
 

 

 
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 
Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 
 

2019/2020. 

 



1 

 

1 Bevezetés 
A 2019/2020-as tanév munkaterve a feladatokat, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős 
vezetőjét és az ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza. 

1.1 Az iskolai munkatervhez kapcsolódó egyéb dokumentumok 
Az iskolai munkaterv összeállításának alapját képezték még az egyes részterületek munkatervei  

 Kapcsolódó munkatervek 
- Idegen nyelvi munkaközösség 
- Informatikai, távközlési, elektronikai munkaközösség 
- Matematika-természettudományi munkaközösség 
- Testnevelés munkaközösség 
- Humán munkaközösség 
- Gépészeti munkaközösség 
- Épületgépész munkaközösség 
- Nyomdaipari munkaközösség 
- A kollégiumi munkaközösség 

 Az iskola általános jellegű dokumentumai 
- az iskola alapító okirata - a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán 

Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  
- az iskola pedagógiai programja 
- a munkaközösségek munkatervei 
- az iskola fejlesztési terve 
- az iskola tűzvédelmi terve 
- az iskola munkavédelmi terve 
- a szakkörök munkaterve 
- A BGSZC által kiadott szabályzatok 

1.2 1.2 Jogszabályok változása 
2019 nyarán több ponton változtak az oktatásra vonatkozó jogszabályok. A legfontosabbak 
felsorolva: 

• A magántanulói státusz megszűnik, helyébe lép az „Egyéni munkarend fogalma” 

• Az óraadók maximális óraszáma 14 óra/hét-re emelkedik. 

• A következő tanévtől a Szakma 4.0 keretében az OKJ messzemenőkig átalakításra kerül. 

2 Helyzetelemzés 
2.1 Tanulólétszámok 
Tanulóink döntő többségben Budapest és Dél-Pest, illetve az elővárosok vonzáskörzetéből 
származnak. Kevesebb, mint 7%-a érkezik iskolánkba távolabbi megyékből, külföldről. Őket a 
kollégiumunkban helyezzük el.  

Tanulóink létszáma az elmúlt években folyamatosan nőtt. A növekedés oka elsősorban a 
szakgimnáziumi osztályok beiskolázásának és a kisebb lemorzsolódásnak köszönhető, 
másodsorban a felnőttoktatás felfutásának. A jelenlegi tanulólétszám (2019.08.31.) 910 fő. Ez 
enyhe csökkenés, amely elsősorban a felnőtt esti oktatásokra való jelentkezések csökkenéséből, 
másodsorban a szakközépiskolai osztályokba való jelentkezések csökkenéséből áll össze. 
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A beiskolázásunk a szakgimnáziumi területen a terveknek megfelelően sikerült, 2 szakgimnáziumi 
és egy nyelvi előkészítő osztályt, 4 szakközépiskolai 9-es osztályt tudtunk indítani.  

A beiskolázási adatok, ebből adódóan a tantárgyfelosztás is várhatóan szeptemberben is változik. 
Végleges állapot csak szeptember utolsó hetéig változhat. 

Szakmai tanárból (épületgépészet, informatika) tanárból hiányunk van. A kollégák várhatóan 
túlóra elrendeléssel fogják a feladatokat ellátni.  

Az Airnergy (Levegő Energia) Futball Klubbal már a ötödik évtől együtt dolgozunk. A pálya építése 
még mindig halasztódik. Ez hátrányt jelent a beiskolázott tanulóknak is, mert az edzéseiket nem 
tudják ezen a pályán végezni. 

Ahogyan a korábbi években, az elmúlt évben és ebben a tanévben is rengeteg nevelési 
problémával rendelkező, nehéz családi háttérrel rendelkező diákunk van az iskolában. Gyakori az 
egy szülős család.  

A Kollégiumba felvett tanulók a korábbi évek színvonalát hozták. A kollégium 170 fővel működik. 

2.2 Dolgozói létszám változása 
A dolgozói létszám a nyugdíjba vonulókkal csökkent, illetve két tanár más iskolákba távozott. Új 
kollégák is jöttek, informatikus, épületgépész szakoktató, nyelvtanárok. A technikai dolgozók 
létszáma növekedett 2 fővel. A hiányzó tanárokat óraadókkal kell megoldanunk.  

2.3 A nyomdaipar, kiadványszerkesztés helyzete 
Az iskola nyomdaipari képzése az esti osztályok indulásával éppen fennmarad. Sikerült 
beiskolázni egy nyomdaipari technikus, és egy könyvkötő esti osztályt. 

2.4 Adminisztráció 
Iskolánk idén a szakképzés jelentős részével együtt az eKréta iskolaadminisztrációs rendszert 
használja, amely már sokat javult az előző év óta.  

Az iskola belső információ áramlásának alapvető eszköze az iskolai levelezőrendszer, ami egyes 
munkacsoportok esetén csoportmunka platform is. A tanárok hivatalos ügyekben kötelező 
jelleggel használják.  

2.5 Pedagógiai feladatok 
Iskolánk pedagógiai feladatai az intézmény Pedagógiai Programjában részletezve vannak. 
Ezekből erre a tanévre kiemelt feladatok az alábbiak 

- Az iskolába járó tanulók jobb motiválása.  
- A gyermekbarát iskola képének megerősítése és a gyakorlat elterjesztése minden 

területen.  
- A devianciák kezelése, a fegyelmi helyzet javítása 
- A tehetségek kiművelése.  
- A demokrácia fejlesztése.  
- Az egészséges életmódra nevelés.  
- Lemorzsolódás csökkentése 
- Fokozottabb figyelmet fordítunk az oktatás nevelés minőségibb módozataira. Új 

módszereket próbálunk ki a diákok motivációjának növelésére és a feladatok 
elvégzésébe – projektmódszer+ kooperatív technikák. 

- További módszereket ismertetünk meg a nevelőtestülettel, előkészítve a 
nevelőtestületet bizonyos más féle oktatási-nevelési környezet kialakítására. 
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3 Stratégiai célok és elérésük 
3.1 Beiskolázás a 2020/2021-es tanévre 
Bővíteni és legfőképpen megtartani ebben az évben is az iskola vonzerejét annak érdekében, 
hogy minőségi diákokat is tudjunk felvenni a 2020/2021-es tanévre. Az idei beiskolázások 
alapján haladást értünk el ezen a területen. 

A korábbi évekhez képest nagyobb volumenű és hatékonyságú propagandamunkát kell 
elvégezni a hetedikes és nyolcadikos tanulók iskolánkba vonzására. Egyes kollégák szerint a 
toborzást már a hatodik évfolyamon is el kellene kezdeni. Az őszi időszakban több általános 
iskola beiskolázási rendezvényén is részt veszünk, továbbá a Szakmázz és egyéb b9rzéken is ott 
leszünk. Novemberben nyitott hetet és egy nyitott családi napot szervezünk. A Centrum 
iskoláival karöltve egy országos roadshow-n is részt vesz az iskolánk. 

Az érettségi utáni beiskolázás elősegítésére reklámokat helyezünk el, elsősorban az internetes 
felületeken, de más korábban használt felületeken – az anyagi lehetőségek függvényében. 

