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A tanév kiemelt feladatai

1. A Helyi Tantervek felülvizsgálata, átdolgozása
2. A tanfelügyeleti és minősítési rendszer által az intézményre rótt
feladatok elvégzése.
3. Az intézményi önértékelési csoport megújítása, az öt éves önértékelési
program és az éves önértékelési terv működtetése, intézményi
önértékelés, az intézményi értékelés elvégzése. – okt.31-ig.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend felülvizsgálata,
átdolgozása.
5. Szakmai napok: digitális kompetenciák fejlesztése.
6. Kiemelt célkitűzések:
- a mindennapos testnevelés tartalmi és jogszabályi
megfelelőségi ellenőrzése
- állagmegóvás
- szaktantermek kialakítása, berendezése.
- a tanórák (napköziben a tanítási idő)
sérthetetlenségének megóvása
- szociális érzékenység fejlesztése
- az egyre növekvő számú SNI, és BTNM státuszú
tanulók beillesztése, közösségbe építése, számukra az
adekvát együttnevelés lehetőségének biztosítása
- fegyelem erősítése és a tanulás értékének erősítése.
- illem és viselkedéskultúra,
- tehetséggondozás.
7. Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése
(osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, szükség esetén fejlesztők
összehangolt munkájával).
8. A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák
fejlesztésének

előtérbe

helyezése,

eredményeinek beépítése.
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a

kompetenciamérések

9. A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása.
10. Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése. A tanári mentori
hálózat működtetése. – gyakornoki/mentori napló vezetése
11. A gyakornoki rendszer működtetése a közoktatási törvényben
foglaltaknak megfelelően.
12. Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének
erősítése, team értekezletek.
13. Az iskolai fegyelem további erősítése:
Különös tekintettel:
A tanárok felé:
- az adminisztratív fegyelem terén: a KRÉTA
rendszer naprakészségére.
- a pontos órakezdésre és befejezésre
A diákok felé:

14. A

korszerű

- a felelősségteljes egészségügyi viselkedésre,
- verbális agresszió további minimalizálására,
- köszönésre
- a felnőttek, akár az ismeretlen felnőttek
tiszteletére
módszertani

elemek

beépítése

a

mindennapi

tevékenységekbe.
15. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok
folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése
eszköztárunkba;
16. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése;
17. Folyamatos kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel.
18. Pályázatfigyelés – írás.
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Alapadatok
Pedagógusok:
1.

Engedélyezett pedagógus létszám:
Pedagógiai munkát segítők száma:
Óraadók száma:
Engedélyezett technikai dolgozói létszám:

63 fő
9,5 fő
4 fő
5 fő

2.

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok száma:
1 fő gyakornoki státuszból PI-be
43fő PI-ből PII-be

3.

Mester fokozatban lévő pedagógusok száma: 1 fő

Diákok:
1.

Osztályok száma: 26 (alsó tagozat 10, felső tagozat 11, gimnáziumi
tagozat 5)

2.

Tanulók létszáma: 619 fő (ebből 25 SNI (4 %) 70 BTM (11,3 %) ) átlag:
23,8 fő
Alsó tagozat 244 fő (átlag 24,4 fő)
Felső tagozat 226 fő (átlag (20,5 fő)
Gimnáziumi tagozat 149 fő (átlag 29,8 fő)
Jogviszonyt szünetelteti: 22 fő

Tárgyi feltételek:
Intézményünk tárgyi feltételei elfogadhatóak. Minden tanulónknak van saját
asztala széke. Minden osztályunknak van saját osztályterme. A Gyermekek
Háza kiválásával jelentősen bővültek a szaktantermi lehetőségeink. A meglévő
informatikai és fizika-kémia terem mellett kijelöltünk egy művészeti (ének-rajz),
egy természettudományos (földrajz-biológia) és 4 nyelvi termet. Ezeknek a
kialakítása, felszerelése, valódi szaktanteremmé változtatása a tanév egyik
komoly feladata. Aktív táblás termeink száma gyakorlatilag megduplázódott, és
így 12-re emelkedett, illetve fog, ha a GyH-ból örökölt táblákat sikerül
felszerelni, beüzemelni. A költözködésnek nagy előnye, hogy tagozataink az
épület egy-egy blokkjában, nem szétszabdalva kapnak helyet, ugyanakkor a
gimnáziumi részen a folyosók, a szabadidős életterek meglehetősen szűkösek.
Nagy fejlődés, hogy megörököltük – igaz, mobilis eszközök nélkül – a
mozgásfejlesztő szobát, ami a mozgásukban akadályozott tanulók számára
valódi fejlesztési lehetőséget fog nyújtani.
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Az alsó tagozat pedagógusai birtokba vehettek egy eddigi szükségtantermet,
ahol tanári szobát rendeztünk be számukra.

A tanulók teljesítményének mérése
1.

A 9.ny osztálynál csoportbontás kialakításához mindkét idegen nyelvnél.
Határidő: szeptember 3.
Felelős: szaktanárok

2.

Az első osztályos tanulók bemeneti diagnosztikus mérése
Határidő: szeptember 13 - okt. 11.
Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok

3.

A 6.; 8.; 10. évfolyamokon Országos Kompetenciamérés (szövegértés és
matematika és természettudomány)
Határidő: április 20. – május 3. 10. évfolyam mérése
május 4 – 17. a 8. évfolyam mérése
május 18 – 31. a 6. évfolyam mérése
Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, mérési felelős

4.

A 7. évfolyam évzáró vizsgája német nyelvből
Határidő: május
Felelős: Majoros Ágota

5.

Tanévzáró vizsgák a 9-11. évfolyamokon
Határidő: június 7-8.
Felelős: Németvölgyi Anett, szaktanárok

6.

Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként
Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan
Felelős: tanítók, szaktanárok

Pedagógusképzés, továbbképzés
A képzések tekintetében prioritást kell kapniuk a modernizációs pedagógiai,
tanfolyamoknak, illetve a törvény által támasztott új tantárgyak (pl. erkölcstan)
tanításához szükséges tanfolyamoknak. Előnyben fogjuk részesíteni azokat a
kollégákat, akik új területre (tantárgy vagy korosztály) jogosító képzést kívánnak
elvégezni.
1.

A Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartása alatt álló intézmények
által szervezett tanári továbbképzéseken való részvétel
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Határidő: folyamatos
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők
2.

Bemutatóórák, foglalkozások tartása munkatársak részére, óralátogatások
Határidő: folyamatos, amennyiben a vírushelyzet engedi
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők

3.

A pedagógus életpálya modell által megkövetelt óralátogatások belső
„vizsgák”.
Határidő: folyamatos
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők

4.

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos óralátogatások, értékelések
Határidő: az éves önértékelési tervben rögzítettek alapján
Felelős: önértékelési csoport

5.

Szakmai napok: Terv: A játék szerepe az oktatásban (ELTE)
Határidő: április 11 – 13.
Felelős: iskolavezetés

6.

Havonkénti értekezleteken aktuális pedagógiai kérdések megbeszélése
Határidő: Kibővített vezetőségi értekezlet minden hónap első
keddjén;
Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet minden hónap
harmadik keddjén;
Alsós munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó
keddjén;
Nyelvi munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó
keddjén;
Felsős munkaközösségi értekezlet minden hónap
második keddjén.
A többi munkaközösség előre nem rögzített
időpontokban, a feladatokhoz és a rögzített
időpontokhoz alkalmazkodva, de havonta egy
alkalommal tartja.

7.

Tantestületi értekezlet (majdnem) minden hónap első keddjén
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők
7

8.

Főiskolai hallgatók fogadása, szakmai gyakorlatok
biztosítása
Határidő: október – november, február - május
Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók

helyszínének

Ellenőrzési, értékelés tevékenység
1.

A tanulóknál a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak szerint
történik az ellenőrzési, értékelési tevékenység.
Határidő: folyamatos
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók

2.

A pedagógusok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése a tanórai –
és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán:
- Adminisztratív fegyelem ellenőrzése, tanügyi dokumentumok pontos
vezetése, a KRÉTA rendszer naprakész működtetése.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatóhelyettesek
- Tanmenetek elkészítése az eltervezettek szerinti haladás illetve az eltérés
okainak vizsgálata
Határidő: október 1. ill. folyamatos
Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők
- Szabadidős tevékenységek, iskolai rendezvények értékelése
Határidő: a rendezvények után, összegzés a félévi ill. tanévzáró
értekezleten
Felelős: Rósa Viktor,
A munkaközösség vezetők óralátogatásait a munkaközösségek éves
munkaterve tartalmazza
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Együttműködés a diákönkormányzattal
1.

Tagozatgyűlés keretében a felmerülő kérdések, problémák megbeszélése,
új patronáló pedagógus felkérése, választása
Határidő: szeptember első két hete, április
Felelős: Klein Péter

2.

Gyermeknap, DÖK nap megszervezése (1 tanítás nélküli munkanap a
DÖK szervezésében)
Határidő: március 26.
Felelős: Klein Péter, osztályfőnökök

Együttműködés a szülőkkel
1.

Találkozás a szülői munkaközösség tagjaival, az év feladatainak,
programjainak megbeszélése
Határidő: szeptember 8.
Felelős: Rósa Viktor

2.

Szülői értekezletek osztályszinten( online)
Határidő: szeptember 1-17-ig.
február 7-11-ig.
május 2-6-ig. (fakultatív)
Felelős: osztályfőnökök

3.

A leendő kilencedik és első osztályos tanulók szülei számára tájékoztató és
bemutató órák tartása. Szülői nyílt tanórák szervezése
Határidő: november 18. 18.00 (9.ny évf.)
március 10. 8.00 (1.évf.)
Felelős: Rósa Viktor, szaktanárok, tanítók

4.

A nyolcadik osztályosok pályaválasztási tájékoztatója
Határidő: szeptember 7.
Felelős: 8. osztályok osztályfőnökei. Harisné P. Zsuzsa

5.

Fogadóórák: minden pedagógus hetente, egyénileg meghatározott időben,
előzetes egyeztetés után online fogadóórát tart. A tanév során két
alkalommal az iskola valamennyi pedagógusa közös fogadóórát tart.
Határidő: november 23. illetve március 29.
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek

6.

Év végi bográcsos főzőverseny és sport délután a szülői közösségek részére
az iskola udvarán
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Határidő: május 27.
Felelős: SZMK
7, Tanítás nélküli munkanapok:
március 16.
április 11 – 13..
június 3. (a gimnáziumi tagozaton)
Pályaorientációs nap: április 26.
DÖK nap: március 26.
8,

Tanítási nap szombati, de nem országos munkanapon:
ebben a tanévben egyelőre nincs

9.

