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2020-2021-es tanév rendje 

Első tanítási nap: 2020.09.01. 

Utolsó tanítási nap: 2021.06.15. 

Végzős évfolyam utolsó tanítási napja: 2021.04.30. 

Tanítási napok száma: technikum/szakgimnázium 177, szakképző/szakközépiskola 178 

Első félév vége: 2021.01.22. 

 Értesítés határideje: 2021.02.01. 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2020.10.23-11.01. 

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.10.22. 

szünet utáni első tanítási nap: 2020.11.02. 

Téli szünet: 2020.12.21-2021.01.03. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.12.18. 

szünet utáni első tanítási nap: 2021.01.04. 

Tavaszi szünet: 2021.04.01-04.06. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.03.31. 

szünet utáni első tanítási nap: 2021.04.07. 

Tanítás nélküli munkanapok rendje:  
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 5. § …..amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület vélemé-

nyének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 

célra használható fel. 

 Dátum Felhasználása 

1. nap 2020.09.18. túra a szakközépiskolásokkal 

2. nap  2020.11.24. pályaorientációs nap 

3. nap  2020.12.12. nevelési értekezlet 

4. nap  2021.05.03. írásbeli érettségi (ma.) 

5. nap 2021.05.04. írásbeli érettségi (mat.) 

6. nap  2021.05.05. írásbeli érettségi (tö.) 

7. nap 2021.05.12. írásbeli érettségi (ágazati) 

8. nap 2021.05.13. írásbeli szakmai 
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Ünnepek és megemlékezések: 

Dátum Esemény Felelős 

2020.08.31. tanévnyitó ünnepély Szabó Péter 

2020.10.06. 
megemlékezés 1849. október 

6-ról 

Laznik Gabriella 

2020.10.22. 

iskolai ünnepség az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Böhm László 

2021.01.29. szalagavató Böhm László – Szigeti Enikő 

2021.02.24. 
a kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

Böhm László 

2021.03.12. 

iskolai ünnepség az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 

Szabó Péter 

2021.04.21. 
a holokauszt áldozatainak em-

léknapja 

Szigeti Enikő 

2021.04.30. ballagás Szegi Júlia 

2021.06.04. a Nemzeti Összetartozás Napja 
Laznik Gabriella – Szigeti 

Enikő 

2021.06.17. tanévzáró ünnepély Szabó Péter 

Egyéb iskolai rendezvények: 

Időpont Esemény Felelős 

2020.11.13. 
megemlékezés a Magyar Nyelv 

Napjáról 
Laznik Gabriella 

2020.12.18. testületi karácsonyi ünnepség 
Néninger Jánosné Péti 

Mária 

2021. márc. vége Alma Mater gála, iskolai diáknap 
Néninger Jánosné Péti 

Mária – Szabó Péter 

2021.04.12. 
megemlékezés a költészet napja 

alkalmával 

Néninger Jánosné Péti 

Mária 

2021.06.04. pedagógusnap Szegi Júlia 

Témahetek és témanap: 

Időpont Esemény Felelős 

2020.06.04 
témanap: a nemzeti összetartozás 

jegyében 

Laznik Gabriella – Szigeti 

Enikő 
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Tanulmányi és sportversenyek: a jelenlegi járványhelyzetben őszre halasztott verseny is le-

mondásra került. 

Időpont Esemény Felelős 

   

   

   

   

   

   

   

Vizsgák rendje: 

Osztályozó vizsgák időpontjai: 

o Félévi: 2021.01.11 – 01.13. 

o Év végi: 2021.06.07 – 06.09. 

Javítóvizsga időpontjai: 

o Írásbeli:2021.08.24. 

o Szóbeli: 2021.08.25. 

Érettségi vizsgák időpontjai: 

Írásbeli vizsgák: 

Dátum Tantárgy 

2021.05.03. magyar nyelv és irodalom 

2021.05.04. matematika 

2021.05.05. történelem 

2021.05.06. angol nyelv 

2021.05.07. német nyelv 

2021.05.12. ágazati szakmai vizsgatárgyak 

2021.05.14. informatika 
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Szóbeli vizsgák: 

 

Szakmai vizsgák időpontjai: 

- szakmák, osztályok és tervezett létszámok szerint 

2020. őszi vizsgaidőszak/ pótló-, javítóvizsgák 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Asztalos - 4 fő 
írásbeli: 2020. 10. 08 

gyakorlat, szóbeli: ---- 

Faipari technikus - 3 fő 

írásbeli: 2020.10.08 

gyakorlat, szóbeli: 

2020.10.16. 

