
RADYG intézményi munkaterv 2020-21- 71. tanév 

Alapvetés: a járványhelyzet alakulásától függően változhat! 

 

Szeptember 01. (kedd) 

 

  

 

 

08.15 3 osztályfőnöki óra a 7.a, 9.b, 9.c osztályoknak, a többi 

osztálynak 2 osztályfőnöki: a tanév feladatainak ismertetése, az 

elmúlt tanév osztályszintű értékelése (különösen digitális 

tanrend), adminisztráció (létszám, adatok, SNI-BTM 

érvényessége és újak!)  könyvosztás, hitoktatás, egész napos 

iskola 7-8. osztály, délutáni testnevelés (kérelmek kizárólag a 

KRÉTÁN 09.14-ig, jogvesztő határidő! Jelentkeztetés az 

előrehozott érettségire. Az írásbeli október 16-án kezdődik. 

11.00 4-6. óra tanítás 

 07. (hétfő) Őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezés utolsó napja a 

vizsgát szervező iskolában (kiegészítő, szintemelő, pótló, 

javító van; előrehozott  is , utóbbi nálunk!). Összesítés után 

forgatókönyv: menetrend, megbízások benne elnöki is! 

Szülői értekezletek időpontjának meghatározása 

 10. (csüt.) 14h Kenguru matematika 

 14. (hétfő) dutesi alóli felmentési kérvények a KRÉTÁN. Jogvesztő, aki 

nem nyújtja be csak a 2. félévtől kaphatja meg, addig 

foglalkozásra kell járnia! Ez évtől asztalitenisszel bővült az 

iskolai kínálat! 

 15.(kedd) Ütemtervek bemutatásának határideje (34,28 héttel) 

Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgató 

 16. (szerda)  17.00 Szülői értekezlet (kiemelt: 12.évfolyam) kivéve bejövő 

osztályok! Osztályfőnökök: Az elmúlt tanév értékelése, iskolai 

programok, tervek és problémák áttekintése; szalagavató 

ünnepség(kétváltozós); továbbtanulás; 

Adatvédelmi tájékoztató! 

A többi osztály egyéni megbeszélés online 

 18. (péntek) OKTV-re jelentkezés 

 18. 14.30 Alapműveleti verseny 

 18.  Gólyaavató - szabadtéren 

? 25. (péntek) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek. Témanap.  

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Évközi vizsga szóbeli témaköreinek kiadása  

Felelős: szaktanárok 

Versenyekre való jelentkezés  

Gólyaavatóról tájékoztató, feladatok kihirdetése 

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala  

Túra 

Október 1. hete Aktuális 14.55-től 

 9. (péntek) 

14.30 
Bolyai matematika csapatverseny 3-8. helyben 

 9. (péntek) Ráckeve napja : Szalagtűzés: szabadtéri rendezvény(zártkörű) 

 19.(hétfő) magyar érettségi 

 20.(kedd) matematika érettségi 



 21. (szerda) 

15h 

Ady-matek 8. 

6-10. évf. 

 21. (szerda) 

14h 

francia érettségi 

 22. 

(csütörtök) 

08.00 angol nyelv érettségi TNM 1. 

  

 23. (péntek) Nemzeti ünnep, városi ünnepség  

 10. 26-10. 30. Őszi szünet  

 26. (hétfő) szakmai érettségi 

 27. (kedd) német nyelv érettségi 

 28.(szerda) 

          14.00 

informatika érettségi                                                                         

orosz érettségi 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Megemlékezés az aradi vértanúkról Felelős: osztályfőnökök 

1956-os megemlékezés az osztályfőnöki órán 

Meghívás(!) alapján az iskolavezetés pályaválasztási szülői 

értekezleteken vesz részt az általános iskolákban! 

November 02. (hétfő) A szünet utáni első tanítási nap 

 1. hete Aktuális: Kompetencia, nyelvi és NETFIT mérési 

eredményeit értékelő értekezlet 

 06. (péntek) Igazgatói online tájékoztató (beiskolázás) Molnár L. 

iskolabemutatás videóüzenetben 

 23-24 (hétfő-

kedd) 

szóbeli érettségi vizsgák 

 27.(péntek) Értesítés a tanulók bukásáról írásban Felelős: osztályfőnökök 

JEGYBEÍRÁS! 

