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Bevezetés 

 

Az elmúlt öt esztendőben letettük az alapokat, megteremtettük a katolikus 

iskolává válás legfőbb pilléreit. Úgy gondolom, nagyon sokat dolgozott, küzdött 

nevelőtestületünk azért, hogy ez a folyamat sokkal gyorsabban és 

hatékonyabban valósulhasson meg. A tanévek során számos részsiker fémjelezte 

munkánkat, melyekre büszkék vagyunk. Mik is ezek? Azt gondolom, iskolánk 

arculati elemeiben sikerült olyan mértékű átalakítást megvalósítanunk, 

melynek segítségével megőriztük eddigi értékeinket és kiegészítettük 

számos újjal, a katolikus-keresztény jellemzőkkel. Aki belép az intézménybe, 

az biztosan látni, érezni fogja mindezt. Vállaltuk Dr. Belon Gellért püspök atya 

életművének megjelenítését, melynek eleget tettünk az emlékfal kialakításával, 

valamint a tervezett hittan verseny szervezésével. Bízom benne, hogy ebben a 

tanévben ez hatékonyan el is tud indulni. Tanulóink magatartási, hozzáállásbeli 

változásai nem megkérdőjelezhetők, melyet a statisztikai adatok is 

alátámasztanak. Sikerült néhány olyan tanulót más iskola felé irányítani, aki 

nem fogadta el és nem is volt hajlandó alkalmazkodni, változni a katolikus 

elvárásoknak megfelelően. A reggeli napkezdő és a délutáni napvégző imáink, 

valamint a Katolikus Rádió csodálatos reggeli gondolatai nélkül már nem 

ugyanaz lenne az életünk, hiszen megszokássá és igénnyé váltak bennünk. A 

tanulók nagy része már nemcsak az iskolában köszön az általunk elvártak 

szerint, hanem a mindennapi életünk egyéb helyein is. Mindez egyértelműen 

alátámasztja, hogy a gyerekek elfogadták és szeretik a jót, a szeretetre méltót. 

Hosszan sorolhatnánk a nagyszerű és ötletes katolikus rendezvényeinket, 

programjainkat, melyek nagyon sikeresek voltak a diákjaink körében. Az Assisi 

Szent Ferenchez kapcsolódó állatszépség versenytől, a Márton-napi 

libaságokon, a Szent Erzsébet legendáját bemutató előadásokon, a Karácsonyi, 

Húsvéti lelki napok programjain át a nyári hittan táborokig. És akkor még az 

elért kiemelkedő országos eredményekről egy szót sem szóltunk. Arról nem is 

beszélve, hogy mindezekbe be tudtuk vonni leendő kisdiákjainkat, az 

óvodásokat. Arra majd a könyörtelen idő mondja meg a választ, hogy 

mindennek mennyi hozadéka lesz iskolánk létszámának tekintetében. Ám 

egyértelműen kijelenthetjük, sokat tettünk mi pedagógusok azért, hogy lássák az 

iskolánkban folyó munkát, értékeinket és a szülők meghozhassák a minden 

tavasszal eléjük táruló kérdést. Hová írassák gyermekeiket? Ha azt a részét 

vizsgáljuk, hogy mi, pedagógusok mennyiben változtunk, alkalmazkodtunk a 

katolikus-keresztény elvárásoknak megfelelően, úgy vélem szégyenkezni valónk 

nincs. Ha a szülőkben csak fele annyira következett volna be a szemléletváltás, 

mint bennünk, a templom minden vasárnap tele lenne. Sajnos nem így történt. 

Ennek ellenére bizakodnunk kell, hiszen a tradicionális arculati elemeinkkel 

együtt alkalmazva mindezt, a tanéveinket pozitívan és eredményesen tudtuk és 

tudjuk zárni. A gyereklétszám stagnálni látszik, ami a mai helyzetben nem 

elhanyagolható, sikeres mutató. 
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Egy másik gondolat is ott van mostanában valamennyiünkben, ez pedig az új 

NAT bevezetésének, társadalmi vitájának kérdése. Sok érdekeset és sokunk 

számára kevésbé elfogadhatót hallottunk mostanában a tervezett alaptantervről. 

Nos, a dokumentum nyilvánossá vált és Dr. Csépe Valéria által már bele is 

pillanthattunk a tervezett irányvonalba. Jó lenne kipróbálni mindezt, mielőtt 

bármilyen drasztikus beavatkozást végrehajtunk az oktatási életünk 

frontvonalán. 

A következő komoly kihívást a Komplex Alapprogram bevezetése jelenti. 

Kiderült, hogy túl sok új nincs a nap alatt, csak más irányból került 

megközelítésre az oktató-nevelő munkánk. Mivel sok helyen komoly 

eredményeket produkált a KIP-es módszer, így nem kérdőjelezhetjük meg a 

hatékonyságát és egy dolgot nem vonhatunk kétségbe. A gyerekek annyit 

változtak a társadalom és az azt mozgató tudományos-technikai fejlődés által, 

hogy a régi módszerekkel már nem vagyunk képesek motiválni őket. Tehát 

nekünk kell változnunk a sikeres tanítási folyamat, tanítási óra érdekében. 

 

Hogy mennyi munka vár ránk hivatásunk gyakorlása során ebben a 

tanévben? Ismét mérhetetlenül sok. Talán több is, mint első látásra elbírnánk. 

Ám abban, hogy megbirkózunk vele, egy pillanatig sem kételkedem. Sokszor 

elhangzott már, hogy tantestületünket az jellemezte és jellemzi most is, hogy a 

legnehezebb helyzetekben tudott a legjobban teljesíteni. Erre a tanévre ez 

fokozottan lesz érvényes. Ehhez rendelkezésre áll egy kiválóan képzett 

nevelőtestület, amelynek több motorja is van, akik a motivációban segítik a 

közösséget. Komplex Alapprogram megismerése és bevezetése, vezetői és 

intézményi tanfelügyelet, minősítések, pályázataink folytatása és a 

munkatervben vállalt szerteágazó feladataink. Címszavakban ezek a fő pillérei a 

2018/2019-es tanévnek. 

A mögöttünk álló két hónapban az intézményvezetés feladata az volt, hogy 

megfelelő módon előkészítse az új tanévet. Orvosolnunk kellett a személyi 

változások okozta hiányosságokat, úgy vélem sikeresen. A nyugdíjas kollégák 

helyére jól képzett és elkötelezett pedagógusok érkeztek, akik magukénak érzik 

iskolánkat. Munkájukhoz ezúton is kívánok sok sikert, örömöt, kitartást és jó 

egészséget. Bízom benne, hogy beilleszkednek nevelőtestületünkbe és örömmel 

végzik majd munkájukat. Ehhez kérem kollégáim hatékony és szeretetteljes 

segítségét. Közben a nyári karbantartásokat, felújításokat is próbáltuk 

koordinálni, előkészíteni a tankönyvek érkezését. Igyekeztünk úgy dolgozni, 

hogy ezek a munkálatok szakmailag legkevésbé szenvedjenek csorbát. Ezúton 

köszönöm meg igazgató-helyettes kollégáimnak, gazdasági vezetőnknek a 

kiemelkedő segítő munkájukat, melyet annak érdekében tettek velem együtt, 

hogy a 2018/2019-es tanév sikeresen elindulhasson.  

A 2017/2018-es tanévre vonatkozó munkatervünket a vonatkozó jogszabályi 

előírások alapján, így többek között „A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény”, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
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intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet”, „A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Kormányrendelet”, „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet”, „A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet”, a „32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról”, valamint „A 

2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet” alapján 

került összeállításra.  

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, 

tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja, 

 az intézmény belső ellenőrzési programja, 

 az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 az intézményben működi munkaközösségek, diák és szülői szervezetek 

működési dokumentumai. 

A munkatervvel kapcsolatban végrehajtásra kerültek a szükséges 

véleményeztetési feladatok. 

 

A munkaterv feladata mindig az, hogy meghatározzuk azokat a legfontosabb 

irányokat, kiemelkedő elvárásokat, eredményt hozó célokat, melyek hatására 

javíthatjuk oktató, nevelő munkánk színvonalát. Csak így tudunk megfelelni 

annak a sokrétű elvárás rendszernek, melyet a fenntartó, a szülők, a diákok és 

nem utolsó sorban saját magunk állítunk önmagunk felé.  

Katolikus keresztény pedagógusokként mind lelki életünkben, mind szakmai 

elhivatottságunkban másként követelik meg tőlünk a kiemelkedő munkát. 

Továbbra is folyamatos és következetes elhivatottságot kell kiépítenünk az 

általunk választott úton, melyben a hitéletünk, a Jóistennel való egyre szorosabb 

kapcsolatunk érvényesül, egyszersmind példaként szolgál hozzáállásunk 

diákjaink számára is. 

Hosszú évek óta tudjuk, hogy létünk záloga hitünk erősítésén kívül az, hogy 

folyamatosan kövessük a ránk vonatkozó szakmai, pedagógiai és törvényi 

változásokat, elsajátítsuk a leghasznosabb pedagógiai módszereket. Kiemelten 

kell mindezt kezelnünk, hiszen a pedagógus minősítési eljárás folyamatában is 

helyt kell állnunk.  

Elsődleges szempont, hogy kipihenten, lelkünkben, magunkban rendet téve, 

belsőnkben elfogadva tudjuk képviselni azt a magasztos értékrendet, melyet a 

keresztény katolikus hitvallás jelent, és akkor kifelé is hitelesek tudunk lenni 

mindenki számára. 
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Legyen tanévünk mottója Érsek atyának János Evangéliumából idézett 

gondolata, melyben a pedagógusok legfőbb erényéről, személyiségének 

fontosságáról szólt: 

 

„Aki szeret Engem, megtartja tanításomat.” 

 

Ezen gondolatok jegyében határozzuk meg a 2018/2019-es tanévben előttünk 

álló - a törvényi változások tapasztalatira támaszkodva - feladatainkat, mutassuk 

be a bennünket jellemző számadatokat.  

 

I. Az elmúlt időszakban a Köznevelési törvényhez, valamint az oktató-

nevelő munkánkat meghatározó területekhez kapcsolódó törvényi 

módosítások és fenntartói elvárások áttekintése, azok hasznosítása az 

előttünk álló feladatok megvalósításában.  

II. Kiemelt oktatási-nevelési területeink a 2018/2019-es tanévben. 

III. Személyi helyzetelemzés.  

IV. Tárgyi feltételeink, pályázataink.  

V. A 2018/2019-es tanév rendje. 

VI. A munkaközösségek, az ÖTM, a GYIV és a Diákönkormányzat 

munkatervei. 

VII. Összesített havi lebontású éves munkaterv. 

VIII. Belső ellenőrzési terv a 2018/2019-es tanévre. 

IX. Szabadságolás ütemezése.  

X. Zárszó. 
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I. A 2018. ÉV SORÁN, A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYHEZ, VALAMINT 

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNKAT MEGHATÁROZÓ 

TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYI MÓDOSÍTÁSOK ÉS 

FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK ÁTTEKINTÉSE, AZOK HASZNOSÍTÁSA 

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.  
 
 

1. Változások a KIR személyi nyilvántartásban. 

 

Oktatási azonosító számok egységesítése 

 

 Az Nkt. 44. § (4) bekezdése  értelmében egy személynek egy oktatási 

azonosító száma lehet. Ennek biztosítása érdekében a KIR személyi 

nyilvántartásban, valamint a felsőoktatási információs rendszer személyi 

törzsében több különböző oktatási azonosító számmal szereplő 

személyeknél egy érvényes oktatási azonosító szám került kijelölésre. 

 

Adatösszekapcsolás a BM által vezetett személyiadat- és lakcímnyilvántartással 

Az Nkt. 44. § (6) és (11) bekezdésében foglaltak alapján a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartást vezető szerv nyilvántartásban megtörtént:  

 

 a tanulók és alkalmazottak beazonosítása 

 a beazonosított személyek személyazonosító- és lakcím adatainak 

validációja 

 a beazonosított személyek személyazonosító- és lakcím adatainak 

automatikus frissítése.  

 

 

2. Szakmai ellenőrzések – alulteljesítők. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján  

az országos méréseken alulteljesítő intézmények intézkedési terve   

jóváhagyásának menete: 

 Az OH megküldi az eredményeket a fenntartónak. 

 A fenntartó értesíti az alulteljesítő iskoláját, hogy intézkedési tervet kell 

készítenie. 

 Az iskola elkészíti az intézkedési tervet, majd megküldi a fenntartónak       

(1. kör) – csak neki, az OH-nak nem! 

 Ha 3 év múlva ismét alulteljesít az iskola, az OH a fenntartót felhívja 

intézkedési terv készítésére. 

 A felhívástól számított 3 hónapon belül a fenntartó megküldi intézkedési 

tervét az OH-nak (2. kör) – csak ekkor kell! 
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3. Témahetek a 2018/2019. tanévben. 

 

A témaheteket az EMMI a tanév rendjéről szóló rendeletben az alábbi 

időpontokban hirdette meg, melyeket iskolánk szeretne kihasználni: 

 Pénzügyi és vállalkozói témahét (Pénz7):   

2019. február 25. és 2019. március 1. között 

 Fenntarthatósági Témahét           

2019. március 18. és 2019. március 22. között 

 Digitális Témahét   

2019. április 8. és 2019. április 12. között 

 

 Pénz7: Befektetések a fókusztéma 

 Fenntarthatósági Témahét: Víz és közlekedés a fókuszban 

 Digitális Témahét: A médiatudatosság programelem kiemelhető  

 

 

4. Az Nkt módosításának tervezete során felülvizsgálatra kerülnek a következő 

területek. 

 

 Óraszámok, terhelés újragondolása  

 Pedagógusterhelés kérdőív 

 Adminisztrációs terhek csökkentése (jelenléti ív)  

 Az egyéni teljesítmény fokozottabb elismerése (eltérítés)  

 A pályára lépés, a pályára visszatérés ösztönzése  

 Megteremtődik a célfeladat kifizetésének lehetősége 

 Vezetői életpálya: pótlékok növelése, ezen felül érdemi ösztönző 

bevezetése  

 Szigorítás várható a magántanulói jogviszony terén a visszaélések 

felszámolása érdekében  

 A tanulmányi idő lerövidítése esetében az osztályozó vizsgákat független 

vizsgabizottság előtt kell teljesíteni 
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5. Adatvédelem terén bekövetkezett törvényi változásokból adódó feladataink. 

 

a./ Vezetői feladatok 

 Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat elkészítése jogszabályi 

kötelezettség 

 Tájékoztató készítése  

 Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulások beszerzése és őrzése 

 Kikre terjed ki: munkavállaló, gyermek, tanuló  

 

b./ Szabályozott területek 

 Személyes adatok kezelése 

 Különleges adatok kezelése 

 Adatfeldolgozói tevékenység 

 Érintett jogai 

 Adattovábbítás 

 Adatbiztonság 

 Adatvédelmi incidens 

 Közzétételi szabályzat  

 

c./ Személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilvántartások 

 Adatkezelő neve 

 Adatkezelő elérhetősége 

 Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

 Adatkezelés célja 

 Érintettek kategóriái 

 Személyes Adatok kategóriái 

 Címzettek kategóriái 

 Törlésre előirányzott határidők 

 Technikai és szervezési intézkedések leírása  

 

d./ Érdekmérlegelési tesztek 

A teszt vizsgálati részei: 

 Jogosság 

 Szükségesség 

 Arányosság 

 Biztonság 

 

e./ Tanévkezdéskor vezetői feladat 

 A pedagógusok tájékoztatása az adatvédelmi rendelkezések változásáról 

 A megküldött adatkezelési tájékoztató használata 

 Az adatvédelmi szabályzat minta megérkezésekor annak saját 

intézményre igazítása  
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6. A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések. 

 

a./ Az igazolatlan mulasztás, magántanulóvá nyilvánítás megelőzése. 

 

Egyértelműen célunk, és a törvényi módosítások is ezt a vonalat erősítik, hogy a 

hiányzások és igazolatlan hiányzások száma jelentősen csökkenjen. Ha a 

gyermek, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, 

mulasztását igazolnia kell. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem 

igazolják, a mulasztás igazolatlan. A tankötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges intézkedéseket az EMMI rendelet 51. §-a szabályozza, melyre 

nagyobb figyelmet kell fordítanunk az előttünk álló tanévben is. Egyértelmű 

célunk, hogy a magántanulói státuszt csak nagyon indokolt esetben adjuk meg 

tanulóinknak, hiszen az otthoni felkészülés nem mindenki által megvalósítható. 

