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I. BEVEZETÉS 

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza 

a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. A munkaterv 

határozza meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, a 

tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

véleményét is. 

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően 

a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai 

hirdetőtáblán is el kell helyezni.  

 

II. AZ ÉVES MUNKATERVET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) – kerettörvény 

 110/2012. (VI.4) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról (NAT) 

 2012. évi CXX. törvény (rendészeti feladatok, iskolakerülés elleni fellépés) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (intézmények működéséről) 

 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés alapprogramjának 

kiadásáról 

 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 

(XII. 22.) Korm. rendelet. 

 A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről. 
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III. HELYZETELEMZÉS 

 

2020. januári fenntartói határozat alapján 2020. szeptember 1-től a Nyíregyházi 

Egyházmegye fenntartásában működő Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános 

Iskola és Gimnázium intézményegységei önálló intézményként működnek tovább. Ezért a 

már nyolc éve működő gimnázium is önálló intézményként folytatja nevelő-oktató 

munkáját, kiegészülve kollégiumi ellátással, a neve pedig Szent Miklós Görögkatolikus 

Gimnázium és Kollégium lett. A 2020/2021-es tanév az új intézmény első tanítási éve, 

ugyanakkor, mint Szent Miklós görögkatolikus gimnázium a kilencedik tanítási évünk. 

Az intézményünk célja olyan családias környezet kialakítása, amelyben a diákok egyéni 

képességeiket magas színvonalú oktatás biztosításával tudják kibontakoztatni. Az oktatás 

– nevelés középpontjában a görögkatolikus szellemiség áll. Az intézmény a nyíregyházi 

belvárosi görögkatolikus templom közvetlen szomszédságában található, biztosítva a 

templom és iskola egységét. A régi patináns épület falain belül felújított, korszerűsített, 

akadálymentesített tantermekben zajlik a magas színvonalú oktató-nevelő munka. A 

gimnázium nagy előnye, hogy a diákok kis létszámú osztályokban, csoportokban, a 

pedagógusok személyre szóló odafigyelésével készülhetnek a közép- és emelt szintű 

érettségire és továbbtanulásra. Ez védő lelki környezetet teremthet, különösen, ha a 

család és az iskola értékrendje a krisztusi szellemiség jegyében összhangban van. 

 

Intézményünk nemes feladata, hogy a ránk bízott fiatalokat Isten és a haza iránt 

elkötelezett ifjakká neveljük, akik felsőfokú tanulmányaik elvégzése után munkájukban 

az emberek szolgálatát keresik, örömüket lelik hivatásukban és boldog családban élnek. 

A tanító-nevelő munkánkkal nemcsak a továbbtanulásra törekszünk, hanem fontos 

számunkra, hogy tanítványaink teljes életet éljenek, emberi kapcsolataikban, 

családjukban táplálkozzanak a nálunk szerzett élményekből. 

Az intézmény életét és munkáját mind az oktatás, mind a nevelés folyamatában, 

szervesen befolyásolja és meghatározza a katolikus nevelés szellemisége. 

Mit is jelent ez? 

 Egyházi év jeles eseményeinek megünneplése 

 „Hétkezdő” közös imádság 
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 Hittanórák 

 Lelkinapok 

 Családi napok  

 Nevelőtestületi nap 

 Lelkigyakorlatok 

 Zarándoklatok 

 

Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és 

kompetenciákat. 

Fontos számunkra, hogy a görögkatolikus egyházunk egyre mélyebb ismeretére 

jussanak el az itt tanuló diákok, családjaik, és ez a jövőbeli életük során elkötelezett, 

hűséges ragaszkodáshoz vezessen. 

 

Mi teszi sajátossá a katolikus intézményt?  

 a keresztény értékrend, 

 a hit és tudás szerepe, 

 a közösség fontossága, 

 minden gyermeket értékesnek tartunk, 

 minden gyermekre odafigyelünk, 

 a család jelentősége, a családokkal való kapcsolattartás fontossága. 

 

Az intézmény adatai:  

Az intézmény neve: Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító: 203430 

Az intézmény rövidített neve: Szent Miklós Gimnázium 

Az intézmény székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 7. 

Az intézmény telephelye:  

Szent Miklós Görögkatolikus Kollégium intézményegység 

4400, Nyíregyháza, Liliom utca 31. 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (gimnázium és 

kollégium) 
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Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű 

Alapfeladatok:  

 gimnáziumi nevelés-oktatás (négy évfolyamos) 

 kollégiumi ellátás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

Az intézmény alapítója és fenntartója: a Nyíregyházi Egyházmegye 

Az intézmény fenntartójának címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. 

Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója egy személyben képviseli.  

A gimnáziumban évfolyamonként két osztály indul. Az „A” osztályba a biológia-kémia, 

illetve az angol-informatika tagozatosok, a „B” osztályba az általános tantervű képzésben 

részesülő tanulók járnak. Az idei tanévben érettségiznek először a tagozatos tanulóink. 

Osztályaink, tanulói létszámok 

Gimnáziumban 7 osztály, a kollégiumban egy tanulói csoport indul a 2020/2021-es 

tanév folyamán. A tanulói létszám a következőképpen alakul: 

9.A 13 
9.B 6 
10.A 20 
10.B 5 
11.AB 13 
12.A 10 
12.B 8 
összesen 75 
  

 

A gimnáziumi tanulók közül 2 SNI-s van és 8 BTMN-es. 

 

Az SNI-s és BTMN-es tanulókkal Atucsákné F. Ibolya tanárnő foglalkozik, akit heti 4 

órában óraadóként alkalmazunk az idei tanévben.  

 

A kollégiumi tanulók száma:  

 

8. évf 2 
9.évf. 2 
10.évf 3 
11.évf 5 
12. évf 1 
összesen 13 
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Infrastrukturális és tárgyi feltételek és ezek biztosításával kapcsolatos feladatok 

A gimnázium épülete (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7.) az elmúlt években az energetikai 

pályázatoknak köszönhetően folyamatos korszerűsítésen, felújításon esett át. Az 

épületben lift üzemel, a földszinti és első emeleti vizesblokkok felújításra kerültek, illetve 

a napelemeknek köszönhetően energia-takarékosan működik. 

Földszinten találhatók: a tálalókonyha, az ebédlő, az igazgatói iroda, az informatika terem, 

a természettudományos szaktanterem, a nevelői szoba, a tornaszoba és két osztályterem 

(12.A és 12.B). 

Az első emeleten található öt osztályterem (9.A, 9.B, 10.B, 10.A és a 11.A), a 

rendszergazdai szoba és három váltóterem. 

A tetőtérben alakult kialakításra a közösségi terem, illetve két foglalkoztató. 

A kollégiumi épületben (Liliom u. 31.) a földszinten alakítottuk ki a társalgót, a 

tornaszobát, az ebédlőt, a betegszobát, az első emeleten találhatók a tanulók szobái, a 

nevelői szoba, a stúdium és az imaszoba. 

A gimnázium épületben történő felújítások  

 harmadik emeleti termek kifestése, ajtók lefestése,  

 lépcsősor felújítása,  

 tálaló konyhában mosogatógép beszerelése, tányérok cseréje, 

 zárcsere 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintéző 

Határidő: 2020. 09. 01. 

 

Kollégiumi épület felújítása, berendezése 

A) tanulói szobák, közösségi termek, vizesblokk kifestése 

Felelős: Nyíregyházi Egyházmegye Építési Iroda 

Határidő: 2020. augusztus 15. 

B) Kollégiumi épület takarítása (2020. 08. 17-24.) 

C) Kollégiumi berendezések beszerzése (2020. 08. 10 – 24.) 

D) Kollégium eszközök bepakolása (2020. 08. 24 – 30) 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes. 
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Leltárkészítés a gimnáziumban és kollégiumban 

Felelős: gazdasági ügyintéző, szaktanárok, nevelőtanárok 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

IV. KIEMELT FELADATOK, CÉLOK AZ ÁTSZERVEZÉS MIATT  

 

IV.1. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség létrehozása, szervezetének 

kialakítása és stabilitása. 

 

IV.1.1. Feladat: A pedagógusok átvétele, felvétele, rendszergazda felvétele, 

kollégiumi alkalmazottak felvétele 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, lelkiigazgató 

Határidő: 2020. augusztus 30. 

