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1. A tanév kiemelt pedagógiai-szakmai feladatai 
 

1.1. Bevezető gondolatok  
 

Az elmúlt két tanév tükrében a járványügyi helyzet miatt igazi kihívás előtt áll minden 

iskola, így a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium is. Bár a digitális átállás, a személyes 

jelenlétet nem engedélyező munkarend minden alkalommal sikeresen zajlott, mely során a 

kollégáim nagyon sokat tanultak a 21. századi modern, digitális módszerekből, és a diákok is 

igyekeztek ezeknek megfelelni, de mind pedagógus, mind diák pontosan tudja, hogy a 

művészeti nevelés esetében még fontosabb a személyes jelenlét, hiszen a tánctudást átadni 

és mérni, a színészi munkával kapcsolatos alap- és professzionális feladatok megtanítása és 

megtanulása az „itt és most” művészi élmény alapján zajlik sikeresen az oktató-nevelő 

munkában is. A járvány terjedését befolyásolni csak annyiban tudja intézményünk, hogy mi 

minden védekezési módot megteszünk annak érdekében, hogy ne lépjen be a járvány falaink 

közé, továbbá minden esetben az aktuális járványügyi intézkedések alapján hozzuk meg belső 

szabályainkat. Ezektől függetlenül intézményünk készen áll a digitális vagy hibrid oktatásra 

való átállásra, a feltételek biztosítottak, az új diákok és kollégák is megismerték a digitális 

rendszerünket, minden pedagógus a tanév kezdetkor ezzel kapcsolatosan egy szakmai 

továbbképzésen vett részt, melyen a régi tudást rögzítettük, az előző tanévvel kapcsolatos 

digitális feladatokat archiváltuk vagy módosítottuk, a Google Tanterem felületeit 

aktualizáltuk. 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium járványmentes tanévet tervez: 

jelenléti vizsgákkal, bemutatókkal, előadásokkal, fesztiválokkal, valamint az oktató-nevelő 

munka tantermi és egyéb, személyes jelenlétet kívánó megoldásaival. Ebben kitüntetett 

szerepet kap az a tény, hogy iskolánk névadója, Nemes Nagy Ágnes költő ebben a tanévben 

ünnepelné születésének 100. évfordulóját, ezért sok-sok színes programmal meghirdetjük az 

NNÁ100 jubileumi tanévet.  

Intézményünk munkatervének szakmai-pedagógiai feladatai során továbbra is 

elengedhetetlen vezetői szempontoknak tartom a következő területeket, amely alapján 

gondolkodom, állítom össze a munkatervet, és végzem vezetői munkámat: 
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- törvényesség 

- gyerekközpontúság 

- szakmaiság 

- kommunikáció 

- kooperáció 

- intézményi klíma 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 
1.2. Törvényesség, adminisztráció  
 

A törvényi szabályok betartása ebben a tanévben is fontos feladat. A járványügyi 

szabályok figyelemmel kísérésével, valamint a különböző módosító kormányrendeletek 

intézményünkre vonatkozó passzusaival helyi dokumentumainkat is áttekintjük, és 

amennyiben szükséges, azokat frissítjük, módosítjuk a változások szerint. A pedagógiai 

munkánkban kiemelt szerepet kap az új Nemzeti Alaptanterv szerinti haladás felmenő 

rendszerben. A központi kerettantervek alapján az előző tanév elején elindított helyi tantervek 

szerint folyik az oktató-nevelő munka tovább. A tánctagozat helyi tantervében apróbb 

módosítások történtek a nyáron (a szakmai munka még hatékonyabbá tétele okán), ezeket a 

módosításokat felvezetjük az iskola Szakmai Programjában.  

A nevelőtestületet a tanév értekezletein tájékoztatjuk a legújabb kormányrendeletek 

iskolánkat is érintő változásairól, amelyek közül legfrissebb a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos rendelkezés: NKT 9.A (§). A tanév során a nevelőtestületi értekezleten aktuális és 

fontos törvényi-pedagógiai kérdésekről is lesz szó, így volt ez a tanévnyitó értekezlet utáni 

Digitális oktatás régi és újabb lehetőségeiről című továbbképzés során is, valamint 

intézményünkbe látogatott két szakember (egy pszichológus és egy pszichiáter), akik az 

Anorexia és falcolás mint napjaink „népszerű” diákbetegségei címmel tartottak hiánypótló, 

tájékoztató előadást. 

Minden tanév fontos feladata az adminisztrációs munka pontosságára való törekvés, 

az abban való folyamatos fejlődés az intézményi feladatellátás minden szintjén. Fontos, hogy 

minden használó pontosan ismerje és alkalmazza a KRÉTA rendszer különböző funkcióit, 
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hiszen ez a hivatalos felület, az, amely összeköti az iskolánkat a fenntartóval, ezért az ebben 

lévő adatszolgáltatásoknak naprakészeknek kell lenniük. A pedagógusoktól elvárt feladat a 

pontos óravezetés, az e-napló vezetése, a hiányzások adminisztrálása, az érdemjegyek és a 

házi feladatok rögzítése, a le nem kötött munkaidő nyilvántartása. Az osztályfőnökök számára 

az osztályfőnöki munka elektronikus adminisztrálása elengedhetetlenül kiemelt feladatkör. A 

vezetőség nagy gondot fordít a KRÉTA-fejlesztések figyelemmel követésére. Mindezek mellett 

a digitális oktatás során megvalósult jó gyakorlatokat és azok adminisztrációit intézményi 

szinten tovább szeretnénk fejleszteni, a megismert digitális rendszerünket tovább szeretnénk 

használni, és iskolánk készen áll a digitális vagy esetleges hibrid oktatási átállásra és annak 

adminisztrációjára, bár nem szorgalmazza azt. 

Összességében fontos célként tűzöm ki az egész tanévre vonatkozóan az 

adminisztráció pontos betartását, a dokumentációs anyag teljes rendezését, pontosítását, az 

átláthatóság biztosítását.  

 
1.3. Szakmaiság, diákközpontú szemlélet 

 
Vezetői munkám kiemelt feladata továbbra is a magas színvonalú szakmai tevékenység 

koordinálása. Csak remélni tudjuk, hogy iskolánk magas szintű szakmai munkája a személyes, 

jelenléti oktatás keretei között fog tudni működni ebben a tanévben. Bár jelesre vizsgázott a 

testület a digitális átállás módszertani kihívásaiból, de a művészeti nevelés professzionális 

körülményeinek fenntartásához, és nem csupán a testi, hanem a lelki-mentális egészségi 

állapot megtartásához is elengedhetetlen a közös lélegzés és közös gondolkodás, a 

szaktantermeinkben zajló alkotó-nevelő munka. Akárhogy is alakul a tanév, az osztályok 

osztályfőnökeire kitüntetett szerep hárul, ezért nagyon fontos az osztályfőnök személyének 

kiválasztása. Az osztályfőnöki munkát ebben a tanévben is segíteni kívánom 

mesterprogramom fejezeteinek, jó gyakorlatainak átadásával. 

Az idei tanév osztályfőnökei: 

9.A osztály: Törőcsik Tamás 

9.B osztály: Kovács Ágota 

10.A osztály: Kató-Földvári Melinda 

10.B osztály: Somfai Barbara 
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11.A osztály: Lovrity Andrea 

11.B osztály: Eck Attila 

12.A osztály: Nieselberger Ádám 

12.B osztály: Zuti Krisztián 

13.T osztály: Vidáné Szent-Ivány Kinga 

13.Sz osztály: Naszlady Éva 

14.Sz osztály: Pallagi Ákos 

15.Sz osztály: Tóth Miklós 

Az osztályfőnöki munkát koordinálja és irányítja Juhász Magdolna általános intézményvezető-

helyettes, valamint Nieselberger Ádám osztályfőnöki munkaközösség-vezető.  

 

A 2021/2022-es tanében is meghatározó cél az, hogy diákjaink bekerüljenek az általuk 

kiválasztott egyetemekre, főiskolákra, szakmai képzésekre. A szakmai munka fokozatos 

erősödését mutatja, hogy végzős diákjaink többsége megtalálta számításait. Külön öröm, hogy 

18 tanuló választotta az OKJ-s képzéseinket, és maradt intézményünkben szakmát tanulni. 

Több diákunkat különböző egyetemekre, többnyire bölcsészettudományi karokra vettek fel. 

24 tanuló, az előző tanévben érettségi vizsgát tett vagy a korábbi tanévekben 

intézményünkben tanult diákunk nyert felvételt a művészeti felsőoktatásban az alábbiak 

szerint:  

SZFE prózai színész szak: Szalma Lenke, Bangó Ernest, Csikós Máté. (Mindhárman idén 

érettségiztek Fekete Anikó osztályában.) 

SZFE zenész színész: Antolovics Péter, Szalai Ágnes, Árki Lili, Bayer Fruzsina, Bartus Bertalan. 

(Színészképzésünk osztályaiból.) 

SZFE báb szak: Hus Laura (színészképzés), Szakács Nadin, Russa Karina (drámatagozat és 

színészképzés).  

SZFE színházi rendező: Fejes Szabolcs. (Színészképzésünk egykori hallgatója volt.) 

SZFE televíziós műsorkészítő szak: Szente Katica (Színészképzésünk egykori hallgatója volt.) 

Kaposvári Egyetem: Maczky-Kő Bálint, Gulyás Ádám, Ladács Fanni. (Színészképzésünk 

hallgatói voltak.) 

Graz színész szak: Demecs Eszter. (Színészképzésünk hallgatója volt.) 
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Marosvásárhely színész szak: Kitay Levent. (Idén érettségizett.) Móró Fruzsina 

(színészképzés).  

Marosvásárhelyi forgatókönyv író szak: Zsibók Márk. (Idén érettségizett.)  

Marosvásárhely koreográfus szak: Bagossy Beus. (Idén érettségizett.) 

MTE Táncos és próbavezető: Menyhárt Enikő.  

MTE Színpadi táncos: Hegedűs Dániel.  

Minden diákunknak és felkészítő tanárnak szívből gratulálunk. 

 

Ha a pedagógiai munkára fókuszálunk, akkor a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

követése, a kollégák folyamatos tájékoztatása is kiemelt feladat a tanévben. Az önértékelési 

rendszer működik tovább, a belső önértékelési csoport vezetésével folytatódik a kollégák 

elektronikus önértékelési rendszere. Ebben a tanévben az intézményvezetői tanfelügyeletre 

is sor kerül, melynek időpontja: 2021. október 22. péntek.  

Emellett Józsa Tamás kollégának a minősítő vizsgája is megtörténik 2021. november 4-én, 

csütörtöki napon. A 2022-es naptári évre 2 kolléga jelentkezett minősítő eljárásra, pedagógus 

2 fokozatba: Asztalos Dóra, Nieselberger Ádám. A portfóliójukat 2021. november 25-éig kell 

feltölteniük. 

Intézményvezetőként fontos feladatom a nyugodt légkör megteremtése, a tárgyi és 

egyéb feltételek biztosítása, a különböző eljárások zökkenőmentes lebonyolításának 

támogatása és elősegítése.  

 

1.4. Kommunikáció, kooperáció  
 

Folyamatos vezetői feladat minden tanévben az intézményi kommunikáció és 

kooperáció további fejlesztése. Ennek elengedhetetlen módja az intézményi digitális 

kommunikáció alapszabályainak kidolgozása, mely a következő alapelvre épül: 

Az NNA belső kommunikációjában (tanárt, dolgozót és tanulót érintő információközlés) az 

elsődleges írásos kommunikáció a digitális térben zajlik. Ez a digitális tér a nemesgimi.hu 

domainhez kapcsolódó Google Workspace alkalmazáscsomag. Főszabályként leírható, hogy 

minden közlemény megjelenik a digitális térben. Offline megjelenő közlemény esetén (pl. 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

8 
 

faliújság, falragasz, felhívás) az elérendő közönség számára azonos információtartalmat kell 

közzétenni a digitális tér megfelelő csatornáin is. 

 

Emellett kidolgoztuk a visszajelzés, lekapcsolódás, bekapcsolódás módszereit a következők 

szerint:  

 A tanárközös levelezésben szeretném kérni a levélre a visszajelzés funkció használatát, ez 

az ún. digitális láttamozás funkció. Konkrét eseményekkel kapcsolatos levelekre pedig a 

digitális válasz funkció használatára kérem a testületet. Ennek a konkrét módjáról Ákos 

fog benneteket tájékoztatni.  

 A digitális módon történő információáramlás miatt elengedhetetlen ettől a tanévtől 

kezdve a jelenlét a digitális térben, de ehhez szükséges egy meghatározott 

normarendszerhez való igazodás az alábbiak szerint: 

o A dolgozó az intézményt érintő digitális kommunikációt a hivatalos, intézményi, 

digitális fórumokon keresztül hajtja végre. Hivatalos e-mail, Google Naptár, Google 

Tanterem… 

o A dolgozó hétköznap 18 óra és 7 óra között nem köteles megnézni a levelezését és 

egyéb digitális eszközeit. Szombaton, vasárnap, munkaszüneti napokon és 

szabadsága ideje alatt egyáltalán nem kötelezhető erre.  

o Munkaközösségek vagy személyek közötti megegyezés alapján egyéb időpontban is 

működhet a digitális kommunikáció.  

o A dolgozónak szükséges az e-maileket minden hétköznap egy alkalommal megnézni, 

ellenkező esetben lemaradhat fontos információkról (pl. helyettesítés, határidős 

feladatok elvégzése…), amiért őt terheli a felelősség.  

Többek között a hatékony kommunikáció és kooperáció érdekében jött létre a tanév elején a 

digitális munkacsoport, melyet Pallagi Ákos tanár úr vezet, és melynek tagjai: Asztalos Dóra, 

Eck Attila, Naszlady Éva, Nedeczky Pál, Nieselberger Ádám, Vaskó Ilona. 

Az elmúlt tanévben már jól működött az egységes iskolai levelező rendszer. Ehhez 

csatlakozott a tanév elején a Dél-Budai Tankerületi Központ által kiadott központi e-mail cím 

levelezői lista, amellyel e tanévtől a tankerületi levelezés folyik. Ez ebben a tanévben az 

iskolaigazgató és a titkárság megújult e-mail címén keresztül működik. Fontos szempont, hogy 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

9 
 

ne csupán az intézményen belüli kommunikáció fejlődjék, hanem a fenntartó és az iskola is 

egy modern kommunikációs csatornán keresztül tudja tartani a kapcsolatot.  

Összességében elmondható, hogy az intézmény digitális kommunikációs kultúrája 

sokat fejlődött az elmúlt tanévben, a Digitális Naptár funkciót nem csupán ismeri, hanem 

használja is a tantestület. Természetesen emellett a személyes jelenlét adta kommunikációs 

lehetőségeket sem kívánjuk mellőzni, hiszen a fejlődő intézményi klíma függvénye a formális 

és informális kommunikációs helyzetek minősége.  

 

 

1.5. Intézményi klíma  
 

Az intézményi klímát meghatározza a humán erőforrás. A szakmai órák magas szinten 

tartását biztosítják a magas szintű szaktudással rendelkező szakmai vezetők és középvezetők, 

akik átfogják szakterületüket, szakmai csoportjaikat. Emellett a főállású szakoktatók is kiemelt 

szerepet és figyelmet kapnak az intézményi klíma működésében. Az óraadó tanárok magas 

száma nem kedvez az intézményi légkör pozitív fejlesztésének, de be kell látnom, hogy a 

művésztanárokra: színművészekre, táncművészekre, próbavezetőkre, koreográfusokra, 

rendezőkre, még ha alacsony óraszámban is, de a diákok szakmai fejlődése érdekében nagy 

szükség van. 

A szakmai tárgyak professzionális ellátása mellett a tantestület légkörét 

nagymértékben befolyásolja a közismereti tárgyakat tanító pedagógusok elégedettsége, az, 

hogy a szakmaiság ne szorítsa teljesen háttérbe az ismereteket adó tárgyakat, melyek közül 

több a kötelező érettségi vizsgára készít fel. A két pedagógusi munkakör harmóniája, a 

közismereti tárgyak erősítése kiemelt vezetői feladat ebben a tanévben is. 

Vezetői szempont még az intézményi klíma erősödésében az, hogy a tanév során minél 

több oktatói-közösségi együttléteket szervezzünk a kötelező továbbképzéseken és 

értekezleteken kívül, mert a nem pedagógiai munkával kapcsolatos együttlétek is fontos 

szerepet játszanak a Nemes közösségének életében is. 
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A tantestület vezetői összetétele a következő: 

Intézményvezető – Szurmik Zoltán. 

Általános intézményvezető-helyettes – Juhász Magdolna. 

Szakmai intézményvezető-helyettes – Zuti Krisztián. 

Művészeti vezető – Vidáné Szent-Ivány Kinga. 

 

A tantestület középvezetői összetétele a következő: 

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető: Nieselberger Ádám. 

Humán munkaközösség-vezető: Lovrity Andrea. 

Reál munkaközösség-vezető: Farkas Zoltánné. 

Idegen nyelvi munkaközösség-vezető: Kató-Földvári Melina. 

Színészképzés munkaközösség-vezető: Naszlady Éva (új megbízás). 

Drámatagozat munkaközösség-vezető: Eck Attila. 

Tánctagozat munkaközösség-vezető: Asztalos Dóra. 

Szakmai-elméleti munkaközösség-vezető: Vidáné Szent-Ivány Kinga.  

 

A nevelőtestület új tagjai: 

Óraadó tanárok:  

Radóci Lilla – 8 óra, képességfejlesztés, kortárs-modern tánc gyakorlat 

Keszte Bálint – 8 óra, magyar nyelv és irodalom 

Az iskolapszichológusi feladatokat helyettesítőként ettől a tanévtől kezdve Domján Sebestyén 
látja el.  

Ebben a tanévben két kolléga van távol engedélyezett fizetés nélküli szabadságon: Jakob Nóra 

és Kiss Judit Ágnes. A kollégák óráinak és feladatainak biztosítása megoldott.  

Végezetül továbbra is abban hiszek, hogy olyan vezetői, stratégiai döntéseket kell hozni 

és kommunikációs helyzeteket kell teremteni a tanév során, hogy a szakmai és a pedagógiai 

munka mentén, a diákközpontú szemléletet követve az intézményi klíma tovább tudjon 

erősödni!  
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1.6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 

A tehetséggondozás az iskola kiemelt profilja. Számos versenyen, számos eredménnyel 

büszkélkedhet intézményünk. Ezekről a tavalyi intézményvezetői beszámolómban már 

tájékoztatást adtam. A szakkörök és fakultációs órák biztosítva vannak ebben a tanévben is. A 

versenyeken való részvétel ebben a tanévben is fontos feladat, a versenyek várható listáját az 

éves eseménynaptár rögzíti, a felkészítés biztosított, ebbe csupán a járványhelyzet alakulása 

szólhat bele.  Az eredményeket várjuk, a diákoknak szurkolunk. Emellett a felzárkóztatásra is 

hangsúlyt kell helyezni, ez leginkább a matematika, mint érettségi vizsgatárgy esetében jelent 

komolyabb problémát intézményünkben, hiszen sajnos a mutatóink sem megnyugtatók. 

Mindhárom szaktanár felzárkóztató órákban erősíti a gyengébb képességű tanulókat.  

 

2. Eseménynaptár 
 

Tanév rendje tervezet 
Az eseménynaptár összeállításakor a hagyományos tanítási rendben gondolkodtunk. Az 

időpontokat és a terveket a járványügyi helyzet aktuális állapota felülírhatja.  