Természetesen lehetőséget kell továbbra is biztosítani a konzultációkra, melynek 

formája bejáratott iskolánkban. A magatartási problémák miatti 

magántanulóságot szintén próbáljuk meg a lehető legvégsőkig elmenve 

kiajánlani. A Kormányhivatal segítségünkre van a folyamat támogatásában. A 

törvényi háttér is erősíti törekvéseinket. 

 

b./ A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer. 

 

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozások támogatása érdekében 

működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer kihasználása szintén 

komoly lehetőség iskolánknak. A jelzőrendszer azokra a helyzetekre és 

fejlesztést igénylő területekre ad segítséget és lehetőséget, melyekkel mi is 

találkozunk. Felhívni a figyelmet azokra a lehetőségekre, amelyek a 

lemorzsolódás elkerülésében segíthetnek – mind tanulói, mind intézmény-

fejlesztési, illetve irányítási szinten. A célja a tanulói és intézményi szintű 

támogatás: elősegíti az iskolai előrehaladást nehezítő problémával küzdő tanulók 

esetében az egyéni szükségletekre reagáló, mielőbbi beavatkozásokat, az 

intézmény számára a pedagógiai-szakmai támogatás biztosítását. Az 

adatgyűjtést a KIR-hez kapcsolt adatgyűjtési felület kell megvalósítanunk. Az 

intézmény tanulói szintű adatai járási, illetve országos szinten aggreggált, 

személyazonosításra alkalmatlan formában kerülnek feldolgozásra. A nevelési-

oktatási intézménynek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát 

összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladat-ellátási helyenként 

összesített formában a tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig, második 

félévére vonatkozóan június 30-áig kell továbbítanunk a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást végző Oktatási Hivatal számára.  
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7.  Az elektronikus napló vezetésére vonatkozó tapasztalatokhoz kapcsolódó 

célok, feladatok. 

 

 Nevelőtestületünk egyik legfontosabb feladata, hogy begyakorlottan és 

hatékonyan működtessük a KRÉTA intézményi adminisztrációs 

rendszert, melyet már megismerhettünk. Mivel elvégeztük a hozzá 

kapcsolódó továbbképzéseket, így kijelenthetjük, hogy mindenki számára 

adottak a szakmai feltételek a jó és hatékony napi használatra. Az 

iskolavezetés biztosítja az órarendek és alapadatok feltöltését, a 

beállítások elvégzését, így a kollégáknak elsősorban az e-napló részével 

kell csak foglalkozni. Továbbra is fontos a kézi adminisztráció is, hiszen 

nincs elegendő hardver mindenki számára. A napi rutinba beletartozik az 

is, hogy mindenki egy saját notesszal jár órákra, hiszen nem minden 

esetben engedhetjük meg magunknak a tanóra azonnali adminisztrálását, 

mert az esetleges Internetes hibák, vagy egyéb okok miatt az órákból 

venne el drága időt. Arról nem is beszélve, hogy rendkívüli esemény 

esetén is rendelkeznünk kell létszám adatokkal, amit feljegyzés nélkül 

nem biztos, hogy hatékonyan és felelősséggel tudnánk biztosítani. Mindez 

persze az elején gondot jelentett, ma már megszokottá vált. Erre továbbra 

is fordítsunk nagy gondot a tanév során. 

 Célunk a hardverek számának bővítése. A működtetést biztosító 

laptopokban ennek ellenére jelentős javulás állt be az elmúlt években, így 

két pedagógusonként van egy eszközünk az adminisztrálásra. Persze 

sokan mondhatnák, hogy miért nem mindenkinek. Mi ennek a helyzetnek 

is örülünk, mert egészen más, mint a rendszer indításakor. Ennek ellenére 

sokan otthon végzik el a végső adminisztrálást, jegyek beírását, nyugodt 

körülmények között. A feladat megvalósításához kérjük fenntartónk 

támogatását. 

 Kiemelt feladatunk a tanévben, hogy tovább fejlődjön az 

adminisztrációs fegyelem. Nagy javulás történt a területen az elmúlt 

évek során, de van még fejlődési lehetőség. Használjuk ki, mert a szülők 

naprakész információkat várnak el tőlünk, így az iskola vezetése sem 

tehet más és nem is akar mást tenni. Mindez tehát kiemelt fontosságú 

feladatunk a tanév során. A szülők pontos és időbeni tájékoztatása a közös 

munkánk sikereinek záloga, hiszen ez alapján követhetik nyomon 

gyermekük előmenetelét, sikereit, javítandó területeit. 

 Célunk a szülők e-ellenőrző figyelésének erősítése. A 

szülők/gondviselők részére az elektronikus ellenőrző könyv egyre 

elfogadottabb és pozitívabb visszajelzéssel bír. Sajnos azoknál a 

szülőknél, akik továbbra is keveset látogatják a felületet, nem érdeklődnek 

a gyermekük hiányzása, tanulmányai iránt, bizony nem jelentett 

előrelépést. A tanulók egy része továbbra is kihasználja – bár jelentősen 

kevesebben - a rendszer kettősségét. Fordítsunk idén is nagy figyelmet a 
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GYIV felelős kolléganővel való szoros együttműködésre, ha már olyan 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánkban továbbra is működik a 

jól bevált gyakorlat. A problémák koordinálása, továbbítása közös 

érdekünk és feladatunk. Minden osztályfőnök feladata a hiányzások napi 

szintű követése, százalékos figyelése, az igazolt és igazolatlan hiányzások 

adminisztrálása. A Szülői Fórumon kiemelt témaként kell kezelnünk a 

probléma megoldását, a szülők hatékony tájékoztatását. 

 

 

8.  Intézményi önértékelés, intézményi tanfelügyelet, minősítések. 

 

 Az elkészített Intézményi Önértékelési Terv két tanévre lebontva 

hajtotta végre a kollektíva belső értékelését. Ennek törvényi alapját az 

képezte, hogy az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját 

pedagógiai munkáját és ötévente kerül sor az intézmény pedagógusainak 

az értékelésére. A pedagógus ellenőrzésére a minősítő vizsgán, vagy a 

minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül sor. 

 Ezt tehát sikeresen teljesítettük, melyet minden kollégámnak köszönök. 

a nyáron, illetve az elmúlt tanévben érkeztek hozzánk új kollégák a 

nyugdíjba vonultak helyére. Az ő tanfelügyeleti belső ellenőrzésére idén 

kerül sor, bekerültek az ÖTM munkatervébe.  

 Szerencsésen döntöttünk, hiszen 2018-ban bekerültünk az intézményi 

pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe, melyről határidőre tájékoztatott 

bennünket az OH. A szükséges dokumentumaink rendelkezésre állnak, 

mondhatni felkészültünk az intézményi tanfelügyeletre.  

 2018. október 25. napján vezetői tanfelügyeletre kerül sor. Ezt 

követően 2018. december 6. napján pedig az intézményi tanfelügyelet 

is megtörténik. Az eljárás előkészítése megtörtént, a dokumentumok 

nagy része elkészült. Ám van még teendő, melyet az IÖCS irányít majd a 

hátralévő időszakban. 

 Ebben a tanévben két kolléga minősítése van elindítva: Nagy Péter és 

Nagy Zsolt kollégák döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat a 

törvényi előírásoknak megfelelően. Kívánom nekik, hogy sikeres legyen a 

felkészülésük, a dokumentumok elkészítése időre megtörténjen a 

feltöltéssel együtt. Kívánom, hogy az eljárási folyamat is eredményesen 

záruljon és 2019-től már pedagógus II. fokozatban végezzék oktató-

nevelő munkájukat. 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól 

független külső értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés – 

tanfelügyelet) működtetését írja elő. Egységes, mivel az értékelés alapját 

képező elvárások központilag kerültek meghatározásra – a pedagógusra, 

intézményvezetőre és intézményre megfogalmazott általános 
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elvárások, az értékelési eljárások, módszerek és eszközök is egységes 

standardot alkotnak.  

 Az elkészített Intézményi Önértékelési Terv két tanévre lebontva 

hajtotta végre a kollektíva belső értékelését. Ennek törvényi alapját az 

képezte, hogy az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját 

pedagógiai munkáját és ötévente kerül sor az intézmény pedagógusainak 

az értékelésére. A pedagógus ellenőrzésére a minősítő vizsgán, vagy a 

minősítési eljárásban való részvételét követő három évig nem kerül sor. 

 Az anyagi változások, bérnövekedések feltétele a szakmai fejlődés, az 

elvárásoknak való megfelelés. Mindez a minősítési folyamatba való 

bekapcsolódással, a portfólió elkészítésével, feltöltésével és annak 

megvédésével, tanítási óra bemutatásával realizálható. 

 Erősségünk: Komoly szakmai gyakorlat, felkészültség, eredményesség, 

tapasztalat és rutin. 

 Javítandó feladat: Ösztönözni a kollégákat a minősítésbe való minél 

szélesebb körű bekapcsolódásra. 
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II. KIEMELT OKTATÁSI-NEVELÉSI TERÜLETEINK, PEDAGÓGIAI 

CÉLJAINK. 

 

Oktatási-nevelési feladataink változatlanok. Az eddig megfogalmazott céljaink 

kis eltéréssel érvényesek az idei tanévben is. Sok esetben előrelépést 

könyvelhetünk el, de számos – korunkat jellemző erkölcsi és értékrendbeli 

devalválódásából fakadó problémák miatt – kérdésben újra kell értelmeznünk, és 

meg kell erősítenünk az elvárásainkat. Ezek a következők: 
 

1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése. 

Iskolánk legkiemelkedőbb arculati elemét a vallásos nevelés, a katolikus-

keresztény értékek kialakítása és elmélyítése jelenti. Az idei tanévben a 

legfontosabb nevelési célok, melyeket ki kell tűznünk magunk elé a következők:  

 A ránk bízott gyermekeket és fiatalokat felkészítsük a hitre alapozott 

családi életre; 

 A hit és a hűség kapcsolatának értelmezése által erősítsük meg 

tanítványainkban Isten elsődleges szerepét életünkben;  

 Neveljük olyan felnőttekké fiataljainkat, akik képesek uralkodni káros 

szenvedélyeiken vagy önző vágyaikon; 

 El kell fogadtatni a diákjainkkal, hogy nem az az erős ember, aki másokat 

legyőz, hanem aki önmagát le tudja győzni; 

 Érezzék át, hogy felnőttkor akkor kezdődik, amikor egy fiatal felelősséget 

tud vállalni a tetteiért és döntéseiért, amikor megtanul szolgálni és 

másokért élni; 

 Továbbra is fontosnak tartjuk Ferenc pápa gondolatát: „az ideiglenesség 

társadalmába az állandóság kultúráját szeretnénk behozni”.  Nem 

vágyhatunk boldogságra, ha nincs időnk egymásra, nincs időnk az emberi 

kapcsolatok táplálására.  Meg kell értetnünk, hogy a kapcsolat az 

állandóság hordozója. Tehát ne sajnáljuk az időt egymásra, 

családtagjainkra. 

 Feladatunk tehát a keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet és 

összetartozás légkörének erősítése. A tanulók szilárd és 

kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása a rendszeres tanórai 

hitoktatásban. Segítjük a tanulók korának megfelelően a hit 

kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet gyakorlását, ezáltal az 

Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk a vallásos 

ünnepeken való nagyarányú részvételt, és azok méltó megünneplését. 

Kiemelten kezeljük a – Plébános Úrral egyeztetett - közös Keresztelkedési 

és Elsőáldozási ünnepi alkalmakat, mely az előző tanévben nagyon 

sikeresnek volt mondható. 

 Fontosnak tartjuk a napot kezdő és napot záró imádság tanulóink 

életébe történő mélyebb beépítését, fontosságának elmélyítését. 

Kiemelten kezeljük az osztálymisék megvalósítását, törekedve arra, hogy 
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félévente minden osztály megjelenhessen egy reggeli misén. Ennek 

megvalósítása évfolyami szinten történik. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő keresztény ünnepek méltó 

iskolai megünneplésére, az előtte való lelki gyakorlatokra. 

 Fontos feladatunk a szentmisék látogatottságának erősítése. Ezen 

változtatnunk kell. Szeretettel ösztönözzük, bátorítsuk diákjainkat, hogy a 

keresztény élet részét képező rendszeres vallásgyakorlás hozzá tartozik 

pozitív személyiségünk kialakításához. Mindezt személyes 

példamutatásunkkal tovább erősíthetjük. Erre nagy hangsúlyt kell 

fektetnünk a tanév során. Minél több rendezvényünkbe be kell vonnunk a 

szülőket is, hogy lássák a szeretet erejét és éljék át velünk együtt a 

nagyszerű hitéleti- és egyéb programjainkat. Mindezt ki kell terjesztenünk 

az óvodás, leendő elsős gyermekekre is. 

 Saját lelki egyensúlyunk, hitbeli elhivatottságunk erősítése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a diákok felé hitelesek lehessünk. A lelki 

napok, a zarándoklatok hozzájárulnak belső békénk kialakításához, a 

Jóisten tanításával való mélyebb azonosuláshoz. Mindezek mellett a 

közösségépítés szerves részét is képezik, így ebben a tanévben is jó 

szívvel és várokozással telve veszünk majd részt rajtuk. 

 

2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése. 

A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, 

amelyekre büszkék lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő 

személyiségekkel, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész világ 

kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít ezek 

ápolására. 

 Magyar néphagyományok ápolása irodalomban, zenében, művészetekben. 

 Nemzeti és keresztény nagy ünnepeinkre való méltó felkészülés, 

műsorkészítés és az ünnep tartalmának megismertetése. 

 Tanulmányi kirándulások szervezése. HATÁRTALANUL pályázat! 

Felvidék, 7. évfolyam. A határon túl élő magyar diákok életének, 

tanulmányi lehetőségeinek, életmódjának, szokásrendszerének 

megismerése. 

 Kiemelkedő nagyjaink, tudósaink, feltalálóink, szentjeink 

munkásságának, életútjának megismerése. 

 Hagyományunkat őrizve rendezzük meg a „Megyei történelmi versenyt”, 

mely egyben mindig tartalmaz hon és népismereti elemeket, kérdéseket 

egyaránt. 

 Kapcsolatok erősítése a szülőkkel: családlátogatások, szülői értekezletek 

és a szülői közösség munkájába való bekapcsolódással; aktív 

közreműködésünkkel a szülői közösség tevékenységében.  
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 Kiemelten törekszünk arra, hogy a keresztény értékek, a nemzeti értékek, 

az európai humanista értékrend áthassa mindennapi oktató-nevelő 

munkánkat.   

 

3. Pedagógiai célok. 

 A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott 

tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló 

szakmai és morális felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő 

célokat. 

 Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása 

nevelő-oktató munkánkban, különös tekintettel a személyes példaadásra. 

 Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. 

 Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. 

 A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb 

mértékű alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, 

több önálló munkavégzés. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése mind a kilenc területen. 

 Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, 

eszközöket. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori 

jellemzők figyelembe vétele. 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok 

arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát 

alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), hiszen iskolánk 

épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre. 

 A kortárs kapcsolatok megerősítésére, a demokratikus életszemlélet 

kialakítására törekszünk, ezt szolgálja a diákönkormányzat. 

 Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat 

segítjük. Arculattal rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol a 

tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, 

empátiáját. 

 Az iskolában folyó nevelő oktató munka, mérési, ellenőrzési, értékelési 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően 

elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

 Adminisztrációs munkánk javítása: különösen a tanügyi és 

gyermekvédelmi területeken, jelenléti ívek vezetése, fogadóórák 

adminisztrálása, a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge 

teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről. 
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4. Pedagógiai feladatok. 

 A tehetséggondozás kiemelt feladatunk.  

 Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele 

természetesen az, hogy személyiségének minél nagyobb részével 

hivatására tudjon koncentrálni. 

 A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenni, 

hogy az adott területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. 

 A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás 

szolgálatába állítjuk. 

 A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári 

irányítással végzett önművelése. 

 A pályaorientáció tudatos szervezésével – Pályaorientációs nap - 

törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő 

pályára lépjenek. 

 Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, 

pályázatokon. 

 Törekednünk kell rá, hogy megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten 

még jobban megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, 

és a velük foglalkozó pedagógusokat. 

 A szülők bevonása mindennapi életünk még több területébe, annak 

érdekében, hogy megismerhessék gyermekeik lehetőségeit, a 

programjainkat, közös elvárásainkat. 