 

A) Pedagógusok névsora, munkahelye, tanított tantárgyak 

1. Bánfi Dávid gimnázium angol nyelv 
2. Bihari Mihály gimnázium testnevelés 
3. Bogár János Zoltánné gimnázium német nyelv 
4. Feketéné Újlaki Enikő gimnázium informatika, matematika 
5. Hepp Szabolcs gimnázium, kollégium földrajz 
6. Seszták Ilona gimnázium, kollégium biológia, kémia 
7. Sivadó László gimnázium, kollégium hittan 
8.  Dr. Sivadóné Máté 

Klára 
gimnázium angol nyelv, történelem 

9. Szabóné S. Gabriella gimnázium magyar nyelv és irodalom 
10. Vitelki Péter gimnázium, kollégium történelem 
11. Gábor István kollégium, gimnázium nevelőtanár 
12. Orosz Erzsébet kollégium nevelőtanár 
13. Tirpák Ferenc gimnázium óraadó ének-zene 
14. ???  biológia, kémia 

 

Minősített pedagógusaink a következők: 

1. Bánfi Dávid   Pedagógus II. 

2. Smidné Hetey Rita   Pedagógus II. 

3. Szabóné S. Gabriella  Pedagógus II.   

2020. februárban Mesterpedagógus (innovátor) 
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4. Gábor István   Pedagógus II. 

5. Feketéné Újlaki Enikő  Pedagógus II. 

6. Seszták Ilona   Mesterpedagógus (minősítés, tanfelügyelet) 

2020. március 31-ig 2 pedagógus jelentkezett minősítési eljárásra és 2021-ben kerül sor 

a minősítésükre:  Dr. Sivadóné M. Klára és Hepp Szabolcs   

 

B) A nevelő-oktató munkát segítők: 

Élesné Kovács Edina kollégium, gimnázium iskolatitkár 
Komlósi Attila Máté  rendszergazda 

 

C) Technikai személyzet: 

Babiczné Veres Ilona gimnázium, kollégium, 
óvoda 

gazdasági ügyintéző 

Megyesi Csaba gimnázium portás 
Tóth Árpád kollégium portás 
Rutovics Pálné gimnázium takarító 
Zsadányiné Gagna 
Erika 

gimnázium takarító 

Kordán Andrásné kollégium takarító 
 

IV.1.2. Az intézmény szervezetének kialakítása (munkaközösségvezetők, DÖK 

segítő pedagógus, osztályfőnökök, csoportvezető felkérése) 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, lelkivezető 

Határidő: 2020. szeptember 1. 

 

Az intézmény vezetőségének tagjai 

Igazgató (intézményvezető): Seszták Ilona 

Igazgatóhelyettes (kollégiumi intézményegység vezetője): Hepp Szabolcs 

Lelkiigazgató a gimnázium és kollégiumnak egyaránt: Sivadó László 

DÖK – segítő pedagógus: Smidné Hetey Rita 

Munkaközösség vezetők:  

1. Szabóné S. Gabriella: humán munkaközösség 

2. Bihari Mihály: művészet- lelki munkaközösség 

3. Smidné H. Rita: reál munkaközösség 

4. Hepp Szabolcs: osztályfőnöki munkaközösség  
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IV.1.3. Osztályfőnökök és csoportvezető választása 

 

12.A Seszták Ilona  
12.B Bogár J. Zoltánné  
11.A(B) Bánfi Dávid  
10.A Hepp Szabolcs  
10.B Bihari Mihály  
9.A Sivadóné M. Klára  
9.B Smidné H. Rita  
kollégiumi csoport Gábor István  

 

IV.1.4. Egyéb feladatok felelőseinek kiválasztása  

1. Kompetencia mérés iskolai koordinátora: Feketéné Újlaki Enikő 

2. Beiskolázásért felelős: Bogár J. Zoltánné 

3. BECS csoport vezetője: Seszták Ilona 

Tagjai: Hepp Szabolcs, Feketéné Újlaki Enikő 

4. Lelkinapok, egyházi ünnepek: Sivadó László lelkivezető 

5. Közösségi szolgálat koordinálása: Sivadó László + osztályfőnökök 

6. Vitelki Péter gyakornok mentorának felkérem Sivadóné M. Klára tanárnőt 

 

Felelős: iskolavezetés Határidő: 2020. augusztus 30. 

 

2020. szeptember 1-vel kötünk mindenkivel munkaszerződést.  

 

IV.1.6. Feladat: Az új munkaszerződések, munkaköri leírások és értesítések 

megírása, átadása, besorolások átnézése 

Felelős: Seszták Ilona (igazgató) és Babiczné Veres Ilona (gazdasági ügyintéző) 

Határidő: 2020. 09. 15. 

 

IV.2. Intézmény alapdokumentumainak elkészítése, véleményezése, elfogadása és 

jóváhagyása 

 

IV.2.1. Alapdokumentumok: Pedagógiai program, Szervezeti és működési 

szabályzat, Házirend  

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, lelkiigazgató 

Határidő: 2020. augusztus 24. 
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IV.2.2. Intézmény nevelő-oktató munkáját, működését meghatározó 

dokumentumok elkészítése, véleményeztetése, elfogadása és jóváhagyása 

Dokumentumok: Munkaterv, Szabályzatok, Helyi tanterv, Tanmenetek 

Felelősök: iskolavezetés, tantestület 

Határidő: 2020. szeptember folyamán, a tanév rendjében rögzítve. 