A projekt foglalkozások szintén szolgálnak beiskolázási célokat is. 

A Szily nap és az azt megelőző éjszakai LAN party szintén szolgál beiskolázási célokat is. 

A magyarországi nyomdaipari cégekkel, valamint a Papír- és Nyomdaipari Szövetséggel szorosan 
együttműködve a nyomdaipari beiskolázás javítása elsőrendű prioritást élvez. 

A Szakmasztár versenyek is beiskolázási célokat is jelentenek, továbbá az azokban való tanulói 
részvétel egyúttal motivációs erővel is bírnak. 

 Közeljövő 
Az iskola környékén a láthatóan építkezések folynak. Az építkezések a 2020-as években 
kezdődő új Duna híd, illetve a Csepel szigeten zajló építkezések vendégmunkásai számára 
épülnek a hírek szerint. 

3.2 Az iskola partnerség szélesítése 
További együttműködési lehetőségeket keresünk olyan cégekkel, amelyek alapvetően pozitívan 
tudják befolyásolni beiskolázásunkat, gyakorlati képzőhelyként szerepelhetnek, illetve 
diákjainknak potenciális felvevő piaca lehet végzett diákjainknak.  

3.3 Kompetenciamérések eredménye 
A 2018-es kompetenciamérések eredménye azt mutatja, hogy iskolánk az alapvető 
kompetenciák terén továbbra is az átlagos színvonalon teljesít. Ez elsősorban a matematika 
területén már évek óta így van, a szakközépiskolások magyar nyelv értése az átlagtól 
minimálisan elmarad, ezért az elmúlt években több intézkedést hoztunk, ami ha nem is 
látványos, de javulást mutatott fel.  

3.4 A pedagógusok felkészítése a kihívásokra 
Az iskola pedagógusait a pedagógiai programban leírt módon hozzásegítjük a diákokkal való 
motivált, hatékony foglalkozáshoz.  

Az előző tanévben a Smart School oktatótermet több tanárunk rendszeresen használta. Erre a 
tanévre egy szakmai oktatási célokra készült számítógépes terem készült el. Ezt a termet az 
épületgépészek, gépészek fogják elsősorban használni. 

Más módszertani foglalkozásokat is szervezünk pedagógusaink részére.  



4 

 

Az asszertív kommunikációs technikák alkalmazásának tanítása, megtanulása. Konfliktus-
kezelés. 

3.5 Együttműködés a pedagógusok között 
A nevelőtestület örök problémája a különböző helyeken dolgozó kollégák közötti 
zökkenőmentes együttműködés biztosítása. Az intézmény széttagoltságából adódóan fontos a 
dolgozók csapatépítésen vegyenek részt rendszeresen, ezáltal kialakuljanak azok a szálak, 
amelyek a sikeres munkát biztosítják. Ennek érdekében a tanévben egy alkalommal a 
nevelőtestület részére egész napos kirándulást szervezünk a pedagógus napon.  

3.6 Minőségi oktatás, versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése 
Erre a tanévre átalakítottuk a munkaközösségek szerkezetét. Létrehoztuk a beiskolázással és 
tehetséggondozással foglalkozó munkaközösséget, amelynek feladata a beiskolázással 
kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a versenyek patronálása, adminisztratív intézése. 

Iskolánk kiemelt feladata ebben a tanévben is a 2020-as „Szakmasztár” verseny megszervezése 
egyes szakmákból, illetve az Euroskills 2020 verseny szervezésében és a felkészítésben is részt 
veszünk. 

3.7 Itthoni partnerkapcsolatok, Nemzetközi projektek 
Ebben a tanévben folytatódik két Erasmus+ KA2 projekt (T.A.C.K.E.D) és (G.A.M.E.S). 
Elindítottunk idén egy ERASMUS+ KA1 projektet, aminek keretében tanáraink eegy hétre job 
shadowing látogatáson vettek részt Chemnitzben és tanulóink egy-egy hónapos szakmai 
gyakorlaton vesznek részt Chemnitzben és Krakkóban.  

Az iskola tanulóinak motiválásához fontos, hogy legyenek hazai és nemzetközi partnerei az 
iskolának. Itthon több magyarországi vállalattal, külföldi vállalatok itthoni leányvállalataival van 
kapcsolata az iskolának. Ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása hagyományosan fontos 
számunkra. 

Az iskola nemzetközi kapcsolatai is a hosszú távú perspektíváinkat erősíti.  

Mindezen külföldi kapcsolatban résztvevők számára előny és alapkövetelmény, hogyha idegen 
nyelven kommunikációképesek a résztvevők. A kapcsolatokat támogatják a nyelvtanárok és a 
diákoknak motivációt jelentenek. 

A nyáron volt tanulónk Török Máté Balázs kiválósági érmet nyert a Kazany 2019 WorldSkills 
bajnokságon. 

3.8 Kollégák gyakorlati képzése, továbbképzése 
Ebben a tanévben is folytatnak tanulmányokat felsőfokú oktatási intézményekben kollégák. Ezek 
régről áthúzódó oktatás. A képzésekben való részvételt az iskola központi irányelvek alapján 
támogathatja.  

3.9 Együttműködés más felsőoktatási intézményekkel 
Iskolánk az előző tanévtől kezdve együttműködési szerződést írt alá az ELTE TTK és más 
felsőoktatási intézményekkel, gyakornokok, végzős tanárok gyakorlati oktatási helyszíne 
tárgyában. Így is igyekszünk pótolni a tanárhiányt hosszú távon. 
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3.10 A fegyelem és munkafegyelem erősítése 
Az iskola területén gondot okoznak a diákok fegyelemsértései, az igazolatlan mulasztások, a 
rongálások és a dohányzásra vonatkozó törvények betartatása. Ezen a területen erősíteni kell a 
munkát. 

A tanulók közötti erőszakos megnyilvánulások léteznek, de esetszám nem túl nagy és a 
súlyosságuk sem drámai. Az iskola tantestülete azonnal és kategorikusan fellép az abuzus, az 
erőszak minden formájával szemben.  

Ebben a tanévben fokozottabban figyelünk a technikai dolgozók és egyes pedagóguscsoportok 
munkájának ellenőrzésére. Ezek a területek: 

- A beléptető rendszer használata 
- A 0. órák megtartásának ellenőrzése 
- A szívességi helyettesítések csökkentése. 
- Az utolsó órák megtartása 
- Az iskola minden dolgozója az email címeit rendszeresen figyelje! 
- A hivatalos adatközlő felületek (email, iskolai honlap, iskola Facebook oldala) 

naprakésszé tétele 
3.11 Beszerzési és felújítási célok 
Felújítások (legfontosabb) 

- A Timót utcában az iskolaépület megkezdett nyílászáró felújítási programjának 
folytatása (NSZFH támogatástól függ) 

- A Timót utcában az iskolaépület linóleum padlózatának cseréje 
- A Tolnai Lajos utcában egyes berendezések, tűzvédelmi jelzők és berendezések javítása 