 
  
2021.09.01. sze  „Becsengetés” Évnyitó és évtervező iskolai projektnap 09.00 

Tanévnyitó ünnepség 
2021.09.03. p  Tanmenetek leadási határideje a Munkaközösségvezetőknek 
2021.09.06. h Jelentkezési határidő az őszi érettségire 
  Bizonyítványok leadási határideje, Beírási naplók elkészítése 
  Osztályfotózás 
2021.09.08. sze 17:00 - 19:00 Szülői értekezlet a 9. évfolyamnak 
  17:30 - 19:30 Szülői értekezlet a 10-13. évfolyamnak 
2021.09.13. h Munkaközösségvezetők tanmenetek leadási határideje 
2021.09.13-17. Nemes Nagy Ágnes sírjának meglátogatása 9.A. - 9.B. 
2021.09.16. cs 10:00 - 12:00 "Tükörben" - táncszínházi nevelési előadás - 

12.A - Nemzeti Táncszínház 
2021.09.17. p 08:00 - 16:00 Gólyanap 
2021.09.24. p 07:00 - 19:00 "NNÁ 100 programsorozat" - 100 km futás 
2021.10.01-10. Statisztikai adatok szolgáltatása 
2021.10.02. szo 09:00 - 13:00 1. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.10.05. k 09:00 - 16:00  A dolgozók üzem-egészségügyi vizsgálata az iskolában 
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2021.10.06. sze 09:00 - 12:00 A dolgozók üzem-egészségügyi vizsgálata az iskolában 
2021.10.06. sze - 2021.10.08. Megemlékezés az aradi vértanúkról az osztályokban 
2021.10.09. szo 09:00 - 13:00 2. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.10.16. szo 09:00 - 13:00 3. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.10.20. sze Felvételi tájékoztató, beiskolázás közzététele 
2021.10.22. p 08:00 - 12:00 Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 

 08:00 - 16:00 N3 – „Idő van!” – a demokrácia iskolai 
projektnapja 

2021.10.23. szo - 2021.11.01. Őszi szünet 
2021.11.02. k Történelem OKTV első forduló 
2021.11.03. sze Magyar Tudomány Napja 
2021.11.04. cs 08:00 - 12:00 Józsa Tamás pedagógus minősítési eljárás 
2021.11.06. szo 09:00 - 13:00 4. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.11.10. sze Magyar nyelv OKTV első forduló 
2021.11.10. sze 16:00 - 20:00 Intézményi tanács ülése, SZMK ülés, Fogadóórák 
2021.11.13. szo 09:00 - 13:00 5. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.11.19. p 18:00 - 20:00     Szalagavató bál Munkácsy Mihály Művelődési Ház 
2021.11.20. szo 09:00 - 13:00 6. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.11.22. h Angol nyelv OKTV első forduló (I. és II. kat.) 
2021.11.23. k  08:00 - 14:00 Nyílt napok a nyolcadik osztályos tanulók 

részére 
2021.11.24. sze 08:00 - 14:00 Nyílt napok a nyolcadik osztályos tanulók 

részére 
2021.11.25. cs 08:00 - 12:00 Pedagógus minősítésre portfóliók feltöltési 

hat.idő 
2021.11.27. szo 09:00 - 13:00 7. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.11.29. h Magyar irodalom OKTV első forduló 
2021.11.30. k Dráma OKTV első forduló 
2021.12.03. p A nyolcadikos tanulók jelentkezésének határnapja a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 
2021.12.04. szo 09:00 - 13:00 8. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2021.12.17. p Közösségi szolgálat bejegyzése az E-naplóba, a szülők 

értesítése a hiányzásokról, tanulmányokról 
2021.12.20. h 1. tanítás nélküli munkanap 
2021. 12.21. k 2. tanítás nélküli munkanap 
2021.12.22. sze - 2022.01.02. Téli szünet 
2022.01.08. szo 09:00 - 13:00 9. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2022.01.15. szo 09:00 - 13:00 10. Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára 
2022.01.19. sze Magyar nyelv OKTV második forduló (a pályamunkák 

felterjesztési határideje) 
2022.01.20. cs Angol nyelv OKTV második forduló (I. kat.) 
  13:00 - 17:00 Félévi osztályozó konferencia 
2022.01.21. p A tanítási év első félévének vége 
2022.01.22. szo A magyar kultúra napja 
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 09:00 - 12:00 központi írásbeli felvételi vizsga a 
nyolcadikosoknak 

2022.01.24. h - 2022.01.28. p A félévi értesítők és a szöveges értékelések kiosztása, 
megbeszélése 

2022.01.27. cs 14:00 - 15:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. 
évfolyamra jelentkezők számára 

2022.01.28. p Angol nyelv OKTV második forduló (II. kat.) 
2022.02.02. sze 15:00 - 17:00 Félévi nevelőtestületi értekezlet 
  17:30 - 19:30 Szülői értekezletek minden osztály számára 
2022.02.09. sze Magyar irodalom OKTV második forduló 
2022.02.10. cs Történelem OKTV pályamunkák felterjesztési határideje 

(második forduló, második rész) 
2022.02.14. h Dráma OKTV második forduló (a pályamunkák felterjesztési 
határideje) 
2022.02.15. k A felvételi jelentkezés határnapja a 2022 szeptemberében 

induló felsőoktatási képzésekre. 
  A jelentkezés határnapja a május-júniusi érettségi vizsgákra 
2022.02.18. p A középfokú iskolákba való jelentkezés határnapja középfokú 

intézményekbe 
  19:00 - 21:00 Alapítványi bál  
2022.02.25. p 08:00 - 12:00 A kommunista diktatúra áldozatainak 

emléknapja 
2022.02.28. h 08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 

vizsgák 8. oszt. - 3. tanítás nélküli munkanap 
2022.03.01. k 08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 

vizsgák 8. oszt. - 4. tanítás nélküli munkanap 
2022.03.02. sze Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV döntő (írásbeli) 

08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 
vizsgák 8. oszt. 

2022.03.04. p 08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 
vizsgák 8. oszt. 

2022.03.05. szo 08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 
vizsgák 8. oszt. 

2022.03.07. h 08:00 - 16:00 Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felv. 
vizsgák 8. oszt. 

2022.03.07. h - 2022.03.11. p A "Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét 
2022.03.10. cs Angol nyelv OKTV döntő (I. kat.) 
2022.03.11. p Március 15-i ünnepi megemlékezés 
2022.03.14. h Pihenőnap 
2022.03.15. k Nemzeti ünnep 
2022.03.16. sze 16:00 - 20:00 Intézményi tanács ülése, SZMK ülés, Fogadóórák 
2022.03.17. cs Angol nyelv OKTV döntő (II. kat.) 
2022.03.24. cs Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV döntő (szóbeli) 
2022.03.26. szo Munkanap - 5. tanítás nélküli munkanap 
2022.03.30. sze Magyar nyelv OKTV döntő 
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2022.04.04. h - 2022.04.08. p A Digitális Témahét 
2022.04.08. p Magyar irodalom OKTV döntő 
2022.04.11. h Történelem OKTV döntő 
2022.04.13. sze Közösségi szolgálat bejegyzése az E-naplóba, a szülők 

értesítése a hiányzásokról, tanulmányokról 
2022.04.14. cs - 2022.04.19.  Tavaszi szünet 
2022.04.16. szo A holokauszt áldozatainak emléknapja 
2022.04.20. sze Dráma OKTV döntő 
2022.04.25. h - 2022.04.29. p A Fenntarthatósági Témahét 
2022.04.29. p 13:00 - 15:00 Ballagás 
2022.05.02. h  08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és 

irodalom 
2022.05.03. k 08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga matematika 
2022.05.04. sze 08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga történelem 
2022.05.05. csü 08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelv 
2022.05.11. sze  08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga, ágazati szakmai 

vizsgatárgyak 
2022.05.13. p 08:00 - 12:00 Írásbeli érettségi vizsga, informatika 
2022.05.19. cs 14:00 - 18:00 Írásbeli érettségi vizsga, Média, dráma 
2022.05.25. sze 08:00 - 12:00 Országos kompetenciamérés (10 évf.) 
2022.05.26. cs - 2022.05.28.  Nemes Feszt - 6-7. tanítás nélküli munkanap 
2022.06.01. sze - 2022.06.09. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
2022.06.04. szo Nemzeti Összetartozás Napja 
2022.06.10. p 15:00 - 18:30 Osztályozó konferencia 
2022.06.13. h NNÁ 100 záró rendezvény 
2022.06.14. k 8. tanítás nélküli munkanap, a Diákönkormányzat napja.  
2022.06.15. sze 08:00 - 11:00 "Kicsengetés" projektnap. 

 

 
 

3. A munkaközösségek és egyéb területek munkatervei 
 
3.1. A művészeti munkaközösség-vezető munkaterve 

 
Készítette: Vidáné Szent-Ivány Kinga 

A művészeti munkaközösség nem önállóan működő közösség, hanem magában foglalja és 

koordinálja a három szakmai közösség munkáját. Fontos szempont az, hogy bár az előadó-

művészet és a művészettel való pedagógiai nevelés összeköti a három közösséget, sőt a 

drámatagozat valójában előkészíti a színészképzés munkáját, ettől függetlenül mindhárom 

közösség szuverén, egyéni érdekeket is képvisel, és egyéni értékeket teremt. A művészeti 

munkaközösség célja az iskolai szintű egységesség megteremtése érdekében a három 
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közösség harmonikus emberi és szakmai működésének biztosítása, a szakmai feltételek 

megteremtése, támogatása, a vezetőségi munkába való bekapcsolódással a három 

munkaközösség-vezetővel való folyamatos kapcsolattartás a tervezés – megvalósítás - 

értékelés tükrében. Összességében az iskola művészeti életének koordinálása, a különböző 

művészeti ágak és a mögöttük húzódó pedagógiai munkák zavartalan működése érdekében.  

 
3.1.1. A táncos munkaközösség munkaterve 

Készítette: Asztalos Dóra  

Az idei tanévben 5 évfolyammal indítjuk el a táncos képzésünket. Képzésünk ötéves, 

melynek végén OKJ-s szakképzésben-helyben folytathatják tanulmányaikat a diákok. Továbbra 

is a szakma kiválóságai vesznek részt a képzésben.  

Két új kollégával bővült a tanári kar. Az egyikük Radóci Lilla (táncművész, 

táncpedagógus) a 10. és 11. évfolyamban képességfejlesztés és kortárs-modern tánc 

tantárgyakat fog tanítani. Általa egy új stílussal, a Street Fusion-nel ismerkedhetnek meg a 

diákok. Mogyorósi Krisztina a 13. évfolyamban színpadi tánc tantárgyat fog tanítani.  

A 9. A osztály életében balettmesterként Krausz Aliz, osztályfőnök helyettesként Gera 

Anita vesz részt. A 12. évfolyam új tanárai Buday Melinda, Feledi János és Pálosi István lesznek. 

Balettmestereink, Góbi Rita, Asztalos Dóra, Krausz Aliz, Pálosi István, Sinthavong Zsófia 

és Vidáné Szent-Ivány Kinga, akikkel táncművészként, koreográfusként, együttes vezetőként 

és táncpedagógusként találkozunk a művészszakmában. A Színpadi tánc oktatását Asztalos 

Dóra, Hiesz Hajnalka, Mogyorósi Krisztina, Vidáné Szent-Ivány Kinga táncművészek és 

pedagógusok látják el. A néptánc oktatását a tankerület engedélyezésével, párban való 

oktatásával folytatjuk mind az öt évfolyamunkon. Ezt a feladatot Gera Anita és Józsa Tamás 

táncművész, pedagógus és koreográfus látja el. A korrepetitori feladatokat fél-fél állásban 

Drexler Vajk és Gera Gábor látják el. Ez a lehetőség a balett oktatás színvonalának emelését 

eredményezi. A kortárs és moderntánc oktatását Feledi János, Vidáné Szent-Ivány Kinga, 

Asztalos Dóra és Radóci Lilla táncművészek, koreográfusok és táncpedagógusok végzik. Az 

előadóművészeti gyakorlatot Duda Éva, Buday Melinda és Feledi János tanítja. 

Színészmesterség tantárgyat Fekete Anikó, Törőcsik Tamás és Eck Attila színművész, 

pedagógus és drámatanárok teljesítik. A Bevezetés a tánctörténetbe tantárgyat Csoba Orsolya 
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tanítja továbbra is. A tánctagozat vezetője Asztalos Dóra marad, akit egyöntetűen szavaztak 

meg újra a munkaközösség tagjai.  

Fontos volt eddig is és a jövőben is, hogy olyan pedagógusok adják át tudásukat, akiket 

a tanulók a színpadon is láthatnak előadóként és alkotóként egyaránt, ezzel még jobban 

ösztönözve a diákokat az elhivatottságra. 

Célunk a táncművészeti ágak, műfajok megismertetésén és elsajátításán túl előadói és 

alkotói tehetségek nevelése, akik a modern és kortárs együttesekben, a prózai, a fizikai a 

musical, a fizikai, prózai és a zenés színház színpadán is megállják a helyüket. A szakma jeles 

alkotói, például Bozsik Yvette, Fodor Zoltán, Földi Béla, Feledi János, Nemes Zsófia, Vári 

Bertalan, Gulyás Anna, Kulcsár Noémi, Barta Dóra, Szitt Melinda, Hód Adrienn és Kézér 

Gabriella figyelemmel kíséri a diákok fejlődését az együttműködés reményében. A Magyar 

Táncművészeti Egyetem koreográfus hallgatói, produkcióik és vizsgáik megvalósításában 

igénybe vehetik a hallgatóinkat. Terveink között szerepel a drámatagozat és a gyakorlatos 

színészképzés diákjainak együttműködésével készülő produkciók létrehozása. Négy éve a 

Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézményeként működünk.  

Célunk olyan művészek nevelése, akik a tehetségükön túl sokoldalú tudással, 

műveltséggel, magabiztos fellépéssel és nyitottsággal helyt állnak a majd a művészvilágban 

vagy akár a civil szférában. Szakmai gyakorlatot tudunk teljesíteni a Vígszínház, Pesti Színház 

és József Attila Színház színpadán.  

 

Projektek:  

 Ágnes Nap 
 Gólyanap 
 Pályaválasztási börze 
 Budapest nap 
 Diákra Hangolva 
 Ádámok és Évák Nemzeti Színház és József Attila Színház 
 Beavató táncszínházak 
 Tánckurzusok, tanárok: Egyed Bea, Gönczöl Nikolett, Duda Éva, Csömör Marcell, 

Sinthavong Zsófia, Csokán Vivien, Homolya Patrícia, Busa Balázs, Gulyás Anna, Kun 
Attila, Szabó Timesz, Kánya Kata, Stáry Kata, Juhász Péter, Téri Gáspár, Daróczi Lilla, 
Safranka-Peti Zsófia és Radóczi Lilla. 

 ODE Fesztivál 
 Szóló Duó Verseny 
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 Bozsik Yvette: Tavaszi Áldozat 
 Nemzeti Táncszínház, Mesterek és Tanítványok 
 Duda Éva projekt 
 Kovács Gerzson Péter 
 Nemes Feszt 
 Kötelező szakmai gyakorlat 
 Tánctábor 
 Szakmai gyakorlat 
 Koreográfus verseny 
 Szalagavató 

 
 Szakmai vizsgák („Táncmustra”):  

félévi és év végi rostavizsgák, a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően. Bemutató óra, 

egyéni teljesítmény értékelésével 

 

 2021. december 10., 11., 9.a, 10.a, 11.a és 13.t osztály 

 2022. április 8-9. 12.a osztály  

 2022. május 27., 28. 9.a, 10.a, 11.a osztály 

 13. T osztály. termi és színpadi szakvizsga, 2022. május 04./március és május 07.  

 

Szakmai élet: 

 Együttműködés a Táncművészeti Egyetemmel, Gera Anitával, Feledi Jánossal, Nemes 

Zsófiával, Rujsz Edittel, Kispál Anitával Bozsik Yvettel, Magyar Mozdulatművészeti 

társulattal, Feledi Projekttel és Góbi Ritával. 

 Tánckurzusokon való részvétel 

 Társulatok munkájába való betekintés (próbák látogatása) 

 Beavató Táncszínházi előadásokon való részvétel 

 Színművészeti Egyetem Fizikai színház osztályának munkájába való betekintés 

 Bozsik Yvette: Tavaszi Áldozat 

 Szakmai gyakorlat: Vígszínház, József Attila Színház, Pesti Színház, Magyar Színház 

 Szakmai vizsga darabjainak betanulása: Bozsik Yvette, Duda Éva, Feledi János, Kovács 

Gerzson Péter, Gera Anita, Kun Attila, Hód Adrienn, Jurák Bettina koreográfusokkal. 

 Magyar Mozdulatművészeti társulattal való közreműködés: 
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  Hajnalvárás 1925-ös eredeti, Dienes Valéria koreográfia, melyet 2001-ben 

rekonstruálták a Millenáris Teátrumban.  

 Szólóduó Nemzetközi Tánc Fesztivál 

  MMA Műcsarnok performance-ok elkészítése, melyben szintén részt vennének NNÁ-

s növendékek  

Színházlátogatások: 
 Bozsik Yvette Társulat 
 Badora társulat 
 PR Revolution 
 Forte Danse Társulat 
 Budapest Táncszínház 
 Góbi Dance 
 Inversedance Társulat 
 Szegedi Kortárs Balett 
 Közép-Európa Táncszínház 
 Duda Éva Társulat 
 Feledi Projekt 
 Vári Dance 
 Nemzeti Táncszínház 
 Művészetek Palotája 
 Trafó Kortárs Műv. Háza 
 MU Színház 
 Nemzeti Színház 
 Operett Színház 
 Madách Színház 
 Erkel Színház 
 Tavaszi Fesztivál 
 Vígszínház 
 Színház és Filmművészeti Egyetem 
 Állami Népi Együttes 
 Tranz Danz 
 Feledi Projekt 

 

Tantestületi értekezletek: 

 a félévi és év végi vizsgák után a szakmai tanárok, az osztályfőnök és az iskola 

pszichológus részvételével értékeljük a diákok teljesítményét 

 az év során rendszeresen munkaközösségi és tantestületi értekezleteket tartunk 
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 szakmai bemutatóóra az év végén, melyre meghívjuk a szakma jeles pedagógusait, 

alkotóit és együttes vezetőit 

 

2020-2021-es tanév tervezett programjai: 

 

AUGUSZTUS 

 23.-27.  Nyári szakmai továbbképzés a 10.a, 11.a, 12.a és 13.t osztályok számára 

 16-18.  a 9.a és a 9.b gólyatábora Cegléden  

 30. 8:00 Új Szent János Kórház és Szakrendelő Pszichológusa, Ulár Orsolya 

előadása, aki a táplálkozási zavarokról, és ezek kezelésének protokolljáról tart előadást 

SZEPTEMBER 

 08. 17:00-tól 9.a és 17:30-tól 10.a, 11.a, 12.a  szülői értekezlet 

 16. 10:00 “Tükörben” című táncszínházi nevelési előadáson vesz részt a 12.a 

osztály a Nemzeti Táncszínházban 

 17.  Pécs: A XV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretein belül a Pécsi Balett 

60 című jubileumi estjének megtekintésre kaptunk meghívást, amin Asztalos Dóra, 

Feledi János, Krausz Aliz, Pálosi István és Szent-Ivány Kinga vesz részt. 

 17.  Gólyanap 

 26.  Nagy Táncválasztón vehet részt iskolán, ahol diákjaink táncbemutatót, 

Góbi Rita kreatív tánctréninget tart az érdeklődőknek. 

 szeptember-október Budapest Kortárs Tánc Főiskola Ráfutás pályaorientációs napja 

 szeptembertől az egész tanév ideje alatt együttműködünk a Bárányfelhő 

Alapítvánnyal, akik homloklebeny terápiával mérik és fejlesztik a diákjainkat 

 október-január Felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára, ahol 

munkaközösségünk tanárai is tartanak órát 

OKTÓBER 

 22.  N3 – “Idő van!” – a demokrácia iskolai projekt napja 

 október 23. - november 01. Őszi szünet 

NOVEMBER 

 04.  Józsa Tamás pedagógus minősítési eljárása 
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 10. 16:00-18:00 Fogadóóra  

 19.  Szalagavató bál 

 November 23-24. Nyíltnapok a 8. osztályos tanulók számára 

DECEMBER 

 10.  9.A, 10.A, 11.A, 13T. vizsga  

 11.  9.A, 10.A, 11.A, 13T. vizsga és szülői bemutató 

 december 22 - január 03. Téli szünet 

JANUÁR 

 január  Szóló-Duó Táncfesztivál 

 22.  A magyar kultúra napja, Ádámok és Évák Ünnepe a Nemzeti Színházban 

10. a, 11.a 

FEBRUÁR 

 18.  Farsang 

 február 28.- március 01., 02. Szakmai szóbeli és pályaalkalmassági felvételi vizsga 8. 

osztályosoknak. 

MÁRCIUS 

 március Diákra Hangolva elődöntő 

 16.  Fogadóóra 

 március RDT 

 március József Attila színház – A színház világnapja - Ádámok és Évák 11.A 

ÁPRILIS 

 április 14. - április 19. Tavaszi szünet 

 április  Diákra Hangolva döntő 

 08.:  12.A szakmai táncvizsga főpróba 

 09.:  12.A szakmai táncvizsga 

 29.  Tánc Világnapja 

 29.  Ballagás 

MÁJUS 

 május  Abigél Országos Minősítő Táncverseny 

 02-04.  13.T OKJ főpróba, termi szakvizsga 
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 06.-07.  13.T OKJ főpróba, színpadi szakvizsga 

 május  Országos Táncművészeti Fesztivál - Erzsébetligeti Színház 

 május  Táncos II. OKJ elméleti szóbeli vizsga 

 május  Nemesfeszt 

 27-28.  Táncmustra 9.10.11. A 

JÚNIUS 

 június  Pedagógusnap 

 15.  Évzáró 

 

 
3.1.2. A drámatanári munkaközösség munkaterve 

 
Készítette: Eck Attila  
 

Munkaközösségünk az elvárt magas színvonalú szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt 

fektet a művészeti készség- és képességfejlesztés során végbenő személyiségfejlődésre is. Az 

évfolyamokra lebontott vizsga- és megmutatkozási rendszer kialakításakor a tantárgyi 

követelmények mellett figyelembe vettük az életkori sajátosságokat, az adott közösségek 

karakterisztikáját és - sok esetben - az iskolai élet mérföldköveit, fontos eseményeit is. Célunk, 

hogy a diákok - egyéni és közösségi szinten - a maga komplexitásában szerezzenek 

tapasztalatot és tudást a színházcsinálásról és a képzésük befejeztével szakmailag felkészültek 

legyenek. Ezzel párhuzamosan a felnőtt képzésbe való zökkenőmentes becsatlakozás 

előkészítését is megvalósítjuk.  

