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I. JOGSZABÁLYI ALAPOK 

 

(Az intézmény működését meghatározó törvények, rendeletek) 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka az alábbi jogszabályokra és dokumentumokra épül: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak 

jogállásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2019. évi CII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és módosításai a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete [11. 

melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]: Kerettantervek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) kormányhatározat 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 

 Szakmajegyzék – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 1. számú melléklete a 

12/2020. (II. 7.) Kormányrendelethez 

 A Kormány 319/2020. (VII. 1.) Kormányrendelete a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosításáról 

 Képzési és kimeneti követelmények 

 A szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv 

 Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásához 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete [11. 
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melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]: Kerettantervek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára; Kerettanterv a speciális 

szakiskolák számára 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek 

 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 

 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról 

 326/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 

 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 

 a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 

 az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések  

 a korábbi tanév beszámolói, értékelései 

 Az intézményi SZMSZ, Házirend, SZP és egyéb dokumentumok, szabályzatok 

 a fenntartói értékelésben megfogalmazottak 

A felsorolt törvényeknek és rendeleteknek, valamint az iskola belső szabályzatainak (a Szakmai 

programnak és mellékleteinek, az SZMSZ-nek és a Házirendnek) a megismerése és betartása 

intézményünk minden dolgozója számára kötelező. Ezek szövege az egész tanév során 

folyamatosan elérhető számukra, és rendelkezésükre áll.  

Intézményünk kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai tevékenységeibe, 

gyakorlatába a fenntartói értékelésekben, az Oktatási Hivatal, a kormányhivatalok és más 

szervek által adott, az intézményt érintő megállapításokat, az azokból eredő következtetéseket, 

munka- és oktatásszervezési eljárásokat. 
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II. A TERVEZETT LEGFONTOSABB FELADATOK 

 

2.1 A tanítási év rendje  

(A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről alapján)  

 

A nevelési év 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tart.  

 

A 2022/2023. tanévben a szakképző iskolákban a tanítási napok száma 183, ebből 179 tanítási 

nap és 4 tanítás nélküli munkanap. 

(A tanmeneteket és foglalkozási terveket a 9. és 10. évfolyamon 36, a 11. évfolyamon 31 hétre 

kell elkészíteni.)  

 

A tanítási év 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tart. 

Első tanítási nap:   2022. szeptember 1. (csütörtök) 

I. félév vége:  2023. január 20. (péntek) 

II. félév vége:   2023. június 15. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap:  2023. június 15. (csütörtök) 

 

2.2 Iskolai szünetek 

 

ŐSZI SZÜNET:     2022. október 29–november 6.    

a szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. október 28. (péntek) 

a szünet utáni első tanítási nap:   2022. november 7. (hétfő) 

TÉLI SZÜNET:    2022. december 22. – 2023. január 2.  

a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap:  2023. január 3. (kedd) 

TAVASZI SZÜNET:    2023. április 6–11. 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda) 

 

2.3 Emléknapok, ünnepnapok  

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. § c) alapján) 

2022. október 6. (csütörtök): emlékezés az aradi vértanúkra  

Felelősök: Major Ákos, Keveházi Zoltán 
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2022. október 24. (hétfő): megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 

(október 23.: nemzeti ünnepnap) 

Felelősök: Haász Éva, Drexler Noémi 

2023. február 23. (csütörtök): a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Felelősök: osztályfőnökök 

2023. március 14. (kedd): megemlékezés az 1848–49-es polgári forradalomról és 

szabadságharcról (március 15.: nemzeti ünnepnap) 

Felelős: Várhegyi Márta 

2023. április 14. (péntek): a holokauszt áldozatainak emléknapja 

Felelősök: osztályfőnökök 

2023. június 2. (péntek): Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

Munkanap-áthelyezés 

 

2022. évi munkanap-áthelyezés a 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet alapján:  

2022. október 15. (szombat) áthelyezett munkanap október 31. (hétfő) pihenőnap helyett 

 

2.4  Tanítás nélküli négy munkanap 

 

Az oktatói testület (és a DÖK) által kijelölt négy tanítás nélküli munkanap:   

1. 2022. november 22. (kedd): Pályaorientációs nyílt nap;  

2. 2022. december 21. (szerda): Karácsonyi lelki nap;  

3. 2022. április 5. (szerda): Húsvéti lelki nap;  

4. 2022. április 21. (péntek) Kolping-nap 

 

2.5 Mérések 

 A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 12. § (1) által meghatározott időpontokban 

  

 Felelősök:   

 – Országos kompetenciamérések 

 Németh Lehel (igazgatóhelyettes) 

 Major Ákos (koordinátor) 

– NETFIT mérés 

 Keveházi Zoltán (testnevelő oktató) 
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2.6 Értekezletek 

 

A 2022/2023. tanévben tervezett értekezletek: 

– 2022. augusztus 23. (kedd): alakuló értekezlet 

– 2022. augusztus 31. (szerda): tanévnyitó értekezlet 

(a munkaterv ismertetése, véleményezése és elfogadása; a tanév nevelő-oktató 

munkájának előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének 

kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása; 

tantárgyfelosztás) 

– 2022. október 27. (csütörtök): I. nevelési értekezlet  

(az országos mérések – kompetenciamérés, NETFIT mérés –, valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzése, a 11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet 4. § (3)-

nak  eleget téve)  

– 2023. január 20. (péntek): félévi osztályozó értekezlet 

– 2023. február 1. (szerda): félévzáró értekezlet 

(az I. félév értékelése, feladatok kitűzése a II. félévre) 

– 2023. március 30. (csütörtök): II. nevelési értekezlet  

(módszertani és jogszabályi aktualitások, fejlesztések, SWOT-elemzés, partneri 

elégedettségmérés, MIR stb.) 

