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1. Bevezetı
80 éve történt…
Intézetünk múltja

„Iskolánk áldott emlékezető alapítója, Péter András, tızsgyökeres magyar családból
származott. A szeghalmi anyakönyvben a Péter családról az elsı feljegyzést 1767-ben
találjuk. 1767. május 3-án vette feleségül Péter András, alapítónk dédapja, Sipos Erzsébetet.
Házasságukból 1778. szeptember 15-én született Péter Ferenc, a családi vagyon
megalapozója, a „nagy ember”, Péter András nagyapja. Feleségét Fülöp Katalinnak hívták.
Örökhagyónk apja, Péter Ferenc, 1800. december 3-án született s Huszti Erzsébetet vette
feleségül. A mi Péter Andrásunk ebbıl a házasságból született 1840. március 18-án, mint a
házaspár nyolcadik gyermeke.
A debreceni ısi református kollégiumban hét gimnáziumi osztályt végzett a magyar élet
egyik legválságosabb korszakában: 1850 után. Az akkoriban sokat betegeskedı ifjút szülei
nem merték tovább Debrecenben hagyni; Péter András abba hagyta a tanulást s hazajött
Szeghalomra gazdálkodni. Hamarosan meg is nısült. Tóth Zsófiát vette feleségül
Köröstarcsáról 1864. december 1-jén. Házasságuk boldog és békés volt, de Isten nem áldotta
meg ıket gyermekkel.
Házassága után húsz esztendeig vezetı szerepe volt Szeghalom község közéletében. Tagja
volt a képviselıtestületnek már 34 éves korában, - majd 39 éves korában megválasztják
bírónak. Szigorú tárgyilagosságával, részrehajlást nem ismerı igazságosságával a
legteljesebb mértékben megszerezte magának a község és az egész környék tiszteletét.
Tevékeny részt vett az egyházi közéletben is. A Polgári Olvasó Egylet elnöki székében pedig
igazi nevelıje lett a község köréje sereglı gazdatársadalmának.
Bírói tiszte 1844-ben járt le. A tevékeny közéleti szerepléstıl ezután kezdett visszahúzódni.
Ebben az idıben kezdte meg tárgyalásait gróf D’Orsay Emilné Festetich Felicia grófnıvel a
halasi birtok megvételérıl. A tárgyalások sikerre vezettek, s 1848. január 8-án 132000 o.é.
forintért Péter András megvette a 2000 kat. holdat kitevı halasi pusztát. Ez a merész
vállalkozás volt a legjelentısebb fordulópont Péter András életében. A tehetıs gazdából
egyszerre földesúr lett.
Életének hátralevı közel 30 esztendejét a gazdálkodás és a hatalmas birtokkal
természetesen együttjáró tekintély határozta meg. A halasi pusztán fıként állattenyésztéssel
foglalkozott. Híresek voltak fajmagyar, fehér, rideg marhái. Nyaranként hat hetet
Balatonfüreden töltött. Vezetıegyénisége volt a 48-as politikai pártnak, s a választókerületben
gyakran jutatta képviselıséghez Péter András áldozatkészsége ezt a pártot. Adományozó,
alapítványozó kedve úgy az egyház, mint a község és más közületek javára többször
megmutatkozott.
Felesége 1891. május 25-én meghalt. Másfél év múlva, 1892. október 25-én, másodszor is
megnısült Péter András. Özvegy Mészáros Jánosné J. Túri Erzsébetet vette el, de ebbıl a
házasságból sem született gyermeke. 1916. július 3-án, 76 éves korában halt meg.
Péter András 1907. június 7-én írta alá azt a végrendeletet, amelyben vagyonából 1506 kat.
holdat a szeghalmi református egyháznak hagyományozott azzal a céllal, hogy az egyház
gimnáziumot létesítsen és tartson fenn. Az iskolaalapító halála után a nehéz idıkre való
tekintettel egyetemes konventünk csak 1926. szeptember 1-jén nyitotta meg a Péter András
reálgimnázium elsı osztályát. Ettıl az idıtıl kezdve iskolánk minden évben egy-egy osztállyal
fejlıdött s 1934. júniusában megtarthattuk elsı érettségi vizsgálatainkat.
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Reálgimnáziumunk elsı tíz esztendejének története megcsonkított hazánk életének
legválságosabb korszakával esik egybe. Az iskola jogosultságát és életképességét mutatja,
hogy ebben a gazdaságilag is igen súlyos idıben a fejlıdés menetében törés soha nem
mutatkozik, sıt állandó és fokozatos lendület tapasztalható. 1927. szeptember 1-jén szerveztük
elsı internátusunkat, 1931. szeptember 1-jén pedig a másodikat. A tanulók létszáma mind az
iskolában, mind az internátusokban a fejlıdés idején állandóan emelkedett, a teljes kifejlıdés
után a gazdasági helyzet folytonos romlása közben is meg tudta eddig ırizni állandósult
színvonalát. 1935. szeptember 1-jén két szomszédos nagyközségben, Dévaványán és Vésztın,
párhuzamos osztályokat nyitottunk, de ezeket ilyen formában egyetemes konventünk nem
engedélyezte, ezért odavaló tanulóink azóta nálunk magánvizsgálatra állanak. A létszám
alakulásáról a statisztikai táblázatok közt találtunk felvilágosítást.
Iskolánkat a református egyház által átengedett ún. Balogh-iskola piactéri épületében
nyitottuk meg 1926. szeptember 1-jén. Új épületünkbe három osztályunkkal 1928. szeptember
1-jén költöztünk be. Ezt a törzsépületet csak 1934. szeptember 1-jére tudtuk kibıvíteni úgy,
hogy mind a nyolc osztályunkat egy épületbe helyezhettük el. Addig egy osztályunkat
iskolaalapítónk ısi lakóházában, egyet a Simay kisdedóvodában, egyet a református egyház
központi iskolájában tanítottunk, tornatermünk pedig a Polgári Olvasó Egylet nagytermében
volt. Ez a nehéz és pedagógiai szempontból jogosan kifogásolható helyzet csak akkor szőnt
meg teljesen, amikor nagybetővel az Országos Testnevelési Tanács segítségével sikerült 1935.
júniusára tornatermünket is felépíteni, s ezzel 1935. szeptember 1-jétıl kezdve egy helyen, egy
épületben összpontosíthattuk a tanítás munkáját.
Internátusunk elhelyezésének kérdése is sok gondot okozott az iskola vezetıségének. 1927.
szeptember 1-jén nyitottuk meg az ún. Weiszberg-féle piactéri telken, amely akkor még az
alapítvány tulajdonában volt. A jelentkezı 30 tanulónak azonban csak háló- és
tanulószobákat tudtunk biztosítani, s a kosztot Kutasi Pál vendéglıjébıl hordattuk el. 1928.
szeptember 1-jén már kész volt iskolánk törzsépülete s ennek egyik osztálytermét
felhasználhattuk hálóteremnek s így sikerült a fızést is házilag elintézni. 1929. szeptember 1jére igazgatótanácsunk megvette a református templom mellett fekvı régi postaépületet s ezt
rendezte be internátusi nappali tartózkodó helynek. Éjtszakára az internátusi növendékek a
Weiszberg-féle ház helyiségeibe jártak aludni. 1930. szeptember 1-jén végre átköltözött
internátusunk a most is internátusként használt kórházépületben, ahol minden tekintetben
megfelelı elhelyezésre találtak növendékeink.
A Weiszberg-féle telket és házat 1934. tavaszán eladta igazgatótanácsunk, hogy felépíthesse
végleges iskolaépületünket. A régi postaépületet pedig bérlakásokként értékesítette. De csak
egy évig, mert 1931. szeptember 1-jén ebben az épületben nyitottuk meg
cserkészinternátusunkat. Három évig ebben az épületben mőködött ez a második
internátusunk, amikor aztán az igazgatótanács buzgalma és áldozatkészsége ugyanennek az
épületnek a telkén kb. 30.000. P költséggel új, egészséges épületet emeltetett. Ebbe az új
épületbe 1934. szeptember 1-jén költözött be ez az internátusunk.
Az iskola volt tanárai közül meghalt Kenyeresy Sándort, más intézethez távozott Péter
Zoltán dr., Csaba József, Boross Géza, Nagy János dr., és Dékány János. Nyugdíjas tanára
iskolánknak még nincs.
(Részlet a szeghalmi Református Péter András Reálgimnázium 1929/30. tanév értesítıjének bevezetı
gondolataiból- írta Nagy Miklós igazgató)
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2. Jogszabályi háttér
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2007. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosításáról
2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlıség érvényesülésének közoktatásban történı
elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl
2007. évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
módosításáról
2007. évi CII. törvény a szak- és felnıttképzést érintı reformprogram végrehajtásához
szükséges törvények módosításáról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl
16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és
alkalmazásáról
210/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl
és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjérıl
16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrıl
3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirıl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történı honosításáról
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérıl
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok
mőködésérıl
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•
•
•
•
•
•
•
•

