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Feladatellátási terv a 2018/2019-es tanévre 
 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján 
 

DÁTUM / HATÁRIDŐ 
(IDŐPONT)  

ESEMÉNY / FELADAT 

FELELŐSÖK 

(ÉRINTETTEK) 

2018. augusztus 27. 

(hétfő) 

8.00–…: 

Alakuló értekezlet. 

igazgató, 

nevelőtestület 

8.00–12.00: 

Pótbeiratkozás. 

iskolatitkár,  

gazdasági iroda 

2018. augusztus 27–28. 

(hétfő–kedd) 

 

8.00–12.00: 

Az összefüggő nyári szakmai 

gyakorlatot teljesítő tanulók 

igazolásának és 

munkanaplójának begyűjtése, 

jegyeinek és értékelésének 

beírása a bizonyítványba  

és a törzslapba. 

osztályfőnökök 

2018. augusztus 29. 

(szerda) 

9.00–…: 

Javítóvizsgák. 

érintett tanárok, 

osztályfőnökök 

2018. augusztus 31. 

(péntek) 

 

9.00–…: 

Tantestületi értekezlet. 

Munkaterv megbeszélése és 

elfogadása. 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

tantestület 

Munka- és tűzvédelmi oktatás. Major Ákos 

Osztályba sorolás, 

dokumentumok elkészítése, 

ellenőrzése. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár,  

osztályfőnökök 

2018. szeptember 3. 

(hétfő) 

Első tanítási nap. 

7.30: gyülekező az iskolában, 

8.00: tanévnyitó ünnepség és 

8.30: Veni Sancte  

         – tanévnyitó mise  

a Belvárosi templomban; 

utána 3 osztályfőnöki óra  

az iskolában. 

Major Ákos,  

Spielmann Péter, 

Szalay Zoltán 

 

osztályfőnökök 

2018. szeptember 4. 

(kedd) 

8.30: gyülekező az iskolában, 

9.00–…: Egészségnap. 

 (1. tanítás nélküli munkanap) 

Kecskés Katalin,  

Szenczi Krisztina,  

Urbán Judit 

2018. szeptember 5. 

(szerda) 

8.30: gyülekező az iskolában, 

9.00–…: Sportnap. 

 (2. tanítás nélküli munkanap) 

Gáborné Kurucz Katalin,  

Pintér Tibor 

2018. szeptember 7. 

(péntek) 

Osztálynaplók és törzslapok 

végleges kitöltése. 

osztályfőnökök 
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2018. szeptember 14. 

(hétfő) 

Szakkörök időpontjainak 

leadása, szakkörökre 

jelentkezők összesítése.  

pedagógusok, 

igazgatóhelyettes 

 

A gazdálkodó szervezeteknek 

kiküldeni a tanulók névsorát, a 

munkanaplót, tanulók átlagát. 

A szakmai munkaközösség 

vezetőjének leadni a tanulók 

gyakorlati helyére vonatkozó 

adatokat. 

osztályfőnökök, 

Spielmann Péter 

 

2018. szeptember 19. 

(szerda) 
„Bringázz a suliba!” 

(Önkormányzati rendezvény.) 

Pintér Tibor 

2018. szeptember 21. 

(péntek) 

Tanmenetek leadása. pedagógusok 

2018. szeptember 27. 

(csütörtök) 

 

17.00–…: 

Szülői értekezlet. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

2018. szeptember 30. 

(vasárnap) 

Az Oktatási Hivatal a 

honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját.** 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

2018. szeptember–október Munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szemle. 

 

igazgató, 

Major Ákos, 

gondnokok 

2018. október 1–15. 

(hétfő–hétfő) 

EMMI és KIFIR nagy 

statisztika elkészítése, 

létszámfelmérő adatlapok 

kitöltése, továbbküldése. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

gazdasági ügyintéző, 

iskolatitkár 

2018. október 5. 

(péntek) 
Az aradi vértanúk 

emléknapja – megemlékezés  

a színházteremben 

(az 1. órában). 

Rédei Gábor, 

Miczák Gabriella 

13.00–…: 

Részvétel a városi ünnepségen, 

emlékfutás. 