– 2023. május 3. (szerda): végzős osztályok osztályozó értekezlete 

– 2023. június 15.: osztályozó értekezlet  

– 2023. június 23: tanévzáró értekezlet  

(évértékelés, javaslatok a következő tanévre) 
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III. HELYZETELEMZÉS 

 

3.1 Nyári felújítások 

 

A nyár folyamán nagyobb beruházás, felújítás nem volt az iskolában. Megtörtént az év 

során megrongálódott berendezések, eszközök javítása, az emeleti lánymosdó egyik falát 

újra kellett burkolni, valamint a mosdó is cserére szorult. A 8-as terem felett javításra szorul 

a tető, nagyobb esőzés alkalmával beázik, a lámpatestből is csepeg a víz, amely 

balesetveszélyes.  

A takarító személyzet elvégezte a nyári nagytakarítást. 

 

3.2 Tárgyi feltételek 

 

Iskolánk ebben a tanévben egy épületben végzi nevelő-oktató munkáját.  

A korábbi igazgató több alkalommal is jelezte a Fenntartó felé a tanműhely 

kihasználatlanságát. Ebből kifolyólag Fenntartónk szóbeli utasítására augusztus folyamán 

elkezdtük kiüríteni a tanműhely termeit. Az asztalosipari, valamint fémipari gépek és 

eszközök még elszállításra, illetve értékesítésre várnak.  

A tanműhely Esztergom Város Önkormányzatának a KOSZISZ kezdeményezésére történő 

visszaadásából adódóan intézményünk jelenleg nem rendelkezik tornateremmel, így a 

testnevelésórák helyszíne csak részben megoldott, a Petőfi Sándor Általános Iskola 

tornatermét használhatjuk az általuk megadott időpontokban. Ez jelentősen megnehezíti a 

mindennapi testnevelésórák törvény szerinti megvalósítását. 

Az iskola épületében a kisebb karbantartási munkákat a karbantartó végezte el, az emeleti 

lánymosdóban az egyik falszakaszon kicseréltettük a csempét, illetve a mosdót is cserélni 

kellett. Augusztusban ismét beázott a 8-as terem felett a tető, a víz a lámpatestből is 

csepegett, ezért a tető javítása, a csatornák kitisztítása és javítása elkerülhetetlen. Ennek 

elmulasztása esetén a terem esőzések idején használhatatlanná válik, balesetmegelőzés 

szempontjából szükséges lehet a teljes áramtalanítása is. 

Szükség van továbbá a nyílászárók cseréjére, mert egyre több ablak balesetveszélyes, 

emiatt kinyitása nem javasolt. 

A tankonyha és tanétterem eszközállománya jelentősen amortizált, korszerűsítésre 

szorulna. A szociális ápoló és gondozó szakképesítés tárgyi erőforrás igényét (eszköz és 

felszerelési jegyzék) szem előtt tartva nagyobb beruházásra van szükség. Nagy gondot 

okoz, hogy a 10. osztályos tanulóinkat a környező szociális intézmények a szakképzési 

törvény változása miatt nem fogadják gyakorlatra, viszont nincsenek meg az előírt 

eszközeink a heti 16 órás gyakorlat iskolai keretek között történő megszervezésére. Ezek a 

plusz költségek az iskola költségvetésében nem voltak betervezve. 
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3.3 Személyi feltételek, változások, tisztségek 

 

Az iskola állandó alkalmazotti létszáma: 16 fő.  

Ebből: 

– az oktatói testületet alkotó főállású közismereti oktatók és szakoktatók száma: 9 fő; 

– oktatói munkát segítő dolgozó: 2 fő; 

– ügyviteli dolgozó: 1 fő; 

– technikai dolgozó: 4 fő 

Óraadó oktatók száma: 5 fő 

 

Az oktatói testület összetételében történt változások: 

 

– 2022 májusában távozott az oktatói testületből Herbst Norbert turizmus-vendéglátás 

ágazati szakoktató. Az így megüresedett álláshelyet nem sikerült új kollégával 

betöltenünk, két kollégánk között osztottuk szét az ágazati órákat.  

– Horváth Márta gyógypedagógussal, aki nyugdíj mellett dolgozott iskolánkban, nem 

kötöttünk új munkaszerződést, feladatait Várhegyi Márta vette át, aki szociálpedagógus 

végzettséggel is rendelkezik, így ebben az ágazatban is tanít.  

– Részmunkaidőben kerül alkalmazásra 2022. szeptember 1-jétől Drexler Noémi, aki 

szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik, így a szociális ágazatban csökkenteni 

tudtuk az óraadók számát.  

– Öt óraadó kollégát foglalkoztatunk megbízási szerződéssel ebben a tanévben is, mivel 

bizonyos tantárgyak tanítási óraszáma nem éri el a részfoglalkozás munkaidejét sem, 

valamint azért, mert képesítési előírásoknak kell megfelelnünk. 

 

Továbbképzések 

 

Továbbképzések a 2021/2022-es tanévben: 

– Major Ákos és Németh Lehel a tanév során elvégezte a Kolping Pedagógiai Alapképzést 

(KOPA), valamint A digitális technológiák beépítése a pedagógiai folyamatba és A 

digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a pedagógiai folyamatban 

elnevezésű, kétszer 30 órás továbbképzést. 

– Urbán Judit elvégezte a Kodolányi János Egyetem közoktatás-vezetői és pedagógus 

szakvizsga képzését. 

 

Tervezett továbbképzések a 2022/2023-as tanévben: 

– A következő KOPA-képzésen Keveházi Zoltán kollégánk vesz részt. 

– Többi kollégánkat is motiváljuk a továbbképzéseken való részvételre, tudásuk 

gyarapítására, eleget téve ezzel továbbképzési kötelezettségüknek is. Ennek érdekében 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a továbbképzési lehetőségeket. 

