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INTÉZMÉNYÜNKRŐL 

 

 Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy színvonalas 

kínálatot biztosítson a művészeti képzés iránt érdeklődő általános iskolai tanulók részére. Az 

iskola profilja kezdetekben művészeti jellegű volt, a jelentkezők igényeinek megfelelően, 

azonban folyamatosan bővült a képzési paletta. 

 Intézményünk székhelye Nyíregyházán található: itt iskolánk 2000-ben kezdte meg 

működését, majd 2009-ben átköltözött a mai megújult épületébe a Tünde utca 10/A szám alá. 

Igényes, otthonos környezetbe várjuk a hozzánk érkező diákokat. Az iskola a vidékről érkező 

tanulók számára kollégiumi ellátást biztosít. Pedagógusaink elhivatott, gondoskodó munkája, a 

pezsgő közösségi élet mind segítenek tanulóinknak abban, hogy családias légkörben tölthessék 

diákéveiket. Tanulóink szeretnek „Abigéles” diákok lenni.  

 

Intézményünk középfokú oktatás-neveléssel érintett telephelyei:  

 Debrecenben iskolánk működését 2005-ben a Víztorony utca 9-11. szám alatt kezdte 

meg egy felújított, korszerűsített épületben. A folyamatos növekedést kielégítve 2012 őszétől 

újabb szárnnyal bővültünk. Családias légkörben zajlik az oktató-nevelő munka, ezzel is 

harmónikus légkört teremtve az iskolai élethez. Tanulóink értelmi, illetve érzelmi fejlődésére 

is nagy hangsúlyt helyezünk, hogy támogató és elfogadó, de ezzel együtt irányt mutató 

oktatásban töltsék a középiskolai éveiket.  

 

Az Abigél AMI, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 

nevelőtestülete meghatározta a 2017/2018-as tanév fő céljait, feladatait. 

Célok, feladatok: a Pedagógiai Programunkban kitűzött céloknak megfelelően szervezzük 

oktató-nevelő munkánkat. Alapdokumentumainkat a legújabb változásoknak, faladatoknak 

megfelelően módosítjuk. Tapasztalataink, illetve szaktanácsadóink segítségével felkészülünk a 

törvényességi, a szakmai ellenőrzésekre, illetve minősítési eljárásokra. 

Feladataink közé tartozik az érettségi tételek átdolgozása a 2018-as érettségi követelmények 

alapján. A Kormányhivatal tanévi ellenőrzésére (közösségi szolgálat) való felkészülés. A 

pedagógus ügyelet pontosítása. Segítségnyújtás az arra jogosult kollégáknak a Pedagógus I. és 

a Pedagógus II. minősítési eljárás feltételeinek teljesítésében, a portfólió elkészítésében. 

Értékelések rendszerének átdolgozása, megfelelő tervek elkészítése. Az érettségi tantárgyakból 

próba írásbeli, illetve szóbeli vizsgák megszervezése. A diákönkormányzat segítése. A 

beiskolázással kapcsolatos feladatok megszervezése. Nyílt napok, felvételi vizsgák 

előkészítése, a felvételi tapasztalatainak feldolgozása, értesítések, beiratkozás megszervezése. 
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Intézményi feladatfelosztás: az intézmény működéséért az intézményvezető a felelős, aki a 

feladatokat delegálhatja az igazgatóhelyettesekre, telephelyvezetőkre, munkaközösség 

vezetőkre. Az igazgatóhelyettes, telephelyvezetők, munkaközösség vezető az igazgató által 

kiosztott feladatokat az általuk megbízott személyeknek kiadhatják:  

 

Feladatok: Debrecen 

  

Órarend, tantárgyfelosztás, ügyeleti rend készítése; Bozó Judit 

Felvételi tájékoztató információinak a begyűjtése, 

igazgató felé történő továbbítása 

Szigyártó Hajnalka 

Nyílt napok, helyi szintű iskolai rendezvények 

megszervezése; 

 

Bozó Judit 

Javító- és osztályozóvizsgák lebonyolítása; 

 

Fekete-Tóth Eleonóra 

Felvételi eljárásrend lebonyolítása; 

