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A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 

2016/2017. tanévi munkaterve 

 
 

A 2016/2017. 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. 2017. január 1-jével a 134/2016. (VI. 10.) kormányrendelet alapján megváltozik az 

iskola működtetője. Az épület működtetésével kapcsolatos, eddig a Budapest Főváros 

Önkormányzatához tartozó feladatokat a nagy állami szervezet, a Klebelsberg 

Központ veszi át. Ezzel egyidejűleg megszűnik a Budapest XVI. Tankerület, és 

intézményünk az Észak-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységébe kerül.  Az 

átállással kapcsolatos tanügy-igazgatási és egyéb feladatok várhatóan komoly 

adminisztrációs terhet jelentenek. 

 

2. A 2017. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségit szabályozó kormányrendelet 

egyes változásainak hatálybalépése miatt jelentős újdonságok várhatók. Pedagógiai 

munkákat – különösen az utolsó évfolyamon – ennek megfelelően kell meg-

szerveznünk. Iskolánk ebben a tanévben kijelölt őszi érettségi vizsgaközpont. A 

vizsgák megszervezése a tanévnek ebben a szakaszában ismét jelentős terhet jelent. 

 

3. Gimnáziumi tagozatos osztályainknak a kiemelt tantárgyakban való sikeresebb 

előrehaladásáért az idei tanévtől a munkaközösségek által kidolgozott és elfogadott 

évfolyamszintű elvárásrendszer bevezetésére kerül sor. Az elvárásrendszerben 

rögzített tevékenységformák alkalmazása, esetleges korrekciója fontos feladatunk. A 

tagozatos osztályokhoz kapcsolódó kiemelt tantárgyakból eddig is szervezett év végi 

vizsgákat új rendben, ún. vizsganapokon bonyolítjuk le. 

 

4. Módszertani kultúránk folyamatos felülvizsgálatának és megújításának jegyében az 

további lépéseket teszünk a projektoktatás eszköztárának kipróbálásában. Az előző 

tanév tapasztalataira építve megszervezzük a digitális témahetet, illetve a 

fenntarthatóság-környezettudatosság témahetét. Ez utóbbi keretében külön 

projektnapot szervezünk, melyhez minden munkaközösség kapcsolódik. 

 

5. Iskolánk 2016-ban 85. tanévét kezdi meg. Az évforduló alkalmából a Corvin 

történetéhez, ismertté-híressé vált régi tanítványaihoz kapcsolódó képes kiállítást 

szervezünk. 
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További feladataink 

 

 A 2015/2016. tanévben iskolánkban is sor került az első tanfelügyeleti-szakértői 

látogatásokra, illetve pedagógus minősítő eljárásokra. Ezekhez kapcsolódóan 

bevezetésre került a belső minősítés új rendszere is. A jelenlegi tanévben újabb 

kollégák minősítésére kerül sor. A folyamatosan változó jogszabályi háttér követése, 

az ehhez igazodó előkészítő munka és a belső minősítés rendszerének működtetése 

ebben a tanévben is feladatunk. A minősítő rendszer elemeként folytatjuk az 

óralátogatásokat és az ehhez kapcsolódó tapasztalatcserét. 

 

 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.  

 

 Általános iskolai beiskolázási rendszerünk fontos eleme az iskola képzésformáinak 

megismertetése és népszerűsítése különböző fórumokon (általános iskolák 

osztályfőnöki órái és szülői fórumai, sulibörzék, pályaválasztási kiállítások stb). 

Több éve végzett ilyen irányú tevékenységünket újra kell gondolni, megjelenésünket 

erősíteni kell. 

 

 A felsőoktatásban való továbbtanulást, illetve a pályaválasztást segítő rendszerünket 

tovább bővítjük. Az eddigieknél szélesebb körű tájékoztatással (pl. karriernap 

szervezése) segítjük nemcsak a végzős, hanem már az alacsonyabb évfolyamon 

tanuló diákjainkat is.  Továbbtanulásukat, pályájukat igyekszünk nyomon követni, a 

pályakövetési rendszerből kapott adatokat hasznosítani az iskolai tájékoztatás során. 