A szülők folyamatos tájékoztatása az iskola web oldalán (www.klebi.hu)

Tanórán kívüli tevékenységek
1.

Gólyatábor
Határidő: augusztus 17 – 19..
Felelős: Balázs Béláné, Gergely-Ágh Zsófia

2.

Tanulószoba, napközi megszervezése, beindítása
Határidő: szeptember 3.
Felelős: Igazgatóhelyettesek

3.

Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások, énekkar megszervezése,
beindítása
Határidő: szeptember 10.
Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség - vezetők

4.

Iskolai versenyek szervezése, részvétel a kerületi, fővárosi, országos
versenyeken
Határidő: folyamatos
Felelős: munkaközösség – vezetők

5.

A
gimnazista
tanulók
tehetséggondozásának
tehetséggondozás megszervezése
Határidő: szeptember 3.
Felelős: Rósa Viktor, Németvölgyi Anett
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lehetőségei,

a

6.

Felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkezők részére
Központi írásbeli vizsga: január 22.
Pót írásbeli vizsga: január 27.
Szóbeli vizsga: március 2 - 4.
Pót szóbeli vizsga: március 8.

7.

Érettségi vizsgára való felkészítés
Határidő: folyamatos
Felelős: 10 -11-12. osztály osztályfőnökei, szaktanárok

8.

Szalagavató bál
Határidő: február 4.
Felelős: a 11. és 12. osztály osztályfőnökei

9.

Osztálykirándulások
Határidő: június 9 - 10.
Felelős: osztályfőnökök

10.

Az 5-8. évfolyamok történelmi kirándulásai
Határidő: október 8.
Felelős: osztályfőnökök

11.

A szakma sztárja kiállításon részvétel a 7-8. évfolyamoknak
Határidő: április 26.
Felelős: osztályfőnökök

12.

Ballagás a 12. és a 8. évfolyamon
Határidő: április 29., illetve június 15.
Felelős: a 11. illetve a 7. osztályos osztályfőnökök

13.

A gimnázium bécsi kirándulása
Határidő: december 16.
Felelős: osztályfőnökök

14.

Kerületi úszásoktatás
Határidő: 3. évfolyam szeptember 13.
5. évfolyam: ?

11

Eseménynaptár 2022/2023
Augusztus:
28-30.
Gólyatábor
22.
Alakuló értekezlet
25.
Javító – osztályozó vizsgák
23.
A nyáron jelentkező tanulók felvételi vizsgáztatása
31.
Tanévnyitó értekezlet
Szeptember:
1.
Tanévnyitó ünnepség, az első tanítási nap
1.
A fizikai állapot- és edzettség vizsgálatának kezdő napja (Netfit)
2.
Csapatépítés osztályszinten (4 osztályfőnökkel tartott óra)
5-16.
Szülői értekezletek osztályszinten
5.
Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra
6.
5. évfolyam szülői értekezletei
6.
Tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00)
8.
Felsős tagozatgyűlés
12.
A 3. évfolyam úszásoktatásának kezdete (3.n) kedden, 11.15-től
12.
Szakkörök, tanfolyamok, gimnáziumi sportkörök,
sportfoglalkozások indulásának időpontja
12–okt.7. 1. osztályosok bemeneti diagnosztikus mérése
13.
Felsős munkaközösségi értekezlet (minden hónap második keddjén)
13-ig
Munkaközösségek éves munkatervek leadása
15-ig
Leltár készítése – tantermek, szaktantermek, irodák, szertárak…
16.
A sportigazolás (egyesület) leadási határideje – KRÉTA
ügyintézésen keresztül
16-ig
Helyettesítési rend elkészítése
16-ig
Ügyeleti beosztások elkészítése – mindenki ott ügyel, ahol órát
megy tartani,
tagozatvezetők
16-ig
Jelentkezés az OKTV-re
19-23.
Őszi papírgyűjtés (osztályoké)
20.
A gimnáziumi tagozat értekezlete
20
A Szülői Munkaközösség alakuló ülése
21.
Bécsi kirándulás – 8.évfolyam
26-tól okt.7-ig a 10. évfolyam bemeneti kompetencia mérése
27.
Alsós munkaközösségi értekezlet (minden hónap 4. kedd)
27.
Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó
keddjén)
30.
Felső tagozat történelmi kirándulás (5-7. évfolyam)
30.
Magyar népmese napja-projekt nap az alsó tagozaton
30.
Törzslapok megírása – KRÉTA naplóban is + elérhetőségek
rögzítése
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Október:
1-ig
3.
4.
4.
6.

Tanmenetek elkészítése és leadása! – a csoporthoz kell igazítani!
A zene világnapja projekt – D.M. Imola
Német egység napja – 4-7. évfolyam, kirándulás Pilisszentiván
Tantestületi értekezlet 15.00-tól
Iskolai szintű megemlékezés az aradi vértanúkról (f.: 7. évfolyam Osztálytermekben)
7.
A gimis túranap - A giminek 13 óráig van tanítás.
7.
Sportláz – foci, felső tagozat
8.
Futóverseny az Aradi vértanúk emlékére (Aranyi Zsolt)
14-ig
Tájékoztató a középiskolai felvételiről a 8. évfolyam részére
10-21.
A nyolcadik évfolyam bemeneti kompetencia mérése (magyar,
matek, nyelv, termtud.)
12.
Alsós német kirándulás, Csolna
14.
Bolyai matematika verseny – nevezés
15.
október 31-ét dolgozzuk le, hétfői munkarend, DÖK
17.
Szép Magyar Beszéd – felső tagozat
18.
A gimnázium munkacsoport értekezlete
20.
Iskolai ünnepély főpróba
21.
Iskolai ünnepély 1956. okt. 23. tiszteletére -10.g (12.00: 1-6, 13.00:
7-12. osztályok)
24-nov.11. A 6. évfolyam, bemeneti kompetencia mérése (magyar, matek,
nyelv, termtud.)
25.
Az alsó tagozatos munkacsoport értekezlete
25.?
Lengyelországi kirándulás, 10. évfolyam?
?
Halloween party – angol munkacsoport, 3-4-(5). évfolyam
28.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
29-nov.4-ig Őszi szünet
31-ig
A 7. évfolyamosok írásbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

November:
6-9.?
Lengyelországi kirándulás, 9. évfolyam?
7.
A szünet utáni első tanítási nap
8.
15.00-tól tanestületi értekezlet
7-11.
Iskola ismertető (gimnázium)
11.
Márton-nap az alsó tagozaton (német nemzetiségi tagozat)
11.
Bolyai verseny (3-8.évfolyam)
11.
Klebelsberg Emléknap (gimnázium)
11.
Sportláz – kosárlabda
14- nov.30. 4-5.évfolyam bemeneti kompetencia mérése (magyar, matek)
14.
Klebelsberg Emléknap (általános iskola)
15-től
„Cipősdoboz akció” – Rákóczi szövetség (tartós élelemiszer)
15.
A gimnázium munkacsoport értekezlete
13

17.
17.
21.
22.
23.
?
25.
29.
30.

Nyíltnap a gimnázium iránt érdeklődő diákok számára
Tájékoztató a leendő 9. osztályos tanulók szülei számára (F.: R.V.)
18.00
„Cipősdoboz akció” – Borsos Kriszta (karácsonyi ajándékok)
Közös fogadóóra, 16-18.00-ig
Házi szépolvasási verseny – alsó tagozat
II. kerületi angol fordító verseny - gimnázium
Sportláz – falmászás, tollaslabda
Az alsó tagozatos munkacsoport értekezlete
Szalagavató főpróba

December
2.
Szalagavató (Dávid Zoltán, Manniger Márta)
– főpróba és szalagavató
2-ig
8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbelire
6.
Mikulás ünnepségek, alsós „Mikulás futás”
9-ig
A „Cipős doboz” akció vége
13.
Luca nap az alsó tagozaton
13.
A gimnázium munkacsoport értekezlete
16.
Német nemzetiségi karácsony – alsó tagozat
20.
Alsó tagozat – Diótörő előadás
20.
Bécsi kirándulás
21.
4 tanóra (gimi Játéknap) 11.45-ig,
utána karácsonyi ünnepség osztálykeretben 13.00-ig,
tanári karácsony 14.00-tól
22-01.02-ig Téli szünet
Január
3.
3.
10.
13.
16-20.
17.
20-ig
20.
21.
23.
23.
23.
24.
27.
30.

A szünet utáni első tanítási nap
Füzetszépségverseny – alsó tagozat
15.00-tól tanestületi értekezlet
11-12. Educatio kiállítás
Osztályozó vizsgák (egyéni tanrend)
A gimnáziumi munkacsoport értekezlete
Tantárgyfelosztás és órarendkészítés a második félévre
Félévzárás
Központi középiskolai írásbeli felvételi 10 óra
Bolyai természettudományi verseny
A II. féléves órarend
Osztályozó értekezlet az alsó tagozat (14.00) és a gimnázium
(14.00) rész
Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére (14.00)
Félévi értesítők kiosztása
14.00 - Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
14

31.
Február
1.
1.
2.
3.
6.
6-10-ig
10.
15-ig
15-ig
15-ig
15.
16.
20.
23-24.
24.
28.

Pót központi felvételi vizsga (14.00)
A központi írásbeli eredményhirdetése – értékelő lapok –
8.00-16.00-ig
TELC próba nyelvvizsga
Medvenap – 3.évfolyam
Farsang – alsó tagozat projekt nap
Helyesírási verseny – felső tagozat
Szülői értekezletek
Farsang – felső tagozat, gimnázium
Jelentkezés az érettségi vizsgára
Érettségizők továbbtanulási lapjainak elküldése
Továbbtanulási jelentkezési lapok küldése a középiskolákhoz
Alsós vers –és prózamondó verseny
SNI, BTM szép írási verseny
Herman Ottó biológia verseny
Szakmai nap (tanítás nélküli munkanapok)
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályszinten
(F.: ofők) a gimnáziumban
Alsós munkacsoport értekezlete

Március
?2.
3.
6-10.
8.
8-10-ig.
14.
15.
16.
16.
17.
20.
21-22.
22.
22.
24.
28.
29.

Kaán Károly Természettudományos verseny
Sportláz – floorball
Témahét (A pénz hete) – Gimnáziumi és felső tagozat
Helyesírási verseny – alsó tagozat
Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkező tanulóknak
Március 15-i ünnepély – 9.NY
Munkaszüneti nap
Pót szóbeli vizsga a gimnáziumba jelentkező külsős tanulók
részére (14.00)
Tájékoztató és nyílt nap a leendő elsősök szülei részére 8.00-tól
A gimnáziumba felvehetők rangsorának nyilvánosságra hozatala.
Vers és prózamondó verseny, felső tagozat
8. évfolyamosok számára tanulói adatlapok módosításának
lehetősége
Víz napja projekt nap – alsó tagozat
Iskolanyitogató
Kiskörös – 5.évfolyam János vitéz projektnap
Munkacsoport értekezlet alsó tagozat
Közös fogadóóra 16-18 óráig
15

31.
31.