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézményekrıl
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról [mely
hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletet]
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl [mely hatályon kívül
helyezte a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletet]
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásairól és
kedvezményeirıl
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és
minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnıttképzést folytató intézmények nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól
198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a felsıoktatási felvételi eljárással és az Oktatási
Hivatal mőködésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
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3. 2009-ben megjelent, közoktatást érintı jogszabályok-változások
A 2009. évi XLIX. törvény módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt és
szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt, amely érinti:
•
•
•
•

•

a szakképzés megkezdését
a pályaorientáció, a gyakorlati oktatás, a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos oktatás keretében elsajátítandó ismereteknek a szakképzési
évfolyamokon folyó tanulmányokba történı beszámítását
a közoktatási intézmény vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény
összes alkalmazottja felett
az OKJ-ben a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési
formától függı maximális idıtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az
óraszámot), (szakképzésrıl szóló törvény 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja, a
szakiskolai képzés 9. évfolyamán megkezdett szakképzı évfolyamon a szakmai
gyakorlati képzést a szakképzı iskolában kell megszervezni (szakképzésrıl szóló
törvény 18. §-a (3), új bekezdése).
tanulószerzıdést az a tanuló köthet, aki betöltötte a tizenötödik életévét és - a
közoktatásról szóló törvény 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás
kivételével - a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette (szakképzésrıl szóló törvény
32. § (1) bekezdésének a) pontja). A tizenhat éven aluli tanuló tanulószerzıdésének
érvényességéhez, a szerzıdés megkötéséhez szükséges a tanuló törvényes
képviselıjének a hozzájárulása is

A 2009. évi LVI. törvény módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt és
szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt, amely szerint:
•

•

a mőködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, az
oktatási program (pedagógiai rendszerek) akkreditálásával, a tankönyvek
jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggı eljárásokban, a pedagógustovábbképzési programokkal összefüggı eljárásokban, valamint a törvényességi és
hatósági ellenırzések során az ügyintézési határidı két hónap
a jegyzı, fıjegyzı törvényességi ellenırzési eljárására a Ket. hatósági ellenırzésre
vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni

A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet
módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet az alábbiak szerint:
•

•

a továbbképzési program elkészítése a nevelési program, a pedagógiai program, az
intézményi minıségirányítási program (IMIP) és - amennyiben a fenntartó mőködteti a munkaerı-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerı-gazdálkodási
tervben foglaltak figyelembevételével kell, hogy történjen
az új továbbképzési program elkészítése elıtt értékelni kell az elızı továbbképzési
idıszakot, a továbbképzési program idıarányos végrehajtását. Az értékelést meg kell
küldeni a fenntartónak is. Ezekre a módosuló rendelkezésekre a következı program
elkészítésekor, tehát legközelebb 2013-ban figyelemmel kell lenni az intézményekben,
de nem kizárt a jelenleg „futó” program ezt megelızı átgondolása, felülvizsgálata
sem, a módosuló rendelkezésekre tekintettel.
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•

a szakmai megújító képzés elıírása, amely abban az esetben, ha a pedagógus a nevelı
és oktató munkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel látja el, illetve ezt követı tíz év múlva, valamint a pedagógusok
teljesítményértékelése alapján a munkáltató elrendelése alapján kötelezı.
Pontosabban: amennyiben a pedagógus, aki megfelel a szakmai megújító képzésben
való részvétel fenti kritériumainak, mégsem a szakmai megújító képzés fogalmába
tartozó továbbképzésben vesz részt, akkor a pedagógus-továbbképzés jogcímén kapott
normatív, kötött felhasználású támogatást ehhez kapcsolódóan nem lehet felhasználni.

•

kiszélesíti a pedagógus-továbbképzés teljesítésének módját és lehetıségét:
 a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott
részismereti képzésben való részvétellel, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programban részt vevı intézményekben szervezett
továbbképzések során szerzett tapasztalatok átadásával, amennyiben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevı közoktatási intézmény és a
tapasztalatokat átvevı közoktatási intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a
továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény pedagógusainak legalább
hetven százaléka részt vesz,
 az információ-technológiai eszközök nyújtotta elınyök teljes körő kihasználása
érdekében, az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói
Jogosítvány: ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével (Ptr.
5. § (2) bekezdés),
 az önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétellel,
 a harminc óránál rövidebb (legalább öt órás), nem akkreditált képzésen való
részvétel, valamint a továbbképzésbe beszámítható képzéseken elıadóként való
részvétel beszámíthatóságával. (Korm. rendelet 5. §)

•

legfeljebb és összesen 30 óra teljesíthetı az alábbi módokon:
 közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,
 gyakornoki felkészítésben szakmai segítıként való részvétellel,
 nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését
célzó tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek
saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra),
 harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való
részvétellel, amennyiben a képzési idı legalább az öt órát eléri (akár hat 5 órás képzés
keretében),
 a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység
keretében az érintett nevelıtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott
szaktanácsadáson történı részvétellel, feltéve, hogy az elemzı értékelı tevékenység az
érintett pedagógusok részvételével történik.

•

a módosítás kiterjed az intézményvezetık továbbképzésének szabályozására is, a
pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó kedvezményeket és juttatásokat a vezetık
akkor vehetik igénybe, ha olyan továbbképzésben vesznek részt, amely hozzájárul a
vezetıi ismeretek megszerzéséhez, a vezetıi jártasságok elsajátításához.
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További módosítások:
•
•
•

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
A Kszjtv. elfogadásával a gazdálkodási rész tekintetében egyidejőleg módosult az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
A pedagógusok foglalkoztatását szabályozó jogszabályok, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. és a Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet legutóbb 2009. január 1-jével módosultak.
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4. Az iskolai munkaterv alapja
•
•
•

az iskolavezetés munkaterve
a munkaközösségek munkaterve
a diákönkormányzat éves programja

Munkaterv 2009/2010. tanév
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5. Az intézmény szervezeti felépítése

Humán

•
•
•
•
•
•

Magyar
Történelem
Dráma
Média
Rajz
Ének

Természettudományi

•
•
•
•
•
•

Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Testnevelés

Munkaközösségek

Idegen nyelvi

•
•
•
•
•

Angol
Német
Olasz
Orosz
Latin

Osztályfınöki

• Osztályfınökök

•

Gimnáziumi
informatikai
oktatás

• Szakiskolai és
szakközépiskolai
informatikai
oktatás

•

Munkaterv 2009/2010. tanév

Gépészeti és
könnyőipari

Informatika

Érettségire
épülı
szakképzés

•

Pályaorientáció

•

Szakmai elmélet

•

Szakmai
gyakorlat

•

Szakképzést
elıkészítı
évfolyam
szakmai elméletgyakorlat
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Igazgató
Taninform
rendszer kezelı

Általános igazgatóhelyettes

Szakmai igazgatóhelyettes

Gazdasági
vezetı

Humán

Természettudományi

Idegen
nyelvi

Osztályfınöki

Informatika

Gépészeti és
könnyőipari

Mk. vezetı

Mk. vezetı

Mk. vezetı

Mk. vezetı

Mk. vezetı

Mk. vezetı

Magyar
Történelem
Dráma
Média
Rajz
Ének

Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Testnevelés

Angol
Német
Olasz
Orosz
Latin

Osztályfınökök

Gimnáziumi
informatikai
oktatás
Szakiskolai
informatikai
oktatás
Érettségire
épülı
szakképzés