 

Bozó Judit 

Szakmai és érettségi vizsgák szervezése, levezetése; 

Országos kompetenciamérés, fizikai állapotfelmérés 

megszervezése; 

Bozó Judit 

Beiratkozás lebonyolítása; 

 

Bozó Judit 

Tanügyi dokumentumokhoz kapcsolódó feladatok 

elvégzése, ellenőrzése; 

Bozó Judit 

Kapcsolattartás belső és külső partnerekkel; 

 

Bozó Judit 

Óralátogatások, pedagógus értékelések 

 

Bozó Judit 

Alapdokumentumok felülvizsgálata, javaslattétel; 

 

Bozó Judit 

Értekezletek megszervezése; 

 

Bozó Judit 

KIR rendszer tanulói részének ellenőrzése, kezelése; Bozó Judit 

Minősítési eljárás Bozó Judit 

Központi e-mailek továbbítása a telephelyek számára - 

 

A tanév közben felmerülő és az esetlegesen kimaradt feladatok kiosztása 

intézményvezetői, illetve helyettesi jogkör.  

A tanév rendjének eseményei:  

  

Első tanítási napja: 2017. szeptember 01. (péntek) 

 

Utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek) 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középiskolákban és a 

szakiskolákban: 2018. május 03. (péntek) 

 

A tanítási napok száma: a tanév rendjét meghatározó rendelet alapján a tanítási napok száma 

százhetvennyolc nap, a nappali oktatás munkarendje szerint szakgimnáziumban, 
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százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 

száznyolcvanegy nap. 

 

A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26. (péntek)  

 

 

Félévi osztályozó konferencia:  

 

 2018. január 26. (péntek) 14.00  

 

  

Az iskolák értesítése a tanulók, illetve a szülők felé: 2018. február 02-ig 

 

 

Első félév értékelő értekezlete:  

 

 2018. február 2. (péntek) 14:00 

  

Utolsó évfolyam év végi osztályozó konferencia:  

 

 2018. május 2. (csütörtök) 13:00  

 

 

 Év végi osztályozó konferencia:  

 

 2018. június 15. (péntek) 13:00 óra  

 

 

ISKOLAI SZÜNETEK 

 

 

Őszi szünet: 2017. október 28-tól november 06-ig, (a szünet előtti utolsó tanítási nap október 

27-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 06. (hétfő) 

 

Téli szünet: 2017. december 23-tól 2018. január 02-ig (a szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 22-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 03. (szerda) 

 

Tavaszi szünet: 2018. március 28-tól április 03-ig (a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

március 28-a (szerda) a szünet utáni első tanítási nap 2018.április 04. (szerda.) 

 

 

Munkanap áthelyezések:  

 

 2018. március 10. (szombat) munkanap (március 16-a péntek pihenőnap) 

 2018. április 21. (szombat) munkanap (április 30-a hétfő pihenőnap) 
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ÉRTEKEZLETEK, KOMPETENCIAMÉRÉS, FIZIKAI ÁLLAPOT FELMÉRÉS, 

ELLENŐRZÉSEK, OSZTÁLYOZÓVIZSGA, 

ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMAI VIZSGANAPOK IDŐPONTJAI 
 

Tantestületi értekezlet: az értekezletek gyakoriságát az iskolai feladatoknak rendeljük alá 

minden telephelyünk tekintetében. 

 

 

Intézményünk nyílt napjai:  

 

 

A 2017/2018-as tanévben iskolánk minden szerdai napon nyílt napot tart 10 órai kezdettel 

2017. szeptember 27- 2018. január 24 között. 

 

 

Intézményünk pályaválasztási szülői értekezletei: 

 

 
2017. október 26. (csütörtök) 16:30 óra  

  2017. november 09.(csütörtök) 16:30 óra 

 

Fizikai állapot felmérés: a 2017/2018.tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI 

rendelete 2018. január 9. és 2018. április 27. között kerül megszervezésre. A mérés eredményeit 

2018. június 01.-ig szükséges feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai 

rendszerbe. 

Kompetenciamérés: A mérés időpontját a 2017/2018.tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) 

EMMI rendelete határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján 2018. május 23. (szerda).  

