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1 Bevezetés 
 

Az elmúlt tanévet nem hagyományos tanrendben zártuk. A digitális oktatás tanulságait az előző 

tanév végén levontuk. Hálát adtunk a Jóistennek, hogy az elmúlt tanévet sikeresen be tudtuk 

fejezni. Azt is tudjuk, hogy nem lesz könnyű a folytatás. Egy többismeretlenes egyenletet 

kellene megoldanunk úgy, hogy a változók a járványügyi helyzet függvényében változnak. 

A nyáron bízom benne, hogy sikerült feltöltődnie mindenkinek és újult erővel vágunk neki az 

új tanévnek. Sok a bizonytalanság jól tudom. Azonban ha csak az elmúlt év márciusától év 

végéig tartó időszakra gondolok, hiszem, hogy együtt ebben a helyzetben is mindenki 

maradéktalanul azon fog fáradozni, hogy a ránk bízott gyermekek a tanév során mind 

tudásukban, mind hitbeli életükben is gyarapodjanak. A pedagógiai elveink nem változnak, a 

diákjainkat a katolikus szellemiségben neveljük és az élethez szükséges kompetenciájukat 

fejlesztjük. Ebben a tanévben különös hangsúlyt kap a felelősségvállalás, az egymásra való 

odafigyelés és az egészség megőrzése. Hiszem, hogy az új kihívásoknak együtt meg fogunk 

felelni.  

Az idei év Egri Főegyházmegyei Tanévnyitó ünnepélye is rendhagyó formában került 

megrendezésre. Külön öröm számunkra, hogy iskolánk dolgozója: Kóródi Benedek megkapta 

a Szent Gellért díj ezüst fokozatát. Köszönjük excellenciás főtisztelendő érsek atyának és a 

bíráló testületnek, hogy méltónak találták karbantartónkat a díjra. Bendeknek kívánjuk, hogy 

még sokáig legyen aktív, megbecsült tagja iskolánk közösségének. A Jóisten adjon neki erőt, 

egészséget! 

Az főegyházmegyei tanévnyitón elhangzott az idei tanév mottója:  

„Van itt egy gyermek…” (Jn, 6,9) 

 Dr. Ternyák Csaba érsek úr a szentmise homíliájában elhangzott, hogy szívünk mélyén őrzünk 

valamit gyermeki lényünkből, de átalakulunk, nemcsak külső vonásainkban, hanem egy belső 

átalakuláson is végbemegyünk. Alakítjuk, formáljuk a ránk bízott gyermekeket is, ebben a 

Szentlélek segít bennünket. Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy jobbakká alakuljanak és Jézus 

Krisztus arca egyre jobban kirajzolódjék bennük. 

Hányszor megkísérti a pedagógust, hogy nem hallja meg Isten szavát, vagy hátat fordítunk neki. 

Megkísérthet mindenkit, hogy nem törődik az Úrral. Jeremiás próféta szavai jussanak eszünkbe: 
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„De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha 

megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.” Mindent 

megteszünk, hogy a gyermekeket a jóra neveljük, alakítsuk. Nekünk is kell alakulnunk, 

nemcsak a gyereknek. Legyünk képesek mi is a változásra, az átalakulásra! Amennyiben 

fokozatosan nyitottak vagyunk arra, hogy mi is megújuljunk, úgy felismerjük Isten akaratát, és 

a Szentlélek segítségünkre siet. A keresztségben megkezdődött ez a folyamat, a szentségek 

mindegyikében megtaláljuk a Szentlelket, aki segít bennünket ebben. Különösen figyeljünk 

most ebben az ajándékba kapott évben, a jövő szeptemberére halasztott Eucharisztikus 

Kongresszusra készülve, az Eucharisztiára! Az Eucharisztiával táplálkozva fokozatosan 

változunk, átalakulunk, s alkalmasak lehetünk arra, hogy bejussunk Isten országába. Ennek 

fényében kaptuk dr. Ternyák Csaba Érsek Úrtól segítő gondolatként a tanév mottóját: „Van itt 

egy gyermek”.  

A csodálatos kenyérszaporítás történetéből vett mondat többek között a közösség értékeire, az 

áldozatos önzetlenségre utal, ahogyan a gyermek a Bibliából vett idézetben is önzetlenül előáll 

és közkinccsé teszi azt, ami eddig a sajátja volt. Jézus áldása ezt az áldozatkész önzetlenséget 

megsokszorozza.   

A közösség értékeit helyezzük középpontba munkatervünkben, oktatási-, nevelési céljaink 

meghatározásában, megvalósításában, hiszen, ahogyan Ft. Lóczi Tamás atyától is hallhattuk: 

„a közösség értékei mindig többek, mint az egyének értékeinek összegei önmagában”. Ebben a 

tanévben, a középpontban az eucharisztia áll, a mi Urunknak a mindent megszaporító, 

átváltoztató ereje.  

Mindent megteszünk, hogy a gyermekeket a jóra neveljük, alakítsuk. Ahhoz pedig hogy ez az 

átalakulás sikeres legyen, együtt kell működnünk, szoros egységet kell alkotnunk nekünk, 

pedagógusoknak, a szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Ebben a nem mindennapi időszakban 

még inkább felerősödik az igény, hogy egy közösséggé váljunk, és erősödjön összetartozásunk. 
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2 A 2020/2021-es tanév elindításának előkészületei 
 

Az idei nyáron is történt néhány fejlesztés, felújítás intézményünkben.  