Pálya-orientáció

Rendszergazda

Felnıttképzés

Szakmai elmélet

Munkaterv 2009/2010. tanév

Technikai
személyzet
Gazdasági
hivatal

Szakmai
gyakorlat
Szakképzést
elıkészítı
évfolyam szakmai
elmélet-gyakorlat

Kollégium
vezetı

Nevelıtanárok
Gyermekfelügyelı

Iskolatitkár
ECDL
képzés
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Stratégia

6. Intézményi: mőködés – operatív stratégia

Minıség
politika

Küldetés,
jövıkép

Minıségcélok

Mőködés

Operatív

Intézményi célok,
pedagógiai alapelvek

Minıségfejlesztési
rendszer

Feladat és
eszközrendszer

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Éves munkaterv
Intézkedési tervek

Napi mőködés
Mérések, értékelések
Munkaterv 2009/2010. tanév
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7. A tanév kiemelt feladatai
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

az „ingyenes” tankönyvhöz jutás törvényi elıírásainak betartásával helyi
költségcsökkentés bevezetése a 2009. februárjában elkészült „ Iskolai tankönyvellátás
és tanulói tankönyvtámogatás rendje” következetes betartásával és betartatásával
az iskola csoport kialakításoknál szempont a törvényi elıírás betartása, de helyi
költségcsökkentés bevezetése mellett
a szakmunkás tanulók gyakorlati munkái jobban jelenjenek meg az iskola falain belül,
az legyen észrevehetı más tanulók által is.
a géplakatos szakma iskolai (tanmőhely) gyakorlatán résztvevı tanulók segítsenek be
az iskolában szükséges mőszaki, karbantartási munkák, kisebb javítások elvégzésébe,
a ruhaipar tanuló is végezzenek kisebb munkákat az iskola szépítése, otthonosabbá
tétele céljából
a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás szakembereinek kölcsönös segítése
az alábbi területeken (pszichológus, pályaorientációs és karrier tanácsadó, pedagógiai
szakmai munkatárs, jogi tanácsadó, minıségirányítás munkatárs, elégedettségmérık)
az Intézményi Minıségirányítás és a Közalkalmazotti Teljesítményértékelés
alkalmazása
az esélyegyenlıség érvényesülésének biztosítása
az elektronikus napló és adminisztráció bevezetése, mőködtetése
kezdı osztályfınökök segítése
a rend és a fegyelem megszilárdítása
káros szenvedélyek elleni küzdelem (pl. dohányzás)
magatartási nehézségekkel küzdı, illetve hátrányos helyzető tanulók segítése
a házirend betartása, betartatása

A fejlesztés legfıbb területei:
• meg növekedett számú sajátos neveléső igényő tanulók részére megfelelı fejlesztés
elısegítése
• tehetséggondozás
• felkészítés szaktárgyi versenyekre, kulturális és sportversenyekre
• pályaválasztás segítése, továbbtanulásra felkészítés
• Országos kompetenciamérés eredményeinek figyelembevételével a fejlesztésre
szoruló területek meghatározása és fejlesztése
• környezetvédelem, környezettudatos magatartás kialakítása
• egészséges életmód, szemlélet kialakítása

Munkaterv 2009/2010. tanév
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8. A tanév rendje
8.1. A tanév, a szorgalmi idı
A szorgalmi idı elsı tanítási napja
A szorgalmi idı utolsó tanítási napja
Az iskola utolsó, befejezı évfolyamán az utolsó
tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban
A szorgalmi idı elsı félévének vége
Az iskolák értesítik a tanulókat, illetıleg a kiskorú
tanulók szüleit az elsı félévben elért tanulmányi
eredményekrıl

2009. szeptember 01.
2010. június 15.
2010. április 30.

(Kedd)
(Kedd)
(Péntek)

2010. január 16.
2010. január 22.

(Péntek)
(Péntek)

A nappali oktatás munkarendje szerint mőködı szakiskolában és középiskolában a tanítási
napok száma száznyolcvankét nap
Az elsı és a második félév (a szorgalmi idı utolsó napja) lezárását követı tizenöt napon
belül az iskoláknak nevelıtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka
elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelıtestületi értekezletrıl készített
jegyzıkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek (szülıi
szervezetnek) és a fenntartónak.
8.2. Tanítási szünet a szorgalmi idıben
İszi szünet

Téli szünet

Tavaszi szünet

2009. október 26-tól október 30-ig

A szünet elıtti utolsó tanítási nap
október 22. (csütörtök), a szünet
utáni elsı tanítási nap november 2.
(hétfı).

2009. december 23-tól 2009. december 31-ig

A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2009.
december 22. (kedd), a szünet utáni
elsı tanítási nap 2010. január 4. (hétfı).

2010. április 2-tıl április 6-ig

A szünet elıtti utolsó tanítási nap
április 1. (csütörtök), a szünet utáni
elsı tanítási nap április 7. (szerda)
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A 2009. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtıl való eltéréssel járó munkarend a következı:
8.3. Munkaszüneti napok
2009. augusztus 29. (szombat) munkanap
2009. augusztus 21. (péntek) pihenınap
2009. december 19. (szombat) munkanap
2009. december 24.(csütörtök) pihenınap

8.4. Tanítás nélküli munkanapok rendje
1. nap

Péter András Napok (2009. november 27. /péntek/)

2. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Magyar nyelv és irodalom (2010. május 03. /hétfı/)

3. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Matematika (2010. május 04. /kedd/)

4. nap
5. nap

Írásbeli érettségi vizsga – Történelem (2010. május 05. /szerda/)
Szóbeli érettségi vizsgák kezdete (2010. június 14. /hétfı/)

6. nap

Szóbeli érettségi vizsgák kezdete (2010. június 15. /kedd/)

Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel.
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2009/2010- es tanév

Tanítási napok, szünetek, tanítás nélküli munkanapok

Március 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Április 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Május Május 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Szeptember 2009
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Október 2009
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2009
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Június Június 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Július Július 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Augusztus Augusztus 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

December 2009
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Január 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Február 2010
Hé: Ke: Sze: Csü: Pé: Szo: Va:
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

8.5. A tanulmányokat záró vizsgák rendje
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Érettségi vizsgaidıszakok, vizsganapok
A 2009. évi október–novemberi érettségi vizsgák
Emelt szintő érettségi vizsga
Írásbeli
érettségi
vizsgák

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra, szakmai
elıkészítı tárgyak
matematika
földrajz
történelem
latin nyelv, héber nyelv
angol nyelv
filozófia, nemzetiségi népismeret,
célnyelvi civilizáció
informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek
német nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma, hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete
olasz nyelv
kémia, egyéb központi
követelményekre épülı
vizsgatárgyak
spanyol nyelv
biológia; emberismeret és etika;
ember- és társadalomismeret, etika;
társadalomismeret
francia nyelv
fizika, mővészeti tárgyak, énekzene
szóbeli vizsgák

Középszintő érettségi vizsga

Idıpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra, szakmai
elıkészítı tárgyak
matematika
földrajz
történelem
latin nyelv, héber nyelv
angol nyelv
filozófia

október 16., 8.00

informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek
német nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

október 26., 8.00
október 26., 14.00
október 27., 8.00
október 27., 14.00

olasz nyelv
kémia, egyéb központi
követelményekre épülı vagy
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak
spanyol nyelv
biológia

október 28., 8.00
október 28., 14.00

francia nyelv
fizika, mővészeti tárgyak, énekzene

október 30., 8.00
október 30., 14.00

szóbeli vizsgák

október 19., 8.00
október 19., 14.00
október 20., 8.00
október 20., 14.00
október 21., 8.00
október 21., 14.00
október 22., 8.00
október 22., 14.00

október 29., 8.00
október 29., 14.00

november 11–16.
november 19–27.

