Szent Benedek Gimnázium és Technikum
MUNKATERV
a 2021/2022. tanévre
Tanítási napok és tanítás nélküli munkanapok száma
180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 34. § (2)
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 109. §

2021. SZEPTEMBER
1-2. SZ-CS Rendkívüli tanítási napok (8:00-14:00 Osztályközösség építés)
3. P
8:00 Tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatás a tanulók számára
9:00 Tanévnyitó Veni Sancte mise, Horváth Mihály téri plébániatemplom
11:00 Idegen nyelvi tudásszint felmérése a 9. évfolyamon
11:00 Tanulói adatok ellenőrzése, aktualizálása a 10-12. évfolyamokon
12:00 Házirend ismertetése a tanulókkal; Munkaterv ismertetése a tanulókkal
3-17. H-CS Szülői értekezletek - külön beosztás szerint
6. H
Tankönyvek ütemezett kiosztása
Tanulói és alkalmazotti adatok ellenőrzése, aktualizálása a KIR-ben
eKréta tanulói adatok feltöltése/aktualizálása;
Törzslapok megnyitása/aktualizálása (papír alapon, kifutó rendszerben)
DÖK képviselők megválasztásának határideje
7. K
Általános iskolák adatainak frissítése (beiskolázás)
7-10. K-P Általános iskolák megszólítása (beiskolázás)
9. CS
DÖK értekezlet
10. P
Btmn, SNI, HH, HHH, nagycsaládos, rgyk... tanulók felmérése,
határozatok, igazolások, nyilatkozatok leadásának határideje
Tantárgyi mentesítési kérelmek leadásának határideje
Sportegyesületi igazolások leadásának határideje,
tanulók sportkör-választásának határideje
Tanmenetek leadása
Tankönyv pótrendelés lezárása
Rendkívüli tanítási nap, 19:00-22:30 ForrásPont (NEK ifjúsági programja),
Papp László Budapest Sportaréna, belépés: 18:00
12. V
Rendkívüli tanítási nap (11.05. ledolgozása), 11:30-13:00 Statio Orbis
(NEK ünnepi zárómise Ferenc pápával), Hősök tere, belépés: 9:30
13-17. H-P Gólyahét
13. H
Kisérettségi (12. évf.) - magyar nyelv és irodalom - írásbeli
14. K
Kisérettségi (12. évf.) - matematika - írásbeli
15. SZ
Kisérettségi (12. évf.) - történelem - írásbeli
16. CS
Kisérettségi (12. évf.) - idegen nyelv (angol, német) - írásbeli
17. P
Kisérettségi (12. évf.) - ágazati szakmai vizsgatárgyak - írásbeli
OKTV jelentkezések határideje
Medve Szabadtéri Matekverseny nevezési határideje
Pedagógus ellenőrzési terv
20. H
Érettségi és továbbtanulási tájékoztató szülői értekezlet (12. évf.) 17:00
21. K
Érettségi és továbbtanulási tájékoztató szülői értekezlet (11. évf.) 17:00
22. SZ
Vezetői értekezlet (Bö)
23. CS
Ebédbefizetés (októberre)
24. P
Kisérettségi (12. évf.) - szóbelik
Magyar Diáksport Napja
(egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap)
OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR)
PÁTRIA nyomtatványrendelés
25. szo
Medve Szabadtéri Matekverseny, 8:30/13:30 Gellért-hegy
27. H
SZMK értekezlet
Pannonhalmi buszos kirándulás (10. évfolyam)
27-30. H-CS Dokumentum és létszámellenőrzés előkészítése
28-30. K-CS Középiskolák 30. Börzéje (Újpest) - beiskolázás

