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2021– 2022 tanév munkaterve 

A kötelező tanítási napok száma szakgimnáziumban: 179 nap, a 

gimnáziumban 180 nap. 

A tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda)  

utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).  

A végzős évfolyamok esetében az utolsó tanítási nap 2022. 

április 29. (péntek). 

A tanítási év első féléve 2021. január 21-ig tart.(péntek) 

Tanítási szünetek: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. 

(kedd). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. 

(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. 

(szerda). 

Igazgatói szünetek: gimnáziumban 7 nap szakgimnáziumban 8 nap 

(ebből, 1 napot a DÖK szervezésében használhatunk fel, 1 napot 

pályaorientációs tevékenységre kell fordítani) 

 december 11. (1. nap) pályaorientáció 

  december 20. és 21. (2. nap) (3. nap) 

 április 13 (4. nap) munkaközösségek módszertani napja  

 május 2. és 3. az írásbeli érettségi első két napja (5. és 6. nap)  

 május 6. szakgimnazisták szakmai napja (7. nap) 

 június 15. Juniális (8. nap) (DÖK)  

 

Témahetek:  

  „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. 

között, 

 Digitális Témahét 2022. április 4–8. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között, 

 Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

Megbeszélések, értekezletek ideje: kedd 8. óra 

Rendje:  
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 hónap 1. keddje vezetőségi értekezlet (iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők, DÖK segítő) 

 hónap 2. keddje munkaközösségi értekezlet 

 hónap 3. keddje osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

osztályértekezletek 

 hónap 4. keddje tantestületi értekezlet 

Iskolavezetői értekezlet: minden hétfőn 9-12 óráig 

Kiemelt feladatok: 

 beiskolázás erősítése 

 lemorzsolódás csökkentése  

 az iskola külső kapcsolatainak megerősítése (szülőkkel, környező 

iskolákkal, intézményekkel) 

 az oktatói testület egységének erősítése 

 a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése 

 iskolánk széleskörű bemutatása, további népszerűsítése 

o felvételi előkészítő a magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból: 2021. december 7., 14. és 2022. január 4., 

11., 18. 

o a nyílt napokon nyílt tanórák megtartása  

o  általános iskolák pályaorientációs óráinak és beiskolázási 

szülői értekezleteinek látogatása  

o hirdetések megjelenítése a különböző médiákon keresztül 

Kiemelt nevelési feladatok: 

 az iskola tisztaságának a környezetünk és értékeink megóvása 

 tanulás tanítása osztályfőnöki órákon vagy tanítási órán 

 órai, órán kívüli fegyelem megerősítése 

 egészséges életmódra nevelés, környezettudatosságra nevelés, 

pénzügyi kultúra fejlesztése, az Örökös Öko-iskolai pályázat 

feladatainak teljesítése 

 a DÖK és a tanulói közösségek megerősítése 

 az otthoni és az iskolai nevelés jobb összehangolása 

  

Kiemelt oktatási feladatok: 

 tanórákon a csoportmunka, a tanórai differenciálás, tanulói 

tevékenykedtetés előtérbe helyezése 

 diagnosztizáló felmérés szükség szerint a 9. évfolyamon 
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 a tantárgyi követelmények ismertetése írásban a tanulókkal és a 

szülőkkel 

 a meglévő IKT eszközök hatékonyabb használata, újabb eszközök 

beszerzése érdekében pályázatok, támogatók felkutatása 

 a lemaradó és a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás, 

mentorálás 

 matematika tantárgyból évfolyam szintű mérések. (évente egy 

alkalommal) 

Értékelések:  

 tanulók munkájának, tevékenységének értékelése szóban és 

írásban  

 az írásbeli számonkérések százalékos értékelése 

 diagnosztizáló felmérés a bejövő osztályokban 

 osztályfőnöki értékelések: félévkor és évvégén 

 szaktanári értékelés év végén, (összehasonlítás az előző év 

eredményével) 

 igazgatói értékelés: félévkor és év végén 

 pedagógusok értékelése, ellenőrzése: ellenőrzési terv alapján 

 intézményi önértékelés 

Versenyek, pályázatok:  

