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1.Bevezető
Intézményünk a 2020-2021. tanévben, az alábbi telephelyeken kezdi meg nevelő-oktató munkáját:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telephelyek:
A telephely
megnevezése
Vásárosnamény
Székhely
Anarcs Telephely
Döge Telephely
Mándok Telephely

Feladatellátási helyek

A székhely/telephelyek címe
4800 Vásárosnamény, Kossuth
u.13
4546 Anarcs, Iskola u.2
4495 Döge, Osváth tér 6
4644 Mándok, Szent István tér 3.

Az alapfeladatok a következők:
 gimnáziumi nevelés-oktatás
 felnőttoktatás
 általános iskolai nevelés- oktatás
 szakképző iskolai szakmai oktatás
 technikumi szakmai oktatás
Valamennyi telephelyünkön felnőttoktatás folyik gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatokkal,
iskolai rendszerben, esti munkarend szerint.
Gimnáziumi osztályaink száma 2020. szeptember 1-jén a székhelyen, a telephelyeken a következő:
Sorsz.

1
2
3
4

Székhely, telephelyek,
tagintézmény

Vásárosnamény (székhely)
Mándok
Anarcs
Döge

Évfolyamok szerinti
osztályok száma
9.
10.
11.
12.

1

1

1

1
1
1
1

Összesen

2
1
1
3

2. A munkaterv készítését meghatározó jogszabályok










az intézmény alapító okirata
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2019. évi LXX. törvény a Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről,
a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: kerettanterv a gimnáziumok 9-12.
évfolyamára
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a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.17.) Korm. rendelet

3. A tárgyi feltételek alakulása
Intézményünk rendelkezik egy székhellyel és telephelyekkel. A működésünk sajátossága, hogy a
telephelyeken az ott működő általános iskolákban folyik a nevelés-oktatás, így bérleti szerződések
alapján biztosítjuk a tárgyi feltételeket. Ebből kifolyólag saját tárgyi feltételekkel nem rendelkezünk.
A bérelt intézmények tárgyi feltételei határozzák meg működésünket. Ez alól kivételt képez a
székhely, ahol 3 tanteremmel valamint egy informatika teremmel rendelkezünk, valamint a hozzájuk
tartozó kiszolgáló helyiségekkel. A székhelyen a tárgyi feltételeket a fenntartó biztosítja.

4. A személyi feltételek alakulása
Intézményünk személyi feltételeinek alakulását a 2020-2021. tanévben a következők jellemzik:
Megnevezés
Főállású, teljes munkaidős
pedagógusok száma
Részmunkaidős pedagógusok
száma
Óraadók száma
Iskolatitkár
Rendszergazda
Tartósan távol lévő
pedagógusok
Létszám összesen

Létszám
1
6
7
1
1
0
16

A pedagóguslétszám megoszlása a telephelyek között
Székhely, telephely,

Vásárosnamény (székhely)
Mándok
Anarcs
Döge

Munkaviszonyban
álló pedagógusok
száma

Óraadók száma

5
5
4
5

3
3
4
5

4

5. Személyi feltételek a tanévben
A pedagógus neve
Bak Irén
Bódi Zsuzsa
Káplár Ferenc
Kertész Zoltánné
Koczman Lászlóné
Szabó Katalin
Kubik József
Mucsicska Volodimir

Beosztása
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus
pedagógus

Sipos Csaba
Teremy Sándor
Tóth Tamás
Tukacsné Tóth Mária
Tusa- Tamás Kornélia
Újlakiné Tóth Enikő
Veres Lívia
Mogyorósi Attila

pedagógus
pedagógus
iskolatitkár
pedagógus
pedagógus
pedagógus
rendszergazda

Tanított tantárgy
biológia, kémia
angol nyelv
matematika
magyar nyelv és irodalom
matematika, etikus v.
magyar nyelv és irodalom
történelem, földrajz
történelem, etika,
művészetek
földrajz, biológia,
informatika, egyéni
felkészítés, etikus v.
b. kategóriás járműk.
fizika
angol nyelv
német nyelv
magyar nyelv és irodalom

Iskolai végzettsége

egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
egyetem

egyetem
egyetem
középfokú végzettség
egyetem
egyetem
egyetem
középfokú végzettség

6. Fontosabb jogszabályi változások a 2020-2021. tanévben
Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

7. Munkaszüneti napok a 2020-2021. tanévben
•
•
•
•

október 23.
november 1.
március 15.
május 1.

