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Az éves munkaterv a tanév kezdetén érvényes jogszabályok alapján készült. 
Előfordulhat, hogy később megszülető jogszabályok alapján az itt feltüntetett programok nem valósíthatók 
meg. Az is lehetséges, hogy egy részük online formában szerveződik majd. 
 
I. Munkanapok rendje 

 A tanév 186 munkanapból, ezen belül 179 tényleges tanítási napból áll (7 tanítás nélküli munkanappal 
az igazgató rendelkezik a tantestület javaslata alapján.) 

 Tanítási hetek száma 36 hét, a végzős évfolyamon 30 hét 

 Javaslat a hét tanítás nélküli munkanap felhasználására 
Diáknap 2020. december 12. (szombat) 
Tavaszi írásbeli érettségi vizsganapok május 3., 4., 5., 6., 7., (5 nap)  
A 7. tanítás nélküli nap idejét később határozzuk meg az őszi érettségi feladataink ismeretében. 

 Munkanap áthelyezések 
2020. augusztus 21. (péntek) helyett 2020. augusztus 29. (szombat) 
2020. december 24. (csütörtök) helyett 2020. december 12. (szombat) 

 
II. A tanév szakaszai, szünetek, érettségik 

 Első félév 2020. szeptember 1 – 2021. január 22.  

 Félévi osztályozó értekezlet: 2021. január 22. 1230 óra 

 Félévi tanulmányi értesítők kiosztása január 29-ig az osztályfőnök valamelyik tanóráján. 

 Félévzáró tantestületi értekezlet 2021. január 25. 1430 óra 
 Második félév 2021. január 23 – 2021. június 15. A végzős évfolyamokon az utolsó tanítási nap 2021. 

április 30. 

 A végzős évfolyam év végi osztályozó konferenciája 2021. április 29. 13.30-tól 

 Év végi osztályozó konferencia 2021. június 14. 12.30 óra 

 Tanévzáró ünnepély 2021. június 25. rendező osztályok: 10.A és 10.B 

 Tanév végi tantestületi értekezlet 2021. június 25. (A következő év tanévnyitó ünnepélyét az akkori 
10. C és 10. D osztályok szervezik.) 

 Őszi érettségi vizsgaidőszak 
jelentkezés szeptember 7-ig  
írásbeli: október 19.-30., szóbeli: emelt szóbeli nov.12-16., közép nov. 23-27. 

 Tavaszi érettségi vizsgaidőszak 
jelentkezés február 15-ig 
írásbeli: 2021. május 3-25., szóbeli: emelt 2021. június 3-10., közép június 14-25. 

 Őszi szünet előtt utolsó tanítási nap 2021. október 22. Szünet után első tanítási nap 2020. november 2.  

 Téli szünet előtt utolsó tanítási nap 2020. december 18. Szünet után első tanítási nap 2020. január 4.  

 Tavaszi szünet előtt utolsó tanítási nap 2021. március 31. Szünet után első tanítási nap 2021. április 7.  
 

III. Tanév eleji feladatok, határidők 
 Osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák 2020. augusztus 26-28. 

 Az előrehozott érettségire jelentkező 12. évfolyamosok idegen nyelvi osztályozó vizsgái szept. 8-11. 

 Tankönyvosztás 2020. szeptember 1-2. 

 Tanévnyitó értekezlet 2020. augusztus 31. 800 óra 
 Tanévnyitó ünnepély csökkentett létszámmal a tornateremben2020. szeptember 1. 7.45 óra, rendező 

osztályok: 10. C és 10. D 

 Szeptember 1-én az évnyitó ünnepély után négy osztályfőnöki órát tartunk. Ezután több tanóra nem 
lesz. 

 Munkaközösségek megalakítása és vezetők megválasztása: 2020. augusztus 26-28. 

 Munkatervek leadása: 2020. szeptember 4. 

 ODB-titkárok nevének leadása Takács Istvánnak 2020. szeptember 4.  



 Szakkörök leadása névsorral együtt 2020. szeptember 8. 
 Létszám-változásokkal, vizsgákkal kapcsolatos záradékok beírása a törzslapokra szeptember 8-ig  

 Osztálykirándulások, utazások, túrák, táborok esetleg tavaszra tervezhetők  

 Felmentést és gyógytestnevelést kérő tanulók orvosi vizsgálata szeptember 9. 

 Osztályok fotózása 2020. szeptember 1. 

 Új tantervek elkészítése 2020. szeptember 14-ig 
 KRÉTÁ-ban a tanulói személyes adatok és tanulmányi adatok ellenőrzése, frissítése 2020. szept. 3. 

 Új törzslapok megírása 2020. szeptember 21-ig 

 A délutáni testnevelés órák alóli mentesítési kérelmek leadása 2020. szeptember 9. 

 Osztálydekoráció elkészítése 2020. október 13-ig.  
 

