
A Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium  

éves munkaterve a 2022-23-as tanévre 

(módosítva a 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 

szeptember 

 

 szeptember 1. (csütörtök)  

Az első tanítási nap  

8:00 - Tanévnyitó ünnepség 

Ezen a napon 3 osztályfőnöki órát tartunk a tanévnyitó után. 

A tanulók ekkor vehetik át a tankönyveket.  

A menzai jelentkezéseket 10.00 óráig kérjük leadni. 

Az első menzai nap szeptember 2. (péntek). 

Az ügyeleti rend megszervezése. 

Osztályfőnöki feladatok szeptember 1-jén: 

Tűz- és munkavédelmi oktatás a tanulóknak;  

Menzások listájának leadása az iskolatitkárnál; 

Bizonyítványok beszedése (legkésőbb szept. 12-én, egy osztály egyszerre adja le a 

dokumentumokat); 

A közösségi szolgálati napló bekérése (10-12. évfolyam); 

Az önkormányzati támogatáshoz szükséges nyomtatványok kiosztása a jászárokszállási 

tanulóknak; 

Az 50 százalékos menzai kedvezményre való jogosultsághoz szükséges nyomtatvány (8. 

melléklet a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelethez) kiosztása; 

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok még: pótrendelések, reklamációk, felmérése. 

Szeptember 1.  Osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése a tanévkezdő feladatokról és 

változásokról. Időpont: 5. óra. 

(Kiemelten az ügyeleti rend, a kezdő osztályfőnökök támogatása, a közösségi szolgálat 

szervezése, szerződések, óraszámok, mátrai túra stb.) 

 szeptember 2. (péntek) 

Az önkormányzati támogatáshoz szükséges nyomtatványok és a menzai kedvezményre 

jogosító nyomtatványok leadása az iskolatitkárnál.  

Az év eleji mérés lebonyolítása a 9. B osztályban idegen nyelvből a csoportbontások 

kialakításához 

 szeptember 5. (hétfő)  

Az év eleji osztályozóvizsgákra jelentkezés határideje.  

A tanórák alóli felmentésekre vonatkozó kérelmek leadása az intézményvezetőnél. 



Tankönyvrendeléssel kapcsolatos reklamációk, pótrendelések leadása Kovácsné Szabó 

Ildikónál. 

A törzskönyvekben a módosítások bevezetésének (érkező, távozó tanulók, évismétlők) 

határideje. Egyeztetés Kovácsné Szabó Ildikó intézményvezetőhelyettessel. 

A szintfelmérő dolgozatok alapján csoportok kialakítása idegen nyelvből 

Az év eleji mérés lebonyolítása a 9. évfolyamon matematikából. 

Az őszi érettségire való jelentkezés határideje. 

 szeptember 6. (kedd)  

Szülői értekezlet a 12. évfolyamosok számára 

 szeptember 7. (szerda)  

Az év eleji mérések eredményeinek kiértékelése. 

A diagnosztizáló mérés és a központi írásbeli felvételi alapján csoportok kialakítása 

matematikából.  

 szeptember 8. (csütörtök)  

A közösségi szolgálati napló ellenőrzésének, a szolgálati órák összesítésének határideje  

(10-12. évfolyam) 

• szeptember 12. (hétfő) 

Az emelt és középszintű felkészítő foglalkozásokra jelentkezések módosításának 

határideje. 

A bizonyítványban/törzskönyvben a közösségi szolgálati órák teljesítésének bevezetése, a 

bizonyítványok leadása 

szeptember 15. (csütörtök) 

Bundásavató 

szeptember 16. (péntek) (esőnap: szeptember 23. péntek) 

Tanítás nélküli munkanap 

Családi nap megvalósítása  

„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, EFOP-

3.1.5-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt keretein belül. 

Mátrai kirándulás. 

 szeptember 16. (péntek) 

Az OKTV versenyekre nevezés határideje. A nevezések leadása Kovácsné Szabó Ildikó 

intézményvezető-helyettesnél. 

 szeptember 19. (hétfő) 

A tanmenetek, a munkaközösségek és a DÖK éves tervének leadási határideje. 



A humán munkaközösség év eleji mérésének kiértékelése. 

 szeptember 20 – szeptember 28. 

A szeptemberi osztályozó vizsgák lebonyolítása. 

 szeptember 23. (péntek) 

NATO-futás (HKP-ban részt vevőknek) 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje. 

 2022. szeptember 26. – október 7. 