A belső udvaron az aszfaltra sok szép játékot festettek fel az intézmény pedagógusai, és az 

aszfalt mellett néhány padot helyeztünk el. A történelem terem padlózatát is megjavíttattuk. 

Megújult az igazgatói és igazgatóhelyettesi iroda is. A nyelvi tanterembe az elősző évben 

megrendezett jótékonysági bálunk bevételéből interaktív tábla került.  

A legnagyobb fejlesztés a kápolna kialakítása volt. Hatalmas boldogsággal tölt el bennünket, 

hogy megvalósíthattuk elképzelésünket. Az iskola épületében, a felső aulában került 

kialakításra a kápolna, mely reményeink szerint az intézmény lelki életét gazdagítja majd. A 

kápolna berendezése a tanév kiemelet feladata lesz. Az eucharisztia jelenléte iskolánkban 

meghatározó jelentőségű lesz az egyén és a közösség számára egyaránt, hiszen az eucharisztia 

egy katolikus iskola szívét, lelkét, az életet jelenti. Szeretnénk, ha a kápolna az intézmény 

meghitt, az elcsöndesedés szigetévé válna, mely az iskola központi helyén van. Célunk, hogy a 

tanulóink és a kollégák is lélekben megerősödve, lelki táplálékkal gazdagodva járnák a szeretet 

útját.  

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a fenntartónknak anyagi 

támogatásért, mely közel 2 millió forint volt. Köszönet illeti a Széchenyi Alapítványt is az 

anyagi a támogatásért, a felújítás és egy interaktív tábla beszerzése terén. Köszönöm azoknak 

a kollégáknak, akik segítettek a munkálatokban. Megköszönöm a város önkormányzatának, 

különösen Molnár Richárd alpolgármester úrnak is a segítséget. 
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3 Jogszabályi változások1 
 

A 2020. 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. 

A Magyar Közlöny 2020. július 14. számában jelent meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXXVII. törvény. A módosítás egyik oka, 

hogy 2020. január 1-jén új szakképzési törvény lépett hatályba, amellyel a szakképzési és a 

köznevelési rendszer szétválasztásra került. A most kihirdetett törvény célja, hogy megteremtse 

a köznevelési intézmények zökkenőmentes továbbműködését és egyes tartalmi szabályozók 

deregulálásával összefüggésben koherenciát teremtsen a törvény rendelkezései között. 

Módosultak emellett a tankönyvellátás szabályai és a nemzetiségi nevelés-oktatást érintő 

előírások. A kihirdetett jogszabály, reagálva a nemzetiségek igényére, megteremti a lehetőséget 

a kiegészítő nemzetiségi óvodák létrehozására. 

A törvényben a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben bevezetett, tantermen kívüli 

digitális munkarend normál jogrendben történő alkalmazásának lehetőségét megteremtő 

módosítások is megjelentek. 

A konkrét jogszabálymódosítások, melyek intézményünket érinthetik: 

3.1 A pedagógus biztonságának előtérbe helyezése alapelvi szinten 
 

Az Nkt. alapelvei kiegészültek a következő rendelkezéssel: 

„(4) Az állam – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

közreműködésével – biztosítja, hogy a pedagógus és a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 

munkakörben alkalmazott személy munkáját biztonságos, emberi méltóságát, személyhez 

fűződő jogait tiszteletben tartó, nyugodt körülmények között végezhesse.” [Nkt. 1. §] 

 

A rendelkezésben megjelenik az „általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

közreműködésével” kitétel, amely az iskolaőrségre utal. Lehetőség van iskolaőr 

                                                           
1 ISKOLASZOLGA szeptemberi száma (Menedzser Praxis, 2020. szeptember) 15-30. oldal 
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igénybevételére a nevelési-oktatási intézményekben. Ennek részleteiről egy másik törvény 

rendelkezik, mivel ez a szabályozás szétfeszítené az Nkt. kereteit.  

A szóban forgó másik törvény az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében 

szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény, amely egy komplex 

intézkedéscsomagot tartalmaz – nem csak az iskolaőrség létrehozásáról szól –, és az alábbi 

törvényeket módosítja: 

 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 

 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 

magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a 

bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. 

törvény, 

 A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 

 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény. 

Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében az Nkt. alapelvi szinten rögzíti, 

hogy az állam garanciát vállal arra, hogy a pedagógus és a nevelő-oktatómunkát közvetlenül 

segítő munkakörben alkalmazott személy munkáját biztonságos, emberi méltóságát, 

személyhez fűződő jogait tiszteletben tartó, nyugodt körülmények között végezhesse, és ennek 

érdekében létrehozták az iskolaőrséget, amely ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítása 

érdekében igénybe vehető. 

3.2 A köznevelésben folyó szakképzés ingyenessége 
 

Az Nkt. 2020. nyári módosításának egyik indoka a szakképzési és a köznevelési rendszer 

szétválasztásával összefüggésben a köznevelés területén maradt, szakképzést is folytató 

intézmények, a szakgimnázium és a szakiskola, az ott folyó nevelés-oktatás, szakképzés 

törvényi szinten szükséges részletszabályainak megalkotása volt. Intézményünkben ez a 

törvényi módosítás nem releváns, ezért ezt a Munkatervben nem részletezzük. 