 Az óvodás kisgyermekek és szüleik bekapcsolása a számukra is 

érdeklődésre számot tartó iskolai rendezvények körébe.   

 A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, 

korrepetálása. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó bevonása. 

 Megyei, területi- és kistérségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a 

tanulók felkészítése humán- és reáltárgyakból egyaránt.  

 Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben való 

részvétel, sikeres szereplés. 

 

5. A tehetséges tanulók támogatása, esélyteremtés. 

 Az elmúlt időszakban az oktatás hatékonyságának, színvonalának 

csökkenése egyértelműen kimutatható. 

 Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a mi szakmai felkészültségünk 

hiányáról lenne szó. Arról, hogy kezdünk belefásulni a szélmalomharcba, 

igenis beszélhetünk. De a hivatástudatunk még mindig a pedagógusok 

legnagyobb részénél helyén van, és nem engedi, hogy alább adjuk.  

 A társadalmunkban bekövetkezett változások juttattak bennünket idáig, a 

kevésbé átgondolt törvényi támogatással együtt. 

 Előre kell tekintenünk, legyen érték újra a tudás, a tanulás. 

 Meg kell becsülnünk a tehetségeket, azokat, akik többet akarnak tudni az 

átlagosnál. 
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 Ki kell használnunk az interaktív táblák nyújtotta lehetőségeket. 

 A szorgalom rendkívüli erény, tudjuk nagyon jól. Értékelnünk kell! 

 Külön foglalkozások, szakkörök, előkészítők beépítése megtörtént. 

 A tanévben a délutáni foglalkozások szervezésének okán ismét több 

szakköri és egyéb hasznos foglalkozásra van lehetőség. Pozitív 

visszajelzés! 

 Bővíthetjük oktatási palettánkat, repertoárunkat. 

 

6. A leszakadók megsegítése, fejlesztése, hátránykompenzáció. 

 Továbbra is sok SNI-s, BTMN-es, vagy csak gyenge képességű tanulónk 

van. 

 Sok az ilyen magántanuló, akikkel csak szegregáltan lehet eredményt 

elérni. 

 Kétszemélyes kapcsolatban, vagy mikrocsoportban van értelme az 

oktatásnak. 

 Növelni kell a korrepetálások lehetőségét, az órai differenciálások még 

hatékonyabb működtetésére van szükség. 

 Komoly és szerteágazó szakmai felkészültségű gyógypedagógus áll 

rendelkezésünkre, de minden problémával még így sem tudunk 

megküzdeni.  

 Szükség van a nevelési tanácsadó segítségére, az ottani szakemberek 

esetleges bevonására – logopédia. 

 Cél, hogy az ilyen gondokkal küzdő tanulók is hasznos tagjai legyenek a 

társadalomnak. 

 Belátták, hogy ez nem megy, és mehet tovább integrált formában, hiszen 

eredménytelenséghez vezetett. A rehabilitációs időkeret terhére minden 

lehetőség megvalósítása adott! 

 

7. Kompetencia-mérésre való felkészítés. 

 A tanév végi beszámolóból kitűnt, hogy az országos méréseken való 

eredményes szereplés tekintetében van még fejlődési lehetőségünk, van 

még komoly tennivalónk. 

 Fontos és hasznos lehetőség, a kompetencia órák beiktatása ebben a 

tanévben is. 

 Nagy lépést tettünk a szakmai előrelépés terén, hiszen 5. osztályban 

matematika és magyar tantárgyakból, 6. évfolyamon pedig matematikából 

képességek szerinti osztálybontást vezettünk be. 

 Lehetőség van alsó tagozatban, valamint a mérésben érintett 

évfolyamokon a komolyabb felkészülésre. 

 Az időkeret felhasználható a tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

feladataira, valamint az alapvető készségek mélyebb elsajátítására is. 

 Az elért eredmények tükrében azok elemzése és megismerése által 

kiszűrhetők a hiányterületek. Célzott gyakorlás végezgető el. 
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 Idén a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, kötelező feladatként jelöli 

az erősségek és gyengeségek felderítését az eddigi mérések alapján. 

Intézkedési tervet kell készítenünk, melyet a fenntartónak el kell 

juttatnunk. 

 

8. Idegen nyelvi és informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítására 

törekvés. 

 A csoportbontás kiemelkedő lehetőség mindkét tantárgy szakmai 

előrelépése, a motiváció erősítése és a tanulók differenciált oktatása terén. 

 Nem szükséges méltatni egyik terület fontosságát sem. Diplomaszerzés, 

munkahelyen való elhelyezkedés, stb.. 

 Van lehetőség az emelt szintű angol nyelv tanulására, mely összességében 

beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

 Elkezdődött a környező települések érdeklődése is a képzés iránt. Jó 

tanulók is jönnek! 

 A szakmai színvonalat minden órán meg kell őriznünk, eredményeket kell 

felmutatnunk. 

 Idén is meg kell felelnünk az idegen nyelvi mérés követelményeinek, 

hiszen május közepén ismét megméretnek az angol és német nyelvet 

tanulók, melyre komolyan készülnünk kell. 

 Versenyeztetés: területi, megyei versenyeken való eredményes szereplés, 

alapfokú nyelvvizsga esetleges megszerzése. 

 Ügyelni kell a nem emelt szintű csoportoknál is a megfelelő csoport és 

tanuló létszám megtartására, a csoportok átjárhatóságának biztosítására a 

sikeres szakmai munka érdekében. 

 Az informatika oktatás legfőbb és legnehezebb feladata, hogy ráébredjen 

a gyerek, hogy a játékon kívül tanulni és dolgozni is lehet szórakozva a 

SZG-pel. 

 Fontos feladat a tehetségek kiszűrése, differenciált terhelése. 

 Elértük, hogy lehetőség szerint szakköri foglalkozások tartására, 

versenyre és középiskolára való felkészítésre vannak óraszámunk. 

 Felkészülés az országos informatika versenyekre. 

 A géppark problémája ismert. További hiánypótlásra van szükség a 

biztonságos működés érdekében! 

 

9. A nevelőmunka hatékonyságának növelése, a stabil, vagy növekvő iskolai 

létszám záloga. 

 A célok megvalósításának feltétele a komoly és következetes 

nevelőmunka. 

 Az alsós kollégák szinte folyamatosan az osztályaikkal vannak, még 

szünetekben is. Így nagyobb hatékonyság, kevés, kevesebb a probléma. 

 A felsős kollégáknak is több időt kell az osztályaikra fordítani. 

 Érezzék, hogy az osztályfőnök folyamatosan követi a tevékenységüket. 
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 Többen így is tesznek, de sokaknál elmondható, hogy van még mit 

javítani a folyamaton. 

 Nem célunk a magántanulói státusz felajánlása, de eszköz a közösséget 

romboló diákok kezelésére, a közösség védelmének prioritása. 

 Ügyeletesi feladatok hatékonyabb ellátása. Stabil kollektíva!  

 Az alapvető erkölcsi normák sulykolása az osztályfőnöki órákon. 

 Célunk, hogy élhető iskolai környezetet és közösséget teremtsünk minden 

diákunk számára. 

 Esélyegyenlőséget kell biztosítanunk a tanulásra és a kulturált 

együttélésre. Aki ezt gátolja, kerüljön ki a csoportból, az osztályból, az 

iskolából.. 

 A szülők felé egy kiegyensúlyozott, az egyénre és közösségre egyaránt 

odafigyelő iskola képét kell megvalósítanunk. Így talán még kevesebb 

vándorlás lesz a nagyobb városok felé. Idén sok új diák érkezett! 

 

10. Tanulóink hatékony felkészítése a vállalt tanulmányi versenyekre. 

A kiemelt jelentőségű, és sikerekkel kecsegtető versenyeink a következők: 

 

 Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 

 Dogonics András Matematika Verseny  

 Nyelv-ÉSZ Tanulmányi Verseny 

 Bendegúz Tudásbajmokság 

 Hevesy György Kémiaversenyre  

 Curie Országos Környezetvédelmi Csapatverseny 

 Teleki Pál Földrajz- Földtan Verseny 

 Országos Német és Angol Nyelvi Verseny  

 Országos Játékos Sportvetélkedő  

 Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” Országos Verseny  

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 

 Országos Történelem Verseny 

 Megyei Történelem Vetélkedő 

 Langwest Tehetségkutató Verseny 

 Varázstorony Megyei Vetélkedő  

 Megyei Matematika és Olvasóverseny 

 Heves Megyei POK 5-6. Osztályos Matematika Versenye  

 Kölcsey Magyar-Angol-Német Megyei Nyelvi Verseny 

 Gárdonyi Géza Vers-, Próza-, Mesemondó Kisiskolások Találkozója  

 Körzeti Sportversenyek 

 KIDS Kupa Országos Sportversenyek 

 Diákolimpia Országos Sportversenyek /kézilabda, labdarúgás, atlétika/ 

 Kerékpáros Iskola Kupa Országos Verseny 

 „Ki a mester két keréken?” Országos Verseny 
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III. SZEMÉLYI HELYZETELEMZÉS, PEDAGÓGUS MEGBÍZÁSOK. 

 

A nyár folyamán személyi változások következtek be intézményünkben. A 

nyugdíjba vonuló kolléganők helyére érkeztek új kollégák, illetve a már 

alkalmazott pedagógusok közül vannak, aki folytathatják munkájukat. Úriné 

Ujvári Éva helyén továbbra is Eperjesiné Csík Beáta viszi az angol órákat. A 3. 

számú napközis csoportunkat ettől a tanévtől Tóth-Török Erika vezeti, akire a 

továbbiakban majd szép lassan számítunk a testnevelés tantárgy oktatása terén 

is. Sikeresen zárult az informatika szakos álláshelyünk betöltése, így ettől a 

tanévtől nálunk tevékenykedik Mészáros Krisztina matematika-informatika 

szakos tanárnő. Idén még a 4. számú napközis csoport vezetését és az egyik 

informatika csoportok tanítását bízzuk rá, ám jövőre a repertoár a matematika 

tantárggyal is bővülni fog. A biológiát –nagy örömünkre - részmunkaidős 

foglalkoztatottként Geda Gáborné Tarjányi Mária kolléganő fogja továbbra is 

tanítani. Tóthné Sőrés Julianna kolléganő munkaidő kedvezménnyel, 

nyugdíjasként dolgozik tovább, a jogszabályok adta lehetőséget kihasználva és 

vállalta még erre az évre a munkaközösség irányítását is. Nem sikerült 

betölteni a német óraadói álláshelyeket, jelentkezés hiánya miatt. A BTMN-es 

tanulók ellátására óraadó fejlesztő pedagógust alkalmazunk heti 5 órában: 

Polyák Sándorné személyében. Az SNI-s magántanulókért pedig ismét 

Mandákné Rabóczki Erika felel. 

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat közösségünkben az új kolléganők, legyen 

részük komoly szakmai sikerekben.  

 

Létszám adatok: Engedélyezett pedagógus álláshely: 30,5  

 

Pedagógus létszám /álláshely/:    32 fő, /29 álláshelyen/ ebből 

Tanár:        22 fő /álláshely: 19/ ebből 

- Napközis csoportot vezet:       3 fő 

- Részmunkaidős         2 fő 

- Óraadó:          3 fő  

- Óraadó vállalkozó gyógypedagógus      1 fő 

 

Tanító:          9 fő, /álláshely: 9/ ebből  

- Napközis csoportot vezet:       1 fő 

 

Továbbá: 

Gyógypedagógus, logopédus:       1 fő 

 

Mindezekből:  

Szakvizsgázott:        5 fő 

Mesterképzésben vett részt:      5 fő 

Pedagógus II fokozatot szerzett:     8 fő 
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Mesterpedagógusba sorolt:      2 fő 

 

Igazgató:     Nagy István 

Igazgató-helyettesek:   Izsold Lászlóné 

      Lőrinczné Antal Judit 

 

Alsós munkaközösség vezetője: Krizsán Tiborné 

Felsős humán munkaközösség  

vezetője:     Lovászné Szűcs Mária 

Felsős reál munkaközösség  

vezetője:     Tóthné Sőrés Julianna 

ÖTM vezető:     Bata Teodóra 

DÖK patronáló tanár:    Kádas Imre 

 

Üzemi tanács vezetője:    Tóth Tünde 

 

GYIV felelős:    Mártonné Szabó Gabriella 

 

Az oktató – nevelő munkát segítők: 

Gazdasági vezető:    Kissné Szabó Rita 

Iskolatitkár:       Tóthné Kovács Katalin 

Fűtő – karbantartó:   1 fő 

Takarító:     4 fő 

 

Tanulói létszám: alsó 123 fő,  8 csoportban 

felső 157 fő,  8 csoportban 

összesen: 280 fő  16 csoportban    

Számított létszám: 297 fő 

 

Napközis csoportok száma: 4 Tanulói létszám: 104 fő 

Iskolaotthon: 0 fő 

Etnikum: 62 fő  

Bejáró tanulók száma: 73 fő /D:37 M:11, B:29, Tb:1, K:2, Cs:1, P:1, Sa:1 / 

Sajátos nevelési igényű: SNI: 16 fő BTMN: 13 fő 

Magántanuló: 9 fő, ebből SNI-s 3 fő 
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IV. TÁRGYI FELTÉTELEINK ALAKULÁSA, PÁLYÁZATAINK.  

 

 

1. Tárgyi feltételeink alakulása, terveink a tanévre vonatkozóan. 

 

A nyár folyamán az intézmény szokásos teljes átvizsgálása, a javítandó 

berendezések, eszközök felmérése megtörtént. Ezzel párhuzamosan zajlottak a 

költségvetésben engedélyezett felújítási, karbantartási munkák szerződéseinek 

engedélyeztetései, a munkálatok megkezdésének előkészítése.  

Ezen a nyáron lehetőségünk volt a folyosókon és az aulákban is lecserélni a 

régi világító testeket korszerű LED-es armatúrákra. A felújítás költségeit 

fenntartónk támogatta, így 700.000 Ft értékű munka került elvégzésre. 70 db 

armatúra a benne lévő fénycsövekkel együtt került felszerelésre. Jelentősen 

javult a fényellátás, valamint az esztétikai megjelenés. Hálásan köszönjük az 

Egri Főegyházmegye anyagi támogatását. 

Természetesen a hagyományos karbantartások, javítások, mosási feladatok és a 

tisztasági festések megtörténtek. 

Változás következett be a tantermi bútorzatok terén is, melynek keretében 

két tanterem asztalait és székeit sikerült jó állapotú, de használt eszközökre 

cserélni. Köszönet érte társintézményünk vezetésének, a Remenyik Zsigmond 

Középiskolának. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a pedagógiai szakmai munkához 

megfelelő eszközökkel rendelkezünk, de továbbra is minden lehetőséget meg 

kell ragadnunk ahhoz, hogy folyamatosan bővítsük szakmai 

eszközállományunkat. Ehhez lenne nagy segítség az infrastruktúra fejlesztési 

pályázat, melynek eredményét továbbra sem ismerjük.  

 

 

2. Pályázati lehetőségek bevonása a tárgyi és szakmai munka feltételeinek 

javításába. 

 

Ebben a tanévben a komolyabb infrastrukturális változásokat illetően 

bizakodóak vagyunk. Hiszen a fenntartónk beadott egy pályázatot az 

épületegyüttes felújítására, korszerűsítésére vonatkozóan, melyről még döntés 

nem született. Ennek címe: A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése Füzesabonyban. Az EFOP-4.1.5-16 pályázat 

tervezési dokumentumaiban részletesen megfogalmazásra kerültek az igényeink, 

melyek egyáltalán nem nevezhetők túlzottnak. Mindössze szeretnénk felvenni a 

versenyt azokkal az iskolákkal, ahol lehetőség nyílik a belső és külső szakmai és 

törvényi előírásoknak való teljes megfelelésre, az ide járó gyermekek és szüleik 

kiszolgálására, a szakmai munka feltételeinek korszerűsítésére. Nyertes pályázat 

esetén lehetőség lesz többek között az alábbi területek korszerűsítésére: belső 
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udvar aszfaltozása, sportudvar kialakítása; tornaterem sportpadló felhelyezése; 

testnevelés szertár felújítása; sportszerek beszerzése, eszközpark jelentős 

bővítése; természettudományi és nyelvi szaktantermek kialakítása; fűtés 

korszerűsítés; nyílászárók cseréje; tantermek padlózatának korszerűsítése, 

cseréje; kamerarendszer kiépítése; 

 

Jelenleg három EFOP-os pályázatunk fut, melyek jelentős leterheltséget 

okoznak a napi munkafolyamataink elvégzése mellett. Ám kijelenthető, hogy 

szükségesek, hiszen ezek teszik lehetővé programjaink színesítését, a szakmai 

munkánk színvonalának javítását, a nevelőtestületünk felkészültségének, 

elismertségének növelését. 