 Bekapcsolódás az országosan meghirdetett versenyekbe OKTV 

OSZTV SZKTV, ÁSZÉV 

 Apáczai és Zrínyi Ilona matematika versenyek 

 Frankofón dalverseny (chanson) 

 Szépkiejtési verseny 

 Slam-verseny (Pásztó) 

 Debreceni nyelvi verseny 

 Szépirodalmi fordítóverseny (Miskolc) 

 Nagy Frankofón Tollbamondás (ELTE) 

 Felkészítés a DELF Junior nyelvvizsgára 

 Centrum futsal  

 Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Program (körzeti, megyei, 

országos) 

 Országos Katasztrófavédelmi Vetélkedő  

 Petőfi iskolák közötti tornák 

 Pénziránytű Alapítvány által meghirdetett versenyek 
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Színház, kiállítás, múzeum és sportrendezvények látogatása:  

 színházlátogatás évi 2-3 alkalommal 

 Petőfi Múzeum: Aszód, Budapest 

 Parlamenti különóra 

 Író – olvasó találkozó az aszódi könyvtárban 

 számítástechnikai kiállítás 

 SZIE Gépmúzeum Gödöllő 

 Vásárterület szakmai kiállítás 

 Utazás a Rákóczi Szövetség támogatásával  

Tanulmányi kirándulások osztályonként: 2021. május 13. és 14.  

Szülői értekezletek: 

 2021. szeptember 14. Szülői értekezlet  

 2021. november 16. Fogadó órák 

 2022. február 8. Szülői értekezlet  

 2022. április 12. Szülői értekezlet + Fogadóóra  

 

Időpont Feladat Felelős 

2021 szeptember 

Szeptember 

1.  

8:00 

Első tanítási nap:  

Tanévnyitó ünnepség az első órában 

2-4. osztályfőnöki óra 

(házirend, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

oktatás, ellenőrzők kitöltése, adatok 

egyeztetése.)  

Elektronikus napló adatellenőrzése 

Kollégiumi szülői értekezlet 

igazgató, 

Igazgatóhelyettesek 

(műsorért felelősök a 

10. évfolyam 

osztályfőnökei) 

Szeptember 

8.  
Csoportbontások leadása 

osztályfőnökök   

szaktanárok 

Szeptember 

8.  

Tavalyi bizonyítványok, naplók, 

törzskönyvek, záradékolása, lezárása, 

leadása az Igazgatóhelyetteseknél 

osztályfőnökök,  

Leitli Gabriella 

Szeptember 

8.   
A szalagavató előkészítése, megbeszélése  

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

11-12. évfolyamos 

osztályfőnökök   
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Szeptember 

14.  17:00 - 

18:00 

Munkaközösségi értekezletek 

Szülői értekezletek 

18 órakor SZMK alakuló értekezlet 

igazgató, 

osztályfőnökök    

Szeptember 

15.  

15:00 

Tanmenetek leadása a munkaközösség 

vezetőnek 

szaktanárok, 

munkaközösség-

vezetők 

Szeptember 

17.  
Jelentkezés az OKTV versenyekre 

munkaközösség-

vezetők, szaktanárok  

Szeptember 

17.  

Kezdő osztályok kitöltött törzslapjainak 

leadása 

A 9. évfolyam 

osztályfőnökei, 

általános 

igazgatóhelyettes 

Szeptember 

21.   
Osztályfőnöki munkaközösségi értekezletek 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök    

Szeptember 

24.  

Testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó 

szakorvosi felmentések leadási határideje  

testnevelés 

munkaközösség. 

Szeptember 

24. 

Egészségünkért nap  

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap (Magyar 

Diáksport Napja). 

természettudományos 

munkaközösség 

Szeptember 

28.  
Tantestületi értekezlet vezetőség 

2021. október 

Október 

folyamán 

Környező iskolák látogatása¸ képzéseink 

népszerűsítése 
vezetőség 

Október 4-

8. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Kakuk Erzsébet 

Juhász Edit 

Október 5.  