A 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgák
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Emelt szintő érettségi vizsga
Írásbeli
érettségi
vizsgák

Középszintő érettségi vizsga

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
informatika
latin nyelv, héber nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
–
latin nyelv, héber nyelv

biológia
emberismeret és etika; ember- és
társadalomismeret, etika;
társadalomismeret
kémia
földrajz

biológia
–

szakmai elıkészítı tárgyak
–
mővészeti tárgyak, ének-zene

szakmai elıkészítı tárgyak
informatika
mővészeti tárgyak, ének-zene

fizika
rajz és vizuális kultúra

fizika
rajz és vizuális kultúra

francia nyelv
filozófia, nemzetiségi
népismeret, célnyelvi civilizáció
olasz nyelv
mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
spanyol nyelv
hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete
orosz nyelv, egyéb nyelvek
egyéb központi
követelményekre épülı
vizsgatárgyak
szóbeli vizsgák

francia nyelv
filozófia

kémia
földrajz

olasz nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
spanyol nyelv
–
orosz nyelv, egyéb nyelvek
egyéb központi követelményekre
épülı vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak
szóbeli vizsgák

Idıpont
május 3., 8.00
május 4., 8.00
május 5., 8.00
május 6., 8.00
május 7., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 11.,
14.00
május 12., 8.00
május 12.,
14.00
május 13., 8.00
május 13.,
14.00
május 14., 8.00
május 17., 8.00
május 17.,
14.00
május 18., 8.00
május 18.,
14.00
május 19., 8.00
május 19.,
14.00
május 20., 8.00
május 20.,
14.00
május 21., 8.00
május 21.,
14.00
május 25., 8.00
május 25.,
14.00
június 3–9.
június 14–25.

A körzetközponti jegyzı számára meghatározott feladatokat a középiskola székhelyén
történı vizsgaszervezés esetén a székhely szerint, a középiskola telephelyén történı
vizsgaszervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetközponti jegyzı látja el.
Szakmai vizsgaidıszakok, vizsganapok
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A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, illetve írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységét az alábbi idıben kell megszervezni:
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív,
vizsgatevékenység:
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és
gyakorlati vizsgatevékenység:

2009. október 5–6–7–8–9.

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív,
vizsgatevékenység:
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és
gyakorlati vizsgatevékenység:

2010. február 1–2–3–4–5.

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív,
vizsgatevékenység:
szóbeli és gyakorlati vizsgarész:
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:

2010. május 17–18–19–20–21.

8.00-tól

2009. október

8.00-tól

2010. február–március

8.00-tól

2010. június
2010. május–június

Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli, vizsgarészének, az írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott
vizsgaidıpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelıs
miniszter közleményben teszi közzé.
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, illetve írásbeli, interaktív
vizsgatevékenysége 2010. május 28-án is megszervezhetı (pótnap) abban az esetben, ha a
vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák, illetve az
írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esı idıpontjai nem teszik lehetıvé
a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidıpontok egybeesésérıl, a pótnap
igénybevételének szükségességérıl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés
megküldésével egyidejőleg értesíti a szakképesítésért felelıs minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli tételét biztosító intézményt.

8.6. Az országos mérés, értékelés
A 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlıdését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a
tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedıen.
A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértıi névjegyzékben
szereplı szakértık bevonásával 2010. május 26-án. A mérés napja tanítási napnak minısül,
melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezı tanórai
foglalkozás számukra nem szervezhetı. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére 2009. november 27-ig küldik meg, a Hivatal által
meghatározott módon.
A Hivatal 2011. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintő elemzéseket készít,
majd megküldi az intézményi szintő elemzéseket az intézmények vezetıinek, az intézményi
és a fenntartói szintő elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek.
Az OKM az országos elemzést – tájékoztatás céljából – megküldi a Közoktatás-politikai
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Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2011. május 31-ig
nyilvánosságra hozza.
2009. november 2. és 2010. április 30. között a Hivatal hatósági ellenırzés keretében
vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési-oktatási
intézményekben.
2009. október 1. és 2009. november 30. között szakmai ellenırzés keretében kell elvégezni a
tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az
általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben. A szakmai ellenırzést
a Hivatal szervezi meg az országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértık bevonásával.

A 2006/2007. és a 2007/2008. tanévekben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján
meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
8. évfolyam
matematika

8. évfolyam
szövegértés

10. évfolyam
matematika

1. alatti szint: 389-ig

1. alatti szint: 340ig

1. alatti szint: 357,5ig

1. alatti szint: 345-ig

1. szint: 389–471

1. szint: 340–435

1. szint: 357,5–452,5

1. szint: 345–445

2. szint: 471–553

2. szint: 435–530

2. szint: 452,5–547,5

2. szint: 445–545

3. szint: 553–635

3. szint: 530–625

3. szint: 547,5–642,5

3. szint: 545–645

4. szint: 635-tıl

4. szint: 625-tıl

4. szint: 642,5-tıl

4. szint: 645-tıl.
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Iskolai eredmények a 2006. évi és a 2007. évi országos mérés, értékelés tükrében

Kompetencia mérés
2006
Osztály

Tantárgy

Eredmény

Országos

Budapest átlaga

Megyeszékhelyek

Városok

Eltérés

8.c

matematika

589

494

525

520

490

95

szövegértés

580

497

532

522

494

83

Eredmény

Országos

Gimnáziumok

Intézményünk

Szakközépiskola

matematika

559

499

556

506

463

60

szövegértés

545

501

565

506

453

44

10. o

2007
Osztály

Tantárgy

Eredmény

Országos

Budapest átlaga

Megyeszékhelyek

Városok

Eltérés

8.c

matematika

586

491

520

513

485

95

szövegértés

589

497

531

522

493

92

Eredmény

Országos

Gimnáziumok

Intézményünk

Szakközépiskola

matematika

534

499

557

518

443

35

szövegértés

554

506

570

528

417

48

10. o

Kompetencia mérés
2006
Osztály

Tantárgy

10. g

matematika

396

499

szövegértés

395

matematika
szövegértés

10. e

Eredmény Országos Gimnázium

Szakközép

Szakiskola

Eltérés

556

493

408

-14

501

565

496

399

-4

463

499

556

493

408

-30

453

501

565

496

399

-43

Szakközép

Szakiskola

Eltérés

2007
Osztály

Tantárgy

Eredmény Országos Gimnázium

10. g

matematika

411

499

557

495

396

15

(20 diák)

szövegértés

390

506

570

500

398

-8

10. e

matematika

443

499

557

495

396

-52

(27 diák)

szövegértés

417

506

570

500

398

-83

Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához
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Belsı mérési-értékelési rendszerünk kialakításához, intézményünk mérési gyakorlatának
meghonosításához és hatékony mőködtetéséhez fontos lépés az országos mérések
eredményeinek beépítése a helyi nevelési-oktatási folyamatba.
Ehhez a hozzáértésen kívül
• megfelelı szervezeti keretekre,
• rögzített szabályokra,
• a méréssel-értékeléssel kapcsolatos folyamatok szabályozására,
• részletesen kidolgozott eljárásrendekre van szükségünk.
Ez lesz az alapja és a feltétele mérési-értékelési folyamataink mőködésének.
Ehhez:
• világos feladatmegfogalmazásra van szükség a tanulói eredmények elemzése után,
• a feladatok mindenkire kell, hogy vonatkozzanak: ez nem csak a matematika és
magyar tantárgy feladata,
• feladatkörök kijelölése: intézményvezetı, munkaközösségek, alsó-, felsı tagozat,
• a feladatvégzés felelıseinek kijelölése, az ellenırzések menete és felelısei.
A fentiek ismeretében intézkedési terveket kell készítenünk. Ez az intézkedési terv lesz az
egyik alapja a következı tanévben az iskolánk mőködését meghatározó tanügyi
dokumentumoknak, mint pl. az intézményi és munkaközösségi munkatervek, a helyi tanterv,
a tanmenetek stb. A minıségirányítási csoport áttekinti a következı évekre is a
kompetenciamérések feldolgozásának központi és helyi folyamatszabályozását és
eljárásrendjét, amelynek értelmében kell minden évben az intézményi elemzést és
feldolgozást elvégeznünk. Szükség esetén módosítani, pontosítani fogjuk.
A 2009/2010. tanév konkrét feladatai az OKM eredményeinek intézményi hasznosításához
A kompetenciamérések eredményeinek több szinten történı értékelésérıl, elemzésérıl
rövid írásbeli elemzések összeállítása:
•
•
•
•

a tanulók szintjén.
az osztályok szintjén (osztályonkénti összesítések, osztályonkénti különbségek stb.)
a pedagógusok
intézmény szintje (az iskola önértékelése, az eredménymutatók és az intézmény
célrendszerének vizsgálata, az intézmény mérési eredményei az országos és saját
település kategóriája eredményeihez viszonyítva)

