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Jogszabályi hivatkozások: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

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

• 22/2022 (VII. 29.) EMMI rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

• 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról 
 

1. Az iskolai tanév helyi rendjének meghatározása 

1.1. A tanév keretei: 180 (egyszáznyolcvan) tanítási nap 

első tanítási nap: 2022. szeptember 1. csütörtök 

utolsó tanítási nap:  2023. június 16.1* péntek 

félév utolsó tanítási napja:  2023. január 20. péntek 

érettségizők utolsó tanítási napja:  2023. május 5. péntek 

[2022. október 15. szombat munkanap] 
 

1.2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

1. 2022. október 7. péntek – diáknap 

2. 2022. október 15. szombat – önképzés 

3. 2022. november 2. szerda– önképzés 

4. 2022. november 3. csütörtök – önképzés  

5. 2022. november 4. péntek – önképzés  

6. 2022. november 30. szerda– pályaválasztási nap 

7. 2023. május 8. hétfő – önképzés (magyar érettségi napja) 

 

1.3. A tanítási szünetek időtartama 

1.3.1. őszi szünet: 2022. október 31. – november 6. 

szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. október 28. péntek 

szünet utáni első tanítási nap:   2022. november 7. hétfő  

1.3.2. téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 6.* 

szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. december 21. szerda 

szünet utáni első tanítási nap:   2023. január 9.* hétfő  

1.3.3. tavaszi szünet: 2023. április 6. - április 11. 

szünet előtti utolsó tanítási nap:  2023. április 5. szerda 

szünet utáni első tanítási nap:   2023. április 12. szerda 

 

1.4. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai 

(Az emléknapok megünneplése osztályfőnöki órák keretében, rádiós műsorral.) 

2022. október 5. szerda Megemlékezés az aradi vértanúkról (okt. 6.) 

2022. október 17. hétfő Koszorúzás az egri várban 

                                                           

1* A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról értelmében módosítva 2022. 09. 30-án. 
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2022. október 20. csütörtök Iskolai ünnepség október 23. tiszteletére 

2023. január 20. péntek A magyar kultúra napja (január 22.) 

2023. február 24. péntek Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (február 25.) 

2023. március 14. kedd Iskolai ünnepség március 15. tiszteletére 

2023. április 14. péntek Holokauszt – emléknap (április 16.) 

2023. június 2. péntek Iskolai ünnepség a nemzeti összetartozás napján  

  (június 4.) 

1.5. Az iskolai élethez és hagyományokhoz kapcsolódó ünnepek, programok időpontjai 

 

2022. szeptember 1. 800 csütörtök Tanévnyitó ünnepély 

2022. szeptember 14. 1500 szerda Kisdobós-avató (tornaterem) 

2022. szeptember 22. 1500 csütörtök Biológus-avató  

2022. szeptember 26. hétfő DÖK-tábor 

2022. szeptember 26. hétfő Nyelvek Európai Napja 

2022. október 7. péntek Diáknap 

2022. október 12. 1500 szerda elsősök bemutatkozása 

2022. december 6. kedd Mikulás rendezvény 

2022. december 16. péntek Gombavató ünnepély (Bartakovics Műv. ház) 

2022. december 21. péntek Karácsonyi ünnepség 

2023. február 10. péntek Iskolabál 

2023. március 9. 1000 csütörtök  Ki tud többet Egerről? vetélkedő városi döntője 

2023. április 3-4-5. hétfő-szerda Dobós tudományos és művészeti napok 

2023. május 5. 1500 péntek Ballagás 

2023. június 22. 0800 csütörtök Tanévzáró ünnepség 

 

1.6. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

2022. augusztus 31. szerda tanévnyitó értekezlet – a tanév tervezése 

2022. október 14. péntek nevelési értekezlet  

2023. január 23-24. hétfő-kedd osztályozó értekezlet 

2023. január 27-ig (péntekig) félévi értesítők kiadása 

2023. február 1. szerda félévi értekezlet – az első félév értékelése 

2023. április 18. kedd nevelési értekezlet 

2023. május 2. kedd végzős osztályok osztályozó értekezlete 

2023. június 14. szerda nem végzős osztályok osztályozó értekezlete 

2023. június 30. péntek tanévzáró értekezlet – a tanév értékelése 

 

1.7. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

2022. szeptember 7. 1630 szerda szülői választmány ülése 

2022. szeptember 7. 1700 szerda szülői értekezlet 

2022. november 22. 1700 kedd szülői fogadóóra  

2022. december 1. 1700 csütörtök szülői pályaválasztási fórum (10. és 12. évfolyam) 

2023. január 10-13. (kedd-péntek) szülők napja (7. évfolyam) 

2023. február 2. 1630 csütörtök szülői választmány ülése 

2023. február 2. 1700 csütörtök szülői értekezlet  

2023. április 4. kedd szülői fogadóóra  
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1.8. Témahetek és témanap 

 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 

b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között, 

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

 

1.9. Vizsgák rendje 

1.9.1. tanévközi vizsgák 

 

ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK 

„különbözeti” osztályozó vizsgák fakultációt váltóknak: 2022. szeptember 5-16. 

osztályozó vizsgák előrehozott érettségizőknek: 2022. október 3-10. 
 

FÉLÉVI VIZSGAIDŐSZAK 

osztályozó vizsgák: 2023. január 9-20. 
 

TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK 

osztályozó vizsgák:  2023. április 12-19. (előrehozott érettségizők) 

2023. április 17-28. (egyéni tanrendes 12. évf.) 
 

ÉV VÉGI VIZSGAIDŐSZAK 

osztályozó vizsgák: 2023. május 29. – június 9. 

(egyéni tanrendes tanulók, alsóbb évfolyamok tanulói) 
 

NYÁRI VIZSGAIDŐSZAK 

osztályozó vizsgák, javítóvizsgák:2023. augusztus 16-30. 
 

1.9.2. Érettségi vizsgák: 

 

1. őszi érettségi vizsgák 

őszi érettségi vizsgák: 2022. október 17.- november 25. 

2.  tavaszi érettségi vizsgák 

tavaszi érettségi vizsgák: 2023. május 8.- június 30. 

 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

 

1. A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák 

 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Időpont 

8. francia nyelv francia nyelv 2022. október 19., 14.00 

9. angol nyelv angol nyelv 2022. október 20., 8.00 

10. kémia  kémia 2022. október 20., 14.00 

11. vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. október 21., 8.00 

13. német nyelv német nyelv 2022. október 24., 8.00 

15. informatika, digitális kultúra informatika, digitális kultúra 2022. október 25., 8.00 
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16. orosz nyelv, egyéb  nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek 2022. október 25., 14.00 

17. olasz nyelv olasz nyelv 2022. október 26., 8.00 

18. biológia, társadalomismeret biológia 2022. október 26., 14.00 

20. fizika, ének-zene 
fizika, ének-zene, 

művészettörténet 2022. október 27., 14.00 

2. A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák 

 

 A B C 

1. Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Időpont 

2. szóbeli vizsgák – 2022. november 10–14. 

3. – szóbeli vizsgák 2022. november 21–25. 

3. A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű érettségi 

írásbeli vizsga 

Időpont 

3. magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és 

irodalom, magyar mint 

idegen nyelv 

2023. május 8., 9.00 

4. matematika matematika 2023. május 9., 9.00 

5. történelem történelem 2023. május 10., 9.00 

6. angol nyelv angol nyelv 2023. május 11., 9.00 

7. német nyelv német nyelv 2023. május 12., 9.00 

8. – informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00 

9. 
ének-zene, belügyi 

rendészeti ismeretek 

ének-zene, 

művészettörténet, belügyi 

rendészeti ismeretek 

2023. május 15., 14.00 

10. biológia biológia 2023. május 16., 8.00 

11. 
társadalomismeret, 

közigazgatási ismeretek – 2023. május 16., 14.00 

13. kémia kémia 2023. május 18., 8.00 

14. földrajz földrajz 2023. május 18., 14.00 

15. orosz nyelv, egyéb nyelv orosz nyelv, egyéb nyelv  2023. május 19., 8.00 

17. informatika, digitális kultúra – 2023. május 22., 8.00 

18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. május 22., 14.00 

19. fizika fizika 2023. május 23., 8.00 

20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00 

21. francia nyelv francia nyelv 2023. május 24., 8.00 

22. filozófia filozófia 2023. május 24., 14.00 

23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00 

24. 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 2023. május 25., 14.00 

25. olasz nyelv olasz nyelv 2023. május 26., 8.00 
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4. A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 

 A B C 

1. Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Időpont 

2. szóbeli vizsgák – 2023. június 7–14. 

3. – szóbeli vizsgák 2023. június 19–30. 

1.10. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása 

Az osztályfőnökök felmérték az igényeket, azonban a tanulók nem kívánnak élni a fakultatív hit- és 

vallásoktatás lehetőségével. 

 

1.11. Az iskolai kórus foglalkozásai 

Az iskolai kórus számára minden héten, pénteken 1430-tól 1515-ig szervezünk foglalkozásokat. Ezen 

foglalkozások ideje alatt a kórustagok számára más tanórán kívüli tevékenységet nem szervezünk. 

 

1.12. Városi és megyei szintű versenyek szervezése: 

• Ki tud többet Egerről? városi verseny, 2023. március, felelős: Szoviár János, Ujvári Csaba 

• A középiskolai Kazinczy-verseny megyei fordulójának megszervezése, 2023. március, felelős: 

Szoviár János, Doktorcsik Noémi 

• OKTV. 2. fordulóinak lebonyolítása 2023. január 7.- február 24. felelős: Tóth Péter 

 

2. A nevelő – oktató munkához kapcsolódó tevékenységek 

2.1. Nevelési értekezletek – témái 

a)  2022. október 14. 

téma:  Innováció, motiváció, tehetséggondozás 

Dr. Veresné Kis Krisztina, Kovácsné Sipos Ágnes 

Nemcsikné Pinczés Györgyi, Fazekasné Vincze Henrietta 

b) 2023. április 18. 

téma:  A 2022. évi országos mérések eredményeinek értékelése: 

Nemcsikné Pinczés Györgyi, Horneczkiné Szabó Klára 

SNI tanulók differenciálása a tanórán 

Dr. Bárdos Ilona Kinga 

 

2.2. Továbbképzések 

 

Bujdosó Judit – EKKE, szakvizsga – tehetséggondozó tanár (2021. szeptembertől) 

Horneczkiné Szabó Klára – EKKE, szakvizsga – gyakorlatvezető és mentortanár (2021. 

szeptembertől) 

Pribéliné Téglás Andrea –EKKE mesterképzés, ének-zene (2022. szeptembertől) 

 

2.3. Vizsgáztatói, elnöki tevékenység emelt szintű érettségi vizsgákon 

 

A 326/2013. Korm. Rend. 19. § (1) a) – (2) előírásai szerint a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga 

vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő pedagógusok várható munkaidő-beosztását oly módon 

tervezzük, hogy az érintettek részt tudjanak venni az érettségi vizsga bizottságainak munkájában. A 



 

6
 

középszintű és emelt szintű érettségi vizsga napjait a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli 

munkanapként tervezzük. 

