A TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM
munkaterve a 2020-2021-es tanévre
Készítette: Gál Ferenc igazgató
Elfogadta: a Tantestület 2020. augusztus 31-én

A Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium tantestülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás, és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) és a
COVID-19 járvánnyal kapcsolatos alábbi rendeletek alapján:
- 417/2020 (VIII. 30.) Kormányrendelet,
- 1102/2020 EMMI rendelet,
- 49/2016 (XII. 28.) EMMI rendelet előírásai, valamint
- 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet meghatározottak alapján

az alábbi munkatervet fogadta el nevelőtestületi értekezletén 2020. augusztus 31-én.
A 2020-2021. tanév üzenete a mának és a jövőnek:
„a Teleki Blanka Gimnázium a büszkeség és szorgalom közössége”
AZ ÚJ TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI:
1.

Az elmúlt tanévek – és hagyományaink tapasztalatait felhasználva olyan innovatív pedagógiai
tevékenységek megvalósítása, amely egyéni (pedagógusi), és intézményi szinten is érzékelhető
módszertani és általános pedagógiai paradigmaváltást idéznek elő.

2.

Olyan hatékony szervezeti folyamatok működtetése, amelyek az intézményünk tanuló
szervezetté válását előkészítik és előmozdítják.

3.

Célunk egy hatékony, tudásmegosztó pedagógus együttműködés kialakítása, amely a
megújulásunk támogatása érdekében a tapasztalt és megtanult nemzetközi jó gyakorlatok
adaptálását is előkészítik.

RÉSZCÉLOK:
1.

Az iskola és jogelődje hagyományainak megfelelően az iskolai közösség és a kisközösségek
építése és formálása a diákok, az osztályok és évfolyamok együttműködése által.

2.

A megvalósított és sikeres pedagógiai, módszertani tevékenységek és tapasztalatok tudatos
összegzése.

3.

A személyes innovációs kapacitások felmérése alapján egyéni alkalmazása.

4.

A legfontosabb hosszútávú stratégiai irányok meghatározása és a megvalósításhoz
szükséges operatív lépések megtervezése a paradigmaváltás elősegítése érdekében.

5.

A leendő tanulóinkat kibocsátó általános iskolák – főként zuglói iskolák és a Teleki Blanka
Gimnázium további hatékony együttműködési formáinak kialakítása a tudatos és a
hátrányos helyzetűek sikeres iskolaválasztása érdekében.

6. A korszerű, XXI. századi pedagógiai tevékenységek módszertanának feltérképezése a
megújulásunk érdekében az egyes pedagógusok, és az intézmény szintjén is.

7. Alapelvünk a módszertani sokszínűség és szabadság.
8.

Egy folyamatos megújulásra képes szervezeti struktúra és kultúra folyamatos alakítása,
formálása.

9.

A Teleki Blanka Gimnáziumnak ebben az évben – szándékaival összhangban – folytatnia
kell és meg kell erősítenie az erőteljes nyitást a környező és kerületi általános iskolák, az
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együttműködő gimnáziumok és szakképző iskolák felé éppen úgy, ahogy a szülők és
támogatók felé is.
10. Minden programunkat, legyen az akár új, akár hagyományos, olyan módon kell terveznie,
szerveznie, hogy ez a nyitás érzékelhető és hatékony legyen.


Ebben a munkában különösen fontos partnerek lehetnek a volt „öregdiákok”, az örökké meglévő „volt telekisek” csapata, éppen úgy, mint az
idejáró tanulók szülei.



Minden iskolánk céljaival egyetértő és azt támogatót az iskola-barátjának
tekintünk.

11. A járványhelyzet függvényében folytatnunk kell, és az adódó lehetőségekhez mérten –
akár bővíteni is – lehetne az Erasmus+-os iskolai programjainkat.


Le kell szögeznünk, hogy a külföldi tanulmányutak és tanári/tanulói
tapasztalatszerzések, majd azok diszszeminációja iskolai életünk szerves részévé
váltak.
12. Ugyanígy – a vírushelyzet megszűnése utáni időszakban - folytatnunk kell a
„Határtalanul” programot is, esetleges újabb iskolai partnereket és helyszíneket bevonva.
13. Az iskolánkba érkező kilencedikes tanulók beilleszkedése és sikeres iskolai életük
megalapozása érdekében, illetve hogy kiemelt figyelmünk – szervezetten is - rájuk
irányuljon, osztálymegbeszéléseket szervezünk az október/november hónapokban.
14. Iskolánk pedagógiai munkájának legjobb fokmérője volt és lesz is, a került, fővárosi, illetve
országos tanulmányi versenyeken való részvétele diákjainknak.