Próba érettségi
Sportláz, partizán

Április
4.
6-11.
12.
13.
? 17-21.
17.
18.
19.
20-21.
21.
21.
21.
24-28.
25.
? 25.
?26.
28.

„Nyuszi-futás” – alsó tagozat
Tavaszi Szünet
A szünet utáni első munkanap
Klébi Fesztivál válogató
Német Erasmus+, általános iskola
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól
Gimnázium értekezlet
Föld napja – alsó tagozat, rajz verseny
Leendő első osztályosok beiratkozása
Klébi Fesztivál
Föld napja, gimnázium
A végleges rangsor végső dátuma (gimi)
Fentarthatóság témahét, felső tagozat, gimnázium
Alsó tagozat munkacsoport megbeszélése, Gimnázium értekezlete
Gimnázium Erasmus+ nap, tudásmegosztás
„Szakma sztárja” – 7. évfolyam / pályaorientációs nap
Értesítések megküldése a Gimnáziumba felvett tanuló számára

Május
2.
2-5.
4.
5.
8-tól.
8-10.
15-19.
23.
26.
30-31.
30.
Június
1.
1-7.
2.

Tantestületi értekezlet
Szülői értekezletek - nem kötelező
Osztályozó értekezlet, a 12. évfolyamon, este szerenád
Ballagás, 12. évfolyam, 13.óra
9.00: Írásbeli érettségi kezdete a 12. évfolyamon
Gimnázium tanítás nélküli munkanap
Határtalanul program, 7.évfolyam
Nyelvi logikai verseny
Főzőverseny és szülői sportnap, a gimnázium számára felkészülési
nap
Kisérettségi, tanítás délig, szóbeli vizsgák 13.00-től (írásbeli egyedi
órarend alapján)
Alsó tagozat munkacsoport értekezlete
Kisérettségi, tanítás délig, szóbeli vizsgák 13.00-től (írásbeli egyedi
órarend alapján)
Osztályozó vizsgák
Zenekör projektnapja
16

2.
2.
2.
8-9.
12.
13.
13.
15.
15.
16.

19-22.
21.
22.
23.
26.

Felkészülési nap a gimnáziumi tagozat részére (a gimnáziumi
tagozat részére tanítás nélküli munkanap)
Alsó tagozat német nemzetiségi tagozatának évzáró rendezvénye
A Nemzeti Összefogás Napja
Osztálykirándulások
Gimis sportláz
Labdarúgó bajnokság – alsó tagozat, Gyereknapi projekt nap
Ballagási próba, tanárbúcsúztató
4 ofő óra, és a 8. osztályok ballagása (12.00-kor)
Netfit eredmények feltöltésének határideje
Osztályozó értekezletek
8.00-11.00-ig alsó + gimnáziumi tagozat
11.30 felső tagozat
Szóbeli érettségi vizsgák
16.00: Tanévzáró ünnepély
Gimnáziumi beiratkozás leendő 9.ny
Átjelentkezők napja
Tanévzáró értekezlet 9.00

17
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Az alsó tagozatos munkaközösség munkaterve

Készítette: Csizmadia Krisztina a munkaközösség közreműködésével
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A munkaközösség tagjai:
Bölcs István Józsefné október 21-ig
Busch Zsuzsanna
Ciocuta Gyöngyi
Csatádi Judit Zsófia
Csizmadia Krisztina Erika
Gorzóné Terenyi Zsuzsanna
Házi Gabriella
Jakab Katalin
Jakab-Tegzes Dóra Mariann
Kántor Zsuzsa
Kiss-Kuhár Anna Borbála
Kováts Krisztina Katalin
Mészáros Katalin
Nagy Regina
Dr. Nagyné Dormány Andrea
Patyi Sándorné
Szankovitsné Elsik Nikoletta
Szebedy Vajk Istvánné
Tolnai-Illés Borbála Eszter
Varga Róbertné
Betanító tanárok névsora:
Lendvai Orsolya-német nyelv
Ujj Regina Erika-német nyelv
Borsos Krisztina-angol nyelv
Mezei Orsolya Ilona- informatika
Fejlesztés:
Kovács Klára
Szűcs Szilvia
Asszisztensek:
Bodóné Nagy Katalin
Kaubek Margit
Gyöngyösiné Szekeres Zita
Könyvtár:
Piros Tímea
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A tanév kiemelt feladatai:
Tehetséggondozás
Digitális kompetencia további fejlesztése
Klébi kert beindítása
Forgószínpad szabadidőben
Önértékelés
A tanulók teljesítményének mérése
Az első osztályos tanulók bemeneti diagnosztikus mérése
Határidő: szeptember12 - október10.
Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok
Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként
Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan
Felelős: tanítók, szaktanárok
Együttműködés szülőkkel, más partnerekkel
Bemutató órák tartása a leendő első osztályosok szüleinek
Óvodások fogadása a járványhelyzettől függően
Látogatás a környező óvodákban-óvónőkkel egyeztetés
Fogadóóra (lehetőség: online formában is tartható)
Szülői értekezlet
Tanórán kívüli tevékenységek:
Színházlátogatások: Amerikai Iskola, Marcibányi Téri Művelődési Ház
szervezésében drámafoglalkozások, illetve az év közben kiválasztott előadások.
LEP program.
Múzeumok látogatása: Az osztályfőnökök a kiállítások szervezését az adott
tananyaghoz illesztik. LEP program.
Könyvtári órák, tematikus programok: Luca nap, Medve nap, Magyar
Népmese Napja, Papírszínház, könyvtárismereti óra, könyv népszerűsító óra,
történelmi olvasmányokhoz kapcsolódó órák
Tanulmányi kirándulások: az adott tananyaghoz igazítjuk a kiválasztott
helyszínt.
Tanított nyelvekhez kapcsolódó programok: Márton nap, kirándulások,
rendezvények, Halloween
Érzékenyítés: cipős doboz akció
Versenyek, tehetséggondozás:
Szép olvasóverseny
Füzet szépségverseny
Vers-és prózamondóverseny
Rajzverseny
Helyesírási verseny
Bolyai matematika, magyar verseny
Zrínyi matematika verseny
Focikupa
Klébi Fesztivál

Események, felelősök
Időpont
Augusztus
22-től
23.
25.
30.
31.
Szeptember
1.
1.
2.
5-16.
6.
12-től
12-10.07.
13.
15-ig
27.
30.
30.
Október
1.
1.
1-től
3.
4.
4.
6.
12.
14.
15.szombat
21.
21.
25.
November
7.
8.
9-tól
11.
11.
14.
14-30.
1521-12.8.
21.
22.
23.
29.
December
1.
6.
13.
egyéni egyeztetés alapján
16.
20.?

Esemény

Felelősök

Termek berendezése, dekorálása
Átjelentkező tanulók fogadása
Munkacsoport értekezlet
Évnyitóra felkészítés
Tanévnyitó értekezlet

osztályfőnökök
Csizmadia Krisztina
Csizmadia Krisztina
4. évfolyam tanítói
vezetőség

Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap
Pedagógus Önértékelési Csoport

4. évfolyam tanítói
Gorzóné Terenyi Zsuzsanna

Csapatépítő nap
Szülői értekezletek
Tantestületi értekezlet (minden hónap első
keddjén 15.00)
3. osztályosok úszás
1. osztályban mérés
Munkaközösségi éves terv leadása
Leltár készítése
Munkacsoport értekezlet
Magyar népmese napja-osztálykeretben
Törzslapok leadása

osztályfőnökök
osztályfőnökök
Vezetőség

Tanmenetek leadása
Őszi faliújság
Első osztályok látogatása
Zene világnapja
Tantestületi értekezlet
Tanulmányi kirándulás 4.o Pilisszentiván
Megemlékezés: az aradi vértanúkról
2-3 osztályos tanulmányi kirándulás
Csolnokra
Bolyai matematika verseny
osztálytermi foglalkozás vagy
kirándulás(hétfő)
Megemlékezés 1956 12óra
utolsó tanítási nap (őszi szünet)
Halloween
Munkacsoport értekezlet

tanítók, tanárok
2. évfolyam
Csizmadia Krisztina
Dénesné Mike Imola
Vezetőség
német Majoros Ágota, ofők
osztályfőnökök(7.évfolyam)
Majoros Ágota, osztályfőnökök

Első tanítási nap
Tantestületi értekezlet
Második osztályok látogatása
Márton nap
Bolyai anyanyelvi verseny
Klebelsberg Emléknap 1-4.,
4. évfolyam kompetencia mérése
Cipősdoboz akció
Cipősdoboz akció
Zrínyi matematika verseny
Közös fogadóóra 16-18 óra
Házi szép olvasási verseny
Munkacsoport értekezlet
Téli faliújság
Mikulás futás
Luca nap 4.o. könyvtár
Holle anyó 1.o., Fenyő legenda 2.o.
könyvtár
Németes karácsonyi ünnepség
Színház Diótörő

22

3.osztályos tanítók
fejlesztők
Csizmadia Krisztina
tanítók
Csizmadia Krisztina
osztályfőnökök, Piros Tímea
osztályfőnökök

matematikát tanítók
osztályfőnökök
osztályfőnökök 10.évfolyam
angol munkacsoport
Csizmadia Krisztina

vezetőség
Csizmadia Krisztina
németesek
Mészáros Katalin, magyart tanítók
3. évfolyam
osztályfőnökök
Némethné Matus Eszter,
osztályfőnökök
Borsos, Krisztina, osztályfőnökök
Nagy Regina, Busch Zsuzsanna
tanítók
2.évfolyam
Csizmadia Krisztina
4.évfolyam
Gorzóné Terenyi Zsuzsa
Piros Tímea, osztályfőnökök
Piros Tímea
német munkacsoport
Jakab-Tegzes Dóra

21.
21.
Január
3.
3-tól

10.
20.
23.
23.
27.
30.
Február
1-től
2.
3.
6-10.
15.
16.
23-24.
28.
Március
1.
7.
8.
14.
16.
22.
22.
28.
29.
Április
3-tól
4.
5.
12.
13.
19.
20-21.
21.
25.
26?
Május
2.
2.
2-tól
5.
26.
30.
Június
1-tól

2.
2.
8-9.
12.
13.
15.
16.

