod^
gyerekeknek:

oportos Ovod6sok fo gad6sa

Eur6pai Di6ksport Napi a

2017. okt6ber.
M]]RESEI(
Als6 tagozat

Fels6 tagozat

2017, szepternber 29, pdntek
16,00-19,00

T6r'sasj6t6h nap

DIFER-rndr6s az els6 dvfolyamon

Szzimolisi kdr;zsdg mdrds :

9-7 -8. dvfolyamon (hi: okt6ber. 30.
K6rus kir6ndul6s Borzson
Ternatikus P enzigy i Napol<

2017, okt6ber 1, vas6rna
20 t7. okt6beL

20 1 7, okt6ber

P6szti I(6rol
Maternatika munkal<ozoss6g
Kor6ndi Ildik6
Humdrr nruul<ak6z6sse
P6szti I(6roly
J6rai Attila

rrasl vetsel]
2017.o1<t6ber 2. hetfo

Tat6r'G. KatalinNyitott kapuk a gimn6zium i tagozaton
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Gunn6ziurni mun lcal<ozoss

Hurn6n munl(akdzoss6g
9, 6vfolyam
Bddi J6nos

2017, okt6ber 6, pdntek 8,00 Aradi v6rtanitk napja
It4egeml6ke z,6s az aul 6ban.

2.01 7, okt6ber' 6. pdntek
8.00- 14.00

Keriileti toviLbbk6pzds az Erdornentok ds
az Ujpesti Onkolrn6ny zat szervezdsdbert
!f6ma: Hogyan vonhat6 be a Farl<aserdo
az oktatdsba

Re6l munkakozosseg
Iskolavezetds

2,017. okt6ber l1-12.
szelda-csiitortok

2017. okt6ber 13. pdntel( 14.30

I(6szt vesziink a ,,SzakM Azzl," 2017 ,

I> 6ly av 6Iaszt6si I(i6llit6son a 7,
iivfolyarnos tanul6kkal,
I{elyszine: Elungexpo B pavilon _
Ilolyai Matematilca Csapatverseny 3 -B.
c>szt61y

T6th Arpddnd
7. dvf, of6k

Matematil<a mun l<al<ozosseg

2017, okt6ber 16. h6tfo I]6taszdki matematika versenv Matematika munkal<ozoss
2017. okt6ber. 16, h6tf6 14. 50 ,'Fels6s lettem"

l\z cjtodik 6vfolyarn siker.ei 6s probldmii
Ilesz6rnol6k, esetmegbeszd16sek az
d,vfolyamon tanit6 tan6rok 6s a tavalyi
tanit6k, a fejleszt6l< 6s az
iskolapszichol6 gu s r6szvdtel6vel

Igazgatobelyettesek
Kutas J6zsef
Hegyi K6rolynd
P6szti I(6roly
Szab6 J6nos
T6th Anett
Vindics Pdtelrr6

201 7, olrt6ber' 17, flzinh|zpedag6giai prograrn a 12. a
<tszt6ly szdtnfira

Bddi J6nos

2017. ol<t6ber. 20, pdntek 8,00 Okt66er 23' U'rrr""61" 9, dvfolyarn
Bddi J6nos

I(iss L6szl6
Hughes M6fia
Mriv6szeti munkalcozbs se s

zUl /. ol(tober'2-/ .pentek
r 6,00-21 .00

G6lyanap, g<ilyabuli DOK
9-10.6vfolyam
Hughes M6fia
Bddi J6nos

Szab6 Zsuzsa
dr, Vass Zolthn
P6szti K6r'oly

2.017, okt6trer 29, vas6rnap
10.00-1 1.00

I\,{us or a Khp o szLhsme gyeri
Reformdtus Templomban

P6szti K6r'oly

Az oszi sziinet 2017. okt6ber
30-t6l2011 . november 3-ig tar.t,
A szlinet eliitti utols6 tanit6si
nap 2017 . okt6ber 27. (pentek),
a szijnet ut6ni els6 tanit6si nao
_2017, novernber 6. (h6tfo).

Oszi sziinet

zuI /, novetnber 6, h6tf6
17,00

,017rr""r'nber7-11.

zut /. llovelnber 10. p6ntek
14,30 -16.00

^^_-zul /. novernber 10, pdntek
ddlut6n

Sztl6klub
Tanul6si nehdzs6gek, r.6szk6pess6 g zav ar

T6th Anett
Vindics Pdternd

HUI) rntormatikai verseny Informatika tan6rok

[ur| rrapl Ialtclta

Siitiv6s6r. Teahhz

Alsos munkakozosseg
Szappanos Istv6n

SZITAf
Als6s rnunl<akozossds

21



lJjpesti Csokotrai Vitez Mihdly Altaldnos Iskola ris Girnnaziunr Mrrn l<aterv 2017 120 I 8 tanev

l9-99__l_Q_,tr|
2017. novenrber 13-17. A Budapesti POK Oszi Pedag6giai Hete

Rdszt vesztinl,l a proglarnokon
Iskolavezet6s
Munkahozossdg vezetol<

2017, noventber 17. pdntek
B 00-9.30

Csokonai ernldknap
Az 1, 6s 9, 6vfolyarnosok fogadalonitdtele

T61hnd NyiszterLrl< FIilda
Tat6r G, I(atalin
B6diJ6nos
Vindics P6tern6

Szab6'Zsuzsa
1, 6s 9, evfolyarlos
oszt6lyfdnohol<, tan it6l<

iinnepi miisor': Kutas .Iozsef,
S6ndor Zsolt

2017. novenrber 17. pdntek
d dlr-rt6n

K6zrnrives foglalkozds als6s munkakozoss6g

2017, novenrber 20. hdtfd 17,00 Tan6ri fogadi6ra
Hurn6n 6s nyclv

Igazgatohelyettesek,
pedag6gusok

2017" novenrber 21. kedd Szinhdzpedag6giai program a 1 1. b
o:sztitly szdmtra

Bddi J6nos. Szab6 Zsuzsa

2017, noven'her 21, kedd 14.00
2017, noventber2l, kedd 17.00

Csokonai Ndtrrdaldnel<l6si Verseny
Tan6r'i fogad66ra
Re6l 6s testnevel6s

@
I gaz gatoh ely ette s e l<,

pedag6gusol<
2017. novenrber 21., kedd 10.45 IslcolagyLil6s T6thnd Nyiszteluk Hi lda

P6szti K6roly
20 1 7. novenrber 22, szerda
15.00

Kertileti KodlLly-napok
(Ififs6ei H6z)

Phszti I(6roly

2017, novenrber 23 . csiitortok
11.30

HIVOGATO foglalkoz6sok az 6vod6s
gyerelceknel<, eload6s a sziil6knel<
7. I\tszohhz
El6ad6s: Ismerteto az isl<ol5.nkr6l
Et6ad6: Tarn(i Edel Marianna
igazqat6helyettes

Als6s igazgat6helyettes, ALsos
munkakcizoss6g

2011. novr:nber 24. pdntek
16.00-19.00

T6rsasj6t6k nzrp SZMI(
Szabadid6 nruuhal<ozosseg

2017. noverltber 24, p6ntel<
17,00

S r,al agav at6 ii n n e p s 6 g Tat6r Gabriella l(atali n

1 l-12. 6vfoiyam oszt6lyfonol<e i

Deko-st6b
2017, noventber 27 . hdtf6 14,00 ,,Iskol6s lettern"

Az els6 dvfolyam sikerei 6s probl6m6i
B esz6mol6k, r:setrnegbesz6ldsek az
6vfo lyamon tanft6k rdszvdteldve I

Igazgatohelyettesek, el s6s tan ito k
Als6s munkakozoss69
Fejleszt6k
Iskolapszichol6gus

2017. novenrber 28, kedd Varga Tamds rlaternatil<a verseuy Matematika rnunl<al<ozoss6 p
2 0 I 7. novenrber 3 0. csiitdrtok
8.00- 12.00
Az als6 tagozatou az els6 kdt
ora l6togalbrt6.

Nyitott kapuk valarnennyi tagozaton iskolavezet6s, tau it6l<, tandr.ol<

2017, decenrber S:z6p magyar beszdd (Kazinczv\ velsenv Hum6n munltal<ozoss6s
2017, decenber l, pdntek
1s,00- 19.00

Adventi koszorfrkdszit6s SZMK

2017. deceurber 1, p6ntek Tanulm6nyfit
B6cs, Advent

Szab6 Zsuzsa, nyelvi
munkakozoss6g

2u I / . deael|7'l trer 4, l'l.00 P6lyav6laszt6si sztil6i dftehezlet a B,

dvfolyamon
T6th Arp6dne igazgatoh eIyettes

2017. decernber 4, hdtf6 14,50 isko16r; lettem" I l(
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A kilencedik 6vfolyarn sikelei 6s

probldrn6i
Besz6rnol6k, esetrnegbesz6ldsek az
drrfolyamon tanit6 tan6rok 6s a tavalyi
ot;zt6lyfdnokdk, valarnint a fejlesztok ds

a:r iskolapszir:hol6sus r6szv6teldvel

B6diJlrnos
Hughes M6r'ta

2017. decenrber 5. kedd A k6rus mrisora a De6k Ovod6ban P6sztiK6rol
2017, decenrber 7. cstitdrtok A k6rns mirsora aKir|lv Utcai Id6sek

Otthon6ban
P6szti I(6roly

2017, decenrber B. o6ntek Jelentkez6si t' ;thrido a kozoonti fr6sbeli
ferlvdteli vizsshra

T6th Arp6dn6

2017, decenrber 8, pdntek
15.00- 19.00

IvlikuiSs nao. Mil<ul6sbuli DOK

2017. decenrber 13. csiitortok Luca napi kolyol6s a rn6sodik sztinetben Als6s munkal<ozosseg
Dornbov6ri Erzsebet
3.a osztLly

2017. decenrber 14, ddlut6n K.ar6csonyi koncert f6pr6ba
2017, decenrber 15, p6ntelc
14,00 - 15,!|0-ig

Luca napi v6s;6r Als6s munkakozoss69

207'J . december 15. pdntelc 6s
clecember'lB. hdtfo

Oszt|lvkar6csonvol< Oszt6lyfonol<ok

2017. deceurber 19. kedd Szinhdzpedag6giai prograln a 72. a es a

12.b osztttlv szdnfira
B6di .T6nos, Csdcs Barnab6s

2011. december 19, kedd 17,30 K.ar6csonyi koncert Tarnd Eder Marianna
Pdszti I(6r'oly
Mtiv6szeti munkakozosse s

2017, decenrber 20. szelda
17.00

I( ar6csonyi tinneps69
a dolqoz6k rdszdre

Iskolavezetds KT

A t6li szi.inert iskol6nlcban 2017 .

decerrber 2l-tol20lB. januhr 2-
ig tart, A sztinet el6tti utols6
tanit6si nap 2017 . decernber 20,
(szelda), a szi.inet ut6ni elso
tanit6si nap 2018, janu6r 3,
(szerda),
20ll. dece.rnber 2l-22, tanit6s

Llgllqlil1unkanapok

T61i sziinet

20 1 B, janu6r
MERESEK, VIZSGAI(
Als6 tagozat

Irelso tagolzat

F6ldvi o szttrly ozo vizs g6k
Fdl6vi felm6rdsek 1-4. 6vf.
mat,, olv,, anyanyelv

Maternatika 6vfo ly amdo lgo zat
8. dvfolyarn

T agozatv ezeto i gazgato
helyettesek, szal<tai 6rol<

ZUlS,Januar 5, Bolyai matematika csapatverseny 9 - 12,
oszt|ly

Matematika munkakozossds

201B janu6r folyam6n
20 I 8. janLr6r folyarn6n

I(eri.ileti als6s ndpdal6n ekl6si verseny
I(eriileti fels6s 6s lcozdpi skol ai
n6pdaldnekl6r;i versenv

P6szti K6roly
Pdszti Kdroly

2018. janu6r' 16, kedd

-nf 
A;mu,ir 20, szornbat 10,00

Szinlr6zpeda656giai program a 12. a

szhnhra
I(ozporrti ir'6sbe1i a 9. 6vfolyanra
jelentkez6knek

B6di J6nos

Gimn6ziurni nru nl<a l<ozossdg

^aL)
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2018, janu6r 22, hdtfd 8.00

20 1 B ,1"ur6t 25. csi.itortok
14,00

A magyar kul1,fra napja
Unnepdly
Pirtl6 kozponti ir6sbeli felv6teli vizsga

Als6s munkakozossdg
P6szti Kdroly
Gimn6ziumi munl<al<ozosseg

20 1 B. j antr61 26 . pentek
16.00-19,00

Tdrsasj6t6l< nap SZMK
Szabadido munl<al<ozoss6g

2018. janu6r' 26, p6*ek A:r els6 fdl6v vdge

2018. janud.r 29-30. hdtfo, Eqdd Fd,l6vi o szt|ly ozo 6rtekezletek Igazgat6helyettesel<
2018. februdr 2, p6ntek Fe16vi 6rlesitok kioszt6s6nak hat6ridei e oszt6lyfonol<ok
2018. februdr Kertileti Kornplex I(dpzomriv6szeti

Verseny
Szend16i Arrdrea (alsos)
Szabo J6nos (felsos es

girnr-r6zurn)
20IB, febru6r folvam6n Ftrv6rosi Ndpclal6nekl6si Verseny P6szti Kdroly
Z9!.&Urggl folyarndn
2018. febru6rS. tretfO t::O

Vr:rs 6s pr'6zunond6 vel'serly
Fd,l6vi nevelotesttileti 6rtekezlet

Hurn6n munkal<cizossee
'l'othne Nyiszterul< Hi Ida

intdznenyvezeto
2018. f'ebru6r 5. hdtf6 17.00 Iskolai SZMI{. 6rtehezlet T6thnd Nyiszteruk Hil da

int6zm6nvvezeto
2018, febrLr6r'7. szerda I0.45 Islcolagyril6s T6thn6 Nyisztelul< Hi I da

Pdszti I(6roly
2018. febru61 9, p6ntek 16,00-
21 ,00

Farsangi rnulatsrig Al.s6s igazgat6h e lyettes
DOK
oszt6lyfdnokcik
P6szti K6r'oly

r,u 1u. tebruar 12. Irett6 17.00 Sz;iiloi drtekezletel< az l-2.,a2 5-6, 6s a 9-
l2,6vfolyarnon

Igazgatohelyettesek,
oszt6lyfdnol<ok.