 

 

V. A TANÉV FOLYAMÁN A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁVAL KAPCSOLATOS 

KIEMELT FELADATOK 

 

V.1. ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK 

A) KRÉTA elektronikus napló használata, a rendszer megismerése és alkalmazása 

Felelősök: iskolavezetés, tantestület, iskolatitkár, rendszergazda 

Határidő:  

 Nevelőtestület számára tartott továbbképzés: 2020. augusztus 24. (tantestület) 

 Adatok felvitele: 2020. augusztus 24 – szeptember 1. (iskolatitkár, rendszergazda) 

 Osztálynaplók, csoportnaplók kezelése: 2020/2021-es tanévben folyamatosan 

(osztályfőnökök, csoportvezető, szaktanárok) 

B) KIR adatrendszer kezelése 

Felelős: iskolatitkár  

Határidő: a tanévben folyamatosan 

C) KIR-STAT elkészítése 

Felelős: iskolavezetés, iskolatitkár 

Határidő: 2020. október 15. 

D) Normatíva igénylők, elszámolók 

Felelős: iskolavezetés, gazdasági ügyintéző 

Határidő: 2020. augusztus 31. és 2020. október 10., 2021. január 30. 

E) Május-júniusi érettségi adminisztrációja a kétszintű érettségi szoftverben  

Felelős: igazgató, iskolatitkár, érettségi jegyző 

Határidő: 2020. február – június időszakban 

F) ADAFOR, KIFIR rendszerek működtetése 

Felelős: igazgató, iskolatitkár, Bogár J. Zoltánné 

Határidő: a 2020/2021-es tanévben folyamatosan 
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V.2. TEHETSÉGGONDOZÁS 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat, ezért kiemelten fontos a 

tehetségek felismerése és fejlesztése. A mindennapi tevékenységek részét képezi az 

önálló alkotómunkára nevelésnek, a tehetségek felismerésének és kibontakoztatásának, 

valamint a kis lépésekkel haladók hátránycsökkentésének a gyakorlata. A 

tehetségfejlesztés több szinten is zajlik: a tagozatokban, a választott emelt szintű érettségi 

tárgyak felkészítő foglalkozásaiban, a differenciált tanórai munkában, a tehetséggondozó 

szakkörökben, a versenyekben. 

 

Felelősök: szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

 

V.3. BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

Az iskolák közötti verseny és a folyamatosan csökkenő gyereklétszám szinte minden 

intézményt rákényszerít arra, hogy a beiratkozók számát évről évre szinten tartsa, vagy 

esetenként növelje. Ezt minőségi szolgáltatásokkal és hatékony marketingtevékenységgel 

lehet elérni. Mindenekelőtt az iskola arról kell hogy meggyőződjön, hogy igenis szükség 

van egy beiskolázási stratégiára, amely még az „iratkozás” előtt ismerteti szülőkkel és a 

diákokkal az intézményt.  

A BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA RÉSZEI 

Szülői és tanulói elégedettségvizsgálat 

A szülő és a tanulók egy – egy nagyon fontos célközönség, egyrészt azért, mert 

véleményük hat a helyi közösségre, másrészt pedig kulcsszerepük van az 

iskolaválasztásban. Az elégedetlen szülő, tanuló véleményének negatív hatása még évek 

múlva is jelentkezhet, befolyásolva ezzel a beiratkozó diákok számát. Ahhoz, hogy az 

iskola megtudja, hogy mi a szülők, diákok véleménye az intézményről, hol vannak 

hiányosságok, és mely területeken kell még javítani - ezt egy tanév eleji kérdőíves 

elégedettségvizsgálattal mérjük fel.  

Határidő: 2020. szeptember 15. 