4 tanóra, karácsonyi ünnepség, utolsó tanítási
nap (téli szünet)
Tanári karácsony 15.00, utolsó tanítási nap
Első tanítási nap
Füzet szépségverseny, ha a feltételek adottak.

osztályfőnökök
vezetőség

Tantestületi értekezlet 15.00
Első félév zárása
Második féléves órarend
Osztályozó értekezlet 14.00
Félévi értesítők kiosztása
Félévzáró értekezlet 14.00

Kántor Zsuzsanna (Kováts Krisztina,
Patyi Sándorné, Szebedy Vajk Istvánné,
Mészáros Katalin
vezetőség
tanítók, osztályfőnökök
vezetőség
Csizmadia Krisztina
osztályfőnökök
vezetőség

Harmadik osztályok látogatása
Medve nap 3.o. könyvtár
Farsang projekt nap
Szülői értekezletek
Vers- és prózamondó verseny
SNI, BTM szép írási verseny
Tanítás nélküli munkanap
Munkacsoport értekezlet

Csizmadia Krisztina
Piros Tímea
osztályfőnökök
osztályfőnökök
4. évfolyam
Kovács Klára, Szűcs Szilvia
vezetőség
Csizmadia Krisztina

Tavaszi faliújság
Tantestületi értekezlet
Helyesírási verseny
Megemlékezés Március 15. 12.00
Leendő elsősök szüleinek óralátogatása,
tájékoztató
Iskolanyitogató
Víz világnapja projekt nap-osztály
Munkacsoport értekezlet
Közös fogadóóra 16.00-18.00

3. évfolyam
vezetőség
3. és 1. évfolyam
9.ny évfolyam, osztályfőnökök
vezetőség, Csizmadia Krisztina

Negyedik osztályok látogatása
Húsvéti tojás futóverseny 8.00
Utolsó tanítási nap (tavaszi szünet)
Első tanítási nap
Klébi Fesztivál-válogató kistornaterem
Föld Napja rajz verseny
Leendő első osztályok beíratása
Klébi Fesztivál
Munkacsoport értekezlet
Pályaorientációs nap

Csizmadia Krisztina
Gorzóné Terenyi Zsuzsanna

Év végi faliújság
Tantestületi értekezlet
Első osztályok látogatása
Gimnáziumi ballagás 13.00
Szülői értekezletek (választható)
Szülői sportnap-főzőverseny
Munkacsoport értekezlet

1.évfolyam
vezetőség
Csizmadia Krisztina
12. évfolyam, osztályfőnökök
osztályfőnökök
SZMK, tanítók
Csizmadia Krisztina

Füzet szépségverseny

Kántor Zsuzsanna (Kováts Krisztina,
Patyi Sándorné, Szebedy Vajk Istvánné,
Mészáros Katalin)
német munkacsoport
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Jakab-tegzes Dóra
Rósa Viktor, testnevelést tanítók
osztályfőnökök
Csizmadia Krisztina

Németes évzáró ünnepség
Nemzeti összefogás napja
Osztálykirándulások
Gyereknap és egészségnap
Labdarúgó bajnokság-projekt nap
4 ofő óra, 8. osztályok ballagása 12.00
Osztályozó 8.00-11.00
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Mészáros Katalin, Bodó Katalin
osztályfőnökök
Csizmadia Krisztina
osztályfőnökök

Tolnai-Illés Borbála
Jakab Katalin, Patyi Zsuzsanna
vezetőség
Tolnai-illés Borbála
Csizmadia Krisztina
osztályfőnökök

21.
23.
26.

Tanévzáró ünnepély
Átjelentkezők fogadása
Tanévzáró értekezlet

osztályfőnökök, 5. évfolyam
Csizmadia Krisztina
vezetőség
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A felső tagozatos munkaközösség munkaterve
A tagozat osztályai és osztályfőnökei

5.a Hideg Norbert
5.n Lendvai Orsolya
6.a Horváthné Vass Ildikó
6.b Takács Krisztina
6.n Aranyi Zsolt
7.a Tóth Éva
7.b Gyurcsánné Palkó Beáta
7.n Majoros Ágota
8.a Némethné Szabó Andrea
8.b Gledura Katalin
8.n Gál-Porkoláb Anita
Tagozatunk munkájában részt vesz:
Borsos Krisztina
Dénes Sándor
Dénesné Mike Imola
Éder-Tamás Georgina
Reimholcz Júlia
Gyurik Mike
Kopjás Vivien
Karvázy Péter

A tanév kiemelt feladatai
-

-

-

Az előző években kialakított felsős szokásrend megőrzése, erősítése. Osztályfőnöki
órákon a gyerekekkel, szülői értekezleteken a szülőkkel való megismertetése.
Team-munka rendszerének működtetése, erősítése. Havi, szükség esetén gyakoribb
értekezletek, esetmegbeszélések az egy osztályban tanító kollégák együttműködésével.
Problémafeltáró –megoldó team-értekezletek osztályonként.
5.-es átmenet megkönnyítése
Környezetkultúra fejlesztése; nagy hangsúlyt kap az állagmegóvás
o bútorzat felcímkézése, mindenki felelős a saját padjáért, székéért
o a tagozat folyosóinak rendben tartása
Szociális érzékenység erősítése:
o decemberi cipős doboz akció
o osztályfőnöki órák témája legyen a fogyatékkal élők sorsa, helyzete
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További feladatok
-

Fejlesztőpedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés erősítése különös
tekintettel az utazó gyógypedagógusokra
Osztályfőnökök és szaktanárok munkájának még erősebb összehangolása
Egészségnevelés
Pályaválasztás, beiskolázás, pályaorientációs nap szervezése
Az iskola és a szülők közötti kapcsolat további erősítése
Az internethasználat veszélyeiről előadások -

Teljesítménymérés
Osztályfőnökként részt veszünk a bemeneteli és kimeneteli mérések szervezésében.
Ellenőrzés, értékelés
Tagozatunk osztályainak haladását óralátogatásokkal igyekszem követni. Szükség esetén
felkérem a kollégákat egymás óráinak megtekintésére.
A látogatások tapasztalatait elsősorban az osztályfőnökökkel, szükség esetén a
szaktanárokkal is elemző beszélgetéseken vesszük számba. A tanév során minden osztály
kapcsán tartunk team-értekezletet, hirtelen felmerülő probléma esetén soron kívüli
alkalommal is. Az osztályok munkáját a negyedévenkénti tagozatgyűléseken értékeljük.
Programokat, eredményeket a tagozat faliújságán közzétesszük.
Tagozatunk részt vesz az ÖNÉRTÉKELÉS folyamatában.
Az önértékelési csoport tagja: Tóth Éva

Együttműködés a szülőkkel
Évente három szülői értekezleten és két központi fogadóórán fogadjuk a szülőket. Ezen
kívül mind az osztályfőnökök, mind a szaktanárok egyéni fogadóórákon is tájékoztatják az
érdeklődő szülőket.
-

Az osztályok többségében működik az internetes levelezőlista, mellyel a tájékoztatás
egyszerűsíthető
Nagy hangsúlyt fektetünk a szülők naprakész tájékoztatására
Év végén részt veszünk a szülők által szervezett főzőversenyen
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Együttműködés a diákönkormányzattal
-

DÖK-képviselőket osztályfőnöki órákon választják meg a gyerekek
DÖK-megbeszélések témáit a képviselők osztályfőnöki órákon ismertetik
DÖK által szervezett programon segítséget nyújtunk a szervezésben, lebonyolításban
egyaránt

Tanórákon kívüli tevékenységek
Tagozatunkon tanuló diákok részére szervezünk:
-

szakköröket (pl. zenekör stb.)
sportprogramokat
iskolai versenyeket (tanulmányi – játékos)
tanulmányi kirándulásokat (pl. történelem, földrajz)erdei iskolát
múzeumlátogatásokat
könyvtárlátogatást
színházlátogatásokat
tagozati kalandtúrát
karácsonyi közös készülődést, adventi délelőttöt
cipős doboz akciót
Tavaszi Fesztiválon való fellépést
DÖK-napot
pályaorientációs napot
PÉNZ7 projekthetet
Föld napjával kapcsolatos programokat
fenntarthatósági projekthetet
ballagást
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Eseménynaptár

AUGUSZTUS
-

tagozati alakuló értekezlet aug. 23.
5.-es team-értekezletek aug. 24.
értekezlet órai fegyelem témakörben aug. 29.
tagozati értekezlet aug. 30.

SZEPTEMBER
-

Adminisztrációs feladatok (törzslapok, tanmenetek stb.)
Kalandtúra – tagozati kirándulás: szept. 2 f. Dénes Sándor, Szabó Andrea
Tagozatgyűlés: szept. 15. f. Szabó Andrea
Szülői értekezletek az 5. évfolyamon: szept. 5. f. osztályfőnökök
Szülői értekezletek a 8. évfolyamon: szept. 7. f. osztályfőnökök
8. évfolyam bécsi kirándulás: szept. 21. f. 8-os osztályfőnökök
Történelmi évfolyamkirándulások: szept. 30.
-5. évf. – Százhalombatta Régészeti Park f. Hideg Norbert, Lendvai Orsolya
-6. évf. – Ópusztaszer f. Aranyi Zsolt, Takács Krisztina, Horváthné Vass Ildikó
-7. évf. – Gödöllő – királyi kastély f. Majoros Ágota, Tóth Éva, Gyné Palkó Bea

OKTÓBER
-

Zenei Világnap: október 3. f. Dénesné Mike Imola

-

Megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról okt. 6. f. 7. évf.

-

Történelmi kirándulás 8. évfolyam – Etyek, Korda-stúdió: okt. 6. f. osztályfőnökök
DÖK-nap: okt. 15. f. Klein Péter, osztályfőnökök

NOVEMBER
-

Klebelsberg-emléknap: november 14. f. Kopjás Vivien,
Koszorúzás 7. évfolyam f.osztályfőnökök,
(előzetes koszorúzás-Ópusztaszer, 6. évfolyam)

-

Fogadóóra: november 23.
Cipősdoboz akció: november 21-dec.9. f. Borsos Krisztina, osztályfőnökök

DECEMBER
-

Adventi délelőtt, közös játékok, karácsonyi ünnepségek: december 21. 8-14 óráig
f. Szabó Andrea

JANUÁR
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-

Beiskolázás: f. 8.-os osztályfőnökök
Központi írásbeli felvételi: január 21.
Osztályozókonferencia
Bizonyítványosztás: f. osztályfőnökök

FEBRUÁR
-

Szülői értekezletek: f. osztályfőnökök
Farsang: február 10. f. Borsos Krisztina, Kopjás Vivien
Tanítás nélküli munkanap: febr. 23-24.

