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Tanévünk kiemelt céljai

1. Tehetséggondozás
 Igény szerint, közép és emelt szintű érettségire, versenyre felkészítés.
2. Lemorzsolódás csökkentése
 Szociális segítői szolgálat igénybevétele
 Fejlesztő munkatárs igénybevétele
 Pszichológus munkatársunk támogatásának elősegítése diákoknál és
tanároknál egyaránt
3. Kompetenciahiányosságok célzott felszámolása
 Belső kompetenciamérés 9. és 10. évfolyamon.
 Kompetenciafejlesztés a kompetenciahiányosságokkal rendelkező
diákoknál.
4. A megnövekedett tanári állományhoz
kommunikációs rendszer kialakítása

szükséges

 Rendszeres munkaközösségi és vezetői értekezletek
 Évi két negyedéves osztálymegbeszélés
5. SNI-s és BTM-es tanulók integrált
szükséges pedagógiai szemlélet fejlesztése

oktatásához

 Pedagógus szemléletfejlesztő foglalkozások az évkezdő és az évvégi
csendesnapokon, valamint a két negyedéves osztálymegbeszélésen
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SZEPTEMBER

Isk.hét
0. hét
2020.08.
24.-28.

1. hét
2020.08.
31.09.04.

Nap
2020. 08. 24
– 26. (hétfőszerda)

2020.09.31.

2020. 09.
01. (kedd)

Esemény
Csendes Napok:
ALAKULÓ ÉRTEKEZLET:
Műv.mk.-i megbeszélés, feladatok egyeztetése a
munkaterv alapján, tantárgyi kutakodó
megbeszélése
Tanmenetek összefésülése minden egymásra
épülő területen
TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 12.00-től
Tanévnyitó istentisztelet
09.00 – 9. A/B/C
10-11-12. A/B/C (online Lomb utca)
közben 3 osztályfőnöki óra
(évkezdeti szervezések, tankönyv kiosztás,
teremrend, tanári rendezése)
angol nyelvi felmérő teszt
HONLAP ÖSSZEFÉSÜLÉSE
BÖRZE/NYÍLT NAP
Tanmenetek összefésülése
Fotó alapgyakorlat
Éves eszköz igény kialakítása (modell igények)
Fotó anyag válogatása, aktualitások, arculat
frissítés, naprakész anyag
DIVATBEMUTATÓ egyeztetés
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2. hét
2020.09.
07.-11.

BELSŐ KOMPETENCIA MÉRÉS (magyar,
matematika)
Szülői értekezlet a 9.A/B/C szülőknek
Szülői értekezlet a többi középiskolás osztálynak
Éves eszközigény leadásának határideje

Ars Sacra séta
Hálaadás előkészítése
Teremtésvédelem jegyében
(természethez való viszony)
Börze felkészülés/helyszín
aula/szórólap/dekoráció
Tanmenetek véglegesítése
Nyílt napi dekoráció előkészítése
Karácsonyi képeslap előkészítése
Kirakat pályázat szakos feladatainak előkészítése

3. hét
2020.09.
14.-18.

Vizsgaremek tematikák összeállításaprogramtervek kialakítása-tervezett bemutató
szeptember …...- ig.
(A szakdolgozat portfólió időpontok egyeztetése,
grafika, divat, jelmez és dekoratőr)
Újpesti börze (ppt. leadás 180 képtartalommal)
E-napló ellenőrzése, aktualizálása, törzslapok
kitöltése
A 2021/2022-es tanévre felvételi tájékoztató
összeállítása
Országos Rajzverseny előkészítése
Rajzi előkészítő meghirdetése
A RAJZ előkészítő szórólap készítése
ill. szórása

4. hét

Újpesti Börze
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2020.09.
21.-25.
FORRAI KIÁLLÍTÁS tematikájának kialakítása
Tervezett külső helyszínre/ Deák Galéria 17/ évi
reklám anyagok előkészítése
Nyílt nap helyett kirakat
Honlap kezelése
Facebook GIMNÁZIUM felületének kezelése
Facebook ART SCHOOL felületének kezelése
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OKTÓBER

5. hét
2020.09.28.10.02.

Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai
gyakorlat az OKJ -nak
Kipakolási anyagok összeállítása OKJ-n.
és bontás !
Aradi vértanúkról megemlékezés
beszélgetéssel, mindenkinek a saját töri óráján
és termében (órakereteken belül a hét
folyamán)

2019.10.04. Tanmenetek leadása
(péntek)
6. hét
Beírni a KIR –be a következő évi
2020.10.05.képzéseinket (2020.10.20-ig)
09.
Gólyahét - minden nap a második órában
Nyitott kapuk (nyílt nap)
Az iskola online felületeire feltöltendő
képanyagok rendszerezése/összerakása

7. hét
2020.10.12.16.