2018. tebrudr 13. kedd 17.00 Sziil6i 6rtekezletek a3-4.. es aJ-
S,r5vfolyamon

I gaz gatoh e|y ett e s e l<,

oszt6lvfcinol<o1<
2018, febru6r 16, pdntek 14,00 Zrinyi Ilona matematika verseny Matematilta rnun lcal<ozossig,

als6s munkalcozossdg
2018, ltbru6r 20, Sizinhdzpedag6giai program a 9. a ds 11

b oszt6ly sz\ttdra
Bddi J6nos. Szab6 Zstzsa

201 B. feblu6r 23, p6ntek
16,00-19.00

Trirsasj6t6k nap SZMI(
Szabadido munkal<ozossdg

zul d. teDl'uar zo, l1etlo l(omrnunista cliktatirr6k 6ldozataiuak
emldknapja
Megeml6ke ze:; a 9 -72, dvfolyarnon
oszt6lytenni ket'etek l<ozott, tortdnelern
6r'6hon

Tort6nelern tan6rok

20 1 8, tbbru6r 21 -28. kedd-
szerda
P,{ry12!ttl. rn6rcius 6, kedd

Sz;6beli felvdteli 9, 6vf. Tat6r G, I(atalin
Gimn6ziumi munl<al<ozossdg

20 I 8. rn6rcitLs 5-9, Pdnzi.igyi 6s vAllalkoz6i t6rnahdt Kor6ndi Ildik6
Milclovicz I(atalin,-\'
I arne b0er lvlailaltrla

2018. mArcius 7, szerda
Els6 k6t sztnetben

Vitamin - nap SZMK

2018. rn6rcius 10, szombat Tanit6s n6lktili munkanao
2U 1 8, malciLrs 1 3, kedd A k6rus m6rcius 15-i tmisora a Csokonai

utcai Idosek Otthon6ban
P6sztiK6roly

201 8. rl6rcius 14, szerda 8.00 Unnepdly
I 84 B -as forraclalon-r dvfordul6j a
Nrlmzeti i.innep

Hum6n nrunkahozosseg
igazgat6helyettesek
Oszt6lyfdnoicol<, tan it6l<,
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A l<lils6 hel'yszinen tartott
megeml6ke:z6s szervez6si 6s

en geddlyeztet6si hat6ridej e:

2018, rn6r'cius 1.

A pedag6giai prograrn alapl|taz
osztdlyok megemldkezdst kii lso
helyszineken is tarthatnal<, az iinnep6ly
ut6n, 9,00 6rffiol.

szaictan6rok
Mrisor: Bolb6ly Edit
Mtiv6szeti tnu nl<alcozossio

2018, m6rcius 15, cstitortok Itremzeti iinnep

2018. m6rc Lrs 16, p6ntek Pihen6nap
201B, rndrcius 19-23 I.trvelvi naool< Droqramsorozat Nyelvi munlcakozosseg
201 B. rn6rcius 20 Szinlr6zpedagogiai program a 1 1, a ds a

1 1, b oszt6ly sz|r-nara
B6di J6nos, Csdcs Barnabds

2018, m6rcius 20. kedd 10,00 Flengum Matematika Verseny Maternatika 6s als6s
munkakozoss69

2018, rn6rcius 20. kedd
8.00 -10.00

I-IIVOGATO pro grarns orozat
6vod6soknak 6s sziileiknek
Ilemutat6 6rirl< (1-2. 6ra)

Alsos igazgat6helyettes, A ls6s
munkakozoss69

2018, rn6rcius 22, csiitortok
10.45

Is;kolagyfil6s T6thn6 Nyiszterurk Hil d a

P6,sLtj K6roly
2018, m6rcius 22, cstitortok
17.00

FIIVOGATO pro glarnsorozat
6vod6soknak 6s sziileil<nek
J 6tsz6hhz a gyerelceknek

Iiioad6s a sziiloknek: tdma:
Iskoladrettsde eload6 T6th Anett

Als6s igazgat6helyettes, A I sos

munkakozoss6s T6th Anett

20 1 B,mdrcius 23, p6ntek T av aszi k6sziilod6s, kezmrives
foslalkoz6s

Als6s munlcakozossdg, szabad ido
rnunkakozoss6g

2018, m6rc us 24. szornbat K.alrn6r Ldszlo rnatematika verseuv Maternat ika ttt u n I<al<ozosse',
2018. rn6r'cius 27, kedd Zlsrbvds6r Alsos murrlcakozosscs
20I 8, m6rcius 28, szerda Tavaszi pedag6giai nap

Tanit6s ndlkrili munkanao
lr.z 6nfejleszto Iskoldk negiOnap.i a

Iskolavezetds
T6th Anett

A tavaszi sz:rinet 20 I B, tndrcius
29-tol2018, 6prilis 3-ig tart, A
sztinet elotti utols6 tanit6si nap
201 B, 6plilis 28, (szerda), a
szlinet Lrt6ni els6 tanit6si nao
20 I B. 6prilis 4. (szerda),

Tavaszi szi..inet

20 1 8, dprilir
MERESEK, VIZSGAK

Irelso tagozrlt

l(oz6piskola

/.u l d, aplllls

Sz6mol6si k6szs6g m6rds: 5-8.
dvfolyam
Matematik a ptoba drettsdgi 1 2,
dvfolyam

T agozatv ezet6 i gaz ga to
helyettesek
Munkakozdssdg vezet6k

Geo I o giai tanulmdnyirt
(9-12, dvfolyam)

dr, Vass Zoltdn

f!l!.4Erlis e-13, Dieit6lis tdmah6t Tarn6 Eder Mariantra
2018. 6prilis 9. hdtf6 17.00 l'an6r'i fogad66ra

Flurn6n 6s nyelv
T a go zatv ezeto i gaz gat o
helyettesek, ped ago gLr so l<

2018, dprilirs 10, kedd 17,00 T'an6r'i fogad66ra
Fie6l 6s testnevel6s

T ago zatv ezeto i gazgato
helyettesek, pedag6su sol(
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2018. 6pril.is 10, kedd lizinhdzpedag6giai program a 10. b ds a
,[ 1, b oszt6ly sz61i16ra

Bddi JAnos, Szab6

ZsuzsalHerny6late Mo I rr6r' Tii n cl e
201 B. 6pril:is 1 1. szeroa l(oltdszet Napja

Versmondiis a Diszteremben
Iizdpir6verseny als6 tagozat

Borbdly Edit
Als6s munkakozossdg

2018,6prilis 16, hdtfo A lro lokauszt |ldozatainak ern ldknapj a,

rnegeml6kez es a 9 -I2. 6vfo lyanon,
oszt6lyterrni keretek kozott

Torldnelem tan6rok

201 8. 6prilis I'7 -19. Oszt6Iyoz6 vizsga 1 1, ds 12 6vfolyarr
tanany aghb 6l el olehozott dretts 6 gi
v izs gl;t tev6 tanul 6k szdtnilr a,

ktilonbozeti v izs s.6l<

Tat6r G, I(atalin
igazgat6helyettes

201 B. 6prili,s 21, szornbat lfanit6s n6lktili nunkalao

201 B. 6prili.s 23-27 , Irenntarthat6s6si t6mahdt Tarnd Eder Marianua
J6sa Erzsdbet

2018. dpLilirs 20, Qpesti Enel<l6 Ilirs69 Min6sfto
l(6rushangverselty

Pdszti I(6roly

201 B. 6prili.s 25, ]KIIL Kerlileti Enekl6 Ifi irs6e Min6sito
I(6rushangverseuy

Phszti Kaloly

2018.6pLilis 26. csiitortok 17.00 Csokonai 96la
Iflfs6gi H6z

Tarn6 Eder Mariauna
Munkakozosseg vezetol<
Pedag6gusok

2018. Aprilis vdge I.eendo els6scik beiratlcoz6sa Als6s igazgatohe lyettes
Als6s rnutkakozossdg

2018,6prilis 30. hdtfo Pihen6nap
2018, mijus 2. szerda
14.00

12. evf. osztdlyozo drtekezlet Gimndziurni mun kalcozosse s

201 8, mhius 3. csiitortok este Ir6kly6s ballag6s 12, 6vf, Gimn6ziurni munl<akozossds

2018, rndjus 4, pdntek I 1.00 I3allag6s 1 2, 6vfolyarn Tatdr G. I(atalin
igazgat6helyettes
Miiv6szeti munkal<ozosseg
11, dvfolyam ds oszt6lyfonol<eil<

2018, mdrjus eleje Siziil6i drlekezlet a leendo els6 oszt6lyos
tanr.rl6k szlileinek

Als6s igazgat6helyettes
Als6s mr-urlcaicozoss6s

2.018. rndrjus 7- 28, Ir6sbeli 6r'ettsdgi v izs 961<
(koz6pszint)

Tatdl G. I(atalin
Feliigyeleti feladatol< lcLi I o n

beoszt6s szerint
2,018. m6jus
MERES]]K, VIZSGAK

Als6 tagozat

Felso tagozat

Gimn6zium 2018, rn6jus 28-
m6jus 31,

2018. janufr 9. 6s 2018. 6prilis 27.
I.IETFIT mdr6s 5-12, dvfolyam

Ilv vdgi fehndrdsek 1-4,6vf,
tnat,, olv., nyelvtan.

I,Iyelvi m6r6s 6-8, 6vfolyarn 2018. ndjus
30. szerda

iiv vpcr (szoBELr) vrzscAr(
9, 6vf. elso idegen nyelv
10, dvf,, magyar
1 1, 6vf, els6 idegen nyelv, tolt6nelem

T ago zatv ezeto i gazgato
helyettesek
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2018. n6.jus 7-9. D6lut6ni tanit6s a gimndziumi
tagozaton i3.00-161
Gimn6ziumi 6vfolyamdo I gozatok
ir6sa

Tat6r G, Katalin
igazgat6helyettes
Gimn6ziurni munl<al<ozo sse g

2018, m6jus 7-8. D6lut6ni tanitds a felso Iasozalon
13,00-t6l

T6th Arp6dnd
igazgatohelyettes

201B,rn6jus 9. szerda TanulmSnyi kir6ndul6s 1 -8, 6vfolyani Oszt6lyfonoki munkakozo sse g

2018, m6ius 11-13. K6rus kirdndul6s P6szti Karoly
2018. n6jus 16-22. Tavaszi papirgyLijtds Kuruczn6 Huddk JLrdit

Gyongyosi Pdter
2018. rn6jus 23. szerda Orsz69os kornpetenciaureres

6, 8. 10. 6vfolyarn
I gazgat6ll ely ett e s el<

oszt6lyfonol<61<
201 8. m6jus Kihiv6s napja Testnevel6k, oszt6lyfono l<ol<

2018. m6jus vdge szombat I( 6posztdsmegyeri fut6fesztiv6l
Iskolai szervez6s. fakultativ rdszvdtel

T61.h Arp6d ne i gazgaLoli el y ette s

Testnevelds, ofi, girnti6ziunr i

rnunkakozossdg
oszt6lyfdnokolt

2018. m6jus 24. csiitortok 17.00 iskolai SZMK eftekezlet T61ln6 Nyiszterul< Hi lda

igazgato
2018, mdjus 25. pdntek 1,6ra ,,)iorditott nap"

A gyermeknap all<alm6b6l a tan6rok
mrisora a gyerekeknek

Als6s munlcakozoss6g
P6szti I(6roly
J6rai Attila

2018, rn6jus 25. pdntek 8,45 Iskolagyril6s T6thnd Nyiszteml< Hilda
Phszti I(6roly

201 B. nr6ius 26. szonbat Pedae6eus kir6ndul6s I(T, iskolavezetds
201 B. rn6jus 2J . vasdrnap vagy
jirnir.rs 3. var;6rnap

K.oncert az Egek I(ir61yn6j a F6pIdb6ni6n Pdszti I(6roly

2018, rn6jus 28-29. hdtfo, kedd Fakultativ sziil6i drtekezletek I gaz gatoh ely ette s e l<,

oszt6lyfdnokok.
2018, m6jus 28. h6tfd 17,00 Sziil6i lrtekezlet a leendo kilencedik

dvfolyarnos tanul6k sziileinek
Girnn6zi unri i gazgatohe lycttcs
oszt6lyfdnokok, szal<tan 6rol<

20 B, m6jus 28-31. Ev vdeivizse6k a simn6ziumi tas.ozatou Girnn6ziumi rnunl<alcozossd s
2018. m6jus 30, szerda Nyelvi m6r6s 6. 6s 8. dvfolyani T6th Arp6dnd

tgazgatohelyettes
Nyelvi munkakdzosseg

201 8, iriniusr 1 , odntek TanuhnSnyi kir6ndul6s 9-1 1, dvfolyarr Gimn6ziurni munl<akozos se g
20 1 B. .jf niusi 4, hdtfo Nemzeti Osszetartozds Napj a

Megernl6ke zes a 9 - 12. 6vfolyamon,
oszt6lyterrni keretel< hozott

Torl6nelern tan6r'ok

201 8. jiuiiust 77-12. Ev v6gi oszt|lyozo 6rtekezletek Igazgatohelyettesel<
201 B, jriniusr i 3, szelda 8,00-
r2,00

DtOK nap (Nern sz6mozott)
T6mal<orok:

DOI(
Szab6 Zstzsa
Oszt6ivfonoki munl<al<ozoss6o

201 B, jirniusr 15, p6ntek Utols6 (sz6rnozott) tanit6si nap a 1- I 1

6'ufolyarnon
2018, jirnius' 15. pdntek 11.00 B, 6vfolyarn ballagdsa T6tli Arp6dn6

7, 6s 8. 6vfolyanr
Mrivdszeti mu ul<al<ozoss6.p

2018. jfurius:, 18-23.
Terv: l2.ajrinius 1 B-20,

12,b i6nius 2I-23,

K.oz6pszintti sz6beli 6rettsdgi vizsg6l< Tat6r G. I(atalin
igazgat6helyettes
Gimn6ziu rni munkakozo s se

2l
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20 B, .jirnius 21 . csi.itcjrtol( I8.00 Tandvzdr6 tinnendlv 4, 6vfolyarn
T6thnd Nyisztemk Hilda
intezmdnyvezeto
Mrivdszeti mrrrrlra krizA q s6

20 8, jirnius 21, csiitortok 8,00 Ileiratkoz6s a 9, 6vfolvamra Gimn6ziumi munl<akozossds
Tatdr G, Katalin

20 8. jrinius 25. hdtfo 8.00 Tandvzhr6 drtekezlet Iskolavezetds
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4. A tan6v pedag6giai f'eladatai

I(iemelt fr:ladatok

/'201712018. tan6v munkaterv6ben drv6nyesitjiih a mfsodik vezetli ciklus c6lkittiz6seit.

l.Tehets6r
tanuL{si szitudci6k megteremt6s6vel

1 ,1 A munkakozciss6gek a munkaterveikben hatixozzitk meg a tehetseggondozAssal
kapcsolatos c6lkitrizdseiket, zr versenyeket, amelyekre a tanul6kat felkdszitik,
A 16 6r6tg taft6 kotelezo foglalkoz6sok szervezese kapcs6n szAmos szalckort, inditunk,
melynek celja a tehetsdggondoz6s,

felelos : munkakcizossds vezetok.
tgazgatohelyettesek
hatfido: okt6ber 1,

1.2 Minden munkakozossdg legal6bb kethdzivelsenyt szetvez atandv sor6n.

A vers enyel< szerv ez!,sdnek cdlj a:
o a tehetsdges, vagy kiemelkedo teljesitrndnyt nyujt6 tanulok azonositfsa