– A nevelési értekezleteinkre előadó meghívását tervezzük. 
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Szervezeti-vezetési jellemzők 

 

Az intézmény vezetője a 2022. augusztus 16. napjától 5 évre megbízott Urbán Judit, helyettese 

pedig a 2023. augusztus 31-éig megbízott Németh Lehel.  

A diákönkormányzatot (DÖK) segítő oktató: Major Ákos 

Szakmai munkaközösség-vezető: Spielmann Péter 

Az iskolai könyvtár vezetője, tankönyvfelelős: Németh Lehel 

Az országos kompetenciamérés koordinátora: Major Ákos 

Adatvédelmi felelős: Várhegyi Márta 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi teendőket továbbra is minden osztályfőnök maga végzi 

az osztályában, szükség esetén felveszik a kapcsolatot az illetékes szervekkel, valamint az 

iskolánkba kirendelt szociális munkással. A gyógypedagógus mellett az osztályfőnökök is 

kötelesek nyilvántartani a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), 

a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

(BTMN) küzdő diákjaikat. Ezt az osztálynaplóban és a törzslapban is rögzíteniük kell. 

Kiemelten figyelünk az egyéni bánásmód elvének érvényesülésére, valamint az intézményen 

belüli integrációra. 

Feladatok a belső működés területén:  
 

Feladat megnevezése Felelős Határidő 

Tűzvédelmi- és 

balesetvédelmi oktatás 

megszervezése, tűzriadó 

próba koordinálása 

megbízott:  

Kovács Jánosné 

Major Ákos 

2022. augusztus 31., 

folyamatos 

Munkaköri leírások 

aktualizálása 

igazgató 2022. szeptember 19. 

Tantárgyfelosztás igazgató 2022. augusztus 26. 

Órarend elkészítése igazgatóhelyettes 2022. augusztus 31. 

Ügyeleti rend elkészítése igazgatóhelyettes 2022. szeptember 6. 

Helyettesítések  igazgatóhelyettes 2022. szeptember 1– folyamatos 

Tanulók intézményben 

tartózkodásának felmérése, 

távozások időpontjának 

nyilvántartása 

igazgató 2022. szeptember 6. 

Terembeosztás elkészítése igazgató 2022. szeptember 1. 

Az épület használata közben 

bekövetkezett változások 

jelzése, intézkedések 

megtétele 

karbantartó 

takarító személyzet 

folyamatos 

A felújítási és karbantartási 

munkák szükségességének 

számbavétele 

karbantartó 

takarító személyzet 

folyamatos 

A MIR (minőségirányítási 

rendszer) működtetése 

MICS (minőségirányítási 

csoport) 

2022. szeptember 1– folyamatos 
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3.4 Tantárgyfelosztás véglegesítése 

 

A tantárgyfelosztás 2022. augusztus 31. napján véglegesítésre került. Gondot okozott a szakmai 

órák kiosztása a turizmus-vendéglátás ágazaton, mivel a meghirdetett álláshelyre nem érkezett 

be pályázat.  
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IV. A 2022/2023. TANÉV KIEMELT FELADATAI 

 

4.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

A szakmai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév 

során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: 

 

 Tanmenetek elkészítése a helyi tantervre és a szintfelmérésre épülő, tanév eleji 

ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével, a pedagógiai 

programban szereplő módon. 

Határidő: 2022. szeptember 26. (hétfő) 

Felelősök: oktatók 

 

 Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel.  

Határidő: 2022. szeptember 28. (szerda) 

Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető 

 

 Tanügyi dokumentumok (osztálynaplók, törzslapok, beírási napló) összhangjának 

ellenőrzése az október 1-jei állapot szerint. 

Határidő: 2022. október 3. (hétfő) 

Felelősök: igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

 

 A tanítási és az osztályfőnöki órákon végzett közösségfejlesztő tevékenység 

hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. 

Határidő: folyamatos 

Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető 

 

 A helyi tantervhez, kerettantervhez és az oktató tanmenetéhez viszonyított 

lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása. 

Határidő: osztályozó értekezlet 

Felelősök: szakoktatók 

 

 Késések, mulasztások igazolása, ellenőrzése  

Határidő: folyamatos (napi rendszerességgel) 

Felelősök: oktatók, osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 

 

 Munkaköri leírások áttekintése és szükség szerinti aktualizálása, az oktatók 

munkaterhelésének, szabadságának dokumentálása 

Határidő: 2022. szeptember 19. (hétfő) 

Felelős: igazgató 
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4.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai 

 

 Az oktatók szakmai együttműködésének hatékonyabbá tétele, a szakképzés új 

rendszerének, új követelményeinek megfelelő szakmai munka megvalósítása. 

 A tanügyigazgatáshoz kapcsolódó feladatok magas színvonalú, a törvényes kereteknek 

megfelelő ellátása, fokozott figyelemmel a jogszabályokban bekövetkezett 

változásokra. 

 A módszertani kultúra fejlesztése, a szakképzés változásai, valamint szükség szerint a 

digitális, tantermen kívüli oktatás által megkövetelt átalakítása, az oktatók ez irányú 

továbbképzése. 

 A tanítási-tanulási folyamat tárgyi feltételeinek további fejlesztése, az IKT eszközök 

alkalmazásának hatékonyabbá tétele, digitális tananyagok kidolgozása, fokozottabb 

alkalmazása, a digitális oktatás feltételrendszerének továbbfejlesztése. 

 Színvonalas, támogató tanulási környezet megteremtése és fenntartása. 

 A belső és külső mérések eredményeinek elemzése, a tapasztalatok felhasználása a 

pedagógiai, tanulási-tanítási folyamatokban. 

 A lemorzsolódás csökkentése. 

 E tanévnek is központi célkitűzése a hiányzások számának csökkentése, az igazolatlan 

mulasztások visszaszorítása s az igazolatlan távollétek törvényi előírásokban 

meghatározott adminisztrálása. 

 Tehetséggondozás. 

 Felzárkóztatás, esélyteremtés, tanulmányi eredmények javítása. 

 Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve 

védelembe vett fiatalokkal való fokozott törődés. 

 Egyéni elbírálást, segítséget igénylő (SNI, BTMN) tanulók foglalkozásainak 

megszervezése. 

 A tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése adekvát módszertani és 

tanulásszervezési megoldásokkal. 

 Az önálló tanulás hatékony támogatása, feltételrendszerének kidolgozása, a tanulás 

tanítása. 

 A belső kommunikáció hatékonyságának növelése, fejlesztése. 

 A DÖK működésének hatékonyabbá tétele, a tanulói felelősségérzet fokozása. 

 A tanórán kívüli tevékenység repertoárjának bővítése, osztályprogramok szervezése. 

 A külső kapcsolatok ápolása, bővítése, új duális partnerek bevonása a tanulók 

képzésébe. 

 Ágazati alapvizsgák szervezése a jogszabályok figyelembevételével. 

 A tanulmányok alatti, valamint a szakmai vizsgák megfelelő színvonalú előkészítése, 

megszervezése. 

 A dolgozói közösséget erősítő programok szervezése. 
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 Az iskola honlapjának és hivatalos Facebook-oldalának folyamatos fejlesztése, 

karbantartása, az intézmény megjelenése az Instagramon és TikTokon is.  

 Az intézmény marketingtevékenységének hatékonyabbá tétele, ezáltal intézményünk 

megítélésének javítása. 

 

4.3 Elvárt eredmények 

 

 Az oktatási, nevelési, képzési feladatok magas szintű ellátása. 

 A hitbéli elkötelezettség növekedése. 

 Jogszerű működés és dokumentáció. 

 Jól működő belső és külső kapcsolatrendszer. 

 A rendelkezésre álló anyagi és humánerőforrások hatékony felhasználása. 

 Naprakész tájékozottság a törvények, szabályok, rendeletek terén. 

 Az iskola tanulmányi átlagának megtartása, növekedése. 

 Takarékos gazdálkodás. 

 A lemorzsolódás csökkentése, a tanulói létszám növelése. 
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V. RENDEZVÉNYTERV 

 

A tanév rendezvényeinek és programjainak pontos beosztását a munkaterv melléklete, a 

feladatellátási terv tartalmazza.  

Feladatok: 

 Kiemelt rendezvényeink (gólyaavató, szalagavató, Kolping-nap, ballagás) színvonalas 

megszervezése, lebonyolítása  

 Ünnepi műsorok, megemlékezések szervezése 

 Lelki napok 

 Részvétel a városi rendezvényeken 
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VI. HITÉLETI TERVEZET 

 

Intézményünk diákjainak hitéleti előképzettsége igen széles skálán mozog. Túlnyomó részük 

még nem részesült a keresztség szentségében, nem vallják magukat vallásosnak, nem vesznek 

részt szentmiséken, istentiszteleteken, nem jártak sem plébániai, sem iskolai hittan órákra. A 

legtöbb diák hitéleti képzése intézményünk falai között kezdődött el, így nekünk kell az 

alapokat is lefektetnünk náluk. Ennek megfelelően a hároméves képzésben résztvevő tanulók a 

9. osztályban alapvető hittant tanulnak, melynek keretében katolikus hitünk legelemibb 

fogalmai és összefüggései kerülnek tárgyalásra (Isten és az ember párbeszédének lehetőségei, 

az Apostoli Hitvallás, az Úr imája, a Szentháromság, a szentségek, a szentmise, Jézus élete, a 

Szentírás felépítése). Célunk az eltérő előzetes tudásszintek lehetőség szerinti egységesítése. A 

10. osztályos tanulók egyháztörténelmet tanulnak, 11. osztályban pedig a katolikus erkölcstan 

alapjaival foglalkozunk. 

Iskolánk az Esztergom-Városi Plébánia plébánosa, Pokriva László atya lelki vezetése alatt 

működik.  

Az iskola tanévnyitó ünnepsége (Veni Sancte) az Esztergom-Városi Plébánián, a Szent Anna 

templomban került megrendezésre. A tanévnyitó szentmisét Szabó Andor káplán atya mutatta 

be. 

A tanévzáró szentmisét (Te Deum), Pokriva atyával egyeztetve, az évzáróval kívánjuk 

összevonni, mint ahogyan azt a tavalyi évben is tettük. A mise után a templomban kerültek 

kiosztásra a bizonyítvány-másolatok, az oklevelek, és ott hangzott el az évzáró beszéd is. 

Hangsúlyt fektetünk a katolikus hitünk legnagyobb ünnepeire való felkészülésre. Mind 

karácsony, mind pedig húsvét ünnepét lelki nap készíti elő. A tanmenetekben feltüntetett módon 

külön tanítási órákat szentelünk ünnepeink és az azokat megelőző bűnbánati időszakok 

(nagyböjt, advent) bemutatására. Az ünnepre való felkészülés részét képezik az iskola 

színháztermében megrendezésre kerülő adventi gyertyagyújtások, amelyekre a tavalyi évhez 

hasonlóan idén is meghívjuk a plébánia papjait, hogy jelenlétükkel és kedves szavaikkal 

emeljék a rendezvény fényét. A két fő ünnepet (karácsony és húsvét) szentmisével is 

megünnepeljük. 

Terveink között szerepel, hogy az előző évekhez hasonlóan néhány gyakorlati jellegű hittanórán 

látogatást teszünk Esztergom városon belül olyan intézményben vagy templomban, amelyek 

ismerete hozzájárulhat a hitéleti alapműveltség kialakulásához. Ennek keretében szerveztünk 

már látogatásokat az esztergomi Bazilikába és a Keresztény Múzeumba.  

Szeretnénk folytatni azt az iskolai hagyományt, hogy a húsvét ünnepét előkészítő nagyböjt 

kezdetén az oktatói testület közösen vesz részt a hamvazószerdai szentmisén. 