Elektronikai techni-

kus 
- 6 fő 

írásbeli: 2020.10.07.. 

gyakorlat, szóbeli: --- 

Magasépítő techni-

kus 
- 2 fő 

írásbeli: 2020.10.08. 

gyakorlat, szóbeli: 

2020.10.13.,2020.10.15. 

 

- 2021. májusi vizsgaidőszak 

 

Szakma Osztály 
Tervezett lét-

szám 
Időpontok 

Asztalos 11.A 26 fő 

írásbeli: 2021. 05.13. 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Hegesztő 11.B 10 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Villanyszerelő 11.B 8 fő írásbeli: 2021. 05.19. 

Dátum osztály létszám 

2021.06.22 – 06.25. 12.E 25 

2021.06.16 – 06.18. 12.K 20 

2021.06.21 – 24. 12.R 33 
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gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Ács 11.C 4 fő 

írásbeli: 2021. 05.13 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Festő, mázoló, tapé-

tázó 
11.C 6 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Központifűtés-szer-

elő 
11.C 4 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Magasépítő techni-

kus 

4+1 éves 

13.M 8 fő 

írásbeli: 2021. 05.13 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

 

Kozmetikus  

4+1 éves 

 

13.M 8 fő 

írásbeli: 2021. 05.14 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Fodrász érettségire 

épülő 2 éves képzés 

 

14.K 12 fő 

írásbeli: 2021. 05.14 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Kozmetikus érettsé-

gire épülő 2 éves 

képzés 

 

14.K 20 fő 

írásbeli: 2021. 05.14 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

Rendészeti szakgim-

názium-Közszolgá-

lati ügykezelő mel-

lék-szakképesítés 

12.R 21 fő 

írásbeli: 2021. 06.14 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 06.21.-06.30. 

Szépészeti szakgim-

názium-Szépségta-

nácsadó mellék-

szakképesítés 

12.K 11 fő 

írásbeli: 2021. 06.18 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 06.21.-06.30. 

Sport szakgimná-

zium-Regeneráló 

balneoterápiás masz-

szőr mellék-szakké-

pesítés 

12.E 24 fő 

írásbeli: nincs 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 06.21.-06.30 
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Villanyszerelő fel-

nőttoktatás 
Ksz/12.V 13 fő 

írásbeli: 2021. 05.19. 

gyakorlat, szóbeli: 

2021. 05.17.-06.15. 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontjai: 

Időpont Felelős 

2021.01.11 – 04.23. 
Berecki Katalin és a testnevelés munkaközös-

ség 

A kompetenciamérés időpontja: 2021.05.26 

Értekezletek rendje 

Vezetői értekezletek: hétfőnként 10:00 – 11:30 

Oktatói testületi értekezletek: 

- tanévközi értekezletek: minden hónap első hétfőjén 14:30-tól 

- félévi osztályozó értekezlet: 2021.01.22. 

- félévi értekezlet: 2021.02.01. 

- év végi osztályozó értekezlet: 2021.04.29. / 2021.06.14. 

- év végi értekezlet: 2021.06.29. 

Szülői értekezletek:  

- járványügyi helyzetre való tekintettel alternatív megoldási lehetőségekkel: 

A 2020. szept. 21-i és a 2021. febr. 8-i héten egy-egy napra 5 osztály beosztva (egy 

szülő, maszkban, egészséges környezetből). Elhelyezés: az ajánlott 1,5 m védőtávol-

ság hiányában a szabadban (sportpályán), vagy az iskola nagyobb termeiben (Tán-

csics terem, étkező, könyvtár, aulák). 

Szülői fogadóórák:  

- járványügyi helyzetre való tekintettel alternatív megoldási lehetőségekkel 
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A 2020/2021-es tanév beiskolázási tevékenysége:  

Pályaválasztási kiállítások: részvétel az MKIK szervezésének függvényében. 

Nyílt napok: 2020.11.10., 11.24. (tantermi bemutatók megszervezésével, az aktuális járvány-

ügyi előírásoknak megfelelően) 

Középfokú beiskolázás rendje: 

 

- Pályaválasztási tájékoztató elkészítése az általános iskolák számára 

 

Felelős:    Hajdúné M. Andrea igh. 

    Határidő:  szept. 30. 

 

 

- a tanulmányi területek belső kódjának meghatározása, és elektronikus formában a Fel-

vételi Központnak történő megküldése 

    Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

- a felvételi tájékoztató közzététele a közoktatás információs rendszerében 

    Határidő: október 20. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- az egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre történő tanulói jelentkezés 

    Határidő: december 4. 