 

2.4. Pedagógusok minősítésében, az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, és a 

szaktanácsadói feladatokban közreműködő kollegák munkaidő tervezése, ellenőrzési napok 

meghatározása 

A minősítésben és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben történő részvétel napjait a munkatervben a 

közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként tervezzük meg. 

 

pedagógusok ellenőrzési napok 

Szakértők  

Pribéliné Téglás Andrea kedd 

Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsa kedd 

Dr. Veresné Kis Krisztina péntek 

Szaktanácsadók  

Csontosné Mészáros Katalin kedd 

Dr. Hanisné Petró Valéria kedd 

 

2.5. Tanárképzős egyetemi hallgatók mentorálása 

 

 egyetemi hallgató mentor szakvezető 

1.  Kovács Nikolett 

magyar nyelv, etika 

2023. február 

Dr. Pappné Balázs Judit Szoviár János – magyar nyelv, 

Dr. Bárdos Ilona Kinga - etika 

2.  Beró Márk 

angol és német nyelv 

2022. szeptember 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida Zagyváné Dr. Szűcs Ida - angol 

nyelv 

Gyetvainé Csáti Szandra - 

német nyelv 

3.  Csillik Patrícia 

földrajz-történelem 

2022. szeptember 

Dr. Veresné Kis Krisztina 

 

Dr. Veresné Kis Krisztina – 

földrajz, 

Ujvári Csaba - történelem 

4.  Mulyad Szilvia 

magyar nyelv, könyvtár 

2022. szeptember 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida Kálmán Ágnes – magyar nyelv, 

Juhász Andrea könyvtár 

 

5.  Filkor Gréta 

történelem-

könyvtárostanár 

2022. február 

Dr. Pappné Balázs Judit Dr. Bárdos Ilona Kinga 

történelem, Juhász Andrea 

könyvtár 

6.  Svéd Mátyás 

angol, ének-zene 

2022. február 

Dr. Veresné Kis Krisztina 

 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida - angol 

nyelv, Pribéliné Téglás Andrea 

– ének-zene 

 

2.6. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése 

 

2.6.1. Az Egri Dobó István Gimnázium munkaközösségei: 
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Osztályfőnöki munkaközösség: 

Mudriczki Irén – munkaközösség-vezető 

7.a Daragó-Molnár Brigitta 

8.a Dr. Nagyné Fodor Judit 

9.a Szoviár János 

10.a  Bárányné Rum Györgyi 

10.b Tamasiné Veres Zsuzsanna 

10.c Mezey Rita 

10.d Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsanna 

10.e Vancsó-Tóth Lívia 

11.a Dr. Pappné Balázs Judit 

11.c  Karkusné Tóth Mária 

11.d Nézőné Kormos Andrea 

11.e Bátonyiné Muhi Borbála 

12.a Dr. Sassné Pálinkás Ildikó 

12.b Németi Judit 

12.c Néző Sándor 

12.d Kun Bertalan 

12.e Gyetvainé Csáti Szandra 

 

Magyar – ének – rajz munkaközösség: 

Szoviár János munkaközösség-vezető, magyar 

Ferenc Tamás vizuális kultúra, művészetek 

Dr. Hanisné Petró Valéria  magyar 

Horneczkiné Szabó Klára ének, matematika 

Kálmán Ágnes magyar, német nyelv 

Doktorcsik Noémi magyar, angol nyelv 

Mezey Rita magyar, német nyelv 

Néző Sándor magyar, történelem 

Pribéliné Téglás Andrea ének, művészetek 

Szabó Zsuzsanna ének, angol nyelv, etika 

 

Német – olasz - francia nyelvi munkaközösség: 

Bujdosó Judit munkaközösség-vezető - német, olasz nyelv 

Bátonyiné Muhi Borbála német nyelv 

Cöster, Frank német lektor 

Gyetvainé Csáti Szandra német, angol nyelv 

Csontosné Mészáros Katalin német nyelv, történelem 

Demkó Tünde francia nyelv, történelem 

Ferencné Major Klára német nyelv 

Kálmán Ágnes német nyelv, magyar 

Mezey Rita német nyelv, magyar 

Mudriczki Irén olasz nyelv, történelem 

Nemcsikné Pinczés Györgyi német nyelv, történelem 

Vancsó-Tóth Lívia német, olasz nyelv 

Tóth Péter német nyelv 
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Matematika-fizika-informatika munkaközösség: 

Pecsenye Pál munkaközösség-vezető, matematika, fizika 

Bárányné Rum Györgyi matematika, fizika 

Berkes-Sinka Márta fizika, informatika, biológia 

Fazekasné Vincze Henrietta matematika, informatika 

Horneczkiné Szabó Klára matematika, ének 

Nézőné Kormos Andrea matematika, fizika 

Németi Judit matematika, informatika 

Noszál Katalin matematika 

Dr. Pappné Balázs Judit matematika, kémia 

Póta József matematika, informatika 

Széll Kitti matematika, kémia 

Tamasiné Veres Zsuzsanna matematika, fizika 
 

Angol nyelvi munkaközösség (kínai): 

Kónya Gabriella munkaközösség-vezető – angol, testnevelés 

Baifang, Sun  kínai nyelv 

Berkes Krisztián angol nyelv 

Gyetvainé Csáti Szandra angol, német nyelv 

Doktorcsik Noémi angol nyelv, magyar 

Dr. Nagyné Fodor Judit angol nyelv 

Orosz Viktória angol nyelv 

Dr. Sassné Pálinkás Ildikó angol nyelv 

Szabó Zsuzsanna angol nyelv, ének 

Tóth Ildikó angol nyelv, történelem 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida angol nyelv 
 

Biológia – kémia – földrajz - testnevelés munkaközösség: 

Dr. Veresné Kis Krisztina munkaközösség-vezető - biológia, földrajz 

Berkes-Sinka Márta fizika, informatika, biológia 

Horváth Szilveszter testnevelés 

Karkusné Tóth Mária biológia, testnevelés 

Kovácsné Sipos Ágnes földrajz, történelem 

Erdélyiné Murányi Beáta biológia, kémia 

Dr. Pappné Balázs Judit kémia 

Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsa biológia, kémia 

Siposné Vermes Blanka biológia, kémia 

Kun Bertalan testnevelés 

Sashalmi Sándor testnevelés 

Széll Kitti kémia, matematika 

Dr. Szarvas József biológia 

 

Történelem munkaközösség: 

Ujvári Csaba munkaközösség-vezető - történelem 

Dr. Bárdos Ilona Kinga történelem 

Demkó Tünde történelem, francia nyelv 

Kovácsné Sipos Ágnes történelem, földrajz 

Mudriczki Irén történelem, olasz nyelv 
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Néző Sándor történelem, magyar nyelv 

Tóth Ildikó történelem, angol nyelv 

 

hat évfolyamos képzésben tanítók munkaközössége (7. osztályban tanítók) 

Dr. Pappné Balázs Judit munkaközösség-vezető 

Daragó-Molnár Brigitta osztályfőnök, angol nyelv 

Berkes-Sinka Márta Digitális kultúra 

Dr. Bárdos Ilona Kinga Történelem 

Dr. Pappné Balázs Judit Matematika 

Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsanna Kémia 

Dr. Veresné Kis Krisztina Földrajz 

Fazekasné Vincze Henrietta Digitális kultúra 

Ferenc Tamás Vizuális kultúra 

Kálmán Ágnes Magyar, Technika és tervezés 

Karkusné Tóth Mária Nóra Testnevelés 

Pecsenye Pál Fizika 

Pribéliné Téglás Andrea Ének-zene 

Sashalmi Sándor Testnevelés 

Siposné Vermes Blanka Biológia 

Szabó Zsuzsanna Erkölcstan 

Szoviár János Magyar 

Tamasiné Veres Zsuzsanna Matematika 

Ujvári Csaba Történelem 

 

2.6.2. A szakmai munkaközösségek a leadott és egyeztetett éves munkatervek alapján végzik munkájukat. A 

munkaterv része a munkaközösség-vezető által végzett, a tanmenetekre, óralátogatásra, dolgozatokra 

és tanulói füzetekre kiterjedő belső vizsgálat. 

 

3. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése 

3.1. Intézményvezetői ellenőrzések 

Az Egri Dobó István Gimnáziumban a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése az SZMSZ-

ben foglaltak alapján, az ellenőrzési terv szerint történik.  

Az ellenőrzés kiemelt területei: 

• tanítási órák ellenőrzése, tanmenetek, témazáró dolgozatok (intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők), 

• a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

• a közösségi szolgálat ellenőrzése, 

• szakmai programok ellenőrzése. 

Az ellenőrzés módszerei: 

• tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

• írásos dokumentumok vizsgálata: 

▪ törzslapok: intézményvezető-helyettes - évi 2 alkalom, 

▪ digitális napló: intézményvezető-helyettes negyedévente egy alkalommal, a 

helyettesítések, túlórák havi ellenőrzése, 

▪ munkatervek: intézményvezető évi 2 alkalommal, illetve szükség szerint, 
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▪ tanulói munkák vizsgálata: óralátogatások alkalmával, illetve szükség szerint, 

▪ beszámoltatás szóban, írásban: a munkaközösség-vezetők és területfelelősök 

beszámolnak az intézményvezetőnek munkatervi feladataik végrehajtásáról 

évente két alkalommal: félévkor és a tanév végén szóban és írásban. 

3.2. Belső önértékelés a ÖTM éves munkaterve alapján 

Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetője: Dr. Veresné Kis Krisztina 
 

3.3. Minősítések a 2022/2023-as minősítő eljárás alapján 

név fokozat 

Dr. Bárdos Ilona Kinga kutatótanár 

Bátonyiné Muhi Borbála Pedagógus II 

Karkusné Tóth Mária Pedagógus II 

Sashalmi Sándor  Pedagógus II 

Nézőné Kormos Andrea Pedagógus II 

 

4. A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának tervezése, beiskolázási program 

Felelős: intézményvezetés 

A beiskolázási feladatokat a 22/2022. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2022/2023-as tanév rendjéről alapján látjuk el, 

kiegészítve a helyi beiskolázási feladatokkal: 

 

Iskolai beiskolázási programok tervezett időpontjai 

szeptember 6. Versenyfelhívások elkészítése az általános iskolák számára 

szeptember 13. Az első forduló versenyfeladatainak elkészítése 

szeptember-november felkészítő foglalkozások szervezése 6. és 8. osztályos tanulók számára 

2022. november 7. 1700  hétfő  Beiskolázási tájékoztató a 6. és a 8. osztályosok szülei számára 

2022. november 15. 1400  Nyílt nap a tornateremben! 

2022. november 17. 1400  Foglalkoztató délután a 6. osztályosok számára 

2022. november 24. 1600  Díjkiosztó az általános iskolai versenyek győztesei számára 

2023. január 21. 1000   Központi írásbeli felvételi vizsgák (tanítási nap, szombat) 

2023. január 27. 800   A kijavított dolgozatok megtekintése 

2023. március 2-3. 1200    Szóbeli felvételi a 8. osztályos általános iskolás tanulók számára 

2023. március 7., március 13. 1400 Szóbeli felvételi pótnap 

2023. március 7-8. 1300    Szóbeli elbeszélgetés a 6. osztályos általános iskolás tanulók számára 

 

 A B 

1. Határidők Feladatok 

3. 2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 

4. 