 

Gáborné Kurucz Katalin 

 

KaPI-statisztika. gazdasági ügyintéző 

2018. október 10. 

 

11.00–…:  

1. nevelési értekezlet: 

„A katolikus iskola lelke” – 

képzés pedagógusoknak. 

(Tanítási nap, az első négy órát 

tartjuk meg, rövidítve, 30-30 

perces időtartamban.) 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

KaPI  

(Katolikus Pedagógiai 

Intézet) 

Görbe László atya 

2018. október 12–13. 

(péntek–szombat) 

Kirándulás Vácra,  

a váci püspökségbe 

Szalay Zoltán, 

Spielmann Péter 

2018. október 13. 

(szombat) 
Munkanap  
október 22. (hétfő),  

pihenőnap helyett.* 
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2018. október 19. 

(péntek) 
Október 23-ai  

iskolai ünnepség  
(az 1. órában). 

Kecskés Katalin, 

Szenczi Krisztina 

2018. október 20-áig 

(szombat) 

 

Az iskola tanulmányi 

területeinek meghatározása és 

a felvételi eljárás rendjét 

tartalmazó felvételi tájékoztató 

rögzítése a középfokú 

intézmények felvételi 

információs rendszerében és 

közzététele az iskola 

honlapján.** 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

2018. október 26. 

(péntek) 

Városi megemlékezés, 

koszorúzás a Sötétkapunál. 

Czaheszné Ujvári 

Zsuzsanna, 

Urbán Judit 

2018. október 29–november 2.  

(hétfő–péntek) 

Őszi szünet. 

A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2018. október 26. (péntek),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2018. november 5. (hétfő).  

(Beíratni a tanulókkal az 

ellenőrzőbe!) 

osztályfőnökök 

 

2018. október 31-éig 

(szerda) 

Az általános iskolák értesítése 

arról, hogy az ott végzett 

tanulók iskolánkban (a 9–10. 

évfolyamon) a tanítási év 

végén milyen tanulmányi 

eredményt értek el (tanuló 

neve, oktatási azonosítója,  

elért tanulmányi eredmény). 

tavalyi osztályfőnökök, 

rendszergazda 

2018. november 10. 

(szombat) 
Munkanap  
november 2. (péntek), 

pihenőnap helyett.* 

 

2. nevelési értekezlet:  

az országos kompetenciamérés,  

a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer, 

valamint  

a NETFIT rendszer szerinti 

fizikai fittségi mérések 

legutolsó rendelkezésre álló 

adatainak elemzése, értékelése 

(a jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából megküldeni a 

fenntartónak). 

(3. tanítás nélküli munkanap) 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

nevelőtestület, 

iskolatitkár 
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2018. november 15. 

(csütörtök) 

17.00–…: 

Fogadónap. 

nevelőtestület 

2018. november 23-áig 

(péntek) 

Az Oktatási Hivatalnak 

megküldeni az adatokat  

a kompetenciaméréshez. 

Németh Lehel,  

Rédei Gábor, 

rendszergazda 

2018. december 1.  

(szombat)  

 

Munkanap  
december 24. (hétfő), 

pihenőnap helyett.* 

 

9.00–12.00: 

Pályaorientációs nyílt nap  

az iskolában:  

szakmák bemutatása. 

(4. tanítás nélküli munkanap) 

 

pedagógusok, 

szaktanárok 

Adventi műsor 

a Széchenyi téren. 

Szalay Zoltán, 

Urbán Judit 

2018. december 

– adventi időszak 

Részvétel a Belvárosi Plébánia 

triduumán. 

nevelőtestület 

2018. december 3. 

(hétfő) 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 1. hét. 

Szalay Zoltán 

2018. december 6. 

(csütörtök) 

 

 

1–4. óra: tanítás  

(30 perces tanórák),  

utána: 

Gólyaavató. 

Nevelőtestületi határozat az 

osztályozó vizsgákról. 

 

 

 

DÖK, osztályfőnökök, 

nevelőtestület 

2018. december 10. 

(hétfő) 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 2. hét. 

Szalay Zoltán 

2018. december 10–14. 