MÁRCIUS
-

PÉNZ7 projekthét f. Szabó Andrea

-

Kiskőrös, János Vitéz Látogatóközpont 5. évf.: március 24. f. Hideg Norbert, Lendvai Orsolya
Fogadóórák

ÁPRILIS
- Klébi-fesztivál: április 21.
- Fenntarthatóság hete: ápr. 24-28. f. Aranyi Zsolt
- Pályaorientációs nap, Szakma Sztárja Kiállítás: április 26. f. osztályfőnökök
MÁJUS
-

Szülői értekezletek: f. osztályfőnökök
Mérések
Határtalanul program 7. évfolyam: máj. 15-19. f. osztályfőnökök
Főzőverseny, szülői sportnap: május 26. f. osztályfőnökök

JÚNIUS
-

A Pál utcai fiúk projekt 5. évf.
Osztálykirándulások: június 8-9. f. osztályfőnökök
Tanárbúcsúztatók: június 12-13-14. f. 8.-os osztályfőnökök
Ballagási főpróba: június 13. f. 7.-es osztályfőnökök
Ballagás: június 15. f. 7.-es osztályfőnökök
Osztályozó értekezlet: jún. 16.
Tanévzáró ünnepség: június 21. f. 5.-es osztályfőnökök

Előkészítés alatt:
-

digitális biztonság f. Dénesné Mike Imola, Majoros Ágota
drogprevenciós foglalkozás f. Borsos Krisztina

Összeállította: Némethné Szabó Andrea
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A gimnáziumi munkacsoport munkaterve
A munkacsoport állandó tagjai:











Balázs Béláné Juli
Balla Enikő
Dávid Zoltán
Gáspár Leila
Klein Péter
Manninger Márta
Matusné Németh Eszter
Németvölgyi Anett
Sebestyén Nikolett
Ujj Regina

A munkacsoport aktuális feladataiban részt vevő kollégák:















Aranyi Zsolt
Dénes Sándor
Dénesné Mike Imola
Gál-Porkoláb Anita
Gyurik Mike Máté
Harisné Pintér Zsuzsanna
Hideg Norbert
Horváthné Vass Ildikó
Jancsóné Németh Ibolya
Karvázy Péter
Rósa Viktor
Takács Kriszta
Tóth Éva
Trombitás Norbert
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A tanév kiemelt feladatai:
Biztositani az oktatás folyamatosságát
Tehetséggondozás – ezen belül versenyek, pályázatok
Nyelvoktatás – sikeres nyelvvizsgák számának növelése
Pályaválasztási programok a 11. és 12. évfolyamosoknak
IKT eszközök használata
Módszertani megújulás, áttérés a digitális munkarendre, ha szükséges
Gimnáziumi közélet fellendítése közösségi programokkal
Tagozatok közötti együttműködés erősítése
Teljesítménymérés
9. évfolyamon országos kompetenciamérés
Nyelvvizsgákon való részvétel
Éves vizsgák
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Együttműködés a szülőkkel
Évente 2 (+1) szülői értekezletet és 2 fogadóórát tartunk a szülők számára az aktuális
helyzettől függően online vagy élőben. Ezen kívül minden osztályfőnök, szaktanár egyéni
fogadóórákon is tájékoztatja az érdeklődő szülőket.
Ezek személyesen vagy online zajlanak, tanítási órákon és lyukas órákon kívüli időszakban.
Rendszeres kapcsolattartás folyik a digitális napló (Kréta rendszer) segítségével. Az
osztályoknál működik internetes levelezőlista, mellyel a tájékoztatás egyszerűsíthető.
Egész évben zajló programok:
-

-

-

havonta munkacsoporti megbeszélés
szülők rendszeres értesítése a szünetek előtt a diákok tanulmányi
munkájáról, hiányzásairól (osztályfőnökök, szaktanárok)
a gimnáziumban zajló munka dokumentálása elsősorban a Kréta
rendszerben, a honlapon, lehetőség szerint kerületi lapokban, Budai
Polgárban
versenyeken való részvétel erősítése (versenyek részletesen a
szaktárgyi munkacsoportok munkatervében), részvétel támogatása
középiskolás tanulmányi versenyeke
KÁVA színház minden osztálynak (Marczibányi téri előadások),
amennyiben lesznek
Gimis sport nap
OKTV
Erasmus+ pályázatok
Rákóczi – szövetség pályázatok
Bírósági látogatások
Gyárlátogatások
Tagozatgyűlések
Gimnáziumi ösztöndíj
év közben meghirdetett versenyeken részt veszünk
az osztályok az év közben meghirdetett, munkacsoport által elfogadott
programokon részt vesznek

Programjaink havi bontásban:

Augusztus:
-

-

-

aug. 22. 9.00 – alakuló tantestületi értekezlet
aug. 23. kedd – 9.00 - átjelentkezők napja
aug. 25. csütörtök – 10.00 vizsgák (Maresch Laura töri kisérettségi Dávid Zoli, Kopjás Vivi, Németvölgyi Anett)
Takács Viki angol javítóvizsga - Klein Péter, Sebestyén Niki, Dávid
Zoli,
Gábor Lili matek javítóvizsga - Tóth Éva, Balla Eni, Dénesné M. Imola
aug. 28-30. (vasárnap – kedd) – gólyatábor (Matusné Németh Eszter,
Balla Enikő, Hideg Norbert, Klein Péter, Németvölgyi Anett) – 9.g és
9.ny
aug. 31. – nyitó tantestületi értekezlet
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Szeptember
-

szept. 1. – Erasmus+ beszámolók leadása
szept 1. – Tanévnyitó ünnepély hagyományos keretek között
szept. 2. – Osztályprogram
szept. első 2 hetében - a szülőértekezleteken terveink megismertetése a
szülőkkel, támogatás szerzése (osztályfőnökök)
szept. 4 – 11. Erasmus+ Máltai projekt (Dávid Zoltán, Balla Enikő,
Gáspár Leila, Csizmadia Krisztina, Mezei Orsolya)
szept. 5. – előrehozott érettségi jelentkezés
szept. 16. - OKTV jelentkezési határidő
szept. 20. - munkacsoporti értekezlet
szept. 26. és nov. 30. bemeneti mérések (a szövegértési, matematikai és
természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8.
és a 10. évfolyamon)

Október:
-

okt. tanmenetek leadása – csoporthoz igazodik
okt. 7. – Gimis túra (Dávid Zoltán) – 8. osztályosok meghívása
okt. 15. – DÖK nap ledolgozós szombati munkanap (31-e helyett)
osztályprogramok
okt. 15 – 27. őszi írásbeli érettségi időszak
okt. 18. – munkacsoporti értekezlet
okt. 20. – Okt. 23-ai műsor főpróba (Balázs Béláné, rádiósok, 10.g)
okt. 21. 12.00, 13.00 – Okt. 23-i ünnepély (Balázs Béláné, rádiósok,
10.g)
okt. 23– 25. vagy 27–29 – Felvidéki kirándulás (Matusné Németh
Eszter, H. Pintér Zsuzsa, T. Norbi)
okt. 25 – 28. Lengyelországi osztálykirándulás (10.g, Balázs Béláné)
pályázat ?? megnyerés függvénye
okt. 31 – nov. 4. – őszi szünet

November:
-

nov. 7 – 11. – Iskolaismertető – gimnáziumunk bemutatása a
környékbeli iskoláknak (T. Norbi, B. Enikő)
nov. 6-9. – Lengyelországi osztálykirándulás (9.g, Matusné Németh
Eszter) pályázat ??? megnyerés függvénye
nov. 10. – 14. – emelt szóbeli érettségi vizsgák
nov. 11. – Klebelsberg emléknap (Dávid Zoltán, T. Norbi, Kopjás
Vivien)
nov. 15. 15.00 – munkacsoporti értekezlet
nov. 17. – Gimnáziumi nyílt nap (T. Norbi, B. Enikő)
nov. 15 – dec 11. cipősdoboz akció, Rákóczi Szövetség gyűjtése
(Borsos Kriszta, Matusné Németh Eszter)
nov. 21 – 25. középszintű szóbeli érettségi vizsgák
nov. 22. – szaktanár fogadóóra
nov. 30. – szalagavató főpróba
zártkörű osztályprogramok szervezés alatt
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December:
-

dec. 2. – központi írásbeli felvételire való jelentkezés határideje
dec. 2. – szalagavató (Dávid Zoltán, Manniger Márta) – főpróba és
szalagavató
dec. 6. – Mikulás (Klein Péter)
dec. 13. – munkacsoporti értekezlet
dec. 19 v. 20.– Korcsolyázás
dec. 19 v. 20. – Bécsi kirándulás (Matusné Németh Eszter)
dec. 21. – Játéknap, (Balázs Juli, Gyurik Mike), osztálykarácsony,
15.00 tanári karácsony
dec. 22 – jan. 2. – téli szünet
zártkörű osztályprogramok szervezés alatt

Január:
-

jan. 3. – első tanítási nap
jan. 13. (valamelyik) – Educatio kiállítás a 11-12. évfolyam számára
(Manninger Márta, Dávid Zoltán)
jan. 17. – Gimis munkacsoporti értekezlet
jan. 20. – I. félév vége
jan. 21. 10.00 – központi írásbeli felvételi
jan. 25. 14.00 – Gimis osztályzó értekezlet
jan. 27. – félévi értesítők kiosztása
jan. 31. – központi írásbeli pótfelvételi
január tagozatgyűlés
zártkörű osztályprogramok szervezés alatt

Február:
-

febr. 1. - próbanyelvvizsga (angol és német tanárok)
febr. 6 –12. szülői értekezlet
febr. 10. – Farsang (S. Niki, T. Norbi)
febr. 15. – érettségi, továbbtanulás jelentkezési határidő
febr. 22. – középfokú oktatásba jelentkezési határidő
febr. 23 –24. tanítási nélküli munkanap???
febr. 24. – megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
(osztályfőnökök)
febr. 27. – március 14. - szóbeli felvételi időszak
zártkörű osztályprogramok szervezés alatt

Március

- márc. 6-10. – Pénz7 (szaktanárok – regisztráció hivatalos honlapon) –
-

-

osztályfőnöki óra keretében +1 óra önkéntes előadóval.
márc. 9. – jún. 9. – Kimeneti mérések (6–11. évfolyamokon)
márc.13. – márc.15-i ünnepély főpróba (Németvölgyi Anett, 9. ny,
rádiósok)
márc.14. – márc.15-i ünnepély (Németvölgyi Anett, 9. ny, rádiósok)
márc. 16–17. – tanítás nélküli munkanap ??
márc. 21. 16.00 – 18.00 – közös fogadóóra
márc. 31. – 12. g próba érettségik (szaktanárok) ?
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-

zártkörű osztályprogramok szervezés alatt

-

-

ápr. 6 – 11. – Tavaszi szünet
ápr. 18. – munkacsoporti értekezlet
ápr. 20. – megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (Matusné Németh
Eszter)
ápr. 21– Föld napja (Óvjuk a Földünket – szemétszedés, Németvölgyi
Anett)
ápr. 24 – 28. – Fenntarthatósági hét keretein belül szemétszedés
(Németvölgyi Anett)
ápr. 25. – Gimis Erasmus+ nap (Disszemináció)
ápr. 26. – központi pályaorientációs nap (osztályfőnökök)