8. A tanév rendjének fontosabb eseményei
A TANÉV RENDJE 2020-2021
2020. szeptember 1.(kedd)
A tanítási év első tanítási napja
2021. június 15. (kedd)
Az utolsó tanítási napja
2021. április 30
A befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap
2021. január 22-ig tart
A tanítási év első féléve
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről az iskola
2021. január 29-ig
értesíti a tanulókat, szülőket (kiskorú tanuló esetében)

5

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
Az őszi szünet
2020. október 22-tól 2020. november 2-ig tart.
A téli szünet
2020. december 18-tól 2021. január 4-ig tart.
A tavaszi szünet 2021. március 31-től 2021. április 7-ig tart.
Az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával –
más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját
módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
Őszi írásbeli érettségi vizsgák időtartama
Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama

2020. október 16-30
2020. november 12- 16
2020. november 23- 16
2021.május3-május25
2021. június 3- június 10
2021. június 14-25

9. Adminisztratív feladataink a tanév során
Feladatok, célkitűzések
A pontos adminisztratív munka szigorú
ellenőrzése az iskolavezetés részéről.
Az iskola arculatának, szemléletének erősítése,
megszilárdítása.
A tanulók beilleszkedésének segítése, a hiányos
előismerete kiegészítése.
A lemorzsolódás csökkentése egyénekre szabott
bánásmóddal, empátiával, a tanulási stratégiák
fejlesztésével.
A közösségi szellem továbbfejlesztése
Az Internet használati lehetőségeiben való
jártasság kialakítása, továbbfejlesztése.
A tanuló nyilvántartások kezelésének
hatékonyabbá tétele.
A hiányzások heti, havi, félévi összesítésének
szigorú ellenőrzése
A digitális (mozanapló) aktív használatának
ellenőrzése
Az ügyviteli helyen rendelkezésre álló
szakirodalmak és tanári segédletek aktív
használata
Az intézményi ellenőrzésre való felkészülés
A belső ellenőrzési csoport munkájának segítése

Felelős személyek
Igazgató,
Fenntartó, igazgató, osztályfőnökök
Osztályfőnökök, szaktanárok
Osztályfőnökök, szaktanárok
Osztályfőnökök, szaktanárok
Igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
Igazgató, iskolatitkár
Igazgató, osztályfőnökök
Igazgató, iskolatitkár,
Osztályfőnökök, szaktanárok
Igazgató, iskolatitkár, osztályfőnökök
Igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
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Az ADAFOR programon keresztül érkező
üzenetek rendszeres letöltése, a szükséges
intézkedések gyors és pontos végrehajtása.

Igazgató, iskolatitkár

10. Folyamatosan végzendő feladataink a tanév során


Minél több főállású pedagógus vegyen részt a kétszintű érettségivel kapcsolatos
továbbképzéseken, érettségi elnöki felkészítéseken.
Kívánatos lenne a szakvizsgával végződő képzések választása.
Munkafegyelem megszilárdítása, rendszeres, minden órai felkészülésre motiválás.
Könyvtárhasználat, önálló előadások, dolgozatok, forrásmunkák feldolgozására késztetés.
Digitális kompetencia fejlesztése (interaktív tábla használata)
Szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztése (lényegkiemelés, helyesírás,
jegyzetelés, szabatos beszéd) összefüggő feleletekre szoktatás
Mulasztások szigorú ellenőrzése, rendszeres vezetése, sokat mulasztó tanulók megkeresése.








11. A pedagógus közösséget jellemző adatok
11.1. Osztályfőnökök a 2020-2021. tanévben
Sorszám

Osztály

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10/ 12Vnamény
11/Mándok
11/Anarcs
9/Döge
10/Döge.
11/Döge

Osztály típusa

Gimnázium
Gimnázium
Gimnázium
Gimnázium
Gimnázium
Gimnázium

Telephely

Vásárosnamény
Mándok
Anarcs
Döge
Döge
Döge

Osztályfőnökök

Szabó Katalin
Mucsicska Volodimir
Mucsicska Volodimir
Veres Lívia
Bódi Zsuzsa
Sipos Csaba

11.2.A pedagógusok megoszlása vezetői funkciók szerint
Beosztás
Intézményvezető

A pedagógus neve
Tóth Tamás

12. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók
létszáma és funkciók szerinti megoszlása
Munkakörök
Gazdasági dolgozók (könyvelő)
Iskolatitkár

A dolgozók
létszáma
0
1
7

Rendszergazda
Összes dolgozó

1
2

13. Csengetési rend
Az órák
sorszáma

Az órák időtartama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15.45-16.20
16.20-16.55
17.10-17.45
17.45-18.20
18.35-19.10
19.10-19.45
19.45- 20.20

A tanítási órák időtartama 35 perc, és két óránként tartunk 15 perces szüneteket.

14. A tanítás nélküli munkanapok tervezett időpontjai
A székhelyen, telephelyeken, más-más időpontokban a körülményekhez igazítva a törvényi
szabályozásokat betartva.

15. Tanévi eseménynaptár havi bontásban
15.1.Augusztusi eseménynaptár
Dátum
08.24
08.31.

Az esemény megnevezése
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet: az induló tanév aktuális
kérdéseinek megbeszélése, a feladatok
kiosztása.