és cseréje 
- A Timót utcában a bejárati lépcsők balesetmentesítése 
- Az álmennyezet javítása 
- A vizesblokkok rendbetétele 
- A teherporta épületének rendbetétele 
- A teherportán egy távirányítóval működő elektromos kapu létrehozása – az 

eszközvédelem érdekében. 
Eszközbeszerzések 

- A tanév során folyamatosan szorgalmazzuk az oktatási infrastruktúra fejlesztését: 
számítógépek, és projektorok beszerzését.  

o Tanári laptopok beszerzése (az év folyamán legalább 80 db) 
o Elhasználódott projektorok pótlása és újak beszerzése (legalább 10 db) 

- Az újonnan kialakított 216-os szakmai- informatikai terem befejezése 
- Informatikai termek felújítása  

3.12 VEKOP pályázatok bonyolítása 
A Centrum pályázott a lemorzsolódási projektre illetve a saját és idegen tanulók idegen nyelvi 
képzésére. Ez utóbbinak iskolánk a Tolnai Lajos utcában ad helyet. ezek zajlanak 

3.13 Állandó feladatok 
- Beiskolázási program a közoktatási 9. és a szakképzési 13. évfolyamra, illetve 

beszámítással a szakképzés 14. évfolyamára, továbbá a felnőtt oktatásra és felnőtt 
képzésre. 

- Az ifjúságvédelmi tevékenység. 
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- Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a 
diákönkormányzat munkaprogramjával. 

- A DÖK működési feltételeinek javítása a tanulói felelősségérzet fokozása. A DÖK tagjait 
nagyobb mértékben vonjuk be az iskolai munkába.  

- Diákújság, iskolarádió indítása elektronikus felületen 
- A sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítése a pszichológus és 

a szociális területen dolgozók bevonásával. 
- Az osztályfőnöki munkaközösség munkájának szervezése, irányítása. 
- A tanügyi dokumentumok kezelése 
- A tanulók értékelésének módja, ütemezése, kapcsolódása a kompetencia vizsgálatokhoz 

és a pedagógiai hozzáadott érték-vizsgálathoz. 
- Érettségi és szakmai vizsgák szervezése. 
- Munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai tevékenység. 
- Iskolánk életét bemutató, az iskolában folyó képzést népszerűsítő nyomtatványok 

aktualizálása és eljuttatása az általános iskolákba és a támogató szervezetekhez, 
pályaválasztási kiállításokra.  

- Az iskolai dolgozók munkakörülményeinek lehetőség szerinti további javítása. 
- Ellátatlan órák létének megelőzése, a helyettesítések megszervezése. 
- A külkapcsolatok ápolása, lehetőség szerinti bővítése, pályázati anyag figyelemmel 

kísérése. Fokozott figyelmet fordítunk az iskolánk kapcsolatinak ápolásával is. 
- Gyermek-és ifjúságvédelmi munka színvonalának javítása. 
- Az orvosi vizsgálatokra és az osztályfőnöki órák témáira nagyobb figyelem fordítása a PP 

egészségnevelési programja szerint (évfolyamonként 10 ofő óra témája) - káros 
függőségre vezető szokások  

- Hátrányos helyzetű, RGYK, illetve védelembe vett fiatalokkal való fokozott törődés.  
- Egyéni elbírálás, segítséget igénylő tanulók foglalkozásainak megszervezése – SNI, BTM. 
-  A tanórán kívüli tevékenység repertoárjának bővítése. Kirándulások, múzeumok, 

szakmai helyszínek meglátogatása.  
- Szintfelmérő vizsgák szervezése kamarai megbízás szerint. 
- Az iskola honlapjának folyamatos aktualizálása. 
- A belső informatikai rendszer a pedagógiai munkát segítő jellegének erősítése. 
- Szakmai továbbképzések szervezése. 
- Szélesebb körű kapcsolat a külvilággal, a belső kommunikáció fejlesztése. 
- A dolgozói közösséget erősítő programok szervezése. 
- Osztályszintű orvosi vizsgálatok. 
- Szűrővizsgálat testnevelésből. 
- Közalkalmazotti orvosi vizsgálatok. 
- A vizsgákra és egyéb eseményekre beosztott pedagógusok részére előkészítő 

megbeszélés szervezése. 
- Az elektronikus napló működtetése. 
- Az osztály és iskolai szintű szülői munkaközösségek működtetése. 
- Az ellenőrzési tervek végrehajtása. 
- A kollégiumi élet normalizálása,  
- Az adatvédelmi törvények betartása és betartatása 
 

3.14 Adminisztrációs feladatok 
- A tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése. 
- A tantárgyfelosztás véglegesítése, az órarend elkészítése a kijelölt határidőig. (Szükség 

szerinti aktualizálása a tanév során.) 
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- Osztály és csoportnévsorok kialakítása, folyamatos korrekciója szükség szerinti „naprakész” 
állapotban tartása. Ez elsősorban a Diákcentrum feladata. 

- Tanévkezdést megelőző tűzvédelmi, egészségvédelmi és munkabiztonsági jegyzőkönyvek 
elkészítése. 

- Tűzvédelmi gyakorlat tartása minden területen. 
- Fogadó órák, szülői értekezletek szervezése, bejegyzése az ellenőrzőkbe, honlapra, 

elektronikus naplóba. 
- Bizonyítványok kiállítása, összefüggő szakmai gyakorlatok osztályzatának beírása. Tanév végi 

osztályzatok bejegyzése. 
- A tanmenetek munkaközösségi szinten történő kimunkálása, aktualizálása lehetőség szerinti 

egységesítése, ill. véleményezése. 
- Statisztikák elkészítése, adatszolgáltatások a fenntartó részére. 
- Szülők tájékoztatása az elektronikus ellenőrzőkben a várható tanulmányi eredményekről 

félév és tanév vége előtt. 
- Tantárgyi és egyéb felmentések igénylése határidőig; a felmentések pontos bejegyzése a 

naplókba, törzslapra, bizonyítványba, azok ellenőrzése. 
- 2020. február 2.-ig a tanulók, ill. a kiskorú tanulók szüleinek (gondviselőinek) értesítése az 

első félévben elért tanulmányi eredményekről 
- A KIR pontos, időbeli frissítése, az ASCÓrarend és az elektronikus napló szinkronjának 

megőrzése 
- Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratanyagok (hiányzási felszólítások, igazolások, késések) 

„naprakész” dokumentálása. A dokumentumok nyomtathatók az elektronikus naplóból. 
- Irattár rendezés (törzslapok, naplók, dolgozatok 
- Fegyelmező intézkedések szakszerű végrehajtása.  
- Beiratkozások lebonyolítása 2020. június 26-ig.  
- Pótbeiratkozás: 2020. július és augusztus minden szerdáján és 2020. augusztus 31-ig. 
- Beléptető kártyák rendszeres ellenőrzése. 
- Gépjármű belépők rendszeres ellenőrzése, kiadása. Áttérés a beléptető rendszerrel 

nyilvántartott gépjárműforgalomra. 
- Munkaköri leírások áttekintése és szükség szerinti aktualizálása. 
- A nevelési-oktatási tevékenységen túli munkavégzés adminisztrálása 
- Együttműködési megállapodások szükség szerinti aktualizálása az iskolánkban folyó oktatást 

támogató szakmai, civil, érdekvédelmi és gazdálkodó szervezetekkel. 
- A Centrum szabályzatainak ismertetése a dolgozókkal, a megismerési nyilatkozatok aláíratása 

és publikálás a weboldalon. 
 