A tanév konkrét tervezett eseményei:  
 
EGÉSZ ÉVET ÁTÖLELŐ FELADATOK 

• OKTV, ODTV, ÁSZÉV felkészítés (felelősök: Kovács Ágota, Szurmik Zoltán, Zuti Krisztián, 

Eck Attila) 

SZEPTEMBER 

• 3.: Tanmenetek leadási határideje (felelős: Eck Attila) 

OKTÓBER 

• Nyolcadikosok felvételi előkészítője (szervezők és felelősök: Zuti Krisztián, Eck Attila, 
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előkészítőt tartó tanárok) 

NOVEMBER 

• Nyílt Nap (szervezők: Zuti Krisztián, Eck Attila, felelősök: programban résztvevő 

tanárok) 

• Hónap utolsó hete: Munkaközösség értekezlet (szervező: Eck Attila) 

DECEMBER 

• 6.: Mikulás műsor (felelősök: Fekete Anikó, Bori Viktor, Kovács Ágota és a 9.b) 

• 9-11.: Féléves vizsgák; 9-10. évfolyam minden gyakorlati tantárgyból; 11-12. évfolyam 

énekből (szervezők: Zuti Krisztián, Eck Attila; felelősök: érintett szakmai tanárok) 

JANUÁR 

• 14.:Ádámok és Évák ünnepe (felelősök: Somfai Barbara, Vilmányi Benett, Pádár Zsolt, 

11.b) 

• 28.: Év végi beszámolók leadási határideje (felelős: Eck Attila) 

FEBRUÁR 

• Január 23. – Február 13.: 11-12.b Útelágazása (felelősök és szervezők: Herold Eszter, 

Zuti Krisztián, Eck Attila) 

• Február 21- Március 4.: Nyolcadikosok felvételije (szervező: Zuti Krisztián, Eck Attila; 

felelősök: osztályt indító és felvételiztető kollégák) 

MÁRCIUS 

• 1-18.: BEMUTATÓK 

 Tervezett előadások: 

– Senki madara (felkészítő tanár: Herold Eszter) 

– Liliom ( felkészítő tanár: Zuti Krisztián) 

– Lila ákác (felkészítő tanár: Zuti Krisztián) 

– Csordultig (felkészítő tanár: Zuti Krisztián) 

– Boldogtalanok (felkészítő tanár: Zuti Krisztián) 

– Szutyok (felkészítő tanár: Pálya Pompónia) 

– Crom Cruach (felkészítő tanár: Eck Attila) 

– Sakura (felkészítő tanár: Eck Attila) 

• 14,: Március 15-i ünnepség (felelős: még folyamatban) 
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• 20-27.: Regionális Diákszínjátszó Találkozó (szervezők: Zuti Krisztián, Eck Attila; 

segítők: 10.b osztály – Somfai Barbara) 

ÁPRILIS 

• 1-15.: Országos Diákszínházi Találkozó (felelősök: a 11-12.b és szakmai tanárok) 

• 16-30.: Nemes Fesztivál (szervezők: Zuti Krisztián, Eck Attila) 

MÁJUS 

• Gyakorlatosszínész-ismeretek érettségi (12.b felkészítő tanár: Kovács Ágota) 

• Hónap utolsó hete: Munkaközösség értekezlet (szervező: Eck Attila) 

JÚNIUS 

• 1-14.: Év végi vizsgák; 9-10. évfolyam minden gyakorlati tantárgyból; 11-12. évfolyam 

énekből (szervezők: Zuti Krisztián, Eck Attila; felelősök: érintett szakmai tanárok) 

• 20.: Év végi beszámolók leadási határideje (felelős: Eck Attila) 

 

 
 

3.1.3. A színészképzés munkaközösség munkaterve 
 
Készítette: Naszlady Éva 
 
13. ÉVFOLYAM 

(1/13.Sz) GYAKORLATOS SZÍNÉSZ, OSZTÁLYFŐNÖK: Naszlady Éva 

A 13. évfolyam továbbra is az erőteljes alapozás időszaka, mindenféle bemutatókényszer 

nélkül. A szakmai alapozást az iskolai tanműhelyben folytatjuk, Tóth Miklós, Naszlady Éva és 

Imre Krisztián színészmesterség illetve zenés színészmesterség tanárokkal. Pallagi Ákos és 

Fekete Anikó, valamint Drexler Vajk, Vincze Katalin és Burján Orsolya a tanulók ének és 

hangképzéséért és zenei előmeneteléért felelnek majd. Hojsza Henrietta, Gera Anita, Hiesz 

Hajni és Góbi Rita viszi a mozgásórákat. Tartalmas évnek nézünk elébe.  

 

14. ÉVFOLYAM  

(2/14.GY) GYAKORLATOS SZÍNÉSZ, OSZTÁLYFŐNÖK: Pallagi Ákos 

A 14. évfolyam szakmai kihívása a Nemes Nagy Ágnes Szakgimnáziumi négy évfolyamán a 

13.-os tananyagot elsajátító 5/13-as tanulók és az érettségi után előzetes szakmai 
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előképzettség nélkül tavaly felvételizett 2/14-es tanulók szakmai „összerázása”. Az iskolai 

tanműhelyekben folyó szakmai elméleti és gyakorlati órák mellett ezen az évfolyamon már 

erőteljes mértékben jelen van az év végi gyakorlatos színész vizsgára való felkészülés. 

Újdonság lesz a képzésükben: kamera előtti színészi játékban is kipróbálhatják magukat Kis 

Hajni vezetésével. 

A tervezett előadásokat Tárnoki Márk, Tóth Miklós valamint Pallagi Ákos és Naszlady Éva 

fogják elkészíteni. Ők ketten - Blaskó Borival kiegészülve - arra vállalkoznak, hogy Friedrich 

Schiller: Stuart Mária című művének keresztmetszetét állítsák színpadra.   

Tanulóink a József Attila Színház színpadán is megjelennek majd – színházi gyakorlatukat 

töltik ott – a Szibériai csárdás című, Hargitai Iván által rendezett színdarabban. 

Az előadásokon kívül a mozgás- beszéd- és ének képzésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt 

fektetünk. Tanulmányairól a félévi és év végi vizsgákon adnak számot. 

 

15. ÉVFOLYAM 

 (3/15.SZ) SZÍNÉSZ, OSZTÁLYFŐNÖK: Tóth Miklós 

A 15. évfolyamban a tanulóknak a Színész szakképzés ráépülés szakmai követelményeit kell 

elsajátítaniuk, illetve fel kell készülniük az újabb szakmai elméleti és gyakorlati vizsgára. A 

tanév munkáját ez a két fő cél határozza meg. Forgács Péter kurzusa után felújításra kerül a 

tavaly bemutatott, de a járványhelyzet miatt csak egyszer játszott Feltételes megálló című 

előadás, melyet a rendező, Tóth Miklós Bartha Lajos: Szerelem című darabja alapján 

készített, valamint Pallagi Ákos és Naszlady Éva - a tőlük megszokott módon - a 

zenésmesterség elemivel ismerteti meg a növendékeket Fejes-Presser-Stevanovity: Jó estét 

nyár, jó estét szerelem című művén keresztül.   

 Az előadásokon kívül a mozgás- beszéd- és ének képzésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt 

fektetünk. Tanulmányaikról a hallgatók a félévi és év végi vizsgákon adnak számot. 
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3.2. A humán munkaközösség munkaterve 
 
Készítette: Lovrity Andrea 

 

Aktuális feladataink:  

 A tanmenetek aktualizálása, a NAT 2020 figyelembe vételével (határidő: szeptember 3.) 

 A 9-10. évfolyam követelményeit az új (2020), a 11-12. évfolyamét a régi (2012) NAT 

tartalmazza. 

Kiemelt feladataink: 

 Nemes Nagy Ágnes születésének 100 évfordulóját változatos programokkal ünnepeljük meg. 

 Az új kolléga, Keszte Bálint mentorálása (Somfai Barbara) 

 Egyetemi hallgatók gyakorló tanításának mentorálása (Lovrity Andrea, Pádár Zsolt, Somfai 

Barbara)  

Közös feladatok: 

 A digitális oktatás tapasztalatai alapján az iskolai munkában is továbbvisszük a jól használható 

elemeket. A diákokat a G Suit rendszerben fölvesszük kurzusokra. Ezen keresztül differenciált 

feladatokat, tananyagokat, házi feladatokat, projektfeladatokat adhatunk ki. Ezáltal korszerű 

hibrid oktatás valósulhat meg iskolánkban. 

 A járványveszély miatt fokozottan figyelünk a tisztasági, egészségügyi szabályok betartására.  

 Az értékelési szempontok egységes alkalmazása: 

A témazáró dolgozatokat egységesen az érettségi értékelési rendszere alapján minősítjük.  

Súlyozás: a témazárók kétszeresen és a szakaszvizsgák jegyei háromszorosan számítanak.  

A kerekítés szabálya: 1,6 és 2,6 és 3,6 és 4,6 átlagok esetében a felfelé kell kerekíteni az 

osztályzatot. Az osztályzatoknál a tanár - a diák számára kedvező esetben - eltérhet a kerekítés 

szabályától. 

 Az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban a diákok jegyet kapnak feladataikra, a 

félévi és év végi jegyet a „faktos” és az alapórát tartó tanár közösen alakítják ki. 

 Adminisztráció:  

Rendszeres, következetes, a haladási és osztályozási napló folyamatos vezetése.  

Módszerek:  

A tanulást irányító tanári munkát, a tudást megszerző tanulói tevékenységet 

helyezzük előtérbe.  
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Az egyéni képességfejlesztés érdekében a differenciált oktatást helyezzük előtérbe. Ezt 

a G Suit alkalmazása is segíti. Célravezető lehet a csoportmunka, az irányított, 

feladatlapos tananyag-feldolgozás, a páros feladatmegoldás, az egyéni motivációk 

mozgósítását célzó választható vagy alternatív házi és szorgalmi feladatok 

következetes alkalmazása.  

Törekszünk az IKT-eszközök alkalmazására, bár az több teremben is körülményes, a 

diákok ugyanis igénylik a képi információk, prezentációk alkalmazását, és számos 

történelemtanulást motiváló oktatófilm is elérhető az Interneten. 

 A tervezésnél a kerettantervi követelményeken belül az érettségi követelményekre 

több időt, figyelmet fordítunk.  

 Rendszeres számonkérés: 

Minden diáknak félévenként az óraszámnál legalább eggyel több jegyet kell kapnia, amelyek 

között témazáró jegynek is szerepelnie kell.  

Magyarból szóbeli feleletre és szövegalkotásra is kell jegyet adni.  

Legyen elegendő érdemjegy negyedévente, érettségi tantárgyak esetén havonta.  

A naplóban jelezzük a számonkérés típusát és a témáját is. 

 Tanmenetek szerinti haladás: 

Eltérés esetén a tanmenetben jelezzük az okot! 

 Házi feladatok egységes számonkérése: 

Ha adunk, akkor ellenőrizzük a házi feladat meglétét, a hiányt jelezzük a naplóban! 

 A felszerelést követeljük meg a tanórán a tanulóktól, hiányát regisztráljuk a naplóban. 

 A szakaszvizsgák (10. és 11. évfolyamon), szóbeli és írásbeli év végi számonkérések, ismétlések 

időbeli összehangolása. A vizsgák az írásbeli érettségi hetében (2022. 05. 02-4) lesznek. 

 A szakaszvizsga és az érettséginek kiadásának határideje szeptember 30, de a tananyagból 

hátra lévő anyagrészek később is megadhatók.   

 Az érettségi témakörök, összeállítása, az érettségi tételek, segédanyagok, húzótételek leadása 

(határidő: június 1.) 

 

Szaktárgyi feladatok 

Magyar nyelv és irodalom  

 A 9. évfolyamon heti 2 irodalom, 2 nyelvtan, a 10. évfolyamtól 3 irodalom, 1 nyelvtan az órák 

eloszlása.  
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 A 9-10. évfolyamon a nyelvtant csoportbontásban tanítjuk. Ettől a nyelvtani rendszer 

alaposabb ismeretét várjuk, ami az idegen nyelvek tanulását is segíti. 

 A tantárgy átlagainak emelése, az irodalom szeretete, az olvasás népszerűsítése kiemelt 

feladatunk.  

 Cél, hogy diákjaink az emelt szintű érettségi vizsgán is minél jobb eredménnyel szerepeljenek, 

hogy a diákok lehetőségei ne szűküljenek le a művészeti képzésben való továbbtanulásra. 

 A tananyag rendszerezése, az érettségi vizsgára való felkészítés érdekében a 10. évfolyam 

végén az addig tanult tananyagból szóbeli szakaszvizsgát tartunk. 

 A tantárgy oktatása – az előző évek eredményeinek elemzése nyomán – kompetenciaalapú; a 

szövegértés, szövegértelmezés, befogadókészség fejlesztésének középpontba állításával 

történik.  

 A hatékonyságot, az eredményességet a tanórai munka és az otthoni megerősítés (a tanulás) 

együttesen jelenti. A tanórán kívüli lehetőségek intenzívebb felhasználásával segítjük a tanulás 

és nevelés folyamatát.  

 

Történelem és társadalomismeret  

 Minden évfolyamon egységesen heti 3 órában tanítjuk a tantárgyat. 

 Az etika tantárgyat a két tárgy jelentős kapcsolódása miatt a történelemtanárok 

tanítják.  

 A tanórán a forrásközpontúságra helyezzük a hangsúlyt, szöveges dokumentumok, 

képek, rajzok, ábrák, térképek segítik a tananyag feldolgozást.  

 Fontos célként tűztük ki a történelem megszerettetését, a tantárgy átlagának 

emelését. 

 A tanulói szóbeliséget nagyon fontosnak tartjuk, ezért projektmunkával és szóbeli 

feleletekkel igyekszünk megszólalásra ösztönözni diákjainkat. 

 A tanulók topográfiai, földrajzi ismeretei hiányosak, ezért az atlasz használatát 

megköveteljük; az órai feladatokban, számonkérésben hangsúlyt fektetünk a 

topográfiára. Térképes feladatlapokkal, IKT eszközök használatával is támogatjuk a 

tanulókat a topográfiai ismeretek bővítésében, rögzítésében.   

 Nagy hangsúlyt fektetünk az esszéírás gyakoroltatására, hisz az írásbeli érettségin a 

pontszámok 50%-át e feladatrésznél lehet megszerezni. Mivel az érettségire való 
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felkészítés négy éven keresztül zajlik, az esszéírást minden évfolyamon változatos 

eszközökkel tanítjuk. A szempontrendszer tudatosítása, folyamatos hangsúlyozása 

kiemelt szerepet kap. 

  Az érettségire felkészítő munka során tanulóinkat a témakörök kidolgozására, az 

elméleti anyag összegyűjtésére ösztönözzük. Ennek érdekében történelemből a 11. 

évfolyam végén szakaszvizsgát tartunk. A vizsga anyagát a 9-11. évfolyam anyagából 

állítjuk össze.  

Testnevelés 

 A tantárgyat a drámás osztályokban heti 3 órában tanítjuk, mellette 2 órában szakmai színpadi 

mozgást tanulnak a diákok. A továbbtanulási szándékok miatt közép- és emeltszintű 

érettségire felkészítő csoport is indul 11-12. évfolyamon heti két órában, amit főleg a táncos 

osztályok diákjai vesznek fel. 

 A tárgyi feltételeket figyelembe véve, és a tornaterem több funkciósióssá történt átalakítása 

miatt még több órát szánunk a kondicionális, és koordinációs képességek fejlesztésére, 

valamint zenés, játékosabb órákra, csapatépítő jellegű feladatokra.  

 Az órákon a járványvédelem miatt a csapatjátékok helyett technikai képzésre helyezzük a 

hangsúlyt.  

 A higiéniai szabályokat fokozottan betartatjuk a tanulókkal. Az öltözők használatát és rendjét 

megköveteljük a diákoktól. 

 A versenyeken rendszeresen részt fogunk venni. A feladatokat az osztályok a profiljának fogjuk 

elosztani. A tantestülettel való együttműködés érdekében a versenyek ütemezését már az év 

elején közzétesszük. A kerületi munkaterv szeptember 8-án készül el. 

 Tavasszal, március végén végezzük majd el a tanulók fizikai állapotának mérését a NETFIT 

módszer alapján. A felmérésre az idén is több órát tervezünk. 

 Várhatóan ebben a tanévben is több tanuló érettségizik majd. A felkészítés során – a korábbi 

tanévekhez hasonlóan - több időt fordítunk az elméleti felkészítésre és a szóbeli témakörök 

számonkérésére. A gyakorlati felkészítés, a technikai elemek készségszintű elsajátíttatása 

tanórán folyik, így az érettségire felkészítő órákon több idő marad az egyéni, választott sportági 

feladatok gyakorlására. Az érettségi felkészítés folyamatába a 11-12. tánctagozatos osztály 

több tanulója is bekapcsolódik majd. Mivel a táncos osztályok tantervében nem szerepel a 

testnevelés, így velük külön foglalkozunk, hogy alaposabb ismereteket szerezzenek az atlétika 

és a labdajátékok területén. 
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Vizuális kultúra  

 A tantárgyi hálóba az informatika tantárgy helyett bekerült a vizuális kultúra. A 11. 

évfolyamon heti egy órában tanítunk művészettörténetet. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  

 A tantárgy tanításának fő célja a kritikai gondolkodás és az alapvető médiaműveltség 

fejlesztése. A 10-11. évfolyamon heti két órában tanítjuk a tárgyat. 

 A XXI. század információs társadalmában minden fiatalnak létfontosságú, hogy a 

világot és saját személyiségét ne a médiában megjelenő képekhez igazítsa, hanem 

képes legyen azokat tudatosan szelektálni és értelmezni. Ezeken az órákon a 

médiatudatosság kialakítása mellett a diákok megtanulják átlátni azt a rendszert, amit 

a média, mint ipar jelent, és azt is, hogy mekkora hatással van mai világunkra. A film 

történetének elsajátítása során a diákok megismerik a filmet, mint művészeti ágat és, 

mint a szórakoztatóipar fő pillérét.  Ez a tantárgy, amely amellett, hogy számos 

közismereti tartalmat beemel a tananyagba, a legtöbb kompetenciát is képes 

fejleszteni.  

 

Módszertani innováció, tanári továbbképzéseken, szakmai programokon részvétel 

 A budapesti továbbképzéseken részt veszünk. Az új tankönyvek, kiadványok szakmai 

bemutatóján való részvételünk és a tapasztalatok megosztása a munkaközösség tagjaival 

folyamatos.  

 Az iskolában tanító mestertanárok, szaktanácsadók segítségét igénybe vesszük. 

 A Nemzeti Közoktatási Portál kínálatát is beépítjük a napi munkánkba.  

 Az oktatás kezdetektől az érettségin megkívánt kompetenciák figyelembe vételével zajlik, de ezen 

a téren is folyamatos fejlődésre, a szakirodalom megismerésére törekszünk. 

 A módszertani kultúránkban alkalmazzuk a következő elveket: 

- a tanulóknak személyes kapcsolata legyen az irodalommal,  

- szövegértési feladatsorok segítségével fejlesztjük az irodalomolvasást,  

- szöveg- és tanulóközpontú óravezetésre törekszünk, 

- kooperatív tanulási technikákat sajátíttatunk el, 
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- kreatív, alkotó gondolkodásra neveljük a diákokat, 

- drámapedagógiai módszereket alkalmazunk, 

- a kreatív írás gyakorlatának elsajátítását támogatjuk, 

- portfóliók készítését is gyakoroltatjuk a diákokkal (szélesebb műveltségkörben). 

 

Az iskolai projektnapok tervezése 

 Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. 

 Az október 23-i nemzeti ünnep megünneplését október 22-én tartandó történelmi sétákkal 

tervezzük. (Felelős: Zuti Krisztián és Lovrity Andrea) 

 A március 15-i nemzeti ünnepet a 10. a és B osztály műsorával ünnepeljük meg,  

 A szaktanárok irányításával a tanórákon emlékezünk meg  

- az aradi vértanúkról (határidő október 5-9.),  

- a holocaust magyarországi áldozatainak emléknapja (április 11-15) 

- a trianoni békeszerződés következményeiről (határidő: június 1-4.). 

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján az egész iskola filmet néz, és a 12. évfolyam 

megnézi a Terror Háza Múzeum kiállítását. 

 Az egészség és sport napján („Hetényi Nap”), 2022. június 15-én kirándulást szervezünk a 

Normafához. (Felelős: Hrisztosz Papavasziliu és Kovácsné Strasser Mária) 

 

Szakmai, tanulmányi versenyek, fesztiválok 

 

 Diákjainknak és kollégáinknak is ajánljuk az Oktatási Hivatal Tehetségkapu honlapját, amely 

tehetséggondozó versenyek és mérések adatbázisa, feladatlapokat is tartalmaz és a tanárok 

számára módszertárként is szolgál..  

 

Magyar nyelv és irodalom  

 A kiemelkedő vagy vállalkozó kedvű tanulókat versenyeken indítjuk, folyamatosan figyelünk a 

kínálkozó lehetőségekre, pl. Kazinczy-verseny, Bolyai-verseny, OKTV stb.  

 Részt veszünk a fővárosi szintű szövegértési és helyesírási versenyen. 

 

Történem 

Bekapcsolódunk online és egyéb fórumokon meghirdetett vetélkedőkbe: 

 Meghirdetjük az OKTV-t. (jelentkezési határidő: szeptember 21.) 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

31 
 

 Az érdeklődő tanulókat versenyeken indítjuk, folyamatosan figyelünk a kínálkozó 

lehetőségekre, pl. Horváth Mihály-verseny, Raul Wallenberg vetélkedő, Szenes Hanna 

emlékverseny stb.  

 Az előző évekhez hasonlóan részt veszünk iskolai szinten a Városismereti versenyen, 

(amennyiben megrendezik). 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 A fővárosi fesztiválokat figyelemmel kísérjük, a diákokat tájékoztatjuk, elkísérjük, részt veszünk 

a programok utáni szakmai beszélgetéseken.  

 Figyelemmel kísérjük a pályázatokat, a részvételhez támogatást nyújtunk. 

 

Tanórán kívüli egyéb szakmai tevékenység 

Magyar nyelv és irodalom  

 Színházlátogatásokat tervezünk, amelyek a tananyaghoz, korosztályi problémákhoz 

kötődnek. 

 Szakaszvizsga a 10. évfolyamon. 

 

Történelem és társadalomismeret  

 Múzeumlátogatás, osztálykirándulásra programajánló. 

 Szakaszvizsga 11. évfolyamon  

 

Testnevelés 

 Az év folyamán készülünk a kerületi, esetlegesen budapesti versenyekre. 

 Szeretnénk megőrizni a kerületi pontversenyben elért eddigi eredményeinket, illetve 

eredményesség terén javítani próbálunk. 