December 1.hete 14.45 – 16.00 Aktuális 

 Fogadóóra (online) 

Felelős: igazgató 

 12. (szombat) Pályaorientációs nap  TNM 2 

 18. (péntek) A szünet előtti utolsó tanítási nap 

11.00 Karácsonyi megemlékezés (osztálykeretben) 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

 

Értesítés a tanulók bukásáról Felelős: osztályfőnökök 

 dec. 21. -

2020.12.31.  

TÉLI SZÜNET  

2021 
Január 04. (hétfő) A szünet utáni első tanítási nap 

 1. hete AKTUÁLIS 14.55 

 01.11. - 04.23. A tanulók fizikai állapotának ellenőrzése Felelős: testnevelés 

munkacsoport. Feltöltés 05.28-ig!!! 

 16. (szombat) 10.00 Hat- és négy évfolyamos felvételi vizsga Felelős: 

igazgató 

Pót: jan. 21. 14.00 

Javításra egy hét! Nevelőtestületnek munkanap!(június 30. 

ledolgozása) 



 22. (péntek) Magyar kultúra napja –  diákjaink zenélnek a szünetekben 

 22. (péntek) 

 

14.00 A félév vége, jegyzáró értekezlet Felelős: igazgató 

Bizonyítványok kiosztása 02.01-ig. Felelős: osztályfőnökök 

DÖK nap feladatainak kiadása 

Felelős:DÖK 

 

 27. szerda 10.50 Ady halálának évfordulója, Ady-diák díj átadása  

Felelős: igazgató 

 

 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Nyelvi próbaérettségi 

Február 04. 

(csütörtök) 

Az érettségi jelentkezési lapok leadása  

Felelős: végzős oszt.fők, igh. 

 05.(péntek) 9.00 Nevelőtestületi értekezlet 

Téma az első félév tanulmányi értékelése  

Felelős: osztályfőnökök, igazgató, TNM (2) 

 12. (péntek) Az érettségi jelentkezések véglegesítése  

Felelős: végzős osztályfőnökök, érettségi jegyzők 

 

 15-17. (hétfő-

szerda) 

17.00 Szülői értekezlet (osztályszinten)  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök 

 18-19. Síszünet (3. 4.) Nevelőtestületnek szabadság (TNM 3.,4.) 

 17. (szerda) Előzetes faktos jelentkezés határideje a 10. évfolyamon 

Felelős: 2. igazgatóhelyettes 

 02. 22.-02. 26. 

(hétfő–

péntek) 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 

osztályfőnöki órán  

Felelős: osztályfőnökök 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Próbanyelvvizsga, Szalagavató táncok bemutatása 

Március 01-05 Pénzügyi témahét 

Segédletek felhasználása 

 1. hete AKTUÁLIS (14.55-től) 

 14-21. London? 

 12. (péntek) 13.00-től Márc.15-i iskolai ünnepség 

Felelős: 10. évfolyam és meghívott művészek  

Helyszín: tornaterem 

 15. (hétfő) Márc. 15-i városi ünnepség  

 

  XIV(!). Ráckevei Gyalogjáró & Ács Károly Emléktúra  

Felelős: Mészáros A. és csapata (7.a, 9.b, 9.c részvétele 

kötelező) 



 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Értesítés a tanulók bukásáról Felelős: osztályfőnökök 

Magyar próbaérettségi 

Matematika próbaérettségi? 

 

 30. (kedd)  DÖK nap TNM (5)  

 

 03.31—04.06. 

(szerda-kedd) 

Tavaszi szünet TNM 6. 

Nevelőtestületnek szabadság 

Április  Költészet napja: magyarórák keretein belül 

 1. hete 14.55- 15.59 Aktuális 

 08. 

(csütörtök) 

16.00-18.00 Fogadóóra  

Felelős: igazgató 

 19-23 Fenntarthatósági témahét  

 
 29.(csütörtök) 2. óra: igazgatói óra 

3. óra: technikai kollégáktól búcsúztató 

4. óra: tanárbúcsúztató 

14:00: a végzős évfolyam záróértekezlete. Felelős: Igazgató 

este: Szerenád (tanárokkal egyeztetve) vagy ? 