3.3 Új nemzetiségi nevelési, oktatási formák 
 

A köznevelési alapfeladatok kiegészültek két új ellátási formával, amelyek a következők: 
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 nemzetiségi alapfokú művészetoktatás, 

 kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés. 

A fentiekkel függ össze, hogy a köznevelési intézménytípusok közé is bekerült egy új 

intézmény, ez pedig a kiegészítő nemzetiségi óvoda [Nkt. 7. § (1) bekezdés m) pont].nyelv és 

kultúra ápolásának céljából.” [Nkt. 16/A. §] 

Ez a törvény sem érinti iskolánkat. 

3.4 Köznevelési intézmények alapítása – régi-új szabályok 
 

Újraszabályozták a köznevelési intézmények alapító okiratának, illetve szakmai 

alapdokumentumának tartalmát. Ennek keretében néhány korábbi szabályt állítottak vissza, 

illetve tisztázódott, hogy a köznevelés területén maradt, szakképzést is folytató intézmények 

esetében mit kell feltüntetni az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban. Mindezek 

eredményeként újra értelmezhető az intézményátszervezés fogalma. Mint az érintettek számára 

ismert, a tavaly év végi, szakképzéssel összefüggő törvénymódosítás a köznevelési 

intézmények alapító okiratát is érintette, és ennek során számos pontot töröltek, tekintettel a 

régi szakképzési rendszer már szükségtelen fogalmaira, illetve az arra való törekvésre, hogy az 

alapító okiratok tartalma a két ágazatban legyen azonos, figyelemmel az államháztartásról szóló 

törvény (Áht.) szabályaira is. A köznevelési ágazatban viszont jelentős számban vannak nem 

az Áht. hatálya alá tartozó intézmények, illetve még az állami intézmények sem önálló 

költségvetési szervek jellemzően, hanem jogi személyiségű szervezeti egységek, így a speciális 

alapító okirati elemeket az Nkt.-ban kell szabályozni.  

Az újraszabályozás eredményeként a köznevelési intézmények alapító okiratainak, illetve 

tankerületi központi fenntartásban lévő intézmények esetében a szakmai 

alapdokumentumoknak a következőket kell tartalmaznia: 

 az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, 

 az intézmény – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet 

alapján meghatározott – hivatalos nevét, 

 az intézmény típusát, 

 az intézmény 

– feladatellátási helyét 

– székhelyét, 

– tagintézményét, 
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– telephelyét, 

 feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

 nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek- vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban, 

 iskolatípusonként az évfolyamok számát 

 alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 

megnevezését, 

 szakgimnázium esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, 

szakiskola esetén a szakképesítés, szakma, részszakma megnevezését, azonosító 

számát, szintjét 

 a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a 

vagyon használati jogát, 

 az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással 

összefüggő jogosítványokat [Nkt. 21. § (3) bekezdés]. 

3.5 A tartalmi szabályozók (kerettantervek, alapprogram) hatályon kívül helyezésével 

kapcsolatos törvényi szintű rendelkezések.  
 

Mint ismert, kikerült a jogi szabályozásból több, a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire 

vonatkozó rendelkezés. Tehát jelenleg már nem jogszabályok határozzák meg az alábbiakat: 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, 

 a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét, 

 a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvét, 

 a nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét és a nemzetiség iskolai oktatásának 

irányelvét, 

 az alapfokú művészeti iskola alapprogramját, továbbá 

 a kollégiumi alapprogramot. 

Ezek a fontos szakmai iránymutatások persze most is léteznek, csak már nem jogszabályban 

vannak meghatározva, hanem az oktatásért felelős miniszter adja ki őket, és az Oktatási Hivatal 

honlapján találhatóak meg. Mindez a Nemzeti Alaptanterv módosításával függ össze. 

Természetes, hogy ezeket a tartalmi szabályozókat a jövőben is alkalmazniuk kell az 

óvodáknak, iskoláknak, akkor is, ha nem jogszabályban vannak elhelyezve, ez vélhetőleg 

mindenki számára egyértelmű. A jogi szabályozás szintjén viszont csak úgy zár a rendszer, ha 

ezt kategorikusan is kimondják. Emiatt került be a törvénybe a következő szabály: 
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„(6) Az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett irányelvet és alapprogramot 

alkalmazni kell az óvoda és az iskola pedagógiai programja elkészítésekor és végrehajtásakor.” 

[Nkt. 26. § (6) bekezdés] 

3.6 Tantermen kívüli, digitális munkarend, nem csak veszélyhelyzetben 
 

A törvénymódosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a veszélyhelyzetben bevezetett, tantermen 

kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján a tanítási év bizonyos időszakaiban, illetve 

egyes más, speciális esetekben miniszteri rendelet lehetővé tegye, hogy a jövőben a nevelés-

oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy 

más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök 

alkalmazásával – történjen.  

A törvénymódosítás indokolása szerint ezek az időszakok, a jogalkotó szándéka szerint a 

következők lennének. (A szabályozás nem tenné kötelezővé a tantermen kívüli, digitális 

oktatási munkarend alkalmazását ezekben az esetekben sem, csak lehetőséget adna az 

intézmények számára): 

 azokon a tanítási napokon, amikor a jogszabály által országosan egységesen 

elrendelt munkanap-áthelyezés szombati napra esik; 

 olyan rendkívüli esetekben („vis major helyzetek”), amikor az intézményvezető 

akár rendkívüli szünetet is elrendelhetne, de a tantermen kívüli, digitális munkarend 

mellett lehetővé válik az adott időszak kihasználása az oktatási-nevelési 

tevékenység folytatása céljából (például az épület egy része vagy egésze 

átmenetileg nem használható). 