Felelős: beiskolázási felelős, osztályfőnökök, SZMK vezetője 
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Kapcsolat kiépítése és megtartása a görögkatolikus általános iskolákkal, a 

nyíregyházi általános iskolákkal és a Nyíregyháza környéki általános iskolákkal 

Az iskola megítélésében az általános iskolák is nagy szerepet játszanak, a kiválasztást 

pedig az osztályfőnökök véleménye nagymértékben befolyásolja. Az általános iskolák 

osztályfőnökeivel való kapcsolattartás, a folyamatos informálásuk egy fontos részét 

kellene képezze a beiskolázási stratégiának. Ha az általános iskolák és a középiskolák 

között egy szoros, rendszeres kapcsolat alakul ki, az osztályfőnökök is pozitívabban állnak 

majd az adott iskolához, ennek pedig számos előnyös vetülete lehet. Például az általános 

iskolai osztályfőnökök gondoskodnak arról, hogy a középiskolák tájékoztatói eljussanak 

a szülőkhöz. Nagyon fontos, hogy az osztályfőnökök ne azt érezzék, hogy ők csak egy 

eszközök az iskola marketingkampányában, hanem azt, hogy véleményük igenis fontos. 

Fontos feladat ezeknek az általános iskoláknak a feltérképezése, megkeresése és 

kapcsolat kiépítése. 

Felelős: Intézmény vezetése, beiskolázási felelős  Határidő: 2020. szeptember 15. 

 

3. Általános iskolás szülői értekezlet 

A beiskolázásnál az egyik legfontosabb elérendő célcsoport az általános iskolák végzős 

diákjainak a szülei. A nekik tartott szülőértekezlet pedig egy olyan direkt marketing 

módszer, melynek hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. A középiskolák pedagógusai 

meglátogathatják az általános iskolákat, és tájékoztathatják az érdeklődő szülőket az 

intézményről, az induló osztályokról, megválaszolhatják a felmerülő kérdéseket. A szülői 

értekezletek előtt elengedhetetlen egy saját gyűlés, hogy a pedagógusok átbeszélhessék 

azokat a témákat, amelyeket érinteni vagy kibontani szeretnének majd a szülői 

értekezleten, azért, hogy minden iskola egyforma tájékoztatást kapjon. Fontos, hogy 

összeállítsuk, hogy mely általános iskolák szülői értekezleteire megyünk el, és kikkel.  

Felelős: beiskolázási felelős, iskolavezetés 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

4. Görögkatolikus Egyházközségek megkeresése 

Mivel iskolánk a nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működik, így nagyon nagy 

szerepet kap elsődlegesen az egyházmegyében működő egyházközségekkel való 

kapcsolattartás és tájékoztatók megtartása, melyek segítik beiskolázásunkat. 

Felelős: lelkiigazgató, beiskolázási felelős 
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Határidő: folyamatos 

 

5. Intézményünk megismertetése: nyílt napok, hatékony PR tevékenység 

(média, internet bevonása, intézményünket bemutató ismertető 

szerkesztése, honlap szerkesztése) 

Határidők: 

Nyílt nap: 2020. szeptember 23. (szerda) 

Intézmény bemutatása az iskolai és egyházmegye honlapján: 2020. szeptember 15. 

Intézményt bemutató füzet szerkesztése: 2020. október 15. 

Kapcsolattartás a Nyíregyházi Egyházmegye sajtóreferensével, a Nyíregyházi TV és 

újságokkal: egész tanévben folyamatosan 

Intézményt bemutató kisfilm elkészítése: 2020. szeptember 15. 

Honlapunk szerkesztése: egész tanévben folyamatos 

Felelős: iskolavezetés, beiskolázási felelős, iskola tantestülete, iskolánk rendszergazdája 

 

6. Bekapcsolódás az általános felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 

vizsgák rendszerébe 

Központi írásbeli megszervezése, kijavítása és az eredményről való tájékoztatás 

Határidő: 2021. január 23. (Központi írásbeli napja), 2021. január 28. (pótló), 2021. 

február 8. (Értesítés határideje) 

Felelős: iskolavezetés, javító tanárok 

Központi felvételi előkészítő magyar nyelv és irodalomból és matematika tantárgyakból. 

Felelős: Szabóné S. Gabriella, Feketéné Újlaki Enikő 

 

V.4. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KIÉPÍTÉSE 

1. BECS csoport létrehozása 

2. Intézményi elvárásrendszer létrehozása 

3. Az intézmény öt éves önértékelési ciklusának tervezése 

4. A pedagógusok önértékelése a 8. kompetenciaterület alapján (pedagógusok kijelölése, 

dokumentumok elkészítése, óralátogatások, interjúk, kérdőívek…) 

5. Adatok gyűjtése és feltöltése a felületre 

 

Felelős: intézmény vezetése, BECS csoport   Határidő: folyamatos 
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VI. SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

2020/2021. TANÉV TERVEZETT RENDJE 

 

Tanév fő időpontjai 

A tanév első tanítási napja:  2020. szeptember 01.(kedd) 

Az első félév vége:    2021. január 22. (péntek) 

Értesítés az első félév eredményéről: 2021. január 29. (péntek) 

A tanév utolsó tanítási napja:  2021. június 15. (péntek) 

A 12. évfolyam utolsó tanítási napja: 2021.  április 29. (csütörtök) 

A tényleges tanítási napok száma:  178 nap (gimnázium)  

 

Tanítási szünetek 

Őszi szünet: 2020. október 23-tól 2020. november 01-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

Téli szünet: 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. 