1. „………” DIVATBEMUTATÓ (május
közepe)
– tematikus meghirdetése –PREZENTÁCIÓ
bemutatásával és a TERVEZÉSI PROJEKT
ELINDÍTÁSA
Farsangi álarcos felvonulás – óriás
álarckészítés meghirdetése, diákok előkészítés
Karácsonyi előadás megbeszélése
Karácsonyi színház előkészületek: díszlet,
jelmez
Tanulmányi területek rögzítése, felvételi
eljárás rendje
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8. hét
2020.10.21. Október 23-i megemlékezés – színdarab (dr.
2020.10.19.Vargha Magdolna)
23.
2020.10.22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
(csütörtök)
2020. 10.
Őszi szünet (esti tagozaton csak szombaton
23 – 11. 01. van tanítás)

8

NOVEMBER

9. hét
2020. 11.
2020.11.02.- 02. (hétfő)
06.
10. hét
2020.11.09.13.

Őszi szünet utáni első tanítási nap
Tanítás nélküli munkanap (I. nap, közös):
Negyedéves osztálymegbeszélések a
középiskolában
Negyedéves rajzi és szakmai anyagok
értékelése az OKJ-képzésben résztvevőknek
Felkészítő rajztanfolyam indítása ált.
iskolásoknak
BELSŐ KOMPETENCIA FELMÉRÉS
kiértékelése

2020.11.10. Nyitott kapuk (nyílt napok)
és 12.
(kedd,
Aula, folyosók díszítése
csütörtök)

11. hét
2020.11.16.20.

2020.11.13. dráma tagozat bemutató nap
(péntek)
Szalagavató műsor egyeztetése
Plakát/szóró anyag tervezése
METRO hirdetés

Kórustábor
12. hét
2020.11.23. Szaktanári fogadóóra (előzetes jelentkezés
2020.11.23.- (hétfő)
alapján, 17:00)
27.
Hálaadás istentisztelet ebédszünet után,
Kiscelliben; 13.00 és 15.00
Karácsonyi projektek megbeszélése
kézműves foglalkozások
A kompetenciaméréshez szükséges adatok
elküldése
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Karácsonyi képeslapok tervezése az MME
számára
Karácsonyi dekoráció előkészület, Múzeum
krt., Lomb, Millennium Center, Adventi Karácsonyi projekt
2020.11.27.
(péntek)
Szalagavató főpróba (Sportcsarnok)
2020.11.28
Szalagavató
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DECEMBER

13. hét
2020.11.30.12.04.

Kiss Judit Ágnes – költő találkozó, erre
illusztráció, versparafrázis
2020.12.06.
(szerda)
2020. 12.
04. (péntek)

14. hét
2020.12.07.11.

Mikulás (10.b)
Központi írásbeli felvételire való jelentkezés
határideje
Kerületi Karácsonyi Koncert
Karácsonyi Flashmob
Karácsonyi és adventi dekoráció

A „………..” – divatbemutatóra érkezett
tervek folyamatos értékelése – döntés a
kivitelezhetőséget illetően

2020.12.12.
15. hét
2020.12.16.
2020.12.14.- (szerda)
18.
2020.12.17.
(csütörtök)

-

Tanítási munkanap (dec.24-ét dolg.le)
Tanárkarácsony (Múzeum Krt.), délután
16.00-től
Karácsonyi projektnap, osztálykarácsony és
színdarab, (karácsonyi ajándékkészítés, játék,
karácsonyi sütiverseny, mézeskalácssütés,
angyalszabászat)

2020. 12.18. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
(péntek)
Istentisztelet Kiscelli két turnusban (9:00 és
10:30)
2020. 12. 19 Téli szünet
– 2021. 01.
03.
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JANUÁR

16. hét
2021.01.04.
-08.

2021. 01. 04.
(hétfő)

Téli szünet utáni első tanítási nap
SZAKKÉPZŐS VIZSGAHÉT Kipakolás
végzős szakképzősöknek
Divatbemutató teljes költségtervezetének
elkészítése

17. hét
2021.01.11.
-15.

Félévi Kipakolás és vizsga a
szakképzősöknek
Magántanulók osztályozó vizsgája

18. hét
2021.01.18.
-22.

NETFIT mérés kezdete
Iskolai FIFA bajnokság
Kazinczy verseny iskolai döntő
Következő tanévi szaktanári tankönyvigények leadása

19. hét
2021.01.25.
-29.