Mindhárom esetben igaz, hogy kizárólag az alábbi garanciális elemek teljesülése esetén 

rendelheti el az intézményvezető a tantermen kívüli, digitális munkarendet: 

 az iskoláknak ezek alatt az időszakok alatt is biztosítani kell azoknak a tanulóknak 

a felügyeletét, akik nem tudnak otthon maradni; 

 minden tanuló számára biztosítani kell a szükséges hozzáférést az előírt digitális 

kapcsolattartási formákhoz, vagyis azoknak a tanulóknak, akiknek otthon nincs 

megfelelő számítógépe, internet-hozzáférése, azok számára az intézmény ad ki 

eszközt, vagy az iskolában lévő eszközök használatát teszi lehetővé számukra a 

felügyelet mellett; 
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 követni kell a tantermen kívüli, digitális munkarend módszertani megvalósítására 

vonatkozóan az EMMI által közzétett szakmai iránymutatást. 

„(1) Az iskolában a nevelést-oktatást − ha e törvény másképp nem rendelkezik − a nappali 

oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb 

foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások 

keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai 

oktatás). A nappali rendszerű iskolai oktatás e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

miniszteri rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói hozzáférésre és a tanulók 

felügyeletének megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával, tantermen 

kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető.” 

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-

oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy 

más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában − elsősorban digitális eszközök 

alkalmazásával − történik.” [Nkt. 27. §] 
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4 Előttünk álló feladatok 
 

 Kiemelt feladatunk a tanév elején, a digitális tanrend tapasztalatainak elemzése 

értelmében, a tanulók és szülők felkészítése az esetleges online oktatásra.  

 Kiemelt feladatunk továbbá az első és ötödik évfolyamon a megújult NAT bevezetése 

kapcsán a tantestület tagjainak belső kommunikációjának élénkítése, tudásmegosztás 

hangsúlyosabbá tétele. 

4.1 Az elektronikus napló vezetésére vonatkozó tapasztalatokhoz kapcsolódó célok, 

feladatok 
 

 Célunk a hardverek számának további bővítése. A működtetést biztosító laptopokban 

javulás állt be az elmúlt években, ugyanakkor a régebbi laptopok már sokszor 

karbantartásra szorulnak, így az elkövetkezendő évben további laptopok beszerzését kell 

előirányoznunk. A digitális tanrend során a KAPI - tól kaptunk 9 új laptopot, amelyet a 

rászoruló gyermekek használtak a digitális tanrend alatt. Ugyanakkor a digitális tanrend 

végén visszakerültek az iskolába, és használhatjuk őket az oktatás során. Ez rendkívül 

megkönnyíti munkánkat. Ennek ellenére sokan otthon végzik el a végső adminisztrálást, 

jegyek beírását, nyugodt körülmények között. Jó lenne megoldani, hogy minden 

tanteremben lenne egy jól zárható szekrény, amelyben az interaktív táblához szükséges 

laptopok illetve egyéb hardverek elzárhatók lennének. A feladat megvalósításához kérjük 

fenntartónk támogatását.  

 Kiemelt feladatunk a tanévben, hogy az adminisztrációs fegyelmet fenntartsuk, amely 

véleményem szerint az elmúlt tanévben sokat javult. 

 Sok új lehetőség jelent meg az e-Kréta felületén, és további fejlesztések is várhatók 

Tanulmányozzuk ezeket! 

 Célunk a szülők e - ellenőrző figyelésének erősítése. Amennyiben nem tapasztalunk 

együttműködést a szülők részéről vegyük fel a kapcsolatot a GYIV - felelős kolléganővel 

a szülők tájékoztatása és a problémák megoldásának érdekében. A Szülői Fórumon kiemelt 

témaként kell kezelnünk a szülők hatékony tájékoztatását. 
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4.2 Intézményi önértékelés, intézményi tanfelügyelet, minősítések 
 

 Az önértékelés ebben az évben az új kollégákat és az intézményvezetőt érinti, illetve a 

korábbi önértékelések 5 éves ciklusa lejárt, ezért újra elindul a folyamat több kolléga 

esetében. Az önértékelés folyamatát azon kollégák esetében is el kell végeznünk, akik 

esetében a járványügyi helyzetben az elmúlt tanévben nem tudtuk befejezni, véghezvinni. 

  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. 

  Nagy Zsolt kolléga minősítése sikeres volt, 2020. január 1-én került Ped. II. fokozatba.  

 Nagyné Deli Mónika kolléganő minősítése 2020. februárjában megtörtént 2021. január 1-

től kerül Ped. II. fokozatba.  

 A 2020 / 2021-as tanévre 4 kolléga jelentkezett minősítésre, név szerint: Kiss Andrea, 

Lovászné Szűcs Mária, Lőrinczné Antal Judit, Nagyné Németh Anna  

 

4.3 A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések 
 

4.3.1 Az igazolatlan mulasztás 
 

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 nagy 

figyelmet kell fordítanunk az előttünk álló tanévben is. 

