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A 2018/2019-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSE



AMIRŐL SZÓ LESZ…

• Személyi feltételek

• Tárgyi feltételek

• Szolgáltatások

• A tanév kiemelt feladatai

• Oktatási feladataink

• Nevelési feladataink

• Munkaterv szerint megvalósult kiemelt rendezvények



AMIRŐL SZÓ LESZ…

• Továbbképzések

• Pályázatok

• Mérések, értékelések az intézményben

• Szakmai ellenőrzés az intézményben

• Kapcsolataink, partneri együttműködések

• A 2019/2020-as tanév rendje

• Jogszabályváltozások / tervezetek

• Egyebek



TANULÓI LÉTSZÁM 
ALAKULÁSA

Tanuló létszám alakulása
2018. 09. 01. / 

2019. 01. 31. 

létszám Távozók Érkezők

2019. 06. 14. 

létszám

Alsó tagozat 241 fő / 241 fő 1 fő 0 fő 240 fő

Felső tagozat 216 fő / 217 fő 2 fő 0 fő 215 fő

Gimnázium 155 fő / 155 fő 0 fő 0 fő 155 fő

612 fő / 613 fő 2 fő 0 fő 610 fő



TANULÓI LÉTSZÁM 
ALAKULÁSA

Magántanuló Jogviszony szüneteltető

Alsó tagozat 5 fő 1 fő

Felső tagozat 5 fő 5 fő

Gimnázium 7 fő 0 fő

17 fő  (2,7%) 6 fő  (0,98%)



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2018. szeptember 1. / 

2019. január 31.

2019. június 14.

Pedagógusok létszáma 58 (6+4) fő 58 (6+4) fő

NOMKS-k létszáma 3 fő 3 fő



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

• Megszűnő foglalkoztatás

• Bognár Kata – Bognár Vasas Dóra

• Iglicz Ágnes

• Fodor Bálint

• Tóth-Rutsch Nóra

• Garai Szabolcs

• Mozsgai Petra

• Papp Mária

• Soós Kinga

• Szabó Zoltán Tamás

• Bodó Dávid

• Simonfai Éva



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

• Tanítók alkalmazása az új elsős osztályok indításával, illetve nyugdíjazás miatt

• Gauzer Dorina – 1.b napközis tanító

• Máté Rita – 1.c tanító

• Szabadi Eszter – 4.b

• Osztályfőnöki megbízások

• 5.évfolyam

• 5.a: Eklics Judit – Surányi Eszter

• 5.b: dr Alkonyiné Pethőné Zsuzsanna – Laskay Szilvia

• Pedagógus előmeneteli rendszer adta lehetőségek

• Minősítések, átsorolások



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Szociális segítő 

• 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok szociális segítőket rendelnek az

intézményekbe, akik feladata a prevenció, a gyermekvédelmi problémák megelőzése.

• A segítők célja a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében, hogy a gyermek veszélyeztetettségét

megakadályozzák, a gyermek családban való nevelkedését segítsék, egyéni és csoportos

foglalkozásokat biztosítsanak számukra.

• Természetesen nem csak a gyermekek, de a szülők, pedagógusok irányába is segítséget

nyújtanak.

Laboráns



KÖLTSÉGVETÉS



• Finanszírozási nehézségek

• Tehetséggondozás -Versenyeken való részvétel 

• Pályázati források, versenyek

• PÉTÁV rajzpályázat 100.000Ft 

• A 2.c osztály a vízilabda Diákolimpián való szereplésével nyert 30.000Ft értékben 

sportszerutalványt

• Szülők-nevelők majálisa



TÁRGYI FELTÉTELEK
PEDAGÓGUSOK MUNKAFELTÉTELEI

A színvonalas, minőségi oktatáshoz szükséges:

- terek, berendezések (tornaszoba, pálya)