A megnyert és a tanév során jelentős szakmai munkát igénylő pályázataink a 

következők: 

 

 EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 

fejlesztésében 

 EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben 

 Hittantábor megvalósítása a Széchenyi István Katolikus Általános 

Iskolában – Mátraszentimre /EGYH-KCP-18-0355/ 

 „Határtalanul! Program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek.” 

Történelmi emlékhelyek és természeti értékek nyomában a Felvidéken. 

/HAT-18-01-0737/ 
 Autizmus specifikus nevelés és oktatás támogatása /FSZK/ Autmentor 

2018 – elbírálás alatt 

 Köznevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése /EFOP-4.1.5-16/ - 

elbírálás alatt 
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V. A 2018/2019-ES TANÉV RENDJE.  

 

A 2018/2019. TANÉV RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 

 /KIVONAT/ 

 

2. A tanév, a tanítási év 

 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a 

tanítási év keretei között kell megszervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási 

év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 

2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp 

nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje 

szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban, 

szakközépiskolában és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma. 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. 

február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott 

esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől 

a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az 

iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai 

munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A 

nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg 

kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott 

intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, 

valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi 

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni 

az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 
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3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi 

rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú 

művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban 

nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás 

nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), 

a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 (4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a 

tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más 

időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és 

befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében 

meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a 

szükséges feltételeket megteremti. 

 (7) A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-

áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 

 

 

6. A tanulmányi versenyek 

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a 

jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák 

részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. 

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi 

versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. 

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá 

diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. Ha az adott versenyt a munkaterv 

elfogadásakor még nem hirdették meg, akkor a felkészítést a munkatervben való 
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feltüntetés nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, 

akkor a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

 

7. A témahetek megszervezése 

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő 

témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok 

szerint hirdeti meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. 

március 1. között, 

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. 

között, 

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon 

részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben 

előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét 

keretében megszervezheti. 

 

 

8. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése 

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal 

szervezi meg 2019. május 29. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, 

amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további 

kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével 

számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig 

küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 (3) A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű 

elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az 

intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a 

fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az 

országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 
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(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak 

kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német 

nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal 

által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi 

szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést 

az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az 

iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját 

döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az 

érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-

oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik 

meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett 

iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az 

eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, 

annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó 

egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása 

és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-éig 

felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy 

a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak 

látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig a 

Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 

létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a 

kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük. 

(7) A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos 

mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban 

tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási 

intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 
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2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 

2018/2019. tanévben 

 

A B 

Határidők Feladatok 

2017. 

október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2017. 

október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

2017. 

november 

15. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. 

2017. 

december 8. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 

János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása 

esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 

2017. 

december 

12. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása. 

2018. január 

20. 
Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2018. január 

20., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

2018. január 

25., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az 

Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 

azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni. 

2018. január 

26. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 

vett tanulókkal. 

2018. 

február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

2018. február 

9. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű 
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előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – 

értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 

iskolákat. 

2018. 

február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak.  

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

2018. 

február 22.  

– március 

13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2018. 

március 14. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2018. 

március 21–

22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

2018. 

március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 

tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2018. 

március 28. 

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

2018. 

március 28. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy 

intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja 

az általános iskolákat. 

2018. április 

10. 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

2018. április 

13. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal 

által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

2018. április 

20. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

2018. április 

27. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

2018. május 

7–18. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2018. május A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
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7. 

– augusztus 

31. 

2018. május 

18. 

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2018. június 

1. 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 

a fenntartónál. 

2018. június 

18. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési 

Hídprogramba. 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a 

tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

2018. június 

21–23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott 

időben. 
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VI. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK, AZ ÖTM, A GYIV ÉS A DÖK 

MUNKATERVEI. 

 

FELSŐ TAGOZATOS HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG: 

Lovászné Szűcs Mária munkaközösség vezető 

 

I. Helyzetelemzés 

 

A humán munkaközösség létszáma 8 fő. 

A munkaközösség tagjai, megbízatásaik és az általuk a 2018/19-es tanévben 

tanított tantárgyak: 

 

1. Bálint Ágnes                        osztályfőnök 6. a, angol 

2. Eperjesiné Csík Beáta          angol 

3. Farkas Fruzsina                    osztályfőnök 8. b, történelem, földrajz  

4. Lovászné Szűcs Mária mk.-vezető, osztályfőnök 7. b, magyar, ének-zene 

5. Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes, német, történelem 

6. Nagyné Németh Anna magyar nyelv és irodalom 

7. Nagy Péter                           osztályfőnök 7. a, hittan 

8. Nagy Zsolt osztályfőnök 5. a, angol, testnevelés                

 

A munkaközösség tagjai által tartott tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök: 

Bálint Ágnes: középiskolai előkészítő angol nyelvből, angol nyelvi szakkör 3.o.     

Eperjesiné Csík Beáta: angol nyelvi szakkör 1-2-3., 5. és 8.o.     

Lovászné Szűcs Mária: SNI-s magyar nyelvi korrepetálás, énekkar 

Nagyné Németh Anna: középiskolai előkészítő magyar nyelvből, 5-6.o. 

kompetenciafejlesztő foglalkozás 

Az EFOP-3.1.7.-16-2016-00001-es „Esélyteremtés a köznevelésben” projektben 

Farkas Fruzsina vesz részt. 

Portfóliót írnak: Nagy Péter és Nagy Zsolt 

 

II. A munkaközösség céljai, feladatai a tanévben 

 

- Diákjaink iránti elkötelezett színvonalas oktató- és nevelőmunka, mely 

sikeres félévi, majd év végi bizonyítvány megszerzéséhez vezeti tanulóinkat.  

- A tanulók tanulási módszereinek állandó javítása, a műveltségi szint emelése.  

- Anyanyelvünk helyes használatára való nevelés, a beszéd- és 

viselkedéskultúra javítása.  

- A szövegértés fejlesztése minden évfolyamon. Az adott tanulócsoport 

képességének megfelelő szintű eredmény elérése a májusi kompetencia-, 

illetve idegen nyelvi méréseken.  

- A 8. osztályos tanulók felkészítése a központi magyar írásbelire és a szóbeli 

felvételire. 
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- A diákok felkészítése a különböző tantárgyi versenyekre.  

- Differenciált foglalkozás a tehetséges és a felzárkóztatást igénylő tanulókkal 

(korrepetálás, tehetséggondozás) 

- A tanulók ösztönzése az iskolai vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon, 

kiállításokon, és a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. 

- Iskolai versenyek, ünnepségek megszervezése és színvonalas lebonyolítása. 

- A továbbképzéseken megismert új módszerek elsajátítása, fokozatos 

alkalmazása a nevelő-oktató munkában.  

 

III. Kiemelt céljaink 

 

- Felkészülés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc március 15-i 

évfordulójának városi szinten való megünneplésének műsorára 

- A katolikus iskola szellemiségének megfelelő magatartáskultúra 

megerősítése. 

- A keresztény értékek tudatosítása, ápolása. 

- Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, tanulóink hazaszeretetének, 

magyarság- tudatának erősítése. 

- Iskolánk hagyományainak megőrzése. 

 

IV. Munkaközösségi foglalkozások 

 

2018. augusztus 22.  

Alakuló értekezlet: 

-     Helyzetelemzés 

- Feladataink, céljaink a tanévben 

- Ötletek, javaslatok a munkatervre az előző év tapasztalatai alapján 

 

2018. szeptember 4. 

-     A kiemelt feladatok megfogalmazása, a munkaterv véglegesítése 

-     A munkaterv elfogadása 

 

2019. január  

 -    A féléves munka értékelése 

 

2019. május 

-     Az éves munka értékelése, a tanulók által elért versenyeredmények 

összegzése 
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V. A munkaközösség havi lebontású programja 

 

Szeptember  

 

- Veni Sancte: tanévnyitó mise (szept. 3.) 

- Tanévnyitó ünnepség (Felelősök: 8.a o., of.:Tóthné Sőrés Julianna, 8.b o., 

of.: Farkas Fruzsina) 

- Elektronikus és szakköri naplók megnyitása 

- Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése 

- Osztálytermek, folyosók dekorálása, faliújságok elkészítése.  

(Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok) 

- Kisboldogasszony napja (szept.8.) 

- Táskaszentelés (szept. 16.) 

- Az első szülői értekezletek megtartása 

- Iskolai rádiós megemlékezés: Széchenyi- nap és Szent Gellért-nap (szept.24.) 

      (Felelősök: a DÖK, Nagy Péter) 

- Közös keresztelő 

- A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének 

megkezdése (Felelősök: szaktanárok) 

- Az angol nyelvi tábor szervezésének megkezdése (tanulói igény szerint) 

 

Október 

 

- A zene világnapja (okt.1.): megemlékezés az ének-zene órák keretében 

(Felelős: Lovászné Szűcs Mária) 

- Ministránstalálkozó (okt.6. Felelős: Nagy Péter)  

- Az aradi vértanúk napja (okt.6.): megemlékezés osztályfőnöki és történelem 

órákon, az iskola aulájának feldíszítése az ünnepre. (Felelősök: 

osztályfőnökök, szaktanárok) 

- Nevezések a MPI által hirdetett tanulmányi versenyekre (Felelősök: 

szaktanárok) 

- Iskolai ünnepség: megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról 

(Okt.19. Felelősök: 7.a o, of.: Nagy Péter, 7.b o., of.: Lovászné Szűcs Mária, 

hangosítás: Nagy Zsolt) 

- Teremtésvédelem: az állatok világnapja 

- A Rózsafüzér hónapja (Meghívott előadó: Varga Bertalan domoszlói 

plébános) 

 

November 

 

- Mindenszentek, halottak napja 

- Szent Márton-nap (nov.9.): lampionos felvonulás (Felelősök: hitoktatók) 
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- A versenykiírások figyelemmel kísérése, a tanulók felkészítés a középiskolák 

által meghirdetett tantárgyi versenyekre, valamint az Országos Angol és 

Német Nyelvi Verseny iskolai fordulójára (Felelősök: szaktanárok) 

- Felkészülés az Egri Főegyházmegye Regionális Hittan Csapatversenyére  

(Felelős: Nagy Péter) 

- Házi szaktárgyi versenyek indítása (Felelősök: szaktanárok) 

- Adventi koszorúkészítő kézműves foglalkozás (nov.30. Felelősök: hitoktatók) 

 

December 

 

- Pályaválasztási szülői értekezlet 

- Adventi sportnapok (Felelős: Nagy Zsolt) 

- Szent Miklós napja (dec.6.) 

- Mikulás-délután (Felelősök: osztályfőnökök, DÖK) 

- Szeplőtelen Fogantatás napja (dec.8) 

- Advent – készülődés az ünnepre; Közös gyertyagyújtások az iskolában és a 

templomban (Felelősök: hitoktatók, osztályfőnökök) 

- Betlehemkészítő verseny (Felelősök: hitoktatók) 

- Karácsonyi lelki nap (Felelősök: hitoktatók, osztályfőnökök) 

 

Január  

 

- Vízkereszt (jan.6.) 

- Az első félév értékelése, zárása 

- Árpád-házi Szent Margit ünnepe (jan.18.) 

- A magyar kultúra napja (rádiós műsor)  

(Felelősök:  5.a, of.: Nagy Zsolt, 5.b, of.: Nagyné Deli Mónika) 

 

Február  

 

- Gyertyaszentelő Boldogasszony napja (febr.2.) 

- Balázs-áldás (febr.3.) 

- Iskolai hittan verseny szervezése (Belon Gellért) 

(Felelős: Nagy Péter) 

- Kistérségi Kazinczy-verseny a Teleki Blanka Általános Iskolában  

(Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária) 

- A második szülői értekezlet megtartása (Felelősök: osztályfőnökök) 

- Farsangi kupa (Felelős: Nagy Zsolt) 

- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr.25.) 

      Megemlékezés órakeretben, a tanulók életkorának megfelelően (Felelősök: 

szaktanárok) 

- Az OATV iskolai fordulója 7-8. o. (Felelősök: Bálint Ágnes, Eperjesiné Csík 

Beáta) 
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- Teremtésvédelem: vizes élőhelyek 

 

Március 

 

- Keresztút - Húsvétig minden péntek délután (Felelős: Nagy Péter) 

- Hamvazószerda, Nagyböjt (márc.6.) 

- Húsvéti lelki nap 

- Városi ünnepség: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

(Felelősök: 6-7-8. évfolyamos tanulók, osztályfőnökök, szaktanárok)               

- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny megyei fordulója  

(Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária) 

- Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (márc.25.) 

Teremtésvédelmi nap: A víz (Vetélkedő) 

 

Április  

 

- A költészet napja (megemlékezés magyar irodalom és ének-zene órákon  

(Felelősök: szaktanárok) 

- Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny (Felelősök: szaktanárok) 

- Emlékezés a holokauszt áldozataira (ápr.16.)  

Megemlékezés történelem és osztályfőnöki órák keretében, a tanulók 

életkorának megfelelően (Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök) 

 

Május 

 

- Bérmálkozás (Tanulói igény szerint) 

- Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon (máj.22.) 

- Kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon (máj.29.) 

- Osztálykirándulások szervezése és lebonyolítása (Felelősök: osztályfőnökök) 

- A tanulók versenyeredményeinek, megyei és országos helyezéseinek 

összeírása a  

    „Jó tanuló, jó sportoló” önkormányzati fogadásra (szaktanárok, 

osztályfőnökök) 

- Az angol nyelvi tankönyvek és munkafüzetek előzetes megrendelése a 

kiadótól a szülőkkel történő egyeztetés alapján 

 

Június 

 

- Elsőáldozás (jún.2)  

- Bérmálkozás (Tanulói igény szerint) 

- A Nemzeti Összetartozás Napja (rádiós műsor)  
Felelősök: : 8.a o., of.: Tóthné Sőrés Julianna, 8.b o., of.: Farkas Fruzsina) 
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- Előkészítő foglalkozások a „Határtalanul” kirándulásra (Felelősök: Nagy 

Péter, Nagy Zsolt) 

- Az egri Bazilikában a Te Deum-on részt vevő tanulók kiválasztása 

tanulmányi munkájuk és hitéleti tevékenységük alapján (hitoktatók, 

osztályfőnökök) 

Ballagás (Felelősök: a 7. évfolyam tanulói, osztályfőnökök: Nagy Péter, 

Lovászné Szűcs Mária; hangosítás: Nagy Zsolt) 

- Bizonyítványok, anyakönyvek megírása, naplók zárása 

- Tanévzáró ünnepség – Te Deum 

- Tanulmányi kirándulás Angliába (Tanulói igény esetén. Felelős: Bálint 

Ágnes) 

 

 

 

Füzesabony, 2018. 09. 07. 

 

  

  

 Lovászné Szűcs Mária 

                                                                              humán munkaközösség-vezető 
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FELSŐ TAGOZATOS REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG: 

Tóthné Sőrés Julianna munkaközösség vezető 

 

HELYZETELEMZÉS: 
 

Mk. tagok Term. 

ismeret 

Földrajz Biológia Matematika Fizika Kémia Infor- 

matika 

Farkas  

Fruzsina 

 7.a,b 

8.b 

     

Geda  

Gáborné 

  5-8. 

évfolyam 

    

Ivánné  

Rédei 

Marianna 

   5.a 

6.b 

7.a 

8.a 

  4-8.  

évfolyam 

 

Nagyné 

Deli 

Mónika 

   5.b 

6.a 

7.b 

8.b 

   

Nagy 

István 

 

    7-8. 

évfolyam 

  

Tóthné 

Sőrés 

Julianna 

5. 

évfolyam 

8.a      

Kádas 

Imre 

6. 

évfolyam 

      

Mészáros 

Krisztina 

      4-8. 

évfolyam 
 

 

A 2018/19. tanévben a reál tantárgyak tanítása az informatika kivételével 

/Műszaki kiadó/ az Oktatás Fejlesztési Intézet kiadványaiból történik.  

