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Vezetői ügyelet rendje 

A vezetők intézményben való tartózkodását, ügyeleti rendjét az intézmény SZMSZ-e 

tartalmazza és szabályozza.  

A vezetők intézményben való benntartózkodási rendjét a tanévenként elkészített 

munkaköri leírás tartalmazza. Szorgalmi időben a vezetőknek az intézményben hétfőtől 

péntekig a nyitva tartás idején belül az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az 

iskolában kell tartózkodnia, minden nap 7.00-17.20-ig. Szorgalmi időn túl minden szerdán 

8.00-12.00 vezetői ügyeletet tartunk az intézményben.  

  

Az intézmény tanulóinak adatai 

Létszám a 2019. október 1-jei adat alapján: 341 fő.   

Nappali rendszerű 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam) 71 fő, 

felnőttoktatás esti munkarend 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 0 fő.  

Nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés (9-12.évfolyam) 195 fő. Nappali rendszerű 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképző évfolyamok) 34 fő. Felnőttoktatás esti 

munkarend, szakgimnáziumi nevelés-oktatás 41 fő - kizárólag szakképzési évfolyamok.  

Intézményünk tanulói létszáma az előző tanévi október 1-i adatokhoz képest 17 fővel 

csökkent.  

Sajátos nevelési igényű tanuló 40 fő   

BTM-N minősítésű tanuló 20 fő  

HH tanuló 23 fő  

HHH tanuló 3 fő  

  

A tanév céljai, kiemelt feladatai  

- a TÁMOP 3.3.10 a TÁMOP 3.1.4 a TIOP 1.1.1 és a TÁMOP 5.5.1 pályázattal 

kapcsolatos fenntartási kötelezettségünk teljesítése  

- Templomunkban 2019. november 4-én került sor a Reformáció napja c. 

rendezvényünkre.  

- 2019. november 28-án 1 fővel képviseltettük magunkat a református intézményvezetői, 

fenntartói értekezleten Budapesten.  

- A Kárpát-medencei Református Bibliaismereti versenyen 2020. február 28-án és 29-én 

Mezőtúron 6 diák képviselte iskolánkat.  

- az intézményi működés szabályozottságának folyamatos javítása, az intézményi 

dokumentumok – PP, SZMSZ, házirend – módosítása, személyre szóló munkaköri 

leírások készítése, belső szabályzatok felülvizsgálata, átdolgozása  

- a hiányzások hangsúlyozott figyelemmel kísérése és szigorú jogszabálykövető 

adminisztrálása, a jogszabály következetes alkalmazása  

- a közösségi szolgálat figyelemmel kísérése, segítése és adminisztrálása  

- pályázatok keresése, írása  

- az iskola weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a nyilvános adatok közzététele, 

folyamatos karbantartása,  

- az iskolaépület és tantermek rendjének, tisztaságának rendszeres ellenőrzése és az iskola 

környezetének folyamatos szépítése,  

- az épületben és az eszközökben felmerülő karbantartási és javítási igények jelzése, az 

elvégzés igazolási rendszerének működtetése.  
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A tanév helyi rendje 

Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

Őszi szünet előtti napok      2019. október 24. 2019. 

október 25.  

Munkanap-áthelyezés napja     2019. december 7.   

2019. december 14.  

Pályaorientációs nap        2019. november 13.  

Nemzeti ünnep előtti munkanap    2020. március 13.  

Juhász Gyula nap (elmaradt!)     2020. április 8. -   

  

A szünetek időtartama 

- Őszi szünet    -  2019. október 28-tól november 1-ig  

- Téli szünet    -  2019. december 23-tól 2020. január 1-ig  

- Tavaszi szünet   -  2020. április 9-től április 14-ig  

   

Megemlékezések időpontjai  

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző, a nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja  

-  Megemlékezés az aradi vértanúkról         - 2019. október 4.  

-  Október 6. Aradi Vértanúk Emléknapja (városi műsor)     - 2019. október 6.  

-  Október 23-a, nemzeti ünnepünk megünneplése      - 2019. október 22.  

-  A reformáció napja              - 2019. november 4.  

-  Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól  - 2020. február 25.  

-  Március 15-ei nemzeti ünnep megünneplése      - 2020. március 12.  

-  Megemlékezés a holokauszt áldozatairól - elmaradt    - 2020. április 16.  