3.15 Belső ellenőrzési feladatok 
 Pedagógia 

3.15.1.1 Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó 
- Óralátogatás különböző céllal (pályakezdő, új kolléga, tantárgygondozás). 
- Dokumentumok ellenőrzése (pl. tanmenetek). 
- Rendezvények, ünnepségek. 
- Tanórán kívüli foglalkozások (könyvtár, fakultáció, szakkör, korrepetálás, verseny). 

3.15.1.2 Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek 
- Gólyatábor 
- Kirándulás 
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- Közművelődési intézmények látogatása 
- DÖK 
- Szakmai szervezetek 
- Szülői Fórum 
- Fogadóórák, szülői értekezletek 
- Külső gyakorlati képzőhelyek 
- Partnercégek 

3.15.1.3 Minőségfejlesztés 
- Pedagógus értékelés 
- Iskolai önértékelés 
- Életpálya modell kapcsán portfoliók kialakítása 
- IMIP 
- Pedagógiai Program 
- Tanulói szokásrendszer 
- Értékelés (osztályzatok aránya, szülői tájékoztatás) 
- Mérések, vizsgálatok (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés, attitűd vizsgálat) 
- Belső szabályozók betartásának ellenőrzése 

3.15.1.4 Pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások 
- Szociális érzékenység, 
- Empátia 
- Bánásmód 
- Pozitív értékelés 
- Új módszerek elterjesztése 

3.15.1.5 Egyéb 
- Gyermekvédelem 
- Továbbtanulás 
- Beiskolázás 
- Ügyeleti rendszer 
- Házirend 
- A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 
- Továbbképzéseken való részvétel ellenőrzése 
- Az iskolai munkaközösségek együttműködésének szintje 

3.15.1.6 Tanügyigazgatás 
- E-napló és naplók, törzslapok, ellenőrzők, bizonyítványok 
- Statisztika 
- Tantárgyfelosztás 
- Órarend naprakészen tartása 
- Mulasztások pontos adminisztrálása. 
- Beiratkozás megszervezése 
- Beiskolázási feladatok 
- Vizsgák megszervezése 
- Tanév rendje 
- A nevelési oktatási feladatokon túli munkavégzés 
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3.15.1.7 Munkáltatói feladatok 
- Átruházott jogkörök ellenőrzése (munkaközösség-vezetők, intézményvezető-

helyettesek) 
- Személyzeti munka (jubileumi jutalom, jutalmazás, megbízás) előkészítése 
- A munkaidő pontos betartása, betartatása 
- A technikai dolgozók munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (BGSZC főigazgató 

helyettessel együttműködve) 
- Új kollégák beilleszkedésének biztosítása 

 Gazdálkodási kérdések a Kancellárhelyettessel együttműködve  
- Beszerzések 
- AV- és informatikai eszközök nyilvántartása és általános karbantartása, pótlása, állaga 
- Szakleltárok létrehozása után biztonságos őrzése 
- Karbantartás 
- Egyéb bevételek megvalósulásának ellenőrzése 
- Biztonságtechnikai előírások betartása 
- Túlóra, helyettesítés elszámolása 
- Pedagógus továbbképzések 
- Továbbtanulás, pedagógus továbbképzés kiadásainak vizsgálata 
- Az iskolai beléptetőrendszer használata 

 Iskola és társadalom 
- Iskola közéleti tevékenysége 
- Az iskola menedzselése 
- Kapcsolattartás más szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal 

 Egyéb 
- Munka-, tűz-és vagyonvédelem 
- Rendszeres orvosi ellátás biztosítása 
- Tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése 
- Dekoráció  
- Tantermek, folyosók, udvar, szertárhelyiségek tisztítása, takarítása. 
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4 Nevelési feladatok 
A fentiek ismeretében a tanévi feladatainkat ellenőrzéseinket igyekeztünk a megváltozott tanulói 
összetételhez igazítani. Elsődleges szempontként tekintjük a nevelési feladatokat. Célunk az 
iskola életéből továbbra is távoltartani azokat a problémákat, melyek súlyosan jelentkeznek a 
mai ifjúság körében. Így különös figyelmet fordítunk az ifjúságvédelmi felelős munkájára, a drog, 
az erőszak megelőzésére az iskolai agresszió megfékezésére. 

5 Általános feladatok 
Feladat Felelős Határidő 

Komplex személyiségfejlesztés feladatainak 
meghatározása 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 

folyamatos 

Diákközgyűlés szervezése Fábián Zoltán ig. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 
Pelih Alla DÖK 
Minden of. és of. helyettes 

folyamatos 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések 
megszervezése,  

dr. Treitz Judit ig. h. 
Monostoriné Varga Katalin 
Csányi Szilvia 
Humán mk. 

folyamatos 

Tanulóink esztétikai nevelése érdekében a 
színház- és múzeumlátogatások szervezése 

dr. Treitz Judit ig. h. folyamatos 

Az agresszív, durva megnyilvánulások ellen 
tanulóink kulturált beszédre szoktatásával 
kapcsolatos feladatok meghatározása 

Iváncsy Bernadett of. mkv  folyamatos 

Hazafiságra nevelés osztályfőnöki 
feladatainak meghatározása, Magyarország 
értékeinek megismertetése, kirándulások 
tervezése (kirándulás időpontja) 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 

folyamatos 

Az iskolai fegyelmi helyzet javításával 
kapcsolatos feladatok, az egyes elvárások 
követelményeinek meghatározása 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 
minden of 

folyamatos 

A fiatalkorúak felkészítése a munkába 
álláshoz. Harc a bűnözés, a káros 
szenvedélyek ellen 

Liszkai Ágnes nev. ig.h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 
minden of. 

folyamatos 

A tanulmányi munka színvonalának 
emelésével kapcsolatos feladatok  
meghatározása (tanulószobai korrepetálás 
felzárkóztatás)elsősorban a 9. évfolyamon 

Liszkai Ágnes nev. ig.h. 
minden of. 

folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

A tehetséggondozás eredményessége 
érdekében fokozni kell az emeltszintű 
érettségire jelentkezők felsőfokú 
továbbtanulásra esélyes tanulók, 
tanulmányi versenyre jelentkezők 
felkészítését 

Fábián Zoltán ig. 
Liszkai Ágnes ig.h. 
dr. Treitz Judit ig. h. 
Dallos Gergely műszaki ig.h. 
Bujdosó Balázs gyak. okt. vez. 

folyamatos 

Az anyanyelvi kultúra, az olvasottság, 
színvonalának emelése érdekében növelni 
kell a könyvtári órák számát, emelni kell a 
színházlátogatásokat, törekedni kell arra, 
hogy az iskolai rendezvények érdekesek 
legyenek tanulóink számára. Színvonalas 
kultúrprogramokkal, múzeum-
látogatásokkal, irodalmi sétákkal 
érdeklődővé kell tenni tanulóinkat 

Bihari Klára könyvtáros 
Csányi Szilvia mk.v. 
 

folyamatos 

A szakkörök, szaktanfolyamok, munkájának 
szervezése 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Dallos Gergely műszaki ig.h. 

folyamatos 

A veszélyeztetett, szociálisan nehéz 
helyzetben lévő tanulókkal állandó 
kapcsolattartás: beszélgetés velük, 
figyelemmel kísérni sorsukat. A Szily 
kollégium és iskola szoros együttműködése, 
különös figyelemmel a Szily-s tanulókra. 