' a tanul6 eredmdnydne,k elismerds6vel a tanul6k motiv6ltsd. gfnaknoveldse,
meger6sitdse

r o szorBalom, a munkdhozvalo viszony, a kitart6s noveldse
r csapatversenyek, oszt6lyok kozotti versenyek esetdn a kozossegdpit6s

Szempontok:
. LegaI|bb egy Iagozatotmozgasson
o Tant6rgyhoz,muvelts6gi teriilethez kdt6djon
. Legal6bb k6tfordul6s legyen
r I gy6ztesek kdpviselj6k iskol6nkat a hasonl6 kenileti ds egydb velsenyeken

Flirzi v,:rsenynaptfu kdsztil,

A meghirdetett versenyeket 6s az eredmdnyeket a honlapon 6s az iskola aulajhban ts kozze
tesszril,l.

felelos : munkakozossdg
vezet6kbol 6116,,Tehetsdggondoz6
team"
Talnd Eder Marianna
I(ordds Csaba

hatfuido: okt.l.
es a tov6bbiakban rendszeresen a
versenyekhez illeszked6en

1'3 Csokonai Klub mukodtetdse ir Gimn6ziumi munkakozossdg ds a Re6l munkakozdssdg
gondoz6s6ban

1c)
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A tan6.,uben 3 foglalkoz6s megtarlisdt telvezziik,
Javasolt tem6k: A korszeru OKO szemldlet form6l6sa

Madarak vddelme
Erdoment6k
Eg6szs6giirik vddelme
Csillag6szat

A terv bekeli.il a munkakozossdgek munkatervdbe.
Lehet6sdg szerint a foglalkoz6sokat lcrilso eload6k meghiv6s6val oldjuk meg.

felelos : Munkakciz0ssd s vezetok
hat6r'id6: tandv vdge

L4. A SAPERE AUDE! tehetsdgfejleszt6 programcsomag ndpszenisitdse a didkok 6s szr-ilok
koldben.

felel6s : szaktanhrok, tanit6k
hat6rido: szept, 1 5-to^
folyamatosan,

1.5 A pedag6giai munka sikerdgazatainak; a tortdnelem, dnek-zene, sport, matematika, ftzika
tant|rgyak, tov6bb6 a kornplex velsenyek; katasztr6favddelem, csecsemogondozds,
konyvt6rhaszntiat, als6s .mesevetdlked6, kdpz6muvdszet eddig el6rt eredmdnyeit
megtartani illetve mdg jobb eredmdnyeket eldrni a nevelotestiilet feladata.

felelos : tanit6k, szaktandrok
hat6rido: dv vdge

1,6, Megtartjuk a niv6csoportos oktat6st az als6s dnek-zene (2-4, o.) oktat6s6n6l,
felelo s : P 6s zti Kdr o|y szaktandr

tgazgat6helyettesek
hatdrido: szept,10.

1.7. Tehetsdggondoz6 ny6r'i tfborok szervezdse elegendo jelentkez6 esetdn.
felelos : szewezo pedag6 gusok

Toth Arpddnd igh,
hat6r'id6: jun.15"

1.8, A Pedagogiai programunknak megfeleloen lehetosdget adunk a tehets6gfejlesztdsnek,
kibontako:ltatdsnak ktilonboz6 tertileteken: ndpt6nc oktatds, Sakkpalota program, sport,
rnuvdszetek,

felelos: iskolavezetds, drintett
pedag6gusok
hatfrido: jirn,15.

1.9' Nagy figyelmet.forditunk arra, hogy a grmntrziumr tagozaton az irj kdpzdsi rendszer
kidpriljdn ds sikeres legyen. Atagozatok a tehets6ggondoz6st szolg6l16k.

felelos: iskolavezet6s, gimn6ziumi
munkakdzossdg
hatdlido: jirn,15.
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1,10,Iskoldn kiviili versenyek, ptalyazatok figyeldse, a krilso fory6sokb6l drkezett inform6ciok
megosztasa

felel6s : kibovitett iskolavezetds
hat6rid6: folyarnatos

2, A felsliol<tatfssal val6 kapcsolatunh er6sft6se

2, 1 Fo i skola, e gyetemi hall gat6li: fo gad6s a tanitlsil e gydb gyakorlatr.a

felel6s: igh-k
hatdrido: tan6v vdge

2,2Reszvetel a felsSoktatesi int<izmdnyek altal szewezettnyilt napokon 6s egydb
plogt'amokon, illetve fogadjuk a felsooktathsi tntezmenyek hallgat6it, akik palyavhlaszttsi
eload6sokat tartanak a Csokonaiban.
(pl' Kutatr5k ejszakaja, OMEK,llducatio Ki6llit6s, krilonboz6 eload6sok, t6borok, elokdszitok)

felelos : igh-k, rnunkakozossdg vezet6k
hatdrido: tandv vdse

3,1 A Hat6rtalanul illetve etthez hasonl6 p6ly6zatol<on iddn is elindulunk. A szemdlyes
kiilfdldi kapcsolatokla hag;yatkozva magyallakta teniletekkel ds intdzmdnyekkel rij
kapcsolat felvdtele, a m6r meg16v6 kapcsolataink 6po16sa, kozos pr.ogr.amok szelvezdse,
Ennel,: a munk6nak a ko ordi n illsfu a munkacsoport fel 6llit6s a.

felel6s: ig. igh-k, nyelvi,
oszt6lyfdnoki ds gimndziumi

,THffffi;ifff,*",
Sikeles ptilydzat eset6n a jelenlegi 7. evfolyamot drinto Hat6rtalanul! pdlyazat keretdbe' a
kir'6ndul6s megszelvezdse 6s lebonyolit6 sa a pfiydzati kiir6snak rnegfelel^den.

felelos: ig, igh-k,
7, dvfolyam osz;tflyfonokei
hat6ridcl : p6ly 6z,ati kiir6s szerint

3, 2,Bekapcsol6dunk az eTwinning programba

Az eTwirLning egy olyan keletrendszer', amely Eur6pa kiilonbcjz6 orszilgaiban tal6lhato
partneriskoldk kozos projektjeinek indit6s6t, egyrittmut<bOeset segfti. A progiam a rdsztvevo
ettr6pai l.:cizoktatasi intdzmdnyek inform6ci6s ds kommunik6ci6s technol6gi6k (II(T)
segitsdg6vel folytatott egytittmukdcldsi tev6kenysdgeit tdmogatja aziltal, hogy technikai,
pedagogiai, m6dszertani segits6get, online eszkozoket ds szolg6ltat6sokat nyrijt szdmukr.a,

felel6s: igazgato
Tarnd Eder Marian_na
Hughes Mtrta
hatdrido: tan6v vdse
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4. zL hQrnyezet-6s es6szs6gtudatos gondolkod6s er6sft6se

4.1 A kornyezet-ds egdszsdgtuclatos gondolkod6s erositdsdnek cdlj6b6l folytatjuk az OKO
Iskola programunkat. Az OKO munkatetv mesval6sul,

flelel6s:J6sa Erzsdbet
Orosz Zsuzsa
dr'. Vass Zoltdn

hat6rido: a tandv vdge

4'2 Folytatiuk az eddig sikeresen vegzett szemldletform6l6 tevdkenysdgiinket a tan6rfkon,
szabadidos tevdkenysdgek alkalmdval, versenyeken va16 rdszvdtellel a PP Kdlnyezeti ds
egdszsd gneveidsi pro gramj a alapj 6n,

felelos: pedag6gusok
hat6rid6: tandv vdge

4,3 Szelektiv hulladdkgyujt6si akci6k szervezdse (J6tdkonys6gi papir.gyrijtds, kupakgyiijtds
stb,,)

flelelos:als6s mk. ofi mk.szabadido

ffi,ffil1"n6vvdse

4,4 Tovdbb folyatjuk a ,,vesd bole magad" programot, gond.ozzuk az iskola elokertjdt
felel6s:als6s mk, szabadid6 mk
DOK
hat6rid6: tan6v v6ge

4,5, Bekaprcsol6dunk a TESZEDDI - ONKENTESEN A TISZTA MAGYARORSZAGERT
orsz6gos plogramba"
2017 . szeptember 15-17 .

felel6s : Gyongyosi P6ter,
szabadid6s mk, DOK, ofi mk,
hatd.rid6: 2017 , szeptember

4'6 A Budapesti Rend6r-fokaprthnyshggal kotott egyrittmukdddsi megd.llapodds keretdben
rdszt vesztink a lendolsdg tematikus 6ltal6nos iskolai gyennek- ds ifiirs6gvddelmi
proglamj6lran (DADA program), A 6, dvfolyamos tanul otnk szftmdra havonta egy alkalommal
(a tandv sor6n 9 alkalommal) tartanak eload6sokat, foglalkozfsokat a rend6rsdg szakemberei,

Az Ujpesti Rend-or-fokapit6nys6S; Iskolarend6r plogramja keretdben szakemberek
foglalkoz6sokat tartanak I-I2.dvfolyamon az osztilyf6n,it ,ik dltal villasztott tdm6ban.

felelos:T6th Arpadnd igh

il,#,'lr?i?l6v v6se

4'7' Bekapcsol6dunk Budapesti Orvostanhallgat6k Egyesiilete (BOE) e, u SziVsN orsz6gos
B etege gyestilet prevenci6s progrrrmj 6ba

a^)z
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A gimn6zjumi tanul6k (teljes koruen) 6 fo tdmakorben hallgathatnak eloaddsokat:
kaldiovaszkul6ris prevenci6 (1 6ra), hirtelen szivhal|l (1 6ra), ujrallesztes gyakorlattal (2 ora)

Az allbbt t6m6k kciziil fakultati.'r m6don villaszthato (2 6ra):drog-alkohol-d ohdnyzds
prevenci6, r'eproduktiv eg6szsdgiigy, vdrad6s ds transzplantdci6, egdszsdgtudatos t6p16lkoz6s.

Legal6bb l<dt oszt6llyal bekapcsol6dunk az also tagozatosoknak javasolt: Teddy Maci I(6r'h6z
PLqjektbe

f#i:'; ffi ft fflfi'j' 
a I( at a1 i n

gimn6ziumi o szt6lyf6nokdk
J6sa Erzsdbet

Vdd6n6
hatf ido: tandv vdge

4.8. R6szt vesziink a di6kokkal it,,Korh6z-suli" pr.ogramban
felei6s: J6sa Erzsdbet
hat6rido: tandv vdge

4.9 F'elkdszitds ds rdszvdtel kornyezetv6delmi, egdszs6gvddelmi 6s az OKO Iskol6hoz kcitoclo
versenyeken

Felelos : Re61 munkakozo sseg,

iskolai vddono
Hat6rido: folyamatos

4'10' Reszvdtel az Eur'6pai Di6ksport Napj6n, a Nagy Spolt6gv6laszt6kon, a ker.iiieti Spor.t
Paltykon, a Kihiv6s Napj6n ds egydb m6s sportr.endezv6nyen

Felelos: Testnevel6s
munkakozcissdg
Hat6rido: A programok szerint,
folyamatos

s,A di esa kormin t munkd k. tev6ken atosabb
seg[t6se, szer-vezdse

5 ' 1 . A DOK munk6j 6t szervezettebbd, hatdko nyabb6, eredm6nyesebbd tessziik

*Y,.j,l;oit'.",'u?1r""

5,?,,A,,Fe1el6ss6gv611a16s m6so.kdlt, onkdntessdg" jegydben kozos progr.amot szerveztink a
DOl('kel (Tavaszi, 6szi nagfiakarit6s, udval rrendezds, kelt, elokeit gondozasa, ,,Egy nap
rnnnlca az iskol6ddrt" mozgalom. .,)

felel6s:ig, DOK
hat6rid6: tan6v vdse

5,3. A D0K progl'amszetvezo kd:pess6gdnek fejleszt6se
felel6s:ig, DOK
hat6rido: tan6v vdse
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5.5 A nOf szdmos olyan dnkdnt villlalt
a4 iskola rendjdhez, iskolai kornyezet
vibszaszoritdsdhoz.

A DOK szdmos tekintetben a tdrv6ny drtelmdben v6lemdnyezdsi jogkdlrel lendelkezik,
Segitjtik a lOK-cit abban, hogy a v6lemdnyezdsi jogkor6vel dljen,.

Munkaterv 20 I 7/20 I 8.tanev

felelos:ig, D0K
hat6rid6: tandv vdge

feladatot dpit be a munkatervdbe, amely hozz|jarul
trsztasdgfthoz, esztdlikussd tdtellhez, a rong6l6sok

felel6s:ig, D0K
hat6rid6: tandv vdse
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Az eloz6 tan6v tapasztalataib6l ad6d6 nevel6si, oktat:.isi c6lok, feladatok:

1. A tanul6ink tanul6si motiv6ci6j6nak ndveldse
Kiemelt feladatunk, hogy megtal6ljuk azokat a lehetos6geket 6s eszkozdket, amelyek a

lemorzsol6d6ssal veszllyeztetett tanul6k felzfrkoztathsht, a htftfnyok, lemarad6sok
csiokkentdsdt segitik el6.

felelos: pedag6gusok
szakmai mk.-ek
hat6rid6: fdl6v v6ge

2, Az iskolapszichol6gus munk6jrinak hasznosit6sa a probldm6k feltar6sfban, kezeldsdben, de

leginkfbb a prevenci6ban. Ebben a tandvben mdr tervezetten, egytittmrikddve tudunk majd
egyUtt dolg5ozni, amit6l elorelepdst vdrunk a neveldsi probldm6k orvosl6s6ban ds a tanul6i
kr:nfl iktuso k megold6s6b an.

felel6s:
iskolapszichol6gus
fejleszto-team
szakmai mk.-ek
pedag6gusok
hatdrido: f6ldv vdse

3" Tanuloi hi6nyz6sok ds kdsdsek csokkent6se
Az elvftrilsok folyamatos kozvetit6sdvel, ahi6nyz6sok 6s igazol6sok pontos
adminisztrlici6j6val, a sziii6k ,azonnali" tiljekoztatdshval, ahf.zirend kovetkezetes
betartatdsixal csokkenth etok az irrdokolatlan hi6nvz6sok.

felelos:
oszt6lyfonokdk
pedag6gusok
igazgatohelyettesek
hatttndo: fdl6v vdse

4.Intezkeddsi terv k6sziil az orszhgos m6r6sek eredmdnyeinek javit6sa, a mdr6s sor6n a

tzrnul6k mc,tivfltsdg6nak noveldser ds az &etts6,gr eredm6nyek javit6sa 6rdekdben
felelos:
T6th Arp6dnd igh.
Tat6r G. Katalin igh,
szakmai mk-ek
pedag6gusok
hat6rid6: okt6ber vdse

5. A gimn6ziumi 6v v6gi vizsg6k 6s a felv6teli vizsg6k tapasztalatainak be6pitdse a
gimndzium i munkakdzossdg munkaterv6be

felelos:
Tattr G. Katalin igh.
gimn6ziumi
munkakozosseg
hat6rido: szeptember 15.
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Tovf bbi pedag6 giai feladataink:

1. Tudatos kompetenciafejlesztds minden tan6r6n 6s szabadid6s tevekenysdg alkalmdval
felelos: pedag6gusok
szakmai mk.-ek
hat6rido: tan6v vdge

2. Tanul6sm6dszertani ,,alatrrcsomag" megtanitdsa a tan6v elej6n ds a m6sodik fel6v
kezrletekor.

felel6s: pedag6gusok
hat6rid6 : szept.Z}. j an.3 0.