Vezetői értekezlet 

A szalagavató (végzősök) műsortervének 

leadása 

igazgató 

Október 12.  Munkaközösségi értekezletek 
munkaközösség 

vezetők 

Október 12.  
Szalagavató műsor forgatókönyvének 

elkészítése 

ballagtató 

osztályfőnökök    
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Október 15. Szalagavató főpróba 
végzős 

osztályfőnökök   

Október 16. SZALAGAVATÓ 

vezetőség 

11-12. évfolyam 

osztályfőnökei 

Október 19.  Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

igazgatóhelyettes, 

végzős 

osztályfőnökök, 

Október 13.  Diákparlament DÖK  

Október 22.  
Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulóján  

Könczöl Rita és a 12. 

évfolyamos 

osztályfőnökök 

2021. november 

2021. 

október 23-

tól 2021. 

november 

1-ig  

Őszi szünet 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. október 22. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). 

 

November 

hónapban 

adott 

napokon 

OKTV versenyek helyi fordulói 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

November 

2.  
Vezetői értekezlet igazgató 

November 

5.  
Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról osztályfőnökök   

November 

9.   
Munkaközösségi értekezletek 

munkaközösség 

vezetők 

November 

16.  

Osztályfőnöki értekezlet 

16:00 SZMK gyűlés  

17:00 Fogadóórák 

igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök   

November 

23.  
Tantestületi értekezlet vezetőség 
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November 

17 -19. 

(szerda, 

csütörtök, 

péntek) 

Nyílt napok az iskolánkban 

 8 órától általános tájékoztató 

½ 10-től bemutató órák  

vezetőség, 

munkaközösség 

vezetők 

November 

25. 
Félévi vizsgák francia nvelvből 12.A  

2021. december 

December 

6.  
Mikulás az iskolában DÖK 

December7.  Vezetői értekezlet igazgató 

December 

11.  

Pályaorientációs nap 

Igazgatói szünet 

igazgatóhelyettes 

Péter Katalin 

December 

14.  
Munkaközösségi értekezletek 

munkaközösség 

vezetők 

December 

21.  

Karácsonyi ünnepség  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap  
osztályfőnökök 

December 

22.-január 

2. 

Téli szünet 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 

december 21. (kedd), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 

 

2022. január 

Január 4.  Vezetői értekezlet igazgató 

Január 10-

14. 

Osztályozó vizsgák egyéni tanrendű tanulók 

részére 

 

Igazgatóhelyettesek 

Január 10-

13. 

Félévi vizsgák (szóbeli) francia nyelvből a 

9-12 évfolyamon 

francia 

munkaközösség 

Január 11.  Munkaközösségi értekezletek 
munkaközösség 

vezetők 

Január 18.  Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Igazgatóhelyettes 
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Január 21.  
I. félév utolsó tanítási napja 

Osztályozó konferenciák 
igazgató 

Január 22. 

(szombat) 

10:00 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák 
általános 

igazgatóhelyettes 

Január 27.  

14:00 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 

általános 

igazgatóhelyettes 

Január 28.  

Szülők tájékoztatása a félévi eredményekről, 

ellenőrző könyvek kiosztása  

Félévi beszámolók leadása 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

területfelelősök 

2022. február 

Február 1.  Félévzáró tantestületi értekezlet 
igazgató¸ 

Igazgatóhelyettesek 

Február 1.  Vezetői értekezletek 
munkaközösség 

vezetők 

Február 8.  
SZMK ülés 16 órától  

Szülői értekezletek 17 órától 
osztályfőnökök  

Február 11.  Jótékonysági bál 

SZMK, alapítványi 

választmány, 

igazgató, 

osztályfőnökök 

Február 15.  
Az érettségi vizsgákra és a technikusi 

vizsgákra való jelentkezések leadása 

igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnökök    

Február 15.  Munkaközösségi értekezletek 
munkaközösség 

vezetők 

Február 22.  Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet igazgatóhelyettes 

Február 22.  A Magyar Parasport Napja 
testnevelés 

munkaközösség 

Február 25.  
Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól.  

Kakuk Erzsébet 

Balogh Péter 

Február 25.  Petőfi-nap forgatókönyvének elkészítése 

munkaközösség 

vezetők 

humán 

munkaközösség 
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2022. március 

Március 1.  Vezetői értekezlet igazgató 

Március 5. 

