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A 2020/2021-es tanév helyi rendje 
 

 

1. A tanév, a szorgalmi idő 

 

Munkába állás a nyári szabadságolás után: 2020. augusztus 17. (hétfő) – ettől eltérő időpont egyedi 

esetekben lehetséges.  

Tűz- és munkavédelmi oktatás: 2020. augusztus 24. (hétfő) 900 

Javítóvizsga:    2020. augusztus 25. (kedd) 8 óra 

Ünnepélyes egyházmegyei tanévnyitó:  

 Szakmai-lelki nap Kalocsán Tomori emlékmise Dr. Bábel Balázs érsek úr vezetésével, 

koszorúzás – közreműködik iskolánk) 2020. augusztus 29. (szombat)  

Gólyatábor:   2020. augusztus 28-29. (péntek-szombat) 

Békatábor:    2020. augusztus 26-28. (szerda-péntek) 

Tankönyvek átadása:  2020. augusztus 31-én (hétfő) 800-1800-ig 

Tanévnyitó értekezlet:  2020. augusztus 31. (hétfő) 800 óra 

A tanév első napja:   2020. szeptember 1. (kedd)  

A kollégisták beköltözése: 2020. augusztus 31. (hétfő) 16 órától  

Ünnepélyes egyházi tanévnyitó:  

 Veni Sancte (tanévnyitó) szentmise a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus 

Templomban 2020. szeptember 1. (kedd) 13 óra (a közös átvonulás 1245-kor kezdődik), 

A tanév utolsó napja:  2021. augusztus 31. (kedd) 

A szorgalmi idő első napja: nappali tagozaton: 2020. szeptember 1. (kedd, 3 osztályfőnöki tanítási óra) 

A szorgalmi idő utolsó napja:  

nappali tagozaton a 12. évfolyamon, valamint a befejező szakképzési 

évfolyamon: 2021. április 30. (péntek) 

a 9–11. évfolyamon: 2021. június 15. (kedd)  

A tényleges tanítási napok száma a tanévben: a gimnáziumban 178 nap, a technikumban 177 nap. 
 

Az első félév zárul: 2021. január 22-én. 

Az első félév osztályozó konferenciája: 2021. január 22. (péntek) 14 óra 

Az osztályfőnökök 2021. január 29-ig értesítik a tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

Az első félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2021. január 29. (péntek) 1230 óra 

Tanév végi osztályozó konferencia: 2021. június 11. (péntek) 1230 óra 

Te Deum tanévzáró szentmise és ünnepély: 2021. június 15. (kedd) 11 óra 

Tanévzáró értekezlet: 2021. június 30. (szerda) 8 óra 

A tanév statisztikai napja: 2020. október 1. (csütörtök) 

Igény szerint nevelőtestületi értekezletek a tanulási nehézségek leküzdésére évfolyamonként. 

 

 

 

 

2. Tanítási szünet a szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok 

Az őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök), de lásd: tanítás 

nélküli munkanap/pályaorientációs nap 
   A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

 

A téli szünet:  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. december 18. (péntek) (3 osztályfőnöki 

óra) 

A szünet utáni első tanítási nap:  2021. január 4. (hétfő)  

A tavaszi szünet:  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2021. március 31. (szerda)  

A szünet utáni első tanítási nap:  2021. április 7. (szerda)  
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Tanítás nélküli munkanapok száma a tanév során:  gimnáziumban 7 nap, technikumban 8 nap 

(amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, 1 nap pedig kizárólag pályaorientációs nap)  

1 nap: 2020. október 22. (csütörtök) pályaorientációs nap   

1 nap: 2020. december 12. (szombat munkanap) lelki nap – továbbképzés a pedagógusoknak Kalocsán 

1 nap: 2021. február 5. (péntek) Szalagavató-alapítványi bál  

1 nap: 2021. április 9. (péntek) diáknap. 

3 nap: 2021. május 3-4-5. (hétfő-kedd-szerda) írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából, történelemből. 

1 nap: 2021. május 14. (csütörtök) a technikum 9-11. évfolyama számára szakmai nap szervezése, a 12. 

évfolyam részére ágazati szakmai vizsga.  

 

Munkarend átszervezés: 

 2020. december 25-26. (péntek-szombat) karácsony, munkaszüneti nap, az ezt megelőző csütörtök 

(szenteste) pihenőnap, ezért december 12. (szombat) áthelyezett munkanap. 