3. A nevel6testiilet IKT kompetencidinak fejleszt6se belso tudfsmegoszt6s segitsegdvel
Belso tov6bbkdpzds szervezdse.

felel6s: szakmai mk.-ek
Tarnd Eder Marianna
Informatika tan6rok
Kord6s Csaba
hatdrido: tanev vdge

4. Az elso, az dtodik 6s a kilencedik dvfolyam oszt6lyfonokei az elozo dvekhez
hasonl6an besz6molnak a kibovitett iskolavezetes elott. F,zeken az drtekezleten
minden az lvfolyamon tanit6 tan6rnak jelen kell lennie.
A b,esz6mol6t elektronikusan minden az osztftlyban tanito pedag6gus ds a kibovitett
iskcrlavezetds tagjai az lrtekezlet elott egy h6ttel megkapjrik tanulm6nyozdsra. igy u
besrz6mol6skor 6rdemi eszmecser6r6l lehet sz6"

A tiibbi dvfolyam besz6mol6j 6ra a felevr osztflyoz6 6rtekezletekkel egy id6ben kertil
sor.

felelos: igh, of
hat6rido: tandv vdge

5. A llozdpiskol6sok Borzeje kertileti rendezvdnyre kiildott anyagok szakmai revizioja,
annak fri s sit6 se, korszerus it6 s e. A felvdteli tfti ekoztat5 elkd s zit6s e.

felel6s: Mrivdszeti 6s a

Gimn6ziumi
munkakozdssdg
hat6rido:szept.15.

6, A di6kokkal kapcsolatos interakci6k, a val6di partneri kapcsolat megteremtdsdnek
lehet6s6gei rijra gondoland6k. Veresdgmentes konfliktuskezelds technikdj6nak
alkalmazdsa.

felel6s: pedag6gusok,
iskolapszichol6gus
hat6.rido: tan6v v6ge

7. A -i6 eredmdnnyel kecsegtet6 el6rehozott drettsdgi vrzsgitk ds a nyelvvizsg6k
szot galmazds a a gimn fziumban

felelo s : szaktanhr ok, of-k
hat6rido: tan6v v6se
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8. Az oszt|lyok munk6j6nak eredm6ny alapi 6rt6kel6se f6l6vkor 6s 6v vdgdn. A 4,00
folbtti tanulm6nyi eredm6nyt eldro oszt6lyok jutalmazdsa 6vente kdt alkalommal. A
gimn6ziumr tagozaton a legjobb tanulmdnyi eredm6nyt el6ro osztilly dlhet a
lehet6s6ggel.
(Szabadnap kultur6lis/tudomiinyos tevdkenysdg celjira, dokumentdci6 kdszit6se,
horrlapon megj elentetdse)

felelos: of-k
hatdrid6: fdl6v 6s tandv
v6ge

9. A 9. dvfolyamon ismdtelten elvdgezzil< az un. bemeneti mdrdseket. Az drt6kel6si
szakefto trendvizsg6latot vdgez az adatok alapjdn.

felel6s: Tatfr G. Katalin,
T6th Arp6dn6 igh.,
szaktanfuok
hatarido okt. 15.

10. A Gimn6ziumi Munkakd:zoss6g rij tagjainak 6s az eddignem drettsdgizteto tan6roknak
a felk6szitdse a k6tszintu 6retts6gi feladataira. Az 6rettsegi vizsga hibdtlan
megszervezdse.

felelos: igh., mk. vez.
hatdridl.: tan6v vdse

1 1. A 12. evfolyam sikeres - 3,6 fdldtti fitIagt - dretts6giztetdse.
felelos: szaktan6rok, of-k,
igh.
hatdridl : vizs gaido szak
v6ge

12. A csvMG menedzsel6sdvel kapcsolatos szfnvonalas PR tev6kenysdg.
felelos:rgazgato,
igazgat6helyettesek
hatfuido: id6pontokhoz
igazodoan

13. A munkakozoss6g vezetol<bevon6sa a belso ellenorz6sbe.
A tan6v sor6n kiemelten ellen6rzott teriiletek:

o adminisztrativ feladatok ell6t6sa,
o azigyelet eIlfitdsa,
o a pontos 6rakezddr; 6s befejezds.

Ellr:norzdsi terv k6sztil, 6s az ellenorzds id6pontja, meg6llapit6sai bejegyzdsre
kenilnek a dokumentumb a, az ellenbr zdst v e gzo aldir 6stw al.

felel6s: igh.-k
hatfiridb okt6ber 1.
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14. Az 6retts6gi vLZSgilk szervezdse

A koz6pszintri ds az emelt szintri 6retts6gi vizsg6k vizsgtntato bizotts6gainak
mu*6j6ban r6szt vevo, tovdbb| a pedag6gusok min6sitds6ben 6s az orsz6gos
pedagogiai-szakmai ellen6rz6sben rdszt vevo, valamint a szaktantLcsad6i feladatokban
kozremukod6 pedag6gusok munkaido beoszt6s6t oly m6don teruezzik meg, hogy
r6szt tudjanak venni a felsorolt feladatok el16t6s6ban.

felel6s: Tatdr G. Katalin
Lgazgatohelyettes,
megbizott j egyzok
hat6rido: folvamatos

1 5. Vei:etoi 6ral6togat6sok
Az iskolavezetls terv szerint ds sziiksdg szerint rendszeresenlffiogatja a tanit6si 6r6kat
ds tan6r6n kiviili foglalkozdsokat. Az iskolavezetds rcszt vesz a pedag6gusok
ondrtdkel6s6nek folyamatttban, az 6ves On6rtdkeldsi terv szerint.

felelos : iskolavezet6s
hat6rido: tandv v6ge

16" A munkakozoss6gek tagjai is l6togatj6k egymfs 6rdit. Az 6ralifiogatftsi tervet a
munkaterviikben rogzitik,, E1v6rt: Minden pedag6gus f6l6venkdnt minimum I orttt
lfftogat a munkakozdss6gdn beliil.

felelos: mkvez.
hatftrrdo: tan6v vdse

17. A Facebookon csokonais -weboldal folyamatos gondoz6sa

felelos: I(ss L6szl6
DOK
Miklovicz Katalin
hatirido: okt6ber 1.

1 8.,,Hivogat6"program sorozat meghirdetdse
RerLdezv6nyek szervezese a leendo elso dvfolyamosoknak

felelos: Als6s mk.
hat6rido: okt6ber 1.

19. Kozos programot szerveziink az Onfejleszt6 Iskol6k Egyesiiletdvel
Rdgi6nap a Csokonaiban

Javasolt t6rn6k:
1 Bels6 tud6smegosztiis csoportokban
2 I(onfliktuskezel6s

Csoportokban, gyakorlat jellegri, esetleg COACH felkdrds6vel, az iskolapszichol6gus
b,;von6s6val

felelos:T'6th Anett
6s a fejleszto team
hatirrdS: m6rcius 28.
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20. A e;yermek- 6s ifiris6gvddelmi feladatokkal megbizott kolldgdnak feladata a
Yeszllyeztetett gyermekeh felkutat6sa ds dletkrjriilmdnyeinek javitdsa alehet6segek
hatiirain beltil. Indokolt esetben ehhezt6mogat6st k6r a ktils6 szervektol.
Feladat6t az intdzmdnyveilet6vel egyeztetett terv szerint vegzi.

felelo s : Vas v tni Lhszlo
osztrilyf6nokdk
irodai dolgoz6k
hat6rido:folyamatos

l.

EGYEB FELADATAINK

Az fj jogszab6lyok megismerdse, alkalmazilsa amindennapi munk6nk sor6n
Felelos:ig, igh.
nevel6testiilet,
irodai dolgoz6k
hat6rido: f616v vdge

A Pedag6giai program, az SZMSZ es a Htzirend 6ttekintdse, sz0ksdg szerinti
ffidolgo z6s a a m e gv 6lto zo tt j o gszab6lyo knak me g fel e I o en.

Felelos:ig, igh.
nevelotesttilet,
irodai dolgoz6k
hatftrid6 : szeptember 3 0.

majd folyamatos

Az elektronikus napl6 (KI{ETA) hasznflatffivalamennyi kolldga megtanulja Az rij
fe llLas zn6l 6 k tttj eko ztatdsa .

Felelos: Tarnd Eder
Marianna,
Vindics Pdtern6.
Miklovicz Katalin,
Kord6s Csaba
hatintd6 : szeptember 3 0.

A lronlap folyamatos karbantartftsa, tartalm6nak frissit6se, adatokkal, hirekkel stb.
felteltdse
A k titelezo dokumentumo k fri s sf td s e, a ko zzeteteli li sta aktualiziilsa
A tartalom (tajdkoztat6 anyagok, esemdnyek, hirek, kdpek, stb.) eljuttat6sa a
felelosokhoz, valamennyii pedag6gus, a DoK, az SZMK, es az irodai dolgoz6k
feladata.
Az iskola honlapj6ra kikertilt inform6ci6s tartalomdrt az intdzmdny vezetoje a felel6s,
ezd:rt csak az iskolavezel:.es j6vrihagy6s6val teheto fel inform6ci6 6s tttjekoztat6s a
honlapra.

Felelos:
pedag6gusok
Tarnd E.Marianna,
Kiss L6szl6
Kord6s Csaba
iskolatitkdr
hatd"rid6: folyamatos

2.

3.

4.
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5. Etil<a/Hit-ds erkolcstan, nLindennapos testnevelds zcjkkenomentes szervezdse
Felelos : ig, igh. nevel6testtilet,
irodai dolgoz6k
hatdrido: szeptember 1.

6. A pedag6gusok felk6sziil6se az onertekel6sre, a tanfeliigyeleti ellenorz6sekre es az
el s6 minositdsiikre (portfcrli6)
Felk6sziil6s a 2018. 6vi, a gimndziumot 6rinto intezmenyellen6rzdsre

Fele16s :ig,igh,,0n6rt6keldsi
csoporl, nevelotestiilet,
hat6rido : jo gszabiiy szerint

7. Az iskola bekapcsol6dik a megrijul6 szaktandcsad6s folyamatdba
A predag6gusokkal egyeztetve fogadunk szaktan6csad6kat 6s vesziink igdnybe szakmai
szolgflItatttsokat a Budapesti POK-I61. R6szt vesziink a Budapesti POK oszi
Peclag6giai Hdt programj ain.

Felel6s : ig, igh. nevelotestiilet,
hattrrdo: folyamatos

8. A pedag6gusok kdtott rnunkaidejdnek megszervezdse TFLO, 6rarend, iigyeletek,
egydb feladatok

Felel6s:ig, igh.-k,nevelotestiilet,
hat6rid6: szeptember 15.

9. A 2012012. EMMI rendelet 3$(6) az iskolai tanit6s ndlktili munkanapon - a sziilo
igdnye esetdn - az iskola <tlI6tja a kiskoni tanul6k feltgyelet6t,
A szrilok a feliigyeletre vonatkoz6 igdnyiiket az oszt6lyfonokon kereszttil ir6sban
kdrhetik lehetos6g szerint a tanitdsi sztinet illetve tanit6s n6lkiili munkanap elott
legal6bb 8 munkanappal.

Felelos :igh. -k, oszt6lyfonrikok
hat6rid6: folyamatos

10, Nagy figyelmet forditunk ama, hogy ebben a tandvben mdr valamennyi evfolyamon az
rij l:erettanterv illetve helyi tanterv szerinti oktat6s folyik.

Felelos: szaktanarok
hatarido: folyamatos

11. Nagy hangsrilyt fektettink az idegen-nyelvi kdpzdsre. Az idegen nyelv tanit6s6nak fo
celja; a gimn6ziumban a sikeres nyelwizsgd.ra, illetve az azt nyrijt6 emelt szintri
drel.tsdgi vizsgftraval6 felk6szitl,s, az 6ltal6nos iskoliban azidegennyelvi m6rds
sikere.

Felelos: nyelvtan6rok
hat6rido: folyamatos

40



U.jpesti Csokonai Virez Mih6ly AltalAnos tskola ds Cimniizium Munkaterv 2017 1201 8.tan€y

12. Oktober 6s janudr kdzott ingyenes felvdteli el6kdszit6t hirdettink magyat ds
matematika tantttrgyakb6l a nyolcadikos tanul6ink sz\mAru. Az elok6szitobe a
tankeriileti iskol6kba j 616l< is bekapcsol6dhatnak.

Felel6s: matematika ds magyar
tan6rok
gimn6ziumi igh.
Szab6 J6nos

hatfirido : szeptember 1 5.

13. Rdszt vesziink a,,SzakMAzzt"2}IT.Pillyaviiaszt6si Ki6llit6son a 7-8. 6vfolyamos
tan,ul6kkal.
Idopont: 2017. okt6ber ll-12. (9-17 orukozott)
Helyszine: Hungexpo B pa,'rilon

Felel6 s : felso s igazgatohelyettes
ds a 7-8. dvfolyam oszt6lyfonokei
hatdrido: okt6ber 12.

14. Ai'-8. dvfolyamos tanul6kkal bekapcsol6dunk a Konyves Kd.lm6n Gimn6ziumbanaz
Oveges program keretdbe.n megval6sult Termdszettudomdnyi labor hasznitlatitba.

Felel6 s : fels6 s igazgatohelyettes
7. 6s 8. 6vfolyam ftzika, k6mia,
biol6gia tanfrai
hatfrrido: folyamatos

15. Gyakornoki felk6sziteshatiiya al6 eso pedag6gus mentor6l6sa
2 fb gyakornokhoz mentorrtan6r kijeloldse

Felel6s:igazgat6
Hughes M6rta mentor
Tarnd Eder Marianna mentor
Szabo Mirta gyakornok
Nov6k S6ra gyakornok
hatftndo : gyakornok i szab itly zat
szerint

16. Fel.k6sziilds a 6s a 2018. 6vi min6sit6si elj6rrisban rdsztvev6 pedag6gusok
mirLosit6sdre.
A 20 1l -b en esed6kes mino sit6s sikeres lebonyolitf s a

Felel6s:igazgat6
drintett pedag6gusok
BECS
hat6rid6 : por1f61i6 feltoltdse:
november 25.

r{agyomdrryos peda96giai feladataink: Es6lyegyenl6s6g biztosit6sa
o { lulcskompetenci6k fejlesztdse valamennyi pedag6gus feladata. Szinterei: Tanit6si

Srttl<,tan6r6n kiviili foglalkozftsok, iskolai szervezdsu programok, kir6ndul6sok.