 

 

A munkaközösség főbb céljai a tanévre: 

- kapcsolattartás a természettudományos tantárgyak között 

- az alapkészségek fejlesztése, szakterületünk tanulási módszereinek 

javítása  

- a tanulmányi versenyek kiírása és lebonyolítása 

-  a tehetséges tanulók versenyekre felkészítése 
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- differenciált foglalkozás tartása a gyengébb képességű tanulóknak 

- pályaorientációs programok szervezése 

- a tanulók tudásszintjének felmérése és értékelése  

- projektoktatást segítő témahetek szervezése  

 

Szeptember: 

-Az éves program megbeszélése, elfogadása. 

-A szaktantermek dekorálása. 

-A tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése.  

 -A tanulók tankönyveinek felszereléseinek ellenőrzése.  

-A délutáni foglalkozások /felvételi előkészítő 8. osztályosoknak, 

korrepetálások/ megszervezése. 

-Jelentkezés elküldése az Állatok Világnapja vetélkedőre. 

Határidő: szeptember 20. 

-Szeptember 29-én a hetedik és nyolcadikos tanulóknak programok szervezése a 

Kutatók Éjszakájára.  

 Felelős: Nagyné Deli Mónika 

-Nevezés a CURIE Országos Környezetvédelmi Csapatversenyre  

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

-Őszi sportversenyek indítása 

Felelős: Kádas Imre 

 

Október: 

 -Állatok Világnapja vetélkedő a Miskolci Herman Ottó Katolikus Általános 

Iskola és a Miskolci Állatkert szervezésében /5 fős csapat/ 

Időpont: október 4. 

Felelős: Geda Gáborné  

-On-line Iskolai regisztráció a Pénz7 –re. 

November: 

-Nevezések elküldése a Zrínyi Ilona Országos Matematika versenyre 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

-Üzemlátogatás – a pályaorientáció jegyében /együttműködés a 

diákönkormányzattal/ 

Felelősök: 7-8. osztályfőnökök 

-Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre 

Felelős: Nagy István 

 -A Remenyik Zsigmond Középiskola által meghirdetett informatika verseny I. 

fordulójának lebonyolítására.  

 -Részt veszünk az EKE Gyakorlóiskolája által hirdetett on-line informatikai 

verseny I. fordulóján. 
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Felelős: Ivánné Rédei Marianna  

-Nevezés a Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematika 

Versenyre. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 

December: 

 -8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbelire – előzetes felkészítés, 

korrepetálás 

Felelős: szaktanárok 

-Adventi hét - készülődés a lelki napra, karácsonyra 

 

Január: 

-A központi írásbeli feladatok megírására. 

-Az első félév értékelése, zárása. 

- Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematikai Verseny iskolai 

fordulója. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

-On-line informatikai verseny I-II. forduló  8. osztályosnak a Remenyik 

Zsigmond Középiskola szervezésében. 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 

Február: 

-Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny területi forduló lebonyolítása 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 -A Hevesy György kémiaverseny iskolai forduló megrendezése. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

-Varázstorony vetélkedő 7. osztályosoknak 

Felelős Nagy István 

-Az INFÓKA verseny kiírása és az I. forduló megtartása 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

-A „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét /február 25 – március 1./  

-Előzetes felkészülés osztályfőnöki órákon az előző évben kapott 

segédanyagokból /4-8. osztály/ 

 -Vetélkedő szervezése a nyolcadikos tanulóinknak az Andrássy György 

Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolából meghívott szakos kolléganő 

segítségével.   

 Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 

Március: 

-5 – 6. osztályosok matematikai versenye – POK Heves megyei szervezetének 

szervezésében. 

Felelős: szaktanárok 
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 -FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT /március 18 – 22./ kapcsolva a VÍZ 

VILÁGNAPJA programjához.  

-Projektmunka készítés a VÍZ GLOBÁLIS PROBLÉMÁJA témában /5-8. 

osztály/. 

Felelős: Tóthné Sőrés Julianna 

-Látogatás szervezése a Füzesabonyi Vízmű szennyvíztisztító telepére /5-8. 

osztály/ 

Felelős: Kádas Imre és Tóthné Sőrés Julianna 

-A helyi tapasztalatok felhasználásával iskolai vetélkedő a felsősöknek. 

 Témája: Településünk és környékének vízrajzi adottságai és vízgazdálkodása. 

Felelős: Tóthné Sőrés Julianna és Geda Gáborné  

-„A víz élet!”- Plakátok készítése és kiállítás szervezése az aulában 

/együttműködés az alsós munkaközösséggel/ 

Felelős: Tóthné Sőrés Julianna 

-Sárik Tibor Emlékverseny 7. osztályosoknak az EKE szervezésében. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 

Április: 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT: /április 8 - 12./  

-Az INFÓKA verseny II. fordulójának lebonyolítása  

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

-Az internet veszélyei – előadás a 7 - 8. osztályos tanulóinknak 

Felelős: Mészáros Krisztina 

 -PowerPoint rajzverseny – Témája: Védd a természetet! 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna és Tóthné Sőrés Julianna  

-NETFIT - mérések  

Felelős: Kádas Imre 

A FÖLD NAPJA április 22.  

-Szemétszedés iskolánk környékén. 

Felelős: Geda Gáborné, Tóthné Sőrés Julianna 

 

 

Május: 

-Madarak és fák napja - rajzok készítése, kiállítása az alsós munkaközösséggel 

együttműködve. 

Felelős: Tóthné Sőrés Julianna  

-OKÉV mérés /szaktanárok/ 

-Az osztályok tanulmányi kirándulásának előkészítése és lebonyolítása. 

/osztályfőnökök/ 

-A „Határtalanul” program előkészítő foglalkozásai 

Felelős: Kádas Imre 

Az éves munka értékelése, a tanulók által elért eredmények összegzése. 
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Június: 

-A Nemzeti Összetartozás napja 

-Határtalanul program- a hetedikesek kirándulása. 

 

 

2018. szeptember 6. 

 

 

                                                                            Tóthné Sőrés Julianna 

       reál munkaközösség-vezető 
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ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG: 

Krizsán Tiborné munkaközösség vezető 

 

Az alsós munkaközösség tagjai: 

Izsold Lászlóné igazgató-helyettes 

Tóth Tünde 1. a  

Czakóné Püspöki Ilona 1. b 

Ötvösné Perge Edit 2. a 

Poczok Erzsébet 2. b 

Jacsó Emilné 3. a 

Gregusné Szentgyörgyi 

Éva 

3. b 

Dr. Szűcs Attiláné 4. a 

Krizsán Tiborné 4. b 

Mártonné Szabó 

Gabriella 

1. sz. napközis csoport 

vezetője 

Sári Ildikó 2. sz. napközis csoport 

vezetője 

Tóth – Török Erika 3. sz. napközis csoport 

vezetője 

 

Alapvető céljaink, feladataink: 

 A ránk bízott gyerekek nevelése, élményalapú tanítása. Ezzel 

összefüggésben a nevelő és oktató munkánk során az ismeretek 

tárgyilagos és többoldalú közvetítése.  

 Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi 

követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a kompetencia 

fejlesztésére. 

 A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló 

egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét. Igyekszünk minden gyereknek a tudásszintjéhez, tehetségéhez 

passzoló, egyénre szabott feladatot adni. 

 A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük, 

törekszünk a folyamatos együttműködésre. A szülőket és a tanulókat az 

őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződjünk. Aktív 

sportolásra való biztatás a mindennapos testnevelési órákon. 
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Kiemelt céljaink: 

 Magas színvonalú nevelés és oktatás. A DFHT tanítási-tanulási stratégia 

eredményes alkalmazása. 

 Környezetünk tudatos védelme, szépítése, megóvása, különös tekintettel a 

növények, az állatok, a víz, a levegő, a talaj fontosságára. A 

környezettudatos magatartás kialakítása, teremtésvédelmi programok 

szervezése. 

 Neveltségi szint emelése, erkölcsi normák betartása. A tanulók közötti 

viselkedés kultúra, tolerancia javítása, a szeretetre való nevelés. 

 A kompetencia alapú oktatás, digitális oktatás kiszélesítése. Interaktív 

tábla használata a tanítási órákon. 

 

Kiemelt feladataink a tanévben: 

1. A keresztény szellemiség és erősítése 

 A tanulók személyiségének kialakításakor meghatározó szerepe van 

a pedagógusok személyes példaadásának, hiteles keresztény 

életének. Törekszünk ezeket mindennapi életünkben szem előtt 

tartani. 

 A misék látogatottságának erősítése. 

 Az első évfolyamon az imádságok megtanítása. 

2. A Komplex Alapprogram bevezetése alsó tagozaton 

 Törekszünk a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás 

megerősítésére. 

 Célunk a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói 

csoportok hatékony kezelése. 

 Az eddigi hatékony módszereinket megtartva nyitunk az új tanítási-

tanulási stratégiák felé. 

3. A párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása 

 Közösen összeállított gyakorló feladatsorok és felmérők készítése, 

értékelése. 



43 

 

 Tapasztalatcserék. 

 Tanmenetek egyeztetése. 

4. Kapcsolattartás az óvodával 

 Kölcsönös látogatások. 

 Tájékoztatás tartása az iskolánkról. 

 Ovi-suli napok szervezése. Nagycsoportos óvodások bevonása 

iskolai programokba. 

5. Együttműködés a szülőkkel 

 Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap tartása. 

 Szülők meghívása ünnepségekre, bevonásuk különböző 

rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. 

 Szülők részvétele gyalogtúrákon, kerékpártúrákon. 

6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Differenciált óravezetés. Változatos munkaformák alkalmazása. 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

 Egyéni foglalkoztatások, tanulópárok megszervezése. 

7. A szabadidő hasznos eltöltése 

 Rendszeres tájékoztatás a város kulturális rendezvényeiről, a 

könyvtár gyermekeknek szervezett programjairól. 

 Könyvajánlások, az olvasás és a könyvek megszerettetése. 

Kulturális értékek megóvása. 

 Színház-, múzeumlátogatás. Kirándulások, túrák szervezése. 

Zeneiskolai programok, hangversenyek, meghallgatása. 
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Munkaközösségi feladatok havi bontásban 

 

SZEPTEMBER 

 

Feladat Felelős 

Munkaközösségi értekezlet 

Az éves program megtervezése, 

elfogadása 

Krizsán Tiborné 

Veni Sancte (szept.3.)  

Házirend ismertetése. Tűz- és 

balesetvédelem (szept. 3.) 

Osztályfőnökök 

Törzslapok kitöltése. Elsős osztályfőnökök 

 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 

elkészítése. 

Minden pedagógus 

A levelezős feladatmegoldó 

versenyekre való igény felmérése, 

jelentkezési lapok elküldése.  

2-4. osztályos osztályfőnökök 

 

Teremrendezés, díszítés Osztályfőnökök 

Kisboldogasszony napja (szept.8.)  

Táskaszentelés (szept. 16.)  

Túra szervezése alkalmanként Tóth Tünde 

 

Templomtúra két keréken szervezése 

alkalmanként 

Ötvösné Perge Edit 

Játékos, interaktív délutáni program: 

„Közlekedés robottal” 

Mártonné Szabó Gabriella 

Tóth – Török Erika 

Rózsafüzér készítő verseny  Ötvösné Perge Edit 

Színházbérlet vásárlása az egri 

Gárdonyi Géza Színház előadásaira 

Osztályfőnökök 

Összevont- és osztályszintű szülői 

értekezletek (szept. 18.) 

Iskolavezetés 

Osztályfőnökök 

Széchenyi –és Szent Gellért Nap méltó 

megünneplése. Mise, rádiós műsor, 

emléktábla koszorúzása. (szept. 21.) 

Iskolavezetés 

Papírgyűjtés. (szept. 26.) Osztályfőnökök 

A mese világnapja (szept. 28.)  

 Megemlékezés osztályszinten 

Osztályfőnökök 

 

 

OKTÓBER 
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Feladat Felelős 

Zenei Világnap (okt. 1.) 

Megemlékezés az ének-zene órák 

keretében 

Éneket tanító alsós nevelők 

Assisi Szent Ferenc emléknap, az 

állatok világnapja 

 Filmvetítés (okt. 5.) 

Munkaközösség 

Rózsafüzérek kiállítása   

Az aradi vértanúk napja (okt. 8.) 

Ünnepi műsor - 4. évfolyam 

Dr. Szűcs Attiláné 

DIFER mérések előkészítése (okt. 12.) Első osztályos nevelők 

 

Október 23. Nemzeti ünnep 

Iskolai ünnepség 

 

A tanév során a nagycsoportos 

óvodások bevonása iskolai 

programokba 

 

„Mindenszenteki mécsesek” 

Kézműves foglalkozás (okt. 26.) 

Ötvösné Perge Edit 

Czakóné Püspöki Ilona 

Krizsán Tiborné 

 

 

NOVEMBER 

 

Feladat Felelős 

Az elsős nevelők beszámolója az 

óvodások beilleszkedéséről. Az 

óvónők tájékozódó látogatása az 

elsősöknél. 

 

Szent Márton Nap  

Márton napi libaságok – kézműves 

foglalkozás, batyus délután, esti 

lampionos felvonulás a 

templomhoz.(nov. 12.) 

Munkaközösség 

Árpád-házi Szent Erzsébet emléknap 

Verses megemlékezés (nov. 19.) 

 

Ötvösné Perge Edit 

 

Nyelvész - levelezős versenyre 

jelentkezés 

Jacsó Emilné 

Fogászati vetélkedő – 2. 3- 4. osztály  

(nov. 29.) 

Czakóné Püspöki Ilona 

 



46 

 

DECEMBER 

 

Feladat Felelős 

Adventi gyertyagyújtások az iskolában 

(dec. 3. 10. 17. 21.) 

Hitoktatók 

Adventi készülődés –  

Adventi koszorúk készítése (dec. 1.) 

Munkaközösség 

Szent Miklós napja 

Délelőtt a Mikulás meglátogatja az 

osztályokat (dec. 5.) 

Osztályfőnökök 

 

Mikulás- délután (dec. 5.) Osztályfőnökök 

Karácsonyi lelki nap, 

Karácsonyi ünnepi műsor az iskolában 

és a templomban (dec. 21.) 

Hitoktatók 

4.évfolyamos osztályfőnökök: 

Dr. Szűcs Attiláné, Krizsán Tiborné 

 

 

JANUÁR 

 

Feladat Felelős 

Vízkereszt (jan. 6.)  

A magyar kultúra napja  

Rádiós műsor (jan. 21.) 

 

A félévi értesítők kiosztása  Osztályfőnökök 

Az eredmények tükrében a további 

feladatok meghatározása 

Osztályfőnökök 

Levelezős versenyek figyelemmel 

kísérése 

Osztályfőnökök 

 

 

FEBRUÁR 

 

Feladat Felelős 

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja 

 (febr. 2.) 

 

Balázs-áldás (febr. 3.)  

Szülői értekezletek Osztályfőnökök 

Tanulmányi házi versenyek rendezése 

Matematika, hangos olvasás 

Munkaközösség 

Farsangi bál Osztályfőnökök 

Nyelvész verseny iskolai forduló Jacsó Emilné 

Az alsósok számára meghirdetett 

kistérségi vagy megyei versenyekre 

Krizsán Tiborné 
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való jelentkezés 

 

 

MÁRCIUS 

 

Feladat Felelős 

Hamvazószerda (márc. 6.)  

Nőnapi rádiós műsor (márc. 8.)  2. évfolyamos osztályfőnökök: 

Ötvösné Perge Edit, Poczok Erzsébet 

Nemzeti ünnepünk – március 15. 

Iskolai ünnepség 

Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál 

Emlékhely kialakítása a Széchenyi 

falnál 

 

Teremtésvédelmi program - 

A víz világnapja alkalmából vetélkedő 

rendezése alsós tanulóinknak. (márc. 

20.) 

 

Munkaközösség 

Matematika verseny Kompolton alsó 

tagozatosoknak 

Matematikát tanító pedagógusok 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja  

(márc. 25.) 

Teremtésvédelmi nap (márc. 24.) 

Minden pedagógus 

 

 

ÁPRILIS 

 

Feladat Felelős 

Leendő első osztályos nevelők 

látogatása a nagycsoportos óvodai 

foglalkozásokon. 

Nagycsoportos óvodások látogatása az 

iskolában. 

Leendő elsős osztályfőnökök 

Nyílt nap Minden pedagógus 

OVI-SULI programok leendő 

elsősöknek. 

Munkaközösség 

Hangos olvasási verseny Kálban alsó 

tagozatosoknak 

Magyart tanító alsós pedagógusok 

A költészet napja (ápr. 11.) 

Megemlékezés osztályszinten 

Osztályfőnökök 

Húsvéti lelki nap (ápr. 15.) Hitoktatók 
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A Föld napja  

Plakátkészítés, kiállítás. (ápr. 24.) 