(szombat) 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében. 

általános 

igazgatóhelyettes 

Március 7 – 

március 11.  

Pénz 7 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

természettudományos 

munkaközösség 

Március 10.  Pótló szóbeli felvételi vizsgák 

általános 

igazgatóhelyettes, 

nyelvi 

munkaközösségek  

Március 8.  Munkaközösségi értekezlet 
munkaközösség 

vezetők 

Március 11.   
Petőfi-nap 

Március 15-i ünnepi műsor 

10. évfolyam 

osztályfőnökei 

Március 22.  Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Igazgatóhelyettes 

Március 26.  

Munkanap (március 14. helyett)   

A szóbeli felvételi munkanapunkkal 

teljesítjük.  

 

Március 29.  

Nevelőtestületi értekezlet 

(Kompetenciamérés és NETFIT eredmények 

értékelése)  

Igazgatóhelyettes 

Március 29.  Szülők értesítése a tanulmányi lemaradásról osztályfőnökök 

2022. április 

Április 1.  Ballagás forgatókönyvének elkészítése  

általános 

igazgatóhelyettes  

ballagtató 

osztályfőnökök   

ballagó 

osztályfőnökök 

Április 1. Fordított nap DÖK  

Április 4 – 

8.  
Digitális témahét 

munkaközösség 

vezetők 
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Április 5.  

Szülői értekezletek és fogadóórák 

17-től Szülői értekezletek 

18-tól Fogadóórák 

vezetőség, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Április 6.  Bac blanc  a 12.A osztálynak  
francia 

munkaközösség 

Április 13.  Munkaközösségek szakmai napja 

igazgató,  

munkaközösség 

vezetők 

2022. 

április 14-

től 2022. 

április 9-ig. 

Tavaszi szünet 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

 

Április 11.  
Megemlékezés a holokauszt magyarországi 

áldozatairól  
Drozdik Ilona 

Április 25 – 

29. 
Fenntarthatósági témahét  

természettudományos 

munkaközösség 

2022. 

április 21.  

3. óra, ill. 

7.-8. óra 

Matematika évfolyamdolgozatok és 

próbaérettségi  
 

Április 20 – 

május 3. 

Országos kompetenciamérés a 10. 

évfolyamon 

általános 

igazgatóhelyettes  

Április 22.  
Osztályozó vizsgák az előrehozott 

érettségizőknek. 

általános 

igazgatóhelyettes 

Április 22.  

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata¸ és feltöltése a 

NetFit rendszerbe.  

testnevelés 

munkaközösség 

Április 29.  

A végzős osztályok utolsó tanítási napja 

Vidámballagás  

Osztályozó konferencia 

Szerenád 

igazgató, végzős 

osztályfőnökök 

Április 30.  Ballagás 
búcsúztató 

osztályfőnökök   
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2022. május 

Május 2-

május 20. 
Írásbeli érettségi vizsgák vezetőség 

Május 2.  

Május 3  

Május 4.  

Május 5.  

Igazgatói szünet  

Tanulmányi kirándulások (2 nap) 
osztályfőnökök   

Május 6.  

 

Szakgimnazisták szakmai napja (igazgatói 

szünet a technikumban) 

műszaki és 

informatika 

munkaközösségek 

Május 9-től Szakmai vizsgák írásbeli  

Május 10.  Munkaközösségi értekezletek. 
munkaközösség 

vezetők 

Május 17.   Osztályfőnöki értekezlet. 
osztályfőnöki 

munkaközösség 

Május 24.   Tantestületi értekezlet. vezetőség 

Május 30- 

június 2. 

Év végi vizsgák francia nyelvből a 9-11 

évfolyamoknak  

francia 

munkaközösség 

2022. június 

Június 1.  Vezetői értekezlet igazgató  

Június 1-8.  

Osztályozó vizsgák egyéni tanrendű 

tanulóink számára. 

Alapvizsga a 10.D és 10.E osztályban. 

Igazgatóhelyettesek 

Június 3.  Nemzeti összetartozás napja  
humán 

munkaközösség  

Június 7.   Munkaközösségi értekezlet 
munkaközösség 

vezetők 

Június 14.  Tanítás után juniális az iskola parkjában osztályfőnökök 

Június 15. . 
Utolsó tanítási nap 

Osztályozó konferencia 

vezetőség, 

osztályfőnökök   

Június 13-

.24. 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák  Igazgatóhelyettesek 
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Június 17.  