Felelősök:
osztályfőnökök
osztályfőnökök
hitoktató
idegen nyelvi tanárok
osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
tankönyvfelelős
iskolatitkár, ig.h.
osztályfőnökök
osztályfőnökök
iskolatitkár
iskolatitkár, ig.h.
DÖK segítő pedagógus
osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
pedagógusok
tankönyvfelelős
hitoktató
hitoktató
DÖK segítő pedagógus
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
igazgató
igazgató
igazgató
igazgató
iskolatitkár
szaktanárok
testnevelők
igazgatóhelyettes
iskolatitkár
szaktanárok
igazgató
osztályfőnökök
osztályfőnökök, iskolatitkár
igazgató

29. SZ
Pannonhalmi buszos kirándulás (9. évfolyam)
30. Cs
Dokumentum és létszámellenőrzés
2021. OKTÓBER
1. P
Zene világnapja (zenei nevelés)
4-5. H-K KIR-STAT / OSA adatszolgáltatás
6. SZ
Megemlékezés az aradi vértanúkról
9. évfolyam megbeszélés, nevelőtestületi értekezlet
Fogadóórák, 16:30-19:00
7. CS
Nyílt Nap
7-10. CS-V 72 óra kompromisszum nélkül (önkéntes ifjúsági akció)
8. P
Fővárosi pályaválasztási börze (Újbuda) - beiskolázás
Adatszolgáltatás (volt 9. és 10. évf. tanulmányi eredményei)
KIR-STAT / OSA
14. CS
XVII. Sulibörze (Kispest) - beiskolázás
15. P
Adatszolgáltatás az általános iskolák részére (volt 9. és 10. évf. eredményei)
Szalagtűzés, 18:00
19. K
Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezési határideje
20. SZ
Nyílt Nap
Pályaorientációs délután (12.a) 12:00-15:00
KIFIR tanulmányi területek megadása, felvételi eljárásrend
21. CS
Ebédbefizetés (novemberre)
Lányok napja (Nők a tudományban)
Pályaorientációs workshop (12.a)
Ferencvárosi pályaválasztási börze - beiskolázás
22. P
Megemlékezés 1956. október 23-áról
Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határideje
Közzétételi lista aktualizálása
23. szo
Nemzeti ünnep
25-29. H-P Őszi szünet
2021. NOVEMBER
1. H
Mindenszentek
4. CS
rendkívüli tanítási nap (rövidített tanítás)
4-5. CS-P Pesterzsébeti pályaválasztási börze - beiskolázás
4-6. CSBencés Pedagógiai napok
szo
5. P
Pihenőnap (ledolgozva 09.12-én)
10. SZ
Nyílt Nap
11. CS
Szent Márton nap (Ph)
19. P
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny nevezési határideje
25. CS
Ebédbefizetés (decemberre)
Portfóliófeltöltés zárása (pedagógusminősítés)
26. P
November végi értesítő (kiváló/gyenge tanulmányi eredményről, mulasztásról)
1. adventi gyertyagyújtás
29. H
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (iskolai) I. forduló, 14:00
30. K
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny nevezési határideje
2021. DECEMBER
1. SZ
Fogadóórák 16:30-19:00
2. CS
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny (iskolai) I. forduló, 14:00
3. P
Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje (8. osztályos tanulók az
írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolában kell leadják a jelentkezési lapot)
2. adventi gyertyagyújtás
6. H
Szent Miklós püspök
10. P
Központi írásbeli felvételi vizsgák feladatlap-igénylése
Átsorolások miatti szerződésmódosítások előkészítése
3. adventi gyertyagyújtás
11. szo
Munkanap (12.24. ledolgozása), adventi rekollekció
13. H
Központi írásbeli felvételi vizsgák beosztása, értesítések kiküldése
16. CS
Ebédbefizetés (januárra)
17. P
4. adventi gyertyagyújtás