-  A nemzeti összetartozás napja - elmaradt        - 2020. június 4.  

 

Az iskolai élethez kapcsolódó rendezvények, ünnepek időpontja  

Tanévnyitó ünnepség      - 2019. szeptember 2. 

Gólyaavató       - 2019. szeptember 11. 

Természettudományos nap     - 2019. október 14. 

Nyitott kapuk napja -  Pályaorientációs nap   - 2019. november 13. 

AIDS elleni világnap      - 2019. december 2. 

Karácsonyi nap      - 2019. december 20. 

Szalagavató       - 2020. február 7. 

Csendes nap       - 2020. február 10. 

Juhász Gyula városi versmondó verseny   - 2020. február 25. 

Juhász Gyula nap elmaradt    - 2020. április 8. 

Költészet napi megemlékezés elmaradt  - 2020. április 15. 

Ballagás virtuális formában    - 2020. április 30. 

Mennybemenetel ünnepe elmaradt   - 2020. május 29. 

Pünkösd   elmaradt   - 2020. május 29. 

Tanévzárás   elmaradt   - 2020. június 15. 

Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontja, témái 

- vezetői értekezletek         - minden hétfőn 3-4. órában  
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- munkaértekezlet            - minden hétfőn 14.15-től  

- értekezlet a 9. osztályos tanulók beilleszkedéséről - 2020. január 21.  

- félévi nevelőtestületi értekezlet        - 2020. február 10.  

- nevelőtestületi záró értekezlet        - 2020. augusztus 31.  

Szülői értekezletek, fogadóórák  

Szülői értekezlet 9. 12. évfolyam        2019. szeptember 16. - 16 óra  

Szülői értekezlet 10. és a 11. évfolyam      2019. október 14. - 16 óra  

Fogadóórák              2019. december 9. - 15:30  

Szülői értekezlet - (12. évfolyamon összevontan)    2020. február 3. - 16 óra  

Fogadóóra minden évfolyamon    elmaradt  2020. április 6. - 15 óra  

Szülői értekezlet minden évfolyamon  elmaradt  2020. április 6. - 16 óra  

Pedagógiai célú iskolai nyílt nap 

 -  Nyitott kapuk napja: 2019. november 13.  

A rendezvény keretében a város és a kistérség általános iskolás tanulóit, valamint a az 

érdeklődő szülőket fogadtuk. Bepillanthattak iskolánk mindennapjaiba, átfogó képet 

kaphattak képzéseinkről az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségekről. 

 

Érettségi és szakmai vizsgák  

A Magyar Közlöny 77. számában megjelent a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. 

május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV.16.) 

Kormányrendelet.  

Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2020. május-júniusi 

vizsgaidőszakában a következők voltak:  

A szóbeli és a gyakorlati vizsgarészek (néhány kivétellel) nem kerültek 

megszervezésre.  
a) ilyen kivétel, ha pl. csak szóbeli vizsgarészből áll az érettségi vizsga (pl. hittan) ill.  

b) ha szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató írásbeli helyett szóbeli vizsgarészt  

engedélyezett. (Két szóbeli vizsga helyett azonban egyet kell/lehet teljesíteni.)  

c) testnevelésből csak szóbeli vizsgarészt lehetett tartani.  

Az előrehozott, valamint az érettségi bizonyítványok megszerzése előtti szintemelő 

vizsgákat törölték, kivéve  
a) ha az utolsó évfolyamot nem teljesítette a tanuló (azaz megbukott 12. év végén), s  

kérelmezte rendes vizsgára történt jelentkezését előrehozott vizsgára módosítani, vagy b) 

nem teljesítette az IKSZ-t,  

c) illetve a befejező évfolyamon jelentkezett szintemelő vizsgára.  

Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény 

alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kellett megállapítani (R.2.§(6)  

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó teljesítménye 

elérte a 12%-ot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41.§(2) bekezdése 

szerint szóbeli vizsgát tehet (R.3.§(2)  

Április 21-ig (keddig) kérhette a vizsgázó jelentkezésének törlését vagy módosítását. Ez 

utóbbi csupán a következő esetekben volt elfogadható:  

b) emelt szintű vizsgáról középszintűre módosítani lehet.  

c) közép szintűről emelt szintűre kizárólag az idegen nyelvek esetében lehet módosítani.  