' Sikeres fejleszto tev6kenys6ggel a gyeng6bb ds rdszkdpessdg zavaros tanul6k
felz:'6rkoztat6sa. Fejleszto pedag6giai tevdkenyseg az alsS tagozaton, a felso tagozaton
d s a. gimn6ziumban az utaz6 gy6 gypedag6 gus ok b evon6s 6val.

o Biztositjuk a di6koknak ahffiteret a,,Kozossdgi Szolg6lat" program teljesit6sdhez.
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o Az oszt6lyfondki 6r6k keretdben foglalkoz6sokat szerveztink tanul6smodszertan,
korrfliktuskezelds, a piiyaorient6ci6, baleset megelozds, eg6szs6grigyi prevenci6,
6ldozatt6, v6l6s elkertildse tdmakordkben.
A 1.anu16k fegyelmezettsdg6nek tovdbbi javit6sa, a rong6l6sok megsziintetdse.
Nemzeti iinnepeink, megeml6kezdseink mdlt6 megtafi 6sa.

Jo hangulatu iskolai 6lerl megteremt6se a gyerekek szfimfra esztdtikus ds kultur6lt
kor:nyezetben. Szinvonalas rendezvdnyek megtartdsa.

o Kulcskompetenci6k fejlerszt6se. Az orszftgos kompetenciamdr6sek tapasztalatainak
be(lpit6se a szahnai munk6ba.
Prcrfesszion6lis tanul6s sze:,rvezds a tan6r6kon, fo glalkoz6sokon.
A l<ooperativ tanul6si m6dszerek alkalmazisa tan6r6kon.
A gyerekek olvasfsi szok6sainak befoly6sol6sa, olvas6si kultrir6juk fejlesztdse
ha5Jyom6nyos ds rij eszkozcikkel.
Szorgalmazzuk a Paksi Atomeromu, a Csod6k palotftja, a Termdszettudomanyi
Mttzeum, a Planet6rium, a Konyves Gimn6zium Csillagvizs96lo, a Szennyvizttsztito
IJ zem stb. meglito gatds61.

s z<"rv ezzik di 6( aink 16 s irvdtel6t a z uj p e sti D id.knap ok rendezv6nyein.
Tarnogatjuk di6kjainkat, hogy krildnbdzo piiytnatokon 6s versenyeken min6l nagyobb
sz6mban vegyenek rdszt.
Aniennyiben az SZMKbiztositja a szilllts ds ell6t6s feltdteleit, az AIESEC program
keretdben ebben a tan6vben is fogadunk didkokat. Az idegen nyelvi kommunik6ci6
fejleszt6sdn tril a program segitsdg6vel pr6b6ljuk kcizelebb hozni az ad,ott orsz6.s
kultfr6j 6t, hagyomdnyait, szok6sait.

A szervezeti 6letet 6rint6 feladataink:

A munkahelyi l6gkor j avitisa jo hangulatri kir6ndul6sokkal, osszejcjvetelekkel.
F'edag6gus kir6ndul6s szervezl,setavasszal, szombati napra. Arcszvetel fakultativ.

Felelos: KT
hataridl: tandv vdse

S ikerkritdrium: legaldbb k6t kozos tantestrileti program.

5. SA.PERE AUDE ! tehets6gfejleszt6 programcsomag
Alsri targozat

1. Miiv6szeti tev6kenys69
. T6nc tanfolyamok
. Furulya, citera, zongoru szolfezs oktatds a zeneiskola szervezdsdben
. K6r:usdnekl6s; felldpdsek iskolai iinnepsdgeken, ktils6 szinhelyeken
. Eneklo Ifiris6g k6rusverseny
o Huziversenyek: l6sd VERSEN\'\IAPTAR
o Opera, szinhtnltiogatls
. Keriileti mtivdszeti versenyek
o B6trszakkor

a

a

a

a

a

a

a

a
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2. Tanulfsrt segitd tev6kenys6g
o Maiematika szakkor
o Felkdszitds a Bolyai csapirtversenyre
. Felkdszites aZrinyi matematika versenyre
o Ler,relezos versenyek (Teki Tot6, Bendegtn)
. Drirmaj fitektanorilba illesztve
. Felk6szitds a Kenguru matematika versenyre
. Me,sevetdlkedo
. Birv6rkod6
o Sal-.kpalota
r ,,Vesd bele magad!" Kefidszked6s
. H6'.ziversenyek: l6sd VERSEN\AIAPTAR

3. Sport
. Roplabda l6nyoknak 6s fifknak
o Ne'vez6s a keriileti h6rompr6ba,mezei fut6s bajnoks6gra,
. Fooi firiknak ds l6nyoknal<
. Sakktanfolyam
o CSATANGOLOK sporlk(rr
. Challange day az als6sokrrak
o Os:zi - tavaszi fut6- 6s ker6kp6ros fesztivfl
. Korcsolya
. U SiZAS

o Sioktat6s

!'els6 tagozat
1 "Miiv6szeti tev6kenys6g

. K6rusdneklds ; fell6p6sek iskolai iinnepsdgeken, kiils6 szinhelyeken

. Ndpdal6nekl6siverseny
o Eneklo Ifiris6g k6rusverserny, keriileti zeneiversenyek
o Op,:ral6togat6sok
. Vels ds pr6zamond6s
. Csokonai GaLeria ki6llit6sai a di6kok munkdib6l
. Kdpzomtivdszeti p|lyhzat
. Hfuziversenyek:16sd VERSENYNAPTAR

2. Sport
. Felkdszitds 6s rdszvetel kerrtileti, budapesti, orsz6gos di6kolimpi6kon atl6tika,

roplabda, floorball, labdarugris , mezei fut6s, sor-6s v6lt6versenyen, valamint iskolfnk
tanr"rl 6 i 6ltal kezdemeny e zett e gydni sp o rt6g akb an

r Sitlibor
o CSATANGOLOK sportkor
. Ping-ponghazibajnoksrig
i Osz:i - tavaszi fut6fesztiv6l
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3. T u d o m f nyo s/kii rn y ezettud^to s tev6kenys 6 g
o Felk6szitds a hagyomiinyos levelezos 6s keriileti versenyekre
. Felkdszites ahfni versen1rsft1e, nemzetkozimatematika versenyre (Kenguru,Zrinyi)
o Kdmia szakkor; Curie Eml6kversenyre, Hevesy Emldkversenyre va16 felkdszitds
o Felkdszit6s a Flerman ott6, Ka6n Kdroly, Teleki P61 versenyekre, Bolyai

Ter:m6szettudom6nyi Csapatversenyre, TITOK termdszetismeret versenyre
o lde,gen nyelvi versenyek
o HC)D informatikai verseny
o Katasztr6favddelmi verseny
o Voroskeresztesverseny
o Csecsem6gondoz6sverseny
o Kornyezetvddelmi 6s eg6rszsdgv6delmi versenyek
. Hlziversenyek:l6sd VER|SEN\TtrAPTAR

Gimnr{ziumi tasozat
1. Eretts6gi el6k6szft6k a ll-L2,,6vfolyamo n az alilbbi tantdrgyakb6l

magyar nyelv 6s irodalorrL, matematika, informatika, t<jrldnelem
an55ol nyelv, ndmet nyelv. francia nyelv;ajz ds vizu6liskultfra, biol6gia, foldrajz,
kdrnia, frzika, testnevelds, etika, katonai alapismeretek

2. Tudomrfnyos tev6kenys6g
o T at'fi|r gyi versenyekre/OK.,TV-re felk6szitds magyar, tortdnelem, kdmia, frzlka,

f6ldr aj z, b io I 6 gia, ide gen nye lv (ango l, ndmet, francia),tan t6r gy akb 6I
. Ltiogat6s kiilonbozo rendlezvdnyekre (ktilso helyszinek) Pl. Kutat6k ejszakfqa,

Allatorvo si E gyetem Anat6mia tanszek, ki6llit6sok. . . stb.
o Hft:,ziversenyek: l6sdtVERSEN\'\IAPTAR

3. Miiv6szeti tev6kenys69
. DEKO st6b (iskolai dekorrici6 kdszitdse i.innep6lyekhez)
r K6rusdneklds; fell6p6sek iskolai iinnepsdgeken, ki.ilso szinhelyeken
. Enr:klo Ififs6g k6rusverse:ny, keri.ilet r zeneiversenyek
. Kdlozomiveszeti pttlyfzat
r Vers 6s pr6zamond6s
. Hlziversenyek: l6sd VERSENYNAPTAR

4. Sport
o Felkdszitds 6s r6szvdtel keriileti, budapesti, orsz6gos di6kolimpi6kon atl6tika,

roplabda, floorball, labdarfg6s , mezei futds, sor-ds v6lt6versenyen, valamint iskol6nk
tan'ul 6 i tital kezdem6nye z:ett e gydni sp ortfgakb an

o Sitdbor
. Ping-ponghazibajnoks69

5. Szinhrizp ed a 96 giai pro gram (beavat6 szinh6z)
Folytat6dili a h6rom dve megkezdett szitlhtnpedag6giai programsorozat a Th6lia Szinhlz
Mikroszinpad6val egyiittmukodve (az drintett dvfolyamok: 9, 10, n, r2.)

A' liltogatiisok tervezett iclfpontjai: 2016. szeptember 19., okt6ber 17., november 21.,
december 19.,2017. janufr 16., febru6r 20., mfrcius 20., fprilis 10.
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6. A pedag6gusok beiskol6zSsi terve, tov6bbk6pz6sek

A 2017 l2AI8. tan6vben - a nevell6testtilet 6ltal elfogadott beiskollzfsi tervnek megfeleloen- 4
p e d a g 6 gus kezdte me g tanulm 6u^y ait val ame ly fe I s o o kt at6s i int d zm6nyb en
1 fd KGRE angol nyelv 6s kultrira
1 fo KGR-F M6dia-mozg6k6p 6s kommunikdcio tan6r
1 fo ELTE IK informatikatanfir
1 fo BME kozoktat6sivezeto pedag6gus szakvrzsga

6r.. 1 Pedagtrgiai napok
O nfej le szt,5 Isko l6k E gye siilet6nek rd gi 6 napj a

6.2. Belso tov6bbk6pzds
A munkak cjzo s s d gek havonta e gy szakmai tan6c sko zftst szerv eznek, a munkaterviikb en
me ghatir o zott tdmitb an.

5. 3 . Gyakornokokkal kapcsolatos mentori feladatok ell6t6sa

6.4.Egyeb tov6bbkdpzdsek: a beiskolazdsi terv szerint, illetve rdszvdtel tttmosattLsaa POK
6ltal s zerve zett tov itbbkdpz6 s eken

6.5. Rdszvdtel a Budapesti POK {iszi Pedag6giai Hdt programjain

6.6. A szakmai megrijul6st el6seg;it6 k6pz6seken val6 r6szv6tel t6mogatrisa

6,7 Bels6 tov6bbk6pzds: IKT alki{mazilsa atanitilsban, tuddsmesoszt6s a
munkakozrSssdgekben
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7. Szrervezeti fel6pit6s

A201712018. tan6vben az alabbi szervezeti fel6pit6sben vegezz;J,k munk6nkat.
1. Dcintdsi, dont6s elok6szitdsi szintek:
Intdzm6nyvezeto, iskolavezet6s, kibovitett iskolavezet6s,szakmai munkakozoss6gek,
nevel6testiilet.
2. Szexvezeti egysdgek:

Iskolavezetds (ig., igh.-k,)
Kibovitett iskolavezetds (Iskolavezetds, mk. vezetok, team vezetok, dolgoz6i ds

tanul6i 6rdekk6pviselet)
Alkalmazotti kciz<issdg (pedag6gusok, pedag6gus munkdt kozvetlenril segito
dolgoz6k)
Pedag6gus kdzdssdgek (szakmai munkakozoss6gek, als6s tanit6k, felsos
tan6rok, gimn6ziurni tanrirok)
Teamek (Fejleszto T'eam, DEKO StAb)
Tanul6k kozossdgei (oszt6lyok, napkcizis csopodok, 6vfolyamok, DOK)
Sziiloi kdzossdgek (iskolai SZMK, osztitly SZMK-k)
Intezmdnyi taniics

8. A'i'ezet6k kiiziitti muLnkamegosztfs

A 201712018. tan6vben az illtalitnos igazgat6helyettes az SZMSZ szerint T6th Arp{dn6
Az int6zm6nyvezetf

- feladatait, kiitelezetts6geit 6s jogait a munkakiiri lefrfsa tartalmazza
- egyszemdlyi felelos vezeto
- taniigyigazgathsi hat6skore, dontesi, egyeztellsi. k6pviseleti, delegiil6 jogkore van,

Feladatai pozici6j6b6l fakad6an:
- a nr:velotestr.ilet vezet6se,
- a n,lvelo-oktat6 munka telvez6se, szervezdse, ellen6rzdse, 6rl6keldse
- a nr:vel6testiilet jogkdrdbe tar1ozo dontdsek elok6szit6se,

. Szem6lyes feladatai megdllapod:is alapjfn:
. az osztdlyfonoki munka itfnyithsa6s feltigyelete 5-I2. dvfolyamon
. a rLuvdszeti nevel6s feltigyelete
o a k,Snyvtfros munkajdnakfeliigyelete
. az iskolai SZMK tev6kenysegdnek koordin6l6sa
. az iskolai gyermekvddelern feliigyelete
. a D,OK tevdkenys6g6nek xdmogathsa
o katrrcsol attartfts az Onfejleszt6 Iskol6k Egyestiletdvel

Egy6b:
Mestersd gek Iskol6j a Alapitv6ny munk6j 6t se giti

Als6 tagoz;atos igazgatt6helyettes
. a tagozatot drinto tanigyigazgat6si feladatok (fe1v6tel, adminisztrdci6, ztnadel<ok,

bi:zonyitv6nyok, anyakdrLyvek, hi6nyz6sok vezetdsenek ellenorzdse)
. atant6rgyfeloszt6s elkds:zftdse az I-4. 6vfolyamon
. az Als6s munkakcizcissdg 6s a Szabadidos munkakozossdg szakmai irtnyithsa
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-
o 6larend, tigyeleti beosztits, helyettesitdsi rend, ebddl6i rend elk6szitdse a tagozaton
. az, els6s beiratkozds megszervez6se
. N,yilt napok megszervezdse atagozaton
. ar,rapkozi munk6jdnak srzakmai tttnyitfsa az I-4. 6vfolyamon
o keLpcsolattarths az ovodftl<kal
. a.Fejleszto csoport tdmogatdsa, afejleszto munka szakmai irhnyitfsa
. rendezv6nyek megszervezdse
. kapcsolattart6s a szakszolgllattal
o kapcsolattart6s azELTE-vel, a szakvezetds koordin6l6sa atagozaton
o kapcsolattart6s az POK-lcal , az OH-val
o kapcsolattart6s az iskola egdszsdgiigyi szolg6lattal
. arndrdsek koordinS.l6saatagozaton
. az, elektronikus adatsz:ol gfitatils elvegzese, a KRETA rendszer mukcidtetdse,

ad atszolgftltat 6 s i fe I adato k
. al.ngozatot 6rint6 phlydzatok szakmai ftfinyithsa