Minden szakmai munkaközösség kiemelt feladata ezekre a sok munkával és
erőfeszítéssel járó versenyekre való felkészítés és a sikeres szereplés elősegítése.

15. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk, mint „Akkreditált Tehetségpont” kiemelt
figyelemmel fordul a – bármiben is – kiemelkedő tehetséget, elhivatottságot mutató
diákjaink felé, így számukra a napi tanulási és tanítási tevékenységek, illetve tanulmányi
versenyek mellett ebben az évben is folytatjuk a „Telekis Diákok Tehetség
Programját”.
16. A gimnáziumi tanulmányok ideje alatt a felnövekvő nemzedékeknek, így valamennyi
tanulónk számára is fontos annak az élet-keretnek kialakítása is, amelyben a kultúrának, a
művelődésnek is helye van.
17. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy ebben a gimnáziumban töltött időszakban alapozzuk
meg, erősítjük meg a rendszeres színházba és hangversenyre járás igényét, könyvek és
filmek szeretetét, vagy a természetjárás (és annak védelme) fontosságának megélését.
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A CÉLOK ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT FELADATAINK:
I.

évfolyamszintű programok szervezése a tanévben
a. Valamennyi évfolyamban és osztályban az ÖKOISKOLA-i életünk jegyében
minden osztály (közösen) részt vesz egy öko-kiránduláson, egy-egy helyi vagy
országos védettségű budapesti, Budapest-környéki Tanösvényen való sétával.
felelős: ÖKO munkacsoport
határidő:
2021. tavaszáig

ÉVFOLYAMONKÉNTI, A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMOK:
a. A 9NY évfolyam és a 9 C/D osztály megismerkedik az iskola tágabb

környezetével.
Ennek jegyében - és a vírushelyzet függvényében - a 9NY évfolyamban és a 9. C/D
osztályokban „Zuglói sétát” szervezünk (a Hungária krt., Kerepesi út, Dózsa György
út, Kós Károly sétány, Hermina út által határolt területen – Épületek/Intézmények,
Történelmi események, Történelmi személyiségek szobrai, emléktáblái és más emlékei
megtekintésével.
felelős:
ofők
Lőcsei Orsolya
Ideje:
2020. ősze

b. A 9. évfolyamban (A., B., C., D.), feladat az osztályközösség építése
- az osztályhagyományok kialakításával
- az osztályterem formálásával
- osztályprogramok szervezésével (kirándulás, színház, mozi, hangverseny…)
Ideje:
2020. ősze, tele
Felelős:
9-es ofők magyar és tört szakos tanáraink
c. „Bemutatkozunk!” címmel évfolyamszintű bemutatkozó előadások, kiállítások
Ideje:
2021. tavasz
Felelős:
9. évfolyam ofők, ének rajz és magyar tanárok

d. A nyelvvizsgára felkészülésre a tanulóinknak próba nyelvvizsgát szervezünk.
Ideje:
Felelős:

2020. tele - 2021. tavasza
9-10-11. évfolyam ofők, nyelvi munkaközösségek

e. Iskolai belső nyelvi vizsgák (9NYA és B, illetve 10.ABCD)
ideje:
2021. május/június
f. A 12. évfolyam sikeres érettségije érdekében, próba érettségit szervezünk
matematika tantárgyból
Ideje: 2021. március 24.
Felelős: 12-es osztályfőnök, matematika szakos tanárok
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A TANTÁRGYAK ÉS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE
a. Történelem
 A Teleki Blanka Gimnázium, illetve jogelődje az Erzsébet Nőiskola
hagyományait és történelmi múltját tisztelve a Humán II. munkaközösség
történelem szakos tanárai minden évfolyamban a szabadon tervezhető
kerettantervi anyagból szabadon tervezhető 10%-ból az alábbi tanórákat
tervezi:
9. évfolyam:
Teleki Blanka élete,
10. évfolyam: Budapest és Zugló története,
11. évfolyam: Az Erzsébet Nőiskola és a Teleki Blanka Gimnázium
története,
12. évfolyam: Híres emberek (diákok, tanárok) az Erzsébet Nőiskolából
és a Teleki Blanka Gimnáziumból.
Ideje:
a tanév során, a tanmenetek szerint
Felelős:
történelem szakos tanárok, Gál Ferenc
 Valamennyi történelem-tagozatos tanulónak meg kell ismernie Budapest
szívében a Kossuth teret és az ott található emlékműveket, és az Országház
történetét.
Ideje: 2020. szeptember
Felelős: történelem szakos tanárok, Rudas Péter
b. Magyar tantárgyak
 Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is megszervezzük a
Kazinczy-szépkiejtési versenyt, és az Implom József Helyesírási versenyt.
 Minden tehetséges - szépíró - tanulónknak biztosítjuk alkotásának, műveinek a
megjelenítését, nyomtatott és digitális formákban is.
o felelős: Lendvayné Tömöri Csilla, Novák Gáborné
 A vírushelyzet függvényében - színházi élményhez is juttatjuk tanulóinkat a
különböző iskolánkba meghívott színészek, előadóművészek fellépésének
megszervezésével.
o felelős: Novák Gáborné, Rick Péter
 Az adott időszakot tárgyaló tananyag-egységekben megjelenítjük iskolánk volt
tanítványainak munkásságát és szerepüket a magyar irodalomban.
o Ideje:
a tanév során a munkaközösség munkaterve szerint
o Felelős: magyar nyelv és irodalom szakos tanárok
c. Készség-tantárgyak
 A vírushelyzet függvényében - az iskolánk hagyományainak megfelelően,
minden középiskolai korcsoportban indulunk a Zugló-Kupa csapat és egyéni
versenyein.
o Ideje: kiírások szerint
o Felelős: testnevelés tanárok
 A 2019-ben újjászervezett Teleki Diák-Sport Kör (TDSK) havonta iskolai
versenyeket ír ki.
o felelős: a TDSK vezetősége
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A TDSK keretében 2021. nyarán: vízitábor és kerékpáros-táborok
szerveződnek.
A kerületi, a budapesti és az országos művészeti - ének-zene, rajz - versenyeken
a tehetséges tanulóinkat elindítjuk, felkészülésüket segítve, támogatva.
(COVID-19 helyzettől függően)
Felelős: Nagy Andrea, Herman Péter
Ideje: kiírások szerint





Részt veszünk a Szent István Zeneiskola által szervezett őszi koncert-sorozat
rendezvényein.
o felelős: Gyenes Máté, osztályfőnökök
o program kiírás szerint
Énekben és zenében tehetséges diákjaink együttműködésével, fakultatív módon
– ismét – megszervezzük a Teleki Blanka Kórust.
o felelős: Nagy Andrea
o a kórus foglalkozások ideje: minden héten hétfőn a 6. órában

d. Idegennyelvi munkaközösségek
 Kreatív írás verseny angol nyelven
 Filozófia esszéírás angolul
 Képregény fordítás
 Teleki Tavaszi Fesztivál
 Online angol kultúra verseny
 Kreatív programok:
o Oktoberfest, petanque, flashmob olaszul
 Fordítóverseny
 Idegennyelvi napok
 Német filmklub

e. Természettudományos tantárgyak
 Csillagászat hete
 Tudományok hete
 Nobel-díj napja
 Pí-nap
 Világ Legnagyobb Tanórája
 Föld napja
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A TANÉV RENDJE
A tanév első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).
Az első félév: 2020. szeptember 1. (kedd) - 2021. január 22. (péntek)
A tanítási év első félévének utolsó napja: 2021. január 22. (péntek).
A második félév 2021. január 25. (hétfő) – 2021. június 15. (kedd)
A tanítási év utolsó napja:
 a 9–11. évfolyamon
 a 12. évfolyamon

2021. június 15. (hétfő),
2021. április 30. (péntek).

A tényleges tanítási napok száma a 9–11. évfolyamon 178 nap

TANÍTÁSI SZÜNETEK A SZORGALMI IDŐBEN, TANÍTÁS NÉLKÜLI
MUNKANAPOK
1. Tanítási szünetek
a)

Az őszi szünet 2020. október 23. - november 1.



az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. csütörtök
a szünet utáni első tanítási nap, november 2. hétfő

b) A téli szünet 2020. december 21. – 2021. január 3.


c)

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek
A téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. hétfő

A tavaszi szünet 2021. április 1. – 2021. április 6.