Az előző tanévekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk részt venni a katolikus iskolák számára 

kiírt pályázatokon, versenyeken. 
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VII. A MUNKATERV HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 

 

A munkaterv az elfogadást követően 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

A munkaterv érvényességének ideje: egy tanév. 

A munkaterv nyilvánosságra hozatala: egy példányt elhelyezünk az iskola tanári szobájában, 

valamint olvasható a honlapunkon. 

Módosítása az oktatói testület többségi szavazatával és a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével lehetséges. 
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Feladatellátási terv és rendezvényterv a 2022/2023-as tanévre 
 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján 
 

DÁTUM / HATÁRIDŐ 
(IDŐPONT)  

ESEMÉNY / FELADAT 

FELELŐSÖK 

(ÉRINTETTEK) 

2022. augusztus 2. 

(kedd) 

15.00–…: 

Tankönyvszállítás 
Németh Lehel 

tankönyvfelelős 

2022. augusztus 23. 

(kedd) 

9.00–…: 

Alakuló értekezlet 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

oktatói testület 

11.30–…: 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelmi oktatás 

Kovács Jánosné 

munka-, baleset- és 

tűzvédelmi felelős 

2022. augusztus 24–25. 

(szerda–csütörtök) 

 

8.00–12.00: 

Az összefüggő nyári szakmai 

gyakorlatot teljesítő tanulók 

igazolásának és 

munkanaplójának begyűjtése, 

a szakmai gyakorlat 

teljesítésének beírása a 

bizonyítványba  

és a törzslapba 

Spielmann Péter  

szakmai munkaközösség-

vezető, 

osztályfőnökök 

2022. augusztus 26. 

(péntek) 

8.00–12.00: 

Pótbeiratkozás 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár,  

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző 

2022. augusztus 29–30. 

(hétfő–kedd) 

Igazgatói értekezlet 

(Sümeg) 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes 

2022. augusztus 30.  

(kedd) 

10.00–…: 

üzemorvosi vizsgálat 

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző 

2022. augusztus 31. 

(szerda) 

8.30–…: 

Tanévnyitó értekezlet 
Munkaterv megbeszélése és 

elfogadása 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár,  

oktatói és alkalmazotti 

testület 

Tanulók osztályba sorolása, 

átvezetése, dokumentumok 

(törzslap stb.) ellenőrzése 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár,  

osztályfőnökök 
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2022. szeptember 1. 

(csütörtök) 
Első tanítási nap 
7.45: gyülekező az iskolában; 

8.00: igazgató köszöntője, 

utána 3 osztályfőnöki óra; 

11.30: Tanévnyitó szentmise 

az esztergom-városi Szent 

Anna plébániatemplomban 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth Gábor rendszergazda, 

osztályfőnökök 

2022. szeptember 5–október 10. 

(hétfő–szerda) 
„Keresd a jelet” 

online környezetvédelmi 

verseny 

Urbán Judit igazgató,  

 

2022. szeptember 8-ától 

(csütörtök) 
Együttműködés az 
Esztergomi Turisztikai 

Nonprofit Kft.-vel  

(a közösségi oldal 

szerkesztése a tanév folyamán 

1 napig) 

Spielmann Péter  

szakmai munkaközösség-

vezető 

 

2022. szeptember 9. 

(péntek) 

 

A tanulók névsorának, 

átlagának és munkanaplóinak 

kiküldése a gazdálkodó 

szervezetek számára; 

a tanulók szakmai gyakorlati 

helyére vonatkozó adatok 

leadása a szakmai 

munkaközösség vezetőjének; 

az adatok összesítése. 

osztályfőnökök, 

Spielmann Péter  

szakmai munkaközösség-

vezető 

 

2022. szeptember 15-éig 

(csütörtök) 

A tankönyvek 

pótrendelésének leadása 

Németh Lehel 

tankönyvfelelős 

2022. szeptember 15.  

(csütörtök) 

14.00 órától:  

online tájékoztató  

a bemeneti mérésekről 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Major Ákos koordinátor 

2022. szeptember 19–23. 

(hétfő–péntek) 

9. évfolyamos tanulók 

bemeneti mérése 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Major Ákos koordinátor, 

Tóth Gábor rendszergazda 

2022. szeptember 20. 

(kedd) 

WorldSkills és EuroSkills: 

oktatók tájékoztatója 

Drexler Noémi 

Várhegyi Márta 

2022. szeptember 21. 

(szerda) 

15.00–…: 

Munkaértekezlet 

oktatói testület 

17.00–…: 

Szülői értekezlet 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

2022. szeptember 22. 

(csütörtök) 

10.00–…: 

Részvétel a KOSZISZ  

15. jubileumi rendezvényén 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes 

2022. szeptember 24. 

(szombat) 
Hídfutás Keveházi Zoltán 

testnevelés oktató 
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2022. szeptember 26. 

(hétfő) 

Tanmenetek leadása oktatók 

Törzslapok megírása, 

ellenőrzése 

osztályfőnökök,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes 

2022. szeptember 26–27. 

(hétfő–kedd) 

Bemeneti mérés pótnap Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Major Ákos 

2022. szeptember 27–30. 

(kedd–péntek) 

 

SZIR nagy statisztika 

elkészítése, létszámfelmérő 

adatlapok kitöltése, 

továbbküldése. 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző,  

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2022. szeptember 28. 

(szerda) 

Tanmenetek ellenőrzése Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Spielmann Péter  

szakmai munkaközösség-

vezető 

2022. szeptember 30-ig 

(péntek) 

A bemeneti mérés 

adattáblájának visszaküldése  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes  

Major Ákos koordinátor 

Tóth Gábor rendszergazda 

2022. szeptember 30. 

(péntek) 

 

1–4. rövidített órák 

megtartása után: 

Magyar Diáksport Napja 

Keveházi Zoltán 

testnevelés oktató 

2022. szeptember 30. 