 

2022. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint 

– meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

 

8. 

 

2022. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. 
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9. 

 

2022. december 2. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 

János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén 

a pályázatban megjelölt – intézménybe. 

 

10. 

 

2022. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a 

hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 

a feladatlapigényüket. 

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

 

15. 

 

2023. január 21. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára az érintett intézményekben. 

 

16. 

 

2023. január 31. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 

János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az 

előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 

17. 

 

2023. február 1. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 

vett tanulókkal. 

18. 2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

 

19. 

 

 

2023. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 

Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 

pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a 

köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett 

törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

 

 

20. 

 

 

2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

21. 2023. február 27. – 

március 14. 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében a 8. évfolyam 

számára. 

Egri Dobó István Gimnázium: március 2. csütörtök, 3. péntek 

Pótnap: március 7. kedd, 13. hétfő 

Szóbeli elbeszélgetés a 6. évfolyam számára: március 7-8. 

22. 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők  

iideiglenes felvételi jegyzékét a honlapján. 

23. 2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

25. 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

26. 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

27. 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

 

28. 

 

2023. április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

29. 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 
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30. 2023. május 8–19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 2023. május 8. – 

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

33. 2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 

a fenntartónál. 

34.  2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba 

 

5. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövidtávú célok, intézkedések 

megvalósulásának tervezése 

 

Felelős: intézményvezetés, osztályfőnökök, szaktanárok 

Intézményünkben az Esélyegyenlőségi terv megvalósítása érdekében a tanév során az alábbi intézkedések 

történnek: 

• A beiskolázási tájékoztató tartalmazza a felvételi eljárás szabályaiban a felvételi sorrend 

megállapításának lépéseit, amelyben figyelembe vesszük a tanulók (halmozottan) hátrányos 

helyzetét. A szabályozást a Pedagógiai program és a Házirend tartalmazza.  

• Az oktatási rendszeren kívüli, a hátrányos helyzetű tanulókat támogató Útravaló programba ismét 

bekapcsolódik intézményünk.  

• A Tehetséges Dobósokért Alapítvány szociális ösztöndíjjal támogatja a hátrányos helyzetű 

tanulókat, valamint tanulmányi ösztöndíjra is pályázhatnak diákjaink, ami a szociálisan rászoruló 

és jó tanulmányi eredményeket felmutató diákoknak nyújt segítséget. 

• Az országos kompetenciamérés eredményét tantestületi értekezleten értékeljük. A mérések 

kielemzését, az eredmények összegzését a mérési koordinátor és a mérés-értékelési szakértő 

végezi el. A fejlesztendő területeket, tevékenységeket a tantestületi értekezleten határozzuk meg. 

• Az osztályfőnökök a tanév elején a jogszabályi meghatározásoknak megfelelően felmérik a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat osztályaikban. Szükség esetén 

ezen tanulók számára egyéni fejlesztési tervet készítenek, és felelnek azok megvalósulásáért. 

• A felzárkóztatásra szoruló tanulókat bemeneti mérések során mérjük fel. A tanulóknak 

felzárkóztatási lehetőséget ajánlunk fel, amit a tanév során egyéni és csoportos formában vetnek 

igénybe. 

• Az intézményi gyakorlatban érvényesül a diszkrimináció- és szegregációmentesség. 

 

6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése 

 

Felelős: intézményvezetés, szaktanárok 

 

6.1. Kiemelten tehetséges tanulóink számára az alábbi önképzőköröket működtetjük: 

• Természettudományos Önképzőkör (TÖK) 

• Irodalmi Önképzőkör 

• Dobós Történelmi Diákkör 

• Természettudományi Tehetséggondozó Műhely (TTM) 

• DSD-szakkörök 

• énekkar 
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• rajzszakkör 

• Életünk-iskolaújság 

Ezen önképzőkörök működését egy-egy szaktanár irányítja. A foglalkozások során a diákok előadásokat 

hallgathatnak (diákok, szaktanárok, meghívott előadók előadásai), saját publikációt hozhatnak létre, 

kutatásokban vehetnek részt és tevékenyen hozzájárulhatnak az önképzőkör munkájához. 

 
6.2.  SNI-s tanulók fejlesztése 

2022. szeptember 1-től az intézmény alapfeladatai bővültek a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható – 

SNI-s tanulók nevelése-oktatásával. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható egyéb pszichés zavarral 

küzdő SNI tanulók maximális létszámaként 5 főt rögzít a szakmai alapdokumentum. Az SNI-s tanulók 

fejlesztése a Pedagógiai Szakszolgálat utazó fejlesztő pedagógusai segítségével történik. 

Az iskolavezetés és a pedagógusok feladatait a pedagógiai program rögzíti. 

 
7. Tanulmányi versenyek tervezése 

 

Felelős: intézményvezetés, szaktanárok 

Az alábbi versenyeken való részvételünket tervezzük a tanév során: 

 

A) Az Oktatási Hivatal honlapján szereplő versenyek: 

1. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 
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2. OÁTV angol nyelvből 7-8. osztályosok számára 

 

B) Az Oktatási Hivatal honlapján nem szereplő versenyek: 1. sz. melléklet szerint 

C) Versenyre felkészítő szakkörök, foglalkozások tervezése 

A versenyekre a tanulói igények és a szaktanárok szabad kapacitásának figyelembevételével szervezünk 

felkészítő szakköröket, foglalkozásokat. 

 

8. Mérés-értékelési feladatok tervezése 

 

Felelős: intézményvezetés, mérési koordinátor 

A) Az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok tervezése 

1. Az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri 

rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 7–11. 

évfolyamokon; 

2. Az angol nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 8. 

évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 7–8. évfolyamon, amely a 7. évfolyamon a 

KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri; 

3. A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik 

mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi 

mérést és az adott tanulóra vonatkozó nyelvi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend 

szerint lebonyolítani. 

4. A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti 

mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a 

Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére. 

5. A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A 

bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. 

2022. szeptember 26.- október 7. 10. évfolyam 

2022. október 10. - október 21.  8. évfolyam 

6. A kimeneti  mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

7. A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

8. Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 

legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig 

küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon. 
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B) A nyolcadik évfolyam idegen nyelvi mérése 

Angol nyelvből a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri a kompetenciamérés. A 

Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést kiegészítjük idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel. 

Iskolánk a szóbeli vizsgát a 2023. június 13-15. között szervezi meg. 

 

C) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § 

(5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatát az iskolák – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett 

iskolák 2023. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

 

D) Helyi bemeneti és kimeneti mérések 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

a. 2022. szeptember: bemeneti mérések 

7.a: magyar nyelv, matematika, angol nyelv, történelem 

9. évf.: magyar nyelv, matematika, első idegen nyelv A2 

b. 2023. június: kimeneti mérések 

7.a: magyar nyelv, matematika, angol nyelv, történelem 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

A mérések célja az esetleges csoportbontások kialakítása és az egyéni fejlődés nyomon követésének 

biztosítása. 

c. 2023. június: elégedettségi mérés 

A 7.a osztályban, a szülők és a diákok körében. Felelős: Dr. Pappné Balázs Judit 

 

9. Az intézmény sporttevékenységének tervezése 

Felelős: Intézményvezetés és testnevelő tanárok 

a) A mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása: 

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, órarendbe épített 

testnevelésórákon valósítjuk meg a 7. és 8. évfolyamokon. A 9., 10., 11. és 12. évfolyam heti 2 órát 

a kötelezően választandó évfolyamszintű sportköri foglalkozásokon teljesít. 

b) Úszásoktatást nem szervezünk. Nem állnak rendelkezésünkre a megfelelő feltételek. 

c) A könnyített testnevelés az alábbi tanulóknak biztosított: Szakorvosi igazolás bemutatása, 

iskolaorvosi igazolás és szülői kérvény alapján az intézményvezető határozatot hoz. 

d) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 

A Köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján iskolánk a 2022-2023-as tanévben 

országos mérés, értékelés keretében gondoskodik a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot 2023. január 9. és május 12. között szervezzük meg. 

e) Az Iskolai Sportkör szakmai programja 

Az iskolai sportköri csoportokat az idén – igény szerint - röplabda sportágban hoztuk létre. Heti óraszám 

2x45 perc. ISK-tanár: Sashalmi Sándor. 

 

Szakmai célkitűzések: 

- a tanulók egészséges életmódra nevelése, a mozgás megszerettetése, élethosszig tartó mozgásra és 

sportolásra felkészítés  

- a mozgásigény kielégítése a mindennapos stressz levezetésére, a szellemi frissesség javítása érdekében  
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- kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése,  

- Ökoiskolaként fontos célnak tartjuk, hogy a diákok minél többet legyenek a szabad levegőn 

(sportudvar lehetőségeinek kihasználása) 

- a tehetséges tanulók felismerése, versenyfelkészítés és a versenylehetőség biztosítása 

f) egyéb intézményi sporttevékenységek 

 

időpont tevékenység felelős 

augusztus 25. sportfoglalkozások a Gólyanapon Kun Bertalan 

Sashalmi Sándor 

augusztus 29-30. sportfoglalkozások a Gólyatáborban Sashalmi Sándor 

Horváth Szilveszter 

szeptember 30. Magyar Diáksport Napja, játékos 

foglalkozások 

minden szaktanár 

szeptember-október modern táncok tanulása, 11. évfolyam szaktanárok, osztályfőnökök 

október. 6. Október 6-i kegyeleti váltófutás szervezése Kun Bertalan 

október 7.  diáknap, hajnali foci Sashalmi Sándor 

január korcsolyázás az Érsekkertben szaktanárok, osztályfőnökök 

január-február klasszikus táncok tanulása, 12. évfolyam szaktanárok, osztályfőnökök 

március 14. 1848. március 15 -i emlékfutás Karkusné Tóth Mária 

április vége Úszó vizsga a 11. évfolyamon: 

jelentkeztetés, lebonyolítás 

szaktanárok 

június 14-15. Sportnapok szaktanárok 

 

g) Együttműködés a városi és Eger-környéki sportegyesületekkel 

Biztosítjuk, hogy diákjaink részt tudjanak venni a - tanítási órán kívüli – edzéseken, valamint a 

versenyeken, meccseken. 

h) Diákolimpiai versenyek tervezett időpontja 

 

ESEMÉNY IDŐ HELYSZÍN KIFUTÁS 

Kosárlabda (fiú, lány) 2022.11.13-ig Eger Országos döntő 

Röplabda (fiú, lány) 2022.11.13-ig Eger Országos döntő 

Futsal (fiú) 2022.11.20-ig Eger Országos döntő 

Mezei futóverseny 2022.10.20-ig Gyöngyös Országos döntő 

Úszás (fiú, lány) 2023.01.15-ig Eger Országos döntő 

 

10. A közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése 

Felelős: Bujdosó Judit koordinátor, iskolavezetés, osztályfőnökök 

10.1. Az intézmény megköti a szerződést a fogadó szervezetekkel. A tanulók az adott tanévben a fogadó 

intézményekről az iskola honlapján, az intézményi koordinátor és az osztályfőnökök útján 

tájékozódhatnak. 

10.2. A közösségi szolgálat megkezdése előtt a kilencedik és tizedik évfolyamon az osztályfőnökök az 

intézmény vezetőjével, helyetteseivel és a koordinátorral tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak és 

szüleiknek. 