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. szerda
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. szerda

d) A nyári szünet kezdete: 2021. június 30. (kedd) (érettségi időszak végétől)

2. A 7 (hét) nap felosztása
1.
2.
3.
4.

DÖK nap – a diákönkormányzat döntése szerint – 2021. március 31. (szerda)
Pályaorientációs nap – minden 11-12. évfolyamos diáknak / vagy osztálynak
sítábor 1. nap február 8. (hétfő)
sítábor 2. nap február 9. (kedd)
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5. sítábor 3. nap február 10. (szerda)
6. Tankerületi Pedagógiai Nap (2021. február 16. kedd)
7. tartalék

3. Távtanításos napok
a. december 12. (szombat) CSÜTÖRTÖKI ÓRAREND
b. május 3-4-5. (hétfő-kedd-szerda) az írásbeli érettségi napjain, az órarend szerint

TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
a. Tanévnyitó tantestületi értekezlet
2020. augusztus 31. (hétfő)
Felelős: igazgató
b. 2020. november 25. (szerda)
online-értekezlet
felelős: igazgató
c. 2020. december 18. (péntek) Tantestületi Karácsony
d. Félévi osztályozó értekezletek
2021. január 25. (hétfő)
online-értekezletek
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
e. Félévi tantestületi értekezlet
2021. február 5. (péntek)
Felelős: igazgató
f. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyam számára
2021. április 28. (kedd)
online-értekezletek
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
g. Osztályozó értekezlet a 9–11. évfolyam számára
2021. június 14. (hétfő)
online-értekezletek
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
h. Tanévzáró tantestületi értekezlet
2021. június 29. (kedd)
Felelős: igazgató
i. Online-munkaértekezletek időpontja:
általában minden hónap 2. szerdáján, 17.00-tól, a szülői értekezletekhez, illetve
a fogadó órákhoz kapcsolódóan munkaértekezletet tartunk szerdánként a havi
munkarend szerint.
A COVID-19 járványveszély miatt, online szülői, illetve fogadóórákat
tartunk.








szeptember 16.
munkaértekezlet + szülői (szeptember 9-30. között egyedi
időpontban, alternatív helyen)
október
14.
munkaértekezlet + fogadó óra
november 11.
munkaértekezlet
november 25.
nevelési értekezlet külső előadóval online
december 9.
munkaértekezlet + fogadó óra
január
13.
munkaértekezlet + fogadó óra (január 6.)
február
17.
munkaértekezlet + szülői értekezlet
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március
április
május

10.
14.
12.

munkaértekezlet
munkaértekezlet + fogadó óra/szülői é.
munkaértekezlet + fogadó óra