Bemeneti mérések a 10. évfolyamon 

 szeptember 28. (szerda) 

Az érettségi vizsga témaköreinek nyilvánosságra hozatala és leadása elektronikusan az 

intézményvezetőhelyettesnek.  

 szeptemberben  

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó munkaprogram kidolgozása az OTP Fáy András 

Alapítvánnyal. 

 szeptember 30. (péntek) 

A Magyar Diáksport Napja 

A beiskolázási programok meghirdetése. 

 szeptember-októberben 

Első nevelési értekezlet 

Pécsi Rita előadása mentálhigiénés problémákról  

 

október 

 

 október 3. (hétfő) 

A pedagógus önértékelés éves ütemezése, kidolgozásának határideje. 

 október 6. (csütörtök) 

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról. 

 október 8-23. 

Európai Code Week foglalkozásai az iskolában. 

 október 11. (kedd) 

Fogadóóra 16.00-tól. 

Szülői értekezlet 17 órától. 

 október 14 - november 25. 

Őszi érettségi vizsgaidőszak 

 október 15. (szombat) 

Munkanap-áthelyezés október 31. (hétfő) helyett.  

Tanítás nélküli munkanap 

 



 október 17. (hétfő)  

Deák-emléknap, koszorúzás a Deák-emléktáblánál.  

 október 20. (csütörtök)  

Felvételi eljárásrend elkészítése és nyilvánosságra hozatala.  

 október 21. (péntek)  

Az október 23-i iskolai megemlékezés. 

 október 23. (vasárnap) városi ünnepség. 

 október 10/24. (hétfő) 

Pályaorientációs nap. 

Tanítás nélküli munkanap. 

 október 28. (péntek) 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 október 31. (hétfő) 

halottak napja: hadi sírok gondozása (HKP-ban részt vevőknek) 

október folyamán sportnap rendezése a beiskolázási program részeként 

 

november 

 

 október 31-november 4.  

Őszi szünet.  

 november 7. (hétfő) 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap. 

 

 november 2. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanap 

 november 9. (szerda)  

Diákközgyűlés. 

 november 15-18. (kedd-péntek)  

Nyílt tanítási hét. 

 novemberben (26.?) 

Tablóbál (és szalagavató) 

 november 30. (szerda) 

A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje. 

 

december 

 

 december 2. (péntek) 

A nyolcadikosok jelentkezésének határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára. 



 december 9. (péntek) 

A központi írásbeli vizsgához feladatlap-igény jelentése. 

A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatok elküldése az Oktatási Hivatalnak 

 december 21. (szerda)  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

A január 4-13. közötti osztályozó vizsgák megszervezésének határideje. 

 Családi Nap A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” 

elnevezésű, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt keretein belül. 

 Decemberben  

Közös Fáy-Deák karácsonyi ajándékozási rendezvény; 

Karácsonyi koncert 

 december 22-től január 2-ig 

Téli szünet. 

 

 

január 

 

 január 3. (kedd) 

A téli szünet utáni első tanítási nap. 

 január 9. (hétfő) 

A téli szünet utáni első tanítási nap. 

 

 január 4-13. 10-17. 

Az osztályozóvizsgák lebonyolításának időszaka.      

 január 19. (csütörtök) 

Osztályozó értekezlet. 

 január 20. (péntek) 

Az első félév vége. 

 január 21. (szombat) 

     10.00 órától a központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolítása.  

 január 22. (vasárnap) 

A magyar kultúra napja: részvétel a városi rendezvényen. 

 január 27. (péntek) 

A félévi értesítők megküldésének határideje. 

A központi dolgozatok megtekintése a 8.-osok számára 

 január 31. (kedd) 

14.00 órától a pótló központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolítása. 

 január 9. – május 12. 



A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

 január 3.-március 31. 

Szakmai ellenőrzés keretében az Oktatási Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási 

intézményekben a mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében 

történő megszervezésével, annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjával 

és dokumentálásával kapcsolatos vizsgálat.  

 

február 

 február 1. (szerda) 

A köztársaság napjának megünneplése.  

Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Az első félévi munka értékelése. 

 február 7. (kedd) 

Fogadóóra 16.00-tól. 

Szülői értekezlet 17.00-től. 

 február 10. (péntek) 

A központi írásbeli vizsgák eredményeiről értesítések megküldésének határideje. 

 február 15. (szerda) 

Az érettségire jelentkezések határideje. 

 február 18. (péntek) 

A 8. osztályosok jelentkezési lapjának beküldési határideje. 

A március 15-i ünnepi beszéd-pályázat kiírásának határideje. 

 február 24. (péntek) 

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól.  

 február 27-március 14. 

Alkalmassági vizsga lebonyolítása a felvételi eljárás keretében. 

 február hónapban 

A tankönyvrendelés véleményeztetése az Intézményi Tanáccsal és a diákönkormányzattal. 

