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2017 – 2018-ES TANÉV MUNKATERVE 

A kötelező tanítási napok száma szakgimnáziumban: 178 nap, a gimnáziumban 179 nap. 

A tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek)  

utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek).  

A végzős évfolyamok esetében az utolsó tanítási nap 2018. május 3. (csütörtök). 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 

Tanítási szünetek: 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 

27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).  

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 

22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

  A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 

28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

Igazgatói szünetek: gimnáziumban 7 nap szakgimnáziumban 8 nap (ebből, 1 napot a DÖK szervezésében használ-

hatunk fel, 1 napot pályaorientációs tevékenységre kell fordítani) 

 pályaorientációs nap december 12. kedd (1. nap) 

 december 22. (péntek) (2. nap) 

 március 10. (szombat) (3. nap) 

 március 28 (szerda) (4. nap) 

 április 21. (szombat) (5. nap) 

 az érettségi szünetben 2 nap (6. és 7. nap) 

 szakképzési évfolyamokon a 8. napról a műszaki és informatikai munkaközösségek döntenek, a szakgimnazis-

ták szakmai napjáról.  

Kiemelt feladatok: 

 az intézményi önértékelési rendszer megoldása 

 az iskolai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása 

 az iskola külső kapcsolatainak megerősítése (szülőkkel, környező iskolákkal, intézményekkel) 

 a nevelőtestület egységének erősítése 

 a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése 

 nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt /NETFIT/ 9-12. évfolyamon 

Kiemelt nevelési feladatok: 

 tanulás tanítása osztályfőnöki órákon vagy tanítási órán 

 órai, órán kívüli fegyelem megerősítése 

 egészséges életmódra nevelés. környezettudatosságra nevelés, pénzügyi kultúra fejlesztése, az Öko-iskolai pá-

lyázat feladatainak teljesítése 

 a DÖK és a tanulói közösségek megerősítése 

 az otthoni és az iskola nevelés jobb összehangolása 

 az iskola partneri kapcsolatainak továbbfejlesztése a szülők közösségével, a környező iskolákkal, intézmé-

nyekkel, vállalatokkal 

 iskolánk széleskörű bemutatása, további népszerűsítése 

Kiemelt oktatási feladatok: 

 tanórákon a csoportmunka, a tanórai differenciálás, tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése 

 diagnosztizáló felmérés szükség szerint a 9. évfolyamon 

 a tantárgyi követelmények ismertetése írásban a tanulókkal és a szülőkkel 

 a meglévő IKT eszközök hatékonyabb használata, újabb eszközök beszerzése érdekében pályázatok, támoga-

tók felkutatása 

 a lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás 

 tehetséggondozás a tanórán és tanórán kívül 

 matematika tantárgyból évfolyam szintű mérések. (évente egy alkalommal) 

Témahetek:  

1. pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között 

2. digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között 

3. fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között 

Versenyek, pályázatok: 

 OKTV versenyen való részvételre felkészítjük tanulóinkat 

 OSZTV és SZKTV versenyeken való részvétel 
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 matematika versenyeken vesznek részt tanulóink (Arany Dániel matematika verseny,  

Zrínyi Ilona matematika verseny, Apáczai matematika verseny, Medve matematika verseny) 

 Pest Megyei Történelemverseny 

 szavalóverseny Aszód, Hatvan 

 helytörténeti vetélkedő, Aszód 

 olvasópróba, irodalmi vetélkedő, Aszód 

 Goethe Institut nyelvi programjain való részvétel 

 próbanyelvvizsga Hatvanban ( március-április 

 francia nyelvi verseny Debrecen 

 francia nyelvű helyesírás verseny 

 nyelvi akadályverseny (francia nyelvű) 

 francia sanzonéneklési verseny 

 idegen nyelvi versenyeken vesznek részt tanulóink (Zipernowski nemzetközi verseny, „Play and win” orszá-

gos levelező verseny, TEMPUS Fiatal fordítók versenye) 

Versmondó és rejtvényfejtő versenyeket szervezünk 

 Karaoke versenyt rendezünk a francia-magyar két tanítási nyelvű iskoláknak 

 MDSZ Diákolimpia és szakszövetség által szervezett V-VI. kcs. fiú, lány Floorball kis- és nagypályás, illetve 

Unihoki bajnokság (körzeti, megyei, országos elődöntő, országos döntő) 

 floorball kis- és nagypályás bajnokság 

 katasztrófavédelmi verseny 

 Samsung elektronikai verseny  

 pénzügyi ismeretek versenye 

Kapcsolattartás termelő üzemekkel, általános iskolákkal:  

 látogatás: 12-13-14. évf. IMI, BOSCH, Hungaro SLR, Gépgyár, Alutech, Suzuki, Mercedes, Audi gyárakba. 