- taneszközök, szemléltető eszközök

rendelkezésre állnak 



TÁRGYI FELTÉTELEK
PEDAGÓGUSOK 

MUNKAFELTÉTELEI
• Tantermek felújítása (festés, parketta), 

• Székek, padok cseréje 

• Sötétítés megoldása 

• Projektor, digitális eszközök karbantartása

• SSS problémái

• Kémiai tanulói kísérleti tálcák cseréje, kémia szertár szekrénye, gázégők 

felülvizsgálata szükséges



TÁRGYI FELTÉTELEK

• Mosdók, WC-k ellenőrzése

• Paravánok felújítása, faliújságok készítése

• Az induló elsős osztályok feltételrendszerének megteremtése (pl. 

szekrények a B1 folyosóra)

• Minőségi testnevelő munkához szükséges feltételek biztosítása

• Udvari salak, ugrógödör, svédszekrény, padok, zsámolyok, 

tornaszőnyegek

• Matematikai programok vásárlása

• Kamerarendszer korszerűsítése, hangosítás



TÁRGYI FELTÉTELEK

• Javítások, karbantartás nehézkessége

• Rongálás

• „Gazdátlanság”



SZOLGÁLTATÁSOK

• Takarítás 

• Étkezés

• Portaszolgálat 

• Egészségnevelés

• Vilega Kft. 

• Székely és Társa Bt.



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Tehetséggondozás

• Szakkörök (szaktárgyi szakkörök, ökoszakkör, kosárlabda, látványtánc, néptánc, ügyességi-játékos 

foglalkozás, foci, kézműves foglalkozás, atlétika versenyfelkészítéssel,…)

• Versenyfelkészítések, versenyeredmények 

• Érettségire felkészítő foglalkozások

• MTM cím

• MaTalent4 mérés

• Mentálhigiénés munkacsoport mérései

• eDia mérései

• Tehetségpont rendezvények, műhelymunka, pályázat



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Tehetséggondozás

• Versenyhelyszín biztosítása

• Tudásközpontként való működés

• ECL próbanyelvvizsga szervezése

• Kreatív matematika program



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Kapcsolatépítés az Egyetemmel 

A tagintézmények közötti szorosabb együttműködés kialakítása

• PTE Óvoda, város óvodái

• Deák-napok / Deák Kupa 

• „Szellemeskedő”

• Laborlátogatások

• Töprengő klub

• Kémiai kísérletek a PTE-n



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Kapcsolatépítés az Egyetemmel 

A tagintézmények közötti szorosabb együttműködés kialakítása

• Közös csapatok nevezése sportversenyeken 

• Diák előadók versenye

• Sebők Gábor Emlékverseny

• Deák Ferenc megyei szövegértési és helyesírási verseny

• Kémia verseny

• Botanikus kert látogatás

• Óvodákkal /POTE óvodával való együttműködés

• Közösségi gyakorlat színhelyeként történő regisztrálás / idegen nyelvi hallgatók 

bevonása az oktatási folyamatba



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Kapcsolatépítés az Egyetemmel 

A tagintézmények közötti szorosabb együttműködés kialakítása

• A PTE Fizika Intézetéből érkezett előadó (intézetvezető), aki a képzésekről és az 

ingyenes felvételi előkészítőről tájékoztatta a tanulókat, valamint egy órát is 

megtartott.

• A PTE Matematika és Informatika Intézet képviselője tájékoztatást tartott a 11. 

évfolyamnak az ott zajló képzésekről.

• PTE Fizika Intézet oktatója a Szentágothai Intézetben tartott előadást Nobel-díjas 

fizikusokról. 



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Kapcsolatépítés az Egyetemmel 

A tagintézmények közötti szorosabb együttműködés kialakítása

• PROGRACE informatikai verseny (1.a)

• Éjszakai sportnap az Egyetemen

• Kapcsolódás a Zöld egyetem felhívásaihoz, programjaihoz

• Együttgondolkodás az Egyetem TTK-ával a beiskolázásról 

• Felvételi vizsgabizottságokban való részvétel, együttműködés a szakmódszertant 

oktatókkal

• Versenyfelkészítéshez a PTE atlétikapályájának használata / Sportnap



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

Közösségi szolgálat lehetőségeinek gazdagítása 

Pedagógiai program (20%)