Ellenőrzések: a fent említett rendelet alapján a közösségi szolgálat intézményi működése 

kerül ellenőrzésre az Oktatási Hivatal által. 

 

Osztályozóvizsgák:   

 

 2018. január 08-19-ig;  

 2018. június 04-15-ig; 

 

Érettségi vizsgák: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló, 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

alapján: a 2018. évi május-júniusi vizsgaidőszak kezdete 2018. május 07. (hétfő, első 

vizsganap), a vége pedig 2018. június 28. (péntek, utolsó vizsganap). 
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A 2018. évi május-júniusi írásbeli, illetve szóbeli érettségi vizsgák: 

 

 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű érettségi 

írásbeli vizsga 
Időpont 

Magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és 

irodalom, magyar mint 

idegen nyelv 

2018. május 7., 8.00 

Matematika matematika 2018. május 8, 8.00 

Történelem Történelem 2018. május 9. 8.00 

Angol nyelv angol nyelv 2018. május 10, 8.00 

Német nyelv német nyelv 2018. május 11. 8.00 

Informatika - 2018. május 14. 8.00 

Biológia Biológia 2018. május 15. 8.00 

Társadalomismeret - 2018. május 15. 14.00 

Ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai vizsgatárgyak 
2018. május 16, 8.00 

- informatika 2018. május 17. 8.00 

Belügyi rendészeti ismeretek 

ének-zene, 

művészettörténet, belügyi 

rendészeti ismeretek 

2018. május 17. 14.00 

Kémia Kémia 2018. május 18. 8.00 

Földrajz Földrajz 2018. május 18. 14.00 

- Vizuális kultúra 2018. május 22.14.00 

- Filozófia 2018. május 23. 14.00 

Orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem 

szereplő nyelvek 

2018. május 25. 8.00 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli 

érettségi vizsga 
Időpont  

szóbeli vizsgák - 2018. június 11-14.  

- szóbeli vizsgák 2018. június 25-28.   

 

Szakmai vizsgák: a 2017/2018. tanév rendjéről szóló, 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 

alapján: (Szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, interaktív 

vizsgatevékenysége 2018. május 31-én is megszervezhető (pótnap), ha a vizsgázó szakmai 

vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap 

igénybevételének szükségességéről az intézménynek értesítési kötelezettsége van a 

minisztérium felé.) 

Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:  

 2018. május 14-15., május 18-19., május 23. 8.00-tól 

Szóbeli és gyakorlati vizsgarész:  

 2018. május-június 

Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:  

 2018. május-június 
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A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben: 

Határidők Feladatok 

2017. 09. 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási 

formáját. 

2017. 10. 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben 

foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és 

rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 

tájékoztatójukat. 

2017. 10. 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2017. 10. 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről. 

2017. 11. 15. 

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. 

2017. 12. 08. 

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. 

2017. 12. 13. 

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 feladatlap-igényüket. 

2018. 01. 20. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2018. 01. 25., 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. 

2018. 02. 08. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat.  

2018. 02. 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési 

lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2018. 02. 22-03. 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2018. 03. 14. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2018. 03. 21-22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 
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2018. 03. 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 

tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2018. 03. 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 

a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2018. 03. 28. 

Az oktatási központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy 

intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

2018. 04. 10. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

2018. 04. 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a 

Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

2018. 04. 20. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

2018. 04. 27. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

2018. 05. 07-18. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

2018. 05. 07-08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2018. 05. 18. 
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2018. 06. 01. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

2018. 06. 18. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 

(fővárosi kerületi) hivatal, valamint az oktatási központ részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 

Köznevelési Hídprogramba. 

Az oktatási központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, 

amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.  

2018. 06. 21-23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott 

időben. 
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Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre:  

 

 2018. június 22. (péntek)  

  

A hét tanításmentes munkanap felhasználása:  

 

 1 nap 2017.11.28. (kedd) pályaorientációs nap 

 1 nap 2018.03.10. (szombat)  

 3 nap írásbeli érettségi vizsga – 2018. május 7-8-9.  