 

Médiás workshop időpontok: 

 2019. október 6-8.(kedd-szerda-csütörtök) 12.B: 

 2019. november 3-5. (kedd-szerda-csütörtök) 11.B: 

 2019. december 1-3. (kedd-szerda-csütörtök) 10.B: 

 2020. február 16-18. (kedd-szerda-csütörtök) 12.B: 

 2020. március 16-18. (kedd-szerda-csütörtök) 11.B: 

 2020. május 18-20. (kedd-szerda-csütörtök) 10.B: 

 2020. június 15. (kedd) Médiás projektzáró 

 

3. A május-júniusi érettségi vizsgák rendje nappali tagozaton: 

 Középszintű és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák: 

 

Középszint Emelt szint Ideje 

magyar nyelv és irodalom 
matematika 
történelem 
angol nyelv 
német nyelv 
kémia 
földrajz 
ágazati és ágazaton kívüli szakmai 
vizsgatárgyak 
biológia 
informatika 
ének-zene 
- 
fizika 
vizuális kultúra  
mozgóképkultúra és médiaismeret 

magyar nyelv és irodalom 
matematika 
történelem 
angol nyelv 
német nyelv 
kémia 
földrajz 
ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyak 
biológia 
- 
ének-zene 
informatika 
fizika 
vizuális kultúra  

2021. május 3.      9 óra 
2021. május 4.      9 óra 
2021. május 5.      9 óra 
2021. május 6.      9 óra 
2021. május 7.      9 óra 
2021. május 11.    8 óra 
2021. május 11.  14 óra 
2021. május 12.      8 óra 
 
2021. május 13.      8 óra 
2021. május 14.      8 óra 
2021. május 14.    14 óra 
2021. május 17.      8 óra 
2021. május 18.      8 óra 
2021. május 18.    14 óra 
2021. május 20.    14 óra 

 

Emelt szintű érettségi vizsga – szóbeli:  

 2021. június 3. és 10. között (csütörtöktől - csütörtökig), kijelölt központokban 

 

Középszintű érettségi vizsga – szóbeli (helyben szervezhető 2021. június 14-25 között): 

12/A osztály számára: 2021. június 16-18. (szerda-csütörtök-péntek) 

12/B osztály számára: 2021. június 21-23. (hétfő-kedd-szerda) 
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A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészének, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli 

és gyakorlati vizsgatevékenységének szervezése: 

 

Informatikai rendszerüzemeltető szakmai vizsga 

 írásbeli vizsgarész 

írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: hálózati ismeretek, programozás és adatbázis-kezelés 

ITM későbbi közzététele alapján: 10.00-tól (45 perc), 11.00-tól (120 perc) 

  

 gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenység: 2020. május–június 

ITM későbbi közzététele alapján: gyakorlati vizsgatevékenység (90-90-180-60 perc) és 

ITM későbbi közzététele alapján: szóbeli vizsgatevékenység (felkészülés/felelet:10/10-10/10 perc)  

 
 

Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és 

interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott 

vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter 

közleményben teszi közzé. 

 

A mellék-szakképesítés írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív 

vizsgatevékenység: 

ITM későbbi közzététele alapján:  

 

A közép- és emelt szintű érettségi vizsga bizottságaiban közreműködő pedagógusok várható 

munkaidő beosztása 

 

Az érettségi bizottságok munkájában részt vevő pedagógusoknak a vizsgák napjait előre láthatólag 

tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni és helyettesítésükről gondoskodni. A vizsgáztatásban 

középszinten előreláthatólag részt vesz minden, a tantárgyfelosztásban a 12. évfolyamosokat tanító 

szaktanár, emelt szinten pedig azok, akiknek a feladatra képesítésük van vagy a jelentkezési határidőig 

megszerzik a jogosultságot. 

 

4. A felvételi eljárás, a beiratkozás, nyílt nap 

2020. szeptember 30. az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját.   
2020. október 20. tanulmányi területek kódjainak megküldése a Felvételi Központnak. 

2020. október 20. a felvételi eljárás nyilvánosságra hozatala, a KIR rendszerében és a honlapon. 

2020. november 12. és november 26. (csütörtök) 800 nyílt nap 

2021. február 19. az általános iskolák megküldik a nyolcadikosok jelentkezési lapjait a középiskolába. 

2021. március 16. a középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2021. március 22-23. a nyolcadikosok módosíthatják tanulói adatlapjaikat. 

2021. március 26. Felvételi Központ megküldi a középiskolának a jelentkezettek névsorát. 

2021. április 9. a Felvételi Központ a tanulói módosítás alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. 

2021. április 14. a középiskola megküldi a Felvételi Központnak az ideiglenes felvételi jegyzéket (rangsor, 

létszám, elutasítás) 

2021. április 23. a Felvételi Központ megküldi a középiskolának a végleges egyeztetett felvételi 

jegyzéket. 

2021. április 30. a középiskola értesítést küld a tanulóknak és az általános iskoláknak a felvételi 

eredményekről. 

2021. május 10-21. kötelező rendkívüli felvételi eljárás (90%-nál kevesebb tanuló esetén). 

2021. május 21. a középiskola döntése a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezettekről. 

2021. június 22. (kedd) 800-1600 óra, beiratkozás a középiskolába, kollégiumba. 
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5. Tanulmányi versenyeken való részvétel, illetve azokra való felkészítés 

az intézményben 

 
A 2020/2021. tanévi OKTV-versenyekkel kapcsolatos információk, összegyűjtve az Oktatási Hivatal 

honlapján érhető el az alábbi hivatkozáson:  

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_verse

nyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak 

 

Országos művészeti tanulmányi versenyek: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek

_/muveszeti_versenyek/versenykiiras 

Az Országos Szakmai Versenyek a nive.hu oldalon később jelennek meg. 