8 óra 
Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás kilencedik évfolyam   

Június 22 – 

24.  
Beiratkozás  igazgatóhelyettesek 

Június 27-

ig 

Munkaközösségi és osztályfőnöki 

beszámolók, statisztikák leadása 

igazgatóhelyettesek,  

munkaközösség-

vezetők,  

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Június 30.  Tanévzáró tantestületi értekezlet igazgató 

július 1-től 
Szabadságolások, nyári programok  

Nyári ügyelet: külön beosztás szerint 
igazgató 

augusztus 

22.  
Bejelentkezés   

augusztus 

25.  

 

Javítóvizsgák szaktanárok 

augusztus 

29. 
Gólyanap DÖK 

augusztus 

31.   

Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

Kollégiumi beköltözés 
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2021/22. tanév KOLLÉGIUMI munkaterve  

Kiemelt nevelési feladatok a kollégiumban: 

 a kollégiumi dokumentumok felülvizsgálata, 

aktualizálása 

 egészségtudatosságra, egészséges életmódra nevelés 

 környezettudatosságra nevelés – „parcella” rendszer 

bevezetése 

 A diákközösség erősítése közösségi programok, 

vetélkedők, kirándulások szervezésével 

 tanulási idő (szilencium) rendjének, hatékonyságának 

javítása 

Kiemelt oktatási feladatok: 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

munkájának segítése 

 Önálló tanulás kialakítása az alsóbb 

évfolyamokon  

 az IKT eszközök hatékonyabb, a digitális oktatás 

során használt platformok eredményesebb 

használatának elősegítése  

 Tehetséggondozás, egyéni foglalkozás a 

„lemaradó” tanulókkal, kapcsolódás az iskolai 

mentorprogramhoz 

 

Értékelések: 

 Tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése, 

tevékenységének értékelése havonta, negyedévente 

(csoportfoglalkozás) félévkor és évvégén (kollégiumi 

munkaközösség vezető) 

 Kollégiumi munkaközösség vezetői értékelés: félévkor és 

évvégén. 

 

 

Témahetek, napok, önkéntes közösségi munka: 
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 szeptember 2-24. A kollégium környezetének szépítése   

(kerítésfestés) gyerekekkel 

 szeptember 20-24. Kollégiumi Sporthét 

 február 21-25.  „Néphagyományaink – télbúcsúztatás” 

 március 1-10. A kollégium környezetének szépítése 

 március 11.  Petőfi nap a kollégiumban 

 május 25.  Kollégiumi „Kihívás napja” 

  

 Versenyek: 

 szobadekorációs verseny (értékelés: október, február) 

 szobarendverseny (napi, havi értékeléssel) a tanév során 

 kollégiumi sportversenyek, házibajnokságok, villámtornák 

havi rendszerességgel 

 kollégiumi „kihívás napja 

  „Petőfi kupa” E-sport villámtorna 

Kirándulások, színház, kiállítás, előadás, múzeum és 

sportrendezvények látogatása 

 Hatvani Városi Múzeum megtekintése ősszel 

 Gödöllői Királyi kastély megtekintése tavasszal, 

Művészetek Háza 

 Közművelődés Otthona – Aszód – részvétel az aktuális 

rendezvényeken 

 Gyalogtúra évszakonként a Gödöllői-dombság területén 

 Adventi programok megtekintése Aszódon, Gödöllőn, 

Hatvanban a programoktól függően 

 „Korcsolyázás Hatvanban a műjégpályán december – 

február időszakban 

 Életképek - példaképek” – beszélgetések egykori Petőfis 

diákokkal a kollégiumban télen és tavasszal 

Tanulmányi kirándulások kollégiumi szinten: 

 Ismerkedés Aszóddal, helytörténeti séta (új 

kollégisták) 

 Séta a Gödöllői Botanikus kertben tavasszal 
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 Buszos kirándulás a tanév végén a Salgó-várhoz, 

előadás a látogatóközpontban 

Szülői értekezletek a kollégiumban: 

2021. augusztus 31. (beköltözéskor) 

2022. február 08.  