4.3.2  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 nevelési-oktatási intézménynek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

létszámát összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladat-ellátási helyenként 
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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. A korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó opcionális KRÉTA ESL 

modul is segítségünkre lehet, célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai 

iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer kialakítása amely 

folyamatosan nyomon követhetővé teszi a osztályfőnökök, az intézményvezetők, az 

intézményfenntartó felé. 

4.3.3 Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer  
 

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer egy intézményi iktató, nyilvántartó és ügyiratkezelő 

programcsomag, mely a legkorszerűbb technológiával kifejlesztett, modulárisan felépülő 

rendszer. A nyilvántartó rendszer végigkíséri a szervezetben keletkező vagy beérkezett 

iratok teljes életciklusát – a beérkezéstől az irattáron át a selejtezésig – legyenek azok 

elektronikus – e-mail, fax, fájlban tárolt – és/vagy papír alapú dokumentumok.  

  



17 
 

5 Kiemelt oktatási-nevelési területeink a 2020/2021-es tanévben 
 

5.1 A tanulók vallásos nevelésének erősítése 
 

Iskolánk legkiemelkedőbb arculati elemét a vallásos nevelés, a katolikus-keresztény értékek 

kialakítása és elmélyítése jelenti.  

Legfontosabb nevelési céljaink:  

 Ösztönözzük tanulóinkat a szentségek felvételére. 

 Tanulóinkat 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. 

 Érezzék át, hogy a felnőttkor akkor kezdődik, amikor egy fiatal felelősséget tud vállalni 

a tetteiért és döntéseiért, amikor megtanul szolgálni és másokért élni. 

 Feladatunk tehát a keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet és összetartozás 

légkörének erősítése. A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez 

juttatása a rendszeres tanórai hitoktatásban.  

 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözzük tanítványainkat személyes 

példamutatásunkkal nagyon fontos e tekintetben is. 

 Fontosnak tartjuk a napot kezdő és napot záró imádság tanulóink életébe történő 

mélyebb beépítését, fontosságának elmélyítését. Kiemelten kezeljük az osztálymisék 

megvalósítását. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő keresztény ünnepek méltó iskolai 

megünneplésére, az előtte való lelki gyakorlatokra. 

 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 és az egyházközség többi tagjára 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. 
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5.2 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!  

 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.  

 Kiemelten törekszünk arra, hogy a keresztény értékek, a nemzeti értékek, az európai 

humanista értékrend áthassa mindennapi oktató-nevelő munkánkat.  

 Belon Gellért életének, és munkásságának mélyebb megismerése, kistérségi vetélkedő 

lebonyolítása 

  

5.3 Pedagógiai célok 
 

 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. 

 Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. 
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 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Mérjük fel tanulóink tanulási stratégiájának szintjét és tanulásmódszertani ismeretekkel 

segítsük a tanulók tanulási stratégiáinak fejlesztését. 

 A kortárs kapcsolatok megerősítésére, a demokratikus életszemlélet kialakítására 

törekszünk, ezt szolgálja a diákönkormányzat. 

 Tanulóink helyes, etikus informatikai szemléletet, az idegen nyelvben nagyobb 

jártasságot és matematikából elmélyült tudást érjenek el.  

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlesszük 

a tanulók önálló problémamegoldó, - gondolkodó képességét, készségét és a 

kreativitást. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlesszük tanulóinkban (magunkban is szükség 

esetén). 

 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. 

 

5.4 Pedagógiai feladatok 
 

 A tehetséggondozás kiemelt feladatunk.  

 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, Pályaválasztási mérés 

a 8. osztályban - törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő 

pályára lépjenek. 

 Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, pályázatokon. 
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 Törekednünk kell rá, hogy megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten még jobban 

megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó 

pedagógusokat. 

 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. 

 

5.5 A tehetséges tanulók támogatása, esélyteremtés 
 

 Kiemelt feladatunk, hogy elérjük: legyen érték újra a tudás, a tanulás. 

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

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

 Külön foglalkozások, szakkörök, előkészítők beépítése megtörtént. 

 Bővíthetjük oktatási palettánkat, repertoárunkat. 

 

5.6 A leszakadók megsegítése, fejlesztése, hátránykompenzáció 
  

 Továbbra is vannak SNI-s, BTMN-es, vagy csak gyenge képességű tanulóink. 

 Növelni kell a korrepetálások lehetőségét, az órai differenciálások még hatékonyabb 

működtetésére van szükség. 

 A KAP bevezetése (ettől a tanévtől már a felső tagozat 6. osztályában is) jó lehetőség a 

státuszkezelésre. 

 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. 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.  
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5.7 Kompetenciamérésre való felkészítés 
 

 A tanév végi beszámolóból kitűnt, hogy az országos méréseken való eredményes 

szereplés tekintetében van még fejlődési lehetőségünk, van még komoly tennivalónk. 

Ehhez egy elemző szoftvert sikerült beszereznünk, amely segítségével a tanulókra egyéni 

fejlesztési lehetőségeket tár fel. A feladatbank pedig segít a fejlesztés megvalósulásában. 

 Fontos és hasznos lehetőség a kompetenciaórák beiktatása ebben a tanévben is. 

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. A célzott gyakorlás kiemelt feladatunk 

 

5.8 Idegen nyelvi és informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítására törekvés 
 

 Továbbra is van lehetőség az emelt szintű angol nyelv tanulására 

 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 számítógéppel. 