 30.(péntek) de. tanítás: 0 - 4 óra rövidítve (40 perc) 

utána díszítés, majd ebéd 

15.00 Ballagás  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

A májusi-júniusi osztályszintű kirándulás időpontját április 15-

ig kell jelezni (ki, hová, kivel)! Felelős: osztályfőnökök  

Holokauszt megemlékezés Felelős: Jankovics D., Szabó A 

Május ÉRETTSÉGI Felelős: középszintűért igazgató, emelt szintűért Maticsné 

 03. (hétfő) 9.00 magyar írásbeli érettségi DMR+ vizsgák 

 04. (kedd) 9.00 matematika írásbeli érettségi DMR+ vizsgák 

 05. (szerda) 9.00 történelem írásbeli érettségi 12.15-től tanítás  

 04-06. (hétfő-

kedd) 

Évközi szóbeli vizsgák: magyar, történelem, idegen nyelvek 

Felelős: Maticsné 

 06. 

(csütörtök) 

9.00 angol írásbeli érettségi EMELT is, TNM (7) 

 07. (péntek) 9.00 német írásbeli érettségi 

 11. (kedd) 8.00 kémia írásbeli érettségi  

14.00 földrajz írásbeli érettségi 

 13. 

(csütörtök) 

8.00 biológia írásbeli érettségi  

 14. (péntek) 8.00 informatika írásbeli érettségi   

14.00 ének írásbeli érettségi 

 17. hétfő) 08.00. informatika emelt! 

 18. (kedd) 8.00 fizika írásbeli érettségi 

14.00 vizuális kultúra írásbeli érettségi 

 19. (szerda) 8.00 francia írásbeli érettségi 

Faktos jelentkezés végső határideje a 10. évfolyam számára  

Felelős: Maticsné, osztályfőnökök 

 19. (szerda) 8.a első idegen nyelvi írásbeli szintfelmérés 



Felelős: Maticsné és osztályfőnök, Kiss E. és érintett 

szaktanárok  

Az érintettek aznap csak szintfelmérőt írnak, 2 óra 

készségtantárgyuk lehet utána 

 

 21.(péntek) 08.00 orosz írásbeli érettségi 

 ?-? Mátrai Csillagok túra 

  Matematika vizsga 10. évf. 

 26. (szerda) Országos Kompetenciamérés: 8. 10. évfolyam  

Felelős: osztályfőnökök 

Az érintettek aznap csak a mérést írják, tanítás nincs számukra, 

kivéve testnevelés és művészeti tárgyak 

 Egyéb 

feladatok a 

hónap végéig 

Május vége-június eleje: osztályszintű tanulmányi kirándulás 

(1 nap tanítási napnak minősül!; szállító cégtől nyilatkozat!!) 

Leendő bejövő osztályok szülői értekezlete 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

Június 04. 

(csütörtök) 

Nemzeti összetartozás napja:  

Felelős: Történelem munkacsoport. 

 01-10. (kedd-

csütörtök) 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

helyi szervezés  

Felelős: Maticsné 

 

 15. (kedd) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP  

3 osztályfőnöki óra 

 

 15. (kedd) 14.00 Jegyzáró értekezlet – Felelős: igazgató 

 14-25. (hétfő-

péntek) 

Középszintű érettségi vizsga, szóbeli vizsgarész, 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 22.(kedd) 09.00. Tanévzáró igazgatói óra 

 23.(szerda ) 08.00-16.00 Beiratkozás  

Felelős: Matics Istvánné, Burján Katalin  

 28. (hétfő) Nevelőtestületi értekezlet: a tanév értékelése, tanévzárási- 

indítási feladatok,  (felelős: osztályfőnökök, igazgató és 

helyettesei) 

 29. (kedd) Tanévindítási feladatok 

 30. (szerda) Tanévindítási feladatok 

júl  01. 

(csütörtök) 

a nyári szünet első napja a nevelőtestület számára; augusztus 

19-ig 

júl-aug.  Regéc: két hét Felelős: Mészáros A. 

augusztus 23. után Javítóvizsga konzultáció 2 nap x 1 óra! 

  Gólyanap 

  Javítóvizsgák 

szeptember 1. 1. tanítási nap 

 