 

Fogadóórák: Az iskolai szülői értekezletek, fogadóórák napján, 

azok után. 

 

Időpont Feladat Felelős 

2021. augusztus 

Augusztus 23.  

 

Bejelentkezés 

Munkaközösségi értekezletek 

munkaközösség 

vezetők 

Augusztus 24-

25.  

Kollégiumi munkaterv készítése munkaközösség-

vezetők 

Augusztus 26 

– 27 

Kollégiumi házirend aktualizálása, 

szertárak és közösségi helyek¸ 

rendezése¸ karbantartása 

munkaközösségek 

Augusztus 31.  Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

Kollégiumi beköltözés 

Kollégiumi szülői értekezlet 

 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok 

2021. szeptember 

Szeptember 1. 

Csoportfoglalkozások, 

szobarendverseny, szobadekorációs 

verseny indítása, szakköri 

foglalkozások meghirdetése, 

kollégiumi gyűlés 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, csoportvezető 

nevelőtanárok 

szeptember 2. 

Ismerkedés a település értékeivel, 

helytörténeti séta (9.évfolyam), 

tábortűz – ismerkedési est 

kollégiumi 

munkaközösség 
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vezető,  nevelőtanárok, 

Dök 

szeptember 6. Kollégiumi tűzriadó 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok 

Szeptember 9. Dök választás 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  

csoportvezető nevelők 

szeptember 16. „Szöcskeavatás” a kollégiumban kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  nevelőtanárok, 

Dök 

Szeptember 

17. 

Kollégiumi csoportfoglalkozások 

tervének leadása 

Kollégiumi szakkörök jelentkezési 

határideje 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, csoportvezetők 

Szeptember 

22.. 

Gyalogtúra a Galga parton (ősz)  

Szeptember 

28.  

Tantestületi értekezlet vezetőség 

Szeptember 2-

24. 

A kollégium környezetének 

takarítása parcellák szerint 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok, 

DÖK 

Szeptember 20 

– 24. 
Kollégiumi sporthét 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  

nevelőtanárok, Dök 

2021. október 

Október 6.  Megemlékezés az aradi vértanúkról  
faliújság, Bognárné O. 

Edit 

Október 12.  
Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

munkaközösség 

vezető 
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Október 16. Szalagavató Iskolavezetés 

Október 21. 

Emlékezzünk…(1956.),  

kollégiumi vetélkedő, faliújság 

 

faliújság, Bognárné O. 

Edit 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  nevelőtanárok, 

Dök 

2021. október 

23-tól 2021. 

november 1-ig  

Őszi szünet 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2021. október 22. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2021. 

november 2. (kedd). 

 

2021. november 

November 2-5. 

Az eltelt időszak tanulmányi 

munkájának áttekintése 

csoportfoglalkozás keretében 

csoportvezetők 

November 3. Kollégiumi gyűlés 
kollégiumi 

munkaközösség vezető 

November 9.  
Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 
munkaközösség vezető 

November 10. 
Hatvani Városi Múzeum 

megtekintése 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  

csoportvezető nevelők 

November 16. Fogadóóra csoportvezetők 

November 17 -

19. 

(szerda, 

csütörtök, 

péntek) 

Nyílt napok az iskolánkban, 

kollégiumban 

vezetőség, 

munkaközösség 

vezetők 

November 30.- 
„Életképek - példaképek” – 

kollégiumi beszélgetések 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető,  

csoportvezető nevelők 
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November  22 

-30. 
Floorball villámtorna Fekete Botond 

2021. december 

December 6. 

Mikulás villámtornák (teremfoci, 

kosárlabda), 

 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

December 09. 
Korcsolyázás a hatvani 

műjégpályán 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

December 11.  
Pályaorientációs nap 

Igazgatói szünet 
igazgatóhelyettes 

December 16. 
Karácsonyi ünnepség a 

kollégiumban 
csoportvezetők, Dök 

December 13-

16. 

 

Ajándékkészítés karácsonyra 

(kézműves szakkör)  

Bognárné Oláh Edit 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 

December 13-

15. 