Az írásbeli vizsgák során alkalmazni kell a távolságtartás szabályait, azaz  

d) egy teremben max. 10 vizsgázó  

e) legalább 1,5 méteres távolság  
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A vizsgadolgozatok javítása május 26-i határidővel történt, a dolgozatok megtekintésére 

pedig május 28-29-én került sor az alábbiak szerint:   

  2020. május 28.: 12.a és 12.b osztály 

  2020. május 29.: 12.c osztály  

Az észrevételek beadásának június 2-án 16:00 óra volt a határideje.   

A vizsgabizottság elnökének június 4-én kellett megküldeni az iratokat, akár elektronikus 

úton.  

Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 5-9. között, a középszintűeket pedig június 11-13-

án vagy 15-16-án lehetett lebonyolítani.  

2020. április 24. napján életbe lépett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során, a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő szabályairól 

szóló JEF/36644/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat volt az irányadó.  

- A határozat 3. pontjában foglaltak alapján kizárólag a központi írásbeli, a központi 

gyakorlati és a gyakorlati vizsgatevékenységek kerültek megszervezésre, a szóbeli 

vizsgatevékenységre nem került sor.   

- A határozat 24. pontjában foglaltak alapján a vizsga végeredményét a szóbeli 

vizsgatevékenység eredménye nélkül kellett a vizsgán megszerezhető szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye szerinti további vizsgatevékenységek egymáshoz 

viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani. 

- A vizsgabizottság a vizsgázók teljesítményét - az elnök vezetésével - együttesen 

értékeli.  

Határidő:   

SZÓBELI ÉRETTSÉG VIZSGÁK IDŐPONTJAI  

12.a: 2020.június 11-12.  

12.b: 2020.június 12-13.  

12.c: 2020.június 15-16.  

  

OKJ vizsgák  

Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Gyakorló ápoló  

Ápoló  

Közszolgálati ügyintéző írásbeli szakmai vizsgák: 2020. május 27-29.  

szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák: 2020. május 19-25.  

Érettségi vizsgák szervezéséért: igazgatóhelyettes Szakmai vizsgák szervezéséért: 

szakmai igazgatóhelyettes  

OM mérések:   

Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a 

2019/2020. tanévi országos kompetenciamérés elmaradt.  

Különbözeti vizsgák elmaradtak.  

 

Diagnosztikus mérések   

A tanév elején diagnosztikus mérést végzünk angol nyelvből és matematikából a 9. 

évfolyamon. Cél: tanulói ismeretek, készségek feltérképezése. A méréseket a szakmai 

munkaközösségek által összeállított egységes mérőeszközök segítségével bonyolítjuk le. A 

mérőlapok javítását a szaktanárok végzik a javítókulcs alapján. A kapott eredményeket 
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elemzik, százalékosan értékelik. Az eredményekről a szaktanárok tájékoztatják a 

nevelőtestületet a 9. osztályosok beilleszkedésével foglalkozó munkaértekezleten, a 

szülőket pedig az első fogadóórán. A tapasztalatok alapján a szaktanárok felmérik a 

motivációs lehetőségeket, fejlesztési terveket, feladatokat készítenek.  

Magyar nyelvből az idén sem végeztünk központilag bemeneti mérést, mert a kollégák 

szerint a jelenlegi rendszer átgondolásra szorul.   

  

Belső szintfelmérő vizsgák  

Az iskola által meghatározott tantárgyakból a tanév során szintmérő vizsgát kell tenni. A 

vizsgákat előzetes ütemezés szerint a félévi, illetve év végi osztályozó értekezletig kell 

lebonyolítani. A vizsgák a téli és a tavaszi szünet, illetve a ballagás után kezdődhetnek. A 

vizsgákról a tanulókat az első osztályfőnöki órán, a szülőket pedig az első szülői 

értekezleten tájékoztatják az osztályfőnökök.  

A tételeket a szaktanár állítja össze. Az első félév vizsgáinak tételeit október 15-ig, a többit 

pedig február 28-ig kell összeállítani és kihirdetni.  