OKTV tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, ill. német nyelv, 

informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz, mozgóképkultúra és médiaismeret. 

Középiskolai tanulmányi versenyek: az iskolák kiírásai és a tanulók egyéni nevezése alapján 

Középiskolai versenyek: „Szép Magyar Beszéd” verseny, „Édes Anyanyelvünk” országos nyelvhasználati 

verseny, Megyei Történelem Verseny, Gróf Koháry József Megyei Történelem Verseny, Megyei 

Matematika Verseny, Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Bolyai 

János Matematika Verseny, Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, Medve Matematika Verseny, 

Irinyi János Kémia verseny, Implom József Helyesírási Verseny.  

Sportversenyek: Fiú Futsal Diákolimpia, Fiú Kispályás Labdarúgás Diákolimpia, Leány Kispályás 

Labdarúgás Diákolimpia, Fiú Kézilabda Diákolimpia, Leány Kézilabda Diákolimpia, Wattay Kupa (fiú 

futsal), Wattay Kupa (fiú kézilabda), Vári Kupa (fiú teremlabdarúgás), Tomori Kupa (fiú, lány labdarúgás, 

kézilabda). 

A versenyekre a felkészítés szakkörök formájában történik.  

Jelentkezés: 2020. szeptember 18.  Ezt szeptember 28-ig kell rögzíteni az ADAFOR-rendszerben (csak 

az OKTV-t kell az adafor rendszeren keresztül!) Felelősök: a munkaközösség -vezetők. 

 

 

6. Témahetek megszervezése, iskolai kórus időpontja 

A Minisztérium a 2020/21-es tanévre az alábbi témaheteket hirdeti meg, a bekapcsolódás lehetőség. 

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között, 

 Digitális Témahét 2021. március 22–26. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között, (előző évi, járványhelyzet miatt 

elmaradt pótlása: 2020. október 5–9. között) 

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

Felelős: Farkasné Gyóni Ildikó 

 

Iskolai kórus működésének helye, ideje: kollégium épülete – hétfőnként 15-16 óráig 
 

7. Országos mérés, értékelés helyi lebonyolítása:  

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően 2021. 

május 26-án (szerdán). 

Felelős: Lantos Tícia 

2021. november 22-ig jelenteni kell a Kormányhivatal regionális igazgatójának az adatokat. 

A tanulók fizikai állapotának felmérése: 2021. január 11. és 2021. április 23. között. A mérés eredményeit 

2021. május 28-ig kell feltölteni NETFIT rendszerbe. 

Felelős: Vass Izolda, Tabajdi Berta 

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében az OH vizsgálja a nevelési-oktatási 

intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. 

Felelős: Nyerges Benjámin 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras
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8. A szabadon választott órák 

Az intézmény 2021. április 15-ig közzéteszi a tanulók által választható tantárgyakat, azok szintjét (előtte 

beszerzi az iskolaszék és a DÖK véleményét (243/2003. Korm. rendelet 9.§) 

A tanulók május 20-ig jelentkezhetnek a szabadon választott foglalkozásokra, ill. bejelenthetik, hogy a 

következő tanítási évben nem kívánnak részt venni ilyen foglalkozásokon (20/2012. VIII.31. EMMI 

rendelet 14.§-15.§) 

A diákok jelentkezése után az osztályfőnökök összesítik az igényeket és átadják az osztályfőnöki 

munkaközösség-vezetőnek, majd az igazgató egyeztet a munkaközösség-vezetőkkel az indítható 

csoportok számáról. 

Határidő: 2021. május 21. (péntek) 

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
 

9. Szülői értekezletek, fogadóórák, az iskola hagyományai, iskolai 

ünnepek 

A szülői értekezletek időpontjai: 

Őszi szülői értekezlet: 2020. október 13. (kedd) 1700 óra (osztályonkénti) – járványhelyzettől függően 

iskolában vagy online. 

Az első félévet értékelő szülői értekezlet:  2020. január 26. (kedd) (osztályonkénti) – járványhelyzettől 

függően iskolában vagy online. 

Igény szerint a 12. évfolyamon 2020. április hónapban. A 12. évfolyamon a ballagás és az érettségi 

zavartalan lebonyolítása érdekében célszerű április végén még egy szülői értekezletet tartani. 

Feladat: Szülői elégedettség felmérése. – Felelős: Osztályfőnökök 
 

Az egyes pedagógusok fogadóóráinak időpontja az órarendváltozástól függően a tanév során többször 

változhat, ezt nyilvánosságra az iskola honlapján hozzuk.  
 

Az iskola hagyományai, iskolai ünnepek, rendezvények, ütemezett programok: 

(A programok megszervezése a járványhelyzettől függően változhat.) 

 Gólyatábor: 2020. augusztus 28-29. (péntek-szombat) 

Előkészületek, levél kiküldése: augusztus 7. (péntek). 