Osztályfőnökök 

 

 

MÁJUS 

 

Feladat Felelős 

Anyák napi ajándékkészítés 

Anyák napi műsor a templomban  

Osztályfőnökök 

Ötvösné Perge Edit 

Madarak és fák napja   DÖK 

Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök 

Gyereknap 

Közös iskolai program 

Minden pedagógus 

 

 

JÚNIUS 

 

Feladat Felelős 

Elsőáldozás (jún.2.) – 4. osztályosok Hitoktatók 

Pedagógusnap  1.évfolyamos osztályfőnökök: 

Czakóné Püspöki Ilona, Tóth Tünde 

Környezetvédelmi világnap (jún. 5.)  

Teremtésvédelmi program 

Munkaközösség 

Év végi bizonyítványok megírása,  

szöveges értékelés első osztályban 

Osztályfőnökök 

A tanulók versenyeredményeinek 

összeírása a „Jó tanuló, jó sportoló” 

önkormányzati fogadásra 

Osztályfőnökök 

Tanévzáró ünnepség 

Te Deum 

3.. évfolyamos osztályfőnökök: 

Gregusné Szentgyörgyi Éva, Jacsó 

Emilné 

 

 

Füzesabony, 2018. szeptember 4. 

 

 

           Krizsán Tiborné 

        alsós munkaközösség-vezető 
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE: 

Kádas Imre DÖK patronáló tanár 

 

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére 

jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős 

programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program 

kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK 

önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.  

  

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük.  

  

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, 

hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diák-önkormányzati 

jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a 

diákönkormányzat feladatai az iskolában.  

  

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban 

az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez 

azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez 

szükséges információkat, eszközöket.  

  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt 

lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a 

programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.  

  

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk.  

  

Szeptemberben, januárban és júniusban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk 

iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról, beszámolunk 

az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk álló feladatokról.  
   

Célunk:  

  

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A 

tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos 

rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új 

elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.  
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- Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása 

érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének 

ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget.  

  

- Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak 

összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és 

témahetek programjainak közös tervezése.  

  

  

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:  

   

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a 

nevelőtestületben és az iskolaközösségben.   

  

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső 

kommunikációs csatornái:   

  

- az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, 

versenyek stb./   

  

- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az 

őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, 

diákgyűlések alkalmával   

  

- rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a helyi újságokban az 

aktualitásoknak megfelelően: diákcikkek, rajzok, fotók, információk az 

iskolai életről, élménybeszámolók   

   

3. A társadalmilag hasznos munkák irányítása:   

    

- papírgyűjtés ősszel 

- hasznos elem gyűjtése folyamatosan   

  

4. Kulturális rendezvények segítése:   

    

- iskolai ünnepélyek   
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- rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok 

szervezése   

- Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel   

  

5. Sportrendezvények, kirándulások lebonyolítása  

  

6. Egyéb tevékenységeink:  

  

- versenyek (tanulmányi, sport) lebonyolításában való részvétel  

                        

- közös programok iskolán kívüli szervezőkkel  

  

- kapcsolat a helyi újsággal  

  

  

       

Szervezeti felépítés  

  

  

Diákönkormányzatot segítő tanár: Kádas Imre 

  

DÖK elnök: választás útján, szeptember 24-én 

  

Osztályok DÖK képviselői: 

5.a: Kiss-Nagy Ábel, Trungel Noémi 

5.b: Molnár Hanna, Ferencz Boglárka 

6.a: Bocsi Dóra, Bozsik Gabriella 

6.b: Mihály Bence, Váradi Vanda 

7.a: Németh Sára, Albert Fanni 

7.b: Bocsi Levente, Kovács Máté 

8.a: Helli Kiara, Bocsi Bálint 

8.b: Kulina Szamanta, Tasi Zsanett 

 

 



52 

 

Éves munkaterv  

    

SZEPTEMBER  

  

• DÖK alakuló ülés (a Házirend felülvizsgálata) 

• DÖK elnök jelöltek, képviselők választása 

• az éves programterv megbeszélése, programjavaslatok 

• Széchenyi nap és Szent Gellért nap: szeptember 24. 

• Papírgyűjtés: szeptember 26. 

 

 

OKTÓBER  

  

• DÖK gyűlés (az éves program kiegészítése a DÖK elnök 

programja alapján) 

• Zenei Világnap Október 1.  (október 2-án rádiós vetélkedő)   

 

 

NOVEMBER  

  

• színházlátogatás szervezése 

• Pályaválasztási Fórum  

• Pályaorientációs nap. Üzemlátogatások szervezése. 

  

 

DECEMBER  

  

• DÖK gyűlés  

• Szent Miklós napja: december 6-7. (Mikulás látogatása az 

osztályokban – vetélkedők – Zenés táncmulatság) 

• Adventi témahét: december 10-14. (Adventi kézműves 

foglalkozások – Nemzetek Karácsony Vetélkedő –– Karácsonyi 

Lelki nap) 

 

   

JANUÁR  

  

• DÖK gyűlés. A féléves munka értékelése. Farsangi előkészületek. 

• Vallások Világnapja Január 19-én.   
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FEBRUÁR  

  

• SZMK szülői értekezlet: Farsang 

• Farsang: február 8.  

  
 

MÁRCIUS  

  

• színházlátogatás szervezése 

  

 

ÁPRILIS  

  

• Fordított Nap: április 1.   

• Tánc Világnapja  

  

 

MÁJUS  

  

• DÖK gyűlés  

• Madarak és Fák napja  

• Múzeumok Világnapja Május 18.  

• tábori előkészületek   

  

 

JÚNIUS  

  

• Gyermekhét: május 27. – május 31. 

(délutánonként sport, ügyességi és kulturális programok, 

zárásként családi délután, este DISCO) 

• DÖK gyűlés (az éves munka értékelése)  

 

 

2018. szeptember 7. 

 

 

    Kádas Imre 

   DÖK patronáló tanár 
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 

Mártonné Szabó Gabriella GYIV felelős 

 

Iskolai gyermekvédelmi munka célja és feladata a 2018/2019-es tanévben. 

 

Cél: 

1.  A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, 

egészségi fejlődésének előmozdítása, támogatása. 

2.  Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. 

3.  Jogaik érvényesülésének biztosítása. 

4.  Hátrányos helyzet észrevétele. 

5.  A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, 

segítése a helyi támogatások rendszerében. 

 

Állandó feladatok: 

1. Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

rendszerrel. 

2. Javaslattétel az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti 

gondozásra. 

3. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, családjaikkal való 

törődés. 

4. Családlátogatás a segítségre szoruló családoknál. 

5. A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődésének nyomon 

követése, családlátogatás. 

6. Fogadóóra hetente szerda: 1140 h-tól 1330 h-ig  

7. A családgondozóval konzultáció, tapasztalatcsere, egymás segítése. 

8. Havonta egy alkalommal esetmegbeszélés a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál 

9. Rendőrséggel, védőnőkkel való rendszeres kapcsolattartás 
 

 

A munkaterv feladatai havi bontásban a 

2018/2019-es tanévre 

 

Szeptember 
 

1-2.hét: A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának 

felülvizsgálata. Megbeszélés az osztályfőnökökkel, családgondozóval. 

Jelzőrendszer működtetése 

3. hét: Kapcsolatfelvétel a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival. 

4. hét: Szülők tájékoztatása az igényelhető szociális segélyekről 
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Október 

 

1. hét: Kapcsolatfelvétel az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, 

megbeszélés az iskolába került hátrányos helyzetű gyerekek problémáiról 

2. hét: Kapcsolatfelvétel a védőnővel. Családlátogatás a rászoruló tanulóknál az 

osztályfőnök kíséretével 

3. hét: Egészségtudatos életmódra való ösztönzés-egészségvetélkedő szervezése 

4. hét: Esetmegbeszélésen való részvétel. 

 

November 
 

1. hét: Szent Erzsébet napja alkalmából adománygyűjtés 

2. hét: Bukásra álló tanulók számbavétele. Az osztályfőnökök felkérése, hogy 

tájékoztassák a szülőket gyermekük tanulmányi eredményéről. Családlátogatás a 

rászoruló tanulóknál az osztályfőnök kíséretével 

3. hét: Beszélgetés a szaktanárokkal a bukásra álló tanulók felzárkóztatásáról. 

4. hét: Tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásainak áttekintése, 

osztályfőnökökkel családlátogatás a hiányzások megszüntetése érdekében. 
  

December 
 

1. hét: Karácsonyi Szeretetcsomagok - névsor elkészítése, leadása a 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Vöröskereszt részére. – osztályfőnökökkel 

közösen. 

2. hét: A karácsonyi ajándékkészítő délután szervezése.  

3. hét: Karácsonyi ünnepély, szeretet érzésének erősítése. 
 

Január 

 

1. hét: Beszélgetés a 8. osztályos hátrányos helyzetű tanulókkal a 

pályaválasztásról 

2. hét: Családlátogatás az igazolatlanul mulasztó alsós tanulóknál az 

osztályfőnök kíséretével 

3. hét:  A bukott tanulók számbavétele, problémára megoldás keresése.  

4. hét:  Egyéni beszélgetés a HH, HHH-s gyermekek szüleivel. 

 

Február 
 

1. hét: Farsangi karneválon való jelmezes részvétel segítése. 

2. hét: Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal problémáik 

meghallgatása, javaslattétel. 

3. hét: Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulók szüleivel-aktualitások 

számbavétele. 

4. hét: Az aktuális problémák megoldása. 
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Március 
 

1. hét: Játékos vetélkedő szervezése a drog és a cigaretta káros hatásairól 

2. hét: Szükség szerinti családlátogatás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával. 

3. hét: Hátrányos és veszélyeztetett tanulók nyomon követése. 

4. hét: Védőnővel való aktualitások megbeszélése. 

 

Április 
 

1. hét: Osztályfőnökökkel esetmegbeszélés az osztályukat érintő hátrányokkal 

küzdő tanulók problémáiról. 

2. hét: Életvezetési tanácsok a hátrányos helyzetű tanulók számára. 

3. hét: Családlátogatás az igazolatlanul mulasztó felső tagozatos tanulóknál az 

osztályfőnökökkel. 

4. hét: Osztályzatok áttekintése a hátrányos helyzetű tanulóknál. 

 

Május 
 

1. hét: Bukásra álló tanulók számbavétele. Az osztályfőnökök felkérése, hogy 

tájékoztassák a szülőket gyermekük tanulmányi eredményéről. Családlátogatás a 

rászoruló tanulóknál az osztályfőnök kíséretével 

2. hét: Gyermekjóléti Szolgálattal közös esetmegbeszélésen való részvétel. 

3. hét: Beszélgetés a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal a 8. osztályban. 

4. hét: Szakszolgálathoz küldött tanulók szakvéleményének megismerése.  

 

Június 

 

1. hét: Szabadidős nyári tevékenységi formák szervezése, tájékoztatás a 

gyermekek és a szülők részére. 

2. hét: Nyári balesetvédelmi megelőzési program szervezése a rendőrség 

bevonásával. 

3. hét: Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás a szülők részére. 

4. hét: Hátrányos helyzetű tanulók táboroztatása 
 

Július- Augusztus 

 

A nyári szünetben folyamatos kapcsolattartás a gyámügyi előadóval és a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával. 

 

2018. szeptember 7. 

 

  Mártonné Szabó Gabriella 

    GYIV felelős 
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VII. ÖSSZESÍTETT, HAVI LEBONTÁSÚ ÉVES MUNKATERV, A 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK, AZ ÖTM, A GYIV ÉS A DIÁKÖN-

KORMÁNYZAT MUNKATERVEI ALAPJÁN. 

 

Szeptember 
 

03. Veni Sancte – Ünnepélyes tanévnyitó mise. Felelős: 

Szemenyei Péter Plébános úr 

 Ünnepélyes tanévnyitó a Római Katolikus Templomban.  

Felelősök: Tóthné Sőrés Julianna, 8. osztályok  

03. Szülői értekezletek az l. osztályokban. Felelősök: 

osztályfőnökök: Tóth Tünde, Czakóné Püspöki Ilona 

 03-07.  Kötelező órában tartott szakkörök, vállalt délutáni  

   foglalkozások indítása. Felelősök: foglalkozások vezetői 

05. SNI-s tanulók listájának áttekintése, pontosítása, lehetséges 

csoportok összeállítása. Végleges csoportlista leadásának 

határideje. Felelős: Bata Teodóra 

07. DÖK alakuló foglalkozása. Ideje: 15 óra. Felelős: Kádas 

Imre 

07. Munkaközösségek, az ÖTM, a DÖK és a GYIV munka-

tervének módosítási és leadási határideje. Felelősök: mk. 

vezetők, ÖTM vezető, DÖK patronáló tanár, GYIV felelős 

07. Reggeli felügyeleti, bejáró ügyeleti, kerékpárral történő 

iskolába járás, magántanulói és egyéb kérelmek leadási 

határideje. 

07. Dokumentációk elkészítése /foglalkozási tervek, egyéni 

fejlesztési tervek/ Felelősök: osztályfőnökök, érintett 

szaktanárok 

07. Kompetencia órák foglalkozási tervének leadása, 

témakörök megjelölésével, dátummal. Felelősök: 

osztályfőnökök 

08. Kisboldogasszony napja. Felelősök: hit- és erkölcstan 

szakos tanárok 

12. SZMK szülői értekezlet. Felelős: Nagy István igazgató 

Időpont: 17 óra 

13. Munkaterv. A vezetők által összeállított végleges munkaterv 

megvitatása, a tanévre szóló havi lebontású munkaterv 

elfogadása. Időpont: 14 óra 30 perc Felelős: Nagy István 

igazgató 

13. SZMK névsor leadási határideje. Felelősök: 

osztályfőnökök 
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14. 2H-3H-s, veszélyeztetett tanulók listájának elkészítése, 

leadása. Felelősök: Mártonné Szabó Gabriella GYIV felelős, 

osztályfőnökök 

14.  Osztálytermek dekorálása, folyosói dekorációk, faliújságok  

  elkészítése. Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok 

16.  Táskaszentelés. Felelős: Szemenyei Péter Plébános úr, hit- 

és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

18. Szülői Fórum – Igazgatói szülői tájékoztató a tanév 

feladatairól, tervezett programokról. Időpont: 16 óra 30 perc 

 Ezt követően szülői értekezletek osztályszinten.  

Időpontja: 17 óra 

20. Jelentkezés az Állatok Világnapja Vetélkedőre. Felelős: 

Tóthné Sőrés Julianna mk. vezető 

23. Az első és ötödik osztályos, valamint az újonnan érkezett 

tanulók tanulói törzslapjának kitöltése, feldolgozása. 

Felelős: Izsold Lászlóné Ig.-helyettes, érintett osztályfőnökök 

24. Iskolánk névadójának és az egyházi iskolák 

védőszentjének közös ünnepe. Szentmise és rádiós műsor. 

Széchenyi-nap. Diákelnök választás. Felelősök: Kádas Imre 

DÖK vezető tanár, Iskolai DÖK. Szent Gellért-nap. Felelős: 

Nagy Péter 

26.  Papírgyűjtés. Felelős: Kádas Imre DÖK patronáló tanár 

28. Tanmenetek, munkatervek összeállítása, elkészítése, 

leadása ellenőrzésre. Felelős: Nagy István igazgató 

28. Októberi statisztika kiadott táblázati lapjainak kitöltési 

határideje. Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok 

28. Mese világnapja. Osztályszintű rendezvények. Felelős: alsós 

osztályfőnökök 

30. A Szentírás Vasárnapja. Felelősök: Szemenyei Péter 

Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 

Folyamatos, tervezett:  

 Osztálymisék indítása, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Közös keresztelő. Felelős: Szemenyei Péter Plébános úr, hit- és 

erkölcstan szakos tanárok 

 Rózsafüzér készítő verseny. Felelős: Ötvösné Perge Edit 

 Túrák szervezésének indítása. Felelős: Tóth Tünde 

 Templomtúrák kétkeréken – a szervezés indítása. Felelős: Ötvösné 

Perge Edit 

 Az angol nyelvi tábor szervezésének megkezdése, igény esetén. 