osztályfőnökök
igazgatóhelyettes
Felelősök:
Halmi K.
osztályfőnökök
Orbán R.
osztályfőnökök
pedagógusok, oktatók
DÖK segítő pedagógus, ig.h.
o.f. munkak. vezetője
igazgató
10-11. évf. osztályfőnökök
igazgatóhelyettes
igazgató
iskolatitkár, ig.h.
Nyárády R.
szaktanárok
DÖK segítő pedagógus, ig.h.
Nyárády R.
igazgató
iskolatitkár
Delbács N.
Nyárády R.
igazgató
Zsámba L.
szaktanárok
igazgató
Felelősök:
igazgatóhelyettes
igazgató
igazgatóhelyettes,
nevelőtestület
DÖK segítő pedagógus, ig.h.
szaktanárok
iskolatitkár
érintett pedagógusok
osztályfőnökök
hitoktató
szaktanárok
szaktanárok
Felelősök:
pedagógusok
szaktanárok
iskolatitkár
hitoktató
DÖK segítő pedagógus
iskolatitkár, igazgató
igazgató
hitoktató
hitoktató
igazgató, iskolatitkár
iskolatitkár
hitoktató

21. K
Osztálykarácsony / d.u. pedagógusok lelki napja
22-31. SZ-P Téli szünet
2022. JANUÁR
1. szo
Újév
6. Cs
Vízkereszt - 8:00 iskolamise, utána házszentelés (Tóni atya)
7. P
Bolyai Matematika Csapatverseny (iskolai) I. forduló, 14:30
10. H
NETFIT mérés kezdete
21. P
Első félév utolsó tanítási napja
Magyar kultúra napja (22-e helyett)
22. szo
Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra, 10:00
24. H
Második félév kezdete
Rendkívüli tanítási nap (rövidített tanítás), osztályozó értekezlet
25. K
Érettségi jelentkezési lapok kiosztása
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók osztályfőnöki adatszolgáltatása
27. CS
Ebédbefizetés (februárra)
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, 14:00
28. P
Kijavított és értékelt központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok megtekintése
Félévi értesítések kiosztásának/kiküldésének határideje
Kitöltött érettségi jelentkezési lapok visszagyűjtése, kérelmek benyújtása
2022. FEBRUÁR
1. K
Érettségi vizsgára jelentkezők adatainak feldolgozása (ketszintu.hu)
2. SZ
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó
korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe adatszolgáltatás
3. CS
DÖK értekezlet
4. P
Véglegesített érettségi jelentkezési lapok nyomtatása, aláírásra kiosztása
7. H
Értesítjük a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a tanulókat
7-10. H-CS Szülői értekezletek - külön beosztás szerint
15. K
Érettségi vizsgára történő jelentkezés végső határideje,
aláírt nyomtatványok leadása
Érettségi vizsgára jelentkezők feldolgozott adatainak ellenőrzése (ketszintu.hu)
18. P
Általános iskolák eddig a napig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak
18-22. P-K Honlapunkon folyamatosan frissítjük az alkalmassági beszélgetések időpontjait,
az újonnan beérkező jelentkezési lapok alapján
22. K
Beérkezett felvételi jelentkezések összesítése
22-25. K-P Alkalmassági beszélgetések az általános felvételi eljárás keretében
24. Cs
Ebédbefizetés (márciusra)
25. P
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
28. H
Alkalmassági beszélgetések az általános felvételi eljárás keretében
2022. MÁRCIUS
1-4. K-P Alkalmassági beszélgetések az általános felvételi eljárás keretében
2. SZ
Hamvazószerda
Pannonhalmi Szent Három Napra jelentkezés határideje
7-11. H-P "Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét
11. P
OKM adatküldés
8. H
Pedagógus továbbképzési igények benyújtása
10. SZ
Fogadóórák, 16:30-19:00
11. P
Megemlékezés 1848. március 15-éről
OKM adatküldés
Pedagógus beiskolázási terv a következő tanévre
14. H
Munkaszüneti nap (ledolgozva 03.26-án)
15. K
Nemzeti ünnep
16. SZ
Ideiglenes felvételi jegyzékét nyilvánosságra hozatala
17. CS
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, 10:00
21. H
Szent Benedek Nap - tanítás nélküli munkanap (1.)
21-22. H-K