• Iskolai ünnepélyek, versenyek lebonyolításánál

• Könyvtári munkában segédkezés

• Tankönyvosztás 

• Városi, megyei rendezésű sportversenyeken 

• szervezési és lebonyolítási feladatok



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

• Közösségi szolgálat lehetőségeinek gazdagítása

• Teremberendezés újragondolása (alsós évnyitó)

• Színpad mozgatása



A TANÉV KIEMELT FELADATAI

• Témahetek népszerűsítése

• Pénz7

• tanórák keretében 

• Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma

• Digitális témahét

• Tisztogatók – BIDF

• Fenntarthatóság - környezettudatosság témahét 

• Pályaorientációs nap 

• Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és SZKI-ja 



OKTATÁSI FELADATAINK

• Tanulmányi helyzet 

• Lemorzsolódási mutatók



OKTATÁSI FELADATAINK

• Tanmenetekben, éves munkatervben megfogalmazottak szerint

• Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való differenciált, fejlesztő 

foglalkozás

• Tehetséggondozás

• Fejlesztés 



OKTATÁSI FELADATAINK

• Mentorálás

• Gyakornok mentorálása

• Tanító, pedagógiai asszisztens hallgatók 

gyakorlata

• Pszichológus hallgatók konzultációja

• Hallgatóképzés



OKTATÁSI FELADATAINK

• Beiskolázás tapasztalatai

• Továbbtanulás

• Előkészítők szervezése magyarból 

• Érettségi felkészítők szervezése

• Pályaválasztási szülőértekezletek 

• Pályaválasztási rendezvényen való részvétel 

• Ügyfélkapus regisztráció lehetőségének megteremtése

• Próbafelvételi



TOVÁBBTANULÁSI ADATOK

PTE GYÁIG Babits Mihály 

Gimnáziuma

18 fő (33,33%)

85,18%

Pécsi Leőwey Klára 

Gimnázium

13 fő (24, 07%)

Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziuma

8 fő (14,81%)

Pécsi Kodály Zoltán 

Gimnázium

3 fő (5,55%)

ANK 1 fő (1,85%)

Gandhi Gimnázium és 

Kollégium

1 fő (1,85%)

Szent Mór Iskolaközpont 1 fő (1,85%)

Koch Valéria Iskolaközpont 1 fő (1,85%)

Pécsi SZC Zipernowsky 

Károly Műszaki SZG-a

2 fő (3,70%)

14,81%

Pécsi SZC Radnóti Miklós 

Közgazdasági SZG és SZKI-

ja

2 fő (3,70%)

Cserepka János Baptista ÁI, 

KI és SI

1 fő (1,85%)

Móricz Zsigmond 

Mezőgazdasági SZG

1 fő (1,85%)

Pécsi SZC Pollack Mihály 

SZG, SZKI és Kollégiuma

1 fő (1,85%)

Anglia 1 fő (1,85%)



TOVÁBBTANULÁSI ADATOK

Intézmény Első helyen jelentkezett tanulók száma

PTE 33 fő (56,89%)

BGE 3 fő (5,17%)

NJE-GAMF 3 fő (5,17%)

ELTE 2 fő (3,44%)

Kaposvári Egyetem 2 fő (3,44%)

The Hague University 1 fő (1,72%)

SZE 1 fő (1,72%)

Nem tanul tovább 13 fő (22,41%)





NEVELÉSI FELADATAINK

• Ifjúságvédelmi programokra nagyobb hangsúlyt fektetni

• Veszélyeztetett gyerekek növekvő száma, 

problématípusok, kiemelt területek sokasodása

• Lelki bántalmazás „gyakorisága”



NEVELÉSI FELADATAINK

• Ökoiskolai munkaterv feladatainak végrehajtása

• ÖKO szakkör

• Kézműves szakkör

• Szelektív hulladékgyűjtés

• Öko faliújság 

• Erdei iskola

• TeSzedd

• Ökohírlevél követése

• Zöld egyetem

• Állatok világnapja

• Állatkert látogatása

• …

• Pályázati lehetőségek (Lépj!)