Szervező: Baki-Barabás Melánia, Horváth József, Tabajdi Berta  

 Békatábor: 2020. augusztus 26-28. (szerda-péntek) 

Szervező: Telek András, Nyerges Benjámin, Vass Izolda és Tabajdi Berta 

 Tanévnyitó Veni Sancte szentmise a kiskunmajsai Kisboldogasszony római katolikus templomban 

2020. szeptember 1. (kedd) 13 óra, ugyanott egyházi tanévnyitó 

Szervező: a 10. évfolyam, (Czifrik Ágnes, Zádori Nándor és Vass Izolda); az igazgatóság. Az 2-4. 

órában osztályfőnöki órákat tartunk, majd tanévnyitó. 

 Iskolai küldöttség szervezése a Kisboldogasszony templomi búcsúra (diákokból és pedagógusokból) 

2020. szeptember 6. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Tűzriadó próba – 2020. szeptember 16. (szerda) 

Felelős: Gyöngyösi Tibor 

 Gólyaavatás: 2020. szeptember 24. (csütörtök) Rendhagyó, ezen a napon csak eredményhirdetés és 

eskütétel a sportudvaron, feladatok előzetesen osztályonként adhatók, végeztethetők. Bál elmarad. 

Szervező: 11/A, 11/B osztály – Bakó Éva, Csuka Tibor 

 Honvédelmi kirándulás Pákozdra – 2020. szeptember 29. – 9.C-s kadét osztály 

Szervező: (Vass Izolda), Tabajdi Berta 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2020. október 6-án (kedd) – iskolai, kollégiumi faliújságon. 

Felelős: DÖK (a faliújság díszítéséért felelős, soros osztály/csoport), történelem szakos tanárok 

 A város temetőiben fellelhető papi és hősi halotti sírok rendbetétele az 50 órás közösségi szolgálat 

keretében 2020. október. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 
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 Évfolyam-mise, amelyen a 11. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. október 18-án 18 

óra) Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 a Mindenszentek ünnepének és a Halottak napjának megjelenítése a szakrális térben és a hitéleti 

faliújságon is 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Tanár Háromtusa – járási pedagógus sportverseny: 2020. október (feltételes – meghívás esetén) 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharcnak valamint a köztársaság kikiáltásának az emléknapja: 

2020. október 23. (péntek). A városi ünnepségen részt veszünk, koszorúzunk.  

Szervező: osztályfőnöki munkaközösség, DÖK 

 Pályaválasztási napok: Bács-Kiskun megye, Baja 2020. – október  

 Pályaválasztási napok: Bács-Kiskun megye, Kalocsa, 2020. – október 

 Pályaválasztási napok Szegeden 2020. – október (péntek-szombat) 

 Pályaválasztási napok: Bács-Kiskun megye, Kecskemét 2020. – október 

 Évfolyam-mise, amelyen a 9. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. november 15-én 18 

óra) Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Egyházmegyei lelki nap a dolgozóknak: 2020. december 12. 

 Az adventi időszak megnyitása az intézmény lelki vezetője által 2020. december. 

Gyűjtési akció az egyházmegye vagy a Máltai Szolgálat helyi csoportjának szervezésében. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Szent Miklós püspök életének és jótéteményeinek megjelenítése a központi faliújságon 

Felelős: a soron következő osztály 

 Mikulás Kosárlabda Kupa: 2020. december 3. (csütörtök) 

Felelős: Vass Izolda 

 Adventi készülődés, az iskolai tanulóinak műsora a december 13-i városi gyertyagyújtáson 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Karácsonyi Foci Kupa: 2020. december 17. (csütörtök) 

Felelős: Tabajdi Berta 

 Karácsonyi műsor: 2020. december 18. (péntek) 3 osztályfőnöki óra – közösségi programok, 

ünnepség - lelkigyakorlat 

Szervező: 9. évfolyam – Baki-Barabás Melánia, Horváth József, Tabajdi Berta 

 Évfolyam-mise, amelyen a 12. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. december 20-án 18 

óra) Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Házszentelés, az iskola főbb helyiségeinek megáldása – 2021. január 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Évfolyam-mise, amelyen a 10. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. január 17-én 18 óra) 

Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Szalagavató-alapítványi bál: 2021. február 5. (péntek – tanítás nélküli munkanap) 

Szervező: 11/A, 11/B osztály – Bakó Éva, Csuka Tibor 

 A nagyböjti időszak megnyitása az iskola lelki vezetője által 2020. február. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 2021. február 17.: hamvazószerda, a nagyböjt kezdete (megjelenítés a szakrális térben) 

Tanulóink részvétele a reggeli szentmisén. 

Felelős: Hitéleti munkaközösség 

 Nagyböjti áhítat az iskola lelki vezetőjének közreműködésével 2021. február 

Felelős: Hitéleti munkaközösség 

 Évfolyam-mise, amelyen a 12. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. február 21-én 18 óra) 

Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 



9 

 

 Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól tanórán, illetve iskolai, kollégiumi faliújságon: 

napja: 2021. február 25. (csütörtök). 