(hétfő–péntek) 

Szülők értesítése  

az osztályozó vizsgákról. 

osztályfőnökök 

2018. december 13. 

(csütörtök) 

8.00–12.00: 

Nyílt nap az iskolában. 

iskolavezetés 

2018.december 15.  

(szombat)  

 

Munkanap  
december 31. (hétfő), 

pihenőnap helyett.* 

 

2018. december 17. 

(hétfő) 

Adventi gyertyagyújtás  

az iskola színháztermében 

(az 1. óra elején) – 3. hét. 

Szalay Zoltán 

2018. december 21. 

(péntek) 

Lelki nap: felkészülés  

a karácsonyi ünnepekre. 

(5. tanítás nélküli munkanap) 

Péter Istvánné, 

Szalay Zoltán, 

Urbán Judit 
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2018. december 24– 

2019. január 2. 

(hétfő–szerda) 

Téli szünet. 

A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2018. december 21. (péntek),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2019. január 3. (csütörtök).  

(Beíratni a tanulókkal az 

ellenőrzőbe!) 

osztályfőnökök 

2019. január 

 

Könyvvizsgálói ellenőrzés. iskolavezetés, 

iskolatitkár,  

gazdasági iroda 

2019. január 7.  

(hétfő) 

8.00–12.00: 

Nyílt nap az iskolában. 

 

iskolavezetés 

2019. január 7–24. 

(hétfő–csütörtök) 

Osztályozóvizsgák. pedagógusok 

Gyakorlati jegyek és  

haladási naplók bekérése  

a vállalkozóktól. 

osztályfőnökök 

2019. január 9–április 26. 

(szerda–péntek) 

NETFIT mérés (a tanulók 

fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata). 

Gáborné Kurucz Katalin, 

Pintér Tibor 

2019. január 18. 

(péntek) 

18.00–…: 

Szalagavató. 

végzős osztályfőnökök, 

10. évf. osztályfőnökök, 

Pintér Tibor, 

rendszergazda 

2019. január 19.  

(szombat) 

Az általános felvételi eljárás 

kezdete. 

 

2019. január 25. 

(péntek) 

 

 

A tanév első félévének  

utolsó tanítási napja.  

 

14.00–…: 

Félévi  

osztályozó konferencia. 

nevelőtestület 

2019. január 31. 

(csütörtök) 

Jelentkezési lapok leadása  

a szakmunkás vizsgára.  

Szintvizsgára jelentkezők 

lapjának leadása. 

osztályfőnökök, 

Spielmann Péter, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

2019. január vége–február eleje OSZKTV iskolai fordulói. Major Ákos, 

Németh Lehel, 

Rédei Gábor 

2019. február 1-jéig 

(péntek) 

A tanulók/szülők értesítése az 

első félévben elért tanulmányi 

eredményekről (félévi 

bizonyítványok kiállítása az 

ellenőrzőkben és kiosztása). 

osztályfőnökök 

2019. február 1–15. 

(péntek–péntek) 

Végzős tanulók lejelentése a 

szakmunkásvizsgára. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

Spielmann Péter, 

rendszergazda 
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2019. február 4.   

(hétfő) 

 

 

8.00–…: 

Iskolagyűlés:  

a tanulók félévi értékelése. 

 

igazgató 

 

14.00–…: 

Félévzáró  

tantestületi értekezlet. 

 

nevelőtestület 

 

17.00–…: 

Szülői értekezlet. 

 

osztályfőnökök 

2019. február 18. 

(hétfő) 

Az általános iskola továbbítja a 

tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig 

az Oktatási Hivatalnak.** 

 

2018. február 25. 

(hétfő) 
A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja  
– megemlékezés az 

iskolarádióban (az 1. órában). 

Rédei Gábor 

2019. március eleje OSZKTV regionális fordulója. Major Ákos, 

Németh Lehel, 

Rédei Gábor  

2019. március 6. 

(szerda) 

Hamvazószerda – mise a 

Belvárosi templomban. 

nevelőtestület 

2019. március 8. 

(péntek) 

14.00–…: 

Nőnap. 

Major Ákos, 

nevelőtestület 

2019. március 14. 