 Fontos feladat a tehetségek kiszűrése, differenciált terhelése. 

 Felkészülés az országos informatika versenyekre. 

 A géppark problémája ebben a tanévben mélyült. Az ötödik osztályban a megújult NAT 

bevezetésével szükségessé vált a programozáshoz szükséges eszközök beszerzése. 

Fontos, kiemelni, hogy egyre inkább elavultak a számítógépek és a monitorokat is 

hamarosan ki kell cserélni. További hiánypótlásra van szükség a biztonságos működés 

érdekében. 
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5.9 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 a hatékonyság, kevés, kevesebb a probléma. A felsős kollégáknak is több időt 

kell az osztályaikra fordítani. 

 Ügyeletesi feladatok hatékonyabb ellátása.  

 Az alapvető erkölcsi normák erősítése az osztályfőnöki órákon. Létezik abszolút jó és 

abszolút rossz.  

 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.  

 

5.10 Tanulóink hatékony felkészítése a vállalt tanulmányi versenyekre  
 

Részletesen a munkaközösségek munkatervében. 
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6 Személyi helyzetelemzés, pedagógus megbízások 
 

A nyár folyamán néhány személyi változás következett be intézményünkben . 

Eddig az egyházmegye alkalmazásában a hittanárunk, Kiss Vivien kolléganő szeptember 1-től 

részmunkaidősként dolgozik intézményünkben, hittanári feladatai mellet hon és népismeretet 

is tanít, illetve az 5.a osztály osztályfőnöke. Ujvári Éva kolléganő távozásával határozatlan 

idejű munkaviszonyban folytatja az angoltanári teendőit Eperjesiné Csík Beáta, aki az 5. b 

osztály osztályfőnöke. Az 1. napközis csoport vezetését, újonnan érkezett kolléganőnk 

Czenczné Kovács Ágnes látja el, aki a távozó Tóth-Török Erika Csilla kolléganő helyére került 

felvételre. Kiss Andrea matematika-informatika szakos tanárnő ettől a tanévtől határozatlan 

idejű, teljes munkaidős állást tölt be intézményünkben. A biológiát részmunkaidős 

foglalkoztatottként Geda Gáborné Tarjányi Mária kolléganő fogja továbbra is tanítani. 

Német óraadóként Magdáné Zele Enikő kolléganő lesz segítségünkre. Nincs már SNI-s 

magántanulónk, így Mandákné Rabóczki Erika kolléganőt már nem alkalmazzuk. Szabó János 

tanár urat továbbra is a KRESZ szakkör vezetésével bíztuk meg 

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

szakmai sikerekben.  

6.1 Létszámadatok 
 

Engedélyezett pedagógus álláshely: 30,5  

Pedagógus létszám /álláshely/: 29 fő / 27,25 álláshelyen/ ebből 

Tanár:      17 fő / 15,25 álláshelyen/ ebből 

 Napközis csoportot vezet:  1fő 

 Részmunkaidős    2fő /1,0 álláshely/ 

 Óraadó:     1fő / 0,25 álláshely/ 

 

Tanító:      11 fő /11 álláshelyen/ ebből  

 Napközis csoportot vezet:   3fő 

 

Továbbá: 

 Gyógypedagógus, logopédus:  1 fő /álláshely: 1/ 
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A tantestület tagjai közül:  

 Szakvizsgázott:        7 fő 

 Mesterképzésben vett részt:      7 fő 

 Pedagógus II fokozatot szerzett:    10 fő 

 Mesterpedagógusba sorolt:      2 fő 

 

Igazgató:      Nagyné Deli Mónika 

Igazgatóhelyettesek:                Lőrinczné Antal Judit 

Nagy Péter 

Alsós munkaközösség vezetője:   Izsold Lászlóné 

Felsős humán munkaközösség vezetője: Lovászné Szűcs Mária 

Felsős reál munkaközösség vezetője:  Nagy István 

ÖTM vezető:      Tóth Tünde 

DÖK patronáló tanár:     Kiss Andrea 

Üzemi tanács vezetője:     Tóth Tünde 

GYIV felelős:     Mártonné Szabó Gabriella 

Teremtésvédelmi felelős:   Geda Gáborné Tarjányi Mária 

Munkavédelmi felelős.    Nagy Zsolt 

Az oktató – nevelő munkát segítők: 

Gazdasági vezető:    Kissné Szabó Rita 

Iskolatitkár:       Tóthné Kovács Katalin 

Fűtő – karbantartó:   1 fő 

Takarító:     4 fő 

Tanulói létszám: 

alsó   fő, 145 fő   8 csoportban 

felső   fő, 159 fő   8 csoportban 

összesen: 304 fő   16 csoportban 

Számított létszám: 320 fő 

Napközis csoportok száma: 4 Tanulói létszám: 112 fő 

Tanulószobai csoportok száma: 1 Tanulói létszám: 21 fő 
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7 Tárgyi feltételeink alakulása, pályázataink  
 

7.1 Tárgyi feltételeink alakulása, terveink a tanévre vonatkozóan 
 

A tanév megkezdése előtt a járványügyi helyzetre való tekintettel teljeskörű fertőtlenítés zajlott 

iskolánkban a törvényi előírásoknak megfelelően. 

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, a munkák lebonyolítása. 

Természetesen a hagyományos karbantartások, javítások, mosási feladatok és a tisztasági 

festések megtörténtek. 

