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A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 

2015/2016. tanévi munkaterve 

 
 

A 2015/2016. tanév fő feladatai 
 

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott általános nevelési céloknak 

megfelelően minden évfolyamon feladatunk az életkori sajátságokhoz igazodva a 

személyiség fejlesztése, megfelelő erkölcsi, viselkedési normák kialakítása, az 

egészséges életmódra nevelés, az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítása.  

Fontosnak tartjuk, hogy mindezt a szülőkkel való együttműködésre építsük. Külön 

hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, amihez nélkülözhetetlen 

módszertani kultúránk felülvizsgálata, megújítása. 

 

 

 

 

A tanév kiemelt feladatai: 

 

 

 

1. A három évvel ezelőtt elindított új képzési formák, speciális gimnáziumi tagozatok 

(informatikai, idegen nyelvi és humán) az idei tanév végén fejezik be tanulmányaikat. 

Az induláskor megfogalmazott célok kimeneti mérése most következik. Mindez az 

egész intézmény sikerességének próbája. Kiemelt feladatunk tehát e három osztály 

munkájának segítése az érettségi évében. 

 

2. Az intézményi önértékelési program alapján az idei tanévben esedékes a 

pedagógusok önértékelésének elkészítése. Ez, illetve a beinduló országos pedagógiai-

szakmai felügyeleti eljárások és a minősítő eljárások 2015. és 2016. évi sikeres 

intézményi koordinálása a tanév egyik kiemelt feladata. 

 

3. A tavalyi tanévhez hasonlóan az idei őszi érettségi vizsgaidőszakban is kijelölt 

vizsgaközpont leszünk. A vizsgák megszervezése és lebonyolítása az október-

novemberi, egyébként is sok feladattal terhelt időszakban, valamint a május-júniusi 

vizsgaidőszakban működő megnövekedett számú (hat) vizsgabizottság munkájának 

összehangolása jelentős terhet ró az intézmény dolgozóira. 
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További feladatok 

 

 

 

 

 

1. A közelmúltban a jogszabályi keretek változása miatt átdolgozásra került az iskolai 

belső dokumentumok jelentős köre. Az új NAT alapján készült Pedagógiai Program, 

a helyi tantervek, a szakmai program működtetése, figyelemmel követése, esetleges 

módosítása valamint a használatba kerülő új tankönyvek bevezetése az egész 

tantestületre jelentős feladatokat ró.  

 

2. A csökkenő gyermeklétszám miatt az elkövetkező évek egyik legfontosabb feladata 

intézményünk számára is egy hatékony beiskolázási rendszer létrehozása. 

Törekszünk a feladatok széleskörűbb elosztására, az általános iskolák személyes 

felkeresésére, nyílt iskolalátogatási hetünk megújítására. 

 

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 

ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. 

január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A KÖSZI 

iskolai szintű működtetésének előkészítése megtörtént; szervezése, lebonyolítása és 

adminisztrációja az idei tanévben is folytatódik. 

 

4. Az iskolai honlap szerkezetének végleges kialakítása, tartalommal történő folyamatos 

feltöltése, karbantartása. A honlap intenzív bekapcsolása a beiskolázási folyamatba és 

az iskolai életbe. 

 

5. A központi munkaközösségi értekezleteken, központi és helyi továbbképzéseken való 

részvétel. A megszerzett információk, tapasztalatok ismertetése az iskolai 

munkaközösségi értekezleteken. A munkaközösségek szerepének növelése, 

munkájuk összehangolása. A munkaközösségek „belső továbbképzéseinek” további 

szorgalmazása. 
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      Ütemterv 
 

Szorgalmi időszak:    2015. szeptember 1-től, 

az alsóbb évfolyamokon:   2016. június 15-ig 

a végzős évfolyamokon:   2016. április 29-ig. 

Az I. félév vége:     2016. január 22. 

 

Őszi szünet:      2015. október 26. – október 30. 

Téli szünet:      2015. december 21. – 2016. január 3. 

Tavaszi szünet:      2016. március 24. – március 29. 

 

Érettségi vizsgák 

az október-novemberi vizsgaidőszakban 

Írásbeli vizsgák   2015. október 9-22. 

 Szóbeli vizsgák 

  Középszinten  2015. november 16-20. 

  

a május-júniusi vizsgaidőszakban 

Írásbeli vizsgák   2016. május 2-24. 

 Szóbeli vizsgák 

  Középszinten  2016. június 13-24. 

   

Az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgákra a tantestület minden tagja 

beosztást kaphat, a szóbeli vizsgákra történő beosztás a jelentkezések lezárulta után 

történik meg. 

 

Záróértekezletek:     2016. február 4. 

2016. június 28. 

 

Szülői értekezletek (és szaktanári fogadóórák): 

2015. szeptember 23. szerda 17 óra 

2016. február 2. kedd          17 óra 

2016. április 4. hétfő  17 óra 

 

Ifjúsági nap:      2016. április 28. 

Nyílt hét:      2015. november 9-13. 

Országos kompetenciamérés:  2016. május 25.  