Felelős: DÖK (a faliújság díszítéséért felelős, soros osztály/csoport), történelem szakos tanárok 

 Tanulóink vezetik ez egyik pénteki keresztúti ájtatosságot a templomban 2021. március. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Tanulóink részvétele a városi keresztúton 2021. március. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Húsvéti készülődés, a 14 stáció képeinek elhelyezése az aulában 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról: 2021. március 15. (hétfő) 

Részvétel a városi ünnepségen. 

Szervező: idegennyelvi, humán és hitéleti munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség, DÖK 

 Évfolyam-mise, amelyen a 11. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. március 21-én 18 óra) 

Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Egyházmegyei lelki nap a dolgozóknak: 2021. március 

 Hősi halottak és papok sírjainak rendbetétele a Felső temetőben húsvét ünnepére (az 50 órás 

közösségi szolgálat keretében) 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Tomori-nap - diáknap: Ki mit tud?, sportversenyek, szellemi vetélkedők, szaktantárgyi versenyek:  

2021. április 9. (péntek – tanítás nélküli munkanap)   

Szervező: DÖK, Munkaközösség vezetők, ISK 

 Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 2021. április 16. (péntek) tanórán, illetve iskolai, kollégiumi 

faliújságon.  

Felelős: DÖK (a faliújság díszítéséért felelős, soros osztály/csoport), történelem szakos tanárok 

 Évfolyam-mise, amelyen a 9. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. április 18-án 18 óra) 

Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Ballagó kollégisták búcsúztatása: 2021. április 22. (csütörtök) 19 óra 

Szervező: kollégiumi DÖK, 11. évfolyam 

 Ballagási ünnepély: 2021. április 30. (péntek) 16 óra  

Szervező: a 10. évfolyam (Czifrik Ágnes, Zádori Nándor és Vass Izolda) a búcsúztató beszéd és a 

zászlóátvétel a 11. évfolyam feladata (Bakó Éva, Csuka Tibor) és  a 12/A, 12/B osztály – Havasi 

Helén, Telekné Nagy Janka 

 2021. május 13. (csütörtök) a 9-11. évfolyamos technikumi tanulóknak szakmai nap szervezése 

(tanítás nélküli munkanap)  

 Évfolyam-mise, amelyen a 10. évfolyam diákjai teljesítenek szolgálatot. (2020. május 16-án 18 óra) 

Az évfolyam tanulóinak ez a miselátogatás kötelező. 

Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

 Az egyes osztályok tanulmányi kirándulásai.  

 2021. május 24. (hétfő): Pünkösd (megjelenítés a szakrális térben) 

Felelős: Hitéleti és készségtantárgyi munkaközösség 

 Nemzeti Összetartozás Napja 2021. június 4. (péntek). Célunk, hogy a tanulókban tudatosodjon az 

egy nemzeti közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. Ennek érdekében kerüljön sor a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából pl. témanap, emlékünnepség megrendezésére vagy az iskola 

fő faliújságán tabló kialakítására 

Felelős: DÖK (a faliújság díszítéséért felelős, soros osztály/csoport), történelem szakos tanárok 

 2021. június . – úrnapi sátor készítése. 

Felelős: hitéleti munkaközösség 

 Te Deum és tanévzáró ünnepély: 2021. június 15. (kedd) 11 óra – előtte 3 tanítási óra megtartására 

kerül sor. 

Szervezők: az osztályfőnökök   
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 A tanév során ősszel és tavasszal Öregfiúk Kosárlabda Gála - fakultatív lehetőség 

 Nyári tábor szervezése: - fakultatív lehetőség 

 A 9. évfolyamnak a tanév folyamán el kell jutnia Pálosszentkútra, a 10. évfolyamnak pedig 

Szegeden a Dómba és a Ferences Látogatóközpontba. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

10. Intézményi önértékelési terv 

2020-2021. évi minősítési és tanfelügyeleti tervbe a következő személyek kerültek be: 

 Farkasné Gyóni Ildikó 

 Zádori Nándor 

 Zerinváry Dóra 

 

A tanév során önértékelésben részt vevők: 

 Zádori Nándor 

 Zerinváry Dóra 

 

11. Az iskola kapcsolatai 

  

Az év folyamán kiemelten kezeljük – az SZMSZ-ben meghatározott intézményi kapcsolatok közül 

– az alábbiakat: 

 

 Szakminisztériumok 

 Magyar Honvédség Parancsnoksága 

 Honvédelmi és Sportszövetség 

 HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

 HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztálya 

 az MHP által kijelölt, a hazafias és általános honvédelmi nevelés és a Honvéd Kadét Program 

végrehajtásának koordinációjáért felelős MHP szervezeti egysége vagy katonai szervezete 

 Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

 Római Katolikus Plébánia - Kiskunmajsa 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Kiskunmajsa 