• 9. évfolyam: matematika  

• 10. évfolyam: egészségügyi, ill. szociális alapismeretek, rendészeti szervek és 

alapfeladatok, jogi ismeretek  

• 11. évfolyam: történelem, egy idegen nyelv, szakmai vizsgák  

• 12.  évfolyam:  matematika,  belügyi  rendészeti  ismeretek, 

közszolgálati/egészségügyi/szociális alapismeretek  

 

100 órás vizsgák   

Ha a tanuló hiányzása eléri a 100 órát, vizsgát kell tennie (az igazolatlan hiányzás 10 óra 

igazolt hiányzással egyenértékű).   

Időpontjai:  

1. 2021. január 22.  

2. áprilisi elmaradt  

3. júniusi elmaradt  

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 2020. január 8-tól április 24-ig.  

Az államtitkársággal egyetértésben – a járványügyi helyzetre és a 2020. március 16. napjától 

bevezetett tantermen kívüli digitális munkarendre tekintettel – a jelenlegi tanévben a fizikai 

állapotfelmérések nem folytatódnak, és az idei fittségmérési időszak további része törlésre 

kerül. A pedagógusoknak a 2020. március 13. napjáig elvégzett mérések eredményeit a 

NETFIT® informatikai rendszerében rögzíteniük kellett a mérési időszak végéig, további 

adatok felvitelére nem volt szükség.  

 Pályaorientációs nap az általános iskoláknak (város + kistérség)  2019. november 13.  

A Pályaválasztási szülői értekezleteken túl egyfajta „Pályaválasztási roadshow”-t terveztünk és 

hajtottunk végre annak érdekében, hogy minél több diákot meg tudjunk nyerni magunknak a 

pályaválasztásukkal kapcsolatban. Aszódiné Pernye Szilvia, pályaválasztásért felelős általános 

igazgatóhelyettes tájékoztatta röviden a végzős általános iskolás diákokat az általunk kínált 

továbbtanulási lehetőségekről, majd egy érdekes egészségügyi/csecsemőgondozó, illetve 

önvédelmi bemutatón keresztül diákjaink ízelítőt nyújtottak a 8.-osoknak, mit tanulhatnak 

nálunk, ha hozzánk jelentkeznek. Hódmezővásárhely - Földeák – Csanádpalota – Apátfalva – 

Maroslele – Deszk – Szőreg iskoláit bejárva többeket csalogattunk eredményesen az iskolánkba  
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A hátrányos helyzetű tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az Útravaló ösztöndíj 

pályázati programban való részvételre – Kovács Tibor koordinálásában. 4 diákunkat külső 

mentor mentorált. 3 fő pályázata sikeres volt, egy esetben forráshiány miatt nem volt 

eredményes a pályázat.  

Folyamatos az SNI és BTM-N tanulók nyomon követése, felülvizsgálatra küldése, a szülőkkel 

való kapcsolattartás. Az intézmény a református EGYMI által biztosított gyógypedagógus 

kollégák bevonásával biztosítja számukra a fejlesztés lehetőségét.  

Valamennyi pedagógus figyelemmel kíséri a hátrányos és veszélyeztetett családi háttérrel 

rendelkező tanulók sorsát, tanulmányi munkáját. Az ifjúságvédelmi tevékenységet a szociális 

munkás és mentálhigiénés végzettséggel is rendelkező szakmai igazgatóhelyettes fogja össze, 

aki a problémás diákokat segítő beszélgetéssel támogatja, nagy gondot fordítunk az igazolások 

nyomon követésére a szülők, illetve a Kormányhivatal és az ENI Család- és Gyermekvédelmi 

Szolgálat felé.  

Belépő évfolyam beiskolázása  

A sikeres beiskolázás érdekében kiemelten fontos tevékenységünk a pályaválasztás elősegítése.  

A Nyitott kapuk rendezvényen túl a pályaválasztási tevékenységünk igen sokrétű volt, a 

tájékoztatók tartása különböző formákban történt:  

- 8. osztályosok szülői értekezletén tájékoztatók tartása   

- 8. osztályosok osztályfőnöki óráin diákok tájékoztatója  

- Tájékoztató anyagok (szóróanyagok) készítése a 8. osztályos tanulók részére   

- Hirdetések megjelentetése különböző megyei és helyi újságokban  

- Megyei pályaválasztási napokon való részvétel  

- Pályaválasztási roadshow  

A 2019-2020-as tanév rendje szerint megkaptuk az általános iskoláktól a jelentkezési lapokat, 

amelyeknek a feldolgozása folyamatos volt. Szóbeli elbeszélgetést tartottunk az iskolánkba 

jelentkezett 8. osztályos tanulókkal 2020. március 2. és március 6. között.  