Liszkai Ágnes nev. ig.h. 
minden osztályfőnök 
Pataky Andrea, 
Várkonyi Virág 

folyamatos 

Az egészségkárosító szerek használatával 
kapcsolatos felvilágosító munka erősítése. 
Külső előadók meghívása orvosi 
ismeretterjesztő előadások szervezése. 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Pelih Alla DÖK 
Várkonyi Virág,  
Pataky Andrea  
minden of. 

folyamatos 

A szülői ház partneri kapcsolatának 
erősítése, rendszeres információcsere, 
rendezvények. Az SZMK újraválasztása, 
tevékenységük koordinálása. Házirend 
ismertetése. 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv  

folyamatos 

Hiányzások törvény szerinti dokumentálása, 
informálása, ismertetése, a beléptető 
rendszer működésének figyelemmel 
kísérése, elektronikus napló kezelése 

Liszkai Ágnes ig. h. 
Iváncsy Bernadett of. mkv 
minden osztályfőnök 
Dallos Gergely 

folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

Az iskola tulajdonának megóvása 
érdekében javítani kell a tanári 
folyosóügyelet színvonalát. Rendszeressé 
kell tenni az ellenőrzést.  

Liszkai Ágnes ig.h. 
dr. Treitz Judit ig. h. 
Dallos Gergely ig.h. 
Bujdosó Balázs gyak., okt., vez 

folyamatos 

Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok 
tervezése, folyamatos ellenőrzése 
balesetbiztosítás. Telephelyek 
biztonságának figyelemmel kísérése. 

Dallos Gergely  
műszaki ig.h. 
 

folyamatos 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 
ismertetése a tanulókkal.  
Tanműhelyek munkavédelmi oktatásai. 

Dallos Gergely ig.h. 
Bujdosó Balázs gyak. okt. vez 

első tanítási 
nap, ill. 
folyamatos 

Rendszeres ellenőrzések, szemlék tervezése Dallos Gergely műszaki ig.h. 
Bujdosó Balázs gyak. okt. vez. 

folyamatos 

Az iskola egész területén fokozni kell az 
állagvédelmet.Átgondoltan kell szervezni a 
karbantartásokat. Kiemelten kell kezelni az 
energiahordozók felhasználását 

Fábián Zoltán ig. 
Dallos Gergely műszaki ig.h. 
Gondnokok 

folyamatos 

Nyitott hét Dallos Gergely műsz. ig.h. 
Rónai András 
Bujdosó Balázs 
Nevelőtestület 

2018 
november 

Részvétel általános iskolai pályaválasztási 
értekezleteken, propaganda anyag 
készítése 

Fábián Zoltán ig.  
Rónai András 
Szöllősi Tamás  
Kövi Béla 

folyamatos 

Részvétel pályaválasztási börzéken Fábián Zoltán ig. 
Dallos Gergely műszaki ig.h. 
Rónai András 
szakmai tanárok 

folyamatos 

Érettségi, technikus, szakmunkás vizsgák, 
felkészítő korrepetálások szervezése 

Liszkai Ágnes ig.h. 
Dallos Gergely ig. h. 
Bujdosó Balázs 

folyamatos 

Felsőfokú továbbtanulások előkészítése, 
szervezése, követése. Munkába állt tanulók 
utánkövetése  

Dallos Gergely műszaki ig.h. 2019 február 

„Szakmasztár” elődöntő és döntő 
megszervezése 

Dallos Gergely ig. h. 
Bujdosó Balázs 
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6 Versenyeken indulunk 
- Szakma Kiváló Tanulója Versenyre több szakmában készítünk fel és indítunk el tanulókat 
- OKTV tantárgyak 
- Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 

6.1 Humán munkaközösség 
- Ferencvárosi Művelődési Ház szavalóversenye 
- Természettudományos munkaközösséggel pontgyűjtő verseny 

6.2 Informatika 
• OKTV programozói és alkalmazói kategória 
• Nemes Tihamér OKATV (ugyan az, mint az OKTV, csak kicsiknek) programozás és 

alkalmazói kategória 
• ITE (IT alapok) 
• C3 Szabadfogású Számítógép Verseny: 19 év alatti fiatalok innovatív versenye  
• FKIAV (Fővárosi verseny) alkalmazói 
• Neumann János Nemzetközi Programtermék Verseny: nem tanulmányi verseny, hanem 

a c3-hoz hasonlóan kreatív számítógép használat 
• OSZTV (Szakma Sztár végzős technikusok versenye)  

6.3 Testnevelés 
- Mikulás Kupa 
- Futsal országos bajnokság 
- házi bajnokságok  

6.4 Matematika, Természettudomány 
- Bólyai csapatjáték 
- ORCHIDEA-PANGEA 
- Zrínyi 
- Szily-Tortúra” 

6.5 Gépészet 
- OKTV, OSZT 

6.6 Épületgépészet 
- OSZTV, OKTV - Szakma Sztár verseny 
- VGF Szaklap versenye 
- Bosch verseny 
- Európai Rév Intézet Rézversenye 
- Trinec nemzetközi verseny 
- Euroskills válogató verseny 

6.7 Nyomdaipar 
- Nemzetközi fotóverseny, Pozsony 
- OSZTV 

7 Indítandó szakkörök, klubok 
- Filmklub: Huszár Krisztina, Csányi Szilvia 
- Idegen nyelvű filmklub: idegen nyelvi munkaközösség 
- Informatikai felzárkóztató, verseny-előkészítő 
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- Természettudományos felzárkóztató, verseny-előkészítő 
- Épületgépész és gépész verseny előkészítő 
- Nyomdaipari előkészítő, tehetségfejlesztő 

8 Tanárok funkciói, reszortfelelősök 
Munkaközösségek irányítása  
A humán munkaközösségek irányítása 

- magyar nyelv-és irodalom munkaközösség 
- idegen nyelvi munkaközösség 
- osztályfőnöki munkaközösség 

dr. Treitz Judit igh. 
Csányi Szilvia mkv. 
Sinka Zsuzsanna 
Iváncsy Bernadett 

A természettudományi munkaközösségek irányítója 
- matematika, természettudomány munkaközösség  
- testnevelés 

Liszkai Ágnes ig. h. 
Nagy Vonnák József mkv. 
Lantos Zsolt Gáborné 

A műszaki elméleti munkaközösségek 
- gépész épületgépész munkaközösség 
- informatikai mk., távközlés - elektronika mk. 
- nyomdaipari munkaközösség 

Dallos Gergely műszaki ig.h. 
Farkas György 
Szurmainé Szemán Zita 
Márkus Gábor 

- kollégium Horváth Henriette 
Egyéb reszortfelelősök  
- SZMK összekötő    Iváncsy Bernadett 
- Ifjúságvédelmi felelős, a nevelési csoport vezetője Várkonyi Virág 
- Tanuló balesetbiztosítási felelős Csúcs Sándorné 
- Közönségszervező Monostoriné Varga Katalin 
- Könyvtáros Bihari Klára 
- Diákmozgalmat segítő tanár Pelih Alla 
- Energetikus Kincses Ernő  
- Minőségbiztosítás irányítója Kövi Béla 
- Beiskolázási felelős Rónai András 
- Labdarúgás Pördi Ádám 
- Kosárlabda Lantos Zsoltné 
- Fejlesztő pedagógus Centrum utazó pedagógus 
- Pszichológus Várkonyi virág 
- Szociális munkás Pataky Andrea 

 
Budapest, 2019. szeptember 1. 