A TANÉV FŐBB, ÉS ISKOLÁNK HAGYOMÁNYOS PROGRAMJAI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A 2020/2021. tanév bejáró időszaka: 2020. augusztus 24-28. (hétfő-péntek)
A 2020. évi Gólyatábor: 2020. augusztus 27- 29. (csütörtök-szombat)
Előrehozott érettségire való jelentkezés: 2020. szeptember 7. (hétfő)
Történelem tagozatosok látogatása a Trianon emlékműhöz 2020. szeptember 10től (a hónap során több részletben több alkalommal)
Az osztálykirándulások időpontja: 2020. szeptember 17-18. (csütörtök-péntek) nem
ottalvós!
OKTV jelentkezés határideje (2020. szeptember 18.)
A szaktárgyi tanmenetek feltöltésének határideje: 2020. szeptember 21. (hétfő)
Magyar Diáksport Napja 2020.szeptember 25.
Osztályfőnöki munkatervek leadásának határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő)
Bugát Pál Kárpát Medencei Természettudományos vetélkedő (2020.
szeptembertől)
A zene világnapja; olasz zenei flashmob: 2020. október 5. (hétfő)
Fenntarthatósági témahét (az elmaradt tavaszi megrendezése),
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról: 2020. október 6. (kedd)
A világ legnagyobb tanórája: 2020. október 7. (szerda); DÖK-gyűlés
Történelem terepgyakorlat: 2020. október 12. (hétfő)
Filozófiai Teaház 2020. október 14-től (áprilisig havi 1 alkalom)
„Oktoberfest” az udvaron: október 16. (péntek)
Hangversenyek a Szent István Király Zeneiskola szervezésében
Második idegen nyelvi fordítóverseny online meghirdetése: 2020. október 19.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 2. Online filozófiai vetélkedő: 2020. október 20.
21. Halloween, órai foglalkozások (angol): 2020. október 21.
22. Megemlékezés az 1956-es Forradalom és Szabadságharc ünnepéről online: 2020.
október 22. (csütörtök)
23. 9-es osztályértekezletek (az időpontokat külön hirdetjük):
 9. NYA
 9. NYB
 9. A
 9. B
 9. C
 9. D
24. Magyar Tudomány napja 2020. november 3. (kedd)
25. DÖK gyűlés: 2020. november 4. (szerda)
26. Földrajz OKTV 2020. november 3. (kedd)
27. OKTV – matematika: 2020. november 10. (kedd)
28. OKTV – fizika: 2020. november 12. (csütörtök)
29. OKTV – kémia: 2020. november 16. (hétfő)
30. OKTV – biológia: 2020. november 17. (kedd)
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31. OKTV – informatika: 2020. november 18. (szerda)
32. OKTV – angol: 2020. november 23. (hétfő)
33. Történelem előkészítő indítása a 8. osztályosoknak online? 2020. november 4.
(szerda)
34. Biológia előkészítő indítása a 8. osztályosoknak online? 2020. november 4. (szerda)
35. Feltalálók Napja 2020. november 9.
36. Második idegen nyelvi fordítóverseny eredményhirdetése - Második idegen nyelv
tavalyi belső vizsgáinak pótlása (tavalyi 9.NYAB, tavalyi 10. évfolyam) 2020.
november 9.
37. Emelt szóbeli őszi érettségi 2020. nov. 12-16-ig
38. Kazinczy-verseny 2020. november 18. (szerda)
39. A 2020/21. tanévi szalagavató időpontja: 2020. november 19. (csütörtök) a
COVID-19 járványveszély miatt egyelőre lefújva
40. Filozófiai esszépályázat meghirdetése 2020. november 19. (csütörtök)
41. Európai Hulladékcsökkentési Hét 2020. november 23.
42. Hálaadás napja (órai foglalkozások angol nyelven) 2020. november 26. (csütörtök)
43. A Nobel-díj napja 2020. november 27. (péntek)
44. Kutatók Éjszakája 2020. november 27. (péntek)
45. Zrínyi Ilona matematika verseny 2020. december 7. (hétfő)
46. DÖK sütivásár 2020. december 17. (csütörtök)
47. Magántanulók és mások osztályozó vizsgái 2021. január
48. DÖK gyűlés 2021. január 6. (szerda)
49. Bolyai János matematika csapatverseny 2021. január 8. (péntek)