Fels 6 ta gozatos igazgatlhelyettes
. al.agozatot drinto tanigyrgazgatdsi feladatok (felv6tel, adminisztrdci6, zfuaddkok,

bizonyitv6nyok, anyakonyvek, hifinyzhsok vezetds6nek ellenorz6se)
o tantiugyfeloszt6s elkdszittlse a tagozaton
. 6rarend kdszitdse a felso l:.agozatra 6s a kozdpiskol6ra
. iigJzeleti beoszt6s, helyettesit6si rend kdszitdse atagozaton
. a l{yelvi, a Hum6n ds a Mtivdszeti 6s a Testnevelds munkakdzossdsek munk6i6nak

feliigyelete
. az.iskolai testnevelds 6s sporl munka irfnyililsa
. a 8, 6vfolyam beiskol6z6sa
o katrrcsolattartds azELTE-vel, a szakvezetes koordin6l6sa a felso tagozaton
o katrrcsolattartls a KIR-rel 6s KIFIR-rel
o kapcsolattartfs az POK-kal, az OH-vaI
o a ternul6szoba feltigyelete
. nylLri tdborok koordin6l6sa
o atarnkonyvrendel6s koordin6l6sa
. OI(M mdr6s koordin6l6sa atagozaton
. azr:lektronikus adatszolgfitatilselv6gzdse
. az i skol6t drinto p|lytzatok szakmai irfnyitisa

G im n {ziu m i igazgatfihelyettes
. a tagozatot 6rint6 tanigyigazgatilsi feladatok (felvdtel, adminisztrdcio, zfraddkok,

bi:zonyitvdnyok, anyakorLyvek, hi6nyz6sok vezetds6nek ellenorzdse)
. tanl{Lrgyfeloszt6s kdszit6se a tagozaton
. 6rarend kdszitdse a felso tagozatra 6s a kozdpiskol6ra
. tig),eleti beoszt6s, helyettesitdsi rend kdszitdse atagozaton
o a Fie6l, a Matematika, azz. Osztiiyfonoki ds a Gimnlziumi munkakozossdg szakmai

ir6nyit6sa
. a 9, dvfolyamra tort6no felvdteliztet6s megszervez6se
. azdrettsdgi vrzsgamegszervez6se
. a g6Iyabii, a szalagavatS megszervez6se
r felr,dteli el6k6szito, Nyitott Kapuk 6s a Kozepiskolai borze megszervez6se
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-
o kapcsolattarl6s azELTE-vel, a szakvezetds koordindldsa a koz6piskolaitagozaton
. kqrcsolattartils a KIR-rel 6s KIFIR-rel
o kapcsolafiartils az POK-kaI, az OH-vaI
. az OKM mdr6s koordin6l6sa atagozaton
. az elektronikus adatszolgfltatds elvdgzdse
. atagozatot drinto pdlyilzalok szakmai futtnyithsa

9 . Int6zm6nyi iin 6rt6kel6s, v ezetli el len6rz6s 6s 6rt6kel6s

Alapelvek.
A vezetok ellenorzdsi 6s 6rldkeldsi tev6kenys6ge eves program szerint torldnik.
A meg6llapit6sokat ir6sban rogzitik.
Az ellenorues 6s 6rtdkel6s szempontjai nyilv6nosak.
Az ellenorz6s probldmafelttro, a:z 6rt6kel6s fejleszto jellegri.

C6lok
A fenti tev6kenysdg tudatosabb ds tervszertibb megval6sitds6val azintezmenyi folyamatok
6ttekintdse, naprak6sz inform6ci(rk o sszegyrij tdse e s vis szacsato l6sa.
A szakmai fejlodds motiv6l6sa.
Az ondrtdllelds szeml6letdnek 6s technik6inak elteriesztdse a rendszerdpitds sor6n.

lnt6zmfinlri iin 6rt6kel6 s

Az ondrtekel6s fokuszdban az intdzmeny pedag6giai munk6j6nak rninos6g6re leginkdbb hat6st
gyakorl6, standardban leirt pedag6gus, vezet6 kompetenci6k es rntezmenyi jellemzok 6llnak,
az intdzmeny saj6t c6ljaival, ahozzajukkapcsol6d6 elv6r6saival egyiittesen.
Lz int6zrn6nyi :itfog6 iin6rt6kel6s r6sze a pedag6gus, a vezetf 6s az int6zm6ny
iin6rt6keldse. Az fitfogo ondrt6kelds sor6n, a pedag6gus esetdben a pedag6guskompetenci6kra
dptilo nyolc teriileten, a vezeto esetdben az intezmenyvezetot kompetenci6kra dpiilo ot
tertileten rneghathrozott elv6r6sok teljesiildsdnek meghllapitdsa tort6nik meg. Az intdzm6ny
ondrtekel6se hdt teriileten meghatftrozott elv6r6sok alapjin, a pedag6gusokra es a vezet6re
vonatkoz6 eredmdnyek figyelembe vdteldvel t6fi6nik,
Lz int6zrndnyi 6tfog6 iin6rt6kel6s c6lja, hogy a pedag6gusra, vezet6re, valamint
intezmenyre vonatkozo rntezmenyi elv6r6sok teljesiilds6nek drtdkeldse alapj6n a pedag6gus ds
a vezetb onmag6ra, valamint a vezeto a nevelotestrilet bevon6s6val az intezmenyre
vonatkoz6ian meghatftrozza a kiemelkedo 6s a fejlesztheto tenileteket, majd erre dpitve
fejlesztdselket tervezzen, a fejles;ztdsi feladatait Intezkeddsi Tervben rogzitse, szervezeti ds
egydni tatrul6si, onfejlesztdsi programokat inditson, hogy azutfn az ijabb on6rt6kelds
k-eretdb en'r izs gttlj a a pro gramok me gval6 sitiis 6nak ere dmenye s s 6 gdt,

Az elozb tandvben a vezetoi ondrtdkeles ds vezetoi tanfeliigyeleti ellenorzls lezajlott, igy
ebben a tan6vben az ondrtekelds f6kuszftban az irrtezmenyi ondrtdkel6s ds a pedag6gus
ondrtdkelds 6ll.

On6rt6kel6si csoport
Az intezrndnyi 6n6rt6kel6s tewezeset, koordin6l6s6t, t6mogaths6t es ellen6rzdsdt vegzo
pedag6gusok az intezm6nyvezetS 6ltal kijelcilt, a feladat ellttfstthoz szrikseges jog- ds
felelossdgi korrel felruh6zott csoportj a.
TagSai: Hughes Mdrta, Sikl6si Evelin, T6th Arp6dn6, Vindics Pdternd, ZflotiMttria
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A belso orL6rt6kel6si csoport a jogszabillvok alapj6n, tervszeruenvegzimunk6j6t.
Folyamatosan figyelembe veszi a kidolgozott bels6 elv6rdsrendszert a pedag6gus -, a vezeto-
es az intdzmdnyi on6rt6kel6shez.
Megtervezi az intezm6ny titdves ondrldkeldsi ciklus6t, azaz ot dvre sz6l6 on6rt6keldsi
programot ennek r6szek6nt 6ves on6rt6kel6si tervet keszit,
Az dves ondrtdkel6silew az 6ves munkaterv rdsze"

Beszdmolrfatdsi terv

A 201712018. tan6vben is a Kib6vitett Iskolavezet6s el6tti beszfmoltatis az l;5;9;
6vfolyamra terjed ki. A besziimol6t megadott szempontsor alapjdn - az osztillyban tanit6
tan6rokat is meghallgatva - az o:;zt6lyfonok ir6sban kesziti el, ds a besz6mol6 napja el6tt egy
hdttel elektronikusan eljuttatja M igazgatShelyettesnek 6s az dvfolyamon tanit6
pedag6 gusoknak, valamint a kibovitett iskolavezetds tagj ainak.
A besz6m,cl6 szempontsor6t okt6ber 1-ig az iskolavezetes tilitja ossze, a munkakozossdgek
j avaslatain ak figyelembevdtel6vel.
Az efiekez:,leten valamennyi, az evfolyamon tanit6 tanirnak, tanit6nak jelen kell lennie.

Id6nont Erintett 6vfolyamok
2017. okt6ber 16.14.50 5

2017. november 27. 14.00 1

2017. decetmber 4. 14.50 9
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10. C)szt6lyok, k6pz6si specialitfsok

Als6 tagozat
La emelt'matematika
1.b emeltr matematika
1.c emeltr matematika

a^a.d
2.b
2.c

3.a
3.b
3.c

4.a
4.b
4.c

5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6,c
'l.a

7.b
7,c
8,a
8.b
8.c

Gimnfzium
9 .a Hum6n/em elt oraszdmu idegen nyelvi tagozat(csoportbont6s : magy ar, tortdnelem,

matematika, informatika)
9.b Kal.onaSuli/emelt 6rasz|ntuidegen nyelvi tagozat(csoportbont6s: matematika,

informatika)
10,a 6lta.l6nos tantervri * maternatika csoportbont6s
10.b 6lta.l6nos tantervri -| maternatika csoportbont6s
I 1.a 6ltal6nos tantervri -fmatematika csoportbont6s
I 1.b 6lta.l6nos tantervri * maternatika csoportbont6s
12.a 6lta.l6nos tantervri
12.b 6ltal6nostantervri

emelt2 matematika
emeltl matematika
emeltl matematika

emeltlmatematika
emeltl informatika
emeltl matematika

emeltl matematika
emeltl matematika
emeltl matematika

Fels6 tagozat
6ltal6nos tantervu
S.ltal6nos tantervu
altaldnos tantervti
6ltaldnos tantervu
6ltal6"nos tantervtl
dltaldnos tantervr.i
6ltal6nos tantervf
6lteLl6nos tantervu
d"ltal6nos tantervii
6ltal6nos tantervti
6ltal6nos tantervu

* matematika csoportbont6s

* matematika csoportbontds
f matematika csoportbont6s

6ltal6nos tantervri * maternatika csoportbont6s
6ltal6no s tantervri * maternatika c sooortb ont6s

1 enrelt 6raszdmu,heti + 1
2 emelt orasziimf, heti + I

6r6ban folytatott tanit6s
6r6ban folytatott tanit6s
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Osszesen i]3 tanul6csoport: 12 als6s, 13 fels6s, 8

K6pz6si specialitiisok:

osztAly.

Niv6csoporlos 6nek oktatfs 2- 4. evfolyamon.
Emelt oraszilm:i;- matematikaoktat6s 1 -4 " 6vfolyamon

Ndptdnc oldat6s folyik az 5. evfolyamon a mindennapos testnevelds keretdben (heti 2 orihan)
Ndpt6nc ol<tat6s folyik fakultativ jelleggel a 6-7 . dvfolyamon a mindennapos testnevelds
keretdben (heti 2 6r6ban)

Katonai alapismeretek oktat6sa folyik a 10-12. dvfolyamon fakultativ m6don, a gimn6ziumi
tagozaton, valamint a 8. dvfolyanton szakkcjr form6jfban.

Emelt oruszdmu angol, ndmet, francia nyelv a gimnhziumban.

Az ide gen nyelveket dvfolyamonk6nt szew ezett c soportokban tanitj uk.
Az informattktt az alacsonyabb letszdmu oszt6lyok kiv6teldvel csoportbont6sban tanitjuk.

Erettsdgi elokdszitok a I I I 12. 6vfolyamon az alilbbi tantargyakb6l :

magyar nyelv 6s irodalom, matenaatika, toftdnelem, angol nyelv, n6met nyelv, francia
nyelv,informatika,foldrajz,biologia, k6mia, ftzika, katonai alapismeretek, etika, 6nek,
testneveldsl . rajz 6s vizu6lis kultrina

Gimndzium:
A 2017 12018. tan6vtol a gimnhzinmi tagozat kdpzesi rendszere megrijult.
9.a oszlily: Hum6n/emeIt 6raszttmri idegen nyelvi tagozat
9. b oszt6ly: KatonaSuli/emelt oruszdmiidegen nyelvi tagozat

glmnazlumr
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11. A' nevel6testiilet tagjainak, kiiziiss6geinek vrlllalfsai a 201712018.
tan6rrben

A szakmai munkakozcjssdgek murnkaterviikben rogzittk, ki milyen szakmai feladatot v6llalnak
az alttbbial<on belr.il.

Feladat/tervezett id6nont Fefel6s vezet(i Felel6s pedag6gusok Felel6s csonort
Tan6vnyitrl iinnep6ly
201J. szent. 1.

Iarnd Eder
Marianna

3. evfolyarnos tanft6l< 3.6vf.

Zcnei vil6g;nap
Felldpok az elso h6rom sziinetben
20Il . ol<t. t!.. hdtfo

I6th Arpridn6 P6szti K5roly, Borb6ly Edit,
J6rai Attila

Miiv. nik.
rIMK

Aradiv6rtanrik napja
2017. ol<t. ('.8.00
Mesern l6ke:zds az aul6ban

T6th Arp6dnd Bedi.Tfnos HMK^ 9.evf.

G6lyabuli
2017 .ol<t.27 .

Iat6r Gabriella
Katalin Szab6 Zsuzsa, dr. Vass

Zoltdn
Gruden Dezso, I-lerny6lcnd
Moln6r TLinde
B6di J5nos, HLrghes Mfrta
I(uruczn6 Hud6k Judit

Als6s nl<.
Gimn6ziumi. nrl<,

DOI(
9, 1 0. dvl'.
Miiv. mh.
Szabadidci mk.

'56-os folradalom 6s

szabadsfgharc
201 7. okt. 2:0. 8.00

Tat6r Gabriella
Katalin

9. dvfolyarn
B6di Jrinos

l(iss L6szl6
Huglres Mdrta

HMI(
M[ir,. rrk.

Csokonai eml6knapi miisor
20 I 7. nov. I 7. 8.00

I6thnd
.tlviszterul<
Hilda

KLrtas J6zsef
S6ndor Zsolt

DOK, Miiv. rnk.
HMI(

Szalagavat6 iinnep6ly
20lT.noverrber 24.

'Iat6r Gabriella
.Katalin

Tat6r Gabriel la Katalin
11-12. evfolyarr
oszt6lyfonol<ei
Deko-stdb

I1,-12.6vf.
m[iv" Mk.

Luca uapi k6sziil6d6s 6s v:is6r
2011.dec.15.

'Iamd Eder
lVarianna

Vindics P6terrr6
I(uruczue HudAk Judit

Als6s mk.
szabadidos nl<

Kardcsonyi koncert
2011. dec.19.1-/.30

'Iarne Eder
lMadanna

P6szti Kdroly Als6s nrl<.

mtiv. rlh, SZI\41(
h rnagy:rr lhultf ra napia
201 B..jarr. 22. hetf6 8.00

'I6thn6

r\yiszterLrl<
lHilda

S6ndor Zsolt Als6s mk
M[iv. mk.

,B'alsangi rrulatsfg
Idopont; 2018. febru6r 9. p6ntek
I 6.00-21 .0Cl

'Iarn6 Eder
lMarianna

Szab6 Zsuzsa
P6szti I(6roly

DOK:
als6s ml<.

Mrircius l5i.
Unnep6ly ds fakultativ prograrn
ktilso helys:zinen
201 B, nrdrc. 14. 8.00

'I6th Arp6dnd Az i-innep6ly felelose:
Borb6ly Edit
Oszt6lyf'dnokcjk, tanit6k.
szal<tanirol<

I lundn
mu nkal<cizciss6g

M[iv. mk.