 1 nap Abigél-nap: 2018. február 09. (péntek)  

 1 nap 2018.04.21. (szombat)  

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK: 

 

DEBRECEN: 

 2017. október 19: 17:00 óra:  13/E, 13 /M-J, 12/M-J, 11/M-J, 10/M, 10/G, 9/M, 

osztályok részére; 

 2018. március 22. 17:00 óra: osztályok részére; 13/E, 13 /M-J, 12/M-J, 11/M-J, 

10/M, 10/G, 9/M, osztályok részére;  

 

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK: 
 

 Tanévnyitó ünnepség: 2017. szeptember 01. (péntek)  

 

HAGYOMÁNYOS ISKOLAI RENDEZVÉNYEK:  

 

 Diákközgyűlés: 2017. október 06. (péntek) 

 Fecskeavató: 2017. október 13. (péntek)  

 Mikulás-nap, Mikulás-futás 2017. december 06. 

 Karácsonyi ünnepség: 2017. december 20. (szerda)  

 Abigél-nap: 2018. február 09. (péntek) 

 

OSZTÁLYKERETBEN TÖRTÉNŐ MEGEMLÉKEZÉSEK:  
 Az Aradi vértanúk napjáról: 2017. október 06. (péntek) 

 A magyar kultúra napjáról: 2018. január 19. (péntek) 

 A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról: 2018. február 23. (péntek)  

 A magyar költészet napjáról: 2018. április 11. (szerda) 

 Pedagógus-napról: 2018. június 1. (péntek) 

 Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról: 2018. június 01. (péntek) 

 

DEBRECEN:  
 Szalagavató: 2017. november 18. (szombat): 16: 00 – Vasutas Egyetértési és 

Művelődési Központ  

 Október 23-i megemlékezés: 2017. október 20. (péntek)  

 Március 15-i ünnepség: 2018. március 14. (szerda) 

 Ballagás: 2018. május 05. (szombat): 10:00 óra 

 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványok osztása: 2018. június 22-én (pénteken) 14:00-tól 
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Egészségneveléssel összefüggő tevékenységek, rendezvények 

(Nyíregyháza) 

 

 

 

 ISKOLAORVOSI VIZSGÁLATOK, VÉDŐNŐI SZŰRÉSEK: 

 

 Szeptember: 9. évfolyam, 12-13. évfolyam  

 Október: 12/M/J, 13/M/J 

 November: 11/M/J 

 Február: 10/M, 10/G 

 Március: 11/M/J 

 Április: 16 évesek állapotvizsgálata 

 

 

 

 ISKOLAFOGÁSZATI SZŰRÉS: 

 

 November 8-9.  

 Április 10-11.  

 

 

 KOMPLEX INTÉZMÉNYI MOZGÁSPROGRAM FELADATTERVE: 
 

 Szeptember: Kidobós verseny 

 Október: Lövészet 

 November : Fair play cup (labdarúgás),Megyei sport napok  

 December : Mikulás futás 

 Január : Úszás diákolimpia 

 Február : Asztali tenisz házi bajnokság 

 Március : Fair play cup (labdarúgás), Lövészet  

 Április : Labdarúgás diákolimpia, Futóverseny házi bajnokság 

 Május : Tollaslabda házi bajnokság 

 Június : Röplabda házi bajnokság  
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PEDAGÓGUSOK FOGADÓÓRÁINAK RENDJE 

 

 

Debrecen: 

 