Bekapcsolódás a városi, gödöllői, 

hatvani adventi programokba  

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

December 16. 
Karácsonyi ünnepség a 

kollégiumban 
csoportvezetők, Dök 

2022. január 

Január 11.  

 

Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

 

munkaközösség vezető 

Január 21.  
I. félév utolsó tanítási napja 

Osztályozó konferenciák 
igazgató 

Január 26 Téli gyalogtúra 
Koll.mk vezető, 

Fekete Botond 

Január 24-26. 
Csoport tanulmányi munka 

értékelése csoportfoglalkozásokon 
csoportvezetők 

Január 27. 
Csoportvezetői félévi beszámolók 

leadása 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok 
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Kollégium munkaközösségi 

értekezlet 

Január 17-28.. 
Korcsolyázás a hatvani 

műjégpályán 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

Január 17-28. 
Kosárlabda – házibajnokság, 

villámtorna 
Fekete Botond 

2022. február 

Február 01. 
Félévzáró tantestületi értekezlet 

Szülői értekezlet 
Igazgató 

Február 03. 

Kollégiumi gyűlés, félévi értékelés 

(tanulmányi, közösségi, sport, 

szobarend)  

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

Február 8. 

(kedd) 
Kollégiumi szülői értekezlet 16 óra 

csoportvezető 

nevelőtanárok  

Február 11. Jótékonysági bál az iskolában Igazgató 

Február 15.  

 

Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

Február 17. Kollégiumi farsang, karaoke party 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

Február 22.  A Magyar Parasport Napja 
faliújság, Csath 

Veronika 

Február 24. 
„Életképek - példaképek” – 

kollégiumi beszélgetések 

kollégiumi 

munkaközösség 

Február 25.  
Megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól.  

faliújság, Bognárné 

Oláh Edit 

Február 21-25. 
„Néphagyományaink – 

télbúcsúztatás, - témahét” 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok, 

DÖK 

Február 1 – 

10. 

Korcsolyázás a hatvani 

műjégpályán 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 
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Február 14-25. Röplabda - házibajnokság 

Fekete Botond 

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

2022. március 

Március 08.  

 

Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

Március 1-11. 
A kollégium környezetének 

takarítása  
csoportvezetők, Dök 

Március 10. 
„Petőfi Kupa” a kollégiumban + E-

sport 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok, 

Dök 

Március 11.   
Petőfi-nap 

Március 15-i ünnepi műsor 

humán 

munkaközösség  

10. évfolyam 

osztályfőnökei 

 

Május 16. 
Gyalogtúra a Galga mentén 2. 

(tavasz) 

kollégiumi 

nevelőtanárok, Dök 

Március 23. Gödöllői kastélylátogatás 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, Dök 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

Március 29.  Nevelőtestületi értekezlet Igazgatóhelyettes 

Március 16-

31. 

Asztalitenisz házibajnokság, 

villámtorna 

Fekete Botond 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 

2022. április 

Április 5. Fogadóóra a kollégiumban 
kollégiumi 

nevelőtanárok 
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Április 4-8. 
Az első félév végétől eltelt időszak 

tanulmányi munkájának áttekintése 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

Április 11. 
Megemlékezés a költészet napjáról  

 

nevelőtanárok, Dök  

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

2022. április 

14-től 2022. 

április 19-ig. 

Tavaszi szünet 

A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. április 12. 

(kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 

 

Április 20. 
Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 

Faliújság, Bognárné 

Oláh Edit 

Április 20. 
Kirándulás a gödöllői botanikus 

kertbe 

Koll.mk.vezető, 

Bognárné Oláh Edit 

Április 27.. Kollégiumi ballagás, szerenád 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok, 

Dök 

Április 29.  

A végzős osztályok utolsó tanítási 

napja 

Vidámballagás  

Osztályozó konferencia 

Szerenád 

igazgató, végzős 

osztályfőnökök 

Április 30.  Ballagás az iskolában 
búcsúztató 

osztályfőnökök   

2022. május 

Május 10.  

 

Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

kollégiumi 

munkaközösség vezető 

Május 18. 