A mérési eredmények ismeretében szükséges meghatároznunk a fejlesztési célokat iskolai,
munkaközösségi és egyéni szinteken, és ezeket részletes intézkedésekre, konkrétan
megfogalmazott feladattervekre kell bontani.
Az iskola célrendszerébe illeszkedı intézkedési terv lesz a további fejlesztési tervek alapja:
• a tanulók egyéni képességszintjéhez igazodó fejlesztési tervek;
• a pedagógusok saját területükre elkészített fejlesztési tervei (a pedagógusok
képzettségi és kompetenciamátrixának figyelembevételével);
• munkaközösségi fejlesztési tervek (a mérési eredmények felhasználása a tanítási
módszerek alkalmazásában, a tankönyvek kiválasztásában, a továbbképzések
tervezésében stb.);
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• szükség esetén: minıségi körök fejlesztési tervei (a célmeghatározás után az
intézményi intézkedési tervben megjelenı egyes fejlesztési feladatok megvalósítására
minıségi köröket alakítanak, ezzel is segítve a változásokat).
A fentieken túl úgy gondoljuk, konkrétan fogalmazunk akkor is, ha feltételezzük: a
gyerekek önbizalmát, egyéni hozzáállását is erısíteni kell a feladatvégzésben, hiszen a
kitartás, az akarat hiánya is vezethet rosszabb feladatvégzési eredményekhez.
Ezért konkrét célunk a gyerekek tekintetében:
• alapfogalmak, egyszerő és összetett feladatok további gyakorlása a különbözı tanórai
keretben, órán kívüli, délutáni foglalkozásokon,
• kitartó feladatvégzés erısítése (ne adják fel a próbálkozást)
• akarat erısítése, gondolkodás fejlesztése saját, hétköznapi életükön keresztül,
• figyelmes, értelmezı feladatolvasásra törekvı magatartás,
• egyes témakörök erısítése, ahol hiányosság mutatkozik több tanulónál,
• feladat megoldási algoritmusok ismeretének erısítése (mit tudok, mire vagyok
kíváncsi, csak aztán a számolás, vagy keresés szövegben, stb.)
8.9. Tanulmányi versenyek
A tanulmányi versenyek jegyzéke, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium hirdet
meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre
felkészíti a tanulókat.
Az iskola a jegyzékben nem szereplı tanulmányi versenyre történı felkészítést akkor
építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülıi
szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.
A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
szakképesítésért felelıs miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenı Hivatalos Értesítıben történı
megjelentetésérıl 2009. október 30-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak az
OKM hivatalos lapjában és honlapján való közzétételérıl.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi
versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
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Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mővészettörténet
Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
A dılt betős tanulmányi versenyekre készít fel az iskola a 2009/2010-es tanévben.
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9. A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése 2009/2010-es
tanévben
Határidık
2009. 09. 18.

2009. 09. 30.
2009. 10. 15.

2009. 10. 31.

2009. 11. 20.

2009. 12. 11.
2009. 12. 11.
2009. 12. 16.

2010. 01. 22.
2010. 01. 22.
2010. 01. 22., 14.00
2010. 01. 23., 10.00

2010. 01. 28., 14.00

2010. 01. 29.

2010. 01. 30., 10.00
2010. 01. 31.
2010. 02. 01.
2010. 02. 04., 14.00

2010. 02. 11.

Feladatok
Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történı jelentkezésrıl.
Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait és elektronikus formában
(fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerısítéssel)
megküldik a Felvételi Központnak.
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a
felvételi eljárásuk rendjét és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás
információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi
megrendezéséhez elıírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjérıl.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezı
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervezı
középfokú intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezı intézménybe.
A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történı
pályázatok benyújtása.
Az egységes írásbeli vizsgát szervezı intézmények eddig az idıpontig jelentik a
Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlapigényüket.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezıkkel.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervő
képzésre és a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezık számára az érintett középfokú intézményekben.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamos általános tantervő képzésre, valamint a Hátrányos Helyzető
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezık számára azoknak,
akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezı, a pótló írásbelin
részt vett tanulókkal.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó
képzésre jelentkezık számára az érintett középiskolákban.
A fıjegyzı megküldi az általános iskolának a kötelezı felvételi feladatot ellátó
középfokú iskola nevét és címét.
Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi
Minisztérium által fenntartott iskolákba.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre
jelentkezık számára azoknak, akik az elızı írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni.
Az egységes írásbelit szervezı középfokú intézmények értesítik az írásbeli
eredményérıl a tanulókat.
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2010. 02. 11.

2010. 02. 19.

2010. 02. 22.–03.
12.
2010. 03. 16.
2010. 03. 18–19.
2010. 03. 22.

2010. 03. 26.
2010. 04. 05.
2010. 04. 08.

2010. 04. 19.

2010. 04. 26.
2010. 05. 03–14.
2010. 05. 03.–08.
31.
2010. 05. 18.
2010. 05. 28.
2010. 06. 15.

2010. 06. 23–25.
2010. 08. 09–27.
2010. 08. 02–06.
2010. 08. 23–24.
2010. 09. 01.

A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt
vevı intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérıl – egymás
egyidejő elızetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet Arany János
Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülıket, tanulókat és
általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak,
a tanulói adatlapok elsı példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történı jelentkezésrıl a tanuló közvetlenül is megküldheti
a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az idıpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes
felvételi jegyzékben közzétett névsort.
A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı
létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak
(elektronikus úton és írásban).
A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a
felvehetı létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2010. 05. 14-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetı iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekrıl.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola
értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzıjének.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idıben.
Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzı iskolába.
A tanköteles tanulók beíratása a kötelezı felvételt biztosító iskolába (az iskola által
meghatározott idıben).
A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezı felvételt biztosító iskola
értesíti az illetékes jegyzıt.
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10. Ünnepek, megemlékezések
Ünnepek:
2009. október 6.
2009. október 23.

Az aradi vértanúk emléknapja
Nemzeti ünnep

2009. november 1.

Mindenszentek

2009. december 25-26.

Karácsony

2010. január 1.
2010. február 25.

Újév
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

2010. március 15.

Nemzeti ünnep

2009. április 4-5.
2010. április 16.
2010. május 1.
2010. május 23.- május 24.

Húsvét
A holocaust áldozatainak emléknapja
Munka ünnepe
Pünkösd

2010. június 6.
2010. augusztus 20.

Pedagógus nap
Az államalapítás ünnepe
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Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések:

1840. március 18.
1916. július 03.
1927. május 26.

Péter András születésnapja
Péter András halála
Szigeti Endre születésnapja

1936. szeptember 07.
1893. december 13.
1975. május 13.
1913. augusztus 27.
2005. május 02.
1889. november 18.
1961. augusztus 04.
1897. szeptember 24.
1969. június 17.
1917. június 01.
1943. január 18.
1907. június 24.
1942. január 29.

Szigeti Endre halála
Nagy Miklós születésnapja
Nagy Miklós halála
Sándor Jenı születésnapja
Sándor Jenı halála
Tildy Zoltán születésnapja
Tildy Zoltán halála
Sinka István születésnapja
Sinka István halála
Musti Viktor születésnapja
Musti Viktor halála
Péter András végrendelete rendelkezik a gimnázium felállításáról
A Szigeti házaspár ajándékozási szerzıdése mezıgazdasági
középiskola létrehozására
A Református Egyetemes Konvent engedélyezte a Péter András
Reálgimnázium megnyitását
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi
mezıgazdasági középiskola indítását
Az elsı tanítási nap a szeghalmi Ref. Péter András
Reálgimnáziumban
Az elsı tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezıgazdasági
Középiskolában
Az elsı ballagás a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban

1926. május 27.
1942. június 02.
1926. szeptember 07.
1942. szeptember 10.
1934. május 09.
1946. május 19.

Az elsı „sárgulás” ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre
Mezıgazdasági Középiskolában
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Ünnepségek, megemlékezések rendje:
Idıpont

Esemény

Felelıs

2009. szeptember 01.

Tanévnyitó ünnepség

2009. szeptember 09.

Szigeti Endre halálának évfordulóján koszorúzás
és megemlékezés az Epreskerti temetıben

Magyar István
Humán
munkaközösség
Magyar István
Hegyesi Sándor

2009. szeptember 24.