  „Hetényi nap”: egész napos sportnap. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 A tanév során legalább egy kiállítás megtekintése, vagy egy előre kiválasztott művészfilm 

megtekintése filmszínházban.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált és egyéni/kiscsoportos fejlesztése 
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Magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret  

 Csoportmunkában, a csoportok tudatos kialakításával oldható meg a sajátos nevelésű igényű 

tanulók fejlesztése. Felszínre kerülnek a tanuló azon képességei, amelyekkel kompenzálni tudja 

hiányosságait. Sokszor egyénre szabott feladatokkal igyekszünk a hiányosságokat pótoltatni, a 

fejlesztendő területeket fejleszteni is. Egyéni fejlesztésre a könyvtárban is sor kerülhet, hisz 

Doszpod Edit könyvtáros kolléganőnk magyar szakos végzettségével tudja segíteni munkánkat.  

 Lovrity Andrea szaktanácsadóként segítheti a módszertani fejlődést és innovációt a 

munkaközösségen belül is. Területe: kiemelt figyelmet igénylő tanuló nevelésének, oktatásának 

segítése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 A sajátos nevelési igényű tanulók ezeken az órákon teljesen új oldalukról mutatkozhatnak be, 

hiszen a mozgóképi szövegek elemzéséhez más szemléletmódra van szükség, mint a legtöbb 

órán. A feladatokat általában csoportmunkában oldják meg a diákok, amelynek tudatossága 

elősegíti ezen tanulók fejlesztését is.  

 

Pályázati tevékenység 

 A pályázatokat figyelemmel kísérjük Szanyi Ildikó segítségével.  

 

A tanítás tárgyi feltételei 

Magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret  

 Egyre nagyobb nyomás nehezedik a szaktanárokra, hogy a digitális technológiát a tanórákon 

használjuk.  

 Vannak digitális anyagaink, szeretnénk a tananyag feldolgozást technikailag 

modernebbé tenni, a digitális technológiát többször alkalmazni a tanórákon, képeket, 

forrásokat, feladatokat, kisfilmeket, filmrészleteket, kivetíteni, megbeszélni. Esetleg a 

tanári magyarázatoknál is a vázlatot, prezentációt kivetíteni. Ehhez kérjük az IKT 

eszközök biztosítását. Örülnénk, ha minden teremben működne a wifi és kivetítő vagy 

nagyméretű televízió.  
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Testnevelés és sport  

 Több sporteszközünk javításra, cserére szorul. A pályázaton nyert összeget sportszerek 

beszerzésére, illetve javításra fordítjuk. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 A tantárgy magasabb színvonalú oktatásához és az érettségire való teljes körű felkészüléshez 

számos technikai berendezésre lenne szüksége az iskolának (laptop, projektor, vetítővászon, 

hangszórók, kamerák, állványok, fényképezőgépek).   
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3.3. A reál munkaközösség munkaterve 

 
Készítette: Farkas Zoltánné 
 
A munkaközösség tagjai: 

Név Tanított tantárgy Egyéb információ 
Barkó Ferenc matematika  
Farkas Zoltánné kémia, pénzügyi és 

vállalkozási ismeretek 
részfoglalkozású 

Nieselberger Ádám matematika 12.a osztályfőnök, IDB 
patronáló tanár 

Vaskó Ilona matematika, digitális kultúra  
 
 
A munkaközösség feladatai: 
 
A reál munkaközösségen belül a 2021/22-es tanévben egy személyi változás történt, Fazekas 

Attila nem lát el óraadói feladatokat informatikából, mivel a tantárgy kimenő rendszerben 

megszűnt. Az új NAT szerint már második tanév szerint tanítunk, a 10. évfolyamon az új 

tanmenetek elkészítése megtörtént. Nieselberger Ádám jelentkezett ped2 minősítő eljárásra 

ebben a tanévben. Farkas Zoltánné matematika szakon, levelező tagozaton kezdi meg 

tanulmányait.  

A tanmenetekben, mint eddig mindig, nagyobb hangsúlyt kapnak az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásai. Munkaközösségünkben folyamatos célkitűzés a matematika érettségi 

eredményességének növelése.  Fontos a jó közösségi szellem, az egymás munkájának segítése, 

a szakmai és módszertani problémák megbeszélése és megoldása, az egységes 

követelményrendszer kidolgozása, amely megjelenik a bemeneti mérések és a próbaérettségi 

feladatainak elkészítésekor. Az eddig megszokott módon külön meetinget tartunk a központi 

írásbeli felvételijének javításával kapcsolatban. 

A gyengébben teljesítő tanulók, illetve a 12. évfolyam sikeres érettségijéhez segítség az egyéni 

fejlesztésre kapott órakeret, valamint a csoportbontásban való oktatás.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások:  

Terveink szerint, ameddig a kontakt oktatásra lehetőségünk lesz matematikából előkészítő 

foglalkozásokat fognak tartani a szakos kollégák az első félévben a nyolcadik évfolyamos 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

35 
 

tanulók számára. Az ősz folyamán a nyílt napok keretében lehetőséget adunk a felvételiző 

diákok szüleinek, hogy a tanórákat látogathassák, ezzel betekinthessenek az ott folyó 

munkába. Iskolánkba érkezik egy szaktanácsadó kolléga, aki matematika tantárgyból segíti a 

kollégák munkáját.  

 

Versenyek: Részt veszünk az országosan meghirdetett, egyéni tanulói igényeknek megfelelő 

versenyeken. Tájékoztatjuk tanulóinkat a versenylehetőségekről, az érdeklődő tanulóinkat 

segítjük a versenyekre való felkészülésben, lehetőségeinkhez mérten megteremtjük az anyagi 

feltételeket, biztosítjuk a versenyeken való részvételt. 

 

Bólyai matematika csapatverseny felelős: Barkó Ferenc 

Kenguru nemzetközi matematikaverseny felelős: Barkó Ferenc 

Országos Alföldi Számítástechnikai verseny felelős: Vaskó Ilona 

Semmelweis egészségverseny felelős: Farkas Zoltánné 

 

Továbbképzések: 

A munkaközösség tagjai folyamatosan értesülnek a továbbképzési lehetőségekről, 

amennyiben ez időben és anyagilag is kedvező élnek is a lehetőségekkel. 

 

A 2021/2022–es tanévre tervezett munkaközösségi programok: 

2021. augusztus 23.:  munkaközösség-vezető választása, az éves munkaterv 

megbeszélése 

2021.augusztus 30.:  új tanmenetek leadása, tanulmányi versenyek számbavétele 

versenynaptár készítése, az első félévre a felvételi előkészítők megszervezése, bemeneti 

mérés 9. évfolyamnak matematikából. 

2021.szeptember vége: a jelenleg 11. évfolyam elmaradt szakaszvizsgájának pótlása 

2021. október 22.:  Bolyai matematika csapatverseny nevezés 

2021. november 3.:  Magyar Tudomány Napja 

2021. december:  Az első három hónap munkájának értékelése 

2022. január 22.  Központi írásbeli felvételi 8. évfolyam 
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2022. január:   Az első félév munkájának értékelése, Bolyai matematika 

csapatverseny 

2022. január 07.  A második félév feladatainak megbeszélése 

2022. február:   A központi felvételik tapasztalatainak megbeszélése, a 12. 

évfolyam próbaérettségije matematikából 

2022. április 11.  A víz világnapja, 

2022. április 22.  Föld napja 

2022. május 03.  matematikából érettségi, 10. évfolyamon matematika 

szakaszvizsga  

2022. június:   az éves munka értékelése, év végi beszámoló elkészítése 

 

3.4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 
 
Készítette: Kató-Földvári Melinda 
 
Munkaközösségünk tagjai: -  Egyedné Szabó Erika 

- Burján Orsolya 

- Hegedűs Réka 

- Kovács Ágota 

- Kató-Földvári Melinda 

- Pádár Zsolt 

- Juhász Magdolna 

A közismereti nyelvi órák megtartásához szükséges tantárgyfelosztás már a nyár folyamán 

elkészült, azt a munkaközösség tagjai megismerték és tudomásul vették. 

Már a tavaszi tankönyvrendelés során kiderült, hogy új tankönyvcsaládot kell választanunk, 

ebben sikerült megegyeznünk és összesítettem a rendeléseket az összes osztályban. 

Szintén június végéig sikerült megrendelni – és rendben meg is érkezett – minden 

munkaközösségi tagnak az új nyelvkönyvek tanári példányait, így már nyár folyamán tudtunk 

konzultálni egymással. 

Az új tankönyvek új tanmenetek elkészítését is szükségessé tesz, így ezt a feladatot 

felosztottuk egymás között, hiszen ugyanabból a tankönyvcsaládból tanítva, a kezdő és haladó 
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csoportoknak tudunk viszonylag egységes tanmeneteket írni, persze az egyéni 

sajátosságoknak is teret hagyva. 

A tanmeneteinket a KRÉTA rendszer tanmenetsablonja szerint csináljuk meg, így könnyen 

nyomon követhető tanár, diák, szülő, vezetőség és fenntartó által. 

 

ÚJ FELADATOK: 

1. Tanmenetek készítése, ellenőrzése. 

2. Angolból ismét jelentkeznek előrehozott érettségire a 11. és 12 évfolyamos diákok, 

számukra osztályozó vizsgát szervezünk szeptember elején. 

3. OKTV-re történő jelentkezéseket összegyűjtjük, arra a jelentkező diákokat felkészítjük, 

akár fakultáció keretében is. 

4. A végzős évfolyamok számára első félév végén próbaérettségit szervezünk - ezt 

tanórák keretében megoldjuk. 

5. A 11. évfolyam számára a májusi érettségi időszakban szintén próbaérettségi jellegű 

kisvizsgát szervezünk. 

6. A hagyományos, online módon megszervezett nyelvi versenyek kiírásait ismertetjük a 

diákokkal, a jelentkezők regisztrációját segítjük, valamint a felkészülésüket is az adott 

versenyre. 

7. Változatlanul nagy szerepet kap a nyelvvizsgák bővülő kínálatának ismertetése a 

diákokkal, számukra a legmegfelelőbb nyelvvizsga kiválasztásának segítése, 

mentorálása. 

8. Terveink között szerepel angol szépkiejtési verseny szervezése, valamint francia 

sanzonest lebonyolítása, ének szakos szakmai tanárok segítségével. 

9. Ugyancsak évről évre részt veszünk az Oxford University Press által szervezett 

nyelvtanári konferenciákon, ezek online módon zajlottak tavaly is, ebben az évben 

hasonló módon történik, regisztrálás után. 

10. Iskolánk OKJ-s tanulói részvételével angol nyelvű jeleneteket tervezünk egy kisebb 

előadás keretén belül bemutatni - ez mindig igen sikeres produkció. 

Természetesen rugalmasan kezeljük a feladatokat, bármit bármikor változtatni tudunk, ha az 

élet felülírja az elképzeléseket. 
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3.5. Szakmai-elméleti munkaközösség munkaterve 
 
Készítette: Vidáné Szent-Ivány Kinga  
 

A szakmai-elméleti munkaközösség ebben a tanévben már egyértelműen összekötő 

kapocsként a közismereti és a szakmai munkaközösségek struktúrájában. A munkaközösség 

munkájának fő célja a szakmai-elméleti tantárgyak helyzetének megerősítése egyrészt a 

közismereti tárgyak elméleti rendszerébe illesztve, másrészt a szakmai-gyakorlati tárgyakat 

megalapozó tudatos teoretikus nevelési magatartás kialakítása érdekében. Fontos, hogy 

diákjaink ne csupán a gyakorlatban szerezzenek professzionális ismereteket, hogy ne úgy 

váljanak kiváló tánc- vagy színművésszé, hogy a tánctörténet és –elmélet, a színház-, rendezés, 

drámatörténet fontosabb szegmenseit ne ismerjék behatóbban, hiszen hisszük, hogy 

mindenféle elméleti tudás erősítheti a tehetséget, növelheti a szakmaiságot: önbizalmat, 

magabiztosságot adhat.  

A munkaközösség kiemelt céljai: 

- a szakmai-elméleti ismeretekben való folyamatos fejlesztés, fejlődés 

- a vizsgákra való sikeres felkészülés támogatása 

- a különböző szakmai versenyeken való részvétel eredményességének növelése 

- differenciált oktatással a felzárkóztatás és a kiemelt tehetséggondozás koordinálása 

 

A munkaközösség tantárgyai: 

- színház-, film-, drámaelmélet és történet  

- színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei 

- munkavédelmi ismeretek színházi területen 

- bevezetés a tánctörténetbe 

- zeneismeretek 

- szakmai idegen nyelv  

 

A munkaközösség tanárai ebben a tanévben: 

- Eck Attila 

- Kovács Ágota 
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- Tóth Miklós 

- Nedeczky Pál 

- Csoba Orsolya 

- Berényi Andrea 

- Hegedűs Réka 

- Vidáné Szent-Ivány Kinga 

 
 
3.6. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

Készítette: Nieselberger Ádám 

3.1.4. Legfontosabb fejlesztési területek, nevelési célok 

 Erkölcsi nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése (empátia, tolerancia) 

 Családi élet 

 Testi és lelki egészség és harmónia 

 Felelősségvállalás, önkéntesség, közösségi szolgálat 

 Környezettudatosság 

 Médiatudatosság 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

3.1.5. Állandó feladatok a tanév során 

 Adminisztráció és dokumentáció  

o törzslapok 

o beírási naplók 

o e-napló 

 az igazolt és igazolatlan hiányzások, késések hatékony, következetes kezelése 

 problémás esetben az ifjúságvédelmi koordinátor bevonása, büntető 

fokozatok megállapítása 

 az osztályban tanító kollégák órabeírásának és a hiányzók 

adminisztrációjának ellenőrzése (heti rendszerességgel) 
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 közösségi szolgálat 

 összefüggő szakmai gyakorlat 

o dicséretek, jutalmazások alkalmazása 

 A szülőkkel való kapcsolattartás 

o szülői értekezlet 

o fogadóórák 

o találkozó a szülői közösséggel 

o online csoportok (email, Facebook…) 

 Koordinációs megbeszélések a kezdő és végzős osztályokban, szükség esetén bárhol 

 Iskolai közösségi szolgálat szervezése 

 Tanórán kívüli osztályprogramok tervezése, szervezése, lebonyolítása  

 A közösségi szolgálat mielőbbi teljesítésének segítése 

 

3.1.6. Osztályfőnöki tervezést, szervezést és lebonyolítást igénylő programok a tanév 

során 

 

Hónap Esemény 
Érintett évfolyamok 
9. 10. 11. 12. OKJ 

Augusztus Gólyatábor x     
Szeptember Évnyitó x x x x x 

1. szülői értekezlet x x x x  
Gólyanap (feladatok, műsor, avatás, 
bál) x x (x) (x) (x) 

Október Honismereti projektnap x x x x (x) 
Október 23-i ünnepség x x x x x 
Nemes Nagy Nap x x x x x 

November Nyílt nap x x x x x 
Őszi fogadóórák x x x x  
Szalagavató   x x  

December Koordinációs értekezletek x   x  
Mikulásműsor x     
Iskolai és osztálykarácsony x x x x x 

Január 2. szülői értekezlet x x x x  
Február Téli bál x x x x x 
Március Március 15-i ünnepség  x    
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Tavaszi fogadóórák x x x x  
Május Ballagás   x x  

Érettségi    x  
Szakaszvizsgák x x x   

Június Osztálykirándulás x x x x  
Évzáró x x x x x 

 
 

További események egyéb kirándulások 
múzeum- és színházlátogatás 
központi mérések 
közismereti és szakmai tanulmányi 
versenyek 
jótékonysági fellépések 
közösségi szolgálat 
szakmai vizsgák 

 
 
3.7. A diákönkormányzat munkaterve 

 

Készítette: Nieselberger Ádám 

 

Elnök: Vati Luca - 12.a 

Helyettes: Dulovics Zóra - 11.b 

Patronáló tanár: Nieselberger Ádám 

 

Szeptember 

 Nieselberger Ádám vezetésével éves munkaterv elkészítése, tisztségviselők 

megválasztása, az IDB üléseinek időpontja: minden hónap első hétfőjén 7.00-kor 

 Gólyahét/gólyanap/gólyabál, szervező: 10.A, B osztályok, IDB 

 Temetőlátogatás: 9.A (TT), 9.B (KÁ) 

 

Október 

  „N3” Nemes Nagy Nap” – Diáknap; Okt. 23., Diákparlament, ismeretterjesztő 

előadás, diákprogramok, pl.: Ki Mit Tud?, szervező: 11.B 
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 Bécsi kirándulás (PH) 

 Halloween buli, szervező: IDB (Okt. 22.) 

 

November 

 Segítség a Nyílt napokon (Nov. 23-24.) 

 Egészségügyi felvilágosítás 

 

December 

 Advent Bécsben, szervező: IDB (PH) 

 Karácsonyi ajándékvásár, jótékonysági gyűjtés a 9.B szervezésében 

 Az iskola karácsonyi díszítése, Angyalkázás, osztálykarácsonyok, iskolai karácsony 

 Korcsolyázás a Bikás parkban 

 

Január 

  „Ágnes nap” a művészetek projektnapja, Nemes Nagy Ágnes Versünnep 

 

Február 

 Farsang az IDB, a szülői közösség és a 11. évfolyam szervezésében (Febr. 18.) 

 Valentin-nap (Febr. 14.), szervező: 12.A, 10.B osztály 

 

Március 

 Tavaszi nagytakarítás, IDB 

 Plüss nap, szervező: 9.A, 10.B osztály 

 

Április 

 A Föld napja, Állatkerti séta (örökbefogadás), szervező: 11.B 

 

Május 

 Pizsi nap, szervező: 12.B 

 Osztálykirándulások 
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Június 

 Pedagógusnapi gála, szervező: IDB 

 Hetényi piknik az egészséges életmód és a sport jegyében 

 Éves munka értékelése, szervező: Nieselberger Ádám 

 

Július - Augusztus 

 Tisza-túra, IDB-tábor, Gólyatábor 

 

 

3.8. Az iskolapszichológus munkaterve 

 

Készítette: Domján Sebestyén 

 

1. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSE 

Ismerkedés az iskola életével: 

 Részvétel a tanévnyitó tantestületi értekezleteken, évnyitón 

 Bekapcsolódás a pedagógusközösségek tanévtervező műhelymunkájába 

 Ismerkedés az új pedagógus kollégákkal, osztályfőnökökkel 

 

A pszichológusi munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítása: 

 A pszichológusi szoba (zárt tér) biztosítása, a diákok számára barátságos, biztonságos 

környezet megteremtése 

 A szükséges tárgyi eszközök beszerzése (zárható szekrény, színes ceruzák, filcek, 

géppapír…) 

 

A pedagógusok, szülők és tanulók tájékoztatása az iskolapszichológiai tevékenységről: 

 Személyes beszélgetés a pedagógus kollégákkal, igazgatóval, helyetteseivel  

 A kollégák írásbeli tájékoztatása (tanáriban kifüggesztett illetve személyre szóló 

írásbeli tájékoztató készítése, elérhetőségről, bejelentkezési lehetőségről való 

informálás) 
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 A szülők és gyermekek tájékoztatása (a pszichológusi helyiség ajtajára kifüggesztve, 

írásban, illetve az érdeklődők irányában személyesen, e-mail-en. 

 

Szakmai kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: 

 Ismerkedés/kapcsolattartás a védőnővel, az iskola egyéb segítő pedagógusaival 

(fejlesztőpedagógus), a körzetileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálattal, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a szakmai vezetővel 

 

A szakmai munka megtervezése 

 Együttműködés a szakmai vezetővel, az iskola vezetésével, a pedagógus kollégákkal és 

a társterületeken dolgozókkal 

 Az iskolapszichológusi munka megtervezése a 2020-2021-as tanévre (összhangban az 

iskolapszichológusok szakmai protokolljával) 

 A munkaterv egyeztetése az iskola vezetésével illetve a szakmai vezetővel 

 Rendszeres részvétel, konzultáció, szupervízió a szakmai vezetővel, szakmai teammel 

(minden szerda) 

 Dokumentáció, adminisztráció folyamatos vezetése 

 Év végi munkabeszámoló, statisztika elkészítése, visszajelzés a vezetőknek 

 

 

2. MUNKATERV A 2021-2022-ES TANÉVRE 

Pszichológiai állapot- vagy státuszfelmérés 

 A korábban iskolapszichológusi tanácsadásban résztvevő diákok utánkövetése 

(konzultáció az érintett pedagógusokkal, osztályfőnökökkel). 

 A diákok vagy diák csoportok erős oldalainak, pszichológiai erőforrásainak 

megismerése és a problémák azonosítása.  

 Megfigyelések végzése az osztályban vagy egyéni találkozások során. 

 Szóbeli vagy írásos pszichológiai vélemény készítése. 

 Pszichológiai fejlesztő program kidolgozása, konzultáció az érintett pedagógusokkal, 

szülővel (esetmegbeszélő teamben) 
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 Amennyiben a gyermekről összegyűjtött információk a patológia gyanúját is felvetik, 

külső vizsgálat kérése (klinikusi, pszichiátriai vizsgálat javaslata). 

 

Egyéni és csoportos tanácsadás 

 Krízistanácsadás: stresszt okozó életesemények, családi hatások vagy az iskolai 

beilleszkedési nehézségek következtében átmeneti szituatív viselkedési zavarral 

küzdőknek. 

 Egyéni tanácsadás: a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése továbbá az 

impulzivitás, az agresszivitás, a figyelemzavar és az iskolai teljesítményhez köthető 

szorongás csökkentése. A tanulási gondokon kívül a partnerkapcsolat problémái, a 

pályaválasztási kérdések, a szeretett családtagok elvesztését követő krízis, a szülőkkel 

kapcsolatos konfliktusok, az öngyilkossági késztetések, depresszív tünetek 

jelentkezése során van elsősorban szükség a pszichológusi tanácsadásra. 