10.3. Az osztályfőnökök felelősek az osztályukba járó tanulók közösségi szolgálattal kapcsolatos: 

• felkészítéséért, 
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• adminisztrálásáért (naplóban, bizonyítványban és törzskönyvben) 

• pedagógiai feldolgozásáért. 

10.4. Az iskolai koordinátor felelős: 

• a fogadó helyekkel a kapcsolattartásért az iskolavezetéssel együtt, 

• központi nyilvántartásokért. 

10.5. A dokumentáció kötelező elemei: 

• a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 

jelentkezés tényét, a közösségi szolgálat területeit, valamint a szülő, gondviselő egyetértő 

nyilatkozatát (felelős: koordinátor) 

• az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat 

teljesítését (felelős: osztályfőnök) 

• az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor 

igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél 

marad (felelős: koordinátor, iskolatitkár, osztályfőnök) 

• az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési 

szabályzatában rögzíti, 

• az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást 

aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét 

és feladatkörét. 

• A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 

milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 

11. Az iskolai könyvtár működése 

Felelős: Ujvári Csaba könyvtáros-tanár 

Pecsenye Pál, Polonkai Ágnes: tankönyvfelelős 

11.1. A könyvtár szolgáltatásai: 

• szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az 

utóbbiak korlátozott számban), 

• tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: 

térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése, 

• információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

• lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata, 

• tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról. 

• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása 

• könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

• nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

• tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

11.2. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok: 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. Ennek 

végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár a következő feladatokat látja el: 

• előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását, előkészítő 

felmérést végez, és lebonyolítja azt 

• közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

• követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 
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• az éves tankönyvrendeléskor javaslatot tesz az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy 

újonnan kiadott tankönyvek beszerzésére, 

• a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyv-

elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

• Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a 

tanulóknak. 

 

11.3. A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe 

veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. A 

könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját Az Egri Dobó István Gimnázium 

Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 2. sz. melléklete tartalmazza. 

11.4. A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, 

a számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor 

érvényes árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni. 

11.5. A könyvtárhasználat szabályai 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári 

szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési 

időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási 

hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett 

tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Egyéb 

ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek függvényében változik. 

 

11.6. A nyitvatartás és a kölcsönzés ideje 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára, illetve hirdetőjére kifüggesztett, 

az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

 

12.  Pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek tervezése 

Felelős: pályaválasztási felelősök, osztályfőnökök: 

Tevékenységük az egész tanévre kiterjed és az alábbi feladatokat foglalja magában: 

• pályaválasztással kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése és ismertetése a diákokkal és 

a kollégákkal, 

• pályaválasztási faliújság működtetése, 

• pályaválasztási osztályfőnöki órák tartása 10. évfolyamon a fakultáció választás segítése 

érdekében, 11-12. évfolyamon a továbbtanulási irány kiválasztásának érdekében, 

• egyéni tanácsadás, 

• segítségnyújtás a felvételi lapok kitöltése terén, 

• szülők tájékoztatása Pályaválasztási szülői fórumok keretében 

• nyílt napok, felsőfokú beiskolázási tájékoztatók szervezése 

• pályaválasztási kiadványok terjesztése a diákok és kollégák körében 

• kapcsolattartás az egyetemekkel, főiskolákkal 
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13. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése 

 

13.1. szülői munkaközösség: 

Az osztályok szülői közössége két szülőt delegál a szülői választmányba, melynek élén a 

szülői választmány elnöke áll. A szülői választmány tagjai szükség szerint, de legalább 

félévente ülést tartanak, melynek során megbeszélik az aktuális feladatokat, véleményezik 

az iskolai dokumentumokat. 

13.2. szakmai szervezetek: 

• Egri Tankerületi Központ 

• OH Egri POK 

• Kormányhivatal 

• Gyermekjóléti szervek 

• Területi szakszolgálat 

• Családsegítő központ 

• Orvos és védőnő 

• Önkormányzat 

• Gyámügyi osztály 

• Szociális és egészségügyi iroda 

• Átmeneti otthon 

• Nevelési tanácsadó 

• Pszichiáter 

• Mentálhigiénés csoport 

• Vöröskereszt 

• Diákönkormányzat 

• Védőnői hálózat 

• Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

• stb. 

 

13.3. egyéb szervezetek 

• Bükki Nemzeti Park 

• Bródy Sándor Megyei Könyvtár 

• Alexander-von-Humboldt Schule, Neumünster, Németország  

• Lyceum, Przemysl, Lengyelország 

• Rendőrség 

• Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

• ELTE Konfuciusz Intézet 

• ZfA budapesti központja 

• stb. 

 

 

14. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az osztályfőnökök feladata, a 

szociális segítő támogatásával. E tevékenységhez tartozik többek közt a HH és HHH tanulók felmérése 

osztályaikban és amennyiben szükséges, egyéni fejlesztési terv készítése számukra. Az egyéni fejlesztési 

tervek megvalósításáért az osztályfőnökök és a szaktanárok felelnek. 
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15. A diákönkormányzati munka tervezése 

• Segítő tanárok: DMS pedagógus: Szabó Zsuzsanna, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és az 

osztályfőnökök 

• Az osztályok osztálytitkárból, osztálytitkár-helyettesből, menzafelelősből, kultúrfelelősből, 

valamint sport- és egészségügyi felelősből álló osztály diákbizottságot választanak.  

• Az osztálytitkárok és helyetteseik vesznek részt a diákönkormányzat vezetőképző napján, melynek 

alkalmával megválasztják a diákönkormányzat vezetőségét és kialakítják a diákönkormányzat éves 

munkatervét. A diákönkormányzat munkaterve beépítésre kerül az iskola munkatervébe. 

• A DÖK saját munkaterve alapján végzi a munkáját 

 

16. Pályázatok: 

• Útravaló – Út az érettségihez Ösztöndíjprogram 

• NTP-INNOV-22 Megmozdulnak a robotok - Élményszerű programozás [Póta József] 

• Bázisintézményi pályázat 

• Akkreditált kiváló tehetségpont 

• EFOP-3.2.15-VEKOP-17 Nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti 

megvalósítása, animátorképzés 

• Wacław Felczak Alapítvány Szirén című pályázata a középiskolai lengyel nyelvoktatás 

folytatásának támogatására [Bátonyiné Muhi Borbála] 

• Az ELTE Kutatásalapú kémiatanítás és rendszerben való gondolkodás című pályázat [Dr. 

Prokainé Hajnal Zsuzsa] 

 

17. Az önképzőkörök, munkacsoportok programjai 

 

17.1. Ökoiskola kiemelt programjai: 

Felelős: Dr. Veresné Kis Krisztina 

Az Öko-munkacsoport tagjai: 

Dr. Veresné Kis Krisztina  koordinátor 

Kálmán Ágnes    magyar-ének-rajz mk. 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida   angol mk. 

Erdélyiné Murányi Beáta  biológia-kémia-földrajz mk. 

Dr. Prokainé Hajnal Zsuzsa  biológia-kémia-földrajz mk. 

Németi Judit    matematika-fizika-informatika mk. 

Kovácsné Sipos Ágnes   történelem mk. 

Mezey Rita    német-olasz-francia mk. 

Karkusné Tóth Mária   testnevelés mk. 

Szabó Zsuzsanna   DÖK segítő pedagógus 

 

Kiemelt 

programok 

Időpont Felelős Megjegyzés 

„Te szedd” akció meghirdetés 

alapján 

VKK A 9. évfolyamon tanulók bevonásával 

megtisztítjuk a hulladáktól az iskola környékét 

Fogadj örökbe 

egy növényt! 

akció 

2022. 

szeptembertől 

VKK, KSÁ, DÖK Szeptember elején az osztályok virágosítására 

hívjuk fel a tanulók figyelmét. A bejövő 

évfolyamon tanulók 1-1 növényt hoznak az 

iskolába, amit egész évben gondoznak. A 

virágosítási akcióba minden osztály 

bekapcsolódik. Ellenőrzést decemberben és 

márciusban tervezünk. Az iskola leggondosabb 

osztályai (1-3. helyezés) a DTM napok 

https://pages.facebook.com/felczakalapitvany/?__tn__=%2Cg


 

2
1

 
eredményhirdetésének keretében az 

iskolagyűlésen jutalomban részesülnek. 

Zöldítési akció- 

közösségi tér 

gondozása az 

iskola udvarán 

2022. 

szeptember 

vége- október 

eleje 

VKK, MB, PHZS, 

SVB 

Növényekkel gazdagított közösségi tér 

gondozása a TT Műhely tagjaival és a biológia 

tagozatos tanulókkal. 

Családi szelektív 

hulladékgyűjtés 

meghirdetése 

2022. 

szeptember 

VKK, KSÁ Szemléletformálási céllal hirdetjük meg a 

programot. A diákok dokumentálják (beszámoló, 

képek) otthoni családi szelektív 

hulladékgyűjtésüket. 

Egészségnap- 

két alkalommal 

októberben és 

márciusban 

2022. október 

2022. március 

VKK, MB, HSZ Egészségtudatos életmód fejlesztése változatos 

eszközökkel és módszerekkel a biológia- kémia- 

földrajz- testnevelés munkaközösséggel 

együttműködve valósítjuk meg. 

Témanap: Föld 

világnapja 

2022. április 

22. 

MB, KTM, PHZS, 

VKK 

Programterv: terepgyakorlat, fotópályázat, iskolai 

totó, BNP kiállítás, pólóra logóterv 

Közös program az öko-munkacsoport és a bio.-

kém.-fö.-tesi mk.-val 

Ökoiskola 

indikátorok 

nyomon 

követése 

egész 

tanévben 

folyamatos 

KÁ, LMR, KSÁ, 

NJ, ZSZI 

A vállalt terület figyelemmel kísérése, ökoiskolai 

programok lebonyolításának segítése 

Szelektív 

hulladékgyűjtők 

használatának 

nyomon 

követése 

egész 

tanévben 

folyamatos 

intézményvezetés, 

öko- 

munkacsoport 

tagjai 

Szelektív gyűjtők beszerzése (ütemezve), 

elhelyezés szervezése, megfelelő használat 

figyelemmel kísérése 

Limonádé-nap: 

Bögre-verseny 

2023. tavasz DÖK + Öko-

munkacsoport 

A limonádé napra a tanulók saját bögrét hoznak- 

ennek keretében hirdetjük meg a legszebb bögre 

versenyt, amelynek helyezéseit a közönség 

szavazatai döntenek el (szavazás)  

Német fordítási 

verseny- a 

fenntarthatóság 

jegyében 

2023. tavasz Német mk. Az idei fordítási verseny feladatai 

fenntarthatósági témakörű szakszövegek lesznek 

Német verseny 

8. osztályosok 

részére 

2022. 

szeptembertől 

Német mk. A verseny feladatai a fenntarthatóság jegyében 

készülnek 

Angol 

prezentációs 

verseny 

2023. tavasz Angol mk. Témája: Fenntarthatóság 

Média 

megjelenések 

egész évben 

folyamatos 

Öko-

munkacsoport 

tanulók 

Média-csoport: honlap megújítása, logó-tervezés, 

diákírások, képek egészséges életmód és 

fenntarthatóság témában 

Közös tevékenység a honlap- és iskolaújság-

felelőssel 

Intézményi 

kerékpártároló 

bővítése 

2022. ősz intézményvezetés Az udvari kerékpártároló bővítése 

Online kérdőív 

kitöltése a 

diákokkal 

2022. május Öko-

munkacsoport, 

tanulók 

Környezeti tudatosság, az idei tanév 

programjainak hatékonysági mérése 

 

17.2. Az Egri Dobó István Gimnázium az OH Bázisintézményeként is működik, külön éves 

munkaterv alapján. 