Gyalogtúra a Hévízgyörki 

Szt.Márton műemlék templomhoz 

(nyár) 

kollégiumi 

nevelőtanárok, Dök 

Május 16-31. 
Kirándulás a Salgó várhoz 

(jutalom) 

nevelőtanárok, Dök  

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 
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Május 16-31. 

Kispályás focibajnokság, 

villámtorna 

 

Fekete Botond, 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 

2022. június 

Június 3. Nemzeti összetartozás napja Bognárné Oláh Edit 

Június 07.  
Kollégiumi munkaközösségi 

értekezlet 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 

Június 09. 

Kollégiumi gyűlés, év végi 

értékelés (tanulmányi, közösségi, 

sport, szobarend) 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető 

Június 09. Tábortűz, szalonnasütés az udvaron 
Koll.munkaközösség, 

Dök 

Június 15. 
Utolsó tanítási nap, kiköltözés a 

kollégiumból 

kollégiumi 

munkaközösség 

Június 17. 
Tanévzáró ünnepség, 

bizonyítványosztás 
Igazgató 

Június 21. 

Kollégiumi nevelőtanárok év végi 

értekezlete, 

csoportvezetői beszámolók leadása 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok 

Június 22-24. Beiratkozás a kollégiumban 

kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, csoportvezetők 

Június 30.  Tanévzáró tantestületi értekezlet igazgató 

Július 1-től 

Szabadságolások, nyári programok  

Nyári ügyelet: külön beosztás 

szerint 

igazgató 

Augusztus 22.  
Bejelentkezés, kollégiumi 

mk.értekezlet  

igazgató, kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, 

Augusztus 25.  

 
Javítóvizsgák szaktanárok 
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Augusztus 31.   

Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

Beköltözés a kollégiumba, szülői 

értekezlet 

Igazgató, kollégiumi 

munkaközösség 

vezető, nevelőtanárok, 

 

Aszód, 2021. augusztus 31.  Nyíry Zsolt 

 kollégiumi munkaközösség vezető 
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Mentorálási program 

Az idei tanév kiemelt feladatai közé tartozik a korai iskolaelhagyók 

számának csökkentése.  

Az előző tanév számait, valamint a tanév végi eredményeket 

vizsgálva észrevehetjük, hogy az iskolánkból távozó tanulók a 

következő indokokkal számolnak le: nem az adott szakmában 

képzelik el a jövőjüket, nem tudták megfelelően elsajátítani a francia 

nyelvet, illetve általában tanulási nehézséggel küszködnek.  

Foglalkoznunk kell azokkal a tanulókkal, akik tanulási 

nehézségekkel küszködnek.  

A bejövő kilencedikesek esetében a felmérés és besorolás 

folyamatos, a felsőbb évfolyamok esetében tudjuk, kik azok, akik 

segítségre szorulnak.  

Különös figyelmet kell fordítanunk arra a 4 főre, akik a 10. 

évfolyamon évismétlők, és szakképző évfolyamokra járnak, hiszen 

az új képzési rendszerben ők alapvizsgát tesznek, és be kell hozniuk 

a 9. évfolyam tananyagát is.  

Mentorálási terv  

a tanulási nehézségek leküzdésére:  

- matematika tantárgyból  - Pappné Kerékgyártó Zita, 

Csobán Attila, Mélykuti Kinga 

- gépészeti ismeretek – Ruga János 

- informatika ismeretek – Leitli Gabriella 

a tehetségek kibontakoztatására:  

- informatika ismeretek: Kuthi Józsefné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÁCI SZC PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUMA, GÉPÉSZETI 

SZAKGIMNÁZIUMA  

ÉS KOLLÉGIUMA 

 

 

 

 

 

A tanulási nehézségek mögött (és így a korai iskolaelhagyás mögött is) 

gyakran pszichés, vagy családi problémák húzódnak. Ezeknek a 

feltárásában és kezelésében nagy segítségünkre van Kovács László 

szociális segítőnk.   

 

A munkatervet az oktatói testület a 2021. augusztus 31-én tartott 

tanévnyitó értekezletén megvitatta és elfogadta. 

 

 

Aszód, 2021. augusztus 31.    Holló Krisztina 

 igazgató 
 