(péntek) 

 

 

 

Az Oktatási Hivatal a 

honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját.* 

Urbán Judit igazgató, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes  

2022. október 3. 

(hétfő) 

Tanügyi dokumentumok 

(elektronikus napló, 

törzslapok) összhangjának 

ellenőrzése 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2022. október 6. 

(csütörtök) 
Az aradi vértanúk 

emléknapja – megemlékezés  

(osztályfőnöki órán) 

osztályfőnökök 

2022. október 15. 

(szombat) 
Áthelyezett munkanap 

(október 31., pihenőnap 

helyett)** 
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2022. október 20. 

(csütörtök) 

 

A középfokú iskolák a 

középfokú intézmények 

felvételi információs 

rendszerében – a Hivatal 

által közzétett közleményben 

foglaltak szerint – 

meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a 

felvételi eljárásuk rendjét 

tartalmazó felvételi 

tájékoztatójukat.* 

Urbán Judit igazgató, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes,  

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2022. október 20. 

(csütörtök) 

 

A középfokú iskolák, 

kollégiumok nyilvánosságra 

hozzák a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat.* 

Urbán Judit igazgató, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes,  

Tóth Gábor rendszergazda 

2022. október 24. 

(hétfő) 
Október 23-ai  

iskolai ünnepség  
– az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepnapja 

alkalmából 

Haász Éva 

2022. október 26. 

(hétfő) 

Városi megemlékezés, 

koszorúzás a Sötétkapunál 

iskolavezetés 

2022. október 27.  

(csütörtök) 

9.00: Nyílt nap 

Iskolánk bemutatása az 

érdeklődő nyolcadikos 

tanulók és szüleik számára 

Urbán Judit igazgató 

13.00:  I. nevelési értekezlet  

Az országos mérések 

(kompetenciamérés, NETFIT 

mérés), valamint a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató 

rendszer legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak 

elemzése 

 

2022. október 28-áig 

(péntek) 

Az általános iskolák értesítése 

arról, hogy az ott végzett 

tanulók iskolánkban (a 9–10. 

évfolyamon) a tanítási év 

végén milyen tanulmányi 

eredményt értek el (tanuló 

neve, oktatási azonosítója,  

elért tanulmányi eredménye) 

(tavalyi) osztályfőnökök,  

Tóth Gábor 

rendszergazda 
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2022. október 29–november 6.  

(szombat–vasárnap) 
Őszi szünet 
A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2022. október 28. (péntek),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2022. november 7. (hétfő) 

(Beíratni az ellenőrzőbe!) 

osztályfőnökök 

 

2022. november 9. 

(szerda)  

15.00: Munkaértekezlet Urbán Judit igazgató 

17.00–18.00: Fogadónap oktatói testület 

2022. november 10. 

(csütörtök) 

 

13.30: Elsősegélynyújtó 

verseny a környék általános 

iskoláinak 7–8. oszt tanulói 

számára a MESZK-kel 

együttműködve 

Urbán Judit igazgató, 

Várhegyi Márta, 

Keveházi Zoltán 

2022. november 22. 

(kedd) 

 

8.00–12.00: 

Pályaorientációs nyílt nap 
az iskolában. 

(1. tanítás nélküli 

munkanap) 

Urbán Judit igazgató 

2022. november 28. 

(hétfő) 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 1. hét 

Keveházi Zoltán 

hitoktató 

2022. november-december Részvétel az Esztergom-

Városi Plébánia triduumán 

oktatói testület 

2022. november 30-ig Kimeneti mérések 

előkészítésének 

adatszolgáltatási határideje 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Major Ákos 

Tóth Gábor rendszergazda 

2022. december 5.  

(hétfő) 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 2. hét 

Keveházi Zoltán 

hitoktató 

2022. december 6. 

(kedd) 

 

 

1–4. óra: tanítás  

(30 perces tanórák),  

utána: 

Gólyaavató, Mikulás-nap 

DÖK, osztályfőnökök 

2022. december 8. 

(csütörtök) 

9.00: Nyílt nap 

Iskolánk bemutatása az 

érdeklődő nyolcadikos 

tanulók és szüleik számára 

 

2022. december 12.  

(hétfő)  

 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 3. hét 

Keveházi Zoltán 

hitoktató 

2022. december 14. 

(szerda) 

Oktatói testületi határozat az 

osztályozó vizsgákról 

oktatói testület 
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2022. december 15–16. 

(csütörtök–péntek) 

Szülők értesítése  

az osztályozó vizsgákról 

osztályfőnökök 

2022. december 19. 

(hétfő) 

 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 4. hét 

Keveházi Zoltán 

hitoktató 

2022. december 21. 

(szerda) 

 

Lelki nap: felkészülés  

a karácsonyi ünnepekre. 

(2. tanítás nélküli 

munkanap) 

Keveházi Zoltán 

hitoktató,  

Miczák Gabriella 

Spielmann Péter 

2022. december 22 – 

2023. január 2. 

(csütörtök–hétfő) 

Téli szünet 
A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2022. december 21. (szerda),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2022. január 3. (kedd).  

(Beíratni a tanulókkal az 

ellenőrzőbe!) 

osztályfőnökök 

2023. január 

 

Könyvvizsgálói ellenőrzés iskolavezetés,  

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár,  

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző 

2023. január 9-18. 

(hétfő–szerda) 

Osztályozóvizsgák érintett oktatók 

2023. január 9–május 12.  

(hétfő–péntek) 

NETFIT mérés (a tanulók 

fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata) 

Keveházi Zoltán 

testnevelő oktató 

2023. január 19. 

(csütörtök) 

 

Jegyek és  

haladási naplók bekérése  

a vállalkozóktól 

osztályfőnökök 

2023. január 20. 

(péntek) 

 

 

A tanév első félévének  

utolsó tanítási napja 

 

14.00–…: 

Félévi  

osztályozó konferencia 

oktatói testület 

2023. január 21.  