17.3. A TÖK, a TT Műhely és a DTD külön éves munkaterv alapján működik  
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18. A munkaterv megvalósításának havi lebontása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUGUSZTUS 

idő tevékenység felelős résztvevők 

aug. 22. 9.00 Alakuló értekezlet Berkes Krisztián 

intézményvezető 

nevelőtestület 

aug. 22. Osztályozóvizsgák Tóth Péter 

intézményvezető-

helyettes 

szaktanárok 

aug. 22. 10.00 Kibővített vezető értekezlet Berkes Krisztián 

intézményvezető 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezetők, DMS-

tanár 

aug. 23-24. Munkaközösségi 

megbeszélések 

munkaközösség-vezetők minden szaktanár 

aug. 24. Osztályfőnöki munkaközösség 

megbeszélései 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Tóth Péter 

Mudriczki Irén 

osztályfőnökök 

aug. 25. Gólyanap Daragó-Molnár Brigitta 

Szabó Zsuzsanna 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Dr.Sassné Pálinkás Ildikó 

12.a, 

7.a osztályban 

tanító szaktanárok 

aug. 26. 10.00 Kibővített vezető értekezlet Berkes Krisztián 

intézményvezető 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség-

vezetők, DMS-

tanár, 

Közalkalmazotti 

tanács elnöke 

aug. 29-30. Gólyatábor Szabó Zsuzsanna, 

Sashalmi Sándor, 

Horváth Szilveszter 

bejövő osztályok 

osztályfőnökei, 

testnevelő tanárok 

aug. 29.  Éves munkatervek leadása munkaközösség-vezetők   

aug. 31. 9.00 Évnyitó értekezlet Berkes Krisztián 

intézményvezető 

nevelőtestület 

aug. 31. 13.00 Iskolabejárás iskolavezetés Berkes Krisztián 

intézményvezető 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

intézményvezető-

helyettes, Tóth 

Péter 

intézményvezető-

helyettes  

iskolaorvos, Póta 

József, gazdasági 

ügyintéző, 

karbantartók 
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SZEPTEMBER 

idő tevékenység felelős résztvevők 

szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Berkes Krisztián 

intézményvezető 

Pribéliné Téglás Andrea, 

Kálmán Ágnes 

nevelőtestület 

tanulók 

 

szept. 1. 

Első tanítási nap osztályfőnökök tanulók 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend megismerése, ODB megválasztása 

szept. 1.  Tankönyvosztás Pecsenye Pál 

tankönyvfelelős 

minden osztály 

szept. 1-5.  Jelentkezés az őszi érettségi 

vizsgákra 

iskolavezetés 

 

11-12. évfolyam 

szept. 1-17. Osztályfőnöki adminisztrációs 

munkák, HH, HHH tanulók 

felmérése 

osztályfőnökök tanulók 

szülők 

szept. 1-6. Tanmenetek elkészítése munkaközösségek, 

szaktanárok 

szaktanárok 

szept. 6. Versenyfelhívások elkészítése 

az általános iskolák számára 

versenyfelelős 

szaktanárok 

 

szept. 7. Szülői választmány ülése Berkes Krisztián 

intézményvezető 

szülői választmány 

tagjai 

szept. 7. Szülői értekezlet osztályfőnökök szülők 

szept. 14. Kisdobós-avató Dr. Pappné Balázs Judit, 

Daragó-Molnár Brigitta, 

Dr. Nagyné Fodor Judit 

7.a 

8.a 

szept 18-28. Neumünsteri utazás, 

cserekapcsolati program 

Ferencné Major Klára Ferencné Major 

Klára 

Bujdosó Judit 

szept. 22. Biológus-avató Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

9.d és 10.d biológia 

tagozatos tanulói 

szept. 16.-ig OKTV-re jelentkezés 

Ifjú Tudósok versenyre 

jelentkezés 

Tóth Péter 

intézményvezető-

helyettes, szaktanárok 

versenyző tanulók 

szept. 20-ig Év eleji szintfelmérők 

megbeszélése 

tantárgycsoportokként 

munkaközösség-vezetők szaktanárok 

szept. 26. Nyelvek Európai Napja  Mezey Rita tanulók 

szept. 26. DÖK-tábor Szabó Zsuzsanna ODB tagok 

szept. 26 – 

okt. 7. 

Országos digitális mérések Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Horneczkiné Szabó Klára 

10.évfolyam 

szept. 29. Év eleji szintfelmérők 

megbeszélése kibővített vezetői 

ülésen, beiskolázás 

iskolavezetés munkaközösség-

vezetők, DMS-

tanár, 

Közalkalmazotti 

tanács elnöke 

szept. 30. Magyar Diáksport Napja testnevelő tanárok tanulók 

szept. 30-ig Beiskolázási tájékoztató 

elkészítése 

iskolavezetés  
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SZEPTEMBER 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

szept. 2-10. Bemeneti mérések íratása munkaközösség-vezetők 7 és 9.évfolyam 

szept. 6. Nyolcadikosok levelezős 

versenye felhívásának 

elkészítése, kiküldése 

történelemből, angolból, 

fizikából, informatikából, 

biológiából, magyarból, 

németből 

 

Ujvári Csaba 

Kónya Gabriella 

Pecsenye Pál 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina, Szoviár János, 

Fazekasné Vincze 

Henrietta, Bujdosó Judit 

általános iskolai 

tanulók 

szept. 8. A rajzszakkör megkezdi 

munkáját 

Ferenc Tamás Rajzszakkör 

szept. 5 – 17. Dobó István színházbérlet 

szervezése 

Szoviár János Az iskola 

közössége 

szept. 16. Az Irodalmi Önképzőkör 

megkezdi éves munkáját 

Néző Sándor Irodalmi 

Önképzőkör 

szept.-től 

folyamatos 

Lázár Ervin Program Pribéliné Téglás Andrea A 7. és a 8. 

évfolyam 

szeptember 

30.-okt.1. 

Kutatók éjszakája  matematika-fizika-infó 

munkaközösség (EKKE 

program) Pecsenye Pál 

tanulók 

folyamatos Természettudományi 

Tehetséggondozó Műhely  

a foglalkozások hetente 

pályázati munkaterv alapján, 

kedden délután 14:45-től a 110. 

teremben 

Dr. Pappné Balázs Judit 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

műhelytagok, 

szaktanárok 

szept. vége Tárolók, 1. emeleti kiállítások 

frissítése 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

szaktanárok 
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OKTÓBER 

idő tevékenység felelős résztvevők 

okt. 3-10. Osztályozó vizsgák Tóth Péter 

intézményvezető-

helyettes 

 

ok. 5.  Megemlékezés a nemzeti 

gyásznapról, rádiós műsor 

Ujvári Csaba  

okt. 7. diáknap Szabó Zsuzsanna, 

Mudriczki Irén 
11. évf. 

okt. 10-20. Országos digitális mérések Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Horneczkiné Szabó Klára 

8.évfolyam 

okt. 12. Elsősök bemutatkozása osztályfőnökök 

Mudriczki Irén, 

Sashalmi Sándor, 

Horváth Szilveszter, 

7.a 

9.BCDE 

okt. 14. Nevelési értekezlet intézményvezetés nevelőtestület 

ok. 17. Koszorúzás az egri várban iskolavezetés  

okt. 20. Iskolai ünnepség okt. 23. 

tiszteletére 

 

Pribéliné Téglás Andrea, 

Mezey Rita (10.c) 

minden tanuló 

okt. 28. utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt 

okt. 31.-nov. 6. őszi szünet 

 

 

OKTÓBER 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

okt. 6.  Az Anyanyelvi Szakkör 

megkezdi éves munkáját 

Szoviár János az Anyanyelvi Szakkör 

tagjai 

okt. 6. Október 6-i kegyeleti váltófutás 

szervezése 

Karkusné Tóth Mária tanulók 

okt. eleje Belső továbbképzés- 

módszertani megújulás segítése 

IKT eszközök használata a 

biol.-kémia-földrajz 

munkaközösségben 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

szaktanárok 

okt. eleje Látogatás a szolnoki Reptárban Berkes-Sinka Márta 

Pecsenye Pál 

tanulók 

okt. közepe Egészségnap Erdélyiné Murányi Beáta szaktanárok 

tanulók 

okt. 11-12. Módszertani workshop az angol 

munkaközösségben  

Kónya Gabriella munkaközösség 

szaktanárai 

okt. 28. Halloween party a 7-8. 

osztályos tanulók számára 

Dr. Nagyné Fodor Judit, 

Daragó-Molnár Brigitta 

7-8. évf. tanulók 

okt. 

folyamatos 

Irodalmi publikációk 

megjelentetése a honlapon 

(havonta folyamatosan) 

Szoviár János végzős évfolyam 
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NOVEMBER 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

nov. 8-9. Angol fordítási verseny a 9-12. 

évfolyamos diákok számára 

Szabó Zsuzsanna, 

Gyetvainé Csáti Szandra, 

Dr. Sassné Pálinkás 

Ildikó, Doktorcsik 

Noémi, Kónya Gabriella 

jelentkező tanulók 

nov. 10. Implom József helyesírási 

verseny 

Néző Sándor tanulók 

nov. 10 - 20. OATV-re való jelentkezés Dr. Nagyné Fodor Judit, 

Daragó-Molnár Brigitta 

tanulók 

nov. 22 - 25. Jónás Zoltán irodalmi előadása Néző Sándor 

Szoviár János 

Tagozatos és 

fakultációs diákok 

nov. vége Madáretetők kihelyezése az 

iskolaudvaron 

Dr. Pappné Balázs Judit 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

TT Műhely tagjai 

nov. vége Próbaérettségi a 11. évfolyam 

első nyelveseinél (német) 

Ferencné Major Klára 11. első nyelves 

csoport (német) 

NOVEMBER 

idő tevékenység felelős résztvevők 

nov. 2-3-4.  Tanításmentes munkanapok 

nov. 7. Első tanítási nap az őszi szünet után 

nov. 7. - dec. 8.  OKTV iskolai fordulóinak 

megszervezése 

Tóth Péter 

intézményvezető-

helyettes 

versenyző tanulók 

nov. 7.  Beiskolázási tájékoztató a 6. és a 

8. osztályosok számára 

iskolavezetés általános iskolai 

szülők 

nov. 15.  Nyílt nap iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok, 

általános iskolai 

tanulók 

nov. 22. 17.00 Fogadóóra iskolavezetés minden szaktanár 

szülők 

nov. 17. Foglalkoztató délután a 6. 