"Diákká fogadom" - ünnepség Péter András
síremlékénél
Megemlékezés az aradi vértanúkról

Osztályfınökök

2009. október 22.

Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról, a köztársaság napjáról

Humán
munkaközösség

2009. október 23.

Városi ünnepség- Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról, a köztársaság
napjáról

Humán
munkaközösség

2009. november 02.

Halottak napi megemlékezés

Magyar István

2009. november 18.

"120 éve született Tildy Zoltán"

2009. október 5-9.

Koszorúzás Tildy Zoltán szobránál.

Magyar István

Magyar István
Humán munkaközösség

2009. december 05.

Szalagavató ünnepség

2009. december 22.

Karácsonyi ünnepség

2010. február 22-26.

Megemlékezés a kommunista diktatúra
áldozatairól

Osztályfınökök

2010. március 12.
2010. április 12-26.

Megemlékezés az 1848 – 1849-es forradalomról
és szabadságharcról
Megemlékezés a holocaust áldozatairól

Humán
munkaközösség
Osztályfınökök
Szıke Imre Csaba

2010. május 1.

Ballagás

2010. június 18.

Tanévzáró ünnepség

Ballagó és ballagtató
osztályok
osztályfınökei
Magyar István
Humán
munkaközösség
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11. Értekezletek, fogadóórák, szülıi értekezletek
Nevelıtestületi értekezletek
A nevelıtestületi értekezleteket keddi napokon kerülnek megtartásra, ezért kérem a
kollégákat, hogy ezekre, a délutánokra ne tervezzenek rendszeres elfoglaltságot.
Értekezletek rendje:
2009. augusztus 31. 9 00 (Hétfı)
2009. szeptember 15. 14 30 (Kedd)

Tanévnyitó tantestületi értekezlet
Információs értekezlet

2009. október 06. 14 30 (Kedd)
2009. november 03. 14 30 (Kedd)

İszi nevelési értekezlet
Információs értekezlet

2009. december 01. 14 30 (Kedd)
2010. január 05. 14 30 (Kedd)

Információs értekezlet
Információs értekezlet

2010. január 14. 1430 (Csütörtök)
2010. február 02. 14 30 (Kedd)
2010. március 02. 14 30 (Kedd)
2010. március 30. 14 30 (Kedd)

Elsı féléves osztályozó értekezlet
Félévi tantestületi értekezlet
Információs értekezlet
Tavaszi nevelési értekezlet

2010. április 29. 14 30 (Csütörtök)
2010. május 11. 14 30 (Kedd)
2010. június 01. 14 30 (Kedd)

Osztályozó értekezlet (végzıs évfolyamoknak)
Információs értekezlet
Információs értekezlet

2010. június 10. 14 30 (Csütörtök)
2010. június 30. 9 00 (Szerda)

Osztályozó értekezlet
Év végi tantestületi értekezlet

•
•

Vezetıi értekezlet: Hétfı 800 (heti rendszerességgel) (Helye: Igazgatói iroda)
Vezetıtestületi értekezlet: Hétfı 1430 (minden hónap elsı hétfıje) (az iskola
vezetısége, munkaközösség-vezetık, a diákönkormányzat munkáját segítı tanár,
szakszervezeti titkár, a Taninform rendszer (e-napló) mőködésének felelıse) (Helye:
„C” épület Igazgatóhelyettesi iroda)
• Iskolagyőlés: Csütörtök 7-10. évfolyam 940-955, 11-14. évfolyam 1140-1155 (minden
hónap elsı csütörtöke) („A” épület Tornaterem)
Szülıi értekezletek:
Idıpont
2009. szeptember-október
2009. november 05. 17 00
2009. november 05. 18 00
2010. február 25. 1700

Érintettek
Végzıs osztályok szülıi értekezlete
Összevont iskolai szülıi értekezlet
Osztályok szülıi értekezlete I. félévi
Osztályok szülıi értekezlete II. félévi

2010. március-április

Végzıs osztályok szülıi értekezlete

Tanári fogadóórák fogadóórák: egyéni beosztás alapján /megtalálható az iskola tanári
hirdetıtábláin illetve az iskola elektronikus oldalán/ Az érdeklıdı szülı egy nappal korábban
jelezze a kolléga irányába a megkeresést.

Munkaterv 2009/2010. tanév

32

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola

13. Megbízások
Munkaközösségek

Vezetık

Természettudományi munkaközösség

Barnáné Lakatos Ilona

Osztályfınöki munkaközösség

Szabó Ida

Gépészeti és könnyőipari munkaközösség

Kardos József

Informatika munkaközösség

Szabó Viktor

Humán munkaközösség

Hrivnák Hajnalka

Idegen nyelvi munkaközösség

Kiss Bernadett

A munkaközösségek önálló munkaterv szerint mőködnek, munkatervük az iskolai
munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösség-vezetık középszintő vezetıi feladatokat
látnak el. Az iskola vezetıtestületének tagjai szakmai tanácsadó testületeként mőködnek részt
vesznek a szakmai irányításban, ellenırzésben, beszámoltatási jogkörrel felruházott vezetık.

Osztályok és osztályfınökeik a 2009/2010-es tanévben
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7.c

Szijjártóné Kurucsó Mária

8.c

Barnáné Lakatos Ilona

9.a

Czellárné Zsúró Anikó

9.b

Knapekné Balogh Julianna

9.c

Zádori Edina

9.d

Simonné Szabó Andrea

9.e

Czeglédi Ildikó

9.g /1

Zsadányi Erzsébet

9.g /2

Borbíróné Komócsin Julianna

9.f

Szıke Imre Csaba

10.a

Simon Csaba

10.b

Lengyel József

10.c

Bondárné Mikola Marianna

10.d

Szatmári Erika

10.e

Kovács Sándorné

10.g

Kardos József

10.l

Tóth Zoltán

11.a

Szabóné dr. Vasvári Krisztina

11.b

Ujfalusi László

11.c

Szabó Ida

11.d

Szöllısi Zsuzsanna

11.e

Nagy Angelika

11.g

Szabó Viktor

12.a

Sándor Erika

12.b

Kurpé Ildikó

12.c

Dr. Tabiné Lehotai Klára

12.d

Tóth Anita

12.e

Hegyesiné Fekete Borbála

12.g

Árpád Zoltánné

13.d

Farkas Ilona

13.g

Szijjártóné Sándor Ágota

13.e

Pál Csaba

14.e

Barta László

További felelısök:
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Terület
Munkavédelmi és tőzvédelmi megbízott
Szakszervezeti titkár
Taninform rendszer (e-napló) mőködésének felelıse
Tanulmányi versenyfelelıs
Szakmai versenyfelelıs
Gyakorlati és felnıttképzési vezetı
Diákönkormányzati megbízott
Iskolai honlap karbantartása
Pályaválasztási felelıs
Beiskolázási felelıs
A tanulói fegyelmi bizottság elnöke

Név
Fehér Gábor
Kardos József
Simon Csaba
Somogyiné Ambrus Erika
Hegyesi Sándor
Hegyesi Sándor
Szöllısi Zsuzsanna
Szabó Róbert
Dr. Tabiné Lehotai Klára
Dr. Vasvári Krisztina
Dr. Vasvári Krisztina

14. A vezetık intézményben való tartózkodásának rendje
Állandó ügyelet tartása (700 – 1600)
Gyıri Hajnalka gazdasági vezetı

Gazdasági iroda („B”épület)

Hétfı

Somogyiné Ambrus Erika ált. ig.h

Kedd

Hegyesi Sándor szakmai ig.helyettes

Igazgatóhelyettesi iroda
(„B” épület)
Igazgatóhelyettesi iroda („C”épület)

Szerda

Magyar István igazgató

Igazgatói iroda („B”épület)

Csütörtök

Szıke Imre Csaba kollégium vezetı

Kollégiumi nevelı szoba („E” épülete)

Péntek

15. Eseménynaptár
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Augusztus (2009)
Idıpont
24. Hétfı 9:00
24. Hétfı 10:00
24. Hétfı 11:00
24. Hétfı 14:00
24. Hétfı 8:00 -15:30
25. Kedd 9:00
25. Kedd 11:30
25. Kedd 8:00 -15:30
26. Szerda 8:00 -13:00
26. Szerda 8:00 -15:30
27. Csütörtök 8:00 -13:00
27. Csütörtök 8:00 -15:30
28. Péntek 8:00 -15:30
31. Hétfı 9:00