 

 

március 

 

 március 1. (szerda) 

A május-júniusi érettségire vonatkozó összesítő jelentés elküldése  

 március 6-10. 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét. 

 2023. március 6. - 2023. június 9. 

Kimeneti mérések a 6-11. évfolyamon 



 március 14. (kedd) 

Március 15-i iskolai megemlékezés.  

 március 15. (szerda) 

Városi ünnepség. 

 március 17. (péntek) 

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje.  

 március 20. (hétfő) 

Az áprilisi osztályozó vizsgákra jelentkezés határideje. 

 március 28. (hétfő) 

A Felvételi Központból a jelentkezettek listájának megküldése. 

 márciusban  

Második nevelési értekezlet: Az EFOP – 3.1.5-16-2016-00001 projekthez kapcsolódó 

Nevelőtestületi Nap megvalósítása. 

OKM 2022 eredményeinek elemzése.  

 március 27-március 31. 

Írásbeli próbaérettségik a végzős osztályoknak. 

 március 27.-március 31. 

Digitális témahét. 

 

április 

 

 április 5. (szerda) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, tanítás nélküli munkanap. Diáknap. 

 április 6-11.  

Tavaszi szünet.  

 április 12. (szerda) 

 A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.  

Az okt. 23-i műsor szereplőinek jutalomkirándulása? 

 április 13. (csütörtök) 

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak. 

április 18. (kedd) 

Fogadóóra 16.00-tól. 

Szülői értekezlet 17.00-tól. 

 április 20. (csütörtök)  

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. 

 április 21.(péntek) 

Az egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felvételi Központból. 

 április 20-26. 



Az osztályozóvizsgák szervezésének és lebonyolításának időszaka. 

 április 24.-április 28. 

Fenntarthatósági témahét. 

 április 28. (péntek) 

A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a középfokú eredményekről. 

A tankönyvrendelés elkészítésének határideje.  

 

május 

 május 1. (hétfő) – Munkaszüneti nap. 

 május 2. (kedd) 

Osztályozó értekezlet a végzős osztályok tanulmányi eredményeiről. 

 május 4. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok számára 

 május 5. (péntek)  

Redemptiós emléknap. 

 május 5. (péntek du.) vagy május 6. (szombat de.) 

Ballagás 

Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete. 

 május 8. (hétfő), május 9. (kedd), május 10. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok. 

Írásbeli érettségi vizsgák magyarból, matematikából és történelemből. 

 május 10. (szerda) 

Írásbeli érettségi vizsga történelemből, délután tanítás. 

 május 26. (péntek) 

Az írásbeli érettségi vizsgák vége. 

 május 29. (hétfő) 

Pünkösd. Munkaszüneti nap. 

 májusban-júniusban 

Osztálykirándulások 

Egészségnap 

Az EFOP – 3.1.5-16-2016-00001 projekthez kapcsolódó Családi Nap megvalósítása. 

 

június 

 június 5. (hétfő) 

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

 június 7-14. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák  

 június 12. (hétfő)  



Osztályozó értekezlet. 

 június 15. (csütörtök) június 16. (péntek) 

Az utolsó tanítási nap. 

Tanítás után évzáró ünnepség. 

 június 15. (csütörtök) 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségi vizsgálatának mérési eredményei feltöltési 

határideje a NETFIT rendszerbe. 

A kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatok elküldése az Oktatási Hivatalnak 

 június 16-26-ig  

A tanévzáró értekezletet előkészítő munkaközösségi értekezletek. 

Az éves munka munkaközösségi értékelése. 

 június 19-20-21. (hétfő, kedd, szerda) 

Szóbeli érettségi a 12. A osztálynak. 

 június 22-23-24. (csüt., péntek, szombat) 

Szóbeli érettségi a 12. B osztálynak. 

 június 22-23. (csütörtök, péntek)  

A 9. osztályosok beiratkozása. 

 június 28. (szerda) 

A tanévzáró értekezletet előkészítő munkaközösségi beszámolók leadása az 

intézményvezetőnek. 

 június 30. (péntek)  

Tanévzáró értekezlet 

Az éves munka értékelése. 

 

július-augusztus 

 július 3-tól augusztus 18-ig. 

Szabadság a tantestület tagjainak. 

 augusztus 21. (hétfő) 

Alakuló értekezlet. 

 augusztus 22 és 23. (kedd, szerda) 

Javítóvizsgák 

 augusztus 31. (csütörtök)  

Nyitó értekezlet 

Az érettségi vizsgák eredményeinek megbeszélése. 

A 2023/24-es tanév éves munkarendjének elfogadása. 