 

7.2 Pályázati lehetőségek bevonása a tárgyi és szakmai munka feltételeinek javításába  
 

Jelenleg három pályázatunk fut, melyek jelentős leterheltséget okoznak a napi 

munkafolyamataink elvégzése mellett. Azonban szükségesek, hiszen ezek teszik lehetővé 

programjaink színesítését, a szakmai munkánk színvonalának javítását, a nevelőtestületünk 

felkészültségének, elismertségének növelését.  

Az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben című pályázatunk lezárásra került a nyár 

folyamán. 

 

A megnyert és a tanév során szakmai munkát igénylő pályázataink a következők: 

 EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésében (25 

millió) Ezt a pályázatot a járványügyi helyzet miatt meghosszabbították. 

  „Határtalanul! Program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek, amely sajnos a 

járványügyi helyzet miatt nem valósult meg az elmúlt tanévben és jelenlegi állás szerint 

az ősz folyamán sem sikerül megvalósítanunk. A következő évfolyam esetében is 

benyújtottuk a pályázatot, de egyelőre elbírálás alatt van. 
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 egyedik alkalommal idén szeptemberben ismét megpályázzuk az AUTMENTOR2020 

- Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása pályázatot, az eredményt 

november végén fogjuk megtudni, de bízunk a sikerében. 

8 A 2020/2021. Tanév rendje (27/2020 VII.11.)Emmi rendelet 

(kivonatolva) 
 

8.1 Fontosabb dátumok: 
 

 A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és 

utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma – ha e rendelet 

másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc nap.  

 A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik 

a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

 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 a fenntartónak. 

 Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 

2021. április 15–16-án kell beíratni. 

8.2 Témahetek:  
 

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,  

 Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,  

 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,  

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).  
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8.3 Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 
 

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 

26-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 

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, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. 

november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

 A Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd 

megküldi az intézményi szintű elemzéseket a nevelési-oktatási 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.  

 Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében az írásbeli idegen nyelvi mérés 2021. május 19-én történik. 

A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-

ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig 

küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

 DIFFER mérés: az általános iskolák 2020. október 9-ig 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 általános 

iskolák 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak 

az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános 

iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük.  

 Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a 

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 

között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és 

informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett digitális 

mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 
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 A 2020/2021. 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 2021. január 11. és 2021. április 23. 

között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-

ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell 

vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési 

kötelezettség teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az 

ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért 

felelős miniszter részére. 

8.4  Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 
 

 A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást 

végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, 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. 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).  

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).  

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

 A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 

30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási 

napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni 

kell. 
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8.5 Munkanap áthelyezések  
 

2020-ban  

 

október 23. péntek 56-os Forradalom Ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége) 

november  1. vasárnap Mindenszentek hétvége 

december 12. szombat munkanap áthelyezett munkanap 

december 24. csütörtök Szenteste pihenőnap 

december 25. péntek Karácsony pihenőnap 

december 26. szombat Karácsony pihenőnap (4 napos hétvége) 

2021. január 1. péntek Új Év pihenőnap (3 napos hétvége) 

 

2021-ben 

március 15  nemzeti ünnep (munkaszüneti nap)  háromnapos hosszú hétvége 

április 2-5.  Húsvét 

május 1.  szombat 

május 24.  Pünkösd hétfő  3 napos hosszú hétvége. 

augusztus 20.   nemzeti ünnep 3 napos hétvége 

október 23.  nemzeti ünnep  szombat 

november 1.  Mindenszentek  3 napos hétvége 

december 11., szombat  munkanap áthelyezett munkanap 

december 24 (péntek pihenőnap) -26.  Karácsony  3 napos hétvége. 
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9 Munkaterv 

9.1 Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 
 

Az alsós munkaközösség tagjai: 

 

1. Jacsó Emilné 1.a osztályfőnök 

2. Gregusné Szentgyörgyi Éva 1.b osztályfőnök 

3. Izsold Lászlóné 
2.a osztályfőnök, 

munkaközösség-vezető 

4. Krizsán Tiborné 2.b osztályfőnök 

5. Tóth Tünde 3.a osztályfőnök,  

6. Czakóné Püspöki Ilona 3.b osztályfőnök 

7. Ötvösné Perge Edit 4.a osztályfőnök, hitoktató 

8. Poczok Erzsébet 4.b osztályfőnök 

9. Czenczné Kovács Ágnes 1.sz. napközis csoport vezetője 

10. Szabóné Kovács Krisztina 2.sz. napközis csoport vezetője 

11. Nagy Istvánné 3.sz. napközis csoport vezetője 

12. Mártonné Szabó Gabriella 4.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 kompetenciák fejlesztésére. 

 A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló egyéni 

képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

Igyekszünk minden gyereknek a tudásszintjéhez, tehetségéhez képest 

fejlesztő, 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 meggyőződünk. Betartatjuk a 

járványügyi protokollt. Aktív sportolásra biztatunk a mindennapos 

testnevelés 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. 

 Szükség esetén a digitális oktatás megvalósítása a Kréta Iskolai 

Alaprendszeren keresztül. 

 A NAT 2020 bevezetése 1. évfolyamon. 

 

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. 

 Aktív részvétel a „Van egy gyermek” c. programban. Miséken és iskolai 

programokon keresztül tudatosítjuk, hogy milyen fontosak életünkben a közösség 

értékei, az önzetlenség. 