 informatika szakma népszerűsítő foglalkozás a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak 

 gépész szakma népszerűsítő foglalkozás a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak (játékos 

CNC alapok, AutoCAD kóstolgatás, tanulmányi versenyek az elektronikus felületen) 

 általános iskolák látogatása, kihelyezett osztályfőnöki órák, népszerűsítő foglalkozások  

Színház, kiállítás, múzeum és sportrendezvények látogatása:  

 színházlátogatás évi 2-3 alkalommal 

 Petőfi Múzeum: Aszód, Budapest 

 Parlamenti különóra 

 Terror Háza  

 Szoborpark 

 Nemzeti Színház „SÖR” angol nyelvű előadásain 

 számítástechnikai kiállítás 

 SZIE Gépmúzeum Gödöllő 

 Vásárterület szakmai kiállítás 

Cserekapcsolatok: 

 Rimaszombati Tompa Mihály Református Líceum 

 Rákóczi Szövetség 

Tanulmányi kirándulások osztályonként: 2018. május 9 -10. között 2 nap  

Szülői értekezletek: 

 2017. szeptember 12. Szülői értekezlet  

 2017. november 21. Fogadóóra 

 2018. február 6. Szülői értekezlet  

 2018. április 17. Szülői értekezlet + Fogadóóra  

Fogadóórák: Szülői értekezletek után, valamint külön rend szerint, amelyet a honlapunkon feltűntetünk.  

Időpont Feladat 

SZEPTEMBER 

Szeptember 1. (péntek) 

8:00 

Tanévnyitó ünnepség az első órában 

Első tanítási nap: 2-5. osztályfőnöki óra 

(házirend, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás, ellenőrzők kitöltése, 

adatok egyeztetése.) 

Szeptember 12. (kedd) 17:00 - 18:00 
Szülői értekezletek 

 

18 órakor SZMK alakuló értekezlet 
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Szeptember hónap 
Az iskola belső környezetének, udvarának ápolása. (Kiemelten a mű-

helyépület hátsó része.) 

Szeptember 22. (péntek) Jelentkezés az OKTV versenyekre 

Szeptember 22. (péntek) Kezdő osztályok kitöltött törzslapjainak leadása 

Szeptember 25. (hétfő) 
Testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó szakorvosi felmentések leadási 

határideje  

Szeptember 26. (kedd) Tantestületi értekezlet 

OKTÓBER 

Október 3. (kedd) Vezetői értekezlet 

Október 6. (péntek) Megemlékezés az aradi vértanúkról  

Október 10. (kedd) Munkaközösségi értekezletek 

Október 13. (péntek) Egészségünkért nap  

Október 19. (csütörtök) Parktakarítás 

Október 20. (péntek) Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján  

Október 24. (kedd) A szalagavató műsortervének leadása 

Október 24. (kedd) Tantestületi értekezlet 

Október 25 (szerda) Diákparlament 

Október 26. (csütörtök) Halloween Party a környező 7-8. osztályos tanulók számára. 

Október 27. (péntek) Szalagavató műsor forgatókönyvének elkészítése 

NOVEMBER 

November  

Őszi szünet 

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2017. november 6. (hétfő). 

November hónapban 

adott napokon 
OKTV versenyek helyi fordulói 

November 6. (hétfő) Szünet utáni első tanítási nap 
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November 7. (kedd) Vezetői értekezlet 

November 14. (kedd) Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról 

November 14. (kedd)  Munkaközösségi értekezletek 

November 17. péntek Szalagavató főpróba 

November 18. (szombat) Szalagavató  

November 21. (kedd) 
17:00 Fogadóórák 

18:00 SZMK gyűlés 

November 22 -24. 

(szerda, csütörtök, péntek) 

Nyílt napok az iskolánkban 

 8 órától általános tájékoztató 

½ 10-től bemutató órák  

November 24. Adventi kirándulás Bécs/Graz 

November 28. (kedd) Tantestületi értekezlet 

DECEMBER 

December 5. (kedd) Vezetőségi értekezlet 

December 6. (szerda) Mikulás az iskolában 

December 6. (szerda) Mikulás napi ünnepség az alkalmazottak gyermekeinek 

December 12. (kedd) 
Pályaorientációs nap  

Igazgatói szünet (1. nap) Tanítás nélküli munkanap 

December 21. (csütörtök) 
Karácsonyi ünnepség osztályközösségi szinten 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

December 22. (péntek) Igazgatói szünet (2. nap) 

December 22-január 2. 

Téli szünet 

2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítá-

si nap 2018. január 3. (szerda). 

