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MÓDOSÍTOTT MUNKATERV 

A 2022/2023-as tané helyi tanév rendje 

1. A szorgalmi idő 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 2.§ 
alapján: 

 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között 
kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a 
szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam 
követelményeinek oktatásához, elsajátításához. 

A 2022/2023. tanévben a szorgalmi idő  
- első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és 
- utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). 2023. június 16. (péntek). 

A tanítási napok száma a gimnáziumban 180, a szakgimnáziumban 179 nap. 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. január 27-ig 
kapják meg a tanulók. 

1.3. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2023. május 4. 

1.4. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja: 2023. június 16. 

1.5. Munkanap áthelyezések:  
- 2022. október 31. pihenőnap helyett október 15. szombat munkanap lesz, hétfői 

munkarenddel 

1.6. A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 
7.§ (4) bekezdése alapján az iskola igazgatója 2023. május 11-én a tanulóknak 
szünetet ad, helyette egy pihenőnapot, 2023. május 6-át tanítási napnak 
nyilvánítja. 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 6.§, 
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján/ 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott 
pedagógiai célra gimnáziumban hét, szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás 
nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat 
jogosult dönteni, egy napot pedig pályaorientációra kell felhasználni. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 a) nevelőtestületi hatáskörben: 
pályaorientációs nap:  2022. december 9. 

az első félév értékelése      2023. január 27. 

Tópartis Nap (DÖK):   2023. április 5. 

Írásbeli érettségi vizsga:  2023. május 8-9-10. 

Szakmai továbbképzés:  2023. május 26. 
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továbbá a szakgimnáziumban:  2023. május 22-25. között egy 
szakmai nap. 

b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben - Tópartis Nap: 2023. április 5. 

c) pályaorientációs nap: 2022. december 9. Ezen a napon tanulóink egy része 
székesfehérvári, illetve Székesfehérvár körzetében működő vállaltoknál tesz 
látogatást. Intézményünkbe meghívjuk a székesfehérvári és városunkon 
kívüli, valamint a művészeti felsőoktatási intézmények képviselőit, tanulóink 
az ő tájékoztatásukon vesznek részt. Az alacsonyabb évfolyamokon 
önismereti foglalkozásokat tartunk. 

d) 2023. május 22. és 25. között egy napon a művészeti szakgimnázium 
osztályaiban tanítás nélküli munkanap lesz. Ezen a napon a 9.E, a 10.E és a 
11. E osztálynak szakmai napot szervezünk, melynek keretében kiállításokat 
látogatnak Székesfehérváron, Budapesten, illetve a szaktanárok által kijelölt 
helyszíneken. 

3. A szünetek időtartama 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 7.§ 
alapján: 

Az őszi szünet 2022. október 29-től november 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). NEM 
LESZ. 

A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig január 6-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. 
január 3. (kedd) január 9. hétfő. 

A tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda).  

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola 
gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 

4-5. Megemlékezések, iskolai ünnepségek 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján 
 

Az iskolai megemlékezések időpontja és az ünnepségek előkészítésének felelősei. 

Esemény 

A 

megemlékezés 

időpontja 

Osztály 

A pákozdi csata szeptember 29. 9/Ny 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 
október 6. 9.B 

A magyar nyelv napja november 14. 11.A 

A magyarországi németek 

elhurcolásának emléknapja 
január 19. 11.E 

A magyar kultúra napja január 23. 9.D 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
február 27. 11.D 
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Megemlékezés a költészet 

napjáról 
április 12. 8.C 

A magyar holokauszt 

áldozatainak emléknapja 
április 17. 11.C 

A nemzeti összetartozás napja június 5. 11.B 

   

Advent I. november 28. 9.C 

Advent II.  december 5. 7.C 

Advent III.  december 12. 9.E 

Advent IV. december 21. 9.A 

   

Október 23. október 21. 
10.B 

10.C 

Március 15. március 14. 
10.D 

10.E 

   

Pedagógusnap (IDB 

rendezvény) 
június 2. 10.A 

Kiemelt ünnepek 

Esemény  

október 21. (okt.23.) Iskolai ünnepség. A 10. évfolyam szervezésében. 

március 14. (márc.15.) Kiemelt nemzeti ünnep. A 10. évfolyam szervezésében iskolai ünnepség. 

tanévnyitó – szept. 1. Iskolai ünnepség. 

tanévzáró – jún. 20. Iskolai ünnepség.  