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

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

Tavaszi szünet: 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. (HIVATALOSAN) 

Igazgatói szünet (TNM): 2021. március 29., 30, 31. és április 7. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 26. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 08. (csütörtök) 

 

Tanítás nélküli munkanapok száma a gimnáziumban 7 munkanap, melyek a 

következők 

1. 2021.  március 29. (hétfő) 

2. 2021. március 30. (kedd) 

3. 2021. március 31. (szerda) 

4. 2021. április 7. (szerda) 

5. 2021. április 30. (péntek) 

6. 2021. június 14. (hétfő) (DÖK nap) 

7. 2021. június 15. (kedd) (Pályaorientációs nap) 
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Szülői értekezletek tervezett időpontjai 

I.félév: 

2020. szeptember 07. (hétfő) 16.00-tól a gimnáziumban 

 

II. félév: 

2021. március 17. (szerda) 16.00-tól a gimnáziumban 

 

Fogadóórák a gimnáziumban 

2020. november 10. (kedd) 16-18 óra 

2021. március 17. (szerda) 17-18 óra 

 

Országos mérések 

2021. január 11 – április 23. (NETFIT) fizikai állapot és edzettség mérése 9 - 12. évfolyam 

2021. május 26. (szerda) országos kompetenciamérés 10. évfolyam 

 

 

Érettségi vizsgák 

2020. október 22. őszi írásbeli érettségi vizsga angol nyelvből 

2021. május 03-tól tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 

2021. június 14-16. (hétfő-kedd-szerda) szóbeli érettségi vizsgák tervezett időpontja 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

2020. 08. 24. (hétfő): Alakuló értekezlet 

2020. 08. 27. (csütörtök): nyitó értekezlet 

2021. január 22. (péntek) 13.40-től osztályozó értekezlet  

2021. február 10. (szerda) 14.30-tól (félévi nevelőtestületi értekezlet) 

2021. április 28. (szerda) 13.40-től óra osztályozó értekezlet (a 12. évfolyam) 

2021. június 11. (péntek) 13.40-től óra osztályozó értekezlet (9-11. évfolyam) 

2021. június 23. (szerda) 9.00-tól év végi nevelőtestületi értekezlet 

 

Nyílt tanítási nap gimnáziumba jelentkezők számára 

2020. szeptember 23. (szerda) 9 órától tájékoztatás, 9.45-től bemutató órák. 
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Tervezett iskolai rendezvények, programok, egyházi ünnepeket tartalmazó tanév 

rend az 1. számú mellékletben található, felelősökkel együtt. 

 

 

A munkaterv mellékletei: 

1. számú: az intézmény 2020/2021-es tanév részletes rendje 

2. számú: a reál munkaközösségek éves munkaterve 

3. számú: a humán munkaközösség éves munkaterve 

4. számú: a művészet-lelki munkaközösség éves munkaterve 

5. számú: az osztályfőnöki munkaközösség éves munkaterve 

 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 Az ÉVES MUNKATERVET a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezte, 

a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott.  

 Nyilvános, megtekinthető az intézmény honlapján és irodáiban. 

 

Hatálybalépés 

A fenntartói jóváhagyását követően 2020. szeptember 1-jén lép hatályba és a 2020/2021-es 

tanévre vonatkozik. 
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Legitimáció 

A szülői munkaközösség (SZMK) az ÉVES MUNKATERVET-t 2020. augusztus 27-én véleményezte 

és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 

 

SZMK elnök 

A diákönkormányzat az ÉVES MUNKATERVET-t 2020. augusztus 27-én véleményezte és 

elfogadásra javasolja. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 

 

DÖK elnöke 

A nevelőtestület az ÉVES MUNKATERVET-t a 2020. augusztus 27-én tartott értekezletén 

megtárgyalta és elfogadta. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27. 

 

 

A fenntartó a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium ÉVES MUNKATERVÉT 

jóváhagyom. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31. 

 

 