 Városi és megyei közintézmények 

 Járóbeteg-szakellátó Központ – Kiskunmajsa 

 Kiskunmajsa Járás általános iskolái, kiemelten testvérintézményünk: a Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola 
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12. Belső ellenőrzés ütemterve 

ellenőrzött terület 
ellenőrzést végző 

személy 

ellenőrzést 

gyakorisága 

ellenőrzés 

módszere 

ellenőrzött 

személy 

iskolai sportversenyek szervezése Csuka Edit 
félévkor 

tanév végén 

dokumentum elemzés, 

megbeszélés 
Vass Izolda 

ISK Csuka Edit 
félévkor 

tanév végén 
dokumentum elemzés Vass Izolda 

kompetencia mérés  
Csuka Edit 

Nyerges Benjámin 

esemény kapcsán 

tanév végén 

megbeszélés 

dokumentum elemzés 
Lantos Tícia 

Gyermek- és Ifjúság véd. felelős munka Nyerges Benjámin 
félévkor 

tanév végén 
dokumentum elemzés Barta Mária 

érettségi vizsgák jegyzői teendője Farkas Zoltán esemény kapcsán 
dokumentum elemzés 

megbeszélés 
Csuka Edit 

ügyeletes tanárok beosztása, 

tevékenysége 
Csuka Edit folyamatosan tapasztalat ügyeletesek 

munkaközösségi munka Farkas Zoltán 

folyamatosan 

félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 

dokumentum elemzés 

Csuka Edit 

Csuka Tiborné 

Gombos Erzsébet 

Czifrik Ágnes 

Havasi Helén 

beiskolázási kampány  Farkas Zoltán folyamatosan dokumentum elemzés Nyerges Benjámin 

ünnepségek, rendezvények osztályfőnöki 

koordinálása 
Czifrik Ágnes esemény kapcsán 

megbeszélés 

tapasztalat 
osztályfőnökök 

Önértékelés Farkas Zoltán 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 

dokumentum elemzés 

Czifrik Ágnes 

ÖKO csoport munkája Telek András 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 

Telekné Nagy 

Janka 

Szülői Szervezet patronálása Farkas Zoltán 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 
Havasi Helén 

testvériskolai kapcsolatok működése Farkas Zoltán 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 
Havasi Helén 

pályaválasztási munka Nyerges Benjámin  folyamatosan 
megbeszélés 

tapasztalat 
Király Gabriella 

DÖK munka Farkas Zoltán 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 

dokumentum elemzés 

Baki-Barabás 

Melánia 

Közösségi szolgálati munka Czifrik Ágnes 

folyamatosan 

félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

tapasztalat 

dokumentum elemzés 

Zerinváry Dóra 

Facebook, honlap szerkesztése Zádori Nándor folyamatosan 
megbeszélés 

tapasztalat 

Csuka Tiborné 

Gombos Erzsébet 

koordinátor 

Szövő Nikolett, 

Tabajdi Berta, 

Szőkéné Kuklis 

Ildikó, Nagy Péter 

hitéleti munka segítése, szervezése Havasi Helén folyamatosan 
megbeszélés 

tapasztalat 
tantestület 

pályázatfigyelő tevékenység 

tanulói ösztöndíj pályázatok koordinátora 
Nyerges Benjámin folyamatosan 

megbeszélés 

tapasztalat 

Telekné Nagy 

Janka 

e-napló működése 
Nyerges Benjámin,  

Zádori Nándor 
folyamatosan 

dokumentum elemzés 

megbeszélés 

tapasztalat 

tantestület 

dohányzás szabályok betartása Telek András folyamatosan 
megbeszélés 

tapasztalat 
tantestület, diákok 

könyvtári munka Nyerges Benjámin 
félévkor 

tanév végén 

megbeszélés 

dokumentum elemzés 

Telekné Nagy 

Janka 
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13. A tanév kiemelt feladatai (a tanév végi beszámolók alapján, a tanévnyitó értekezleten elfogadva, az őket 

érintő kérdésekről a diákokat a tanévnyitón tájékoztatjuk). 

 

 

Feladat (folyamatos (évről-évre ismétlődő, kiemelt jelentőségű) Felelős Határidő 

Pedagógiai program, SZMSZ, házirend (felülvizsgálata), betartása 
Farkas Zoltán, Nyerges Benjámin, Telek 

András 

Folyamatos (évről-

évre ismétlődő) 

Ped. II. I.; önértékelés folytatása Farkas Zoltán, Czifrik Ágnes 

Plusz feladatok elosztása Farkas Zoltán 

Komplex szemlélet beépítése az iskolai munkába Farkas Zoltán 

Szakmai megújulás (média, kadét, NAT) Farkas Zoltán, Nyerges Benjámin 

Egységes fellépés (ügyelet, késések, ülésrend, szaktanárik stb.) + kollégium Csuka Edit, Czifrik Ágnes, Telek András 

A 2020-21-es tanév kiemelt céljai: 

Előrehozott érettségi vizsgák függvényében létszám- nyelvi csoportok összetételének 

felülvizsgálata 

Csuka Edit, Havasi Helén 2020. október 

Nyelvoktatás, nyelvi bukások kérdésének reflexiója Havasi Helén 2021. január 

CISCO-, 13.évfolyam: sikeres vizsgák + tapasztalatok beépítése Csuka Edit, Zádori Nándor 2021. január 