(szombat) 

Az általános felvételi eljárás 

kezdete.* 

 

2023. január 27-ig 

(péntek) 

A tanulók/szülők értesítése az 

első félévben elért tanulmányi 

eredményekről (félévi 

bizonyítványok kiállítása és 

kiosztása) 

osztályfőnökök 
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2023. január 27. 

(péntek) 

17.00–…: 

Szalagavató. 

végzős osztályfőnökök 

(Haász Éva, 

Miczák Gabriella), 

10. évf. osztályfőnökök 

(Keveházi Zoltán,  

Spielmann Péter), 

Tóth Gábor 

rendszergazda 

2023. január 28. 

(péntek) 

Jelentkezési lapok leadása  

a szakmunkásvizsgára  

 

osztályfőnökök, 

Spielmann Péter szakmai 

munkaközösség-vezető, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes,  

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2023. január vége–február eleje Az OSZKTV  

iskolai fordulói 

Major Ákos, 

Németh Lehel 

2023. február 1. 

(szerda) 

14.00–…: 

Félévzáró oktatói testületi 

értekezlet  
(az 1. félév értékelése,  

a 2. félév feladatainak 

kitűzése) 

oktatói testület 

 

 17.00–…: Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2023. február 1–10. 

(szerda–péntek) 

(legkésőbb február 15-ig) 

Végzős tanulók lejelentése a 

szakmunkásvizsgákra 

Urbán Judit igazgató, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Spielmann Péter szakmai 

munkaközösség-vezető, 

Tóth Gábor 

rendszergazda 

2023. február 7. kedd 8.00–…: 

Iskolagyűlés:  

a tanulók félévi értékelése 

Urbán Judit igazgató 

 

2023. február 22. 

(szerda) 

Az általános iskola továbbítja 

a tanulói jelentkezési lapokat 

a középfokú iskoláknak,  

a tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak.* 

 

2023. február 22.  

(szerda) 
Hamvazószerda – mise a 

Belvárosi templomban 

oktatói testület 

2023. február 24. 

(péntek) 
A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja  
– megemlékezés 

(osztályszinten) 

osztályfőnökök 

2023. március eleje OSZKTV regionális 

fordulója. 

Major Ákos, 

Németh Lehel 
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2023. március 6–június 9. A kimeneti mérés 

lebonyolítása 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Major Ákos koordinátor, 

Tóth Gábor rendszergazda 

2023. március 6–10. 

(hétfő–péntek) 
„Pénz7” 

Pénzügyi és vállalkozói 

témahét 

osztályfőnökök,  

szakoktatók 

2023. március 14. 

(kedd) 

Megemlékezés az 1848/1849-

es forradalomról és 

szabadságharcról  

(március 15.) 

Várhegyi Márta 

2023. március 15. 

(szerda) 

Részvétel az 1848. március 

15-ei forradalom tiszteletére 

rendezett városi ünnepségen 

Urbán Judit igazgató 

2023. március 17-ig 

(péntek) 

Az iskolába jelentkezők 

felvételi jegyzékének 

nyilvánosságra hozása.* 

Urbán Judit igazgató 

2023. március 21–22. 

(kedd–szerda) 

A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az 

általános iskolában.* 

 

2023. március 22. 

(szerda) 

15.00–…: 

Munkaértekezlet 

oktatói testület 

17.00–18.00: 

Fogadónap 

oktatói testület 

2023. március 27–28. 

(hétfő-kedd) 

Szakmunkás 11. évfolyam 

próba szakmunkásvizsgája. 

érintett szakoktatók 

2023. március 30.  

(csütörtök) 

2. Nevelési értekezlet: 

módszertani és jogszabályi 

aktualitások, fejlesztések, 

MIR 

Urbán Judit igazgató,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

oktatói testület, 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2023. március 27-31. Digitális Témahét osztályfőnökök, szakoktatók 

2023. március 28.  

(kedd) 

Az Oktatási Hivatal 

elektronikus formában 

megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ábécé 

sorrendben.* 

 

 

 

 

 

2023. március–április A Szakma Kiváló Tanulója 

szakmai tanulmányi verseny 

szakoktatók 

2023. április 3. 

(hétfő) 

Végzős tanulók osztályozó 

vizsgára kijelölése 

oktatói testület 
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2023. április 3. 

(hétfő) 

Az Oktatási Hivatal a 

módosító tanulói adatlapok 

alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.* 

 

2023. április 4–5. 

(csütörtök-péntek) 

Szülők értesítése az 

osztályozó vizsgákról 

osztályfőnökök 

2023. április 5. 

(szerda) 

Lelki nap: felkészülés  

a húsvéti ünnepekre 

(tanítás nélküli munkanap) 

Keveházi Zoltán,  

Major Ákos 

2023. április 6–11. 

(csütörtök–kedd) 

Tavaszi szünet. 

A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2022. április 5. (szerda),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2022. április 12. (szerda).  

(Beíratni a tanulókkal az 

ellenőrzőbe!) 

osztályfőnökök 

2023. április 13. 

(csütörtök) 

Az ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése az Oktatási 

Hivatalnak.* 

Urbán Judit igazgató 

2023. április 14. 

(péntek) 
A holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 

– megemlékezés 

(osztályszinten) 

osztályfőnökök 

2023. április 17–28. 

(hétfő–péntek) 

Végzős tanulók  

osztályozó vizsgái 

osztályfőnökök, 

érintett oktatók 

2023. április 17–24. 

(hétfő–hétfő) 

Szakmunkás vizsgaanyagok 

leadása, megbízások 

elkészítése. 

vizsgáztatók,  

Urbán Judit 

igazgató,  

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző 

2023. április 21. 

(péntek) 

9.00–12.00: 

Kolping-nap. 