 Önismereti vagy speciális problémákat feldolgozó, problémaközpontú csoport: 

diákoknak (például autogén tréning csoport azok számára, akik tanulási nehézséggel 

küzdenek, vagy az identitáskeresés speciális kérdéseire keresnek válaszokat). 

 Pályaválasztási tanácsadás csoport: (segítségnyújtás a pályaorientáció 

megtalálásában, egyéni erősségek és érdeklődés feltérképezése, önismeret 

fejlesztése). 

 

Konzultáció a pedagógusokkal (és a szülőkkel): 

 A konzultáció keretében szakmai tanácsadás (esetmegbeszélés) a pedagógus számára, 

- a közvetlen beavatkozást a pedagógus hajtja végre. 

 Konzultáció az iskola vezetőivel, szülőkkel (amennyiben ezt a felek igénylik). A szülőkkel 

megvalósított konzultáció közelíthet a tanácsadáshoz, ha a szülő gyermekének 

gondozásával összefüggésben nyitottságot mutat az önfeltárásra is. 

 

Workshop, kerekasztal beszélgetések, edukáció:. 

 A diákok/pedagógus testület/szülők számára tartott pszichológiai ismeretterjesztő 

előadások tartása/megszervezése igény esetén 
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(Például: bullying, drogprevenció, szexuális felvilágosítás, dohányzás, testképzavarok, 

közösségi média… aktuális igények mentén). 

 

 

Osztályklíma vizsgálat 

 Rendszeres osztálylátogatások, megfigyelés (csoportdinamika, szociális dinamika)  

 Pedagógusok jelzése esetén, csak szakmailag is indokolt esetekben szociometriai 

felmérés felvétele, az eredményről összegzés készítése, akcióterv kidolgozása. 

 

Covid 19 vírus kapcsán felmerülő szorongások csökkentésére igény esetén beszélgetéseket 

szívesen szervezek, vezénylek le.  
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4. A felvételi eljárás rendje 
 
2021. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  

2021. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. 

2021. december 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi 

írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket. 

2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2022. január 22. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők 

számára az érintett intézményekben.  

2022. január 27. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, akik az 

előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

2022. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2022. február 28 – március 1-2. A tánctagozat szóbeli meghallgatásai az általános felvételi 

eljárás keretében. 

2022. február 28 – március 1-2., illetve 2022. március 4-5. és 7. A drámatagozat szóbeli 

meghallgatásai az általános felvételi eljárás keretében.  

2022. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

2022. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben. 

2022. április 7. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját.  
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2022. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 

meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.  

2022. április 22. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).  

2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2022. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

 

Forrás: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021
_2022.pdf 
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5. A tanév beiskolázási terve 
 

Beiskolázási tervünk a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, valamint az intézmény 2018-

2023. évekre szóló továbbképzési programja alapján készült. A pedagógus-továbbképzési rendszer 

finanszírozását a pedagógusok vállalják. 

N é v  Lakcím 
Végzetts
ég 
szakkép- 
zettség  
(pl. 
egyetem
, tanár) 

Munka
kör 
(pl. 
tanár) 

Szakma
i 
gyakorl
at 
helye, 
ideje 

Várható 
költsége Tervezett 

továbbképzés 
helye és 
szakiránya 

Kezdő és 
befejező 
időpont 

Vaskó 
Ilona 

1116 
Budape
st 
Fehérv
ári út 
182/A 
3/305 

egyetem, 
tanár 

tanár 
 

Államilag 
finanszíroz

ott 

Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
Pszichológiai 
szak 

2021. 
szeptemb

er 
(kezdő)  

Csoba 
Orsolya 

8053 
Bodajk 
Mandul
ás u. 3. 

főiskola, 

táncpedagó
gus 

tanár 
 

Állami 
ösztöndíja

s 

Magyar 
Táncművésze
ti Egyetem 
Ma tánctanár 

 

2021. 
február 

2022. 

február 

Pallagi 
Ákos 

1146 
Budape
st 
Thököly 
út 80. 1. 
3. 

egyetem, 
tanár 

tanár 
 

140.000 
Ft/ félév 

BME 
Közoktatási 
vezető 
szakvizsga 

2020 
szeptemb
er - 2022 

június 

Váradi 
Anita 

2030 
Érd, 
Fuvaros 
u. 73/C. 

egyetem, 
pszichológi

a 

pszichológ
us 

 
190.000.-

/félév 
ELTE -PPK - 
(szexuál) 
szakpszichol
ógus 

2019.sze
pt.-2021. 

jún. 
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Józsa 
Tamás 
Péter 

1143 
Budape
st, 
Táborn
ok utca 
14. 4/1. 

főiskola 

táncos és 
próbavezet

ő (BA) 

tanár 
 

300.000 
Ft/félév 

Magyar 
Táncművésze
ti Egyetem 
Ma tánctanár 

 

2021. 
szeptemb
er-2023. 

június 

Jakob 
Nóra 
Magdol
na 

 

1124 
Budape
st 

Sasfiók 
utca 6. 

tanár tanár 
 

69000 Ft 
Autogén 
tréning - 
Relaxáció - 
Oktatási 
Hivatal által 
akkreditálva 
(60 kredit)  

2021. 
április  

Asztalo
s Dóra 

1025 
Budape
st, 
Felső 
Zöldmá
li út 3/b 

egyetem, 
tanár  

tanár 
 

174000 Ft 
Mandala Jóga 
- Fascia 
mozgásban 
oktatói 
továbbképzés 
 

2021 

A beiskolázási tervbe való felvételüket a kollégák írásban kérték, más kollégák nem nyújtottak be 

kérelmet a munkarendben meghatározott időpontig.  
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6. Vezetői ellenőrzési terv 

A belső ellenőrzés  

A belső ellenőrzés célja, területei 

Az ellenőrzés célja, hogy biztosítson kellő mennyiségű és minőségű információt az intézményi 

tevékenység teljes körére vonatkozóan. A szerteágazó feladatellátás és tevékenység átfogó belső 

ellenőrzési rendszer működtetését igényli mind vertikálisan, mind horizontálisan. 

A működtetése a fenntartói tevékenység részeként is megjelenik, és az intézményi élet minden 

területére kiterjedően meghatározott rendszerességgel jelenik meg az feladatellátás egy-egy 

szegmensére vonatkozóan. 

A napi feladatellátást is magában foglalja a belső ellenőrzés rendje, a gazdasági, 

adminisztrációs, pedagógiai-szakmai, de munkaügyi területen is. A munka tartalmáról és színvonaláról, 

az intézmény belső működéséről kapott visszajelzések és ennek keretében – a hibák okainak feltárása 

és a javítás lehetőségeinek kidolgozása együttesen járul hozzá a hatékonyság növeléséhez. 

A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az intézményvezető felelős, 

belső ellenőrzési terve alapján, abba illeszkedve történik. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell 

hozni. A tervben nem szereplő, eseti ellenőrzésekről is dönthet az intézményvezető, melyet az 

ellenőrzési célhoz igazodóan előzetesen nyilvánosságra hoz, amennyiben az nem veszélyezteti az 

ellenőrzés eredményességét. Ennek lehetősége esetén az előzetes bejelentéstől el lehet térni. 

 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének rendje 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata és felelőssége. A hatékony és 

jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése 

szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és 

pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit: 

- intézményvezető-helyettesek, 

- a munkaközösség-vezetők,  

- az osztályfőnökök,  

- a pedagógusok. 
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Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, 

továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az 

ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. Az 

osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területeken ellenőrzi a késések, hiányzások, osztályzatok 

beírását, a haladási és bevezetése esetén az elektronikus napló vezetését. Minden tanévben 

ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

- tanítási órák ellenőrzése 

- a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

Az ellenőrzés előzetes egyeztetést követően történik, az általánosan fentebb leírt feltételek mellett. 

 

Az óralátogatások az óralátogatási lapon meghatározott szempontok alapján, a pedagógusok 

által készített iskolai dokumentumok ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenységek, versenyeredmények, 

a feladatok határidőre történő teljesítése, ügyeletesi munka, országos méréseken elért eredmények 

összehasonlítása az előző mérések eredményeivel ugyanazon tanulók esetében az ellenőrzés területeit 

képezik. 

Az ellenőrzés a belső vezetői ellenőrzési tervben meghatározottak figyelembevételével történik, attól 

eltérés rendkívüli esetben lehetséges. 

 

Az ellenőrzési tervben felelős személyek kötelesek az ellenőrzési tevékenységet ellenőrzési naplóban 

rögzíteni. Az ellenőrzött dokumentumokat el kell látni az ellenőrzés tényét rögzítő bejegyzéssel 

(időpont, aláírás). 

terület Ellenőrzésesek tárgya idő Felelős megjegyzés 
oktató-nevelő munka 
 Tanórák, szünetek 

munkafegyelmének 
ellenőrzése 

hetente  ügyeleti rend szerint 

 Szaktanári munka 
ellenőrzése (óralátogatások) 

folyamatos MK- vezetők, 
BECS-csoport 
 

beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 

 A tanmenet szerinti haladás 
ellenőrzése. 

félévente MK-vezetők beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 
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 A munkaközösségek 
tevékenységének 
ellenőrzése. 

folyamatos MK-vezetők beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 

 Számonkérések 
rendszerességének, az 
osztályzatok beírásának 
ellenőrzése 

negyedévente MK-vezetők, 
osztályfőnökök 

beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 

 A szakkörök, 
korrepetálások, egyéni 
fejlesztések, fakultációk 
működésének ellenőrzése 

folyamatosan MK-vezetők beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 

 Az osztályfőnöki munka 
ellenőrzése 

folyamatos MK-vezető beszámoló az 
általános 
intézményvezető-
helyettesnek 

 Tanmenetek, foglalkozási 
tervek, egyéni fejlesztési 
tervek ellenőrzése 

szeptember 
10. 

MK-vezetők beszámoló az 
intézményvezető-
helyetteseknek 

 Munkaközösségek 
munkatervei 

szeptember 5. MK-vezetők beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 Tanulmányi munka 
eredmények 

január 20. 
június 30. 

osztályfőnökök beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 Érettségi, szakmai vizsga 
eredmények 

június 30. intézményvezető-
helyettesek 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 verseny eredmények január 20. 
június 30. 

intézményvezető-
helyettesek 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 magatartás, szorgalom 
jegyek 

január 20. 
június 30. 
félévente 
osztályozó 
értekezlet 

osztályfőnökök beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 hiányzások alakulása január 20. 
június 30. 
félévente 
osztályozó 
értekezlet 

osztályfőnökök beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 Fegyelmi ügyek - intézményvezető-
helyettesek, 
intézményvezető 

eseti 
jegyzőkönyv 

 belső mérések, belső 
(szakmai és közismereti) 
vizsgák 

éves terv és PP 
alapján 

MK-vezetők, 
intézményvezető-
helyettesek 
 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 
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 külső mérések éves terv 
alapján 

általános 
intézményvezető-
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 Közösségi munka negyedévente 
osztályfőnökök 

MK-vezető  beszámoló az 
intézményvezető-
helyettesnek 

 SZMSZ, PP, Házirend és 
egyéb dokumentumok 
felülvizsgálata 

június 30. intézményvezető  

 Továbbképzési program 
teljesülése, beiskolázási terv 

március 10. intézményvezető  

Tanügy, a pedagógiai adminisztráció ellenőrzése 
 Törzslapok kitöltése, 

vezetése 
szeptember 
15. június 30. 
augusztus 31. 

intézményvezető-
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 Bizonyítványok kitöltése, 
vezetése 

szeptember 
15. június 30. 
augusztus 31. 

intézményvezető-
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 beírási naplók kitöltése, 
vezetése 

szeptember 
15. június 30. 
augusztus 31. 

intézményvezető-
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 órarend ellenőrzése augusztus 30. intézményvezető  
 tanulói létszámok, 

lemorzsolódás ellenőrzése 
folyamatos osztályfőnökök, 

intézményvezető 
 

 az iskola statisztikai 
adatainak ellenőrzése 

január 20. 
június 30. 
október 15. 

osztályfőnökök, 
általános 
intézményvezető 
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 BTM, SNI tanulók 
nyilvántartásának 
ellenőrzése, határozatok 
meghozatala 

szeptember 
30. 
március 1. 

 intézményvezető 

 a helyi tantervek, 
tanmenetek szakmai 
megfelelősségének 
ellenőrzése 

szeptember 
10. 

MK-vezető beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 az egybefüggő szakmai 
gyakorlat előkészítése, 
ellenőrzése 

május MK-vezető, 
szakmai 
intézményvezető-
helyettes 
gyakorlati 
oktatásvezető 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 
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 A Kréta-napló vezetésének 
ellenőrzése 

folyamatos osztályfőnökök 
MK-vezetők 
általános 
intézményvezető-
helyettes 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 beiskolázási eljárás 
ellenőrzése 

 MK-vezető, 
szakmai 
intézményvezető-
helyettes 
gyakorlati 
oktatásvezető 

beszámoló az 
intézményvezetőnek 

 a hiányzások, igazolások 
adminisztrációjának 
ellenőrzése 

hetente osztályfőnökök beszámoló az 
általános 
intézményvezető-
helyettesnek 

 A hiányzások utáni értesítési 
kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése 

havonta osztályfőnökök, 
MK-vezető 

beszámoló az 
általános 
intézményvezető-
helyettesnek 

 Tanulókról szóló 
osztályfőnöki 
adatszolgáltatás 

szeptember 
30. 

MK-vezető, 
osztályfőnökök 

beszámoló az 
általános 
intézményvezető-
helyettesnek 

 Bizonyítványok, 
tanúsítványok 
nyilvántartása 

évente 1 
alkalommal 

általános 
intézményvezető 
helyettes 

 

 kedvezményes étkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok 

szeptember 
30. 

osztályfőnökök beszámoló az 
intézményvezető-
helyettesnek 

munkaügy 
 A besorolások, pótlékok 

ellenőrzése 
szeptember 
10. 

intézményvezető megküldése a 
tankerületnek 

 előrelépések ellenőrzése november 30. intézményvezető megküldése a 
tankerületnek 

 Dolgozók szabadságának 
kiadásának, 
nyilvántartásának 
ellenőrzése 

negyedévente? intézményvezető megküldése a 
tankerületnek 

 A dolgozók munkaidő 
nyilvántartásának 
ellenőrzése 

havonta általános 
intézményvezető-
helyettes 

 

 Munkaköri leírások szeptember 
10. 

 intézményvezető 
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az oktató-nevelő munkát segítő tevékenység 
 a számítástechnikai 

eszközök használatának és 
nyilvántartásának 
ellenőrzése 

december   

 a könyvtár működésnek 
ellenőrzése 

folyamatos   

 a tankönyvellátás 
eljárásának ellenőrzése 

az eljárás 
rendnek 
megfelelően 

 intézményvezető 

Gazdasági ügyek 
 A pályázatok alapján 

történő beszerzések 
ellenőrzése, monitoring 
vizsgálatok 

szeptember   

 A pályázaton nyert eszközök 
kihasználtságának 
ellenőrzése 

január   

 a munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírások 
betartásának ellenőrzése 

folyamatos   

 Felújítási, karbantartási 
munkálatok ellenőrzése 

munkavégzés 
időszaka 

  

 Az épület állapotának 
ellenőrzése 

szükség szerint  gondnok jelentése 
alapján 

 Dologi ellátottság 
ellenőrzése 

folyamatos   

 beszerzések ellenőrzése folyamatos   
 A technikai személyzet 

jelenléti ívének ellenőrzése 
   

 A takarítók munkájának 
ellenőrzése 

   

 A karbantartó munkájának 
ellenőrzése 
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7. Feladatellátási terv 

A Nemzeti Köznevelési Törvény és a Pedagógus életpálya modellnek megfelelően külön 

intézményvezetői intézkedésben bízzuk meg a kollégákat a 32 óra kötött munkaidő 

feladatellátásával. 

 

8. Az intézmény belső szabályzata járványügy esetén 

 

A járványügyi helyzet és az azzal kapcsolatos intézkedési tervek folyamatosan alakítják iskolánk 

belső szabályzatát, amely a házirendünk melléklete. Ennek legfrissebb változata a következő, amely a 

járványügyi intézkedések szigorításával párhuzamosan életbe lép: 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium belső szabályzata a járványügyi készenlét 

idejére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján 

1. Az intézmény látogatása, rendezvények 

 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 

látogathatja. Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, és a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van, arról haladéktalanul értesítsék az iskolát! 

 Amennyiben a nap folyamán kiderül valamelyik tanulóról, hogy lázas beteg, vagy a fertőzés 

tünetei jelentkeznek rajta, a tanuló azonnal elkülönítésre kerül, az iskolaegészségügyi 

orvos utasítása alapján, a szülőt értesítve haladéktalanul intézkedünk. Ebben az esetben a 

tanuló háziorvosi vizsgálata indokolt.  

 Intézményünkben és az iskola épülete előtt kerüljük a csoportosulást!  

 Az osztálytermekben a tanulók lazább, szellősebb elhelyezéséről – az osztálytermek adta 

lehetőségek mentén – az intézmény gondoskodik. A tanulók a személyes és iskolai 

felszereléseiket minden nap vigyék haza, a szekrényeikben csak tankönyvek, könyvek 

maradhatnak. Fontos szempont az osztályközösségek egyben tartása, ugyanabban a 

teremben. A tantermekben, a foglalkozásokon a maszk használata ajánlott.  

 A közösségi terekben, mosdókban, öltözőkben egyszerre csak annyi diák és tanár 

tartózkodhat, hogy betartható legyen a másfél méteres távolság. Az osztályteremből való 

távozáskor a közösségi terekben a maszk szabályos használata kötelező.  
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 Az intézmény rendezvényeket, kirándulásokat mindig az Operatív Törzs által aktuálisan 

meghatározott feltételek mentén szervez, betartva a létszámkorlátozásokat, a higiéniai 

elvárásokat. (Zárt tér helyett szabadtéri rendezvény, a rendezvény kisebb létszámú 

rendezvényekre bontása, a résztvevők körének korlátozása).  

 Minden korábban beteg vagy az intézményből a gyanú miatt korábban hazaküldött tanuló 

és dogozó kizárólag orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza az 

intézménybe, melyet az iskolának el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül! A külföldről hazaérkezett diákjainkra az aktuális, országos szabályok vonatkoznak! 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!  

 

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Intézményünk bejáratánál a dolgozók és a tanulók fertőtlenítő szeres szőnyegen 

keresztül lépnek be, majd kötelező a vírusölő kézfertőtlenítő használata. Maszk nélkül 

senki nem léphet az épületbe! Maszk hiánya esetén a maszk pótlásáról az osztályok 

szülői közössége gondoskodik. A szabályos belépést a portás ellenőrzi! 

 Az iskola épületébe csak diákjaink és kollégáink tartózkodhatnak, másoknak belépni 

tilos! Egyéb belépési szándékokról a vezető vagy vezető ügyeletes dönthet a portással 

való egyeztetés alapján.  

 A mellékhelyiségekben, továbbá az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat 

követően szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés használata kötelező.  

 A tantermek és közösségi terek, zárt terek szellőztetése minimum óránként egyszer 

ajánlott.  Ezt a szaktanárok és az ügyeletes tanárok és a hetesek ellenőrzik.  

 Az épület fertőtlenítő takarítása folyamatos. Az órarend alapján takarítási rend készül. 

A takarítás során különösen kiemelt figyelmet fordítunk a gyakran érintett felületek 

(padok, székek, kilincsek, korlátok, munkaeszközök…), valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére.  

 A tanulók és dolgozók kötelezően tartsák be a köhögési etikettet: köhögéskor, 

tüsszentéskor a papír zsebkendő használata kötelező, azt követően a használt papír 

zsebkendőt a szemetes kukába vagy nejlonzacskóba kell helyezni, és alapos kézmosás, 

kézfertőtlenítés szükséges utána! 
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 Fontos a higiéniai szabályok betartása, mindenkinek érdeke és feladata az iskola 

különböző helyiségeinek rendben tartása. Ha valaki valamilyen problémát észlel, 

azonnal jelentse a gondnoknak/iskolavezetésnek!  

 A mellékhelyiségekben és a közösségi terekben fertőtlenítő szereket helyezünk el, de 

emellett indokolt, hogy minden diáknak és dolgozónak rendelkezésre álljon saját 

tisztasági csomag (maszk, kézfertőtlenítő szer, papír zsebkendő, egészségügyi papír…), 

melyet bármikor használhat.  

 

3. Étkezésre vonatkozó szabályok 

3.1. Iskolai menzára vonatkozóan 

 Mindenkinek felelőssége önmagának és társainak védelme az étkezések során is!  

 Az iskolánkban befizetett étkezés az ebédlőben történik, előtte és utána a szappanos 

kézmosás vagy kézfertőtlenítő szer használata kötelező.  

 Az ebédlőben csak étkezési céllal lehet tartózkodni, aki az étkezést befejezte, 

haladéktalanul hagyja el az ebédlőt.  

 Az ebédlőben csak az előre kijelölt időpontban tartódhatnak kizárólag azok a diákok, 

akik megrendelték az ebédet.  

 Az ebédlőben egyszerre 25 főnél több nem tartózkodhat!  

 Sorban állás esetén be kell tartani a másfél méteres távolságot!  

 Az étkezés során lehetőség szerint ügyeljünk arra, hogy az osztályok ne keveredjenek 

az asztalok mellett!  

 Az étkező helyiségének higiéniai szempontból való tisztántartása folyamatos, étkezési 

időben felügyelő tanár segíti a szabályok betartását.  

 

3.2. Egyéb étkezések esetén  

 Mindenkinek felelőssége önmagának és társainak védelme az étkezések során is!  