-

máj. 2. – 12.g osztályozó értekezlet, szerenád (Dávid Zoltán)
máj. 5. – 12.g ballagás (Manninger Márta, Dávid Zoltán)
máj. 5 – 26. középszintű írásbeli érettségi vizsgák
máj. – szülői értekezlet
máj. – kompetencia, nyelvi mérés
május 26. – Szülői sport nap, főzés

-

jún. 1. – Nemzeti összetartozás napja (Karvázy Péter)
jún. 2. – éves vizsgákra felkészülési nap
jún. 5 – 6. – éves vizsgák
jún. 7 – 14. – emelt szóbeli érettségi vizsgák
jún. 8 – 9. – osztálykirándulások
jún. 13. – Gimis sportnap (Manniger Márta)
jún. 14. – Felsős ballagás
jún. 15. – tanítás nélküli munkanap – osztályzó??
jún. 16. – osztályzó ??
jún. 19 – 30. – középszintű szóbeli érettségi vizsgák
jún. 19. 16.00 – évzáró
jún. 20 – 23 szóbeli érettségi??
jún. 23. – gimis beiratkozás
jún. 27. – bográcsozás
jún 28. – tanévzáró értekezlet

Április

-

Május

Június
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A humán munkacsoport munkaterve
Humán munkacsoport

A humán munkacsoport igen nagy létszámú, az oktatási-nevelési folyamat több műveltségi területét
összefogó munkaközösség, melybe a következő tantárgyak tartoznak:
 magyar nyelv és irodalom;
 történelem;
 ének-zene
 és a rajz.
 mozgókép- és médiaismeret

Megjelentek:
Takács Krisztina mcs. vez.
Némethné Szabó Andrea
Dénesné Mike Imola
Dávid Zoltán
Horváthné Vass Ildikó
Kopjás Vivien
Balla Enikő
1. Kiemelt feladatként a tanévre a kompetenciafejlesztést, illetve az iskolai szintű
versenyszervezést jelöltük ki.
Iskolai szinten a következő programok, versenyek rendezését tervezzük:

Valamennyi program a járványhelyzet alakulásától függően változhat!!!








október 3. - Komplex művészeti vetélkedő a zenei világnaphoz kapcsolódva (Dénesné
Mike Imola)
Szép Magyar Beszéd/Kazinczy verseny (Némethné Szabó Andrea) – 2022 .október17.
iskolai forduló)
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (Takács Krisztina) - 2022
február 13. iskolai VAGY KÖZPONTI SZERVEZÉS szerint
Vers- és prózamondó verseny (Horváthné Vass Ildikó)– 2023. március 27.– iskolai forduló
Nyelvi logikai verseny – 2023. május 16.
Igény szerint Bolyai anyanyelvi csapatverseny november 11.
Egyéb, később meghirdetésre kerülő versenyek

3. Tanulóinkat folyamatosan visszük színház- és múzeumlátogatásra, a mozgókép- és
médiaismeret oktatásának keretében pedig lehetőség szerint A Bűvösvölgy Médiaértési
Központba is.
4. Az ötödikesek Százhalombattán utaznak a Régészeti Parkba (szeptember 30.), a hatodikosok
pedig Ópusztaszerre látogatnak el) szeptember 30.. A hetedik évfolyam programja Gödöllő
(szeptember 30.), a nyolcadikosoké a Terror Háza és a médiaoktatáshoz kapcsolódva a Korda
Filmpark október 5.).
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5. A nyolcadik osztályosok számára felvételi előkészítő , tanfolyamot tartunk ( Némethné Szabó
Andrea ). A gimnáziumi tanulókat felkészítjük a kisérettségire, számukra év végén írásbeli
és/vagy szóbeli vizsgákat szervezünk.
A támogató együttműködés és munkamegosztás szép példájaként rövid idő alatt közösen
kijavítjuk a központi írásbeli felvételi feladatlapjait.
6. Részt veszünk a tanulók szövegértési képességeit mérő felmérések elvégeztetésében.
7. Az iskolai ünnepségek szervezését és lebonyolítását segítjük, ill. részben végezzük. (felelős:
okt. 6. – osztályfőnökök+7. évf..; október 23. – 10. évfolyam +of. ; március 15. – 9.ny.
évfolyam,+of.; ballagás – 7. évfolyamok és osztályfőnökeik, évzáró – 5. évfolyam és
osztályfőnökeik). A járványügyi helyzet alakulásától függően szükség esetén
iskolarádión keresztül vagy online történik a megemlékezés.
8. Zenekör - fellépésük hatalmas segítséget és élményt nyújt mindenki számára az iskolai
rendezvényeken való közreműködésük. Dénesné Mike Imola munkáját köszönjük, és a
továbbiakban is számítunk segítő együttműködésére.
9. Multimédiás eszközök használata. A tervezett átalakításoknak köszönhetően remélhetőleg
javulni fog az órai interaktivitás lehetősége, és a modern technikai eszközök használata,
amelyekhez az online oktatás során mindenkinek lehetősége volt hozzászokni, és nagyban
emelte az órai munka hatékonyságát. Szeretnénk további projektorokat, illetve laptopkat kérni
a többi osztályokba – lehetőség szerint, hogy még hatékonyabbá válhasson az IKT eszközök
használata az órákon.
10. Óralátogatások – havonta egy tanóra látogatását tervezem a kollégákkal egyeztetett

időpontban.
Budapest, 2022. augusztus 26.

Takács Krisztina mcs. vez.
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A német munkacsoport munkaterve
A német nyelvi munkaközösség tagjai:








Gál-Porkoláb Anita
Lendvai Orsolya
Majoros Ágota
Matusné Németh Eszter
Sebestyén Nikolett
Takács Krisztina
Ujj Regina

Iskolánk idegennyelv oktatásáról
Iskolánkban a német nyelvet első osztálytól heti 5 + 1 (német nemzetiségi honismeret) és +
1 német tánc órában tanítjuk. Alapvető célunk az, hogy a tanulók – életkoruknak
megfelelően – mind írásban, mind szóban ki tudják fejezni magukat a különböző
élethelyzetekben idegen nyelven. Ehhez magas színvonalú, lelkiismeretes és sokszínű
pedagógiai munka szükséges.
Továbbra is fontos, talán a legfontosabb az órák “élményszerű” mivolta, hiszen ez a sikeres
munka, az eredményes tanítás – tanulás záloga. Ezért szükséges, hogy mindenki
megismerhesse és elsajátíthassa az egyes kollégák jól bevált módszereit, ötleteit, ill.
továbbadhassa saját, a fenti cél elérését biztosító feladattípusait, tevékenységformáit. Ennek
elérése érdekében az idei tanévtől nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai párbeszéd fokozására,
workshop kialakítására saját feladatainkkal.
A havonkénti munkaközösségi megbeszéléseket (minden hónap 4. kedd ) mindig egy pár
perces mini módszertani továbbképzés előz meg. Ezek során olyan apró „trükköket” osztunk
meg egymással, amiket sikerrel alkalmazunk a mindennapi tanítás során. A szakmai
párbeszéd erősítését szolgálja az óralátogatás is a munkaközösség vezető részéről, amelyet
szintén megbeszélés követ, illetve a kollégák hospitálása, amire szeretnék mindenkit
ösztönözni.
Az alsóbb évfolyamokon a legfontosabbnak a nyelv megszerettetését tartjuk. Az órák
játékosan, oldott hangulatban telnek el. A felsőbb osztályokban a tudás elmélyítése, a nyelv
használata a cél. Németből méréseket iktattunk be az egyes évfolyamok végén, ami objektív
visszajelzést nyújt diákjaink nyelvi eredményeiről, elősegíti a nyelvi szintezésből fakadó
csoportbontást.
Hetedik évfolyamon félévkor és év végén is írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek tanulóink.
Nyolcadik évfolyamon lehetőséget biztosítunk tanulóinknak próbanyelvizsgára, külső
nyelviskola bevonásával.
Gimnazistáink a kilencedik évfolyam végén nyelvi vizsgát tesznek szóban és írásban,
felsőbb évfolyamokon pedig a szintjüknek megfelelő további éves vizsgákat,
nyelvvizsgákat, kis érettségit.
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Mind a tizenhárom évfolyam tudásszint szerinti bontásban dolgozunk a diákokkal.
A tanév kiemelt feladatai:
 mérhető tudás – nyelvoktatás hatékonyságának fokozása, nyelvi felmérések
eredményeinek integrálása
 felzárkóztatás, tehetséggondozás
 csapatmunka – arányos és személyre szabott feladatvállalás
 nemzetiségi német nyelvi továbbképzéseken való aktív részvétel
 német nyelvi tábor szervezése, általános iskolai és gimnáziumi korosztály számára
 nyolcadik évfolyamos tanulóink nyelvtudásának felmérése külső
nyelvvizsgaközpont által, nyelvvizsga megszerzése
 iskolánk német programjainak szélesebb körben történő megismertetése
 versenyeken való aktívabb részvétel
 a nyelvi tantermek felújítása, technikai modernizálása
 a német nemzetiségi táncház folytatása
 mindkét félévre meghirdetett pályázatok kiírása
 az iskolanyitogatón a szülők / gyerekek figyelmének felkeltése a német nyelv iránt
 német nyelvű foglalkozások a Németházban ( Bp. Gazda utca 20.)
 Erasmus programban való részvétel (gimnázium, 7. és 8. évfolyam)
A tanulók teljesítményének mérése

 Egy-egy tananyag ill. témakör befejezésekor írásbeli, illetve szóbeli
számonkérés minden tanulócsoportban
Határidő: tanulók haladásától függ
Felelős: szaktanárok
 A 7. osztályban és a gimnáziumban éves vizsga,
Határidő: 2023. május
Felelős: Majoros Ágota és Gál-Porkoláb Anita



Országos méréseken való részvétel /6.8.9. évfolyam/

Határidő: 2023.május
Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok


Kerületi versenyeken tanulók indítása

Határidő: folyamatos
Felelős: szaktanárok
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Pedagógusképzés, továbbképzés


Különböző oktatási szervektől, kulturális intézményektől érkező, általuk meghirdetett
tanfolyamokon való részvétel