osztályosoknak 

iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok, 

általános iskolai 

tanulók 

nov. 22. DSD írásbeli vizsga Nemcsikné Pinczés 

Györgyi DSD 

koordinátor 

DSD-vizsgázók 

szaktanárok 

nov. 24.  A nyolcadikosok számára 

meghirdetett versenyek 

ünnepélyes eredményhirdetése 

Berkes Krisztián 

intézményvezető, 

munkaközösség-vezetők 

díjazott általános 

iskolai tanulók 

nov. 30. Pályaválasztási nap iskolavezetés 

Bátonyiné Muhi Borbála, 

Kovácsné Sipos Ágnes 

minden osztály 

tanulói 
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DECEMBER 

idő tevékenység felelős résztvevők 

december Érettségi témakörök közzététele munkaközösség-vezetők szaktanárok 

dec. 1. Pályaválasztási Szülői Fórum Bátonyiné Muhi Borbála 

Kovácsné Sipos Ágnes 

iskolavezetés 

10.és 12.évfolyam 

szülei 

dec. 6. Tantestületi Mikulás DÖK-vezetőség  

dec. 6. Mikulásnap Szabó Zsuzsanna DMS 

tanár 

DÖK-vezetőség 

DÖK 

dec. 5-9.  Mikulás klubdélutánok osztályfőnökök tanulók 

dec. 16. Gombavató ünnepély Végzős osztályfőnökök, 

Mudriczki Irén, Sashalmi 

Sándor, Horváth 

Szilveszter 

Végzős osztályok 

dec. 21. Karácsonyi ünnepség Pribéliné Téglás Andrea Fenyő és 

tornaterem 

díszítése: 10.b 

dec. 21. utolsó tanítási nap a téli szünet előtt 

dec. 22- jan. 6. téli szünet 

 

 

DECEMBER 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

december 6. Online Mikulás Fazekasné Vincze 

Henrietta 

általános iskolák 

tanulói 

dec. 12–15. Karácsonyi koncert Pribéliné Téglás Andrea énekkar 

dec. 15. Ki tud többet Egerről? iskolai 

fordulójának meghirdetése 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Demkó Tünde 

9. évfolyamon 

tanító 

történelemtanárok, 

osztályfőnökök 

dec. 14. Karácsonyi foglalkozás a TT 

Műhellyel 

Erdélyiné Murányi Beáta tanulók 

dec. 12-21. Weihnachtsparty némettanárok németes csoportok 

dec. 14-21.  Xmas celebration - Csoport 

szinten karácsonyi ünneplés 

munkaközösség 

szaktanárai 

angolos csoportok 

dec. közepe Az 1. emeleti kiállítások 

frissítése: biológia tagozat 

munkái 

tagozatvezető 

pedagógusok 

tanulók 
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JANUÁR 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

jan. 9.*  Első tanítási nap a téli szünet után 

jan. 11. Szóbeli DSD vizsga Nemcsikné Pinczés 

Györgyi DSD 

koordinátor 

DSD-vizsgázók 

szaktanárok 

jan. 10-13. Szülők napja a 7.a osztályban  Dr. Pappné Balázs Judit szülők 

szaktanárok 

jan. 11. - 

április 23. 

A tanulók fizikai edzettségének 

és állapotának vizsgálata 

Tóth Péter 

intézményvezető-

helyettes, testnevelők 

tanulók 

jan. 20. A félév utolsó napja 

jan. 20. A Magyar Kultúra Napja Szoviár János tanulók 

jan. 21. 

10.00 

Központi felvételi írásbeli 

vizsgák 

intézményvezetés  

magyar és matematika 

szakos szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

jan. 23-24. Osztályozó konferenciák intézményvezetés, 

osztályfőnökök 

minden szaktanár 

jan. 27-ig Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök tanulók 

jan. 27. A központi írásbeli kijavított 

dolgozatainak megtekintése 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

intézményvezető-

helyettes 

magyar és matematika 

szakos szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók és szüleik 

jan. 27.  Munkaközösség-vezetők és 

területfelelősök írásbeli 

beszámolója a féléves munkáról 

munkaközösség vezetők 

és területfelelősök 

 

január 31. 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi 

vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra, 

azoknak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni. 

intézményvezetés  

magyar és matematika 

szakos szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

 

 

 

JANUÁR 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

jan. közepe belső továbbképzés: ötletbörze 

– játékos biológia-kémia-

földrajztanítás 

a biol.-kémia-földrajz 

munkaközösség 

szaktanárok 

 

 
* A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról értelmében módosítva 2022. 09. 30-án. 
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FEBRUÁR 

idő tevékenység felelős résztvevők 

febr. 1. Félévi nevelési értekezlet intézményvezetés minden pedagógus 

febr. 5-ig Jelentkezés érettségi vizsgára Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

intézményvezető-

helyettes, 12. évfolyam 

osztályfőnökei 

végzős osztályok 

tanulói, előrehozott 

érettségizők 

febr. 2. Szülői értekezlet, szülői 

választmány 

iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

szülők 

febr. 6. Ki tud többet Egerről? 

vetélkedő iskolai forduló 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Kovácsné Sipos Ágnes 

9.évfolyam 

tanulói 

febr. 10. Iskolabál Mudriczki Irén 

Szabó Zsuzsanna 

Sashalmi Sándor 

Horváth Szilveszter 

végzős osztályfőnökök 

végzős 

évfolyamok, 

tanulók 

febr. 24.  Megemlékezés a 

Kommunizmus áldozatainak 

emléknapján (február 25.) 

Ujvári Csaba tanulók 

 

 

FEBRUÁR 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

febr. 1-4. Szépkiejtési verseny az iskola 

diákjai számára a 7-8. és 9-12. 

évfolyamokon. 

Tóth Ildikó, Szabó 

Zsuzsanna, Daragó-

Molnár Brigitta, Kónya 

Gabriella 

jelentkező tanulók 

febr. 17. A Kazinczy-verseny iskolai 

fordulója 

Doktorcsik Noémi 

Szoviár János 

diákok 

febr. 22. Pancake day: a 8. évfolyam 

megünnepli az angol 

hagyományt a 7. osztállyal 

együtt 

Dr. Nagyné Fodor Judit 

Daragó-Molnár Brigitta 

7.és 8.osztály 

tanulói 

febr. vége TT Műhelyfoglalkozás az 

EKKE természettudományos 

tanszékein 

Dr. Pappné Balázs Judit tanulók, 

szaktanárok 

febr. vége A próbaérettségi és a 

környezetvédelmi vetélkedő 

tapasztalatainak megbeszélése 

Ferencné Major Klára 

Bujdosó Judit 

némettanárok 
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MÁRCIUS 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

márc. 2-3. Szóbeli felvételi vizsga az 

általános iskolások számára 

iskolavezetés, 

szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

márc. 3. A középiskolai Kazinczy-

verseny megyei fordulójának 

megszervezése 

Doktorcsik Noémi 

Szoviár János 

diákok, kollégák 

márc. 6-10. Pénzügyi Témahét- Pénz7 Tóth Ildikó, POP 

munkacsapat 

szaktanárok, 

tanulók 

márc. 6.-jún. 9. Országos digitális 

kompetenciamérés a 7-11. 

évfolyam számára 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

Horneczkiné Szabó Klára 

7-11.évf. tanulói 

márc. 7.  Felvételi pótnap: szóbeli 

felvételi vizsga az általános 

iskolások számára 

intézményvezetés, 

szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

márc. 7-8. Szóbeli elbeszélgetés a hat 

évfolyamos képzésbe 

jelentkezőknek 

iskolavezetés szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

márc. 9.  Ki tud többet Egerről? 

vetélkedő városi fordulója 

Szoviár János, projekt-

team 

egri 

középiskolások 

márc. 13. Felvételi pótnap: szóbeli 

felvételi vizsga az általános 

iskolások számára 

intézményvezetés, 

szaktanárok 

általános iskolai 

tanulók 

márc. 14. Iskolai ünnepség március 15. 

tiszteletére 

Kálmán Ágnes 

10. A 

teremberendezés 

10.D 

márc. 25. Az érettségi témakörök 

közzététele a honlapon 

munkaközösség-vezetők szaktanárok 

márc. 27-31. Digitális Témahét Berkes-Sinka Márta,  

Németi Judit,  

Fazekasné Vincze H. 

tanulók 

 

 

MÁRCIUS 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

március 6. Kéry Gabriella Fordítási 

Emlékverseny 

Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

érdeklődő tanulók 

márc.14. 1848. március 15-i emlékfutás Karkusné Tóth Mária tanulók 

március 14. Online π-nap Fazekasné Vincze H.,  

Németi Judit 

tanulók 

márc. 16-18. Prezentációs verseny 

szervezése az iskola diákjai 

számára a 7-9 és 10-12 

évfolyamon.  

Orosz Viktória  

Csáti Szandra 

Kónya Gabriella 

Dr. Sassné Pálinkás 

Ildikó, Tóth Ildikó 

tanulók 

márc.17. Egészségnap Erdélyiné Murányi Beáta 

Horváth Szilveszter 

tanulók 

márc.28. Közös program a magyar 

munkaközösséggel 

Dr. Veresné Kis Krisztina 

Szoviár János 

szaktanárok, 

tanulók 
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márc. 17. „A nyelv csak élve tündököl” – 

játékos nyelvészeti vetélkedő, 

1. forduló az Egri 

Nyelvművelő Kör 

programsorozatában a magyar 

nyelv hete apropóján 

Szoviár János diákok 

márc. 31. DobóNet verseny Fazekasné Vincze 

Henrietta 

tanulók 

márc. Neumünsteri diákok fogadása Ferencné Major Klára jelentkezett 

tanulók, 

némettanárok 

 

ÁPRILIS 

idő tevékenység felelős résztvevők 

ápr. 3-5. Dobós Tudományos és 

Művészeti Napok 

Zenedélután 

A szépség szerelmesei (A 

magyar költészet napja) 

iskolavezetés 

Dr. Pribéliné Téglás 

Andrea 

Dr. Hanisné Petró 

Valéria 

tanulók 

ápr. 5. utolsó tanítási nap a tavaszi szünet előtt 

ápr. 6- 12. tavaszi szünet 

ápr. 13.  első tanítási nap a tavaszi szünet után 

ápr. 14. Megemlékezés a holokausztról 

(rádiós műsor) 

Ujvári Csaba minden osztály 

ápr. 21.  Diákközgyűlés iskolavezetés 

Szabó Zsuzsanna, 

Mudriczki Irén 

DÖK, ODB 

ápr. 24-28. Fenntarthatósági Témahét Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

tanulók 

 