2021. 01. 22.
(péntek)

I. félév vége, Osztályozó értekezlet 14.00, 912-ik évfolyam; 15:00, OKJ
Bizonyítványosztás (2021.01.29-ig, péntek)

2021. 01. 23.
(szombat)
2021.01.29.
(péntek)

Központi írásbeli felvételi vizsga
Tanítás nélküli munkanap (sí szünet)
korcsolyázás (II. nap, közös)
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FEBRUÁR

20. hét
2021.02.01.
-05.

Vizsgatéma kihirdetése – OKJ-n Művészeti
OKJ, szakvizsga portfóliók összeállítása
Vizsgára vonatkozó adminisztratív feladatok
leadása

21. hét
2021.02.08.
-12.

2021.02.10.
(szerda)

Archiválás
Nevelőtestületi értekezlet 15 órától
Szülői értekezlet (17:00)

22. hét
2021.02.15.
-19.
23. hét
2021.02.22.
-26.

2021. február
15. (hétfő)

Érettségi és szakmai vizsga jelentkezési
határidő
Irodalom kisérettségi (12. évf.)
Próba nyelvvizsga
Álarcos felvonulás (NagyArc farsang)

2021. 02. 23
– 03. 12.

Szóbeli meghallgatások a felvételi eljárás
keretében (tanítás nélküli munkanap III. nap,
közös)

2021.02.26.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
– Terror Háza/rádió – novemberben lesz
dátum
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MÁRCIUS

24. hét
2021.03.01.05.

……….. Divatbemutató
OKJ NYÍLT NAPOK
szóróanyagának készítés, terjesztés
negyedéves rajzi szakmai anyagok értékelése
Országos Középiskolai Rajzversenyre
regisztráció, versenyzők jelentkezésének
leadása, adatok véglegesítése

25. hét
2021.03.12.
2021.03.08.- (péntek)
12.
26. hét
2021.03.15.
2021.03.15.19.
2021. 03.
16-ig

OKJ szóróanyag készítés, terjesztés
OKJ NYILTNAP – OKJ HELYSZÍNEIN –
kapcsolódjon a nagy divatbemutatóhoz (az
időpont ettől függően mozoghat!!!)
Márc. 15. ünnep
Tanítás nélküli munkanap, külső helyszín,
Margitsziget (IV. nap, közös)
Március 15. (szünnap)
Ideiglenes felvételi jegyzék a középiskolában

27. hét
2021. 03. 22 Felvételi adatlapok módosítása az általános
2021.03.22.- – 23.
iskolában
26.
2020. évi OKJ beiskolázás hirdetései
online/szóróanyag/újsághirdetés
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ÁPRILIS

28. hét
2021. 03.
2021.03.29.- 31. (szerda)
04.02.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Húsvéti lelki nap
Húsvét – Külső helyszín és Kiscelli Húsvéti
program

2021. 04. 01
– 04. 06.
29. hét
2021. 04.
2021.04.05.- 07. (szerda)
09.

Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Nappali tagozatos diákok, esti tagozatos
diákok szakdolgozatainak leadási határideje
Kazinczy Országos döntő
„Római séta” (és török)
Ballagás dekorációjához szükséges anyagok
előkészítése

30. hét
2021.04.12.16.
2021. 04.
14. (szerda)

Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a
Hivatalnak

2021. 04.09.
(péntek)

Költészet Napja – kedvenc vershez
illusztráció, fordítás, verspár, fotók, film kiállítás
Megemlékezés a Holocaust emléknapjáról
osztályfőnöki órán
személyek, családi történetek – osztályon
belüli kis csoportok készülnek
botlatókövek

31. hét
2021. 04.14.
2021.04.19.- (szerda)
23.

2021.04.20.
(kedd)

Szaktanári fogadóóra (előzetes jelentkezés
alapján, 17:00)
Egyeztetett felvételi jegyzék a Hivataltól

2021.04.23.
(péntek)
32. hét
2021.04.29.
2021.04.26.- (csütörtök)
30.

Szakképzős végzős osztályok osztályozó
értekezlete, 12. évfolyamosok osztályozó
értekezlete, 15.00-től
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2021. 04.30
(péntek)

Felvételről vagy elutasításról szóló értesítések
küldése a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak
Nappalis és estis szakképzős végzősöknek
portfólió leadási határideje

2021. 04.
30. (péntek)

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon és a
szakképzésben
Ballagás, Ballagási műsor
A 11. esek 11- re érkeznek és díszítenek.
A 9. és 10. évfolyamon az első négy óra van
megtartva.
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MÁJUS

33. hét
2021.05.03.
2021.05.03.- (hétfő)
07.

Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi
Történelem kisérettségi 11. A
Pályaorientációs nap (tanítás nélküli
munkanap, (V. nap, közös)

2021.05.04.
(kedd)

Matematika írásbeli érettségi
DÖK- és sportnap (tanítás nélküli munkanap
VI. nap, közös)
Matematika kisérettségi a 11. osztálynak 8 és
9 között.
Történelem kisérettségi 11. B

2021.05.05.
(szerda)

Történelem írásbeli érettségi
tanítás nélküli munkanap (VII. nap, közös)
Történelem kisérettségi 11. C

2021.05.06.
(csütörtök)

Angol írásbeli érettségi
(tanulmányi kirándulás, számozott nap)

2021.05.07.
(péntek)

Német írásbeli érettségi
(tanulmányi kirándulás, számozott nap)

34. hét
2021.05.11.
2021.05.10.- (kedd)
14.
2021.05.12.
(szerda)
2021.05.13.
(csütörtök)
2021.05.14.
(péntek)
35. hét
2021.05.18.
2021.05.17.- (kedd)
21.
2021.05.20.
(csütörtök)

Szülők és diákok értesítése osztályozó
vizsgákról
Kémia és földrajz írásbeli érettségi
Ágazati szakmai írásbeli érettségi
Biológia írásbeli érettségi
Informatika középszintű írásbeli érettségi
Fizika és vizuális kultúra írásbeli érettségi
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36. hét
2021. 05.
2021.05.24.- 24. (hétfő)
28.
2021. 05.
25. (kedd)

Spanyol nyelv, mozgóképkultúra és
médiaismeret, valamint dráma középszintű
írásbeli érettségi
Pünkösd (szünet)
Olasz nyelv írásbeli érettségi
Kipakolás 13. évfolyamos szakképzősöknek
Szakmai vizsgák, vizsgarend szerint
……….. divatbemutató + vizsgaremek
bemutató
A divatbemutató utáni nap, tanítás nélküli
munkanap (VIII. nap, technikumban)
Alkotó hétvége néhány diákunknak
Péliföldszentkereszten

2021. 05.
26. (szerda)

Országos kompetenciamérés a 10. A/B/C
osztálynak

2021. 05.
28. (péntek)

Netfitt adatok feltöltése
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JÚNIUS

37. hét
2021.06.04.
2021.05.31.- (péntek)
06.04.

Nemzeti Összetartozás napja
Osztályozóvizsgák (a „nem osztályozható”
tanulóknak)
Szóbeli vizsgák angolból tanóra keretében a
középfokú oktatásban

38. hét
2021.06.10.
2021.06.07.- (csütörtök)
11.
2021.06.11.
(péntek)
39. hét
2021. 06.
2021.06.14.- 15. (kedd)
18.

Nyári egyházi programok egyeztetése
Tanár-diák meccs
Osztályozó értekezlet
13 órától érettségi előtti évfolyamok,
15 órától OKJ
Utolsó tanítási nap. Tanévzáró ünnepség és
istentisztelet, majd bizonyítványosztás a
Kiscelliben

2021. 06. 14
– 25.

Szóbeli érettségi vizsgák

2021. 06. 22
– 24.

Angoltábor
Beiratkozás (gimnázium, szakgimnázium)
Leltározás, rendrakás

40. hét
2021. 06. 14
2021.06.21.- – 25.
25.
41. hét
2021.06.28.-

Nyári művészeti tábor meglévő diákjainknak
Szóbeli érettségi vizsgák

Záró értekezlet

19

Első tanítási nap

2020. szeptember 1. (kedd)

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2020. október 22. (csütörtök)

Őszi szünet

2020. október 23 – november 1.

Őszi szünet utáni első tanítási nap

2020. november 2. (hétfő)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2020. december 18. (péntek)

Téli szünet

2020. december 19 – 2021. január 3.

Téli szünet utáni első tanítási nap

2021. január 4. (hétfő)

Első félév vége

2021. január 22. (péntek)

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. március 31. (szerda)

Tavasz szünet

2021. április 1 – 6.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2021. április 7. (szerda)

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

2021. május 3. (hétfő)

Utolsó tanítási nap

2021. június 15. (kedd)

Hétköznapra eső piros betűs ünnepek
2020. október 23. (péntek)

1956-os Forradalom ünnepe

2021. március 15. (hétfő)

1848-as Forradalom ünnepe

2021. május 24. (hétfő)

Pünkösd

Munkaszüneti napok körüli munkarend
2020. december 12. (szombat) munkanap

2020. december 24. (csütörtök) pihenőnap

A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 177, gimnáziumban
178 nap.