Határidő: folyamatos
Felelős: Majoros Ágota, szaktanárok


Nyelvtanárok óráinak látogatása, amelyet módszertani megbeszélés követ, illetve
folyamatos hospitálás a kollégák részéről

Határidő: folyamatos
Felelős: Majoros Ágota, szaktanárok


Nyelvtanárok havonkénti értekezlete, szakmai, módszertani kérdések megvitatása,
ötletbörze; minden megbeszélést egy pár perces mini módszertani továbbképzés előz
meg

Határidő: minden hónap negyedik keddje
Felelős: Majoros Ágota


Német nyelvtanári továbbképzéseken való részvétel

Határidő: kiírás szerint
Felelős: Majoros Ágota
Ellenőrzési, értékelési tevékenység


A tanulók ellenőrzése, értékelése a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak
szerint

Határidő: folyamatos
Felelős: szaktanárok


Nyelvtanárok munkájának figyelemmel kísérése óralátogatások keretén belül, szaktanárokkal
megbeszélések, esetleges problémák megoldása

Határidő: folyamatos
Felelős: Majoros Ágota


Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése

Határidő: 2022. szeptember 30.
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Felelős : Majoros Ágota
Együttműködés a szülőkkel


Hírlevélben, e-mailben, az iskola honlapján tájékoztatás az idegen nyelvi eseményekről, a
programokra a szülők is meghívást kapnak

Határidő: megjelenéskor
Felelős: Majoros Ágota



Leendő első osztályos szülők részére tájékoztató tartása
Aktív részvétel az Iskolanyitogató programjában

Határidő: meghirdetéskor
Felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina, Majoros Ágota
Tanórán kívüli tevékenységek















Éves munkaterv elkészítése
Programok koordinációja
Tankönyvrendelés
Kerületi német műfordítói verseny
Kerületi alsó tagozatos német nyelvi szavalóverseny
Házi írásbeli és szóbeli vizsga 7. évfolyamon
Kisérettségi / nyelvi alapvizsga
Érettségiztetés
Részvétel a II. kerületi Német Nemzetiségi Napon és Sörfesztiválon
Részvétel a Német Kisebbség Karácsonyi műsorán
Szakmai továbbképzéseken való részvétel
Goethe Intézet aktuális rendezvényeinek látogatása
Euroexam próbanyelvvizsga német nyelv, 8. évfolyam és gimnázium
Erasmus programban való részvétel

Eseménynaptár
Szeptember:
Alakuló értekezlet, 1. évközi értekezlet
felelős :Majoros Ágota
Részvétel a kerületi német munkacsoport alakuló ülésén és az éves program elkészítése
felelős: Majoros Ágota
Tanmenetek, éves munkaterv elkészítése, leadása
felelős: Majoros Ágota , szaktanárok
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Részvétel a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Sörfesztiválon az iskola
nemzetiségi tánccsoportjával.
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

Óralátogatások
felelős :Majoros Ágota
Hospitálás
felelős: szaktanárok
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

Október:
Óralátogatások
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése.
Kirándulás Csolnokra. A pályázaton nyert pénzből a 2. 3. évfolyam németes osztályai vesznek
részt ezen a nemzetiségi programon.
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota, Sebestyén Nikolett

Kirándulás Pilisszentivánra. A pályázaton nyert pénzből a 4. 5. 6. 7.. évfolyam németes osztályai vesz
részt ezen a nemzetiségi programon.
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota, Takács Krisztina

Részvétel a kerületi szakmai napok programján
felelős: szaktanárok
Kézműves foglalkozás a Németházban.

Hospitálás
felelős: szaktanárok
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
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Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

November:
Óralátogatások
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése

Stille Nacht kerületi német karácsonyi művészeti fesztivál
felelős: Lendvai Orsolya, Gál-Porkoláb Anita, Ujj Regina
Hospitálás
felelős: szaktanárok
Márton napi felvonulás
felelős: Lendvai Orsolya, Gál-Porkoláb Anita, Ujj Regina, Majoros Ágota
Képregényíró pályázat, meghirdetése, lebonyolítása
felelős: Ujj Regina
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

December:
Óralátogatások
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése

Kirándulás Bécsbe – gimnázium
felelős: Matus Eszter
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Stille Nacht verseny
felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina
Hospitálás
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

Január:
A félév zárása
felelős: szaktanárok
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése

Február:
Óralátogatások
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése

A gimnáziumunkba jelentkezők meghallgatása német nyelvből
felelős: gimnáziumi nyelvtanárok
Hospitálás
felelős:szaktanárok
Témahét
felelős:szaktanárok
Iskolanyitogató programjának előkészítése
felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina, Sebestyén Nikolett, Gál-Porkoláb Anita Majoros Ágota
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
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Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

Március:
Óralátogatások
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése
Nyílt hét – tájékoztató az első osztályba jelentkező szülőknek
felelős: Majoros Ágota, első osztályban tanító nyelvtanárok
Iskolanyitogató munkájában való részvétel
felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina, Sebestyén Nikolett, Majoros Ágota

Jelentkezés a kerületi alsós német szavalóversenyre
felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina, Sebestyén Nikolett

Hospitálás
felelős: szaktanárok
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota

Április:
Óralátogatások (folyamatos)
felelős: Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése

Kerületi alsó tagozatos német nyelvi szavalóverseny
felelős: Lendvai Orsolya, Ujj Regina, Sebestyén Nikolett
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Társasjáték készítő verseny meghirdetése, lebonyolítása
felelős: Ujj Regina
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota
Erasmus program szervezése Németországba.
Felelős: német munkacsoport tagjai

Május:
Írásbeli és szóbeli vizsgák a gimnáziumban
felelős: gimnáziumi szaktanárok
Házi írásbeli és szóbeli vizsga német nyelv, 7. évfolyamnak
felelős:Majoros Ágota,
Nyelvi komptencia mérés lebonyolítása a 6. 8. 9. évfolyamon
felelős: nyelvtanárok
Próbanyelvvizsga a 8. évfolyamon
felelős: Gál-Porkoláb Anita, Majoros Ágota, Ujj Regina
A hónap legjobb németese verseny
felelős: szaktanárok
Minden kedden német nemzetiségi táncház
felelős: Lendvai Orsolya, Majoros Ágota
Munkacsoport megbeszélése
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Június/Július:
Szóbeli éves vizsgák a gimnáziumban
felelős: gimnáziumi szaktanárok
A tanév lezárása, munkacsoport megbeszélése
Érettségi
Német Nemzetiségi Nap Klebelsberg Kultúrkúria
Német tábor a Németházban

Budapest, 2022. szeptember 5.

Majoros Ágota
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Az angol munkacsoport munkaterve
A munkacsoport tagjai:
-

Csizmadia Krisztina
Borsos Krisztina
Gál-Porkoláb Anita
Sebestyén Nikolett
Gáspár Leila
Balázs Júlia
Karvázy Péter
Klein Péter

A pedagógushiány miatt két tanító kolléga segít ki minket az alsótagozaton: Gorzóné Terenyi
Zsuzsanna és Tolnai-Illés Borbála. Mindketten a negyedik évfolyamon tartanak 3-3 órát.
A tanév kiemelt feladatai:
-

-

-

óralátogatások. A kollégák eyetértenek abban, hogy mindenki bemehessen mindenki
órájára. Alapvető cél, hogy NE kirakatórákat lássunk, inkább átlagos, mindennapos
órákat.
9 ny szülő-diák-tanár beszélgetések (november vége)
nyelvvizsgára felkészítés. Nem csak próbanyelvvizsgát tartunk a tanév során, hanem A
LanguageCert vizsgaközpont több előadást is fog tartani az írás- és beszédkészség
mikéntjéréől, trükkjeiről, értékeléséről, stb)
éves vizsgák a kialakult rendszer szerint a gimnáziumban
6. és 8. végén az A1, A2 szint elérésének előkészítése
versenyekre jelentkezés, amikor meghirdetik (Rákóczi, ÖKU színjátszó, stb)
projektmunkák a felső tagozaton

Tervezett programok:
Szeptember 5.
Érettségi jelentkezés a vizsgát bonyolító középiskolákban (kb. 10 diákot
érint angolból)
szeptember 18.
OKTV jelentkezés 11.-12.-ik évfolyam (7 diák jelentkezett
OKTV-re)
október 21.
Halloween party 3, 4, (5.-ik?) évfolyamon
október-november Őszi Language Cert próbanyelvvizsga tanórák keretén belül (reading,
writing, listening)
november 17.
Nyílt nap előtérben az angolórákkal
november vége
Szülő-diák-pedagógus közös fogadóóra
február 1.
TELC próbanyelvvizsga az iskolában a vizsgaközpont szervezésében
angol-német nyelvből
február 10.
Érettségi jelentkezés
március eleje
Tavaszi Language Cert próbanyelvvizsga tanórák keretén belül
(reading, writing, listening)
Március vége
Évfolyam verseny a felső tagozaton angol nyelvből (órai keretek
között)
Április vége
Szintfelmérő a gimnazisták számára
május
Idegen nyelvi mérés 6., 8.-ik évfolyamon
június 7-8.
Év végi vizsga 9ny, 9g osztályokban
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A természettudományi munkacsoport éves terve
A tanévre tervezett tanulmányi versenyek időrendi sorrendben:
-BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ( 2022. okt. 14. KLÉBI, 5-8. évfolyam )
-ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY ( 2022. nov. 21. KLÉBI, egyéni )
-ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY ( 2022. december KLÉBI, 9-10.
évfolyam ) Még nincs meg a pontos versenykiírás…
-BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ( 2023. jan. 13. KLÉBI, 5-8.
évfolyam )
-HERMAN OTTÓ BIOLÓGIA VERSENY ( 2023. február KLÉBI, 7-8. évfolyam, egyéni )
Még nincs meg a pontos versenykiírás…
-KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY (
2023. márc. 2. KLÉBI,
5-6.
évfolyam, egyéni )
-LOGIKAI VETÉLKEDŐ – Klébiseknek saját szervezésben, felső tagozat és gimnázium
számára
( 2023. március )
A versenyeken kívül az első félévben felvételi előkészítőt tartanak matematikából a szakos
kollégák a 8-os évfolyam számára.

Gledura Katalin
2022. aug. 25.
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A testnevelés munkacsoport éves terve
A 2022-2023-AS TANÉVRE


Munkacsoport tagjai:
Aranyi Zsolt
Dénes Sándor
Gledura Katalin
Hideg Norbert
Rósa Viktor
Dési-Manninger Márta





A munkacsoport külsős tagjai a Gyermekek Háza révén:
Bornemisza György
Szöllősi Emese
A tanév kiemelt feladatai:

1. A minden napos testnevelés levezényelése.
2. Testnevelés érettségire való felkészítés.
3. Testnevelés fakultáció emelt-közép szinten való megtartása.
4. Visszatérés a 180 órás testnevelés tanítására a gimnáziumban.
5. A Netfitt felmérés elkészítése.
6. A Sportláz éves bajnokságának megszervezése.
7. Versenyeken való indulás.
8. 5. évfolyam úszás oktatása.
9. Gimis sportnap megszervezése.
10. A szertárak rendjének megőrzése. A sporteszközök javíttatása.