Felelős: Bálint Ágnes 
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 Nevezés a Curie Országos Csapatversenyre. Felelős: Nagyné Deli 

Mónika 

 Többfordulós levelezőversenyek indítása. Felelősök: szaktanárok 

 A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének 

megkezdése Felelősök: szaktanárok 

 Őszi sportversenyek indítása: házi sportversenyek, Diákolimpia 

keretében zajló versenyek /labdarúgás, kézilabda/. Felelősök: Kádas 

Imre, Nagy Zsolt 

 Játékos interaktív délután. Közlekedés robottal. Felelősök: Mártonné 

Szabó Gabriella, Tóth-Török Erika 

 Színházlátogatások megszervezése osztálykeretben, igény szerint. 

Felelősök: osztályfőnökök  

 Programok szervezése a 7. és 8. osztályos diákoknak a Kutatók 

Éjszakájára - Eszterházy Károly Egyetem. Felelős: Nagyné Deli 

Mónika 

 A füzesabonyi „PATENT” újság folyamatos, havi szintű tájékoztatása 

az iskola eseményeiről. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 

 

október 
 

01. A Zene Világnapja. Megemlékezések az ének-zene órák 

keretében. Rádiós vetélkedő az 1. órában. Felelős: 

Lovászné Szűcs Mária, alsós tanítók, Kádas Imre  

 04.  Állatok Világnapja vetélkedő a Miskolci Herman Ottó  

   Katolikus Általános Iskola és a Miskolci Állatkert  

   szervezésében /5 fős csapat/. Felelős: Geda Gáborné 

05. Teremtésvédelem: Assisi Szent Ferenc Emléknap – 

Állatok Világnapja. Filmvetítés.  Felelős: alsós 

munkaközösség, hitoktatók  

06. Ministráns találkozó. Felelős: Nagy Péter 

08. Az Aradi Vértanúk Napja. Megemlékezés osztályfőnöki és 

történelem órákon, az iskola aulájának feldíszítése az 

ünnepre. A 4. osztályosok műsora. Felelősök: 

osztályfőnökök, szaktanárok, Dr. Szűcs Attiláné 

12. DIFER mérés előkészítése. Az első osztályosok 

diagnosztikai mérésében résztvevők kijelölése. Felelős: 

Tóth Tünde, Czakóné Püspöki Ilona 

13. Munkanap. Az október 22. hétfő bedolgozása. Hétfői 

órarend szerint. 

19. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

62. évfordulójáról.  
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Helye: tornaterem Időpont: 8 óra Felelősök: Nagy Péter 

Lovászné Sz. Mária, Nagy Zsolt  

24.  Iskolagyűlés. A tanév indítás tapasztalatai, az eddig elért  

   eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok  

   közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató 

 26.  „Mindenszenteki mécsesek” - kézműves foglalkozás.  

   Felelősök: Ötvösné Perge Edit, Czakóné Püspöki Ilona,  

   Krizsán Tiborné 

26.    Az első osztályosok diagnosztikai mérésében résztvevők             

jelentkeztetése az OH részére. Felelős: Nagy István igazgató 

 

Tervezett: 

 On-line Iskolai regisztráció a Pénz7 –re. Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 Rózsafüzér kiállítás és előadás a Rózsafüzér hónapjában. Meghívott 

előadó: Varga Bertalan domoszlói plébános. Felelős: humán 

munkaközösség 

 DÖK gyűlés. Felelős: Kádas Imre 

 Nagycsoportos óvodások bevonása iskolánk egy-egy programjába. 

Felelősök: alsós munkaközösség 

 

Folyamatos:  

 Októberi statisztika elkészítése. 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Nevezés a középiskolák által meghirdetett tanulmányi versenyekre. 

Felelősök: szakos kollégák, 8. osztályos osztályfőnökök 

 Őszi sportversenyek a Diákolimpia keretében. Felelősök: testnevelők 

 Nevezések a POK Eger által hirdetett tanulmányi versenyekre. 

Felelősök: szaktanárok 

 

Őszi szünet: 2018. október 29. – november 02.  

  Utolsó tanítási nap: 2018. október 26. péntek 

  Első tanítási nap: 2018. november 05. hétfő  

 

 

november 
 

01-02. Mindenszentek és Halottak napja. 

05-09. Belső ellenőrzés indítása. Óralátogatások az első 

osztályokban. Felelősök: igazgató, igazgató-helyettesek 

10. Munkanap. A november 2. péntek bedolgozása. 

Pályaorientációs nap. Felelősök: Mk. vezetők, 7-8. 
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osztályfőnökök, Kádas Imre DÖK patronáló tanár, 

iskolavezetés 

12. Szent Márton Emléknap – Márton napi libaságok. 

Kézműves foglalkozás, batyus délután, esti lampionos 

felvonulás a templomig. Felelősök: alsós mk., hitoktatók 

15. Vezetői értekezlet. Az első osztályos osztályfőnökök 

beszámolója az eltelt időszak tapasztalatairól.  

Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése, volt 

nagycsoportos óvónő kollégák. 

/Ezt megelőzi az óvónő kollégák tájékozódó látogatása az 

osztályokban!/ Felelős: Nagy István igazgató  

19. Árpád-házi Szent Erzsébetre emléknap. Verses 

megemlékezés. Felelős: Ötvösné Perge Edit 

19-23.  Belső ellenőrzés. Óralátogatások az ötödik osztályokban. 

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek 

21. Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje. 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna   

23.  Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 8. 

osztályokban első idegen nyelvet tanulók írásbeli 

mérésének előkészítése, adatszolgáltatás határideje. 

Felelős: Nagy István igazgató 

26.   Fogadóóra: 1600  - 1700  

29.  Fogászati vetélkedő a 2. 3. 4. osztályoknak. Felelős:  

   Czakóné Püspöki Ilona, védőnő 

29.  Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos tapasztalatok  

   megbeszélése, a volt negyedikes osztályfőnökök   

   részvételével. Felelős: Nagy István igazgató 

30.  DIFER mérés elkészítésének, dokumentálásának 

határideje. Felelősök: 1.o osztályfőnökök  

30.  Adventi koszorú készítő kézműves foglalkozás. Felelősök: 

   hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 

Tervezett, folyamatos: 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Nyelv-ÉSZ levelezős verseny indítása. Felelős: alsós mk. 

 Házi szaktárgyi versenyek indítása. Felelősök: szaktanárok 

 Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Felelős: 

Nagy István 

 Színházlátogatás a DÖK szervezésében. Felelős: Kádas Imre 

 Nevezés a Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematika 

Versenyre. Felelős: Nagyné Deli Mónika 
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 Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelősök: 

szaktanárok 

 A Remenyik Zsigmond Középiskola által meghirdetett informatika 

verseny I. fordulójának lebonyolítására. Felelős: Ivánné Rédei 

Marianna 

  Részt veszünk az EKE Gyakorlóiskolája által hirdetett on-line 

informatikai verseny I. fordulóján. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 Felkészülés az Egri Főegyházmegye Regionális Hittan 

Csapatversenyére. Felelős: Nagy Péter 

 Pályaválasztási Fórum. „A gólyák visszatérnek”- volt 8. osztályos 

tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki 

órák keretében. Felelős: Kádas Imre és a DÖK 

 Pályaválasztási szülői értekezlet. Felelősök: Nagy István igazgató, 

8.osztályos osztályfőnökök. Meghívott vendég: Csesznok Róbert, a 

Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 

 

 
december 

  

 01.  Munkanap. A december 24. hétfő bedolgozása. Hétfői  

   órarend szerint.  

   Adventi készülődés – Adventi koszorúk készítése  
   az alsó tagozatban. Felelős: alsós munkaközösség  

03-21. Adventi gyertyagyújtások. Minden hétfőn a 2. 

nagyszünetben a kijelölt osztályok számára. Felelősök: hit- 

és erkölcstan tanárok, osztályfőnökök  

05.  Szent Miklós napja. Megemlékezés osztálykeretben. 

Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

05. Szent Miklós napja. A Mikulás látogatása iskolánkban. 
Felelős: alsós osztályfőnökök 

05. Mikulásdélutánok szervezése a felső tagozatban, 

osztálykeretben. Zenés táncmulatság. Felelősök: 

osztályfőnökök, DÖK 

07. A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgákra. Felelősök: iskolavezetés, 8.o 

osztályfőnökök 

08. Szeplőtelen Fogantatás napja. Felelősök: hit- és erkölcstan 

szakos tanárok, osztályfőnökök 

10-14. Adventi Témahét – készülődés az ünnepre! Adventi 

kézműves foglalkozások, Betlehemkészítő verseny. Felelős: 

hitoktatók, munkaközösségek 
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15.  Munkanap. A december 31. hétfő bedolgozása. Hétfői  

   órarend szerint. 

20.  Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  

   elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok  

   közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató 

21. Karácsonyi lelki nap – Szentmise, Karácsonyi ünnepség. 

Felelősök: Szemenyei Péter Plébános úr, hitoktatók, Dr. 

Szűcs Attiláné, Krizsán Tiborné, Lovászné Szűcs Mária, 

Nagy Zsolt  

 

Tervezett: 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Játékos Sportvetélkedő körzeti fordulóin való részvétel. Felelős: 

Krizsán Tiborné 

 Adventi Sportnapok. Felelős: Nagy Zsolt  

 

Téli szünet: 2018. december 27. – 2019. január 04. 
  Utolsó tanítási nap: 2018. december 21. péntek 

Első tanítási nap: 2019. január 07. hétfő 

 

 

január 
 

3-4. Igazgatói szünet. Feladatelrendelés. Felelős: Nagy István 

igazgató 

07. Vízkereszt – január 6. - jelentősége. Felelősök: hit- és 

erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

09. A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő 

vizsgálatok kezdésének időpontja a felső tagozatban. 

Felelősök: testnevelő szaktanárok 

18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe. Felelősök: hit- és 

erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

19.  A nyolcadik osztályosok központi írásbeli vizsgájának  

napja. Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök 

19.  A Vallások Világnapja. Felelős: Kádas Imre 

21.   A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.  

Felelősök: Nagyné Deli Mónika, Nagy Zsolt 

25.  Az első félév szorgalmi időszakának vége. 

28.  Osztályozó értekezletek. Felelős: Nagy István igazgató 

Felelősök: osztályfőnökök 

31.   Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.  

Felelősök: osztályfőnökök 
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31.   SZMK szülői értekezlet. Téma: Farsang. Felelős: Kádas 

   Imre, Nagy István 

 

Tervezett: 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3-4. hét. Felelős: Nagyné Németh 

Anna, Lovászné Szűcs Mária 

 On-line Informatika verseny 8. osztályosoknak, I-II. forduló. – 

Remenyik Gimnázium. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 DÖK gyűlés. Téma: A félévi munka értékelése. Farsangi előkészületek. 

Felelős: Kádas Imre 

 Dugonics András matematika verseny – iskolai forduló. Felelősök: 

matematika szakos kollégák 

 Levelezős versenyek figyelemmel kísérése. Felelős: alsós mk. 

 Nyári táborszervezések indítása. Felelősök: táborvezetők 

 

 

február 
 

01. Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése 

osztályszinten. Felelősök: osztályfőnökök  

02.  Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Felelősök: hit- és 

erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

03. Balázs-áldás. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, 

osztályfőnökök 

04-07. Félévi szülői értekezletek /kivéve 7. szerda/. Felelősök: 

osztályfőnökök 

06.  Félévi nevelőtestületi értekezlet. Az első félév munkájának 

értékelése az adatok és számok tükrében.  

Felelős: Lőrinczné Antal Judit igazgató-helyettes  

08. Farsangi Karnevál. Felelős: Kádas Imre és a DÖK, 

osztályfőnökök 

11.  A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak leadási 

határideje. Felelősök: 8.o osztályfőnökök 

14. Hamvazószerda. Szentmise. Felelős: Szemenyei Péter 

Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

18. A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak elküldési 

határideje. Felelős: Nagy István igazgató 

25. Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozataira. Megemlékezés osztályszinten, az életkornak 

megfelelő mélységben és formában. Felelősök: szaktanárok 
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25-01. Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét. Előzetes 

felkészülés osztályfőnöki órákon az előző évben kapott 

segédanyagokból /4-8. osztály/ Vetélkedő szervezése a 

nyolcadikos tanulóinknak az Andrássy György Katolikus 

Közgazdasági Szakközépiskolából meghívott szakos 

kolléganő segítségével.  Felelős: Nagyné Deli Mónika 

28.  Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  

   elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok  

   közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató 

 

Tervezett:  

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Iskolai hittanverseny szervezése. Téma: Dr. Belon Gellért élete és 

munkássága. Felelős: Nagy Péter 

 Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának 

megrendezése. Felelős: Ivánné Rédei Marianna  

 Kistérségi Kazinczy-verseny. Felelősök: Nagyné Németh Anna, 

Lovászné Szűcs Mária  

 Varázstorony vetélkedő a 7. osztályosoknak. Felelős: Nagy István 

 Nyelv-ÉSZ verseny iskolai forduló. Felelős: Jacsó Emilné  

 Hevesy György kémiaverseny iskolai forduló. Felelős: Nagyné Deli 

Mónika 

 INFÓKA verseny kiírása és az első forduló megtartása. Felelős: 

Ivánné Rédei Marianna 

 CURIE - Országos Környezetvédelmi Csapatverseny iskolai forduló. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 Az OATV iskolai fordulója: 7-8. osztályok. Felelősök: Bálint Ágnes, 

Eperjesiné Csík Beáta 

 

Folyamatos: 

 Teremtésvédelem: Vizes élőhelyek. Felelős: humán és reál 

munkaközösség 

 Alsós házi tanulmányi versenyek lebonyolítása /matematika, olvasás, 

helyesírás/. Felelős: alsós munkaközösség  

 A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok 

folytatása. 
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március 
 

06. Hamvazószerda. Nagyböjt. Felelősök: Szemenyei Péter 

Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

07. Nyílt nap. A szülők látogatása intézményünkben. 

08. Nőnap.  Rádiós műsor. Felelősök: Ötvösné Perge Edit, 

Poczok Erzsébet 

14. Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál. Emlékhely kialakítása 

a Széchenyi falnál. Felelősök: alsós mk., iskolavezetés 

15. Március 15. Nemzeti ünnep. Városi ünnepségen való 

szereplés. Felelősök: 6-7-8. évfolyamos tanulók, 

osztályfőnökök, szaktanárok 

18-22. Teremtésvédelmi - Fenntarthatósági Témahét: A Víz 

Világnapja. Vetélkedő az alsó és felső tagozatosok számára. 

Projektmunka készítés A VÍZ GLOBÁLIS PROBLÉMÁJA 

témában /5-8. osztály/. Látogatás szervezése a Füzesabonyi 

Vízmű szennyvíztisztító telepére /5-8. osztály/. A helyi 

tapasztalatok felhasználásával iskolai vetélkedő a 

felsősöknek. Témája: Településünk és környékének vízrajzi 

adottságai és vízgazdálkodása. „A víz élet!”- Plakátok 

készítése és kiállítás szervezése az aulában /együttműködés 

az alsós munkaközösséggel/ 

Felelősök: alsós mk., Tóthné Sőrés Julianna, Kádas Imre, 

Geda Gáborné  

21-22. Módosító adatlapok kitöltésének lehetősége, elküldése.  

Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök 

25.  Megemlékezés a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáról, 

március 25-ről. Felelősök: munkaközösségek 

 

Tervezett: 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Nagyböjt. Egyházi jeles napok, időszakok értelmezése, jelentőségének 

bemutatása. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök 

 Keresztút - Húsvétig minden péntek délután. Felelős: Nagy Péter 

 Beiratkozást megelőző szülői értekezlet, a leendő első osztályosok 

szülei részére. Felelős: Nagy István igazgató, leendő elsős kollégák 

 Matematika verseny. Kompolt. Felelősök: alsós mk. 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei 

fordulója. Felelős: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária 

 Sárik Tibor Kémia Emlékverseny – EKE szervezés. Felelős: Nagyné 

Deli Mónika 
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 POK 5-6. osztályos matematika versenyének iskolai fordulója. 

Felelősök: Ivánné Rédei Marianna, Nagyné Deli Mónika 

 Színházlátogatás szervezése. DÖK rendezvény. Felelős: Kádas Imre 

DÖK patronáló tanár 

 

Folyamatos:  

 A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok 

folytatása. 
 

 

április 
 

 

01. Fordított nap. DÖK rendezvény. Felelős: Kádas Imre és a 

DÖK  

02-05. ISKOLA-ISMERKEDŐ NAPOK. Bemutató órák, szülői 

értekezlet a leendő első osztályos kisdiákok és szüleik 

részére. OVI-SULI délután. Játékos interaktív és ügyességi 

foglalkozások gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Felelős: 

iskolavezetés, alsós munkaközösség. 