(csütörtök) 

Megemlékezés az 1848/1849-

es forradalomról és 

szabadságharcról  

(az 1. órában). 

Gáborné Kurucz Katalin, 

Pintér Tibor 

2019. március 15. 

(péntek) 

Részvétel az 1848. március 

15-ei forradalom tiszteletére 

rendezett városi ünnepségen. 

igazgató 

2019. március 18-áig 

(hétfő) 

A középfokú iskola eddig az 

időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét.** 

igazgató 

2019. március 18–22. 

(hétfő–péntek) 

Fenntarthatósági Témahét. osztályfőnökök, 

szaktanárok 

2019. március 20–22. 

(szerda–péntek) 

Szakmunkás 11. évfolyam 

próba szakmunkásvizsgája. 

érintett szaktanárok 

2019. március 21–22. 

(csütörtök–péntek) 

A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az 

általános iskolában.** 

 

2019. március 26.  

(kedd) 

17.00–…: 

9. évfolyamosok kihelyezős 

szülői értekezlete. 

igazgató,  

helyettes,  

Spielmann Péter, 

érintett osztályfőnökök, 

tanulók, 

szülők, 

vállalkozók 
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2019. március 28.  

(csütörtök) 

Az Oktatási Hivatal 

elektronikus formában 

megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC 

sorrendben.** 

 

 

 

 

 

2019. március–április A Szakma Kiváló Tanulója 

szakmai tanulmányi verseny. 

szakoktatók 

2019. április 4. 

(csütörtök) 

17.00–18.00: 

Fogadónap. 

nevelőtestület 

Végzős tanulók osztályozó 

vizsgára kijelölése. 

nevelőtestület 

2019. április 8–12. 

(hétfő–péntek) 

Szülők értesítése az osztályozó 

vizsgákról. 

osztályfőnökök 

2019. április 9. 

(kedd) 

A Hivatal a módosító tanulói 

adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.** 

 

2019. április 12. 

(péntek) 

A középfokú iskola igazgatója 

az ideiglenes felvételi rangsort 

– a Hivatal által meghatározott 

módon – megküldi az Oktatási 

Hivatalnak.** 

 

9.00–13.00: 

Kolping-nap. 

(6. tanítás nélküli munkanap) 

diákönkormányzat, 

Urbán Judit 

2019. április 15–26. 

(hétfő–péntek) 

Szakmunkás vizsgaanyagok 

leadása, megbízások 

elkészítése. 

vizsgáztatók, igazgató, 

helyettes, gazdasági iroda 

Végzős tanulók  

osztályozó vizsgái. 

osztályfőnökök, 

érintett tanárok 

2019. április 17. 

(szerda) 

Lelki nap: felkészülés  

a húsvéti ünnepekre. 

(7. tanítás nélküli munkanap) 

Szalay Zoltán,  

Urbán Judit 

2019. április 18–23. 

(csütörtök–kedd) 

Tavaszi szünet. 

A szünet előtti  

utolsó tanítási nap:  

2019. április 17. (szerda),  

a szünet utáni  

első tanítási nap:  

2019. április 24. (szerda).  

(Beíratni a tanulókkal az 

ellenőrzőbe!) 

 

 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

2019. április 23. 

(kedd) 

Az Oktatási Hivatal kialakítja a 

végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi 

azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi 

jegyzék).** 
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2019. április 30. 

(kedd) 

A felvételt hirdető középfokú 

iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak.** 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

2019. május 2. 

(csütörtök) 

 

 

 

A végzős osztályok  

utolsó tanítási napja. 

 

 

14.00–…: 

Osztályozó konferencia a 

végzős osztályoknak. 

nevelőtestület 

 

Városi ballagás. iskolavezetés,  

végzős osztályfőnökök, 

tanulók 

2019. május 3. 

(péntek) 

 

17.00–…: 

Iskolai ballagás. 

igazgató, 

végzős osztályfőnökök, 

tanulók 

Miczák Gabriella, 

Péter Istvánné 

2019. május 6. 

(hétfő) 

Végzős tanulók iratanyagának, 

statisztikájának, jutalmazási 

javaslatának leadása. 

végzős osztályfőnökök 

 

2019. május 6–17. 