Felelős személy
Igazgató
Igazgató

15.2.Szeptemberi eseménynaptár
Dátum

09.01

Az esemény megnevezése
Felelős személy
Igazgató
Az első tanítási nap programja
A tanévnyitó keretében tájékoztatás az iskola
működéséről
Az osztályok kialakítása
Az osztályfőnökök bemutatása
Osztályfőnöki feladatok az első napon:
Osztályfőnökök
 Baleset és tűzvédelmi oktatás
 Tanulói adatok egyeztetése
 Házirend ismertetése
 Az SZMSZ ismertetése különös tekintettel
a hiányzásokra vonatkozó részekre
 Diákigazolvány igények felmérése
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09.15
09.30

Tanmenetek elkészítésének, leadásának határideje. Iskolatitkár
Törzslapok elkészítésének határideje
Igazgató

15.3.Októberi eseménynaptár
Dátum
10.07
10.15-ig
10.24.

Az esemény megnevezése
Megemlékezés az aradi vértanúkról. A
megemlékezés módja: osztálykereteken belül
A KIR-STAT elkészítése
Október 23-ai megemlékezés. Nemzeti ünnep.

Felelős személy
Történelem tanárok.
igazgató
Történelem szakos tanárok

15.4.Novemberi eseménynaptár
Dátum

Az esemény megnevezése
Pályaválasztási nyílt napok az általános iskolák és
szakközépiskolák tanulóinak.

Felelős személy
Igazgató

15.5.Decemberi eseménynaptár
Dátum
12.04-20

Az esemény megnevezése
különbözeti vizsgák szervezése, lebonyolítása.

Felelős személy
Igazgató

15.6.Januári eseménynaptár
Dátum
01.20-24
01.07
01.22
01.29

Az esemény megnevezése
Féléves osztályozóvizsgák, beosztás szerint.
Nevelőtestületi értekezlet, osztályozó vizsgára
bocsátásról (mulasztások miatt)
Félévi osztályozó értekezlet
Félévi tantestületi értékelő értekezlet. A tanév első
félévi munkájának értékelése.

Felelős személy
Igazgató és az iskolatitkár
Igazgató és az
osztályfőnökök
Igazgató, osztályfőnökök.
Igazgató

15.7.Februári eseménynaptár
Dátum
02.25

Az esemény megnevezése
Megemlékezés a kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatairól. Az emléknap február
25-e.

Felelős személy
Történelem tanárok

15.8.Márciusi eseménynaptár
Dátum
03.11-12

Az esemény megnevezése
Március 15-e. Nemzeti ünnep. Intézményi
megemlékezés, tanórai keretek között

Felelős személy
Szaktanárok

15.9.Áprilisi eseménynaptár
Dátum

Az esemény megnevezése

Felelős személy

9

04.07.
04.16
04.25-30

Nevelőtestületi értekezlet, osztályozó vizsgára
bocsátásról a 12. évfolyamon(írásbeli kérelem
alapján)
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól.
Osztályozó vizsga 12. évfolyam

Igazgató
Történelem tanárok
Igazgató

15.10.Májusi eseménynaptár
Dátum
05.01
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.13
05.11

Az esemény megnevezése
Munkaszüneti nap
Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi
Matematika írásbeli érettségi
Történelem írásbeli érettségi
Angol nyelvi írásbeli érettségi
Német nyelvi írásbeli érettségi
Biológia írásbeli érettségi
Földrajz írásbeli érettségi du. 14.00 óra

Felelős személy
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató
Igazgató

15.11.Júniusi eseménynaptár
Dátum
06.11-15
06.04
06.08-12
06.14-25
06.30

Az esemény megnevezése
Beiratkozás a kezdő évfolyamokra.
Tájékoztatás a telephelyeken
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Év végi osztályozóvizsgák, beosztás szerint.(írásbeli
kérelem alapján)
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
Év végi nevelőtestületi értekezlet.

Felelős
személy
Osztályfőnökök
Igazgató
Igazgató és az
osztályfőnökök
Igazgatóhelyettes
Igazgató

10

16. Legitimációs záradék
Nevelőtestületi elfogadás
A módosított munkatervet a nevelőtestület véleményezte, azt egyhangúan elfogadta.
Vásárosnamény, 2020. szeptember 28
……………………………………….
a nevelőtestület nevében
Az intézményvezető jóváhagyása
A módosított munkatervet az intézmény vezetője jóváhagyta.
Vásárosnamény, 2020. szeptember 28
……………………………………….
Intézményvezető
Fenntartói jóváhagyás
A Beregi Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 2020-2021. tanévre szóló
módosított munkatervét jóváhagyom.
Nyíregyháza, 2020. szeptember 28
……………………………………………..
Nemes Ágnes
a fenntartó képviseletében
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