11. Megemlékezés a Költészet Napjáról osztályszinten, 

magyar és ének-zene órákon. Felelős: osztályfőnökök, 

szakos kollégák. 

08-12. Digitális témahét. Az INFÓKA verseny II. fordulójának 

lebonyolítása. Felelős: Ivánné Rédei Marianna Az internet 

veszélyei – előadás a 7 - 8. osztályos tanulóinknak. Felelős: 

Mészáros Krisztina PowerPoint rajzverseny – Témája: Védd 

a természetet! Felelős: Ivánné Rédei Marianna és Tóthné 

Sőrés Julianna  

12. Emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira 

/április 16./. Megemlékezés történelem és osztályfőnöki órák 

keretében, a tanulók életkorának megfelelően. Felelősök: 

szaktanárok  

15. Húsvéti lelki nap. Szentmise, lelki ráhangolódás, előadások, 

kézműves foglalkozások. Felelősök: Szemenyei Péter 

Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok, 

osztályfőnökök 

16-17. Igazgatói szünet. Feladatelrendelés. Felelős: Nagy István 

igazgató 

24.  Teremtésvédelmi programok: 

Föld Napja – Plakátkészítés, kiállítás. Felelős: alsós 

munkaközösség 
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Föld Napja – Környezetünk tisztasága, a természet védelme. 

Iskolánk környezetének takarítása. Felelősök: Geda Gáborné, 

Tóthné Sőrés Julianna 

25.  Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  

   elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok  

   közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató 

29.  Fogadóóra: 1600  - 1700  

30.  Visszajelzés a középiskolák részéről a 8.o. jelentkezés 

eredményéről. 

30.  A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő  

vizsgálatok befejezése. Felelős: Kádas Imre 

 

Tervezett: 

 Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok 

 Első osztályosok várható beiratkozása. Központilag meghatározott 

időpont szerint. Felelős: Nagy István igazgató  

 Elsős tanítók ismerkedő látogatása az óvodai foglalkozásokon, 

nagycsoportos óvodások látogatása iskolánkban. Felelősök: alsós 

munkaközösség, leendő elsős tanító kolléganők 

 Hangos-olvasási verseny. Kál. Felelősök: alsós munkaközösség  

 Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi verseny – Heves. Felelősök: szaktanár 

kollégák  

 Tánc világnapja. DÖK rendezvény. Felelős: Kádas Imre és a DÖK 

 

Tavaszi szünet: 2019. április 16. – április 23.  

Utolsó tanítási nap: 2019. április 15. hétfő 

Első tanítási nap: 2019. április 24. szerda 

 

 

május 
 

02-05. Anyák napja tiszteletére osztályszintű ajándékkészítések,  

műsor a templomban. Felelősök: Ötvösné Perge Edit 

13.  Teremtésvédelem: Madarak és fák napja.  
Felelősök: alsós és felsős reál munkaközösség 

DÖK rendezvény: Katolikus találkozó. Felelős: Kádas 

Imre és a DÖK 

14-20. OH országos mérések előkészítése. Felmérésvezetők 

felkészítése. Felelősök: Bálint Ágnes 

14-30. Tanulmányi kirándulások. Felelősök: osztályfőnökök 
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22. Idegen nyelvi mérések – angol és német – 6. és 8. 

osztályok. Felelősök: iskolavezetés, Bálint Ágnes, 

osztályfőnökök, felmérésvezetők 

27-31.  Gyermekhét. Programok: sport, ügyességi és kulturális 

programok, Ki-Mit-Tud?, családi nap, DISCO. Felelősök: 

osztályfőnökök, szaktanárok, Kádas Imre és a DÖK 

29. OH országos kompetenciamérés. /6. 8. osztályok./ 

Felelősök: iskolavezetés, Bálint Ágnes, osztályfőnökök, 

felmérésvezetők 

Tervezett:  

 A Határtalanul! Program előkészítő foglalkozásai. Felelősök: Nagy 

Péter, Nagy Zsolt, Bata Teodóra 

 A szöveges értékelés mondatbankjának frissítése, áttekintése.  

 

 

június 
 

02. Elsőáldozás – 4. osztályos tanulók. Felelős: Szemenyei 

Péter Plébános úr, hitoktatók 

          03-05. A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók 

és felkészítőik listájának elkészítése, továbbítása az 

önkormányzat felé a „Jó Tanuló – Jó Sportoló” fogadásra. 

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok 

03-06. Határtalanul! Program: Felvidék. Felelős: Nagy Péter, 

Nagy Zsolt, Bata Teodóra 

04.  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a trianoni 

békéről rádiós műsor keretében.  

Felelős: Tóthné Sőrés Julianna, Farkas Fruzsina 

05. Teremtésvédelmi program: Környezetvédelmi világnap. 

Felelős: alsós munkaközösség 

07. Pedagógusnap. Intézményi ünnepség. Felelős: Tóth Tünde, 

Czakóné Püspöki Ilona 

10.   Alsós és felsős osztályozó értekezlet. Felelős: Iskolavezetés 

12. Te Deum. Főegyházmegyei Tanévzáró. Eger – Bazilika 

Időpont: 10 óra Felelős: iskolavezetés 

11-14. Ballagási próbák. Vidám ballagás. Felelősök: Tóthné Sőrés 

Julianna, Farkas Fruzsina, 7. osztályok, Nagy Péter, 

Lovászné Szűcs Mária, 8. osztályok, Tóthné Sőrés Julianna, 

Farkas Fruzsina 

13.  Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  

   elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok  

   közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató 
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14. Utolsó tanítási nap! Határtalanul! Program. Témanap: 

Nemzeti összetartozás határtalanul. Előadások, beszámolók. 

Felelősök: Nagy Péter, Nagy Zsolt, Bata Teodóra 

14.  Statisztikák leadási határideje. Felelősök: osztályfőnökök 

15.  Ballagási ünnepség. Időpont: 9 óra Felelősök Nagy Péter, 

Lovászné Szűcs Mária, Nagy Zsolt, énekkar 

19. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. Felelős: Nagy István 

igazgató 

19. Tanévzáró ünnepély – Te Deum. Felelősök: Jacsó Emilné, 

Gregusné Szentgyörgyi Éva, 3. osztályok 

 

Tervezett: 

 A Bérmálkozás Szentségének felvétele. Tanulói igény esetén. Felelős: 

Szemenyei Péter Plébános úr, hitoktatók 

 Nevelőtestületi Lelki Gyakorlat. Helye: Nyírbátor Felelős: 

iskolavezetés, hit- és erkölcstan szakos kollégák 

 A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és 

felkészítőik részére fogadás a Városi Közösségi Házban. 

 Tanulói jutalmak összesítése, igények felmérése /könyvek, oklevelek 

kiadása előzetes rendelés alapján/ 

 Múzeumok világnapja. DÖK rendezvény. Felelős: Kádas Imre és a 

DÖK 

 Tanulmányi kirándulás Angliába. Tanulói és szülői igény esetén. 

Felelős: Bálint Ágnes 

 

Folyamatosan: 

 A nyári karbantartási munkák felmérése, előkészítése, ütemezése. 
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Pedagógiai célra hat tanítás nélküli munkanap használható fel a tanév 

során: 

 

 

1 nap: 2019. május 13. Diákönkormányzat által igényelt nap a Madarak és 

fák napja tiszteletére. A Gyermeknapot egy hétre elosztva, témahétként 

/Gyermekhét/ rendezi meg az iskolai szervezet május 27. és május 31. között, 

délutáni idősávban. 

 

 

1. nap: 2018. november 10. Pályaorientációs nap. Ezen a napon a felső 

tagozat gyárlátogatásokon vesz részt. Az alsósok pedig a szakmákról tekintenek 

meg érdekes filmeket, majd „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel rajzokat 

készítenek, melyekből kiállítást állítunk össze. A legértékesebb munkákat 

díjazásban részesítjük. 

 

 

2 nap: 2019. január 3-4. A Komplex Alapprogram módszertanának otthoni 

elmélyítése. KIP-es óratervek készítése, óratervbank bővítése. A 

csoportfeladatok és az egyéni feladatok összhangjának javítása, egymás 

munkájának áttekintése, megbeszélése. A nyíltvégű feladatok készítésének 

gyakorlása. Ötletek, motivációs tervek gyűjtése.  

 

 

2 nap: 2019. április 16-17. Nevelőtestületi értekezletek: az intézményre 

vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® 

rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzése, értékelése. 

 

 

A tervezett egyéb nevelési, pedagógiai értekezleteinket a délutáni órákban, a 

foglalkozások befejezése után tartjuk meg. 
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VIII. BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSI TERV A 2017/2018-AS TANÉVRE 

 

Pedagógiai felelősség felosztása 

 
Az ellenőrzés 

területe 
IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Szülői értekezlet, 

fogadóóra 
Igazgató     

Igazgató- 

helyettesek 
  

Igazgató- 

helyettesek 
 

Gyermekvédelem    Igazgató    Igazgató   

Munkaközösségi 

tervek, feladatok 

megvalósulása 

 
Igazgató- 

helyettesek 
   Igazgató 

Igazgató- 

helyettesek 
 Igazgató  

Mérések 

szervezése 
   

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

Igazgató   

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

Igazgató 

Beiskolázás, nyílt 

nap, beiratkozás 
     

Igazgató, 

Mk.vezetők 

Igazgató,  

Mk.vezetők 

Igazgató- 

helyettesek 
  

Továbbtanulások 

előkészítése 
    Igazgató   Igazgató   

Rendezvények, 

ünnepek 
Folyamatos: Igazgató, Igazgató-helyettesek 

Versenyek   Mk.vezetők  
Igazgató- 

helyettesek 
Mk.vezetők Mk.vezetők  Igazgató  

Tábor, kirándulás        
Igazgató- 

helyettesek 

Igazgató- 

helyettesek 

Igazgató- 

helyettesek 

Mk.vezetők 

Ügyeleti rend Folyamatos: Igazgató-helyettesek, Munkaközösség vezetők 

Pályázatokon való 

részvétel 
Folyamatos: Igazgató 

 



73 

 

Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve  

 
Az ellenőrzés 

területei 
VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Tanmenetek 

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

Igazgató Igazgató         

Munkatervek  Igazgató    Igazgató      

KRÉTA IA és  

e-naplók  
 

Igazgató, 

Igazgató-

helyettesek 

Igazgató-

helyettesek 
  

Igazgató-

helyettesek 
   

Igazgató, 

Igazgató-

helyettesek 

 

Törzslapok, 

bizonyítványok 
Igazgató 

Igazgató, 

Igazgató-

helyettesek 

    Igazgató    Igazgató 

Füzetek, 

dolgozatfüzetek 

vezetése, 

javítása 

    Mk.vezetők    

Igazgató-

helyettesek, 

Mk.vezetők 

  

Taneszközök, 

tankönyvek 

kiválasztása 

     

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

   

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

 

Óralátogatások  Folyamatos: Igazgató, Igazgató-helyettesek, Mk.vezetők 

Napközis 

foglalkozások, 

KAP 

 Igazgató  
Igazgató-

helyettesek 
  

Igazgató-

helyettesek 
 Igazgató   

Délutáni 

foglalkozások 
 

Igazgató-

helyettesek 

Igazgató-

helyettesek 
Mk.vezetők  

Igazgató-

helyettesek 
Igazgató   Mk.vezetők  

Pályakezdők, új 

kollégák 
 Mk.vezetők 

Igazgató- 

helyettesek 
Igazgató   

Igazgató- 

helyettesek, 

Mk.vezetők 

 Igazgató Mk.vezetők  
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IX. SZABADSÁGOLÁS ÜTEMEZÉSE  

 

A 2019. NAPTÁRI ÉVRE 

A SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA 
 

Hónap Időszak Időtartam 
Szabadságnapok 

száma 

Január téli szünetben 
december 27-

január 02. 
1 munkanap 

Március tavaszi szünetben 
április 18. -  

április 23. 
2 munkanap 

Július  nyári szünetben július 2-31. 22 munkanap 

Augusztus 
nyári szünetben 

első munkanap 

augusztus 1-21. 

augusztus 22. 

13 munkanap 

-  

Október őszi szünetben 
október 28-

november 01. 
4 munkanap 

December téli szünetben 
december 23-

január 02. 
4 munkanap 

Összesen: 46 munkanap 
 

 

 

SZABADSÁGOLÁSI TERV  

A SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA 

2018-2019-ES TANÉVBEN 
 

Hónap Időszak Időtartam 
Szabadságnapok 

száma 

Október őszi szünetben 
október 29-

november 02. 
3 munkanap 

December téli szünetben 
december 27- 

január 02. 
3 munkanap 

Március tavaszi szünetben 
április 18. -  

április 23. 
2 munkanap 

Július  nyári szünetben július 2-31. 22 munkanap 

Augusztus 
nyári szünetben 

első munkanap 

augusztus 1-21. 

augusztus 22. 

13 munkanap 

-  

Összesen: 43 munkanap 
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A 326/2013. (VIII. 30.) „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról” szóló kormányrendelet  

30. § 3. és 4. bekezdése az alábbiakat rendeli el:  

 

(3) A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet 

munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési 

intézményben ellátandó feladat is elrendelhető. 

(4) A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát – a tizenhat 

évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a 

nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban 

kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a 

teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben 

nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet 

munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a 

nevelési év többi részében kell kiadni. 

 

A szabadságolási renddel kapcsolatban felhívom a figyelmet a következőkre: 

─ A szabadság kiadásának időpontját – a munkavállaló előzetes 

meghallgatásával – a munkáltató határozza meg.  

─ Az alapszabadság egynegyedét (5 napot) a munkáltató a munkavállaló 

kérésének megfelelően köteles kiadni. A munkavállalónak erre 

vonatkozó igényét a szabadság igénybevétele előtt legalább 15 nappal be 

kell jelentenie írásban.  

─ A gazdasági dolgozók, adminisztratív és technikai dolgozók 

szabadságolási rendjét a gazdasági vezető készíti el minden naptári év 

február 1-jéig. 
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X. ZÁRSZÓ. 

 

Munkatervünkben kiemelten kezeltük a keresztény hitünk által nyújtott erőt, 

melyet szeretnénk, ha segítene bennünket a tanév során előttünk álló feladataink 

maradéktalan megvalósításában. Most zárásként Norman Vincent Peale: Hit 

című művéből szeretnék idézni egy megfontolásra érdemes gondolatot: 

 

„A hit varázslata csodálatos energiaáramlást vált ki. A kereszténység 

energiaforrás – a világegyetem legnagyobb energiájának forrása. A Biblia 

ennek az energiának a technikáit és képleteit tartalmazza.” 
 

 

A 2018/2019-es tanévre kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg 

nagyon sokszor és még nagyobb mértékben ezt a csodálatos egyetemes energiát, 

mely Istenben való maradéktalan hitünkből táplálkozik, és segítsem bennünket a 

szeretet, a bölcsesség és az emberség napi szintű átadásában és megtartásában.   

 

Amint arról sokat beszéltünk már, az eredményekhez, sikerekhez ránk, 

pedagógusokra van szükség. A tőlünk megszokott elkötelezettség, energia- és 

időbefektetés nélkül sem a bölcs és emberséget sugárzó gondolatok, sem pedig a 

bátorságra és kitartásra ösztönző szavak nem juthatnak át diákjaink elméjébe, s 

nem tudnak majd különbséget tenni a jó és a rossz között. Márpedig nekünk ez 

az elsődleges célunk! 

 

 

 

Füzesabony, 2018. szeptember 13. 
 

 

 

 

 

 

 Szemenyei Péter      Nagy István 

    Plébános, iskolalelkész           Igazgató 
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LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK: 

 

 

A 2018/2019-es tanévre szóló munkatervet a Szülői Választmány megismerte, 

annak tartalmával teljes mértékben egyetért. 

 

Füzesabony, 2018. szeptember 12. 

 

 

 

             Dánfi Melinda 

      Szülők Tanácsának Elnöke 

 

 

 

 

A 2018/2019-es tanévre szóló munkatervet a Széchenyi Diákönkormányzat 

megismerte, annak tartalmával teljes mértékben egyetért. 

 

Füzesabony, 2018. szeptember 12. 

 

 

 

          Kádas Imre  

                 DÖK patronáló tanár 

      

 

 

 

A 2018/2019-es tanévre szóló munkatervet a Széchenyi István Katolikus 

Általános Iskola nevelőtestülete elfogadta. 

 

Füzesabony, 2018. szeptember 13. 

 

 

 

                Nagy István 

                     Igazgató 

 

 

 

 

 