NEVELÉSI FELADATAINK

• DÖK tevékenysége 

• Gyűjtések (adomány, szelektív hulladék – papír, kupak)

• Közösségépítés

• osztályprogramok



HÁZIREND BETARTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

• Fegyelmi helyzet 

• Mulasztások – igazolások

• Megtett intézkedések 



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Értekezletek 

• Iskolai ünnepélyek, megemlékezések

• Osztályprogramok 

(osztálykarácsony, korcsolyázás, városi séta, Mikulás mozi, közös 

főzés, kézműves délután, adventi vásár,…)

• Zene világnapja

• Deák Ferenc megyei szövegértési és helyesírási verseny

• Háziversenyek

• Kazinczy szépkiejtési verseny, Megyei matematika verseny,…



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Deák-napok

• Pályaorientációs nap

• Színházlátogatások

• Nyitott bíróság 

• Cipősdoboz akció (GYIOSZ felhívásához csatlakozás)

• Adventi gálaműsor / Tantestületi karácsony 

• Projektkiállítás



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Iskolai őszi túra

• TeSzedd! Akció – Zöld Egyetem programjaiban való részvétel

• Diákelőadók versenye

• Mikulás mozi

• Márton nap osztálykeretben

• Osztálydekorálás / értékelés 

• Külföldi tanulmányutak; osztálykirándulások



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Carol singing

• Iskolanyitogató rendezvénysorozat / alsós nyelvi csoportokkal

• Leőwey laborlátogatás

• Lépj! Programsorozat 

• Erdei iskola

• Népmese napja 



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Zsolnay Negyed (Planetárium, Interaktív labor, Varázsóra)

• Farsang

• Föld napja megemlékezés, vetélkedő

• Víz világnapja

• Madarak és fák napja

• Paksi Atomerőmű látogatás



MUNKATERV SZERINT MEGVALÓSÍTOTT 
KIEMELT RENDEZVÉNYEINK

• Szülők-nevelők majálisa

• Pedagógusnap

• Tettyei projekt nap

• Dalos-nap és koncert

• DÖK-nap (Lovag-nap, Állatkert látogatás, mozi)

• Költészet napja

• Igazgatói fogadás 

• Ballagás, tanévzáró



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Pedagógus szakvizsga 

• Mentor fórum

• Gyakorló Iskolák Országos Konferenciáján való részvétel

• Mesterpedagógusok és kutatótanárok konferenciája 

• 7 szokás képzés

• Felkészítés a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Tanítók Egyesülete XXIX. Szakmai Konferenciája

• Röpsuli képzés

• Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés 

lebonyolításához és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok 

koordinálásához 

• Safe Fall-Safe Schools

• Digitális kompetenciafejlesztő továbbképzés



TOVÁBBKÉPZÉSEK

Belső továbbképzés /tudásmegosztás

• Szakmai nap bemutató órával, megbeszéléssel, műhelymunkák

• Alsós, felsős munkaközösség megbeszélése az átmenetről

• Alsós és vezetőtanári munkaközösség együttműködése a hospitálási 

gyakorlatban

• Idegen nyelvi munkaközösség: SNI-s és BTM-es diákok nyelvtanulása-

módszertani képzés 2 alkalommal



TOVÁBBKÉPZÉSEK

Belső tudásmegosztás

• Beszélgetés az 5. évfolyam csoportbontásról, annak tapasztalatairól (4. 

osztály tanítóival, 5.évfolyam szüleivel, tantestület érdeklődő tagjaival)

• Testnevelés munkaközösség belső továbbképzése



TOVÁBBKÉPZÉSEK
TEHETSÉGHÉT  / BÁZISINTÉZMÉNY PROGRAMJAI

• Prievara Tibor: Tanítás, tanulók, tehetségek, 21. század

• Kovácsné Angyal Ágnes: Képességfejlesztés a KTK segítségével

• Horzsa Gáborné: Minek nevezzelek? – Szerencse? Tehetség?