ÁPRILIS 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

idő tevékenység felelős résztvevők 

ápr. 4 – 8. Éneklő ifjúság – regionális 

kórusverseny  

Pribéliné Téglás Andrea énekkar 

április 22. a Föld világapja  

fotópályázat, logóterv 

Dr Veresné Kis Krisztina 

és az ÖKO munkacsoport 

tanulók 

ápr. vége NETFIT mérés adatainak 

véglegesítése 

testnevelők hallgatók 

ápr. vége Úszó vizsga a 11. évfolyamon: 

jelentkeztetés, lebonyolítás 

testnevelők tanulók 

ápr. vége TT Műhely kirándulás a Bükk-

hegységbe 

Dr. Pappné Balázs Judit 

Dr. Veresné Kis 

Krisztina 

szaktanárok, TT 

Műhely tanulói 

ápr. vége Prezentációs verseny angol 

nyelven 

Kónya Gabriella 

Gyetvainé Csáti Szandra 

Zagyváné Dr. Szűcs Ida 

versenyző tanulók 
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MÁJUS 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

máj. 2. Végzős osztályok osztályozó 

konferenciája 

iskolavezetés 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

máj. 3. Szerenád, ballagási főpróba végzős osztályfőnökök pedagógusok 

tanulók 

máj. 4. Ballagási díszítés osztályfőnökök tanulók 

máj. 5. végzős diákok utolsó tanítási napja 

máj. 5. Ballagás Pribéliné Téglás Andrea 

végzős osztályfőnökök 

Énekkar 

szülők 

végzős diákok 

máj. 8-26. írásbeli érettségi vizsgák 
iskolavezetés 

szaktanárok 

érettségiző diákok 

máj. 8. 
Tanításmentes munkanap 

máj. 9-10-11. délutáni tanítás az érettségi 

napokon 
iskolavezetés 

szaktanárok 

tanulók 

 

 

MÁJUS 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

idő tevékenység felelős résztvevők 

 máj. 9 – 13.  Dalos ünnep (tervezett 

részvétel) 

Pribéliné Téglás Andrea énekkar 

máj. eleje Neumünsteri kiutazás Ferencné Major Klára 

Bátonyiné Muhi Borbála, 

Bujdosó Judit 

jelentkező tanulók 

máj. közepe Szakmai terepgyakorlat a 9. 

biológia tagozattal 

Siposné Vermes Blanka tanulók 

máj. közepe Szakmai terepgyakorlat a 10. 

biológia tagozattal 

Dr. Veresné Kis Krisztina  tanulók 

máj. közepe Szakmai terepgyakorlat a 11. 

biológia tagozattal 

Erdélyiné Murányi Beáta tanulók 

máj. közepe Szakmai kirándulás a TT 

Műhellyel Felsőtárkányba 

Dr. Veresné Kis Krisztina szaktanárok, 

tanulók 
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JÚNIUS 

idő tevékenység felelős résztvevők 

jún. 2. Trianon-emléknap, a nemzeti 

összetartozás napja (jún. 4.) 

Szoviár János 

Ujvári Csaba 

tanulók, kollégák 

jún. 14. Osztályozó konferenciák iskolavezetés 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

jún. 14-ig Osztályfőnökök, 

munkaközösség-vezetők és 

területfelelősök írásbeli 

beszámolója az éves munkáról 

osztályfőnökök, 

munkaközösség vezetők 

és területfelelősök 

 

jún. 14-15. Projekt- és sportnapok iskolavezetés 

testnevelő tanárok 

szaktanárok 

tanulók 

jún. 16. utolsó tanítási nap, a nyári szünet kezdete2 

jún. 19- 29. Középszintű szóbeli érettségi 

vizsgák 

iskolavezetés 

szaktanárok 

érettségiző tanulók 

jún. 22. Tanévzáró ünnepség iskolavezetés 

Pribéliné Téglás Andrea 

tanulók 

jún. 21-23. Beiratkozás iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

felvett tanulók 

szülők 

jún. 30. Tanévzáró értekezlet iskolavezetés pedagógusok 

 

 

JÚNIUS 

MUNKAKÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

idő tevékenység felelős résztvevők 

jún. 19-21. DSD-(német)tábor  Nemcsikné Pinczés 

Györgyi 

jelentkezett tanulók 

jún. vége Csodaszarvas angoltábor Dr. Nagyné Fodor Judit 

Dr. Pálinkás Ildikó 

8. osztályos 

tanulók 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

2 * A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról értelmében módosítva 2022. 09. 30-án. 
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12. Időponthoz nem köthető éves feladatok 

1. Óraközi ügyelet (folyosó, kapu): minden kolléga 

2. Rendszeres munkaközösségi megbeszélések: minden szaktanár 

3. Osztályfőnöki adminisztrációs munkák: osztályfőnökök 

4. Továbbtanulási felelősök: Bátonyiné Muhi Borbála, Kovácsné Sipos Ágnes 

5. Pályaorientáció: Bátonyiné Muhi Borbála, Kovácsné Sipos Ágnes, osztályfőnökök 

6. KÖSZ: Bujdosó Judit, 9-10-11-12. évf. osztályfőnökei 

7. GYIV feladatok: Mudriczki Irén, Dr. Bárdos Ilona Kinga, osztályfőnökök 

8. Diákmozgalom segítése: Szabó Zsuzsanna 

9. Osztály klubdélutánok, túra / kirándulás / múzeumlátogatás szervezése, mozi- ill. színházlátogatás: 

osztályfőnökök 

10. Érettségire jelentkezés, felvételi lapok kitöltése: Bátonyiné Muhi Borbála, Kovácsné Sipos Ágnes, 

osztályfőnökök 

11. Tehetséggondozás, versenyfelkészítés: Dr. Veresné Kis Krisztina, szaktanárok 

12. Egészségnevelési feladatok az iskolai egészségügyi szolgálat támogatásával: Dr. Bárdos Ilona 

Kinga, Erdélyiné Murányi Beáta, Dr. Veresné Kis Krisztina, osztályfőnökök 

13. Korrepetálás: szaktanárok szükség esetén 

14. Szakkörök, önképzőkörök: Néző Sándor, Szoviár János – Irodalmi Önképzőkör 

15. biológia-kémia-földrajz-testnevelés munkaközösség – Természettudományi Tehetséggondozó 

Műhely 

16. Ferenc Tamás - rajzszakkör 

17. Pribéliné Téglás Andrea - kórus 

18. német szakos kollégák – DSD szakkör 

19. Berkes-Sinka Márta – informatika szakkör 

20. Berkes-Sinka Márta – Természettudományos Önképzőkör 

21. Póta József – programozás szakkör 

22. Bátonyiné Muhi Borbála – lengyel szakkör 

23. Ujvári Csaba - latin szakkör  

24. Ujvári Csaba - Dobós Történelmi Diákkör 

25. ISK: Sashalmi Sándor 

26. Fizikai kiállítás karbantartása, igény szerinti tárlatvezetés:  Pecsenye Pál 

27. Matematika-fizika-informatika munkaközösségi weblapfejlesztése:  munkaközösség 

28. Tankönyvfelelős:  Pecsenye Pál, Polonkai Ágnes 

29. Honlap, Facebook oldal gondozása:  Németi Judit, Berkes-Sinka Márta 

30. Varázstorony, planetárium látogatása  a diákokkal, Varázstorny vetélkedő: 

Berkes-Sinka Márta, Nézőné Kormos Andrea, Pecsenye Pál 

31. Fizikaszertár rendezése, eszközök karbantartása: fizika szakos tanárok 

32. Digitális tananyag gyűjtése, fejlesztése: munkaközösségek 

33. Kompetenciamérés előkészítése: magyar és mat.-fiz.- info munkaközösség 

34. Digitális tudásmegosztás:  Fazekasné Vincze Henrietta, 

     Horneczkiné Szabó Klára 

35. Matematika élményműhely  Horneczkiné Szabó Klára 

36. Francia lektor mentorálása: Demkó Tünde 

37. Kínai tanár mentorálása: Zagyváné Dr. Szűcs Ida 

38. Német lektor mentorálása: Nemcsikné Pinczés Györgyi 

 

39. Önálló éves munkaterv szerint tevékenykedő csoportok: 
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• Önellenőrzést Támogató Munkacsoport  (vez.: Dr. Veresné Kis Krisztina) 

• POP munkacsoport     (vez: Tóth Ildikó) 

• ÖKO munkacsoport     (vez.: Dr. Veresné Kis Krisztina) 

• Tehetséggondozás munkacsoport   (vez.: Dr. Veresné Kis Krisztina) 

• Pályaorientációs csoport   (vez: Kovácsné Sipos Ágnes, 

Bátonyiné Muhi Borbála) 

• Iskolaújság szerkesztősége   (vez: Juhász Andrea) 

  



 

3
6

 
1. MELLÉKLET 

Azon tanulmányi versenyek listája, melyeken a 2022-2023-as tanévben részt vesznek tanulóink, és nem 

szerepelnek az Oktatási Hivatal honlapján. 

 

1. Biológia-kémia-földrajz tantárgyakhoz kötődő versenyek: 

 

• Árokszállásy Zoltán Biológia Verseny 

• Bókay Árpád Országos Biológiaverseny 

• Debreceni Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karának versenye 

• SOTE Egészségnevelési verseny 

• Fodor József Biológia Verseny 

• Országos Állategészségügyi Verseny 

• OTDK 

• EKKE Tehetségútlevél- TUDOK Konferencia 

• Bolyai Természettudományos Csapatverseny általános iskolásoknak 

• Varázstorony vetélkedő 

• Irinyi János Kémiaverseny 

• Curie Kémia Emlékverseny 

• Curie Környezetvédelmi Verseny 

• Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny 

• Jakucs László Földrajzverseny 

• Teleki Pál Országos Földrajzverseny 

• Less Nándor Országos Földrajzverseny 

• MTA Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 

• MOL Junior Fresh Természettudományos Verseny 

• Fogyasztóvédelmi verseny 

• Egyéb, aktuálisan meghirdetett versenyek, amelyre van megfelelő diák 

• 4 for Europe- Európai Uniós verseny 

 

2. Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• „A nyelv csak élve tündököl” – játékos nyelvészeti vetélkedő 

• középiskolai Kazinczy-verseny 

• Arany János Irodalmi Verseny  

• Édes anyanyelvünk 

• Implom József helyesírási verseny 

• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

• Szép magyar beszéd 

 

3. Történelem tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• Savaria Országos Történelem Verseny, 

• EKKE országos történelem versenye 

• Kosáry Domokos Történelem Verseny, 

• Ki tud többet Egerről? városi verseny 

• az Egri Szilágyi Gimnázium versenye az Összetartozás Napján  
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4. Német nyelv tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• Dr. Habis László Városi Szépkiejtési Verseny 

• EKKE szépkiejtési verseny 

 

5. Matematika tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• KöMaL pontversenyek 

• Bolyai Matematika Csapatverseny 

• Varga Tamás Matematikaverseny 

• Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 

• Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

• Palotás József Megyei Matematika Emlékverseny 

• Dürer Verseny 

• Medve Szabadtéri Matekverseny 

 

6. Fizika tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• KöMaL pontversenyek 

• Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

• Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 

• Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny 

• Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 

• Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny 

• Eötvös Loránd Fizikaverseny 

• Mátrai Tibor Középiskolai Fizikaverseny 

• Varázstorony Vetélkedő 

 

7. Informatika tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• Nemes Tihamér Informatikai Versenyek (Alkalmazói, programozói kategória) 

• Kozma László Országos Informatikai Verseny 

• E-Hód informatikai verseny 

• BiTrió Informatika Csapatverseny 

• Országos Grafikus Programozási Verseny 

• Szabadfogású Számítógép Verseny 

 

 

8. Testnevelés tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• Diákolimpia a különböző sportágakban 

 

9. Angol nyelv tantárgyhoz kötődő versenyek: 

• EKKE szépkiejtési verseny 

 

10. Kórusverseny 

• Éneklő ifjúság – regionális kórusverseny (tervezett részvétel) Pribéliné Téglás Andrea  
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2. MELLÉKLET 

A 2022-2023. tanév járványügyi készenlét idejére vonatkozó eljárásrendje 

1. Felkészülés a tanévre 

1.1. Az iskola takarító személyzete a tanév megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő, fertőtlenítő 

nagytakarítást végez, ennek ellenőrzése az intézményvezető feladata. 