’Kis esti zene’ december 14. Karácsonyi hangverseny  

  
6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 
fogadóórák időpontja 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/ 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

Értekezlet 
dátuma 

Az értekezlet célja, főbb napirend 

2022. augusztus 22. Alakuló tantestületi értekezlet 

2022. augusztus 30. Tanévnyitó tantestületi értekezlet 
2023. január 20. Osztályozó konferencia 
2023. január 27. Félévi értékelő értekezlet 
2023. április 28. 12-13. évfolyam osztályozó konferenciája 
2022. június 9. 7-11. évfolyam osztályozó konferenciája 
2022. július 7. A 2022/2023. tanév munkájának értékelése 

minden hétfőn 10.40 
az előző hét feladatainak értékelése, tájékoztatás az 
aktuális feladatokról,  
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A szülői értekezletek terve 

Értekezlet 
dátuma 

Az értekezlet célja 

2022. szeptember 5. 

Az iskola elvárásai, működésének rendje, a tanév 
rendje, oktatási- és nevelési feladatok a bejövő 
osztályokban 
A végzősök feladatai, a Szalagavató – a végzős 
osztályokban  

2022. október 3. A tanév rendje, oktatási- és nevelési feladatok 

2023. január 30. 
A tanulók tanulmányi munkája, A 12. évfolyamon 
kiemelt téma: a kétszintű érettségire jelentkezés és a 
továbbtanulással kapcsolatos feladatok. 

2023. március 27. A 10. A, B, C, D, E osztályos tanulók szülei részére 
tájékoztató az emelt illetve középszintű érettségi 
előkészítő foglalkozásokra jelentkezésről  

2023. április 3. 
Az osztályok tanulmányi munkája, tanév végi 
feladatok  

A fogadóórák terve: 

Fogadóóra 
dátuma 

Az értekezlet célja 

2022. október 3. személyes találkozás lehetősége a 
szaktanárokkal, a tanulók segítése, 
együttműködés 

2023.január 30. 

2023. április 3. 

 

7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap/ok 
tervezett időpontjai:  

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/ 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok időpontja:  

2022. november 15. kedd: a 8. osztályosok részére 17.00-19.00 

2022. november 16. szerda: a 6. osztályosok részére 17.00-19.00 

2022. november 23. szerda: a 8. osztályosok részére 17.00-19.00 

8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja alapján/ 

2023. január 9 – május 12. között 

9. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja alapján/ 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2023. év május hó 25. nap. 

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium részletes munkaterve tartalmazza 
a 2022/2023-as tanévre vonatkozó további terveinket, teendőket. 

10. Az iskolai kórus időpontjai 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja alapján/ 
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Az iskolai kórus foglalkozásait szerdánként a 7-8. órában szervezzük meg. A 
foglalkozás ideje alatt a rendelet értelmében más tanórán kívüli tevékenység a 
kórustagok számára nem szervezhető. 

11. Témahét 

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti 
projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős 
miniszter meghirdette. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium három 
témahét programjaiba kapcsolódik be: 

 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6 - 10. között.  

 digitális témahét: 2023. március 27 - 31. között. 

 fenntarthatósági témahét: 2023. április 24 – 28. között. 

A tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat az 
adott témahét keretében megszervezzük. 

Ütemterv, naptári terv  

2023/2024. I. félév 

Szeptember 
Dátum esemény, program 

01. 

Tanévnyitó ünnepély 

A tanulók baleset- és tűzvédelmi oktatása. 

Az elektronikus ellenőrző használata 

A házirend ismertetése. 

Az órarend kiadása.  

Tankönyvosztás. 