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége (új sorrend, új tagozat)
az általános iskolában

osztályfőnökök / hitoktató
Felelősök:
hitoktató
szaktanárok
testnevelők
Bocsányiné B. R.
igazgató
osztályfőnökök
iskolatitkár
osztályfőnökök
iskolatitkár
igazgató
igazgató
osztályfőnökök
végzős osztályfőnökök
Felelősök:
iskolatitkár
igazgató
igazgató
DÖK segítő pedagógus
iskolatitkár
iskolatitkár
osztályfőnökök
végzős osztályfőnökök
iskolatitkár
igazgató
iskolatitkár
igazgató
iskolatitkár
Szamos H.
igazgató
Felelősök:
igazgató
hitoktató
pedagógusok
Zsámba L.
igazgatóhelyettes
pedagógusok
pedagógusok
Zsámba L.
igazgatóhelyettes
igazgató
igazgató
szaktanárok
DÖK segítő pedagógus,
hitoktató
-

23. SZ
24. CS
25. P
26. szo
28. H
2022. ÁPRILIS
4-8. H-P
7. CS
8. P
11-13. H-SZ
12. K
14-19. CS-K
22. P
25. H
25-29. H-P
28. CS

29. P

Szent Benedek Versenyek (Bf)
Ebédbefizetés (áprilisra)
Végzősök értesítése (kiváló/gyenge tanulmányi eredményről, mulasztásról)
2021. évi pedagógus minősítésre történő jelentkezés határideje
Munkanap (03.14. ledolgozása), nagyböjti rekollekció
Felvételre jelentkezettek névsorát az OH elektronikus formában megküldi
Digitális Témahét
Felvételre jelentkezettek kiegészített névsorát az OH elektronikusan megküldi
Költészet napja (11-e helyett)
Tanítás nélküli munkanapok (2-3-4.)
Felvételi rangsor megküldése az OH felé
Tavaszi szünet
Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól (16-a helyett)
Felvételi végeredményt az OH megküldi (egyeztetett felvételi jegyzék)
Tájékoztatás és igényfelmérés a következő tanév választható óráiról
(leendő 11-12. évf.)
Fenntarthatósági témahét
Ebédbefizetés (májusra)
Április végi értesítések (kiváló/gyenge tanulmányi eredményről, mulasztásokról)
NETFIT mérés zárása
Végzősök osztályozó értekezlete
Ballagás, 17:00 - tanítás nélküli munkanap (5.)
KELLO tankönyv alaprendelés
Felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak

2022. MÁJUS
2. H
9:00 Érettségi, kisérettségi - magyar nyelv és irodalom - írásbeli
Országos kompetencia mérés (10. évf.) - szövegértés és matematika mérés
Rendkívüli tanítási nap a 9. évfolyamon
3. K
9:00 Érettségi, kisérettségi - matematika - írásbeli
Országos kompetencia mérés (10. évf.) - természettudományi mérés
Rendkívüli tanítási nap a 9. évfolyamon
4. SZ
9:00 Érettségi, kisérettségi - történelem - írásbeli
Tanítás nélküli munkanap (6.)
5. CS
9:00 Érettségi, kisérettségi - angol nyelv - írásbeli
Tanítás nélküli munkanap (7.)
6. P
9:00 Érettségi, kisérettségi - német nyelv, szakmai kisérettségi - írásbeli
9-20. H-P Rendkívüli felvételi eljárás kezdete (amennyiben szükséges)
10. K
8:00 Érettségi - kémia - írásbeli
14:00 Érettségi - földrajz - írásbeli
11. Sz
8.00 Érettségi- ágazati szakmai vizsgatárgyak- írásbeli
12. CS
8:00 Érettségi - biológia - írásbeli
13. P
Kötelezően választható órákra történő jelentkezés határideje (leendő 11-12. évf.)