(hétfő–péntek) 

Rendkívüli felvételi eljárás  

(ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel).** 

igazgató, 

igazgatóhelyettes,  

iskolatitkár 

2019. május 6–augusztus 31. 

(hétfő–szombat) 

Rendkívüli felvételi eljárás 

meghirdetése. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

2019. május 13–14. 

(hétfő–kedd) 

 

8.00–…: 

Szociális gondozó és ápoló 

és asztalos komplex vizsga 

(írásbeli vizsgarész, írásbeli és 

interaktív vizsgatevékenység). 

igazgatóhelyettes, 

érintett tanárok 

2019. május 16–17. 

(csütörtök–péntek) 

8.00–…: 

Szakács komplex vizsga  

(írásbeli vizsgarész, írásbeli és 

interaktív vizsgatevékenység). 

igazgatóhelyettes, 

érintett tanárok 

2019. május 17. 

(péntek) 

A 2019. május 17-éig 

megtartott rendkívüli felvételi 

eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről.** 

igazgató, 

igazgatóhelyettes,  

iskolatitkár 

2019. május 20. 

(hétfő) 

Kijelölés osztályozó vizsgára. osztályfőnökök, 

nevelőtestület 

14.00–…: 

„Férfinap”. 

Ménesné Horváth Erika, 

Miczák Gabriella, 

Tóbi Edina 

2019. május 21–24. 

(kedd–péntek) 

Szülők értesítése  

az osztályozó vizsgákról. 

osztályfőnökök 
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2019. május 29. 

(szerda) 
Országos kompetenciamérés  
a 10. évfolyamon. 

Németh Lehel, 

Rédei Gábor 

2019. május 31-éig 

(péntek) 

NETFIT adatok feltöltése  

a rendszerbe. 

Gáborné Kurucz Katalin, 

Pintér Tibor 

2019. május 31. 

(péntek) 

Részvétel  

a városi Pedagógusnapon. 

érintett pedagógusok 

2019. május–június Asztalos, szociális gondozó és 

ápoló és szakács komplex 

szakmai vizsgák (szóbeli és 

gyakorlati 

vizsgarész/vizsgatevékenység). 

érintett szaktanárok 

2019. június 3–12. 

(hétfő–szerda) 

Osztályozó vizsgák. érintett tanárok,  

osztályfőnökök 

2019. június 4. 

(kedd) 
A Nemzeti Összetartozás 

Napja – megemlékezés  

a trianoni békediktátumról  

(az 1. órában). 

Major Ákos, 

Spielmann Péter 

2019. június 14. 

(péntek) 

Utolsó tanítási nap.  

14.00–…: 

Osztályozó konferencia. 

nevelőtestület 

 

2019. június 18. 

(kedd)  

 

Iskolai statisztikák és  

a tanulók iratanyagának 

leadása. 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettes 

2019. június 20.  

(csütörtök) 

8.00–12.00: 

Beiratkozás. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár, 

gazdasági iroda, 

érintett tanárok 

2019. június 25. 

(kedd) 

 

 

 

Tanévzárás 
7.30: gyülekező az iskolában, 

8.00: Te Deum  

          – tanévzáró mise és  

9.00: tanévzáró ünnepség, 

utána bizonyítványosztás a 

Belvárosi templomban. 

 

 

Szalay Zoltán,  

Urbán Judit, 

 

osztályfőnökök 

11.00–…: 

Tanévzáró  

tantestületi értekezlet. 

 

igazgató, 

tantestület 

   

2019. szeptember 2. 

(hétfő) 

Első tanítási nap. 

7.30: gyülekező az iskolában, 

8.00: tanévnyitó ünnepség és 

8.30: Veni Sancte  

         – tanévnyitó mise  

a Belvárosi templomban; 

utána 3 osztályfőnöki óra  

az iskolában. 

 

Kecskés Katalin, 

Szalay Zoltán, 

Szenczi Krisztina 

 

 

osztályfőnökök 

 

  * A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet alapján áthelyezve. 

** A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete (A középfokú iskolai […] felvételi 

eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben) alapján. 