 

  .........................................  
 Fábián Zoltán 
 tagintézményvezető 
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9 Az egyes területek/munkaközösségek feladatai 
9.1 Kollégiumi munkaközösség tervei 
A tantestületi megbeszélések, értekezletek – a heti munkaidőben, 30+2 órán belül – havi egy 
alkalommal összevontan történnek. Ez a munkaszervezés lehetővé teszi a megbeszélések 
egységes tartalmi követelményének kialakítását is. A megbeszéléseket segíti továbbá, a belső 
levelezési rendszer, valamint a személyes egyeztetések. 

A havi értekezletek témái: 

DÁTUM TÉMA 

  

 Leadandó dokumentumok, határidők. 

 Aktualitások. 

 Munkarend áttekintése, tanulói órabeosztások, FZ, TG, SZI, 
áttekintése, indítása. KNOAP foglalkozások indítása. 

 Aktualitások. 

 Rendezvények értékelése-előkészítése, dokumentum 
ellenőrzés, belső ellenőrzés. 

Aktualitások. 

 Negyedéves értékelés előkészítése. 

Aktualitások. 
 

 
Szabadidős foglalkozások értékelése. 

Aktualitások. 

  

 Félév eddigi eredményeinek értékelése, félévzárás 
feladatainak megbeszélése. 

Aktualitások. 

 Karácsonyi ünnepség előkészítése. Feladatok elosztása, 
résztvevő tanulók, tervezés, stb. 

 Félévi beszámolók, statisztikák, értékelések 
előkészítése. Féléves tagintézményi záró értekezlet 

és szülői értekezlet előkészítése. 

Aktualitások. 
 

 Tanulmányi eredmények alakulása. I. félév értékelő 
kollégiumi gyűlés előkészítése. 

 A második félév feladatainak áttekintése. Dokumentum 
ellenőrzés. 

 
Aktualitások. 
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 A második félév rendezvényeinek áttekintése, feladatok 
átgondolása. 

 Aktualitások. 

 Mérési eredmények kiértékelése, dokumentumainak 
áttekintése. 

Aktualitások. 

 Tanulmányi eredmények begyűjtésének és negyedéves 
értékelés előkészítése. 

Aktualitások. 
 

 Végzősök számba vétele, újrajelentkezések 
előkészítése.  

Aktualitások. 
 

 Létszámok ellenőrző áttekintése. Érettségik, szünetek, 
stb. feladatainak áttekintése. 

Aktualitások. 
 

 Újra jelentkezők számba vétele. Nyári gyakorlatosok 
nyilatkoztatása. 

Aktualitások. 
 

 Ballagás szervezése. 

 Aktualitások. 

 Munkatervek áttekintése. 

Aktualitások. 

Tanévzárás feladatainak áttekintése, létszámok 
egyeztetése. 

Aktualitások. 

Beszámolók, statisztikák előkészítése. 

Aktualitások. 

Tanév hátralevő feladatainak megbeszélése, beleértve a 
következő tanév előzetes tervezési feladatait is. 

 Aktualitások. 

 
 

 

 



Iskolai események 
 

Nap Dátum A hét 
napja 

Tervezett 
program/feladat 

megnevezése  
Iskola (Timót) 

Tervezett 
program/felada
t megnevezése  

Telephely 
(Tolnai) 

Tervezett 
program/felada
t megnevezése 

 Kollégium 

Hosszabb iskolai programok Országos határidők / időpontok 

179           
 

  
 

  

 2019.08.26 hétfő Alakuló ért. Korrep. Mk. Értekezlet       
 2019.08.27 kedd Javítóvizsgák írásb. + pótbeiratkozás       
 2019.08.28 szerda Javítóv. szób./ gyak.  + 

pótbeiratkozás   ERASMUS: tanári Chemnitz   

 2019.08.29 csütörtö
k           

 2019.08.30 péntek Nyitóértekezlet 9:00       

  2019.08.31 szombat           
  2019.09.01 vasárnap     Beköltözés     

1 2019.09.02 hétfő Tanévnyitó 9. évfolyam számára       
2 2019.09.03 kedd           
3 2019.09.04 szerda Szakmai vizsga jelentkezés határideje       

4 2019.09.05 csütörtö
k           

5 2019.09.06 péntek Záradékolás határideje       
  2019.09.07 szombat           
  2019.09.08 vasárnap           

6 2019.09.09 hétfő Esti oktatások kezdőnapja       

7 2019.09.10 kedd Szülői értekezlet, 
17:00         

8 2019.09.11 szerda           
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9 2019.09.12 csütörtö
k 

   I. Kollégiumi 
gyűlés     

10 2019.09.13 péntek           
  2019.09.14 szombat           

  2019.09.15 vasárnap       
 
  
 

  

11 2019.09.16 hétfő Tanmenetek leadásának határideje       
12 2019.09.17 kedd           
13 2019.09.18 szerda       Erasmus: T.A.C.K.E.D. - Rodosz   

14 2019.09.19 csütörtö
k     Ismerkedési Est 

(Vetítő)?     

15 2019.09.20 péntek           
  2019.09.21 szombat           
  2019.09.22 vasárnap           

16 2019.09.23 hétfő           
17 2019.09.24 kedd         
18 2019.09.25 szerda           

19 2019.09.26 csütörtö
k           

20 2019.09.27 péntek 
Induló osztályok 
adminisztrációjána
k leadása 

        

  2019.09.28 szombat           
  2019.09.29 vasárnap           

21 2019.09.30 hétfő          

22 2019.10.01 kedd         Mi a pálya? Beiskolázási 
rendezvény - Ferencvárosi börze 

23 2019.10.02 szerda         Szak. írásb + szób. vizsg 

24 2019.10.03 csütörtö
k     Gólyaavató a 

városban     

25 2019.10.04 péntek         Weishaupt rendezvény 
Biatorbágyon 

  2019.10.05 szombat           
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  2019.10.06 vasárnap           
26 2019.10.07 hétfő           
27 2019.10.08 kedd         

Szakmázz kiállítás 
28 2019.10.09 szerda         

29 2019.10.10 csütörtö
k           

30 2019.10.11 péntek         Weishaupt rendezvény 
Biatorbágyon 

  2019.10.12 szombat           
  2019.10.13 vasárnap           

31 2019.10.14 hétfő       
 
  
 