Fogadóórák rendje Debrecen 

Pedagógus neve Fogadóóra napja Időpontja 

Baráth Pál Szerda 10.10.-10.55 

Bozó Judit Szerda 10.10.-10.55 

Fehér-Wargha Ibolya Péntek 11.00.- 11.45 

Fekete-Tóth Eleonóra Szerda 9.10.-9.55 

Hegedűs György Hétfő 9.10.-9.55 

Jáger Anita Kedd 8.20. -9.05 

Kiss Gabriella Brigitta Kedd 8.20. -9.05 

Kiszelyné Kovács Tünde Szerda 9.10.-9.55 

Kujbus János Kedd 11.50.-12.35 

Lévai Anikó Kedd 8.20. -9.05 

Mészáros Lászlóné Csütörtök 11.00.- 11.45 

Muszta Attila Szerda 10.10.-10.55 

Patakiné Szögedi Ágnes Csütörtök 9.10.-9.55 

Sipos Gábor Tamás Szerda 8.20.-9.05 

Somogyi Tibor Hétfő 11.50.-12.35 

Szabóné Nagy Ilona Szerda 13:50-14:35 

Szombatiné Néma Mónika Szerda 9.10.-9.55 

Tamus István Hétfő 13.50-14-35 

Tarnóczi József Péntek 14.40-15.25 

Tóth Csaba Tamás Csütörtök 8.20.-9.05 
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ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS TERVE 
 

 

Célja: az iskolában folyó munka minőségének megismerése és javítása. 

 

Alapja: az intézmény alapdokumentumai, illetve elvárásrendje. 

 

Területei, szintjei:  

 

 dokumentációk ellenőrzése, elemzése  

 a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése  

 az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése  

 

Formái:  
 

 időben rendszeres,  

 egyeztetett, 

 szúrópróbaszerű,  

 

Ellenőrzésre jogosultak köre: igazgató egy személyben felelős mindazért, ami az iskolában 

történik, de a feladatot megosztja az igazgatóhelyettessel, telephelyek vezetőivel, illetve az 

iskolai munkaközösség-vezetőkkel. Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett 

és kötelező tevékenysége. A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni, a fenntartó 

részére, amennyiben igény merülne fel a szülőknek, és a diákoknak a nyilvánosságra hozható 

eredményekről.  

 

A belső ellenőrzés területei:  

 

 Pedagógia:  

o A tanórai, illetve a tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódó: óralátogatás, 

dokumentumok, taneszközök, ünnepségek, könyvtár, szakkörök 

gyermekvédelem, továbbtanulás, beiskolázás, ügyeleti rendszer, házirend 

ellenőrzése.  

o Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek: különböző területeken 

megrendezésre kerülő rendezvények. 

 

 

 Tanügyigazgatás: naplók, anyakönyvek, ellenőrzők, statisztika, tantárgyfelosztás, 

órarend, mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente, 

beiratkozás. 

  

 Munkáltatói feladatok: munkaidő pontos betartása, technikai dolgozók munkavégzése 

 

 PR tevékenység: kapcsolattartás más intézményekkel, iskolai programokról 

tájékoztatás, média kapcsolat. 

 

 Egyéb: munka-, tűzvédelem, ügyeletek betartása, dekoráció ellenőrzése. 

 

Felhasznált dokumentumok: pedagógiai program, éves beszámolók, előző évi munkaterv, 

házirend, szervezeti és működési szabályzat. 
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Záradék 

 

 

 

A nevelőtestület a fenti munka- és feladatellátási tervet a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

a 2017. év 08. 25. napján tartott nevelőtestületi ülésen véleményezte és elfogadta.  

 

                                                                                                  _________________ 

 

Igazgató 

 

 

 

A munka és feladatellátási tervet az iskolai diákönkormányzat a 2017. év 09. hó 01. napján 

tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

                                                                                              

________________________________ 

                                                                                     

  Iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

A munka- és feladatellátási tervet a szülők közösségének iskolai vezetősége a 2017. év. 09. hó 

04. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

                                                                                   ______________________________ 

 

          Iskolai szülői közösség elnöke 

 

 

 

A munka és feladatellátási tervet a fenntartó a 2017.év 09. hó 01. napján tartott ülésén 

jóváhagyta. 

 

                                                                                        __________________________ 

Fenntartó 
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Szeptember 

 
X X X  X            

Október 

 
X   X  X    X   X X X  

November 

 
X X   X  X X X   X    X 

December 

 
   X  X       X    

Január 

 
X X X  X   X  X   X  X  

Február 

 
X   X             

Március 

 
X X    X X X X   X     

Április 

 
X    X        X  X X 

Május 

 
X X  X     X    X    

Június 

 
 X         X  X X   

  

ELLENŐRZÉSEK ÜTEMTERVE 

 