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- egységes írásbeli felvételi vizsgák a technikum 9. évfolyamára jelentkezőknek 

  Határidő: 2021. január 23.  

    Felelős: Krausz Attila igh. 

 

 

- felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek és az álta-

lános iskoláknak 

Határidő: 2021. április 30. 

     Felelős:  Krausz Attila igh. 

 

- beiratkozás a középfokú iskolákba 

Határidő: 2021. június 22-24. 

 Felelős: Hajdúné M. Andrea igh. 
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Az oktatói testület választott tisztségviselői:  

Tisztség megnevezése Tisztségviselő neve 

DÖK támogató tanár Kiss Tünde 

magyar-történelem munkaközösség vezetője Szabó Péter 

matematika-fizika-informatika munkaközös-

ség vezetője 
Bakai Zoltán 

angol-német nyelvi munkaközösség vezetője Tulipánt Zsófia 

testnevelés-sport munkaközösség vezetője Berecki Katalin 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője Albert Enikő 

elektronika munkaközösség vezetője Zalavári András 

építészet munkaközösség vezetője Tölgyesi Ákos 

faipar-gépészet munkaközösség vezetője Kajtár Jenő 

szépészet munkaközösség vezetője Molnár Katalin 

az érettségi és szakmai vizsgák jegyzője Illés-Kiss Krisztina, Liptay Kinga 

balesetvédelmi felelős Magyar József 

balesetbiztosítási felelős Farkas Katalin 

munkavédelmi felelős (iskola) Primus Márk 

munkavédelmi felelős (tanműhely) Kajtár Jenő 

a fegyelmi bizottság elnöke Ladányi Tamás 

hangosítás Zsély Gyula 

dekoratőr Molnár Katalin 

tankönyvfelelős Laznik Gabriella 

esélyegyenlőségi megbízott Szabó Péter 

rendszergazda Zsély Gyula 

A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje  

Állandó ügyelet tartása  

Név Időpont Helyiség 

Eveli Péter 8:00 – 16:00 igazgatói iroda 

Hajdúné Medgyesi Andrea 7:00 – 15:00 igh-i iroda 

Krausz Attila 7:30 – 15:30 igh-i iroda 
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Az intézményi munka ellenőrzése: 

- vezetői ellenőrzés területei, formái és az ellenőrzést lefolytató felelősök megnevezése 

 

Terület Módszer Felelős 

az új belépő oktatók, és óraadók 

munkájának ellenőrzése 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés 

Eveli Péter - igazgató 

pedagógiai folyamatok – közis-

mereti oktatás 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Krausz Attila – igh 

adminisztációs feladatok Kréta rendszer – ESL, Fókusz Krausz Attila – igh 

pedagógiai folyamatok – mate-

matika, informatika 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Bakai Zoltán – mkv 

pedagógiai folyamatok – ma-

gyar, történelem 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Szabó Péter – mkv 

pedagógiai folyamatok – idegen 

nyelv 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Tulipánt Zsófia – mkv 

pedagógiai folyamatok – testne-

velés 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Bereczki Katalin – mkv 

építészeti szakmacsoportban ta-

nító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Tölgyesi Ákos - mkv 

elektronikai szakmacsoportban 

tanító szakmai oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Zalavári András – mkv. 

szépészeti szakmacsoportban 

tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Molnár Katalin – mkv. 

faipari-gépészeti szakmacso-

portban tanító oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Kajátr Jenő – mkv. 
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sport szakmacsoportban tanító 

oktatók 

óralátogatás, óramegbeszélés, ta-

nári reflexió, önértékelés, vezetői 

értékelés eKréta adminisztráció 

ellenőrzése 

Berecki Katalin – mkv. 

- Ütemterv készítése: 

 

Ki Mikor Kit 

Eveli Péter igazgató  a tanév folyamán 
az új belépő oktatókat, és 

óraadókat 

Hajdúné Medgyesi Andrea igh. havonta min. egy alkalommal 
a szakmai elméleti oktató-

kat 

Krausz Attila igh. havonta min. egy alkalommal a közismereti oktatókat 

Kis László igh. havonta min. egy alkalommal 

a szakmai gyakorlati okta-

tókat, a nagyobb külső 

gyakorlati munkahelyeket 

Ladányi Tamás koll.vez. havonta min. egy alkalommal a kollégiumi nevelőket 

a munkaközösségvezetők félévente egy alkalommal a munkaközösség tagjait 

 

Részletes beosztás a munkaközösségek munkaterveiben található. 