Esemény
Alakuló tantestületi értekezlet
Munkaközösségi megbeszélés
Az elektronikus napló használata - bemutató
SZMSZ véleményezése (Szülıi munkaközösség és DÖK )
Tankönyvárusítás 7C, 8C és 12. évfolyam
Az elektronikus napló használata (gyakorlati ismertetı)
Tantestületi értekezlet az SZMSZ elfogadásával kapcsolatban
Tankönyvárusítás 9. évfolyam
Javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgák
Tankönyvárusítás 10. évfolyam
Javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgák
Tankönyvárusítás 11. évfolyam
Tankönyvárusítás 13. évfolyam
Tanév záró-nyitó tantestületi értekezlet
A kollégiumban az elsı éves tanulók összeismerkedésének,
kollégiumi beilleszkedésének segítése, az új környezet és
elvárások által okozott feszültség oldása
Szeptember (2009)

Idıpont
01. Kedd 8:30
01. Kedd
07. Hétfı
07. Hétfı 8:00
10. Csütörtök
14. Hétfı 8:00
15. Kedd 14:30
21. Hétfı 8:00
24. Csütörtök
25. Péntek
28. Hétfı 8:00

Esemény
Tanévbeköszöntı, elsı tanítási nap
A diákok tájékoztatása az elektronikus napló használatáról
Elırehozott érettségi – jelentkezési határidı
Vezetıi megbeszélés
Szigeti Endre halálának évfordulóján koszorúzás és
megemlékezés az Epreskerti temetıben
Vezetıi megbeszélés
Tanári megbeszélés –információs értekezlet
Vezetıi megbeszélés
"Diákká fogadom" - ünnepség Péter András síremlékénél
OKTV jelentkezési határideje
Vezetıi megbeszélés
Tőz-és balesetvédelmi oktatás
10.E osztály elırehozott érettségire való bejelentkezése,
felkészítése. A 11.E osztályban a modulrendszer szerinti oktatás
megszervezése, bevezetése.
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Október (2009)
Idıpont
05. Hétfı 8:00
05. Hétfı 14:30
06. Kedd 14:30
06. Kedd
08. Csütörtök 9:40 - 9:55
08. Csütörtök 11:40 - 11:55
12. Hétfı 8:00
15. Csütörtök
16. Péntek
16. Péntek
19. Hétfı 8:00
22. Csütörtök 8:00-12:00
22. Csütörtök 12:10
22. Csütörtök
23. Péntek 10:00
26-30.

Esemény
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Alkalmazotti értekezlet – Minıségbiztosítás,
teljesítményértékelés
Aradi kirándulás. Megemlékezés osztályfınöki órán és a
kollégiumban
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Vezetıi megbeszélés
OKTV- Matematika I-II. kat. 1. forduló
Október-novemberi érettségi vizsgák kezdete
Elsısök akadályversenye
Vezetıi megbeszélés
Beiskolázási nyílt nap
Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról, a köztársaság napjáról
İszi szünet elıtti utolsó tanítási nap
Városi ünnepség- Megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról, a köztársaság napjáról
İszi szünet
„Év osztálya” verseny meghirdetése
Mozi látogatás és kéthavonta filmklub
Részvétel a pályaválasztási szülıi értekezleteken

November (2009)
Idıpont

Esemény
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02. Hétfı
02. Hétfı 8:00
02. Hétfı 14:30
02. Hétfı 14:00
02. Hétfı 15:00
03. Kedd 14:00
03. Kedd 14:30
04. Szerda 14:00
05. Csütörtök 9:40 - 9:55
05. Csütörtök 11:40 - 11:55
05. Csütörtök
05. Csütörtök
5-7.
09. Hétfı 8:00
09. Hétfı 14:00
10. Kedd 14:00
12. Csütörtök 14:00
16. Hétfı 8:00
18. Szerda 10:30
19. Csütörtök 14:00

İszi szünet utáni elsı tanítási nap
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
OKTV- Földrajz 1. forduló
Halottak napi megemlékezés
OKTV - Történelem 1. forduló
Tantestületi értekezlet
OKTV – Magyar nyelv 1. forduló
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Nyílt nap a Városi Bíróságon
OKTV – Informatika II. kat. 1. forduló
„Száz út vár ránk” Békéscsabán
Vezetıi megbeszélés
OKTV – Magyar irodalom 1. forduló
OKTV - Angol nyelv I-II. kat. 1. forduló
OKTV – Fizika I-II. kat. 1. forduló
Vezetıi megbeszélés
"120 éve született Tildy Zoltán" koszorúzás
OKTV – Biológia I-II. kat. 1. forduló

23. Hétfı 8:00

Vezetıi megbeszélés

23. Hétfı 14:00

OKTV – Német nyelv I-II. kat. 1. forduló

24. Kedd 14:00

OKTV – Olasz nyelv I-II. kat. 1. forduló

25. Szerda 14:00

OKTV – Informatika I. kat. 1. forduló

26. Csütörtök

Péter András Napok

27. Péntek

Péter András Napok

28. Szombat
30. Hétfı 8:00

András bál
Vezetıi megbeszélés

30. Hétfı 14:30

Vezetıtestületi értekezlet
Szalagavatói próbák megszervezése, meghívók postázása
A csökmıi helytörténeti múzeum kiállításának megtekintése
1 napos történelmi tanulmányi kirándulás szervezése
Színházlátogatások szervezése
Látogatás a szegedi informatikai múzeumba
Az ECDL vizsga további népszerősítése a diákok körében, a
szakképzı 9. és 10. évfolyamán a kötelezı ECDL modulvizsgák
folytatása. Moduláris rendszerekre való áttérés megkezdıdött a
12. és a 13. évfolyamon, bevezetése a 14. évfolyamra is
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December (2009)
Idıpont
01. Kedd 14:30
01. Kedd
03. Csütörtök 9:40 - 9:55
03. Csütörtök 11:40 - 11:55
03. Csütörtök 18:00
05. Szombat
07. Hétfı 8:00
07. Hétfı

Tantestületi értekezlet
Kémia OKTV I-II. kat. 1. forduló
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Mikulás ünnepség a kollégiumban
Szalagavató
Vezetıi megbeszélés
A bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése

14-21.

Beszélgetések a karácsonyi ünnepekrıl, termek díszítése

14-21.

Csatlakozás a karácsonyi jótékonysági akciókhoz: Karácsonyi
cipısdoboz akció, UNICEF képeslapok árusítása
„Christmas Party”
Vezetıi megbeszélés
Karácsony, a szeretet ünnepe rendezvény a kollégiumban
Vezetıi megbeszélés
Karácsonyi ünnepség
Téli szünet elıtti utolsó tanítási nap
Téli szünet

14-21.
14. Hétfı 8:00
17. Csütörtök 18:00
21. Hétfı 8:00
22. Kedd 12:15
22. Kedd
23-31.

Esemény

Január (2010)
Idıpont
04. Hétfı
04. Hétfı 8:00
04. Hétfı 14:30
05. Kedd 14:30
07. Csütörtök 9:40 - 9:55
07. Csütörtök 11:40 - 11:55
11. Hétfı 8:00
14. Csütörtök 14:30
15. Péntek
18. Hétfı 8:00
22. Péntek
18-22.
25. Hétfı 8:00
22-29.
22-29.
22-29.

Esemény
Téli szünet utáni elsı tanítási nap
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Tantestületi értekezlet
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Vezetıi megbeszélés
Féléves értékelı értekezlet, amelyen rész vesznek a külsı
vállalatok, gyakorlati szakoktatói
Az I. félév utolsó napja
Vezetıi megbeszélés
A magyar kultúra napja
Értesítés az elsı félév eredményeirıl
Vezetıi megbeszélés
Tantárgyi versenyek verseny felkészítésének megszervezése,
verseny felkészítés
Érettségi jegyzık kijelölése
Érettségi jelentkezésekrıl tájékoztatás a végzıs osztályok
számára
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Február (2010)
Idıpont
01. Hétfı 8:00
01. Hétfı 14:30
02. Kedd 14:30
04. Csütörtök 9:40 - 9:55
04. Csütörtök 11:40 - 11:55
08. Hétfı 8:00
15. Hétfı
15. Hétfı
15. Hétfı 8:00
18-25.
25. Csütörtök 17:00
20-25.