JANUÁR 

Január 3. (szerda)  Téli szünet utáni első tanítási nap 

Január 8-12. Osztályozó vizsgák magántanulók részére 

Január 20. (szombat) 

10:00 
Egységes írásbeli felvételi vizsgák 

Január 25. (csütörtök) 

14:00 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 

Január 26. (péntek) 
I. félév utolsó tanítási napja 

Osztályozó konferenciák 
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FEBRUÁR 

Február 2. (péntek) 

Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről, ellenőrző könyvek ki-

osztása  

Félévi beszámolók leadása 

Február 6. (kedd) 
Félévzáró tantestületi értekezlet 

Szülői értekezletek  

Február 9. (péntek) Jótékonysági bál 

Február 15. (csütörtök) 
Az érettségi vizsgákra és a technikusi vizsgákra való jelentkezések le-

adása 

Február 23. (péntek) 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól.  

Rendkívüli osztályfőnöki óra 

Február 24. (szombat) Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

Február 27. (kedd) 
Tantestületi értekezlet  

Petőfi-nap forgatókönyvének elkészítése 

MÁRCIUS 

Március 3. (szombat) Karaoke verseny 

Március 6. (kedd) Vezetőségi értekezlet 

Március 8. (csütörtök) Pótló szóbeli felvételi vizsgák 

Március 5 – 9.  Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

Március 10. (szombat) Igazgatói szünet (3. nap) 

Március 13. (kedd) Munkaközösségi értekezlet 

Március 14. (szerda)  
Petőfi-nap 

Március 15-i ünnepi műsor 

Március 27. (kedd)  
Fordított nap 
1000 perces sportnap 

Március 28. (szerda) Igazgatói szünet (4. nap) 

ÁPRILIS 

Április hónap folyamán Szakmák éjszakája rendezvény 

Április hónap folyamán Szakmák hete 
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Április 4.  

Tavaszi szünet 

2018. március 28-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-

tási nap 2018. március 27. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2018. április 4. (szerda). 

Április 9 – 13.  Digitális témahét 

Április 10. (kedd) 

Tantestületi értekezlet: a 2017. évi kompetenciamérés értékelése 

Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról  

Ballagás forgatókönyvének elkészítése  

Április 11. (szerda) 
Költészet napja 

Matematika tantárgyból évfolyam szintű mérések 

Április 16. (hétfő) 
Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól 

Rendkívüli osztályfőnöki óra 

Április 30-ig A tanulók fizikai állapotának felmérése  

Április 30-ig Szóbeli próba érettségi a szakgimnázium végzős tanulói számára 

Április 17. (kedd) 

Szülői értekezletek és fogadóórák 

17-től Szülői értekezletek 

18-tól Fogadóórák 

Április 21. (szombat) Igazgatói szünet (5. nap) 

Április 23 – 27.  
Fenntarthatóság – környezettudatosság  

témahete 

Április 24. (kedd)  Tantestületi értekezlet 

MÁJUS 

Május 3. (csütörtök) 

A végzős osztályok utolsó tanítási napja 

Vidámballagás  

Osztályozó konferencia 

Szerenád 

Május 5.  Ballagás 

Május 7-május 28. Írásbeli érettségi vizsgák 

Május 7. (hétfő) 

Május 8. (kedd) 
Igazgatói szünet (6. és 7. nap) 

Május 9-10. . Tanulmányi kirándulások (2 nap) 

Május 14-től Szakmai vizsgák írásbeli 

Május 15. (kedd) Munkaközösségi értekezletek 

Május 18. (péntek) A mozi éjszakája 

Május 23. (szerda) Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

Május 29. (kedd)  Tantestületi értekezlet 
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JÚNIUS 

Június 4. (hétfő) Nemzeti összetartozás napja 

Június 4-8.  Osztályozó vizsgák a magántanulóink részére 

Június 5. (kedd) Vezetői értekezlet 

Június 12. (kedd)  Munkaközösségi értekezlet 

Június 14. (csütörtök) Tanítás után juniális az iskola parkjában 

Június 15. (péntek). 
Utolsó tanítási nap 

Osztályozó konferencia 

Június 18-29. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák  

Június 22. (péntek) 8 óra Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás 

Június 21. (csütörtök) Beiratkozás  

Június 26-ig Munkaközösségi és osztályfőnöki beszámolók, statisztikák leadása 

Június 29. (péntek) Tanévzáró tantestületi értekezlet 

JÚLIUS AUGUSZTUS 

2018. július 1-től 
Szabadságolások, nyári programok  

Nyári ügyelet: külön beosztás szerint 

2018. augusztus 21. (kedd) Bejelentkezés (tervezett)  

Augusztus 22-30. Sportlétesítmények karbantartása 

2018 augusztus 23.  

(csütörtök) 
Javítóvizsgák 

2018 augusztus 31. (péntek)  Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

 

A munkatervet a nevelőtestület a 2017. augusztus 31-én tartott tanévnyitó értekezleten megvitatta és elfogadta. 

Aszód, 2017. augusztus 31. Némethné Holló Krisztina 

 igazgató 