 A büfé előtt csak a vásárolni szándékozók álljanak sorba, ott is kerüljük a 

csoportosulást, és a sorban állásnál tartsuk be a másfél méteres távolságot! 

 A megvásárolt ételt, italt a tantermekben, a saját ülőhelyén fogyaszthatja el mindenki. 

Más diákok padjánál enni, inni tilos! 

 Az otthonról hozott és külsős helyről rendelt ételeket is a tanteremben, saját 

ülőhelyünkön fogyasztjuk el, otthonról hozott evőeszközökkel, amelyeknek tárolása az 

iskolában tilos, tisztán tartása pedig – minden egyes nap végén – otthon történik.  
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 Poharak, csészék, evőeszközök egymásnak történő átadása tilos.  

 

4. Kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályok 

 A kollégiumi tanulókra vonatkozó szabályokat a kollégium szabályozza. Intézményünk 

a kollégiumokkal a kapcsolatot tartja, csak az a kollégista diák léphet be az iskolába, 

akinek ezt a kollégium engedélyezi. Szigorú szabályok vonatkoznak a külföldről érkező 

tanulóinkra!  

5. Tanulói hiányzások kezelése 

 Igazolt hiányzásnak tekinthető annak a diáknak a hiányzása, aki a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik pl. tartós betegsége (szív- és 

érrendszeri, cukor, légzőszervi, rosszindulatú daganatos, máj- és vesebetegség) vagy 

immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, és írásban kérelmezi az intézményvezetőnek címezve, illetve akkor, ha a 

tanuló hatósági karanténba kerül (a karantén időszakára kapja meg az igazolt 

hiányzást).  

 A hiányzott időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógussal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 A hiányzással kapcsolatos egyéb esetek a házirend szabályai szerint működnek.  

6. Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetén 

 Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív, az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. A tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt, az intézmény vezetője a döntés szerint jár el. 

 A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésére iskolánk felkészült. Ebben az 

esetben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a 

pedagógusok és a tanulók online és más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a 

tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják.  

Ezen szabályok betartása mindenki számára kötelező. A közösségünkben nem tartózkodhat az, aki 

valamelyik szabálypont be nem tartásával a többség védelme érdekében az együttműködést elutasítja. 

Ebben az esetben jegyzőkönyv készül, melyről azonnal értesítjük a szülőt és az iskolafenntartót.  
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Az új koronavírussal kapcsolatosan kérjük, hogy a tanulók és a szüleik a következő oldalakon 

tájékozódhatnak: kormany.hu, koronavirus.gov.hu.  

Ez a belső szabályzat visszavonásig érvényes! 

 

 

 

 

  



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

62 
 

9. A tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

 

Időpont:  2021. augusztus 30. hétfő. 09:00 

Helyszín: Tanári szoba előtti zsibongó 

 

Szurmik Zoltán intézményvezető köszönti a jelenlévőket. 

 

Kedves Kollégák! 

Szeretettel köszöntelek benneteket a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 

2021/2022-es tanévének, az NNÁ100 jubileumi tanévének tanévnyitó értekezletén.  

Jegyzőkönyvvezetésre felkérem Ványi-Dajka Éva iskolatitkárt, hitelesítőknek Vaskó Ilonát és 

Nieselberger Ádámot. 

A nevelőtestület egyhangúan megszavazta a javaslatot. 

 

Az elmúlt tanév után nagyon bízom abban, hogy egy járványmentes tanévet tudunk 

elindítani és végigvinni. Bízom abban, hogy a művészeti nevelés személyes jelenlétet kívánó 

oktató-nevelő munkája hatékonyan meg tud majd valósulni, hogy sok-sok fellépést, próbát, 

vizsgát, előadást, fesztivált együtt tudunk majd közvetlen jelenléttel átélni, megélni, hogy a 

közismereti tanárok az iskolai falain belül és egyéb külső helyszíneken tudják átadni majd a 

tudásukat a gyerekeknek a sikeres érettségi vizsgára vezető út mentén. A jelek sajnos nem 

adnak sok bizakodásra okot, de természetesen folyamatosan figyeljük a híreket, és az aktuális 

kormányrendeletek alapján módosítjuk a helyi rendet, amennyiben kell. A járványügyi 

készenléti intézkedéseket nem törölték, de a szabályok egyelőre nem szigorúak. Egyelőre 

továbbra is felhívom a figyelmeteket a higiéniai szabályok betartására és betartatására. A 

testhőmérséklet mérők működnek, a kézfertőtlenítő szerek használhatók (az üreseket fel 
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fogjuk tölteni), ügyeljetek a rendre, és szellőztessetek. A maszkviselést megtiltani nem lehet! 

Védjük, óvjuk az iskolát, önmagunkat és tanítványainkat! És bízzunk abban, hogy a járvány 

kegyes lesz a világgal, így lehet kegyes iskolánkkal is. De rajtunk ne múljon!  

 

Ebben a tanévben is fontos vezetői szempont a magas szintű szakmai munka (beleértve 

a közismereti tárgyakat is), diákközpontú szemlélet (a diákokhoz igazítani a tennivalókat), 

hatékony kommunikáció és kooperáció (átláthatóság, mindenki tudja, mi a feladata). 

Személyi változások: 

Főállású pedagógusként folytatja nálunk a munkát: Fekete Anikó, Krausz Aliz 

Távozott tőlünk: Ujvári Milán, Váradi Anita, Várady Zsuzsa. 

Fizetés nélküli szabadságát tölti: Jakob Nóra, Kiss Judit Ágnes. 

Balogh Erzsébet gazdasági ügyintéző okt. 15-ével nyugdíjba vonul.  

Érkezett: 

Radóci Lilla (mentora: Asztalos Dóra), Keszte Bálint (mentora: Somfai Barbara) 

Kuruczné Virág Ildikó könyvtáros. 

Az iskolapszichológusi feladatokat Domján Sebestyén látja el keddi és csütörtöki napokon. 

Visszatér: Herold Eszter.  

A színészképzés vezetői feladatait Naszlady Éva tanárnő látja el.  

Jó munkát kívánunk mindenkinek! 

 

A nyári programokról már beszámoltam az alakuló értekezleten is: 

- vízitábor (Hrisztosz Papavasziliu vezetésével) 

- A 10.B osztály szakmai tábora: aug. 9-14. Gergelyiugornya (Somfai Barbara, Pádár Zsolt, 

Fekete Anikó, Vilmányi Benett, Naszlady Éva) 

- A 12.B osztály szakmai tábora: aug. 11-15. Gyomaendrőd (Zuti Krisztián, Berényi 

Andrea, Komlóczi Zoltán) 

- A 11.B osztály szakmai tábora: aug. 16-21. Vértesboglár (Eck Attila, Gyevi-Bíró Eszter, 

Fekete Balázs)  

- ODT arany minősítés: 12.B osztály: Szorongás c. darabja. Rendezte: Bori Viktor. Egyéb 

különdíjak. Színészi díjak.  
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- Gólyatábor: aug. 16-18. Cegléd (Nieselberger Ádám, Kovács Ágota, Törőcsik Tamás).  

- Tánctagozat szakmai gyakorlata: aug. 23-27. Sok neves tánctanár, koreográfus érkezett 

hozzánk. 

- A múlt héten sikeresen túl vagyunk a javítóvizsgákon és iskolaváltásokon. Nagy 

köszönet Juhász Magdolnának a szervezésért, Ványi-Dajka Évának a mérhetetlenül sok 

adminisztrációért, és azért, ahogy a dolgokat kézben tartotta, és Kató-Földvári Melinda 

osztályfőnöknek, akinek osztályában sok változás történt, és ez sok plusz osztályfőnöki munkát 

jelentett.  

 

A tanév rendje 

A tanév rendjének tervezete elkészült. Köszönöm Szanyi Ildikónak, hogy felvezette az 

eseményeket a digitális naptárunkba. Idén is ő lesz a naptár gondozója.  

A tanév 178 tanítási napból áll. Szept. 1. az első, június 15. (hétfő) az utolsó. Ezek a napok 

mozdíthatatlanok. A végzősöknek április 29. az utolsó nap (péntek), egyúttal ez a ballagás 

napja is, az érettségi vizsga első napja: május 2. hétfő 9 óra. 

Az eseménynaptár ezúttal digitálisan kerül kiosztásra. Minden programnak vannak felelősei. 

Ez nagyon fontos és kéri a kollégákat, hogy erre figyeljenek. 6 nappal a mi gazdálkodhatunk, 

abból az egyik a diákönkormányzaté. 

Kérünk mindenkit a naptár használatára. Reméljük, a járvány nem írja felül, mert egy nagyon 

tartalmas, ünnepélyes, szakmai feladatokban gazdag tanév előtt állunk.  

Pár dolgot emelnék ebből ki, különösen az első félév eseményeiből:  

Becsengetési projektnap: 2021. szept. 1. 8 órától gyülekezés az osztálytermekben. 9 órakor 

ünnepség az udvaron. Felelőse: Juhász Magdolna. 10-13 óra között 3 osztályfőnöki óra, az év 

eleji feladatokkal. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a házirendünknek megfelelően az 

ünnepségre az ünnephez megfelelő ruházatban jelenjen meg tanár és diák egyaránt. Indult 

erről egy érdekes beszélgetés a tanévzáró értekezleten, most zárjuk le ezt a témát azzal, hogy 

minden iskolai ünnepi rendezvényen az ünnephez méltó felöltözés kötelező. A fekete-fehér 

ruházat azonban nem. Az osztályfőnököket arra kérem, beszélgessenek el a gyermekekkel 

arról, mit is jelent pontosan az ünnepi öltözet.  

Oltás: szept. 2. csütörtök 10 óra. Iskolánkból 9 tanuló jelentkezett.  
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Tanmentek leadási határideje a munkaközösség-vezetők számára: 2021. szeptember 

3. péntek! Minden tanmenetnek van fejléce, a hozzá tartozó osztállyal, óraszámmal, 

dátummal (külön mappában). A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból átnézik, 

rendezik, rendszerezik, és küldik a vezetőségnek szept. 13-ig. Ezek a tanmenetek az iskolánk 

éves munkatervének részét képezik, ezért elkészítésük nagyon fontos, és a vezető jóváhagyása 

szükséges hozzá. 

2021. szept. 8. szerda – szülői értekezlet, a 9. évfolyamnak 17 órától, a felsőbb évfolyamoknak 

17.30-tól. Ne feledjétek, a 9. osztályokban tanító szaktanároknak is be kell mutatkozni röviden 

a szülőknek! 

A munkaügyi és tűzvédelmi oktatás ebben a tanévben is – a tavalyihoz hasonlóan – online 

zajlik. Erről majd e-mailben kaptok pontos tájékoztatást. Varga Ildikó iskolagondnok szervezi.  

Kötelező orvosi alkalmassági vizsga: október 5. kedd 8-16 és október 6. szerda 8-12 óra. Pontos 

időpontra jelentkezni majd a későbbiekben lehet!  

Okt. 1-15 között: Éves statisztika elkészítése. Hatalmas munka. Felelőse: Juhász Magdolna. 

Kérem az osztályfőnökök együttműködését.  

Október 2. szombat. Indul a 8. osztályos diákok 10 alkalmas felvételi előkészítője. Felelőse: 

Zuti Krisztián.  

Október 22. péntek – A demokrácia iskolai projektnapja. A tavalyihoz hasonló rendezvényt 

tervezünk osztályfeladatokkal és külsős helyszíni rövid, megemlékező műsorokkal. Ezzel 

kapcsolatosan majd készül egy kiírás. Felelőse: Zuti Krisztián.  

Október 22. péntek – Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés.  

November 4. csütörtök: Józsa Tamás tanár úr minősítő vizsgája.  

November 19. péntek – szalagavató. Felelőse: Juhász Magdolna.  

November 23-24. kedd-szerda. Nyílt napok. Felelősei: Szent-Ivány Kinga, Zuti Krisztián. 

December 6. Mikulásműsor. Felelősei: Fekete Anikó, Bori Viktor.  

A félévi vizsgákat a színészképzés, a drámatagozat és a tánctagozat a munkatervében rögzíti, 

és ezek majd bekerülnek szintén az eseménynaptárba. Amit érdemes kiemelni, hogy 

december 11. szombat munkanap, ezt a napot hivatalos vizsganapnak nyilvánítjuk, tehát 

tanítás nem lesz, de szakmai munkák szerveződhetnek a napra. A vizsgák felelősei: Szent-Ivány 

Kinga, Zuti Krisztián, Naszlady Éva, Aszatlos Dóra, Eck Attila.  
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A félév utolsó tanítási napja: 2022. január 21. péntek.  

A félévzárás osztályozó konferenciájának időpontja: január 20. csütörtök. Felelőse: Szurmik 

Zoltán.  

2022. január 22. szombat: Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályos diákoknak. Felelőse: 

Juhász Magdolna.  

2022. február 2. szerda, 15 óra. Félévzáró tantestületi értekezlet.  

Tervek a második félévben: 

Alapítványi bál, felvételi-alkalmassági vizsgák a tavalyihoz hasonló módon tanítás nélküli 

munkanappal, mozilátogatással egybekötve, regionális diákszínjátszó találkozó, országos 

diákszínjátszó fesztivál, táncos fellépések és versenyek, ballagás, érettségi vizsgák. Nemes 

Feszt tanítás nélküli munkanapokkal, ahol egymás előadásait, produkcióit is meg tudjuk nézni. 

NNÁ-nap, Hetényi-nap.  

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok ismertetése.  

 

Mindezek mellett ez a tanév azért is lesz különleges, mert iskolánk névadója ebben a tanévben 

lenne 100 éves. Ezért meghirdetjük az NNÁ100 jubileumi tanévet sok-sok programmal, 

amellyel kapcsolatban már folynak az előkészületek. Az NNÁ100 programot a Somfai50 

bizottság szervezi, Somfai Barbara vezetésével, benne Zuti Krisztián, Szurmik Zoltán, Lovrity 

Andrea, és mindenki csatlakozhat, aki szeretné ezt az ünnepet még ünnepibbé tenni!  

Átadom a szót Somfai Barbarának, aki beszámol a tervekről! 

 

Somfai Barbara: 

SZEPTEMBER 

NNÁ 100 - NNÁ projekt első napja szeptember 24. 100 km futás. 

Vers a falon: 5-5 ajánlást kérünk mindenkitől Nemes Nagy Ágnes verseiből, ebből összeáll egy 

tízes lista, erről szavaz minden iskolapolgár. Ennek eredményéből derül ki, hogy mi kerül majd 

a falra. 
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OKTÓBER 

NNÁ blog: NNÁ a gyerek, a fordító, az esszéíró, a feleség, a diák, a tanár, az állat, a nő, a 

szerkesztő, a költő, NNÁ és az állatok, NNÁ és az angyalok, NNÁ és Róma, NNÁ és Egyiptom, 

kedvenc versem elemzéssel/ajánlóval. 

NOVEMBER 

Versmegzenésítés, Versillusztráció szaktanárok bevonásával 

DECEMBER 

NNÁ vizsgák – Interjúkötet részletekből Törőcsik Tamás bevonásával 

JANUÁR 

2022. január 03. Versmaraton Keszte Bálint segédletével (Vers a falon átadás, sajtó) 

FEBRUÁR 

NNÁ himnusz – Pallagi Ákos vezényletével 

MÁRCIUS 

Versfilm pályázat Somfai Barbara irányításával 

Eltáncolt vers Asztalos Dóra közreműködésével 

ÁPRILIS 

2022. április 11. Versmondó április Zuti Krisztián irányításával 

MÁJUS 

Antológia Lovrity Andrea segédletével 

JÚNIUS 

Nemesművek Válogatás Gála 

 

Bartók Boulevard – városi séták, Eleven erkélyek (római út, Pilinszky, Weöres) felvenni velük a 

kapcsolatot (felelős: Zuti Krisztián) 

PIM Somfai 

Pedagógiai Múzeum Somfai 
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Egyéb feladataink:  

- Törvényesség 

A Nemzeti Köznevelési Törvényben július 8-án módosult a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

jogszabály, amely a 9(A) § alatt olvasható.  

A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján 

és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel 

kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy 

szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális 

kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás 

káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos foglalkozást (e § alkalmazásában a továbbiakban: program) csak akkor tarthat, 

ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. 

 

A Pedagógiai Programot módosítjuk a tánctagozat kerettantervi változásai, valamint az 

intézményi alkalmassági vizsgák rendje miatt. Az új tánctanárok feladatkörei belekerültek a 

tánctagozat kerettantervébe, köszönöm a munkát Asztalos Dóra tanárnőnek, valamint a 

törvényi lehetőségek mentén kívánjuk belső szabályzatban zökkenőmentesebbé tenni a 

tanulóink szakmai alkalmatlansága miatti iskolaváltási kérdéseket. Ennek kidolgozása még 

folyamatban van. 

 

- Beiskolázás 

Nagyon sikeresnek mondható, fontos is, mert ez is méri az iskolában folyó munkát. Mivel 

kötelező feladatunk két évig a végzett tanulóink nyomonkövetése, kérem a mostani és tavalyi 

osztályfőnököket, készítsék el táblázatban, kit hová vettek fel, ki hová jár, mit tanul vagy ha 

nem tanul, dolgozik, jelenleg. 

Több tanulónk az érettségi után maradt az OKJ-s képzésen. A tánctagozaton 15 tanuló, a 

színészképzésen 4 fő maradt nálunk. Örvendetes tény, hogy a tánctagozaton többen a 

táncművészeti egyetemi továbbtanulás helyett választották iskolánk OKJ-s képzését. 
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Érettségizett tanulóink többsége valamely egyetemre felvételt nyert, többnyire a 

bölcsészettudományi karok voltak népszerűek. Ez mindenképpen a közismereti feladatok 

fontosságát és remélhetőleg fejlődését jelentheti.  

A művészeti képzéseink esetén a továbbtanulás kiemelten sikeres: 

Művészeti pályán továbbhaladó egykori nemeses diákjaink: 

SZFE prózai színész szak: Szalma Lenke, Bangó Ernest, Csikós Máté. (Mindhárman idén 

érettségiztek Fekete Anikó osztályában.) 

SZFE zenész színész: Antolovics Péter, Szalai Ágnes, Árki Lili, Bayer Fruzsina, Bartus Bertalan. 

(Színészképzésünk osztályaiból.) 

SZFE báb szak: Hus Laura (színészképzés), Szakács Nadin, Russa Karina (drámatagozat és 

színészképzés).  

SZFE színházi rendező: Fejes Szabolcs. (Színészképzésünk egykori hallgatója volt.) 

SZFE televíziós műsorkészítő szak: Szente Katica (Színészképzésünk egykori hallgatója volt.) 

Kaposvári Egyetem: Maczky-Kő Bálint, Gulyás Ádám, Ladács Fanni. (Színészképzésünk hallgatói 

voltak.) 

Graz színész szak: Demecs Eszter. (Színészképzésünk hallgatója volt.) 

Marosvásárhely színész szak: Kitay Lenent. (Idén érettségizett.) Móró Fruzsina (színészképzés).  

Marosvásárhelyi forgatókönyv író szak: Zsibók Márk. (Idén érettségizett.)  

Marosvásárhely koreográfus szak: Bagossy Beus. (Idén érettségizett.) 

MTE Táncos és próbavezető: Menyhárt Enikő.  

MTE Színpadi táncos: Hegedűs Dániel.  

Minden diákunknak és felkészítő tanárnak szívből gratulálunk.   

 

 

- Digitális rend 

A digitális létünkben való tájékozottság a mai világban az oktatási intézményekben is 

elengedhetetlen. Sokszor jelesre vizsgáztatok az elmúlt 2 évben a különböző digitális 

módszerek elsajátításában és alkalmazásában. A munka ebben a tekintetben sem állhat meg. 

A digitális feladatokat iskolánkban Pallagi Ákos végzi, akinek sok innovatív ötletét és még több 

plusz munkaóráját ezúton is köszönöm. Az ő kérésére szeretnénk létrehozni egy digitális 
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munkacsoportot, hogy ne egyedül kelljen a gondolatok digitális útvesztőjében kanyarognia. A 

munkacsoport 5-6 főből állna elképzeléseink szerint, továbbá szeretnénk, ha a 

munkacsoporthoz minden területről (tánc, színészképzés, dráma, közismeret) minimum 1 fő 

csatlakozna. Kik vállalnák? 

A munkacsoport megalakul a következő tagokkal: Asztalos Dóra, Eck Attila, Naszlady Éva, 

Nedeczky Pál, Nieselberger Ádám, Vaskó Ilona. A munkacsoport vezetője Pallagi Ákos. 

 

Kezdő tanárok oktatásának időpontja: 

A teremnaptárakkal kapcsolatos megbeszélés időpontja:  

 

- Módszerek a digitális renddel kapcsolatban 

Alapelv 

A visszajelzés, lekapcsolódás, bekapcsolódás módszerei 

• A tanárközös levelezésben szeretném kérni a levélre a visszajelzés funkció használatát, 

ez az ún. digitális láttamozás funkció. Konkrét eseményekkel kapcsolatos levelekre pedig a 

digitális válasz funkció használatára kérem a testületet. Ennek a konkrét módjáról Ákos fog 

benneteket tájékoztatni.  

• A digitális módon történő információáramlás miatt elengedhetetlen ettől a tanévtől 

kezdve a jelenlét a digitális térben, de ehhez szükséges egy meghatározott normarendszerhez 

való igazodás az alábbiak szerint: 

o A dolgozó az intézményt érintő digitális kommunikációt a hivatalos, intézményi, 

digitális fórumokon keresztül hajtja végre. Hivatalos e-mail, Google Naptár, Google 

Tanterem… 

o A dolgozó hétköznap 18 óra és 7 óra között nem köteles megnézni a levelezését és 

egyéb digitális eszközeit. Szombaton, vasárnap, munkaszüneti napokon és szabadsága ideje 

alatt egyáltalán nem kötelezhető erre.  

o Munkaközösségek vagy személyek közötti megegyezés alapján egyéb időpontban is 

működhet a digitális kommunikáció.  
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o A dolgozónak szükséges az e-maileket minden hétköznap egy alkalommal megnézni, 

ellenkező esetben lemaradhat fontos információkról (pl. helyettesítés, határidős feladatok 

elvégzése…), amiért őt terheli a felelősség.  