Esemény
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Félévzáró tantestületi értekezlet
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Vezetıi megbeszélés
Valentin napi program
Érettségi jelentkezés határideje
Vezetıi megbeszélés
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
osztályfınöki órán.
Szülıi értekezlet
Szakmai tanulmányi versenyek elıdöntıinek megszervezése,
lebonyolítása.
Carnevale (Farsang)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Gordiusz Matematikaverseny
Irinyi János Kémiaverseny
Mikola Sándor Fizikaverseny
Következı tanévi érettségi elıkészítık megszervezésének
elıkészítése (osztályfınöki órák, szülıi értekezletek)
Felkészítés a munkavállalói szerepre a végzıs osztályokban, és
kapcsolatteremtés a Munkaügyi Központtal.
Házi szakmai tanulmányi verseny megszervezése ruhaipari
szakmában. „A 2009-10. tanév szakma kiváló tanulója ” cím
odaítélése céljából.
Farsangi népszokások ismertetése, jelmezek, álarcok készítése a
kollégiumban
Szintvizsga tájékoztatók megtartása fémipari és ruhaipari
szakmában, szintvizsgára történı felkészítések megkezdése.
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Március (2010)
Idıpont
01. Hétfı 8:00
01. Hétfı 14:30
02. Kedd 14:30
04. Csütörtök 9:40 - 9:55
04. Csütörtök 11:40 - 11:55
08. Hétfı
11. Csütörtök 18:00
12. Péntek 12:15
16. Kedd
18-19. Csütörtök - Péntek
18. Csütörtök
29. Hétfı 8:00
29. Hétfı 14:30
30. Kedd 14:30
30. Kedd 18:00

Esemény
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Tantestületi értekezlet
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Nınapi köszöntés
Március 15-re emlékezünk a kollégiumban
Iskolai ünnepség. Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és
szabadságharcról
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
A tanulói adatlapok módosításának lehetısége az általános
Iskolákban
Péter András születésének 170. éves évfordulója (Koszorúzás a
Péter András szobornál)
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Tantestületi értekezlet
A Húsvét ünnepe Krisztus feltámadása. Húsvéti népszokások –
kollégiumi rendezvény
A bukásra álló végzıs tanulók szüleinek értesítése
Szépíróverseny megrendezése
2-3 napos történelmi tanulmányi kirándulás
Sinka István Szavalóverseny
Következı tanévi érettségi elıkészítık jelentkezési lapjának
kiosztása
Szintvizsgák lebonyolítása fémiparban és ruhaiparban (12.
évfolyamos tanulók).
Festival Italiano
Húsvéti vetélkedı
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Április (2010)
Idıpont
01. Csütörtök 9:40 - 9:55
01. Csütörtök 11:40 - 11:55
01. Csütörtök
02-06.
07. Szerda
12-16.
23-28.
28. Szerda 18:00
29. Csütörtök
29. Csütörtök
29. Csütörtök
30. Péntek

Esemény
Iskolagyőlés 7-10. évfolyam
Iskolagyőlés 11-14. évfolyam
Tavaszi szünet elıtti utolsó tanítási nap
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni elsı tanítási nap
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfınöki órán.
A 12. – 13. - 14. évfolyamosok jegyeinek lezárása
Ballagás a kollégiumban
Végzısök utolsó iskolagyőlése
Osztályozó értekezlet (végzıs évfolyamokra vonatkozóan)
Szerenád
„Bolond” ballagás. A végzısök utolsó tanítási napja. „Utolsó
csengı”
A ballagási ünnepség szervezése, jutalmazottak kiválasztása
Részvétel a 2010. tavaszán Budapesten megrendezésre kerülı
„Szakma Sztár Fesztivál”-on.
"Keresem ısöm udvarát…" címő megyei irodalmi, nyelvikommunikácós verseny
Tanulmányi kirándulás Kecelre (a haditechnikai parkba) és
Kiskırösre (Petıfi-emlékek)
Föld napja
Természettudományi hét megrendezése
Nyelvi hét
Bécsi kirándulás
Ruhaipari szakma tanulmányi kirándulása Budapestre, Textil
Múzeum megtekintése.
Részvétel a Vöröskereszt által szervezett, évente megrendezésre
kerülı területi elsısegélynyújtó versenyen.
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Május (2010)
Idıpont
01. Szombat
03. Hétfı 8:00
04. Kedd 8:00
05. szerda 8:00
06. csütörtök 8:00
07. péntek 8:00
10. Hétfı 8:00
10. Hétfı 14:30
11. Kedd 14:30
12. Szerda 8:00
13. Csütörtök 8:00
13. Csütörtök 14:00
17-21.
17. Hétfı 8:00
17. Hétfı 8:00
17. hétfı 14:00
18. Kedd 8:00
18. Kedd 14:00
20. Csütörtök 8:00
24. Hétfı 8:00
26. Szerda
31. Hétfı 8:00
31. Hétfı 14:30
31. Hétfı

Esemény
Ballagás
Magyar írásbeli érettségi vizsga
Matematika érettségi vizsga
Történelem írásbeli érettségi vizsga
Angol írásbeli érettségi vizsga
Német írásbeli érettségi vizsga
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Tantestületi értekezlet
Biológia írásbeli érettségi vizsga
Kémia írásbeli érettségi vizsga
Földrajz írásbeli érettségi vizsga
Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység
Informatika írásbeli érettségi vizsga
Vezetıi megbeszélés
Ének írásbeli érettségi vizsga
Fizika írásbeli érettségi vizsga
Rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsga
Olasz írásbeli érettségi vizsga
Vezetıi megbeszélés
OKÉV mérés
Vezetıi megbeszélés
Vezetıtestületi értekezlet
Kollégiumi gyermeknap, kirándulás a füzesgyarmati strandfürdıbe
Osztálykirándulások
13. évfolyamos géplakatos tanulók vizsgájának megszervezése,
felkészítı
korrepetálások
biztosítása,
gyakorlati
vizsga
megszervezése.
Szakmai kirándulás a 12-es géplakatos tanulók részére, látogatás
Petrányi Gyula géplakatos mester szeghalmi mőhelyében,
kovácsolási gyakorlat, melegalakítások megtekintése.
Nyári gyakorlatok ütemezése, egyeztetés a gyakorlati
képzıhelyekkel.

Június (2010)
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Idıpont
01. Kedd 14:30
03-09.
01.-11.
05. Szombat
06. Vasárnap
7-14.
10. Csütörtök
11. Péntek
11. Péntek
14-25.
18. Péntek
23. Szerda 8:00
30. Szerda 9:00

Esemény
Tantestületi értekezlet
Emelt szintő szóbeli érettségi vizsgák
Az érintett diákok tájékoztatása a javítóvizsga menetérıl és
tartalmáról
Öregdiák találkozó (Ünnepség a felújított Péter András kriptánál
és Kopjafaállítás az elhunyt pedagógusok emlékére)
Pedagógus nap
Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
Osztályok jutalmazottjainak kiválasztása
Osztályozó étekezlet
Utolsó tanítási nap
Tanévzáró „sportünnep” 24 órás foci és kosárlabda
Középszintő szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró ünnepség
Az „Év osztálya”verseny gyıztesének jutalmazása
Beiratkozás
(Rész) Tanévzáró tantestületi értekezlet
Tantárgyfelosztás tervezet elkészítése, ismertetése
Július (2010)

Idıpont

Esemény
Nyári szabadság, ügyelet beosztás szerint
Tisztasági meszelés, mosdók, festés, mázolás negyedikes tantermek,
nagytakarítás, irodaszerek beszerzése, megrendelése, munkaügyi
feladatok

A 2010/2011-es tanév elıkészítése
Nyári gyakorlatok
Augusztus (2010)
Idıpont
23. Hétfı 9:00
23. Hétfı 10:00
23.-28.
25. Szerda 8:00 -13:00
26. Csütörtök 8:00 -13:00
30. Hétfı 9:00

Esemény
Alakuló tantestületi értekezlet
Munkaközösségi megbeszélés
Tankönyvárusítás
Javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgák
Javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgák
Tanév záró-nyitó tantestületi értekezlet

Szeghalom, 2009. szeptember 30.

Magyar István
igazgató
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