 

 A digitális oktatás különböző formáinak használata a diákok és a szülők részéről is 

fokozott elvárás, a pedagógusok által is egyre gyakrabban szorgalmazott lehetőség, 

eszköz. A tanév feladata egy online e-learning keretrendszer (Moodle) iskolai 

bevezetésének megtervezése, anyagi forrásainak megpályázása, úgy hogy az a 

2017/2018-as tanévtől kezdve a szervezett tananyag-megosztás hatékony eszköze 

lehessen. A belső továbbképzések rendszerében továbbra is igyekszünk egyéb, a 

digitális oktatás eszközrendszerébe tartozó munkaformákat (pl. Redmenta) bevonni 

mindennapi munkánkba. 

 

 Az iskolai tehetséggondozás keretében intézményünk csatlakozik a Tehetségpontok 

szervezetéhez, regisztrált tehetségponttá válunk. Célunk a tehetségek felfedezése, 

tanácsadás, pályaorientáció, a tehetséges tanulók ellátása személyre szabott 

információkkal ezen a szervezeti hálón keresztül is. További célunk más 

tehetségpontok jó gyakorlatainak megismerése, intézményi bevezetése. 

 

 A központi munkaközösségi értekezleteken, központi és helyi továbbképzéseken való 

részvétel. A megszerzett információk, tapasztalatok ismertetése az iskolai 

munkaközösségi értekezleteken. A munkaközösségek szerepének növelése, a 
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munkaközösségek és munkaközösség-vezetők munkájának összehangolása. A 

munkaközösségek „belső továbbképzéseinek”, illetve az ingyenes akkreditált 

továbbképzéseken való részvétel további szorgalmazása. 

 

 Az iskolai honlap szerkezetének tartalommal történő folyamatos feltöltése, 

karbantartása. A honlap intenzív bekapcsolása a beiskolázási folyamatba és az iskolai 

életbe. A Corvin hivatalos facebook oldalának működtetése, új, az intézményi 

kapcsolatok működtetésére alkalmas digitális csatornák keresése. 
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      Ütemterv 
 

Szorgalmi időszak:    2016. szeptember 1-től, 

az alsóbb évfolyamokon:   2017. június 15-ig 

a végzős évfolyamokon:   2017. május 4-ig. 

Az I. félév vége:     2017. január 20. 

 

Őszi szünet:      2016. november 2-4. 

Téli szünet:      2016. december 22. – 2017. január 2. 

Tavaszi szünet:      2017. április 13. – április 18. 

 

Érettségi vizsgák 

az október-novemberi vizsgaidőszakban 

Írásbeli vizsgák   2016. október 14-27. 

 Szóbeli vizsgák 

  Középszinten  2016. november 21-25. 

  

a május-júniusi vizsgaidőszakban 

Írásbeli vizsgák   2017. május 5-26. 

 Szóbeli vizsgák 

  Középszinten  2016. június 19-30. 

   

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:     2017. február 3. 

2017. július 3. 

 

Szülői értekezletek (és szaktanári fogadóórák): 

2016. szeptember 21. szerda 17 óra 

2017. január 30. hétfő          17 óra 

2017. április 11. kedd  17 óra 

 

Ifjúsági nap:      2017. május 4. 

Nyílt hét:      2016. november 14-18. 

Országos kompetenciamérés:  2017. május 24.  

Fizikai állapot felmérése:   2017. január 9-április 30. 

Testvériskolai látogatások:   2016. október 8-14. / 2017. március-április 

 

Tanítás nélküli munkanapok:   

2016. szeptember 16. (tanulmányi kir.) 

2016. október 15.  (továbbképzés) 

2016. november 21.  (továbbképzés.)  

2017. február 3.  (nevelőtestületi ért) 

2017. május 4.  (diáknap) 

2017. május 5.  (ballagás)   
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Iskolai ünnepélyek, megemlékezések és felelőseik 

 

2016. 

szeptember 1.      Tanévnyitó ünnepség  10. évfolyam osztályfőnökei 

                  

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

október 21. megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

                                                humán munkaközösség 

 

október 19. és 20. gólyavetélkedő, gólyabál  9–10. évf. osztályfőnökei 

október 27.    apródavatás  

                                          

november 20. szalagavató    11. évfolyam osztályfőnökei 

 

december 5. Mikulás    osztályfőnökök 

 

december 20. karácsonyi ünnepségek  osztályfőnökök 

 

 

2017.                                         

február 22.   Mátyás-vetélkedő   humán munkaközösség 

február 24.  Mátyás király szobrának megkoszorúzása   

                                       