Statisztikák elkészítése 

01. Nyelvi szintfelmérő 

01. az ISK alakuló értekezlete 

02. Katasztrófavédelmi riadó 

02. Csapatépítő program 

05. 
az IDB alakuló értekezlet 
Diákközgyűlés 

05. Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára 

05. Szülői értekezlet  

9. Az érettségi jelentkezés véglegesítése 

16-23. 
OKTV jelentkezés határideje, 
adatok rögzítése 

21, 28. Osztályozó vizsgák 

26-30. Kompetenciamérés – 10. évfolyam 

Október 
Dátum esemény, program 

03. Szülői értekezlet és fogadóórák 

07. Szalagavató 

12. Nyelvi verseny 

10-14. központi mérés: 8. évfolyam 

14-15. Pályaválasztási kiállítás 

15. Statisztikai adatszolgáltatás. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid71680
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15. Munkanap áthelyezés 

18. Őszi kiállítás 

17-27. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 

28. Halloween 

November 
Dátum esemény, program 

7-24. OKTV iskolai fordulók 

11. Diákigazgató választás 

 Nyílt napi kiállítás. 

15, 23. Nyílt nap a 8. oszt. részére  

16. Nyílt nap a 6. évfolyamosok részére 

25. A portfólió feltöltésének határideje 

21. Szóbeli érettségi vizsgák 

28. 
Tájékoztató az OKJ-s vizsgáról az 5/13. 
évfolyamnak 

December 

 
Dátum esemény, program 

 Adventi műsorok 

02. Avatás 

06. Mikulás napi rendezvény. 

09. Pályaorientációs nap. 

14. Karácsonyi hangverseny 

20 Karácsonyi hangolódás 

21. Karácsonyi ünnepségek. 

Január I. 
Dátum esemény, program 

12. vizuális kultúra OKTV 

 fizikai állapot vizsgálata 

 
Tájékoztató az érettségire, felsőoktatási 
intézményekbe történő jelentkezésről. 

20. 1. félév vége 

2022/2023. II. félév 

Január II. 
Dátum esemény, program 

21. központi felvételi vizsgák 

25-27. A felvételi dolgozatok megtekintése, észrevétel 

30. Pótló írásbeli felvételi vizsgák 

30. A művészetis tanulók kiállításának megnyitója   

30. szülői értekezlet, fogadóóra. 

Február 
Dátum esemény, program 

07. értesítés az írásbeli felvételi eredményekről. 

3. és 10.  rajz felkészítő foglalkozás 

08. angol, német szépkiejtési,  országismereti verseny  

14. Valentin-napi rendezvények. 

17. Szülők-nevelők Bálja 

15-ig 
Érettségi jelentkezés 
OKJ vizsga jelentkezés 
Jelentkezési határidő a felsőfokú intézményekbe 

21. Német farsang 

22. A középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 

24. Diákbál 
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Március 
Dátum esemény, program 

 Kimeneti mérések – 7-11. évfolyam 

3, 10. Művészeti alkalmassági vizsga 

08. pótló alkalmassági vizsga 

06-10. Pénzügyi és vállalkozói témahét  

17. ideiglenes felvételi jegyzék  

27. Szülői ért. 10.évf. 

27-31. Digitális témahét. 

 ’Atlantisz’ előadás 

Április 
Dátum esemény, program 

3. szülői értekezlet, fogadóóra. 

3-5. Tópartis hét 

5. Tópartis nap 

18-tól Érettségi tájékoztató 

24-28. Fenntarhatósági témahét 

28. felvételi értesítés 

Május 
Dátum esemény, program 

2-5. A Ballagás előkészítése, főpróba 

 Szerenád, bolondballagás 

6. Ballagás 

8-23. Érettségi írásbeli vizsgák 

20. Jelentkezés érettségi felkészítő foglalkozásokra 

22-25. 
között 

szakmai nap 

25. Diákközgyűlés 

 Középszintű érettségi dolgozatok bemutatása. 

 Emelt szintű érettségi dolgozatok bemutatása 

 OKJ kiállítás 

Június  
Dátum esemény, program 

01. Jogorvoslati eljárás 

 OKJ szakmai vizsga. 

 Tutajverseny 

9. Osztályozó konferencia. 

16. After Party. 

A szorgalmi időszak végét követő időszak 

Június  
Dátum esemény, program 

20. Tanévzáró ünnepség. 

19-30. Szóbeli érettségi vizsgák 

22. Beiratkozás  

Július 
Dátum esemény, program 

 nyári ügyelet 

Augusztus 
Dátum esemény, program 

 nyári ügyelet 

 jelentkezés a szakképző évfolyamra 

 alakuló értekezlet, vizsgák 

 