IV. Beiskolázás a 2021/2022. tanévre 
 Alapítványi tehetséggondozó foglalkozások (felvételi előkészítők) 2020. november 2-től 

 Beiskolázási szülői értekezlet 2020. november 10. 1700 óra (hat évfolyamos),  
november 11. 1700 óra (négy évfolyamos) 

 Nyílt nap a leendő 7. évfolyam számára 2020. november 17.  

 Nyílt nap a leendő 9. évfolyam számára 2020. november 18.  

 Jelentkezés a 4 és 6 évfolyamos írásbeli felvételi vizsgákra 2020. december 4-ig, elektronikusan. 
 AJTP pályázat december 11. AJTP szóbeli január 22. (pótnap január 29.) 

 Hat, négy évfolyamos központi írásbeli felvételi 2021. január 23. 10 óra 

 Négy, hat évfolyamos központi írásbeli felvételi pótnap 2021. január 28. 14 óra 

 Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2021. január 29.  

 Az írásbeliről készült értékelő lapok átadása 2021. február 8. AJTP döntés febr. 10. 
 Jelentkezés a középiskolákba 2021. február 19-ig 

 Szóbeli felvételi a hat és négy évfolyamos jelentkező számára 2021. február 27. 

 Pótló szóbeli vizsgák (4 és 6 évfolyamos) 2021. március 1. és március 4. 1430 óra. 

 A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala az iskolában és a honlapon 2021. március 16. 

 A felvételi eredményről szóló értesítés kiküldése 2021. április 30-ig 
 Beiratkozás 2021. június 22. 900-1300 óráig 

 AJTP beiskolázási tábor 2021. június vége 
 
V. Országos mérések, helyi mérés 

 Tanulók fizikai állapotának mérése 2021. január 11. és április 23. között, adatfeltöltés 2021. május 28. 

 Kompetencia-mérés 2021. május 26. (magyar és matematika 8. és 10. évfolyamok számára) 

 A 8. évfolyamon az angol van német nyelvi írásbeli mérés 2021. május 19. 

 Iskolai szintű elemzés és intézkedési terv a kompetencia mérések eredményeiről 2021. június 15. 

 Alapvizsga 2021. április, a tavaszi szünet után 
 

VI. További iskolai programok 
 Szülői értekezletek 2020. szeptember 14. 17.00 óra, 2021. február 1. 

 Iskolai közösségi szolgálatról tájékoztató szülői értekezlet a 9. évfolyamon (osztályfőnököknek is) 
díszterem, 2020. szeptember 14. 1600   

 Szülői fogadódélutánok 2020. november 23. 17 óra, 2021. március 8. 17 óra. 
 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések  

október 23., az ünnepély időpontja 2020. október 21., rendezők a 10. A és B,  
karácsonyi ünnepség 2020. december 18., rendezők a 9. AJTP, 9. A, és 9. B,  
március 15. az ünnepség 2021. március 12., rendezők a 10. C és D 

 Papírgyűjtés 2020. szeptember 23. 

 Gólyabál 2020. november 6., rendező a 10. évfolyam, felelős: IDB Takács István 
 AJTP programok egyeztetés alatt 



 Katona József megemlékezés, koszorúzás nov. 11. Rendhagyó órák a végzős évfolyamon 2020. 
november 20.  

 Szalagavató bál 2020. december 4. rendező a 11. évfolyam 
 Félévzáró ebéd nyugdíjasaink részvételével 2021. január 23. 13 óra 

 Szülői jótékonysági bál 2021. február 13. 19 órától 

 Ballagás 2021. április 30. péntek 1000 óra, szervezők 11. és 9. évfolyam 

 Diákközgyűlések időpontja minden hó első hétfője, 1430 óra, felelős: Takács István 

 Iskolánk által szervezett versenyek  
Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny,  
Német Nyelvi Fordító Verseny,  
AJTP Történelem Tábor,  
Angol nyelvű versmondó verseny,  
Matematika nyílt háziverseny (6-8. évfolyam)  
Fizika nyílt háziverseny 

 Tanév rendjében szereplő iskolai megemlékezések  
Kecskemét város napja (október 2.), Aradi vértanúk napja (október 6-án), A magyar kultúra napja 
(január 22.), Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25-én), Holocaust áldozatainak 
emléknapja (történelem órák keretében), Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

 Testvériskolánkból érkező francia diákok fogadása 2021. április8. vagy 15. 

 A Határtalanul Program (várhatóan 2021-ben) 

 Német-magyar Ifjúsági Klub programjai szervezés alatt 

 Pályaorientációs nap 
 Témahetek 

pénzügyi, vállalkozói 2021. március1-5. 
digitális 2021. március 22-26. 
fenntarthatósági 2021. április 19-23. 

 Magyar Diáksport Napja 2020. szeptember 25. 
 
 