Fizikai állapot felmérése:   2016. április 

Testvériskolai látogatások:   2015. október 3-9. / 2016. március-április 

 

Tanítás nélküli munkanapok:   

2015. szeptember 18. (tanulmányi kir.) 

2015. november 23.  (múzeumi nap) 

2015. december 12.  (nevelőtestületi ért.) 

2016. március  (nevelőtestületi ért.)  

2016. április 28.  (diáknap) 

2016. április 29.  (ballagás)   
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Iskolai ünnepélyek, megemlékezések és felelőseik 

 

2015. 

szeptember 1.      Tanévnyitó ünnepség  10. évfolyam osztályfőnökei 

                  

október 6.             megemlékezés az aradi vértanúkról (osztályfőnöki/történelem órákon) 

október 22. megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

                                                humán munkaközösség 

 

október 8. és 13. gólyavetélkedő, gólyabál  9–10. évf. osztályfőnökei 

október 14.    apródavatás  

                                          

november 22. szalagavató    11. évfolyam osztályfőnökei 

 

december 18. karácsonyi ünnepségek  osztályfőnökök 

 

 

2016.                                         

február 17.   Mátyás-vetélkedő   humán munkaközösség 

február 24.  Mátyás király szobrának megkoszorúzása   

                                       

 

február 25.       megemlékezés a kommunista diktatúrák álozatairól  

humán munkaközösség 

 

március 11.  az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplése 

                                             humán munkaközösség 

április 15.  megemlékezés a holokauszt áldozatairól  

                                          humán munkaközösség 

 

április 29.  ballagás    11. évfolyam osztályfőnökei 

 

június 4.  nemzeti összetartozás emléknapja 

        humán munkaközösség 

                               

június 17.  tanévzáró ünnepély   10. évfolyam osztályfőnökei 
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Versenyek 

Regionális és országos versenyek 

1. OKTV 

2. OSZTV 

3. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny 

4. Fővárosi komplex szakmai tanulmányi verseny a 11. évfolyamos tanulóknak 

5. Gordiusz matematikai tesztverseny 

6. Kenguru matematikai verseny 

7. Arany Dániel matematika verseny 

8. Csapody Vera verseny 

9. Kárpát-medence földrajz verseny 

10. Gloria Victis történelmi verseny 

11. Cultura Nostra történelmi verseny 

12. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 

13. Kerületi  környezetvédelmi verseny 

14. Elsősegélynyújtó verseny 

15. Katasztrófavédelmi verseny 

16. Csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó verseny 

 

Iskolai versenyek, vetélkedők 

1. Szavalóverseny 

2. Mátyás-vetélkedő 

3. Szónokverseny 

4. Informatikai vetélkedők (szoftverkezelői, programozói) 

5. Angol nyelvi verseny 

6. Német nyelvi verseny 

7. Sporthét (őszi és tavaszi forduló) 

8. Környezetvédelmi verseny 

 

Megbízások, felelősök 

Közalkalmazotti tanács:  Lendvainé Kovács Erika, Loj Zsuzsanna, Müller Janka 

A szakszervezet titkára:          Ujlaki Csilla 

Diákönkormányzatot segítő:  Juhász Marianna 

Beiskolázási felelős:        Boros Tamás 

Hangosítási felelős:   Torontáli Ferenc       

Tankönyvfelelős:      Tóthné Szarka Tünde 

 

Munkaközösség-vezetők: 

Osztályfőnöki:        Juhász Jenőné 

Humán:    Lendvainé Kovács Erika 

Történelem:   Miskolczi Eszter 

Matematika–fizika:  Müller Janka 

Természettudományi: Ujlaki Csilla 

Angol nyelvi:  Kasné Havas Erika 

Német nyelvi:  Farkas Irina 

Műszaki-informatikai: Ökrösné Baranyi Edit 

Testnevelés:   Haeffner Gábor 
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Teremfelelősök 

1 Miskolczi Eszter 

2  Ligety Gyöngyi 

3    Major Tibor  

101   Farkas Irina 

102  Kasné Havas Erika 

103  Gőghné Béres Katalin 

104  Juhász Jenőné 

106  Kopcsák Andrea 

201  Juhász Jenőné 

202  Mándoki Ferenc 

203  Lendvainé Kovács Erika 

204  Ujlaki Csilla 

208  Papp Ágnes 

209 Éles Gergely 

210 Loj Zsuzsanna 

211 Hajduné Gyurkovics Zsuzsanna 

01  Szmorad Csaba 

02  Török Ljudmila 

03    Tóthné Szarka Tünde  

4   Haeffner Gábor 

 

Számítógépes termek, nyelvi laborok: 

105  Ökrösné Baranyi Edit 

205  Markovics László 

206     Nagy Péter 

207 Karsai Győzőné 

 

Szakmai laborok, stúdió:  

  Torontáli Ferenc 

 

Tornaterem, öltözők, MLTC-pálya és -öltözők :  

Haeffner Gábor, Csík Krisztina, Toncsné Gerstenbrein Ágnes, Karmacsi 

Krisztina 

 

 

Budapest,  2015. augusztus 28. 

 

 

_______________________ 

igazgató 

 

 

 

_______________________     ______________________ 

 hitelesítő         hitelesítő 