 

február 23.       megemlékezés a kommunista diktatúrák álozatairól  

humán munkaközösség 

 

március 14.  az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplése 

                                             humán munkaközösség 

április 19.  megemlékezés a holokauszt áldozatairól  

                                          humán munkaközösség 

 

május 5.  ballagás    11. évfolyam osztályfőnökei 

 

június 2.  nemzeti összetartozás emléknapja 

        humán munkaközösség 

                               

június 22.  tanévzáró ünnepély   10. évfolyam osztályfőnökei 

                  

   

 

Témahetek és projektnap 

Digitális témahét:      2017. április 3-7. 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete:  2017. április 24-28. 

 iskolai projektnap:     2017. április 28. 
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Versenyek 

Regionális és országos versenyek 

1. OKTV 

2. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny 

3. Arany Dániel matematika verseny 

4. Kárpát-medence földrajz verseny 

5. Gloria Victis történelmi verseny 

6. Cultura Nostra történelmi verseny 

7. Horváth Mihály történelmi verseny 

8. Eötvös József szónokverseny    

9. Kazinczy Ferenc szépkiejtési verseny iskolai fordulója 

10. Juvenes Translatores fordítóverseny 

11. Angol nyelvi vita- és szónokverseny 

12. Angol nyelvi történetírói verseny 

13. Implom József helyesírási verseny 

14. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 

15. Kerületi környezetvédelmi verseny 

16. Elsősegélynyújtó verseny 

17. Katasztrófavédelmi verseny 

18. Csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó verseny 

19. Diákolimpia 

20. Országos futóversenyek 

 

Iskolai versenyek, vetélkedők 

1. Szavalóverseny 

2. Mátyás-vetélkedő 

3. Irodalmi portfólió készítő verseny  

4. A zene világnapja vetélkedő 

5. Kodály 135 – kerületi csapatverseny 

6. Informatikai vetélkedők (szoftverkezelői, programozói) 

7. Angol nyelvi verseny 

8. Német nyelvi verseny 

9. Sporthét (őszi és tavaszi forduló) 

10. Környezetvédelmi verseny 

 

Iskolai szintű tanulmányi kirándulások 

Látogatás a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központba 2016 ősze 

Adventi kirándulás Bécsbe      2016. december 

Sítábor        2017. január 

Ludwigsburgi testvériskolai programok    2017 tavasza 

Látogatás a győri Audi gyárban     2017 tavasza 

Angliai kirándulás       2017. május 

Nyári táborok Sarudon      2017. július-augusztus 

A természettudományos munkaközösség hagyományos látogatásai 

Történelem és humán munkaközösség hagyományos látogatásai 
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Megbízások, felelősök 

Közalkalmazotti tanács:  Lendvainé Kovács Erika, Müller Janka 

A szakszervezet titkára:          Ujlaki Csilla 

Diákönkormányzatot segítő:  Juhász Marianna 

Beiskolázási felelősök:        Loj Zsuzsanna, Juhász Jenőné 

Hangosítási felelős:   Szmorad Csaba       

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 

 

Teremfelelősök 

1 Miskolczi Eszter 

2  Ligety Gyöngyi 

3    Major Tibor  

101   Müller Janka 

102  Kasné Havas Erika 

103  Gőghné Béres Katalin 

104  Orbán Enikő 

106  Markovics László 

201  Juhász Jenőné 

202  Mándoki Ferenc 

203  Lendvainé Kovács Erika 

204  Ujlaki Csilla 

208  Papp Ágnes 

209 Éles Gergely 

210 Loj Zsuzsanna 

211 Szmorad Csaba 

01  Haeffner Gábor 

02  Török Ljudmila 

03    Tóthné Szarka Tünde  

4   Kertesy Rita 

 

Számítógépes termek, nyelvi laborok: 

105  Ökrösné Baranyi Edit 

205  Markovics László 

206     Nagy Péter 

207 Karsai Győzőné 
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Tornaszoba, kisépület öltözői: 

  Toncsné Gerstenbrein Ágnes 

 

Tornaterem, öltözők:  

Haeffner Gábor, Kertesy Rita, Toncsné Gerstenbrein Ágnes, Tóth Orsolya 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest,  2016. augusztus 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

igazgató 

 

 

 

_______________________     ______________________ 

 hitelesítő         hitelesítő 