32 2019.10.15 kedd           
33 2019.10.16 szerda       Kispesti börze Európai Szakképzési hét 

34 2019.10.17 csütörtö
k 

Gólyaavató 
Szakgimnázium         

35 2019.10.18 péntek Gólyaavató Szakközépiskola     Felvételi tájékoztatók, tanulmányi 
területek 

  2019.10.19 szombat           
  2019.10.20 vasárnap           

36 2019.10.21 hétfő           

37 2019.10.22 kedd 

Nemzeti Ünnep 
megemlékezés 
kirajzással - 3 
tanítási óra 
megtartva 

        

  2019.10.23 szerda Nemzeti ünnep     

38 2019.10.24 csütörtö
k           

39 2019.10.25 péntek           
  2019.10.26 szombat           
  2019.10.27 vasárnap           

  2019.10.28 hétfő       Iskolai kirándulás (önköltséges): 
Szerbia   
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  2019.10.29 kedd Őszi szünet    
  2019.10.30 szerda          

  2019.10.31 csütörtö
k           

  2019.11.01 péntek           
  2019.11.02 szombat           
  2019.11.03 vasárnap           

40 2019.11.04 hétfő          

41 2019.11.05 kedd           
42 2019.11.06 szerda           

43 2019.11.07 csütörtö
k     Halloween buli     

44 2019.11.08 péntek           
  2019.11.09 szombat           
  2019.11.10 vasárnap           

45 2019.11.11 hétfő       
 
  
 

  

46 2019.11.12 kedd          
47 2019.11.13 szerda       Nyitott hét   

48 2019.11.14 csütörtö
k           

49 2019.11.15 péntek           
PO 2019.11.16 szombat Családi nyitott nap         
  2019.11.17 vasárnap           

50 2019.11.18 hétfő           
51 2019.11.19 kedd Nevelőtestületi ért. + Fogadó óra       
52 2019.11.20 szerda           

53 2019.11.21 csütörtö
k           

54 2019.11.22 péntek           
  2019.11.23 szombat           
  2019.11.24 vasárnap           

55 2019.11.25 hétfő           
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56 2019.11.26 kedd           
57 2019.11.27 szerda           

58 2019.11.28 csütörtö
k           

59 2019.11.29 péntek           

  2019.11.30 szombat       Iskolai kirándulás (önköltséges): 
Pozsony   

  2019.12.01 vasárnap           

60 2019.12.02 hétfő Mikulás kupa 
kezdete     

 
  
 

  

61 2019.12.03 kedd           
62 2019.12.04 szerda          

63 2019.12.05 csütörtö
k     Kollégiumi 

Mikulás Erasmus: T.A.C.K.E.D.   

64 2019.12.06 péntek           

65 2019.12.07 szombat 

Sportnap 
(korcsolya), 
szakmai 
műhelymunka 

Tótfalusi nap - 
Beiskolázási 
rendezvény - 
Mikulás 
ünnepély 

    Munkanap!!!! 

  2019.12.08 vasárnap           
66 2019.12.09 hétfő           
67 2019.12.10 kedd           
68 2019.12.11 szerda           

69 2019.12.12 csütörtö
k           

70 2019.12.13 péntek           
TN
M 2019.12.14 szombat Szalagavató!     Munkanap 

  2019.12.15 vasárnap           
71 2019.12.16 hétfő       

Karácsonyi időszak 
  

71 2019.12.17 kedd        
72 2019.12.18 szerda         
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73 2019.12.19 csütörtö
k         

74 2019.12.20 péntek Osztálykarácsonyok      
  2019.12.21 szombat           
  2019.12.22 vasárnap           
  2019.12.23 hétfő           
  2019.12.24 kedd           
  2019.12.25 szerda Téli szünet     

  2019.12.26 csütörtö
k           

  2019.12.27 péntek           
  2019.12.28 szombat           
  2019.12.29 vasárnap           
  2019.12.30 hétfő           
  2019.12.31 kedd ÚJÉV     
  2020.01.01 szerda           

  2020.01.02 csütörtö
k           

  2020.01.03 péntek           
  2020.01.04 szombat           

  2020.01.05 vasárnap     Kollégium 
nyitása     

75 2020.01.06 hétfő           
76 2020.01.07 kedd           
77 2020.01.08 szerda           

78 2020.01.09 csütörtö
k           

79 2020.01.10 péntek           
  2020.01.11 szombat           
  2020.01.12 vasárnap           

80 2020.01.13 hétfő           
81 2020.01.14 kedd           
82 2020.01.15 szerda           
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83 2020.01.16 csütörtö
k           

84 2020.01.17 péntek           
  2020.01.18 szombat Központi írásbeli felvételi 10:00       
  2020.01.19 vasárnap           

85 2020.01.20 hétfő          
86 2020.01.21 kedd           

87 2020.01.22 szerda 
A magyar kultúra 
napja - 
megemlékezés 

        

88 2020.01.23 csütörtö
k           

89 2020.01.24 péntek 

Az első félév utolsó 
tanítási napja; 
osztályozó 
konferenciák - 
rövidített órák 

        

  2020.01.25 szombat           
  2020.01.26 vasárnap           

90 2020.01.27 hétfő A holokauszt napja         
91 2020.01.28 kedd           
92 2020.01.29 szerda           

93 2020.01.30 csütörtö
k           

94 2020.01.31 péntek Bizonyítványosztás       
  2020.02.01 szombat           
  2020.02.02 vasárnap           

95 2020.02.03 hétfő       
 
  
 

  

96 2020.02.04 kedd Félévi nevelőtestületi értekezlet - 
szülői értekezlet       

97 2020.02.05 szerda       Szakm. írasb.    

98 2020.02.06 csütörtö
k     II. Kollégiumi 

gyűlés   A közp. Írásbeli eredmények 
kiértesítése 
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99 2020.02.07 péntek           
  2020.02.08 szombat           
  2020.02.09 vasárnap           
TN
M 2020.02.10 hétfő 

Síszünet 
      

TN
M 2020.02.11 kedd       

100 2020.02.12 szerda           

101 2020.02.13 csütörtö
k           

102 2020.02.14 péntek 
Jelentkezés: 
érettség, szakmai 
vizsga 

        

  2020.02.15 szombat           
  2020.02.16 vasárnap           
103 2020.02.17 hétfő           
104 2020.02.18 kedd           
105 2020.02.19 szerda           

106 2020.02.20 csütörtö
k     Kollégiumi 

fasang     

107 2020.02.21 péntek           
  2020.02.22 szombat           
  2020.02.23 vasárnap           
108 2020.02.24 hétfő           

109 2020.02.25 kedd 
A kommunizmus 
áldozatainak napja 
- megemlékezés 

        

110 2020.02.26 szerda           

111 2020.02.27 csütörtö
k           

112 2020.02.28 péntek           
  2020.02.29 szombat           
  2020.03.01 vasárnap           
113 2020.03.02 hétfő          
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114 2020.03.03 kedd           
115 2020.03.04 szerda         Pénzügyi témahét 

116 2020.03.05 csütörtö
k     

Kollégiumi 
szavalóvereny 
(Vetítő)? 