A Kiillt6szet napja
2018.6pr 1 l,

'I6tli Arp6dn6 Borb6ly Edit FIMI(
Als6s nrl<.

mriv. nrk.
Csol<onai g6la
201B.6prilis 26. 11.00

'farnd Eder
IMarianna

I(rrnrczrre FIrrd6k JLrdit
Szab6 Zsuzsa
I{egyi l(6rolyn6

Als6s rll<. ofi ml<.

DOK

12. 6vlblvarm ballasisa 'fat6r Gabriella Szab6 Zsuzsa. dr, Vass I 1. 6vf.

)l



Ujpesti Csokonai Vitdz Mihrily Altaldnos Iskola 6s Gimniizrum Munkaterv 20 17 120 18.tan1v

2018.m6jus 4. gimn6ziurni mk.
Miiv, mk,

8. 6vfolyanr ballagfsa
2018. ifinius 15. 11.00

Miklovicz Katalin, Borb6ly
Edit. Proszt Istv6n

7.6vf. 8. 6vf.
Mriv. mk.

Tan6vz6r6 iinnep6ly
2018. ittn.27. 18.00

4. evf. tanit6k

A kiemel6ssel megieliiltek illami illetve iskolai iinnepek, rendezv6nyek, amelyeket
tanitdsi napon az elsd 6r{ban tartunk meg. Ezt kiivet6en minden 6rht megtartunk.
(Rdvidftett 6rfkr6l az iskolavezet6s diint.)

HIVOGATO pro gramsorozat 6voddsok

Iddpontok:
I . Nagycsoportos 6vod6sok fogad6s a2017 , szeptember 27 . (szerda) 9.00
2. Jhtszohttz:2017. november 23 (szeda) 17:00 - 18:00
Ekiad6s: Ismerteto az iskolar6l Eload6: Tarnd Eder Marianna
3. Jdtsz6hilz:2018. mdrcius 22. @sftlrtctk) 17:00 -18:00
El6ad6s: Iskoladrettsdg E16ad6: ll6th Anett
4. Bemutat6 6ra:2018. miircius 20" (kedd) elso, m6sodik 6ra

Kirf ndulfsok/tdborok/iskolfn kiviili pro gramok

Tanulmdnyi kirdndulis
Azl-8. dvfolyamon 2018. m6jus 9. szerda
A 9-11.dvfolyamon2018. jrinius 1. p6ntek
( 3 fo g I alko zdsi I tanittni 6r a, szdmo zott tanitds i nap)

A 12. 6vfolyamon igazgat6i enged6llyel egy tanit6si
kir6ndul6s,

napon szervezheto tanulm6nyi

Felelos:igh-k, of6k

Sitribort az iskolamin. 10 fd jelentkez(i di6k esetdn szewez. A sit6borba csak azrgazgatotol
beszerzett ir6sos enged6ly alapjhn lehet elmenni. EA a sziilonek kell kdrvdnyeznie a
H6zirendben foglaltakatbetartva. Tervezefi idopont: januftr vdge, februfu eleje

Felelos: T6th Arp6dn6 igh.

Ny{ri tr{bort lehet szervezm2}lS.jfnius 15. ut6n.
Hagyom6nyos tdboraink: Csatangol6, Szoszmotol6, Velencei tdbor, Duchonkai t6bor,
Balatoni tdbor, K6tbodony, Torokmezo, G6iyat6bor
AzelSzetes terv lead6si hat6rideie: 2018. irinius 1.

Felelos: T6th Arp6dne igh.
titborczervez6k
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Nyelvi tanulmfnyutakat angol, n6met, francia nyelvteriiletre a szorgalmi idoben csak
kello szdrrLri jelentkez6 esetdn szeryeziink . Ha az <jn6116an megszervezerd'o titbona nincs eldg
j elentkezo, akkor m6s iskol6khoz: t6rsulhatunk.

Felelos: R6zsa Andrea
mk.vez.

Az Erzs6tret tfborok valamennyi 6vfolyamon szervezhet6k, az elozetes rntezmenyvezetoi
egyeztetds ut6n.
Az orszdgos mdrdsek iddpontj6ban nem szervezhetok t6borok.

Felelos: Toth Arpddnd igh.
oszt6lyfoncikdk

Iskolfn krwiil szewezett tanftrisi nap minden oszt6lyban a tanev sor6n maximum 6 tanit6si
napon szetvezheto. (Erzsdbet tilbor, a munkatervben tervezetteken kfviili egy6b program,
tanulm6nyi kir6ndul6s, mrizeuml togat6s, szinhdziprogram, izemlgydrl6togat6s stb.)
A szervezeshez minden esetben ir6sbeli igazgatoi enged6ly ds sziil6i hozzftjfniils sziiksdges.

Felel6s: igazgato
osztdlyf6nokcik

Ki6llftfsok

A muvdszeti munkakozcissdg szervezdsdben az al6bbi ki6llitdsokat tervezzik:

Kirillitds a. f,npCS6HAZ GALERIABAN/DISZTEREMBEN az drettsdei vizsstLrakdsziilo
di6kok munk6ib6l
Szakmai I'elel6s: Szab6 J6nos

Tematikus kirillitSsok a di6.kok munk6ib6l
Szakmai f'elel6s: Szabo J6.nos

A mriv6sz:eti munkakozossdg kozremrikod6sdvel FAL-TER-KEP (dekor6ci6k az iskola
falfeliiletei n) munk6k k6szit6se.
Szakmai I'elel6s: Szab6 J6nos
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1 2. Info r m6ci65r aml5s,/6rtekezletek

I. Ertekezletek
Ertekezlet;i nap: h6tf6: Kibovitett Iskolavezetosdgi iiles /A munkakdzoss6gi

6rtekezlete t</Munka6rtekezletek/T aso zatertekezletek

Az Iskolarrezetfis6g minden h6tf6n 10 6rakor megbesz6l6st tart.
(indokolt esetben meghivott venddggel)

A kibovitett iskolavezet6s mindern A h6t h6tfdj6n a7 " orftban 6rtekezletet tarl. A megjelen6s a
kibovitett i skolavezetds tagj ainak kotelezo.
A nevel6te,stiileti, 6s egy6b drtekezleteken a nevelotesttilet tagjainak kotelez6 a megjelends.

1. Munkarf rtekezletek h6tf6nk6nt
1.1 Tagozirt6rtekezleteket az iga:zgatohelyettesek vezet6sdvel szliksdg szerint, el6rel6that6lag

dvente 3 alkalommal hivunk iissze.
1.2 Rendkivtili nevelotesttileti drtekezlet az intlzmenyvezeto vezet6sdvel, indokolt esetben

hivunk ossze.
1.3 A szakmai munkakcizdssdgek az erlekezleteiket a belso mukoddsi rendjrik szennt, a
munkaterviikben tervezetten, havi rendszeressdggel tartJilk. Az idopontr6l, helyszinr6l ds
tdm6r6 I b e j e1ent6 si kotel ezetts eggel tartoznak az i lletdkes vezetonek.
1.4 Egydb megbeszdldseket a nevel6testtilet ktilonfdle csoportj at sz6mfna az aktuiiis feladatok

szerint hivunk cissze.

2. El6re mLegtervezett - a pedag6giai munkft 6rt6kel6 - 6rtekezletek
Tandvnyit6 6rtekezlet
Fel dvi o szttly ozo ertekezl et
Fellvzino 6rtekezlet
L2, ev foly am o sztilly o zo d:r1eke zl et
Ev vdgi oszt|lyozo ertekezlet
Tandvztro lrtekezlet

Az erteke\'5 tipusri 6rlekezletek pontos idopontj6rol az iskolavezetds dont.
3. Osztdly sziil6i 6rtekezleteklT 6rit6l

A tan6v sor6n 3 alkalommal:
6v elej6n QA|T . szeptember 4. es szeptember 1 l-12)
fdl6vkor (2018. febru6r 12-13.),
dv vdgdn fakultatir,' (2018. m6jus 28-29.)

4. Iskolai ISZMK 6rtekezlet 17.00 6rht6l
3 allkalommal: 6v elej6n, fdl6vkor, dv vdg6n
az <>sztfiy szi.iloi drtekezleteket megelozo vagy aztkdveto h6ten
Tervezett idopontok: 2017. szeptember 18. hdtfd

2018. febru6r 5. hdtfd
2018. m6jus 24. csiitortok

5. Fogad6,Srdk 17.00 6r6t6l
1, fogad66ra: 2077 . november 20.hetfb - hum6n, nyelv

2017 . november 21. kedd - re6l, testnevel6s
2. fogad6ora: 2018. dprilis 9. hdtfo - hum6n, nyelv

2018. 6prilis 10. kedd - reii,testnevelds
Rendkivllli esetekben szi.iloi kdr6sre, idopont egyeztetds ttttn apedag6gusok a tandv sor6n a
sztilok re,ndelkezdsdre 61lnak.
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6. Egy6b srziil6i drtekezleteklT 5r5t6l
Elsos sztil6i drtekezlet:
9. -es sziil6i ertekezlet:
8. -o s pS.lyav itlasztdsi sziil6i ertekezlet:

2018. mdjus eleje
2018. m6jus 28.
2017. december 4.

Rendlriviili sztil6i 6rtekezletet indokolt esetben az oszttiyfoncik hivhat ossze az
iskolavezetds v6lem6ny6nek kikdr6se ds engeddlyez6se ut6n,

II. Belsd informf ci6riramlfs
A tan6ri szob6ban a parafatilbldkon fiiggesztjiik ki a kiizlem6nyeket. Egydb tekintetben a
megszokott inform6ci6s forr6.sok; 6rtekezletek, levelek, kiiriizv6nyek, sz6beli thjlkoztatlk
valamint a telefon, a szem6lyre szt6l6 fakkok 6s az elektronikus levelez6s funkcion6lnak.
A fakkok lartalmdt a pedag6gusok naponta kotelesek megneznr,6s minden h6ten, pdnteken 14
6r6ig kiiiriteni"
A Gyorsiizend a napi aktualit6sokat jeleniti meg. L6trehoztunk egy elektlonikus levelez6
listft, amelyen az iskolavezetls azonnal tov6bbithatja a legfontosabb inform6ci6kat a
pedag6gusoknak. Toreksziink arra, hogy az elektronikus levelek taryyat jeloljtik (pl. 2. sz.
korozvdny esl v agy taryy).
A pedag6gusokat azigazgat6helyslls..k az althbi cimen 6rhetik el: csvmqimi@gmail.com

El6rhet6sdgek:
teleforVfax : 3 -807 -17 0
email: csvrnqtitkar@gmail.com
honlap: wrwv.csvmg.hu

III. Iskolagyiil6s
A tanul6k rendszeres tajekoztatdr;a cdlj6b6l atanev sor6n ot alkalommal iskolagyuldst tafiunk
az aul6ban. Az iskolagytil6sen kenil sor az adott id6szakban eldrt sikerek, versenyeredmdnvek
ismertetdserc, a sz6beh rgazgatoi dicsdretek kihirdetdsdre is.

Id6pontoll:
2017. szeptember 18. h6tfd
2017 . november 21 . kedd
2018. febru6r 7 szerda
2018. mfrcius 22. cstitdrtok
2018. m6jus 25. p6ntek

Az iskola55yrildst a fenti napokon a harmadik sziinetben (10.45) tartjuk. Az osztillyokat a
harmadik (trifi tarto pedag6 gus feliigyeli.
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13. F'elel6siik, feladatok

6rarendet k6szft: Tarnd Eder Vlarianna, Kor6ndi Ildik6

e-napl6 felel6s Xnnfn: Tarne Eder Marianna, MikloviczKatalin,Kord6s Csaba, Hajdam6r
Andrea

Munkakiiziiss69 vezet6k:
Als6 tagozatos mk. Vindics P6tern6
Os:ztd,lyf6n6ki mk. Dr. Vass Zoltfun
Kozepiskolai mk. Bddi J6nos
MaLtematika mk. 5-I2. evf. Bel6n Beatrix
Hum6n mk.: S6ndor Zsolt
Reril mk.: J6sa Erzsdbet
Nyelvi mk.: R6zsa Andrea
Ter;tnevel6s mk. szewezes alatt
Szabadid6, j6t6k mk. Kurucznd Hud6k Judit
MtLvdszeti mk. Szab6 J6nos

Fejleszt6 team: T6th Anett 6s munkatdrsai
Kiadv{nys zerkesztf z Szab6 J6nos
Ho.nlap felel6s: Tarn6 Eder Marianna
DOK segit6 tanfrl. Szab6 Zsuzsa
Pflyav:ilasztfsi felel6siik: T6th Arp6dnd, a 8. ds a 12. evfolyam oszt6lyf6nokei
KIRA ren dszer felel6s :Volgyesii Krisztina
Katasztr Sfav6delmi felel6s : Pro szt Istv6n
T{izv6dehni felel6s : S omogyv6ri Tibor tankeriileti megbiz6ssal
Stridi6 : P t+szti K6roly
Tankiinyv felel6s : Kosztol6nyind L6ng Judit
Gyermekr,6delmi felelds : Vasv6ri LilszIo
Iskolapszichol6gus: Homonnai M6nika
Els6seg6ly'nyrftjt6 : J6sa Erzsdbet
V6d6n6; Eialogn6 Sp6ring Zsuzsanna
Zeneiskolrival kapcs olatot tart: P 6szti K6roly
KT tagok: Borb6ly Edit (elncik), J6sa Erzs6bet, Szilva Istv6nn6 (KT vdlaszt6s folvamatban)
Sz a ksze rve zeti bizalmi (Jf rf s i) : J tr ai Attjla

1 4. K.apcsolatrendszerek

Csalfd 6s iskola:
Az iskol6ban mtikcido sziiloi szervezet a Szril6i Munkakozoss6g (a tov6bbiakban: SZMK).
Az SZMK'-val az intezmeny vezet6je tafija akapcsolatot.
A sziilokkel va16 kcizvetlen kapcsolattart6s elsodlegesen az oszt6lyfonokok feladata.

F enntart6 : E szak- Budapesti Tankeriileti Kdzpont
1033 Budapest, Fo tdr 1.

telefon:*36 (l) 437 -86-52
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Sz:lkmai kapcsolatok:

1. lt felsooktatdsi intezmenyekkel - ELTE Nevel6studomr{nyi Tansz6k, Tanftrik6pz6
Ir6iskola, Gy6gypedag6giai Tan6rk|pz6 F6iskola - az iskola rgazgatohelyettesei
me g 6l I ap o d 6s s z eri nt sz:,erv ezik az e gy ;jttmriko dd s t.

2, lrz Onfejlesztd Iskoldk Egyesiilete alapito tagjakdnt iskolank rcszt vesz az
egyestileti 6letben. Regii6kozpontk6nt mrikodrink. Felelos vezet6: T6th Anett

3. lrz Altalfnos Iskolai lgazgat6k Orszfgos Sziivets6ge 6s a Gimnriziumok
O rszri go s S ziivets 6 g e tagj ai s or'6b an v 6 gezzik munk6nkat.