50. Magyar Kultúra Napja (A Hymnus zenéje) 2021. január 18. (hétfő)
51. A NYEK-es osztályokban második idegen nyelvből írásbeli vizsga (2021. január)
52. Szavalóverseny a Magyar Kultúra napja alkalmából 2021. január 22. (péntek)
53. Központi írásbeli felvételi 2021. január 23. (szombat)
54. Az első félévi értesítő kiosztása: 2021. január 29-ig (péntek)
55. A kijavított felvételik megtekintése a rendelt szerint
56. Kreatívírás verseny (angolul) 2021. február 4. (csütörtök)
57. Iskolai sítábor 2021. február 8-12.
58. Informatika háziverseny 2021. február 9. (kedd)
59. Fizika házi csapatverseny 2021. február 10. (szerda)
60.
61. Érettségi jelentkezési határidő: 2020. február 15. (hétfő)
62. Tankerületi Pedagógiai Napok: 2021. február 16. (kedd)
63. Látogatás a Terror Házában (tört. tagozatosok, szaktanárok vezetésével, több
részletben) 2021. február 16-28.
64. Megemlékezések a „kommunisták áldozatainak emléknapján” 2021. február 25.
(csütörtök)
65. Szóbeli felvételi vizsgák 2021. február 23 - március 12. (kedd-péntek)
66. PÉNZ7 2021. március 1-5. (hétfő-péntek)
67. Történelmi háziverseny: 2021. március 3.
68. Előadások az EU-ról 1.: 2021. március 8. (hétfő)
69. Informatika háziverseny: 2021. március 09. (kedd)
70. Fizika háziverseny: 2021. március 10. (szerda)
71. A 2020. március 15-i ünnepség időpontja: 2021. március 12. (péntek)
72. Nemzetközi Pi-nap március 12. (péntek)
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Digitális témahét 2021. március 19-25.
Fenntarthatósági témahét, benne Föld Napja 2021. április 19-23. (hétfő-péntek)
Matematika próbaérettségi március 24. (szerda)
A tudomány-napja: 2020. március 31. (szerda)
DÖK-nap 2021 március 31. (szerda)
Történelem háziverseny döntője 2021. március 31. (szerda)
Filozófiai esszépályázat eredményhirdetése 2021. március 31. (szerda)
Így írunk mi beadási határidő (2021. március 31. (szerda)
A Magyar Költészet Napja 2021. április 12.
Könyvtárosok világnapja 2021. április 14. (szerda)
DÖK gyűlés a 7.órában 2021. április 14. (szerda)
Teleki Tavaszi Fesztivál (angol tehetségkutató délután: versek, szini előadások,
dalok) 2021. április 15.
85. A Holokauszt emléknapja: 2021. április 16. (péntek)
86. Fenntarthatósági témahét, benne Föld napja 2021. április 19-23.
87. Képregényfordító verseny 2021. április 21. (szerda)
88. A 12. évfolyamos magántanulók és mások osztályozó vizsgái 2021. április 19-26.
89. A 2021. évi ballagás napja 2021. április 30. (péntek)
90. Tankerületi Kiválóságok Napja: 2021. május ??
91. A 2021. évi tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete 2021. május 3. (hétfő)
92. Terepgyakorlat, magyaros 2021. május 3-4. (hétfő-kedd)
93. Terepgyakorlat, biológia 2021. május 3-4. (hétfő-kedd)
94. NYEK-es osztályokban második idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga: 2021.
május 12.
95. A 10. évfolyamon második idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga 2021. május
96. Országos Kompetenciamérés: 2021. május 26. (szerda)
97. Tantestületi továbbképzés: 2021. május 28-29-30. (péntek-szombat-vasárnap)
98. Nemzeti összetartozás: 2021. június 4. (péntek)
99. A Magyar film Napja 2021. június 7. (hétfő)
100.
Magántanulók és mások osztályozó vizsgái: 2020. június 7-14.
101.
A 2021. évi szóbeli érettségi időszak kezdete: 2021. június 14. hétfő
102.
A 2020/2021. tanév utolsó tanítási napja, és a tanévzáró ünnepség ideje:
június 15. (kedd)
103.
A 2021. évi Gólyatábor: 2021. augusztus 26-27-28. (csütörtök-szombat)