16. H
17. K
23-27. H-P
26. CS
2022. JÚNIUS
1-9. SZ-CS
3. P
6. H
10. P
13-14. H-K
14. K
15. SZ

8:00 Érettségi - informatika (középszint) - írásbeli
8:00 Érettségi - informatika (emelt szint) - írásbeli
8:00 Érettségi - fizika - írásbeli
14:00 Érettségi - vizuális kultúra - írásbeli
Kisérettségi (11. évf.) - szóbeli (külön beosztás szerint)
Ebédbefizetés (júniusra)
Emelt szintű szóbeli érettségik
Nemzeti összetartozás napja (4-e helyett)
Pünkösd hétfő
NETFIT mérési eredmények feltöltésének lezárása
Rendkívüli tanítási napok (erdei iskola)
IKSZ naplók leadása
Rendkívüli tanítási nap (rövidített tanítás), osztályozó értekezlet

felkészítő tanárok
iskolatitkár
osztályfőnök
pedagógusok, igazgató
hitoktató
Felelősök:
informatika tanárok
Nyárády R.
igazgató
Szamos H.
igazgató
reál és szakmai munkak.
iskolatitkár
osztályfőnökök
testnevelők
osztályfőnökök
Nyárády R.
tankönyvfelelős
igazgató, iskolatitkár
Felelősök:
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig.h., felmérésvezetők
o.f. munkak. vezetője
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig.h., felmérésvezetők
o.f. munkak. vezetője
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
igazgató
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
osztályfőnökök
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
ig., jegyző, felügyelő tanárok
igazgatóhelyettes
iskolatitkár
Felelősök:
kijelölt vizsgahelyszínek
Ihász D.
testnevelők
osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök

16. CS

Nyári szünet kezdete
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók osztályfőnöki adatszolgáltatása
IKSZ lezárása, adminisztrációja
16-17. CS-P Törzslapok, bizonyítványok kiállítása, összeolvasása, hitelesítése (9-11. évf.)
20. H
16:00 Tanévzáró Te Deum szentmise, Horváth Mihály téri plébániatemplom
DARI tagintézményi adatszolgáltatás
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó
korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe adatszolgáltatás
21-22. K-SZ Érettségi - szóbeli vizsgák (középszint) 12.b
22-24. SZ-P Érettségi - szóbeli vizsgák (középszint) 12.a
23. CS
Beiratkozás a középiskolába (leendő kilencedikesek)
27-29. H-SZ Leltározás
28. K
Vezetői értekezlet
29. SZ
KELLO tankönyvrendelés módosítása
30. CS
Tanítási évet záró nevelőtestületi értekezlet
2022. AUGUSZTUS
KELLO tankönyvkiszállítás
11-12. CS-P Vezetői értekezlet
22. H
9:00 Alakuló értekezlet
KIR Intézméntörzs aktualizálása
23-26. K-P Tantermek előkészítése, berendezés ellenőrzése
Nyári nagytakarítás befejezése
23-25. K-CS Javító- és osztályozóvizsga konzultációk
25. CS
Ebédbefizetés (szeptemberre)
26. P
9:00 Javító- és osztályozóvizsgák
29. H
9:00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
30-31. K-SZ Gólyatábor
Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak
Tantárgyfelosztás véglegesítése (fenntartói jóváhegyásra)
Indítandó osztálylétszámok (fenntartói jóváhagyásra)
Házirend véglegesítése (fenntartói jóváhagyásra)
Elmúlt tanév pedagógiai beszámolója
Beiskolázási szóróanyag-igény

osztályfőnökök
osztályfőnökök
osztályfőnökök
hitoktató
igazgató
igazgató
ig., jegyző, v.bizottság tagjai
ig., jegyző, v.bizottság tagjai
igazgató
igazgatóhelyettes
igazgató, igazgatóhelyettes
tankönyvfelelős
igazgató
Felelősök:
tankönyvfelelős
igazgató, igazgatóhelyettes
igazgató, nevelőtestület
igazgató
pedagógusok
takarítók
szaktanárok
iskolatitkár
igazgató, nevelőtestület
igazgató, nevelőtestület
9. évf. osztályfőnökök
ig., alkalmazotti testület
igazgató
igazgató
igazgató
igazgató
igazgató