4. lv Mesters6gek Iskolfja Alapifvfny az iskola alapitvdnya szdkhelye
irrtdzmdnytink. A Kurat6rium munk6ja a csokonais gyerekek drdekeit szolgillja.
lr szftmlaszam, ahov6 zrz I%o-ot 6s egydb adom6nyokat v6runk, az iskola honlapj6n
ta,l|lhato.

5. lt szabadidos tevdkerLysdgek rdvdn veli.ink kapcsolatot 6po16 int6zmdnyekkel/
tljpesti Ifjrisfgi Hiz, szinhflzak, mozik, mfzeumok, dllatkert stb.l a szabadido
nrk. szervezi ds koordinillja.

6. lr kiirnyezii 6vod,ii<kal rendszeres ds j6l mrikcido kapcsolatot dpormk, az
inform6ci6 furamrdst 6s a kdzos munk6t Tarn6 Eder Mariann ds az als6s
nrunkakozossd g koord inalj a.

7. 1r Budapesti POK-kal a kapcsolatot az iskolavezetestartja.
8. IiUDAPEST FOVAN<TS IV. KERULET UJPEST ONKORMANYZATA.

iskol6nk mtikodtetdj 6ve:1 kcilcsdnd sen j 6 kapcsolatot 6polunk
9. TIJPESTI KULTUNAT,TS KOZPONT NONPROFIT KFT.
10. ADY ENDRE TUUVNT,ODESI HAZ
1 1. Ujpesti IFJUSAGTHLZ
1 2" Ujpest Onkormfn yzat Gazdasfugi lnt1zm6nye
13. UTE
14. BUDAPEST, IV. KERULETI REND6RKAPITANYSAG, BRFK
1 5. Ujpesti Gyermekj6l6t;i Szolgflat
1 6. lF dvrirosi P eda 96 giai fizakszolgrilat IV. Keriile ti r agintlzm6nye
17. lUjpesti EGYMI
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Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yitlz Mihfly Altalfnos Iskola 6s Gimnizium Int6zm6nyi
tanfcsdnak k6pviselet6ben 6s felhatalmazhsa alapjin alttirhsommal tanfsitom, hogy az
2,01712018. tan6v iskolai munkaterydnek elkdszitesehez 6s elfogad6sithoz el6irt vdlemdnyezdsi
j o gunkat gyakoroltuk, a munkaterwel egyetdrtiink.

Budapest, 2017 . szeptember 1 1.

az tfi6zm6nyi tandcs tagj a

Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yitlz Mihfly Altaldnos Iskola 6s Gimndzium Sziil6i
Munkakiiziiss6g6nek kdpviselet6ben 6s felhatalmazfsa alapj 6n altirisommal tanfsitom,
hogy a 2'01712018. tandv iskolai munkaterv6nek elkdszitesdhez 6s elfogad6sithoz eloirt
v6lem6nye zdsi j ogunkat gyakoro ltuk, a munkaterwel egyetdrttink.

Budapest, 2017 . szeptember 1 1.

a Sziil6i Munkakcizossds elncike

Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yitlz Mihdly Altakinos Iskola 6s Gimnfzium Difkiinkormfnyzata
k6pviselet6ben 6s felhatalmaz:isa alapjfn alffuilsommal tanirsitom, hogy az 201712018.
tan6v iskolai munkatervdnek elkdszitdsdhez 6s elfogad6s6hoz eloirt vdlem6nyez6si jogunkat
gyakoroltuk, a munkaterwel egyet6rttink.

Budapest, .2017 . szeptember 1 1.

a di 6konko rmdny zat v ezetoj e
Nyilatkozat

Az Ujpesl;i Csokonai Yit6z Mih:ily Altaldnos Iskola 6s Gimndzium Kiizalkalmazotti
tanfcsdnak k6pviselet6ben 6s felhatalmazfsa alapj 6n alilirdsommal tanirsitom, hogy az
201712018. tandv iskolai munkatervdnek elkdszitesdhezds elfogadrisfthozel6irt v6lemenyez6si
j o gunkat g yakoroltuk, a munkaterwel e gyetdrtiink,

Budapest, |2017 . szeptember 1 1.

a Kozalkalmazotti Tan6cs elndke
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26rad6k:

Az Ujpesti Csokonai Yttez Mih6ly Altal6nos Iskola 6s Gimn6zium 201112018. tandvre

vonatkoz6 munkaterv6t a nevel6testtilet a 2017. augusztus 31-6n tartott 6rtekezletdn

megffirgyalta, majd az Intezmenyi tan6cs, a Sziiloi munkakozdssdg 6s a Di6konkormhnyzat

vdlemdnyeinek kik6r6se ut6n vdglegesitette 6s 2011. szeptember 11-6n tartott nevelotestiileti

drtekezleten elfo gadta.

Budapest, 2017 . szeptember 11.

intezmeny vez et6 -he I yette s

A legitimlici6s z:irad6k kieg6szft6se:

A munkaterv 6rv6nyess6g6nek ideje: 1 tan6v

A munkaterv nyilv6noss6gra hozatala: Egy p6ld6nyt elhelyeziink az iskola titk6rs5"g6n,

valamint olvashat6 a honlapunkon.

Budapest, 2011 . szeptember 11.

int6zm6nyvezet6

15. Mell6kletek.
1. Bels6 ellenorzdsi terv
2. TMTalapcsomag
3, H6zi versenyek VERSENYNAPTAR
4. A tankonyvell6t6s ritemterve
5. Munkatervek:

- Az Iskolaeg6szs6giigyi Szolg6lat munkaterve; Egdszsdgnevel6si terv
- Az 1nertekel6si csoporl 6ves on6rtdkeldsi terve
- Szakmai munkakcjzcissdgi munkatervek (10 munkaterv)
- Ififs6gi- ds gyermekvddelmi munkaterv
- Fejleszt6 TEAM munkaterve
- Az iskolai konyvtfr munkaterve
- DOK munkaterve
- Az lnt6zm6nyi tandcs, A k6zalkalmazotti Tandcs, a DOK 6s az SZMK

nyilatkozatai
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TMT alapcsomag

Gondolatt6rkdp
Jegyzetel6s

Ydzlatkeszites
Ftrt6bra

Tcirtdnetpiramis
Kreativ ir6s

Listf.zds
Otletbdrze
Feleletterv

Abra/grafikon elemz6s
Tdblflzatkdszft6s

* kooperativ technik6k

2. sz. melldklet
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3. sz. mell6klet

Hhziv ersenye k 20 17 -2018

Idripont Verseny neve tr'elel6s

2017 . szeptember 25. Arany J 6nos-szava [6verseny S6ndor Zsolt

2017 . szeptember 30.
Mesevetdlk ed6 2. osztfiy
4 f6s csapatokkal

2. evfolyam
Galin6 Szab6 Katalin

2017 . okt6ber 20. Kis csillas sziiletik De Petris Asnes
2017 . okt6ber 26. Szaval6verseny 1 -4. dvfolyam Szilva Istv6nnd
2017 . okt6ber Helvesir6si versenv Kutas J6zsef
2017 . okt6ber H6ziverseny matematika 9-l t Moln6r Gabriella

2017 . okt6ber, november Matenratika verseny 2. evfolyam
Gergely Olga
Katona Arrdr6snd
Palotaind Nasy Veronika

2017 . okt6trer, november
Te vagy a leggyorsabb?
fut6verseny (o szi fordul6)
1-6. e''rfolyam

Gyongyosi P6ter

20]17 . oszi rls novemberi
fordul6 Buv6rkod6 1-2, dvfolvam Palotaind Nagy Veronika

Katona Andr6snd
2017 . decernber Szep rnagyar beszed SAndor Zsolt

2018. februdr 20
Orszhg-vitros vetdlkedo 1

6vfolyam Jinar Attila

20 1 8 . febru fr 22., 27 .

m6rcius 1.

Orszflg-viros vetdlked 6 2,3,4,
dvfolyam Jdrai Attila

2018. f'ebru6r Vers ds pr6zamond6 verseny S6ndor Zsolt

2018. febru6r Helyes;ir6.s verseny 2-4. evfolyam Salamonnd Simonffv Zita
IJ ihazine Grtinfel der Anik6

2018. februdr H6ziverseny matematika 5-6 Bel6n Beatrix

2018. m6rcius Hdziverseny informatika 5-1 1
Bel6n Beatrix,
Miklovicz Katalin

2018. 6prilis 11 Sz6pfr6s verseny 1-4. dvfolyam Dombov6ri Erzsebet

2018. dprilis, m6jus
Te vagy a leggyorsabb?
fut6vers eny (tav aszi fordul6)
1-6.6vfolyam

Gyongyosi Pdter

2018. mdjus Matematika verseny 4. dvfolyam
L, IL fbrdul6 ZiwottMdria
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4.sz:. mell6klet

Tankonyvell6t6s ritemterve r712014. (III. 12.) EMMI rendelet alapjin

O4 )O-io

Az iskola rgazgatoja minden ev ilprilis 20-
6ig kdteles felm6rni, h6ny tanul6nak kell
vagy lehet biztositani a tankonyvelltfiilst az
iskolai konyvtarb6l, konyvt6rszob6b6l
toft 6no tankonyvkolosonzds irti an.

17.12014.6vi EMMI rendelet 25.9
(1)

04.28. ,4 tankonyvrendelds hatfridej e 6prilis utols6
munkanapia

Il .12014. dvi EMMI rendelet 29.9
(1)

05.3 1 .

Az iskol6nak legk6srJbb m6jus 3l-ig- a

helyben szokiisos m6don - kdzze kell
tennie azoknak a tankonyveknek, aj6nlott 6s

kotelezo olvasm6nyoknak a j egy zeket,
amelyeket az iskolai konyvt6rb6l a tanul6k
kikcilcscinozhetnek.

17.12014. dvi EMMI rendelet 29.0
(1a)

06.10-ig
Az iskola igazgat6ja jrinius 1 0-6ig
tajekoztatja a sztiloket arr6l, hogy mely
tanul6k lesznek jogosultak

17 .12014.6vi EMMI rendelet 25.9
(2)

06,15.

Az 6lIam itltal teritl,smentesen biztositott
tankonyveket a pedag6gus, a tanul6 kciteles
az utols6 tanitrisi napon visszaszolgfitatni
az intezmdny ko nvvllirdn ak.

17./2014.6vi EMMI rendelet 32.9
(5)

06.15-ig

425. $ (1) 6s (2)bel<ezddsdben
me ghatdr ozott fe1m6r6s eredmdny er ol az
iskola igazgatojaminden 6v jrinius 15-6ig
t6j eko ztatj a neve I ote stiiletet, az
iskolaszdket, a sziil6i szew ezetet.
kdzdssdget (a tov6bbiakban: sziiloi
szerv ezet), az iskolai di6kdnkorm ftnyzatot,
az iskola fenntart6j61., 6s kikdri a
vdlemdnytiket az iskolai tankonyvt6mogat6s
r endj 6ne k me ghatttr o zfsdho z.

17.12014.6vi EMMI rendelet 26.9
(s)

06,r7-ig

Az iskola rgazgatoja az (5) bekezddsben
me ghatfir o zott vdlern6nyez6 sre j o go sultak
vdlemdnye alapjdnminden dv junius 17-ig
me ghatftr ozza az iskolai tankonyvell6t6s
rendjdt, 6s er:rol a heJyben szok6sos m6don
ttlekoztatja a szrilot yagy anagykorri
cselekv6k6pes tanul(it, tov6bbil a fenntart6t

17.12014. dvi EMMI rendelet 26.9
(6)

06.3 0.

tankonyvrendel6s m6dosit6s6nak 6s a
normativ kedvezmdnyben r6szesiilok
felttintetdsdnek hat6ridei e irinius 3 0.,

17.12014.6vi EMMI rendelet 29.9
(1)
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06.30.

Az iskola az iskol6ban alkalmazotl es az
adott tantfir gyho z kifej I esztet t, tov 6bb 6 a
tankonyvj e gy zeken 16v5 pedag6 gus -
k6zikdnyvek beszerzl6s6re vonatkoz6
igdnyeit minden 6v jrinius 30-6ig
pedag6 gus-k6zikonyvenk6nt o sszesitve
meshatdrozza

17./2014. dvi EMMI rendelet 30.8
(4)

07.15-ig

Az iskola igazgatoj a tdj ekoztatja a sztiloket
ar6l, hogy az iskola, az iskola fenntart6ja,
illetve m6s t6mogato kiv6n-e biztositani
bdrmely tov6bbi tankonyvt6mo gat6si
kedvezmdnyt. Ennek tdny6t jrilius 15-6ig a
kdnyvt6rell6t6 feliiletdn is rosziti.

17 .12014. dvi EMMI rendelet 25.9
(3)

09.1 s.
p6trendel6s hatdrideje szeptember 1 5

1,7./2014. dvi EMMI rendelet 29.9
(1)

10.01. A normativ kedvezmdnyben rdszestilok
st6tusm6dosft6s6nak hat6rideie okt6ber 1

17.12014. dvi EMMI rendelet 29.9
(8)

66



Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yitlz Mihfly Altalfnos Iskola 6s Gimndzium Dirikiinkormdnyzata
k6pviselet6ben 6s felhatalmazfsa alapjin alitirf.sommal tanfsitom, hogy az 201712018.
tandv iskolai munkaterv6nek elkdszitesdhez 6s elfogad6sdhoz el6irt vdlemdnyezesijogunkat
gyakoroltuk, a munkaterwel egyetdrtiink.

Budapest, 2017 . szeptember 1 1.

segit6 tandr



Nyilatkozat

Sztil6i Munkakozdssdgdnek
sitom, hogy az ittdzmeny
egyet6rttink.

A Sziil6i Munkakdzdss6g a munkaterv tartalmdt a 20li . szeptember l g-i iil6sdn
me gt6r gyalta,vdl em6n y ezte.

Budapest, 2017 . szeptember 18.

a Sztiloi Munkakcizcissdg elnoke



Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yit6z Mihdly Altaldnos Iskola 6s Gimndzium Int6zm6nyi
tanfcsfnak k6pviselet6ben 6s felhatalmazfsa alapj 6n alfuirdsommal tanrisitom, hogy az
201712018. tan6v iskolai munkaterv6nek elkeszitesehez 6s elfogad6sfthoz eloirt v6lemenyezdsi
j o gunkat gyakoroltuk, a munkaterwel egyetdrliink.

Budapest, 2017 . szeptember 1 1.



Nyilatkozat

Az Ujpesti Csokonai Yitlz Mihfly Altal{nos Iskola 6s Gimn6zium Kiiz alkalmazotti
Tanfcs li6pviselet6ben 6s felhatalmazrisa alapjdn al6irrisommal tanrisitom, hogy az
2017120I[i. tan6v iskolai munkatervdnek elkdszitesehez 6s elfogad6 silhozeldirt v6lem eiyezesi
j o gunkat gyakoroltuk, a munkaterwel e gyetdrtrink.

Budapest, 2017 . szeptember 1 1.