    

117 2020.03.06 péntek           
  2020.03.07 szombat           
  2020.03.08 vasárnap           
118 2020.03.09 hétfő           
119 2020.03.10 kedd           
120 2020.03.11 szerda        

121 2020.03.12 csütörtö
k         

122 2020.03.13 péntek Március 15. (Ünnepély) - kirajzás Március 15. 
(Ünnepély)   Szóbeli felvételi vége 

  2020.03.14 szombat           
  2020.03.15 vasárnap           

123 2020.03.16 hétfő       Jelentkezők felvételi jegyzéke 
honlapra 

124 2020.03.17 kedd           
125 2020.03.18 szerda           

126 2020.03.19 csütörtö
k     

Kollégiumok 
Közötti 
Sportverseny 
(Lehet más koli 
szervezi, SCS 
tudja majd 
később?) 

    

127 2020.03.20 péntek           
  2020.03.21 szombat           
  2020.03.22 vasárnap           

128 2020.03.23 hétfő         
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129 2020.03.24 kedd           
130 2020.03.25 szerda         Digitális témahét 

131 2020.03.26 csütörtö
k     Zenés délután    A jelentkezettek listáját megkapjuk 

132 2020.03.27 péntek           
  2020.03.28 szombat           
  2020.03.29 vasárnap           
133 2020.03.30 hétfő           

134 2020.03.31 kedd Nevelőtestületi értekezlet (aktuális kérdések) - szülői 
értekezlet     

135 2020.04.01 szerda          

136 2020.04.02 csütörtö
k     Koli Nap     

137 2020.04.03 péntek           
  2020.04.04 szombat           
  2020.04.05 vasárnap           
138 2020.04.06 hétfő       

12. évfolyam próba érettségi 
  

139 2020.04.07 kedd         
TN
M 2020.04.08 szerda Szily nap - "A költészet napja" a nap egyik állomása      

  2020.04.09 csütörtö
k           

  2020.04.10 péntek         Nagypéntek 
  2020.04.11 szombat Tavaszi szünet     
  2020.04.12 vasárnap           
  2020.04.13 hétfő           

  2020.04.14 kedd     Kollégium 
nyitása     

140 2020.04.15 szerda           

141 2020.04.16 csütörtö
k 

A holokauszt 
magyar 
áldozatainak 
emléknapja 

        

142 2020.04.17 péntek           



10 

 

  2020.04.18 szombat           
  2020.04.19 vasárnap           

143 2020.04.20 hétfő       
Szakmasztár Döntő 

 
Végleges felvételi rangsor

 

144 2020.04.21 kedd         
145 2020.04.22 szerda       Fenntarthatósági témahét 

146 2020.04.23 csütörtö
k     Végzősök 

búcsúztatója     

147 2020.04.24 péntek         NETFIT mérések utolsó napja 
  2020.04.25 szombat           
  2020.04.26 vasárnap           
148 2020.04.27 hétfő           

149 2020.04.28 kedd         Felvételi / elutasító értesítő 
kiküldése 

150 2020.04.29 szerda Utolsó tanítási nap, végzősök zárása: 
3 óra megtartva      

TN
M 2020.04.30 csütörtö

k Ballagás Ballagás     Utolsó tanítási nap a végzősöknek 

  2020.05.01 péntek A Munka Ünnepe     
  2020.05.02 szombat           
  2020.05.03 vasárnap           

151 2020.05.04 hétfő É: magyar   
 
  
 Írásbeli alapvizsgák és kis érettségik 

hete  
(10-11. évfolyam) 

délután 

  

152 2020.05.05 kedd É: matematika        
153 2020.05.06 szerda É: történelem        

154 2020.05.07 csütörtö
k É: angol       

155 2020.05.08 péntek É: német     Írásbeli érettségi 
  2020.05.09 szombat           
  2020.05.10 vasárnap           
156 2020.05.11 hétfő         szakmai írásb. 
157 2020.05.12 kedd         szakmai írásb. 
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158 2020.05.13 szerda É: Szakmai 
vizsgatárgyak          

159 2020.05.14 csütörtö
k 

É: informatika 
közép szint       szakmai írásb. 

160 2020.05.15 péntek       szakmai írásb. Rendk. Felvételi 
eljárásról döntés 

  2020.05.16 szombat           
  2020.05.17 vasárnap           
161 2020.05.18 hétfő           
162 2020.05.19 kedd           
163 2020.05.20 szerda           

164 2020.05.21 csütörtö
k     Koli piknik     

165 2020.05.22 péntek         
  2020.05.23 szombat           
  2020.05.24 vasárnap           
166 2020.05.25 hétfő       

 
alapvizsgák és 

kis érettségi szóbelik
 

  
167 2020.05.26 kedd         

168 2020.05.27 szerda Országos  
kompetenciamérés       

169 2020.05.28 csütörtö
k     III. Kollégiumi 

gyűlés szakmai vizsga pótnap 

170 2020.05.29 péntek Peadagógus napi 
ünnepély       

  2020.05.30 szombat       Iskolai kirándulás (önköltséges): 
Szlovénia-Olaszország 

  
  2020.05.31 vasárnap         
  2020.06.01 hétfő Pünkösd hétfő      

171 2020.06.02 kedd Trianon 100. 
évfordulója     

 
  
 

  

172 2020.06.03 szerda          

173 2020.06.04 csütörtö
k           

174 2020.06.05 péntek           
  2020.06.06 szombat           
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  2020.06.07 vasárnap         Emelt érettségi szóbeli 
175 2020.06.08 hétfő           
176 2020.06.09 kedd           
177 2020.06.10 szerda           

178 2020.06.11 csütörtö
k           

179 2020.06.12 péntek 
Utolsó tanítási nap; 
osztályozó 
konferenciák 

        

  2020.06.13 szombat       Iskolai kirándulás (önköltséges): Alsó 
Ausztria természeti kincsei   

  2020.06.14 vasárnap           

 2020.06.15 hétfő       
 
  
 

  

 2020.06.16 kedd           
 2020.06.17 szerda       Közép. érettségi szóbeli   
 2020.06.18 csütörtö

k           
 2020.06.19 péntek           
  2020.06.20 szombat         
  2020.06.21 vasárnap           
 2020.06.22 hétfő           
 2020.06.23 kedd           
 2020.06.24 szerda tanévzáró     Beiratkozás: 9. osztályba   
 2020.06.25 csütörtö

k       Beiratkozás: érettségi utáni 
évfolyamok   

 2020.06.26 péntek           
  2020.06.27 szombat           
  2020.06.28 vasárnap           
 2020.06.29 hétfő Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet     
 2020.06.30 kedd           
 2020.07.01 szerda           
 2020.07.02 csütörtö

k           
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 2020.07.03 péntek           
  2020.07.04 szombat           
  2020.07.05 vasárnap           
 2020.07.06 hétfő           
 2020.07.07 kedd           
 2020.07.08 szerda           
 2020.07.09 csütörtö

k           
 2020.07.10 péntek           
 2020.07.11 szombat           
  2020.07.12 vasárnap           
         

  



Budapest, 2019. augusztus 31. 

 

 ……………………………………………. 

 Fábián Zoltán 

 tagintézményvezető 