• Simonné Koszér Andrea: Mi van a tarisznyámban? Mozgásfejlesztés tanórán

• Bárkányi Tamás: A tanítás szakmódszertana a filmtudományban 



TOVÁBBKÉPZÉSEK
TEHETSÉGHÉT  / BÁZISINTÉZMÉNY PROGRAMJAI

• Horváth Krisztina - Simon Gyöngyi :

Verseny másképpen – Pécs8/Vályogból panel

Együttműködés határai-hallgatók a projektekben

• Lovas Zoltán: A repülő osztály mint oktatásszervezési forma

• Garamszegi Rita: Repülő osztály – matematika foglalkozás 4. évfolyamon

• Kiss Emőke: Tehetségazonosítás

• Mangel Márta – Lovas Zoltán: Kiválik-e a kiváló? 

Tehetségek a közösségben: közös célok – egyéni utak



TOVÁBBKÉPZÉSEK
TEHETSÉGHÉT  / BÁZISINTÉZMÉNY PROGRAMJAI

• Horváthné Szűcs Márta: Tehetséggondozás másképp - A tehetség-

gondozás módszertana

• Horváth Krisztina -Horváthné Szűcs Márta – Kiss Judit –– Simon Gyöngyi: A 

mentorálás gyakorlata

• Fóti Nóra: A játékosítás lehetőségei alsó tagozaton

• Fóti Nóra: Tantárgyköziség a nyelvórán

• Villányi László: Kooperatív tanulásszervezés



TOVÁBBKÉPZÉSEK

• Tervezett képzések

• Samsung Smart – IKT továbbképzés

• Tehetséggondozó módszerekkel összefüggő képzés (MTM)

• IKER képzés 

• 7 szokás

• Felkészítés a minősítési eljárásra



PÁLYÁZATOK

• MTM – tehetségmentori beszámoló

• OH-POK bázisintézményi cím 

• Határtalanul

• ÖKO

• EFOP 3.3.7 

• NTP

• Európai Nyelvi Díj 2019

• Fenntartási jelentések (TIOP 1.1.1)



MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Difer mérés, Netfit mérés

• MTA „Vizuális kultúra” Szakmódszertani Kutatócsoportjának 

képességmérése (eDia)

• Szakdolgozati kérdőívek kitöltése

• Hallgatói visszacsatolások / értékelések

• Időszakos tanulmányi, magatartás-szorgalom értékelések

• MaTalent4

• Negyedikes szintfelmérő / Csoportbontó feladatsor 

• Próbafelvételi



MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Osztályértékelések

• Osztályterem díszítésének értékelése

• ÁNTSZ ellenőrzés 

• Hatékonysági mérések (ökoiskola)

• Beszámoló

• Monitoring kérdőív (OFI)

• IKT az oktatásban – iskolai felmérés

• Félév értékelése 



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Szaktanácsadás

• Egyéni tanácsadás, szakmai megsegítés 

• Intézményi önértékelés

• Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

• Vezetői tanfelügyelet

• Intézményi tanfelügyelet (IT)



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• Pedagógus értékelés, minősítés 

• Horváthné Szűcs Márta (P. II.)

• Nyírő Gizella (P. II.)

• Lovas Zoltán (P. II.)

• Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna (P. II.)

• Simonné Koszér Andrea (M)

• Gulyás Izabella (P. I.)

• Rónai Adrienn (P. I.)



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

Mesterpedagógus értékelés, minősítés 

326/2013. (VIII.30.) Kr. 8.§. (5):

• A megújítás keretében a pedagógusnak 

• a folyamatban lévő pályázata megvalósulását kell értékelnie

• következő időszakra szóló öt év Mesterprogramját bemutatnia.

• Feltöltési határidő: november 25.



SZAKMAI ELLENŐRZÉS AZ 
INTÉZMÉNYBEN

• A Pályázat tartalmazza (R.9/B.§ (4) a-g.,):

• a) a szakmai önéletrajzot,

• b) a pedagógus pályázata és a bemutató portfóliója tekintetében, azok eredetiségéről szóló nyilatkozatot,

• c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást,

• d) a szakmai életút bemutatását és elemzését,

• e) a bemutató portfóliót

az előző Mesterprogram megvalósítása során keletkezett dokumentumokat tartalmazza

• f) a Mesterprogramot, valamint

• g) az együttműködési megállapodást.



KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Tanárképző Központ 

• Egyetemi karokkal

• Meglévő – az oktatási-nevelési munkát segítő – szervezetekkel 

való kapcsolat fenntartása, gazdagítása (pl. projektnap, pályázatok)

• POK



KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Iskolákkal, óvodákkal, könyvtárakkal

• Versenyszervezés (pl: Megyei matematikaverseny, Regionális matematikaverseny, …)

• AMI-k

• Civil szervezetekkel, hatóságokkal (NAV, bíróság, BMRFK, AFS Nemzetközi

Csereprogram Alapítvány, American Corner, Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Fáy

Alapítvány – OK Roadshow,…)



A 2019/2020-AS TANÉVRE 
KITŰZÖTT CÉLJAINK

• Szülői együttműködés erősítése

• PR, nyilvánosság erősítése 

• Megvalósult programokról információnyújtás 

• Adminisztrációs fegyelem erősítése

• Infopont működtetése

• Tanulói munkafegyelem javítása

• Az utolsó gimnáziumi évfolyamok helyzetének „tisztázása”



INTÉZKEDÉSI TERVBŐL ADÓDÓ 
FELADATAINK

• A tanulói értékelés közös alapelveinek és követelményeinek egyértelműsített

kidolgozása, egységes, következetes alkalmazása, alkalmaztatása.

• A tagintézmények között és az intézményben a belső információáramlás

javítása.

• Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének még

hangsúlyosabb megjelenése intézményen kívül.

• Az intézményben lévő különösen sok innovációs gyakorlat, különleges

módszerek, újszerű tanulásszervezési eljárások kipróbálására eljárásrend

kidolgozása.



JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK  
TERVEZETEK

• Magántanulói státusz = egyéni munkarenddel rendelkező tanuló

• Tankötelezettség 

• Tanuló értékelése

• Tankönyvrendelés



JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK  
TERVEZETEK

Fejlesztőpedagógiai ellátás  

• Két alapvető eleme:

• 1. tantárgyi felzárkóztatás – közismereti pedagógus

• 2. készségfejlesztés – speciális tudású fejlesztő pedagógus 



JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK  
TERVEZETEK

• Külföldi tanulmányúttal kapcsolatos rendelkezések

• Tanulói edzettség mérésével összefüggő adatok köre 

• kezelése, megőrzése, kötelező nyilvántartások

• A pedagógiai tevékenység országos mérésének kiterjesztése a 

természettudományos eszköztudásra.

• Óraadók megbízása: 10 helyett 14 óra

• Többletmunka (helyettesítés kivételével) végzése esetén: 

• célfeladat megjelölésével céljuttatásként kifizethető



A 2019/2020-AS TANÉV RENDJE

• 2019. szeptember 2. (hétfő) - 2020. június 15. (hétfő)

• tanítási napok száma 180 nap / 179 nap

• befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap: 2020. április 30.

• a tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart / értesítés: január 31-ig



TANÍTÁSI SZÜNETEK
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

• 6 / 7 munkanap tanítás nélküli munkanapként használható fel, amelyből egy

tanítás nélküli munkanap programjáról

• az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni

• egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel

• Őszi szünet: 2019.10.25-11.04.

• Téli szünet: 2019.12.20-2020.01.06.

• Tavaszi szünet: 2020.04.08-04.15.



MUNKANAP-ÁTHELYEZÉSEK

december 7., szombat munkanap

december 24., kedd pihenőnap

december 14., szombat munkanap

december 27., péntek pihenőnap



A 2019/2020-AS TANÉV RENDJE

• Témahetek

• Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

• Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával jellemezhető

köznevelési intézményekben:

• a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása,

• valamint a deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedések és azok

megvalósulása.



TANÉVKEZDÉS

• Első munkanap: augusztus 26. (hétfő)

• Alakuló értekezlet: 9 óra

• Összintézményi nyitóértekezlet

• augusztus 26. (hétfő) 14 óra

• 7szokás módszertani nap

• augusztus 28. (szerda) 8.00-16.00 
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