1.2. A tantermekbe a maximálisan elhelyezhető számú padokat helyezünk be, hogy – adott körülményeink 

között – lehetséges legyen a tanulók lazább elhelyezkedése. 

1.3. A tanulócsoportok órarendi beosztásánál törekszünk arra, hogy minél kevesebb mozgás legyen a 

csoportok között. Csoportbontott órák esetében az egyik csoport az osztálytermében, a másik csoport az 

órarend által meghatározott teremben tanul. A szaktantermi órák szervezésétől azonban nem tudunk 

eltekinteni Pedagógiai programunk teljesítésének érdekében (biológia, rajz, informatika, fizika, 

testnevelés). 

1.4. Az iskolavezetés a nevelőtestület bevonásával elkészíti az esetleges digitális munkarendre való átállás 

iskolai protokollját. 

1.5. Az iskolába – indokolt esetben - érkező vendégeinket a főbejárati belépéskor kötelezzük kézfertőtlenítésre 

és maszkviselésre. 

1.6. Az első tanítási napon a tanulók tájékoztatást kapnak az tanév járványügyi készenlét idejére vonatkozó 

intézményi eljárásrendjéről. (Előzetesen honlapon.) 

1.7. Az első tanítási napon a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a 

személyi higiéne alapvető szabályairól. A tanulókkal át kell ismételni az úgynevezett köhögési etikettet: 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 

2. A tanítási napok szervezése 

2.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

2.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

2.3. Minden tanuló és dolgozó rendelkezzen egy személyes egészségügyi készlettel, ami tartalmazzon 

egy maszkot, egy tartalék maszkot, kézfertőtlenítő szert, kézfertőtlenítő hatású nedves 

törlőkendőt, papír zsebkendőt, papírtörlőt. 

2.4. Az intézménybe a diákok két kapun keresztül érkeznek be. Az iskolába érkezők kézfertőtlenítést 

végeznek. 

Széchenyi utcai főbejárat: 9.b-c-d-e, 10.b, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e 

Csiky utcai kiskapu: 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 10.d, 10.c. 

2.5. A kapuknál testhőmérséklet mérésére is sor kerül. 

2.6. Az intézmény bejáratainál és minden emeleten vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

2.7. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és papír kéztörlőt. 

Kérjük, a célszerű, de takarékos használatát. 

2.8. Kiemelt figyelmet biztosítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, melyekről az 

osztályfőnökök az első tanítási napon az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adnak. 

2.9. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. Naponta többször végeznek a takarítók felület 

fertőtlenítést a termekben és a mosdókban. Ennek során a padokat, asztalokat, székeket, ajtó- és 

ablakkilincseket, villanykapcsolókat, informatikai eszközöket, stb. vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítik. 
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2.10. A termet cserélő osztályok/csoportok akkor mehetnek be a terembe, ha a takarító személyzet 

elvégezte munkáját. 

2.11. Testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk. Az öltözőkben a csoportosulás 

elkerülése érdekében egy időben csak egy osztály tanulói öltözhetnek.  

2.12. A testnevelés órára várakozó osztályok a lengőajtón kívül, a folyosón, ill. az udvaron 

várakoznak, és a testnevelőtanár engedélye után lépnek be az öltözőkbe. 

2.13. Az öltözői belépés előtt a tanulók kézfertőtlenítést végeznek, a testnevelés óra végén 

kézfertőtlenítést végeznek, és így lépnek az öltözőbe. 

2.14. Az informatikai eszközök fertőtlenítését germicid lámpával végzi az informatika órák utáni 

szünetben a rendszergazda. 

2.15. Mivel az iskola folyosóin nem tartható be a 1,5 méteres védőtávolság, ezért KÖTELEZŐ a 

szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

2.16. A folyosóügyeletet ellátó tanár felügyeli, hogy a mosdók előterében a diákok betartsák a 

megfelelő védőtávolságot, ne legyen csoportosulás. 

2.17. A tanórán a szaktanár kialakítja a tantermi adottságoknak megfelelő lehető leglazább 

ülésrendet. 

2.18. A tanóra végén a szaktanár minden alkalommal felszólítja a heteseket szellőztetésre. Ha lehet, 

óra közben is szellőztessenek. 

2.19. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy lehetőség szerint az iskola épülete előtt se 

csoportosuljanak. 

2.20. A kollégiumban és a menzai étkezőben az illetékes intézmények eljárásrendje szerint kell 

eljárniuk a tanulóknak. 

2.21. A járványügyi készenléti helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani az osztály- és 

csoportnaplók pontos és naprakész vezetésére. Szükséges a tanulók hiányzásának precíz 

adminisztrálása. 

 

3.Tanulói ügyintézés 

 

3.1. A titkárság megközelítése az udvari lépcsőház felől lehetséges. A várakozás a lépcsőn történik a 

kellő védőtávolság betartásával. 

3.2. A gazdasági iroda megközelítése az udvar felől lehetséges. 

3.3. A titkársági és gazdasági ügyintézés során az irodában és a folyosón várakozva viseljenek maszkot 

a tanulók. 

3.4. A tanulói hirdetőtábla elkerül a tanári elöl a földszinti bejárathoz. Kérjük a tanulókat, hogy a 

hirdetőtábla előtt se csoportosuljanak. 

3.5. A tanári szoba előtti üvegfolyosón a tanulók a védőtávolságot fenntartva várakozzanak, és viseljenek 

maszkot. 

3.6. Az iskolai büfé nem üzemel a járványügyi készenlét idején. 

 

4. Kapcsolattartás a szülőkkel 

4.1. A szülői értekezleteket személyes megjelenéssel nem tartunk. 

4.2. Az év folyamán lehetőleg digitálisan tartják a kapcsolatot a szülőkkel az osztályfőnökök és 

szaktanárok (pl. e-Kréta üzenetek). 

4.3. Az év elején a szülők tájékoztatást kapnak az intézménynek a tanév járványügyi készenlét idejére 

vonatkozó eljárásrendjéről. (honlapon, e-Kréta.) 

4.4. A szülői értekezleten tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél 

betegségtüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak a tanuló orvosi 
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vizsgálatról, nem engedheti iskolába. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

4.5. A tanév kezdetekor megkérjük a szülőket, hogy jelezzék, ha gyermeküknek a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, és távoktatást igényel gyermeke számára. Szakorvosi 

igazolás illetve ajánlás szükséges (ld. 6. pont) 

4.6. Az egyéni tanrend iránti kérelmet az OH-nak kell benyújtani. 

 

5. Iskolai rendezvények a tanév során 

A hagyományos iskolai rendezvények megtartásának aktuális formáiról a nevelőtestület és a 

diákönkormányzat véleményének meghallgatásával a rendezvény előtt egy héttel dönt az intézményvezető. 

 

6. Tanulói hiányzások kezelése 

6.1.  Iskolai hiányzását annak a tanulónak, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. 

6.2.  Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül. 

6.3.  Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és szülőkkel egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban (tananyag továbbítása, kijelölt 

időpont délután a dolgozatok megírására). 

6.4.  A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 250 óra igazolt 

hiányzás esetén osztályozó vizsgára kötelezhető a tanuló, ha a hiányzás miatt a tanuló teljesítménye 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

 

7. Teendők beteg személy esetén 

7.1.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

elkülönítjük a tankönyvtár elkülöníthető szobájába, és értesítjük az iskolaorvost. 

7.2.  A következő betegségtünetekre figyelünk: láz, nátha, köhögés, légszomj, rosszullét, hidegrázás, 

izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, fejfájás, ízérés- és szaglászavar. 

7.3.  Az iskolaorvos az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodunk, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el. 

7.4.  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Különösen 

ügyeljünk a védőtávolságra! 

7.5.  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a 

fertőzésgyanú, az ő kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni 

beteggel kapcsolatos teendőket. 

7.6.  A betegség miatt hazaküldött tanuló, illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent meg az 

iskolában, legközelebb csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Szülői igazolás nem fogadható el. 
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7.7.  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie. Ez alapján tesszük meg a 

szükséges intézkedéseket az iskolában (ld. 6. pont). 

 

8. Záró rendelkezések 

8.1.  Az ebben az eljárásrendben nem szabályozott esetekben az aktuális hivatalos járványügyi protokollt 

kell betartani (pl. külföldi utazás). 

8.2.  Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. 

8.3.  A járványügyi készenlét idejére szóló eljárásrend a honlapon megtekinthető 

8.4.  Jelen eljárásrend intézményvezetői utasításra lép életbe és visszavonásig érvényes. 

3. MELLÉKLET 

A tudatos energiahasználatra vonatkozó intézkedések a 2022-2023-as tanévben 
 

1. Konkrét energiamegtakarítási intézkedések 

 

- A szünetekben a tantermek gyors és intenzív szellőztetése. 

- Az intézmény folyosóin, a termekben és a mosdókban a világítást csak szükség esetén kapcsoljuk fel. 

- Az informatika termekben a számítógépek órák között alvó állapotban legyenek. 

- Az adott hét utolsó tanítási napjától a következő hét első tanítási napjáig az épületeket temperáló 

üzemmódra kell állítani. 

- Az iskola épületében a folyosókon lévő folyosói, szélzáró ajtókat becsukva tartjuk, hogy minél 

kevesebb meleg távozhasson a lépcsőházba.  

- A tanórák alatt a folyosók, mosdók ellenőrzése a felesleges villany és vízhasználat miatt. 

- Az osztálytermekben – a tanítási órák kivételével – csak a takarítás idejére a szükséges mértékben 

kapcsoljuk fel a világítást.  

- A tantermek ajtaján lévő terembeosztás lehetővé teszi, hogy a pedagógusok informálódjanak, hogy 

aznap ki tartja az adott teremben az utolsó tanórát. Így az a pedagógus aki utoljára hagyja el a termet, 

áramtalanítani köteles a teremben lévő informatikai eszközöket, lekapcsolja a lámpákat és bezárja az 

ajtót. 

- Pedagógusok és diákok figyelmének felhívása a tudatos energiahasználatra. 
 

2. Az intézményi energiamegtakarítási terv végrehajtása  

Az intézményi energiamegtakarítási terv végrehajtásáért, betartásáért felelős személy az intézményvezető. 

Az ügyeletes pedagógusok és az órát befejező szaktanárok felelősek a lámpák lekapcsolásáért a termekben, 

tornatermekben, mosdókban és a folyosókon, valamint az ajtók zárva tartásáért.  

Az osztályfőnökök felelősek az osztályaik tájékoztatásáért és a tudatos energiahasználatra való figyelem 

felhívásáért, betartatásáért. 

Az intézményvezető és helyettesei a fent említettek betartatásáért felelősek. 

Az intézményi Energiamegtakarítási Intézkedési Terv végrehajtását a fenntartó Egri Tankerületi Központ 

ellenőrzi. 
 

A 2022-2023-as tanév módosított munkarendjét jóváhagytam. 

Eger, 2022. október 11. 

 

 