Emelt szint/reális esélyekről tájékoztatni a diákokat, szülőket Havasi Helén, Telekné Nagy Janka 2021. január 

Kollégium felújítása - fellépés a rongálás ellen Telek András 2020. december 

Járvány – hathatós fellépés az intézkedési terv betartása 
Farkas Zoltán, Nyerges Benjámin, Telek 

András 
2020. szeptember 

Felkészülés az esetleges online oktatásra, bevezetés esetén színvonalas működés Farkas Zoltán, Zádori Nándor 2020. szeptember 
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14. A tantestület nappali tagozaton: 

Főállású, teljes és részmunkaidős tanárok: 

Középiskola: 

1. Farkas Zoltán – igazgató, történelem, nevelőtanár 

2. Nyerges Benjámin – igazgatóhelyettes, történelem, nevelőtanár 

3. Baki-Barabás Melánia – angol nyelv, a 9.A osztályfőnöke, a DÖK patronáló tanára 

4. Bakó Éva – magyar nyelv és irodalom, a 11.A osztályfőnöke, nevelőtanár 

5. Barta Mária – angol nyelv, ifjúságvédelmi megbízott  

6. Czifrik Ágnes – biológia, földrajz, a 10.A osztályfőnöke, osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

7. Csuka Edit – fizika, matematika, reál, szakmai és média tantárgyi munkaközösség-vezető 

8. Csuka Tibor – informatika, szakmai informatika, digitális kultúra, munkavédelmi képviselő, a 11.B 

osztályfőnöke 

9. Csuka Tiborné Gombos Erzsébet – magyar nyelv és irodalom, ének-zene 

10. Gyöngyösi Tibor – mozgóképkultúra és médiaismeret, multimédia gy. (részmunkaidős: 61,54 %) 

11. Havasi Helén – német nyelv, orosz nyelv, idegennyelvi, hitéleti és humán tantárgyi munkaközösség-

vezető, a szülői szervezet patronáló tanára, a 12.A osztályfőnöke 

12. Horváth József – matematika, fizika, digitális kultúra, a 9.B osztályfőnöke 

13. Király Gabriella – történelem, nevelőtanár, pályaválasztást segítő (középiskola: 75%, kollégium: 25%) 

14. Lakosné Szemerédi Zsuzsanna – kémia, biológia (részmunkaidős: középiskola: 42,31%) + (gyesen 

van) 

15. Lantos Tícia (gyakornok) – matematika, pénzügyi és vállalkozói ismeretek, nevelőtanár (középiskola: 

75%, kollégium: 25%) könyvtáros (5%) 

16. Nagy Péter (gyakornok) – mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra (részmunkaidős: 

középiskola: 75%) 

17. Szövő Nikolett (gyakornok) – angol nyelv 

18. Tabajdi Berta (gyakornok) – testnevelés, a 9.C osztályfőnöke  

19. Telekné Nagy Janka – német nyelv, a 12.B osztályfőnöke, (részmunkaidős: középiskola:34,61%); 

könyvtáros (95%) 

20. Vass Izolda – testnevelés, a 10.C osztályfőnöke 

21. Zerinváry Dóra – német nyelv, sportkör, közösségi szolgálat koordinátora 

22. Zádori Nándor – informatika, szakmai informatika, digitális kultúra, a 10.B osztályfőnöke, az  5/13. 

osztályfőnöke; online oktatás, e-napló és a szakképző évfolyam munkaközösség-vezetője 

 

 Baginé Gerse Andrea – német nyelv (gyesen van) 

 Borbényi-Tóth Lilla – angol nyelv, ének-zene, hangművészet zenei alapjai (gyesen van) 

 Pócsik Olga – vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, (gyesen van) 

 Rácz-Házi Adrienn – angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, (gyesen van) 

 Lakosné Szemerédi Zsuzsanna – kémia, biológia (gyesen van) 

Kollégium: 

1. Telek András – kollégiumvezető, nevelőtanár 

2. Farkasné Gyóni Ildikó – kollégiumi nevelőtanár, 2. cs. (9.C, 10.C) csoportvezetője  

3. Nárainé Kovács Erzsébet – kollégiumi nevelőtanár, 1. cs. (9.A-B, 12. évf., ált.isk.) csoportvezetője 

4. Szőkéné Kuklis Ildikó – kollégiumi nevelőtanár, 3. cs. (10. A-B, 11. évf., 5/13. évf.) csoportvezetője 

(részmunkaidős: kollégium: 50 %) 

5. Miklós Tibor – kollégiumi ügyeletes nevelőtanár (részmunkaidős: kollégium: 80 %) 
 

Óraadó tanárok:  

1. Csíkos János – informatika, szakmai informatika (6 óra) 
2. Domonkos Erika – angol (14 óra) 

3. Harbula István - káplán - hittan (12 óra) 

4. Kertész-Farkas Zsuzsanna – informatika (2 óra) 

5. Kondákor Ferenc – vizuális kultúra (2 óra); kollégium (2 óra) 

6. Kondor Csaba – hálózatok (10 óra) 

7. Kosik Sándor – hittan (2 óra) 

8. Ótott-Kovács Benő – hittan (6 óra) 