2020. március 18-ig az iskola honlapján nyilvánosságra hoztuk a jelentkezők felvételi 

jegyzékét, majd április 12-ig az ideiglenes felvételi rangsort elküldtük a Hivatal számára.  

2020. április 30-ig megküldtük a felvételről, illetve az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

A rendelet alapján azokon a képzéseken, ahol a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanuló 

került felvételre, ott rendkívüli felvételi eljárást hirdettünk.  

 

Szakmai kapcsolatok  

Sokrétű képzéseink következtében az intézmény szakmai kapcsolatrendszere kiterjedt. A 

nyári szakmai gyakorlatok kapcsán együttműködési megállapodásokat kötünk az érintett 

szervezetekkel, valamint a tanulók közösségi szolgálatának teljesítése érdekében széles körű, 

együttműködési megállapodásokon nyugvó kapcsolatrendszerrel rendelkezünk.  

Hitéleti tevékenység   

• a 2019/2020-as tanév hitéletünk szempontjából eredményesnek mondható. A hitoktatás 

célja, hogy tanulóinkat segítsük a hitre jutásban. A Biblia olvasás fontossága, az etika 

hangsúlyos oktatása nagyobb hangsúlyt kapott. Ennek érdekében iskolánk vallástanára 

reggeli áhítatokat tartott tanítási napokon reggel 7:15 és 7:20 között az iskolarádión 

keresztül.  

• A református szellemiség további erősítését havi egy alkalommal (minden hónap 3. 

hétfőjén) a nevelőtestület és a technikai dolgozók részére tartott Bibliaórák segítették  

• A hittanoktatás tárgyi feltételei adottak. A tanítás interaktív táblával, projektorral, laptoppal, 

magnóval stb. felszerelt tantermekben folyik. A tanulók létszámának megfelelő számú 
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Biblia és Énekeskönyv a könyvtárban rendelkezésre áll. A szükséges szakirodalmat is 

biztosítjuk a pedagógusok és a tanulók részére.  

• Az egyházi rendezvényeken és versenyeken való részvételi díjakat, valamint az 

útiköltségeket az iskola finanszírozza.  

• A különböző programjainkhoz a Fenntartó a templomot és a gyülekezeti termet 

rendelkezésünkre bocsátja.  

Iskolánk célja és feladatai  

• Tanulóinkat művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek 

tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges, áldozatkész, alkotó polgáraivá formáljuk, 

akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 

gyarapítani és közvetíteni.  

• Iskolánk tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, valamint a református egyház értékeinek 

megbecsülésére neveljük. Mindezt az is alátámasztja, hogy tanulóink rendszeresen részt 

vesznek az istentiszteleteken.  

• A fenti célok elérése érdekében az iskolánknak az a feladata, hogy imádsággal, igényes 

nevelő-oktató munkával, a hagyományainknak, a keresztyén közösség nevelőerejének, 

valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a 

felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja 

mutatni azokat a képességeit, amelyet csak ő maga kapott a Teremtőjétől.  

Iskolánkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk a vallásos és erkölcsös nevelésre.  

A helyi tantervünknek megfelelően a 9-12. évfolyamon minden osztályban heti két órában hit- 

és erkölcstan oktatása folyik. Ez összesen hetente a meglévő 12 osztályunkban 24 órát jelent.  

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma – 2020/2021-es 

tanév: 

Gimnáziumi osztályok 

9.a 22 fő 

10.a 20 fő 

11.a 19 fő 

12.a 23 fő 

Technikumi/szakgimnáziumi osztályok (egészségügyi-szociális ágazat) 

9.b 30 fő 

10.b 20 fő 

11.b 26 fő 

12.b 16 fő 

Technikumi/szakgimnáziumi osztályok (rendészeti és közszolgálati ágazat) 

9.c 33 fő 

10.c 23 fő 

11.c 26 fő 

12.c 29 fő 

 

2/14.ksz – 9 fő 

3/15.a - 5 

1/13. ec -9  

2/14. ec - 6 

2/14. em - 13 

2/14. ea - 17 

1/11. esz - 10 