(tanítás nélküli munkanap) 

diákönkormányzat,  

Major Ákos 

DÖK-öt segítő oktató 

2023. április 21. 

(péntek) 

A Hivatal kialakítja a 

középfokú felvételi eljárás 

végeredményét az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi 

azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék).* 

 

2023. április 24–28. 

(hétfő–péntek) 

Fenntarthatósági Témahét. osztályfőnökök,  

szakoktatók 
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2023. április 28. 

(péntek) 

 

A felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítés 

elküldése a jelentkezőknek és 

az általános iskoláknak.* 

Urbán Judit igazgató, 

Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár 

2023. május 4. 

(csütörtök) 

14.00–…: 

Osztályozó konferencia a 

végzős osztályoknak 

oktatói testület 

 

2023. május 4. 

(csütörtök) 

A végzős osztályok  

utolsó tanítási napja. 

 

20.00–…: 

Városi ballagás 

iskolavezetés,  

végzős osztályfőnökök 

(Haász Éva, 

Miczák Gabriella), 

végzős tanulók 

2023. május 5. 

(péntek) 

11.00–…: 

Iskolai ballagás. 

Urbán Judit igazgató, 

végzős osztályfőnökök 

(Haász Éva, 

Miczák Gabriella), 

tanulók 

2023. május 8. 

(hétfő) 

Végzős tanulók 

iratanyagának, 

statisztikájának, jutalmazási 

javaslatának leadása 

végzős osztályfőnökök 

(Haász Éva, 

Miczák Gabriella), 

 

2023. május 8–19. 

(hétfő–péntek) 

Rendkívüli felvételi eljárás 

meghirdetése (ha az általános 

felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb a felvett tanuló).* 

Urbán Judit igazgató 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth-Máté Maja 

iskolatitkár 

2023. május 8. - augusztus 31. 

(hétfő–csütörtök) 

Rendkívüli felvételi eljárás 

kiírása.* 

Urbán Judit igazgató 

 

2023. május 15. 

(hétfő) 

Kijelölés osztályozó vizsgára oktatók, 

osztályfőnökök, 

oktatói testület 

2023. május 16–17. 

(kedd–szerda) 

Szülők értesítése  

az osztályozó vizsgákról. 

osztályfőnökök 

2023. május 16. 9:00 

(kedd) 
Szakács 

írásbeli interaktív vizsga 

Urbán Judit igazgató, 

jegyző, 

érintett szakoktatók 

2023. május 18. 11:00 

(csütörtök) 
Szociális ápoló és gondozó 

írásbeli interaktív vizsga 

Urbán Judit igazgató, 

jegyző, 

érintett szakoktatók 

2023. május 19. 

(péntek) 

A 2023. május 19-ig 

megtartott rendkívüli felvételi 

eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről. 

Urbán Judit igazgató 

2023. május 25. 11:00 

(csütörtök) 
Pék-cukrász  

írásbeli interaktív vizsga 

Urbán Judit igazgató, 

jegyző, 

érintett szakoktatók 
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2023. május-június Szóbeli és gyakorlati vizsgák Urbán Judit igazgató, 

jegyző, 

érintett szakoktatók 

2023. május–június Komplex szakmai vizsgák 
(szóbeli és gyakorlati 

vizsgarész és 

vizsgatevékenység) 

érintett szakoktatók, 

osztályfőnökök 

2023. május 31–június 9. 

(szerda–péntek) 
Osztályozó vizsgák érintett oktatók,  

osztályfőnökök 

2023. június 2. 

(péntek) 
A Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.)  

– megemlékezés  

a trianoni békediktátumról  

(osztályszinten) 

osztályfőnökök 

2023. június 12–16. 

(hétfő-péntek) 
Ágazati alapvizsgák 

június 12.:  

szociális ágazat 

június 13–14.:  

turizmus-vendéglátás ágazat 

június 16.:  

élelmiszeripar ágazat 

érintett szakoktatók, 

osztályfőnökök 

2023. június 15-éig 

(csütörtök) 

A kimeneti mérések 

lezárásához kapcsolódó 

intézményi adatrögzítés 

lezárásának határideje 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Keveházi Zoltán 

testnevelő oktató 

2023. június 15. 

(csütörtök) 
Utolsó tanítási nap  

14.00–…: 

Tanév végi osztályozó 

konferencia 

oktatói testület 

2023. június 22.  

(csütörtök) 

8.00–12.00: 

Beiratkozás 

Urbán Judit igazgató, 

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

Tóth-Máté Maja 

iskolatitkár, 

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző, 

érintett oktatók 

2023. június 23. 

(péntek) 

 

 

 

Tanévzárás 
8.30: gyülekező az iskolában 

9.00: Te Deum  

          – tanévzáró mise és  

          tanévzáró beszéd, 

utána bizonyítványosztás a 

Belvárosi templomban 

Urbán Judit igazgató, 

osztályfőnökök 
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2023. június 26.  

(hétfő) 

9.00–…: 

Tanévzáró értekezlet 

(évértékelés, javaslatok a 

következő tanévre). 

Urbán Judit igazgató, 

oktatói testület 

Iskolai statisztikák és  

a tanulók iratanyagának 

leadása, összesítése és 

ellenőrzése 

osztályfőnökök,  

Németh Lehel 

igazgatóhelyettes 

2023. augusztus 22.  

(kedd) 
Alakuló értekezlet Urbán Judit igazgató 

2023. augusztus 25. 

(péntek) 
Javítóvizsga Németh Lehel 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök, 

érintett oktatók 

Pótbeiratkozás Tóth-Máté Irén Maja 

iskolatitkár, 

Ménesné Horváth Erika 

gazdasági ügyintéző 

2023. augusztus 31. 

(csütörtök) 
Tanévnyitó értekezlet  

   

    * A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. melléklete (A középfokú iskolai […]  

       felvételi eljárás […] lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben) alapján. 

 

  ** A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet alapján. 
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