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMUNK

Minden hónapban, a heti órarendhez illeszkedve, változó napokon digitális NYÍLT-tanórákat
és iskolai bemutatókat szervezünk. (COVID-19)
Az érdeklődő nyolcadikosok 2-2 tanórát nézhetnek meg, majd bemutatásra kerül az iskola a
szervező osztályok tanulói közreműködésével, eközben szülői tájékoztatót is tartunk.
 A 8-os központi írásbeli felvételi napja: 2021. január 23. (szombat)
 Az írásbelik megtekintése: 2021. február
 szóbeli felvételi vizsgák: 2020. február 23. és március 12. között.
o a külön kiadvány részletezi ezt a programot
o 2021-2022 tanévben
 matematika-bio/kém tagozatot indítunk (1 osztály) és
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történelem-nyelvi tagozatot (1 osztály) indítunk
mind a két tagozatot az 1-1 NYEK-es osztályban (5 évfolyamos) is
indítjuk

ISKOLAI ÜNNEPEK

a. iskolai szinten:




október 23. online iskolai megemlékezés (október 22-én)
április 16. Holokauszt emléknap
június 4. Ünnepi megemlékezés

b. osztály szinten:
 október 6. megemlékezés (rádióműsor)
 február 25. osztály megemlékezések a „kommunisták áldozatainak emléknapján”
 március 15. megemlékezés osztálysétával március 12-én, pénteken
A VEZETŐI ÉS SZAKMAI ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS PROGRAMJA

a. A tanév során minden kollégát meg kell látogatni
 legalább egy alkalommal igazgató/igazgató-helyettes
 legalább egy alkalommal munkaközösségvezető
 amennyiben lehetséges, akkor a látogatásokhoz csatlakozik az adott osztály
osztályfőnöke is
 a látogatások lehetnek előre bejelentettek, illetve alkalmiak
 a látogatás történhet a kolléga kérésére is
 rendkívüli óralátogatás történik, ha arra valamely iskolapolgár
javaslatot tesz
 A minősítésre jelentkező kollégák tanórát a kijelölt vezető és az illetékes
szakmai munkaközösségvezető is figyelemmel kíséri.
A TELEKI BLANKA GIMNÁZIUMBAN AZ ALÁBBI VERSENYEKET,
PROGRAMOKAT SZERVEZIK A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK



Humán 1. munkaközösség
o Implom József Helyesírási Verseny
o Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny
o Így írunk mi!
o Rejtvényfejtő Verseny
o Színjátszó fesztivál
o Kreatív írás szakkör
o OKTV
o Zenei Világnap
o Budapesti Középiskolások Zenei Versenye
o Kerületi Népdaléneklési verseny
o felelős: Vass Judit
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Humán 2. munkaközösség
o OKTV
o Páduától Trianonig. Történelmi házi verseny
o Előadások az EU-ról
o filozófia – angol nyelvű esszéíró verseny
o Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
o rajzversenyek
o felelős: Rudas Péter
Természetismeret 1. munkaközösség
o PÉNZ7 2021.
o OKTV
o Házi matek-fizika-infó versenyek
o MOZAIK Matek
o Zrínyi Ilona matematika verseny
o MEDVE szabadtéri matematika verseny
o Mikola Sándor Középiskolai Tehetségkutató Verseny
o felelős: Pálfi Zsolt
Természetismeret 2. munkaközösség
o Fenntarthatósági Témahét
o OKTV
o Hermann Ottó Intézet konferenciája
o Irinyi János kémia verseny
o Curie Kémia verseny
o Oláh György kémia verseny
o Georgikon biológia verseny
o YPEF nemzetközi biológia verseny
o Semmelweis biológia verseny
o Bugát Pál természettudományi verseny
o Föld napja
o Biológia terepgyakorlat
o Zugló-Kupa eseményei
o Országos Diákolimpia versenyei
o Tájékozódási futás Világnapja
o Kerékpáros túrák
o Vízitúra
o Sítábor
o Korcsolyázás
o felelős: Stiblár Attila
Angol nyelvi (1. idegennyelvi) munkaközösség
o Digitális Témahét 2021.
o Teleki Spring Festival
o OKTV
o Az „Angolszász kultúra” témájú verseny meghirdetése
o „Teleki Spring Festival” megszervezése
o felelős: Zdravkova Elena
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2. idegennyelvi munkaközösség
o Fenntarthatósági Témahét
o Teleki Spring Festival
o fordítóverseny
o OKTV
o felelős: Hricó Gabriella

AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ SZAKMAI MUNKÁT VÉGZŐ CSOPORTOK



















Iskolai Közösségi Szolgálat munkacsoport
 tagjai: osztályfőnökök
 vezetője: Benő Éva
Ifjúság- és gyermekvédelmi csoport
 tagjai: az osztályfőnökök, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus
 vezetője: Fekete Réka
Beiskolázási munkacsoport
 tagjai: minden felkért kolléga
 vezetője: Gyenes Máté
Pályázati munkacsoport
 tagjai: Kovács Tamás, Gyenizse Zsuzsanna, Stiblár Attila
 vezetője: Zdravkova Elena
Szalagavató munkacsoport
 tagjai: a 11. és a 12. évfolyamos osztályfőnökök
 vezeti: Csortos Csaba
Ballagási munkacsoport
 tagjai: a 11. és 12. évfolyamos osztályfőnökök
 vezeti: Tóth Monika
DÖK Munkacsoport
 vezetője: Soproni Theodóra
 rendszeres alkalmak: minden 2. hét szerdáján a 7. óra elején
ÖKO-munkacsoport
 tagjai: minden szakmai munkaközösségből delegált 1-1 tag
 vezeti: Lőcsei Orsolya
Teleki Tehetség Program
 tagjai: a felkért kollégák
 vezetője: Fekete Réka

Budapest, 2020. augusztus 31.
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