 

- Ügyleti rend 

Nem maradhat el idén sem az ügyeleti rend megszervezése, de nem olyan mértékű lesz, mint 

tavaly a járványhelyzet idején. Az órarend ismeretében az ügyeletet Juhász Magdolnával 

fogjuk elkészíteni, és a második héttől fog élni. Vezetői ügyelet is lesz, minden nap fél 8 és 16 

óra között. 16 órától 17.30-ig is lesz bent az épületben vezető, hétfő, kedd, csütörtök Zuti 

Krisztián, szerda Naszlady Éva. 17.30 után, illetve pénteken 16 óra után a színészképzés bent 

tartózkodó tanárához lehet fordulni különleges esetekben. A tanár is ügyeletes. Minden 

órájáért ő a felelős. Az iskolába pontosan érkezik, a tanórát pontosan kezdi. A pontosságot 

csak abban az esetben tudja elvárni a tanítványaitól, ha ő maga is pontos. Itt kérem 

nyomatékosan az osztályfőnököket arra, hogy segítsék a testnevelő tanárok munkáját azzal, 

hogy a diákokat, akik nem járnak be órára, egyébként az iskolában vannak, sajnos volt ilyenre 

példa a korábbi években, kapacitálják a tanórákon való részvételre. Az iskolai tanórák zöme 

ugyanis nem fakultatív!  

 

- Kimeneteli rend 

A kimeneteli rendet 2 évvel ezelőtt rögzítettük, és szabályzatba foglaltuk. Ennek a 

módosításában a végzős diákoknak lesz lehetőségük napi egyszer, az ebédszünet egyikében 

(beosztás alatt) kimenni. Kedden továbbképzést tartok a portásoknak a kimeneteli renddel és 

egyáltalán a portaszolgálattal kapcsolatos feladatokról. Szeretném, ha a szakmai termeket 

zárva tartanánk, és a tanárok a kulcsot aláírás ellenében vennék fel és a tanítás végén adnák 

le a portán. Ezeket a módosításokat is rögzítjük a házirendben! 

 

- A rendrakás rendje 

A fenntarthatóság és környezettudatosság a mai világban elengedhetetlen szempont a 

pedagógiai munkában is, az iskolákban. Úgy hiszem, mindannyiunk közös érdeke, hogy 

vigyázzunk iskolánkra, és tartsuk rendben azt. Nekünk tanároknak kell példát mutatni! Van az 
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épületben 4 öltöző, használják a diákok azokat! Utcai cipőkkel ne menjenek be a szakmai 

termekbe! A női wc-t a lányok, a fiú wc-t pedig a fiúk használják! Az osztályfőnökök 

beszélgessenek arról, hogy az osztálytermeket hogyan tartják rendben, hogy az aulák 

rendezett kinézete is mindannyiunk feladata. A tanár, ha bemegy a tanórára, ilyen szemmel is 

nézzen szét, ha kijön a tanóráról, különösen a nap végén, az utolsó órában, ne hagyja a villanyt 

égve, csukassa be az ablakokat, pakoltassa fel a székeket. Decemberig a tavaly leselejtezett 

rengeteg, az elmúlt évtizedekben feleslegessé váló tárgyakat, használati eszközöket elviszik, 

picit fel tud majd lélegezni az épület. De ne hagyjuk azt, hogy szemétben, rendetlenségben 

éljünk! Kingát szeretném megkérni arra, hogy minden héten egyszer, az általa meghatározott 

időpontban járja körbe az épületet az iskolagondnokkal, és ellenőrizze a rend állapotát és a 

takarítást. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a tanév során két projektnap feladatai közé is be 

fogjuk külön tenni!  

 

- Jutalmazások rendje 

Mivel ez sem szabályozott egyértelműen, kerüljön be a szabályzatunkba az, hogy a 

könyvjutalom osztásakor az kaphat tanulmányi oklevelet, akinek átlaga meghaladja a 4,75-öt. 

Közösségi munkáért egy osztályból maximum 2 ember kaphat, a szakmai munkát az 

osztályfőnök mellett az osztályban tanító szakmai tanárok közössége dönti el, és csak teljes 

támogatás esetén szerezhető meg.  

Továbbá a szabályzatba bekerül az NNÁ - éremmel kapcsolatos szabályozás is.  

 

- A munkaközösség - vezetők személyei nem változtak. A tavalyi színvonalas munkát 

szeretné kérni mindenkitől. A munkaközösség-vezetők lesznek a felelősei annak, hogy minden 

információ és feladat eljusson mindenkihez, valamint az elvégzett munka ellenőrzése is. Ennek 

kapcsán kiemelem, hogy a munkaterveket 2021. szeptember 9-éig munkaközösség-vezető 

adja le nekem. Minden tanmenetnek van fejléce, a hozzá tartozó osztállyal, óraszámmal, 

dátummal (külön mappában). A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból átnézik, 

rendezik, rendszerezik, és küldik a vezetőségnek szept. 17-ig. Ezek a tanmenetek az iskolánk 

éves munkatervének részét képezik, ezért elkészítésük nagyon fontos, és a vezető jóváhagyása 

szükséges hozzá. 
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- Fakultációs és egyéb csoportok 

 

Kérek mindenkit, osztályfőnököket, szakmai tanárokat, hogy az összes csoportot legkésőbb az 

első tanítási napon adjátok le a titkárságon Ványi-Dajka Évinek, mert neki ez alapján kell a 

KRÉTÁba felvinni a csoport- és terembeosztásokat az órarendbe. Hatalmas feladat a KRÉTA 

rendszerbe az órarend pontos felvétele, amint készen leszünk ezzel a munkával, jelzem nektek 

e-mailben, a Krétába attól kezdve lehet rögzíteni visszamenőleg is mindent. 

 

- A vezetői ellenőrzési tervet  

Ebben a tanévben is elkészítjük, amelyben benne lesz, hogy mit hogyan, mikor ellenőriznek, 

osztályfőnöki, szaktanári és adminisztrációs szinten, az óralátogatások tervezete is benne lesz.  

 

- Beiskolázási terv 

Ha valaki akkreditált tanfolyamat végez el, akkor hozza be az erről szóló igazolást, főleg az 

újakat. Minden tanévben kéri ezt a tankerület, a beiskolázási terv része, jóllehet anyagilag 

támogatni nem tudja. 

- Önértékelés 

Az önértékelés tavaly – a járványhelyzet miatt – elmaradt. Ebben a tanévben el kell készíteni 

az önértékelés belső rendjét, ki kell jelölni a pedagógusokat, ütemtervet kell készíteni, és az 

OH felületen keresztül minden adatot és elvégzett feladatot rögzíteni kell. Sor kerül az 

intézményvezetői önértékelésre is. Tavaly Krausz Aliz és Pálosi István önértékelése elmaradt, 

erre idén sort kerítünk, és ehhez csatlakoznak majd újabb kollégák. Ennek a feladatnak a 

megszervezésére felkérem Juhász Magdolna általános intézményvezető-helyettest és Kató-

Földvári Melindát, az önértékelési csoport vezetőjét. 

 

- Pedagógus minősítés 

Jövő tavasszal (2022. március 15-ig) lehet jelentkezni a 2023-as minősítésre. Mindenki 

gondolja meg, érdeklődjön, segítenek, ha kell. Tavasszal kiírják az aktuális lehetőségeket. Akik 

idén jelentkeztek a jövő évi minősítésre, azoknak a portfóliót november 25-ig kell feltölteni.  
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- Adminisztráció 

A pedagógusok pontos és alapos adminisztrációja elkerülhetetlen, ahogyan a KRÉTA rendszer 

ismerete is. Havi szinten ellenőrizzük a naplókat. Hiányzásokat vezetni, az órákat 

adminisztrálni, jegyeket beírni kötelező az óraadók számára is. Dicséreteket, 

figyelmeztetéseket, felszereléshiányokat is fel lehet vezetni. Az adminisztrációra mindenki 

rálát, ezért iskolánkat is fémjelezi az adminisztráció pontossága.  

A KRÉTA-ba be kell írni a le nem kötött munkaidőt, és fel kell vezetni az összefüggő szakmai 

gyakorlat teljesítésének tényét is. Amíg ez nem történik meg, addig nem tudjuk lezárni az előző 

tanévet, nem tudjuk megnyitni az újat. A munkaidő-nyilvántartás lapját ki kell nyomtatni, alá 

kell írni, és le kell adni Juhász Magdolna általános intézményvezető-helyettesnek. A határidő 

minden hónap 5. napja! A bérszámfejtést nem lehet elvégezni, azaz a fizetést nem fogja 

megkapni az, aki nem adja le határidőre. 

 

- Helyettesítések 

A helyettesítésekről szól néhány szót. Az első és utolsó órákon kívül a tanórákat jó lenne, ha a 

szakszerű helyettesítést meg tudnánk oldani. Ha valaki szabadságra akar menni, 14 nappal 

előtte írásban kérvényezze nála, mert engedélyeznie kell. Minden szívességi cseréről is 

szeretne tudni, így tudja átlátni a rendszert. Csoportösszevonás esetén feladatlapot kérnek a 

hiányzó szaktanártól. Táppénz esetén is időben jelezzetek, 7.30-ig kell a titkárságra leadni az 

aznapit. 

A tavaly elinduló rendszerhez hasonlóan, idén is mindenkinek lesz egy állandó helyettesítő 

órája, amikor bent kell lennie az épületben. Ez mindig lyukasórára fog esni. Így tudjuk 

biztosítani azt, hogy ne maradjon a diák felügyelőtanár nélkül. 

- Közösségépítés  

A tanári kiránduláson dolgozunk, Szanyi Ildi szervezésében. Pályázatok és helyszín keresése. 

Akinek van ötletet, keresse fel Ildit. Addig is valamelyik délutánra Hrisztosz segítségével egy 

közös bowlingozásra hívunk-várunk benneteket. Az időpont még egyeztetés alatt áll.  

- Kérdések, észrevételek, egyebek 
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A tanév rendjének, a Pedagógiai Program korábban elmondott módosításának az 

elfogadtatása. Szavazás.  

A testület egyhangúlag elfogadta a tanév rendjét és a program változásait.  

 

SZÜNET 

 

Előadások, beszélgetések: 

 Pallagi Ákos tanár úr előadása következett a digitális pedagógiai feladatokról, melyet 

interaktív beszélgetés követett.  

 A tánctagozat tanárainak kezdeményezésére indult beszélgetés az anorexia és falcolás 

témájában.  

 

 

Budapest, 2021. augusztus 30.  
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10. Nyilatkozatok 

A 2021/2022-es tanév iskolai munkatervét a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten 

megvitatta és elfogadta.  

Az IDB, a szülői közösség képviselőit 2021. szeptember 1-jén elektronikus formában 

tájékoztattuk a tanév kiemelt szakmai-pedagógiai feladatairól, munkarendjéről és 

eseménynaptáráról. 
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11. Jelenléti ív 

 

 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

78 
 

 

 



Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 
Munkaterv (2021/2022-es tanév) 

79 
 

 



 

80 
 

 
 
Osztály 

12. Tantárgyfelosztás 
 
 
Csoport Tantárgy Óraszám Tanár 

TTF 
óraszám 
korrekció 

9.A 9.A Magyar irodalom Magyar irodalom 2,00 Keszte Bálint Nem 
10.A 10.A Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
11.B 11.B Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
11.A 11.A Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
10.B 10.B Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Somfai Barbara Nem 
9.B 9.B Magyar irodalom Magyar irodalom 2,00 Somfai Barbara Nem 
12.A 12.A Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Szurmik Zoltán Nem 
12.B 12.B Magyar irodalom Magyar irodalom 3,00 Zuti Krisztián Nem 
10.A 10.A Magyar nyelv - 1. csoport Magyar nyelv 1,00 Keszte Bálint Nem 
10.A 10.A Magyar nyelv - 2. csoport Magyar nyelv 1,00 Keszte Bálint Nem 
9.A 9.A Magyar nyelv - 1. csoport Magyar nyelv 2,00 Keszte Bálint Nem 
9.A 9.A Magyar nyelv - 2. csoport Magyar nyelv 2,00 Keszte Bálint Nem 
11.B 11.B Magyar nyelv Magyar nyelv 1,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
11.A 11.A Magyar nyelv Magyar nyelv 1,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
10.B 10.B Magyar nyelv - 1. csoport Magyar nyelv 1,00 Somfai Barbara Nem 
10.B 10.B Magyar nyelv - 2. csoport Magyar nyelv 1,00 Somfai Barbara Nem 
9.B 9.B Magyar nyelv - 1. csoport Magyar nyelv 2,00 Somfai Barbara Nem 
9.B 9.B Magyar nyelv - 2. csoport Magyar nyelv 2,00 Somfai Barbara Nem 
12.A 12.A Magyar nyelv Magyar nyelv 1,00 Szurmik Zoltán Nem 
12.B 12.B Magyar nyelv Magyar nyelv 1,00 Zuti Krisztián Nem 
9.A 9.A Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
10.B 10.B Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Egyedné Szabó Mária Erika Nem 
11.A 11.A Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Egyedné Szabó Mária Erika Nem 
11.B 11.B Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Egyedné Szabó Mária Erika Nem 
12.B 12.B Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Egyedné Szabó Mária Erika Nem 
9.B 9.B Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kovács Ágota Nem 
10.B 10.B Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kovács Ágota Nem 
12.A 12.A Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
12.B 12.B Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kovács Ágota Nem 
9.B 9.B Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Egyedné Szabó Mária Erika Nem 
11.A 11.A Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
10.A 10.A Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
10.A 10.A Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
11.B 11.B Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
12.A 12.A Angol nyelv - 2. csoport Angol nyelv 4,00 Kovács Ágota Nem 
9.A 9.A Angol nyelv - 1. csoport Angol nyelv 4,00 Burján Orsolya Nem 
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13.T 13.T Szakmai angol Szakmai angol 2,00 Burján Orsolya Nem 
13.SZ 13.SZ Szakmai angol Szakmai angol 4,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
14.SZ 14.SZ Szakmai angol - 1. csoport Szakmai angol 4,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
11.A 11.A Német nyelv fakultáció Német nyelv fakultáció 2,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
11.B 11.B Német nyelv fakultáció Német nyelv fakultáció 2,00 Hegedüs Réka Anna Igen 
10.A 10.A Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
10.B 10.B Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
11.B 11.B Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
11.B 11.B Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
9.A 9.A Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
9.A 9.A Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
12.B 12.B Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
11.A 11.A Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Vaskó Ilona Nem 
11.A 11.A Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Vaskó Ilona Nem 
9.B 9.B Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Vaskó Ilona Nem 
9.B 9.B Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Barkó Ferenc József Nem 
10.A 10.A Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
10.B 10.B Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
12.A 12.A Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
12.A 12.A Matematika - 2. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
12.B 12.B Matematika - 1. csoport Matematika 3,00 Nieselberger Ádám Nem 
12.B 12.B Etika Etika 1,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
12.A 12.A Etika Etika 1,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
11.B 11.B Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret 2,00 Somfai Barbara Nem 
12.B 12.B Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret 2,00 Somfai Barbara Nem 
11.A 11.A Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret 2,00 Somfai Barbara Nem 
12.A 12.A Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret 2,00 Somfai Barbara Nem 
10.B 10.B Testnevelés - 1. csoport Testnevelés 3,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
11.B 11.B Testnevelés - 1. csoport Testnevelés 3,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
12.B 12.B Testnevelés - 1. csoport Testnevelés 3,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
9.B 9.B Testnevelés - 1. csoport Testnevelés 3,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
12.B 12.B Testnevelés - 2. csoport Testnevelés 3,00 Papavasziliu Hrisztosz Nem 
10.B 10.B Testnevelés - 2. csoport Testnevelés 3,00 Papavasziliu Hrisztosz Nem 
11.B 11.B Testnevelés - 2. csoport Testnevelés 3,00 Papavasziliu Hrisztosz Nem 
9.B 9.B Testnevelés - 2. csoport Testnevelés 3,00 Papavasziliu Hrisztosz Nem 
11.A 11.A Testnevelés érettségi fakultáció Testnevelés érettségi fakultáció 2,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
12.A 12.A Testnevelés érettségi fakultáció Testnevelés érettségi fakultáció 2,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
 12.B Testnevelés érettségi fakultáció Testnevelés érettségi fakultáció 2,00 Kovácsné Strasser Mária Igen 
 11.B Testnevelés érettségi fakultáció Testnevelés érettségi fakultáció 2,00 Kovácsné Strasser Mária Igen 
 15.SZ Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei 6,00 Tóth Miklós Nem 
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15.SZ 
15.SZ Színészi beszédtechnika csoportosés egyéni 
gyakorlata 

Színészi beszédtechnika csoportosés egyéni 
gyakorlata 

2,00 
Papp Márta Nem 

 Egyéni fejlesztés - Barkó Ferenc Egyéni fejlesztés 1,00 Barkó Ferenc József Nem 
 Egyéni fejlesztés - Farkas Zoltánné Egyéni fejlesztés 2,00 Farkas Zoltánné Nem 
12.B Egyéni fejlesztés - Juhász Magdolna Egyéni fejlesztés 1,00 Juhász Magdolna Nem 
 Egyéni fejlesztés - Nieselberger Ádám Egyéni fejlesztés 1,00 Nieselberger Ádám Nem 
 Egyéni fejlesztés - Vaskó Ilona Egyéni fejlesztés 1,00 Vaskó Ilona Nem 
11.B 11.B Osztályfőnöki Osztályfőnöki 1,00 Eck Attila Nem 
11.A 11.A Osztályfőnöki Osztályfőnöki 1,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
12.A 12.A Osztályfőnöki Osztályfőnöki 1,00 Nieselberger Ádám Nem 
12.B 12.B Osztályfőnöki Osztályfőnöki 1,00 Zuti Krisztián Nem 
11.A 11.A Bevezetés a tánctörténetbe Bevezetés a tánctörténetbe 2,00 Csoba Orsolya Nem 
12.A 12.A Bevezetés a tánctörténetbe Bevezetés a tánctörténetbe 2,00 Csoba Orsolya Nem 
13.T 13.T Bevezetés a tánctörténetbe Bevezetés a tánctörténetbe 1,00 Csoba Orsolya Nem 
9.A 9.A Zeneismeret Zeneismeret 1,00 Berényi Andrea Nem 
10.A 10.A Zeneismeret - 1. csoport Zeneismeret 1,00 Berényi Andrea Nem 
10.A 10.A Zeneismeret - 2. csoport Zeneismeret 1,00 Berényi Andrea Nem 
11.A 11.A Zeneismeret - 1. csoport Zeneismeret 1,00 Berényi Andrea Nem 
11.A 11.A Zeneismeret - 2. csoport Zeneismeret 1,00 Berényi Andrea Nem 

11.A 
11.A Balett elmélet gyakorlati prezentációval 
- 1. csoport Balett elmélet gyakorlati prezentációval 

1,00 
Asztalos Dóra Nem 

11.A 
11.A Balett elmélet gyakorlati prezentációval 
- 2. csoport Balett elmélet gyakorlati prezentációval 

1,00 
Asztalos Dóra Nem 

13.T 13.T Balett elmélet gyakorlati prezentációval Balett elmélet gyakorlati prezentációval 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
13.SZ 13.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 4,00 Dr. Hargitai Iván Nem 
13.SZ 13.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 4,00 Tóth Miklós Nem 

14.SZ 
14.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet 
- 1. csoport Színház-, film-, drámaelmélet és történet 

4,00 
Dr. Hargitai Iván Nem 

14.SZ 
14.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet 
- 1. csoport Színház-, film-, drámaelmélet és történet 

3,00 
Kis Hajni Nem 

14.SZ 
14.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet 
- 1. csoport Színház-, film-, drámaelmélet és történet 

2,00 
Tóth Miklós Nem 

14.SZ 
14.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet 
- 2. csoport Színház-, film-, drámaelmélet és történet 

4,00 
Dr. Hargitai Iván Nem 

14.SZ 
14.SZ Színház-, film-, drámaelmélet és történet 
- 2. csoport Színház-, film-, drámaelmélet és történet 