 A minden napos testnevelés idén is nagyon sok órát jelent, hiszen a felső tagozaton
majdnem minden évfolyamon három osztályt kell tanítanunk. Nehézséget jelent a nagy
diáklétszám egy-egy osztályban. A gimnáziumi tagozaton is ez jelent kihívást, mert van
olyan óra ahol 36-38 diák sportolását kell megoldani egy teremrészben.
 A jelenlegi tanév végzős diákjai közül egyelőre senki nem jelentkezett testnevelés
érettségire. Ismerve az osztályt elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban találja ki egy
pár ember, hogy mégis testnevelésből érettségizne. Volt már erre precedens...
 A testnevelés érettségire való felkészülést a délutáni fakultáció segítette mindig. Ez
most is így lesz, csak kiderült, hogy emelt szintű érettségire is kéne készülni. Iskolánk
adottságai nagyon jók, de az emeltszintű felkészítéshez nem biztosítanak 100 %-ot.
Rajtam nem fog múlni az órák levezénylése, de a feltételek nem teljes megléte
kérdéseket vet fel bennem, bennünk.
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 Az idei tanév új-régi feladata lesz a gimnáziumi tagozaton a 180 órás testnevelés órákra
való visszatérés. Ez azt jelenti, hogy heti 5 órában tanítjuk a testnevelést, úgy hogy azok
a diákok akik leigazolt sportolók azok heti 2 tanóráról elmehetnek. Reméljük beválik a
visszatérés és könnyebb adminisztráció mellett az órák színvonala ezáltal minőségileg
javulni fognak.

 A Netfitt-felmérést továbbra is megcsináljuk. Az internetes adatrögzítésre májusban
kerül sor.
 A „Sportláz” bajnokság, reméljük idén újból nagy népszerűségnek fog örvendeni.
Reméljük, hogy sportszerű mérkőzéseknek lehetünk szemtanúi a mintegy 120 diák
részvételekor. Egyben ez a versenysorozat kiváló fokmérője az elvégzett munkánknak.
Idén a szokásos labdarúgás, floorball, kosárlabda, falmászás és tollaslabda sportágat
kibővítjük a tavalyi évben nagy sikert arartott partizánlabdás fordulóval.
 A kerületi versenyeken tervezzük a részvételünket. Az Októberi Kegyeleti Váltón
várhatóan két csapattal indulunk. Aranyi Zsolt a szervező.
 Az alsós és felsős úszásoktatásra a Gyarmati Dezső Uszodában került eddig sor.
Tudomásunk szerint újra működik az 50 méteres medence.Reméljük, hogy az
ötödikesek újra mehetnek úszni. Várjuk az információkat.
 A beadott pályázatra kapunk pénzt. Két szertárat kell felszerelnünk.
 A Gimis Sportnapot szeretnénk megszervezni. A fiúknak labdarúgást és röplabdát, a
lányoknak röplabdát ajánlunk fel.
 A sporteszközeinket felül kell vizsgálni az érettségiztetés és az emeltszintű fakultáció
miatt mindenféleképpen. A javításra szoruló eszközök listáját a következő héten adom
le.
2022. augusztus 28.

Dési-Manninger Márti
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Verseny-menetrend és dátum javaslatok 2022-2023-as tanévre:
Hónap
Október

November

Február
Március
Május
Június

Felelős

Verseny
-Sportláz-Labdarúgás
(Október 7.)
-Október 6.-i emlék futóverseny
-Sportláz-Kosárlabda
(november 11.)
-Sportláz-Tollaslabda
(november 25.)

- Testnevelés munkacsoport
-Aranyi Zsolt és
Dési-Manninger Márti
- Testnevelés munkacsoport

- Sportláz- Floorball
(február 24.)
-Sportláz- Partizán és a Sportláz lezárása
(március 24.)
-Főzőverseny és sportnap
(május ??)
-testnevelési érettségi
- alsós-felsős fiúknak labdarúgó torna (?)
- Gimis Sportláz (dátum ?)

-Testnevelés munkacsoport
-Testnevelés munkacsoport
-Testnevelés munkacsoport
és az SZMK
-Dési-Manninger Márti
-Rósa Viktor
-Testnevelés munkacsoport

Az időpontokat úgy néztük ki, hogy nem tudtunk semmi bizonyosat az iskola egyéb
programjaival kapcsolatosan, illetve a szünetekhez hozzáadott napokról.
2022.augusztus 26.
Dési-Manninger Márti
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A fejlesztőmunkacsoport munkaterve
Készítette: Jakab Olivér
A munkacsoport tagjai:
1.
2.
3.
4.

Kovács Klára
Szűcs Szilvia
Reményfy Lili
Jakab Olivér

A munkacsoporttal együttműködő külső szakemberek:
1.
2.
3.
4.

logopédus
óvodai – iskolai szociális segítő
utazó gyógypedagógusok
mozgásjavító intézet munkatársai

A tanév kiemelt feladatai





A BTMN tanulók szakmailag egységes, magas színvonalú ellátása
A tanulók gondozásának koordinálása
A tanórai megsegítés alkalmazása
Segítségnyújtás az integrációban részt vevő pedagógusok számára

A tanulók teljesítményének mérése
 Az érkező 1. osztályos tanulók fejlettségének mérése a II. kerületben
kidolgozott, szakmailag egységes vizsgálóeljárással.
 Év elején az ellátásban részt vevő tanulók fejlettségi szintjének mérése az
intézményben egységesen kidolgozott mérőeszközökkel
Együttműködés a szülőkkel, más partnerekkel
 Hospitálások az érintett osztályokban, segítségnyújtás az osztályt tanító
munkatársaknak
 Fogadóórák tartása
 Egyéni esetmegbeszélések
 Esetegyeztetések a munkacsoport tagjaival
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Szeptember – November
Téma

Felelős

1. Esetegyeztetés, osztálytanítók, tanárok tájékoztatása,
részvétel az első szülői értekezleteken

Kovács Klára,
Szűcs Szilvia

2. A munkaterv kialakítása, egyeztetés a szakszolgálatokkal

Jakab Olivér

3. Szűrések lebonyolítása, órarendkészítés, terápiák indítása,
hospitálások az érintett osztályokban

Szűcs Szilvia,
Kovács Klára,
Jakab Olivér

4. Tájékoztató a szakvéleményezés ez évi menetéről,
kontrollvizsgálatokról

Kovács Klára,
Jakab Olivér

5. Esetmegbeszélések

minden fejlesztő

6. Kontrollvizsgálatok előkészítése

minden fejlesztő

December – Február
Téma

Felelős

1.Esetmegbeszélés

minden fejlesztő

2. Az iskolai SNI és BTM szépíró verseny megszervezése,
lebonyolítása

Kovács Klára

3. Kiegészítések, könnyítések kérése a félévzárás előtt

Jakab Olivér

4. Az első félév tapasztalatainak megbeszélése szülőkkel,
osztályfőnökökkel

minden fejlesztő
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Március – Június
Téma

Felelős

1. Iskolanyitogató foglalkozások tervezése, lebonyolítása

minden fejlesztő

2. Szülői tájékoztató az Iskolanyitogató program keretében

Jakab Olivér

3. Esetmegbeszélések

minden fejlesztő

4. Tankerületi BTMN/SNI szépíró verseny megszervezése,
lebonyolítása (igény esetén)

Kovács Klára
Szűcs Szilvia

5.Könnyítések, kiegészítések kérése az Érettségi vizsga előtt

Jakab Olivér

6. A következő tanév kontrollvizsgálatainak előkészítése június
15-ig

Jakab Olivér,
minden fejlesztő

7. A tanév tapasztalatai, tervek, ötletek a jövőre nézve

Jakab Olivér,
minden fejlesztő

Budapest, 2022. szeptember 01.
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Könyvtárosi munkaterv
Augusztus
Tankönyvek átvétele

1.

22-31. Tankönyvek osztályok szerinti szétosztása/kiosztása, tartós tankönyvek pecséttel
ellátva
Leltározási jegyzőkönyv készítése

Szeptember
1-15.Tankönyvek pótrendelésének lebonyolítása, egyéb Tankerületi feladatok ellátása
15-31. Kaméleon olvasóklub jelentkezések adminisztrálása Állomány
gyarapítása (ajándék könyvek feldolgozása)
Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

30.

Népmese napja. Papírszínház előadás osztályoknak

Október
1-15.

Pótrendelések átvétele, kiosztása

21. Kaméleon olvasóklub első forduló kiosztása
1-31. Állomány gyarapítása (ajándék könyvek feldolgozása) Az
iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése
1-30. Tanárok kérésre könyvtári órák tartása

November
1-30.

Állomány gyarapítása (ajándék könyvek feldolgozása) Az
iskola tanulóinak könyvék kölcsönzése, segítése
Tanárok kérésre könyvtári órák tartása

1 1-25.

Kaméleon olvasóklub elsö forduló beszedése, javítása

December
9.

Kaméleon olvasóklub második forduló kiosztása

13.
Luca napja, papírszínház előadás
1-31. Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

Január
13-27.Kaméleon olvasóklub második forduló beszedése, javítása
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Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

2-31.

Tanárok kérésre könyvtári órák tartása

Február
2.
Medve nap, papírszínház előadás
10. Kaméleon olvasóklub harmadik forduló kiosztása I -28.

Az

iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

Tanárok kérésre könyvtári Órák tartása
Március
3-17. Kaméleon olvasóklub harmadik forduló beszedése, javítása
22.

Víz világnapja, papírszínház előadás

1-31.

Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

Tanárok kérésre könyvtári órák tartása
16-31.Kello tankönyvrendelés, új diákok felvitele.
Április
1.

Kaméleon olvasóklub negyedik forduló kiosztása

1-30.

Kello tankönyvrendelés leadása
Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése

Május
1-12. Kaméleon olvasóklub negyedik forduló beszedése, javítása
1-31.
Ajándék könyvek rendelése
Az iskola tanulóinak könyvek kölcsönzése, segítése
Állomány gyarapítása (ajándék könyvek feldolgozása)
Június
1 -30.Kello tankönyvrendelés módosítása, diákok törlése, felvitele.
1-10. Jutalomkönyvek kiosztása
Kaméleon jutalom könyvek kiosztása
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