 
 

14 

 

9. Dr. Rácz Attila őrnagy – honvédelmi szakmai tárgyak (14 óra) 

10. Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi – gyógypedagógia (6 óra)  

11. Telek Máté – földrajz, geopolitikai földrajz (10 óra)  

12. Tóth Tibor – kémia, biológia (6 óra) 

 

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő foglalkoztatottak: 

 

Fehér Henriett – iskolatitkár 

Fodor Eszter – laboráns 

Hosszú Imréné – kollégiumi titkár 

Telekné Nagy Janka – könyvtáros 

Buczkó Dávid József – rendszergazda 
 

Az osztályok elhelyezése, osztályfőnökök, helyettes osztályfőnökök: 

 9/A (29) Fsz. 4.   Baki-Barabás Melánia  Farkas Zoltán  

 9/B (32) Fsz. 8.   Horváth József   Nagy Péter  

 9/C (19) Fsz. 5.   Tabajdi Berta   Csuka Edit 

 10/A (19) II. em. 5.  Czifrik Ágnes   Zerinváry Dóra 

 10/B (30) I. em. 5.  Zádori Nándor   Szövő Nikolett 

 10/C (22) II. em. 2.  Vass Izolda   Barta Mária 

 11/A (25) II. em. 3.  Bakó Éva    Csuka Tiborné Gombos Erzsébet 

 11/B (23) II. em. 4.  Csuka Tibor   Gyöngyösi Tibor 

 12/A (30) TTK ea.  Havasi Helén   Nyerges Benjámin 

 12/B (31) I. em. 4.  Telekné Nagy Janka  Lantos Tícia 

 5/13 (9)  nyelvi labor  Zádori Nándor   Király Gabriella 
 

A csoportbeosztás és egyes szaktárgyak igényei miatt a tanórák szervezhetők az osztálytermeken kívül még 

az előadótermekben, szaktantermekben (természettudományi, számítástechnika, a kollégiumban a művészeti 

nevelés); a nyelvi laborban, a tornateremben, a sportudvaron, a kollégium tanulószobáiban, könyvtárában, 

ill. rendhagyó módon egyéb helyen pl. a Városi Könyvtárban, sportcsarnokban, múzeumban – egyéb helyen, 

akár osztálykirándulás alkalmával is. – Erről azonban előzetesen ki kell kérni az igazgató véleményét. 

A kollégiumi csoportok elhelyezése, csoportvezetők: 

 1. cs. I. emeleti tanulószoba (9.A-B, 12. évf., ált.isk.)  Nárainé Kovács Erzsébet  

 2. cs. II. emeleti tanulószoba (9.C, 10.C)    Farkasné Gyóni Ildikó 

 3. cs. földszinti tanulószoba (10.A-B, 11. évf., 5/13. évf.)  Szőkéné Kuklis Ildikó  

 

Járványügyi elkülönítő terem a középiskolában: földszint 7., a kollégiumban az I.em.1.; II.em.14.; 

III. em. 7. szoba. 
 

16. Munkarend nappali tagozaton: 

 

Tanórák rendje – középiskola:  

0.  óra    715-től szervezhető 

1. óra    750 – 835  10 perc szünet 

2. óra    845 – 930  15 perc szünet – étkezési szünet 

3. óra    945 – 1030  15 perc szünet – étkezési szünet 

4. óra  1045 – 1130  10 perc szünet 

5. óra  1140 – 1225  20 perc szünet – étkezési szünet 

6. óra  1245 – 1330 20 perc szünet – főétkezési szünet 

7. óra  1350 – 1435    5 perc szünet   (pénteken 1335-1420) 

8. óra  1440 – 1520      (pénteken 1425-1510) 

9. óra 1520 – 1600    (pénteken 1510-1555) 

10. óra  1600 – 1640   (pénteken 1555-1640) 

 – kollégium:  

1. tanóra 1600 – 1700 15 perc szünet 

2. tanóra 1715 – 1815 45 perc szünet – főétkezési szünet 

3. tanóra 1900 – 1950 
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17. A pedagógusok kötött munkaidejéből a nevelés-oktatással le nem 

kötött időben ellátandó feladatok: 

 

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése,  

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,  

 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése,  

 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok 

végrehajtása, annak heti egy órát meghaladó része,  

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,  

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,  

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  

 eseti helyettesítés,  

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,  

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,  

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,  

 az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,  

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,  

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,  

 a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,  

 az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,  

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,  

 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,  

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,  

 a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint  

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el.  

 Egyéb  foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely: 

 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

 sportkör, tömegsport foglalkozás, 

 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

 egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

 tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

 pályaválasztást segítő foglalkozás, 

 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

 diákönkormányzati foglalkozás, 

 felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a 

kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint 

szakkollégiumi foglalkozás, 

 tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny, bajnokság, valamint 

 az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. 

 

 

 

 