3,00 
Kis Hajni Nem 

10.B 10.B Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 3,00 Eck Attila Nem 
11.B 11.B Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 4,00 Eck Attila Nem 
12.B 12.B Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 3,00 Kovács Ágota Nem 
9.B 9.B Színház-, film-, drámaelmélet és történet Színház-, film-, drámaelmélet és történet 2,00 Kovács Ágota Nem 
14.SZ 14.SZ Foglalkoztatás I. - 2. csoport Foglalkoztatás I. 1,00 Dr. Hargitai Iván Nem 
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13.T 13.T Foglalkoztatás I. - 1. csoport Foglalkoztatás I. 2,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
13.T 13.T Foglalkoztatás I. - 2. csoport Foglalkoztatás I. 2,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
13.T 13.T Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,50 Csoba Orsolya Nem 
14.SZ 14.SZ Foglalkoztatás II. - 2. csoport Foglalkoztatás II. 2,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
9.B 9.B Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken 1,00 Nedeczky Pál Nem 
13.SZ 13.SZ Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken 1,00 Nedeczky Pál Nem 
13.T 13.T Néptánc elmélet Néptánc elmélet 1,00 Józsa Tamás Péter Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett alapjai - 1. csoport Klasszikus balett alapjai 3,00 Góbi Rita Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett alapjai - 2. csoport Klasszikus balett alapjai 3,00 Góbi Rita Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 1. csoport Klasszikus balett alapjai 2,00 Góbi Rita Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 1. csoport Klasszikus balett alapjai 1,00 Pálosi István Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 1. csoport Klasszikus balett alapjai 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 2. csoport Klasszikus balett alapjai 2,00 Góbi Rita Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 2. csoport Klasszikus balett alapjai 1,00 Pálosi István Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett alapjai - 2. csoport Klasszikus balett alapjai 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
13.T 13.T Klasszikus balett alapjai - 1. csoport Klasszikus balett alapjai 4,00 Pálosi István Nem 
13.T 13.T Klasszikus balett alapjai - 2. csoport Klasszikus balett alapjai 4,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett gyakorlat - 1. csoport Klasszikus balett gyakorlat 1,00 Góbi Rita Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett gyakorlat - 1. csoport Klasszikus balett gyakorlat 2,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett gyakorlat - 2. csoport Klasszikus balett gyakorlat 1,00 Góbi Rita Nem 
11.A 11.A Klasszikus balett gyakorlat - 2. csoport Klasszikus balett gyakorlat 2,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
13.T 13.T Klasszikus balett gyakorlat - 1. csoport Klasszikus balett gyakorlat 6,00 Pálosi István Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett gyakorlat - 1. csoport Klasszikus balett gyakorlat 5,00 Pálosi István Nem 
12.A 12.A Klasszikus balett gyakorlat - 2. csoport Klasszikus balett gyakorlat 5,00 Pálosi István Nem 
13.T 13.T Klasszikus balett gyakorlat - 2. csoport Klasszikus balett gyakorlat 6,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
12.A 12.A Kortárs-modern tánc gyakorlat - 1. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 2,00 Feledi János Nem 
12.A 12.A Kortárs-modern tánc gyakorlat - 2. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 2,00 Feledi János Nem 
11.A 11.A Kortárs-modern tánc gyakorlat - 1. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 2,00 Radóci Lilla Nem 
11.A 11.A Kortárs-modern tánc gyakorlat - 2. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 2,00 Radóci Lilla Nem 
13.T 13.T Kortárs-modern tánc gyakorlat - 1. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
13.T 13.T Kortárs-modern tánc gyakorlat - 1. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 2,00 Feledi János Nem 
13.T 13.T Kortárs-modern tánc gyakorlat - 2. csoport Kortárs-modern tánc gyakorlat 3,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
13.T 13.T Emelés gyakorlat - 1. csoport Emelés gyakorlat 2,00 Asztalos Dóra Nem 
12.A 12.A Emelés gyakorlat - 1. csoport Emelés gyakorlat 2,00 Buday Melinda Kata Nem 
12.A 12.A Emelés gyakorlat - 2. csoport Emelés gyakorlat 2,00 Buday Melinda Kata Nem 
11.A 11.A Emelés gyakorlat - 1. csoport Emelés gyakorlat 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
11.A 11.A Emelés gyakorlat - 2. csoport Emelés gyakorlat 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
11.A 11.A Színpadi tánc gyakorlat - 1. csoport Színpadi tánc gyakorlat 1,00 Asztalos Dóra Nem 
11.A 11.A Színpadi tánc gyakorlat - 2. csoport Színpadi tánc gyakorlat 1,00 Asztalos Dóra Nem 
12.A 12.A Színpadi tánc gyakorlat - 1. csoport Színpadi tánc gyakorlat 2,00 Asztalos Dóra Nem 
12.A 12.A Színpadi tánc gyakorlat - 2. csoport Színpadi tánc gyakorlat 2,00 Asztalos Dóra Nem 
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13.T 13.T Színpadi tánc gyakorlat - 1. csoport Színpadi tánc gyakorlat 3,00 Szeift-Mogyorósi Krisztina Nem 
13.T 13.T Színpadi tánc gyakorlat - 2. csoport Színpadi tánc gyakorlat 2,00 Szeift-Mogyorósi Krisztina Nem 
13.T 13.T Színpadi tánc gyakorlat - 2. csoport Színpadi tánc gyakorlat 1,00 Feledi János Nem 
10.A 10.A Színpadi tánc gyakorlat - 1. csoport Színpadi tánc gyakorlat 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
10.A 10.A Színpadi tánc gyakorlat - 2. csoport Színpadi tánc gyakorlat 1,00 Vidáné Szent-Ivány Kinga Imola Nem 
11.A 11.A Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
11.A 11.A Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
11.A 11.A Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
11.A 11.A Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
12.A 12.A Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
12.A 12.A Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
12.A 12.A Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
12.A 12.A Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
13.T 13.T Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
13.T 13.T Néptánc gyakorlat - 1. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
13.T 13.T Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
13.T 13.T Néptánc gyakorlat - 2. csoport Néptánc gyakorlat 2,00 Gera Anita Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlat 2,00 Tóth Miklós Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmestersé gyakorlat 2,00 Naszlady Éva Nem 
9.B 9.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Varga Katalin Nem 
9.B 9.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Varga Katalin Nem 
13.SZ 13.SZ Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Naszlady Éva Nem 
13.SZ 13.SZ Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Papp Márta Nem 
14.SZ 14.SZ Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 4,00 Naszlady Éva Nem 
14.SZ 14.SZ Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 3,00 Naszlady Éva Nem 
12.B 12.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 3,00 Varga Katalin Nem 
12.B 12.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 3,00 Varga Katalin Nem 
11.B 11.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 3,00 Ivaskovics Viktor Nem 
11.B 11.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 3,00 Ivaskovics Viktor Nem 
10.B 10.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Naszlady Éva Nem 
10.B 10.B Vers-és prózamondás gyakorlata - 2. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 2,00 Naszlady Éva Nem 
13.SZ 13.SZ Vers-és prózamondás gyakorlata - 1. csoport Vers-és prózamondás gyakorlata 4,00 Naszlady Éva Nem 
14.SZ 14.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Barna Lilla Nem 
14.SZ 14.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Szeift-Mogyorósi Krisztina Nem 
9.B 9.B Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 1,00 Gera Anita Nem 
9.B 9.B Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 1,00 Józsa Tamás Péter Nem 
13.SZ 13.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Gera Anita Nem 
13.SZ 13.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Góbi Rita Nem 
12.B 12.B Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 3,00 Herold Eszter Nem 
13.SZ 13.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
13.SZ 13.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Hojsza Henrietta Erzsébet Nem 
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14.SZ 14.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 1,00 Hiesz Hajnalka Nem 
14.SZ 14.SZ Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Hojsza Henrietta Erzsébet Nem 
10.B 10.B Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Gyevi-Bíró Eszter Nem 
10.B 10.B Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Gyevi-Bíró Eszter Nem 
11.B 11.B Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 3,00 Gyevi-Bíró Eszter Nem 
11.B 11.B Színpadi mozgás gyakorlata - 2. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 3,00 Gyevi-Bíró Eszter Nem 
9.B 9.B Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 2,00 Gyevi-Bíró Eszter Nem 
12.B 12.B Színpadi mozgás gyakorlata - 1. csoport Színpadi mozgás gyakorlata 3,00 Herold Eszter Nem 
15.SZ 15.SZ Színjátszás gyakorlata Színjátszás gyakorlata 6,00 Forgács Péter Nem 
15.SZ 15.SZ Színjátszás gyakorlata Színjátszás gyakorlata 1,00 Naszlady Éva Nem 
15.SZ 15.SZ Színjátszás gyakorlata Színjátszás gyakorlata 3,00 Takács Katalin Nem 
15.SZ 15.SZ Színjátszás gyakorlata Színjátszás gyakorlata 2,00 Tóth Miklós Nem 
15.SZ 15.SZ Színészi beszéd gyakorlata Színészi beszéd gyakorlata 3,00 Takács Katalin Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 1. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Berényi Andrea Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 2. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Berényi Andrea Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 4. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Burján Orsolya Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 5. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Burján Orsolya Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 6. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Burján Orsolya Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata - 3. csoport Énekes színjátszás gyakorlata 2,00 Drexler Vajk Nem 
15.SZ 15.SZ Énekes színjátszás gyakorlata Énekes színjátszás gyakorlata 3,00 Pallagi Ákos Nem 
15.SZ 15.SZ Színpadi tánc és akrobatika Színpadi tánc és akrobatika 2,00 Barna Lilla Nem 
15.SZ 15.SZ Színpadi tánc és akrobatika Színpadi tánc és akrobatika 1,00 Hiesz Hajnalka Nem 

11.B 
11.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 1. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Berényi Andrea Nem 

11.B 
11.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Berényi Andrea Nem 

11.B 
11.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Berényi Andrea Nem 

12.B 
12.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 1. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

3,00 
Berényi Andrea Nem 

12.B 
12.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

3,00 
Berényi Andrea Nem 

12.B 
12.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata- 3. 
csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

1,00 
Berényi Andrea Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 4. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 7. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 8. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 
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13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 9. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 10. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 11. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 12. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Burján Orsolya Nem 

10.B 
10.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

9.B 
9.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 1. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 1. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 6. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

9.B 
9.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Fekete Anikó Nem 

9.B 
9.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Fekete Anikó Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 1. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Fekete Anikó Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 2. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Fekete Anikó Nem 

13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 5. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Imre Krisztián Márk Nem 

10.B 
10.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata- 1. 
csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Pallagi Ákos Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 4. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 5. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 6. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 7. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 
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13.SZ 
13.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

10.B 
10.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Fekete Anikó Nem 

12.B 
12.B Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 3. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Drexler Vajk Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 8. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Burján Orsolya Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 9. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Burján Orsolya Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 10. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Burján Orsolya Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 11. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Burján Orsolya Nem 

14.SZ 
14.SZ Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 
- 12. csoport Ének-és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata 

2,00 
Vincze Angéla Katalin Nem 

10.A 10.A Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1,00 Farkas Zoltánné Nem 
10.B 10.B Pénzügyi és vállalkozói ismeretek Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1,00 Farkas Zoltánné Nem 
11.A 11.A Színészmesterség gyakorlati prezentációval Színészmesterség gyakorlati prezentációval 1,00 Fekete Anikó Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Buday Melinda Kata Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Duda Éva Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Feledi János Nem 
11.A 11.A Előadóművészeti gyakorlat - 1. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Eck Attila Nem 
11.A 11.A Előadóművészeti gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Eck Attila Nem 
12.A 12.A Előadóművészeti gyakorlat - 1. csoport Előadóművészeti gyakorlat 1,00 Eck Attila Nem 
12.A 12.A Előadóművészeti gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 1,00 Eck Attila Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 1. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Feledi János Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 1. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Góbi Rita Nem 
13.T 13.T Előadóművészeti gyakorlat - 1. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Buday Melinda Kata Nem 
13.T 13.T Emelés gyakorlat - 2. csoport Előadóművészeti gyakorlat 2,00 Asztalos Dóra Nem 
11.B 11.B Művészettörténet Művészettörténet 1,00 Ezüst György Zoltán Nem 
11.A 11.A Művészettörténet Művészettörténet 1,00 Ezüst György Zoltán Nem 
11.B 11.B Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
12.B 12.B Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
12.A 12.A Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
10.A 10.A Közösségi nevelés Közösségi nevelés 1,00 Kató-Földvári Melinda Nem 
9.B 9.B Közösségi nevelés Közösségi nevelés 1,00 Kovács Ágota Nem 
10.B 10.B Közösségi nevelés Közösségi nevelés 1,00 Somfai Barbara Nem 
9.A 9.A Közösségi nevelés Közösségi nevelés 1,00 Törőcsik Tamás Nem 
10.A 10.A Digitális kultúra - 1. csoport Digitális kultúra 1,00 Vaskó Ilona Nem 
10.A 10.A Digitális kultúra - 2. csoport Digitális kultúra 1,00 Vaskó Ilona Nem 
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10.B 10.B Digitális kultúra - 1. csoport Digitális kultúra 1,00 Vaskó Ilona Nem 
10.B 10.B Digitális kultúra - 2. csoport Digitális kultúra 1,00 Vaskó Ilona Nem 
9.A 9.A Digitális kultúra - 1. csoport Digitális kultúra 2,00 Vaskó Ilona Nem 
9.A 9.A Digitális kultúra - 2. csoport Digitális kultúra 2,00 Vaskó Ilona Nem 
9.B 9.B Digitális kultúra - 1. csoport Digitális kultúra 2,00 Vaskó Ilona Nem 
9.B 9.B Digitális kultúra - 2. csoport Digitális kultúra 2,00 Vaskó Ilona Nem 
9.A 9.A Képességfejlesztés - 1. csoport Képességfejlesztés 1,00 Asztalos Dóra Nem 
9.A 9.A Képességfejlesztés - 1. csoport Képességfejlesztés 1,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
9.A 9.A Képességfejlesztés - 2. csoport Képességfejlesztés 1,00 Asztalos Dóra Nem 
9.A 9.A Képességfejlesztés - 2. csoport Képességfejlesztés 1,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
10.A 10.A Képességfejlesztés - 1. csoport Képességfejlesztés 2,00 Radóci Lilla Nem 
10.A 10.A Képességfejlesztés - 2. csoport Képességfejlesztés 2,00 Radóci Lilla Nem 
10.A 10.A Kortárs-modern technikák - 1. csoport Kortárs-modern technikák 2,00 Asztalos Dóra Nem 
10.A 10.A Kortárs-modern technikák - 2. csoport Kortárs-modern technikák 2,00 Asztalos Dóra Nem 
9.A 9.A Kortárs-modern technikák - 1. csoport Kortárs-modern technikák 2,00 Asztalos Dóra Nem 
9.A 9.A Kortárs-modern technikák - 2. csoport Kortárs-modern technikák 2,00 Asztalos Dóra Nem 
10.A 10.A Tánctörténet Tánctörténet 1,00 Csoba Orsolya Nem 
9.A 9.A Tánctörténet Tánctörténet 1,00 Csoba Orsolya Nem 
10.A 10.A Kémia Kémia 1,00 Farkas Zoltánné Nem 
10.B 10.B Kémia Kémia 1,00 Farkas Zoltánné Nem 
9.A 9.A Kémia Kémia 2,00 Farkas Zoltánné Nem 
9.B 9.B Kémia Kémia 2,00 Farkas Zoltánné Nem 
10.A 10.A Néptánc - 1. csoport Néptánc 2,00 Gera Anita Nem 
9.A 9.A Néptánc - 2. csoport Néptánc 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
10.A 10.A Néptánc - 1. csoport Néptánc 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
10.A 10.A Néptánc - 2. csoport Néptánc 2,00 Gera Anita Nem 
10.A 10.A Néptánc - 2. csoport Néptánc 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
9.A 9.A Néptánc - 1. csoport Néptánc 2,00 Gera Anita Nem 
9.A 9.A Néptánc - 1. csoport Néptánc 2,00 Józsa Tamás Péter Nem 
9.A 9.A Néptánc - 2. csoport Néptánc 2,00 Gera Anita Nem 
10.A 10.A Emelés - 1. csoport Emelés 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
10.A 10.A Emelés - 2. csoport Emelés 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
9.A 9.A Emelés - 1. csoport Emelés 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
9.A 9.A Emelés - 2. csoport Emelés 2,00 Hiesz Hajnalka Nem 
9.A 9.A Történelem Történelem 3,00 Juhász Magdolna Nem 
9.B 9.B Történelem Történelem 3,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
11.A 11.A Történelem Történelem 3,00 Lovrity Andrea Anna Nem 
10.A 10.A Történelem Történelem 3,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
10.B 10.B Történelem Történelem 3,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
9.A 9.A Klasszikus balett - 1. csoport Klasszikus balett 6,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
9.A 9.A Klasszikus balett - 2. csoport Klasszikus balett 6,00 Kéglné Krausz Alíz Nem 
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10.A 10.A Klasszikus balett - 1. csoport Klasszikus balett 6,00 Sinthavong Zsófia Nem 
10.A 10.A Klasszikus balett - 2. csoport Klasszikus balett 6,00 Sinthavong Zsófia Nem 
10.A 10.A Színészmesterség - 1. csoport Színészmesterség 1,00 Eck Attila Nem 
10.A 10.A Színészmesterség - 1. csoport Színészmesterség 1,00 Fekete Anikó Nem 
10.A 10.A Színészmesterség - 2. csoport Színészmesterség 1,00 Eck Attila Nem 
10.A 10.A Színészmesterség - 2. csoport Színészmesterség 1,00 Fekete Anikó Nem 
9.A 9.A Színészmesterség - 1. csoport Színészmesterség 2,00 Törőcsik Tamás Nem 
9.A 9.A Színészmesterség - 2. csoport Színészmesterség 2,00 Törőcsik Tamás Nem 
11.A 11.A Francia nyelv fakultáció Francia nyelv fakultáció 2,00 Pádár Zsolt Szabolcs Igen 
11.B 11.B Francia nyelv fakultáció Francia nyelv fakultáció 2,00 Pádár Zsolt Szabolcs Igen 
12.B 12.B Francia nyelv fakultáció Francia nyelv fakultáció 2,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
12.A 12.A Szakmai fakultáció Szakmai fakultáció 2,00 Csoba Orsolya Nem 
12.B 12.B Szakmai fakultáció - 1. csoport Szakmai fakultáció 2,00 Naszlady Éva Nem 
12.B 12.B Szakmai fakultáció - 2. csoport Szakmai fakultáció 2,00 Pallagi Ákos Nem 
 "Ép testben ép a lélek" - sportkörök - 1. csoport "Ép testben ép a lélek" - sportkörök 2,00 Kovácsné Strasser Mária Nem 
 "Ép testben ép a lélek" - sportkörök - 2. csoport "Ép testben ép a lélek" - sportkörök 2,00 Papavasziliu Hrisztosz Nem 
 DMS diákközéleti kör - Nieselberger Ádám DMS diákközéleti kör 2,00 Nieselberger Ádám Nem 
 Iskolapszichológus Iskolapszichológus óra 12,00 Domján Sebestyén Nem 

11.A 
11.A Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Szurmik Zoltán Nem 

11.B 
11.B Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Szurmik Zoltán Igen 

12.A 
12.A Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Magyar nyelv és irodalom 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Somfai Barbara Nem 

12.B 
12.B Magyar nyelv és irodalomemelt szintű érettségi 
fakultáció 

Magyar nyelv és irodalomemelt szintű érettségi 
fakultáció 

2,00 
Somfai Barbara Igen 

11.A 
11.A Angol nyelv 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Angol nyelv 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Egyedné Szabó Mária Erika Nem 

12.A 
12.A Angol nyelv 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Angol nyelv 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Kató-Földvári Melinda Nem 

 11.A Angol közép szintű fakultáció Angol közép szintű érettségi fakultáció 2,00 Hegedüs Réka Anna Igen 
 11.B Angol közép szintű fakultáció Angol közép szintű érettségi fakultáció 2,00 Hegedüs Réka Anna Nem 
11.A 11.A Zongorakíséret alap - 1. csoport Zongorakíséret alap 2,00 Gera Gábor Nem 
13.T 13.T Zongorakíséret alap - 1. csoport Zongorakíséret alap 3,00 Drexler Vajk Nem 
13.T 13.T Zongorakíséret alap - 2. csoport Zongorakíséret alap 3,00 Drexler Vajk Nem 
11.A 11.A Zongorakíséret alap - 2. csoport Zongorakíséret alap 2,00 Gera Gábor Nem 
9.A 9.A Zongorakíséret alap - 1. csoport Zongorakíséret alap 3,00 Gera Gábor Nem 
9.A 9.A Zongorakíséret alap - 2. csoport Zongorakíséret alap 3,00 Gera Gábor Nem 
11.A 11.A Zongorakíséret gyakorlat - 2. csoport Zongorakíséret gyakorlat 2,00 Gera Gábor Nem 
11.A 11.A Zongorakíséret gyakolat - 1. csoport Zongorakíséret gyakorlat 2,00 Gera Gábor Nem 
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12.B 
12.B Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Juhász Magdolna Nem 

11.B 
11.B Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
emelt szintű érettségi fakultáció 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
emelt szintű érettségi fakultáció 

2,00 
Pádár Zsolt Szabolcs Nem 

14.SZ 14.SZ Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 6,00 Blaskó Borbála Nem 
14.SZ 14.SZ Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Kis Hajni Nem 
9.B 9.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 3,00 Bori Viktor Nem 
11.B 11.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 3,00 Eck Attila Nem 
11.B 11.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 3,00 Eck Attila Nem 
9.B 9.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 3,00 Fekete Anikó Nem 
14.SZ 14.SZ Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Tóth Miklós Nem 
10.B 10.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Vilmányi Benett Gábor Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Pallagi Ákos Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Pálya Cintia Pompónia Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Zuti Krisztián Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Pallagi Ákos Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Tóth Miklós Nem 
14.SZ 14.SZ Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 6,00 Tárnoki Márk András Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 6,00 Fekete Anikó Nem 
13.SZ 13.SZ Színészmesterség gyakorlata - 2. csoport Színészmesterség gyakorlata 2,00 Naszlady Éva Nem 
10.B 10.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 4,00 Pádár Zsolt Szabolcs Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Pallagi Ákos Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Pálya Cintia Pompónia Nem 
12.B 12.B Színészmesterség gyakorlata - 1. csoport Színészmesterség gyakorlata 1,00 Zuti Krisztián Nem 
13.T 13.T Tánctörténet-műelemzés Tánctörténet-műelemzés 1,50 Csoba Orsolya Nem 

13.SZ 
13.SZ Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Papp Márta Nem 

13.SZ 
13.SZ Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Papp Márta Nem 

14.SZ 
14.SZ Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Papp Márta Nem 

14.SZ 
14.SZ Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

3,00 
Papp Márta Nem 

10.B 
10.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

10.B 
10.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

9.B 
9.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

9.B 
9.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 3. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Varga Katalin Nem 
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10.B 
10.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 3. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

11.B 
11.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

11.B 
11.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

12.B 
12.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

12.B 
12.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 2. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 

9.B 
9.B Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 
- 1. csoport Beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata 

2,00 
Törőcsik Tamás Nem 
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