2. A Komplex Alapprogram folytatása  

 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. 

 Rendszeresen KIP-es, DFHT-s és komplex tanítási órák tartása.  

 Az alprogramok napközis délutáni foglalkozásként, csoportszinten valósulnak meg. 
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3. A párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása 

 Közösen összeállított gyakorló feladatsorok és felmérők készítése, értékelése. 

 Tapasztalatcserék. Tanmenetek egyeztetése. 

 Ünnepi műsorok megvalósítása. 

 

4. Kapcsolattartás az óvodával 

 Kölcsönös látogatások.  

 Tájékoztatás tartása az iskolánkról. Ovi-suli délután szervezése.  

 Iskola előkészítő délelőttök szervezése. 

 

5. Együttműködés a szülőkkel 

 Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap tartása. 

 Szülők meghívása ünnepségekre, bevonásuk különböző rendezvények szervezésébe, 

lebonyolításába. Szülők részvétele gyalogtúrákon, kerékpártúrákon. 

 Családok, gyermekek karitatív támogatása 

 Digitális oktatásra való felkészítés 

 

6. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Differenciált óravezetés. Változatos munkaformák alkalmazása. Egyéni 

foglalkoztatások, tanulópárok megszervezése. 

 Kompetencia fejlesztés: tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

 Az eltérő tantervű, az SNI-s és a BTMN-es tanulóknál a hátrány csökkentése. 

 

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-, bábszínház-, mozi- és múzeumlátogatás. Kirándulások, túrák szervezése.  

 Zeneiskolai programokon, hangversenyeken való részvétel. 
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Munkaközösségi feladatok havi bontásban 
 

SZEPTEMBER 

Feladat Felelős 

Munkaközösségi értekezlet 

  Az éves program megtervezése, elfogadása 

Izsold Lászlóné 

Teremrendezés, díszítés Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 

Tanévnyitó ünnepély (szept.1.)  Bálint Ágnes, Ivánné Rédei Marianna, 

 Iskolavezetés, 8. osztályosok 

Veni Sancte (szept.1.)  Papler Pál János plébános, az iskola   

 lelkipásztora 

Házirend ismertetése. Tűz- és balesetvédelem. 

Járványügyi protokoll ismertetése.  

Napközis csoportok kialakítása (szept. 1.)  

Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 

Az e-napló tanulói adatainak felvétele. 

Törzslapok kitöltése  

Osztályfőnökök 

Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése Minden pedagógus 

A levelezős feladatmegoldó versenyekre való 

igény felmérése, jelentkezési lapok elküldése 

2-4. osztályos osztályfőnökök 

Táskaszentelés   Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora 

Teremtésvédelem: Túra szervezése lehetőség 

szerint, alkalmanként 

Tóth Tünde 

Teremtésvédelem: Templomtúra két keréken 

szervezése Mezőtárkányba (szept. 12.) 

Ötvösné Perge Edit 

Játékos, interaktív délutáni program.  Mártonné Szabó Gabriella  

Rózsafüzér készítő verseny Hitoktatók 

Osztályszintű szülői értekezletek (szept. 1-4.) Iskolavezetés, osztályfőnökök 

Széchenyi –és Szent Gellért nap méltó 

megünneplése. Szentmise és iskolai 

programok  

Papler Pál János plébános, az iskola 

lelkipásztora; hittanárok 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

tevékenységek témanapja. A Magyar 

Diáksport napja. Sport délután (szept. 25.) 

Nagy Zsolt, Kádas Imre, osztályfőnökök, 

napközis csoportvezetők 

Jutalom hittan tábor (szept. 25-27.) Ötvösné Perge Edit 

A Szentírás vasárnapja (szept. 27.) Papler Pál János plébános, az iskola 

lelkipásztora; hittanárok 

A magyar népmese napja (szept. 30.) 

Megemlékezés osztály és csoportszinten 

Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 
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OKTÓBER 

Feladat Felelős 

Kis Szent Teréz ünnepe. Iskolai mise okt. 1.) Papler Pál János plébános, az iskola 

lelkipásztora, hittanárok 

A Zene Világnapja (okt. 1.) ének-zene órán  Éneket tanító alsós nevelők 

Szüreti hagyományok megismerése Napközis csoportvezetők 

Rózsafüzérek kiállítása (okt. 7.)  Munkaközösség, hittanárok 

Az aradi vértanúk napja (okt. 6.) 

Megemlékezés osztályszinten 

Osztályfőnökök 

DIFER mérések előkészítése (okt. 9.) Első osztályos nevelők 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért Hittanárok, minden pedagógus 

Teremtésvédelem: Papírgyűjtés  

(egyeztetés után) 

Kiss Andrea, osztályfőnökök 

Templomtúra kétkeréken lehetőség szerint 

(okt. 17.) 

 Hitoktatók 

 Teremtésvédelem: Templomtúra kétkeréken:  

 Szent Vendel kápolna (okt. 17.) 
 Ötvösné Perge Edit 

Könyvtárlátogatás  Napközis csoportvezetők 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról. Iskolai ünnepség 

 7. évfolyam 

„Mindenszenteki mécsesek” 

Kézműves foglalkozás (okt. 22.) 

Ötvösné Perge Edit, napközis nevelők     

 

NOVEMBER 

Feladat Felelős 
Az elsős nevelők beszámolója az óvodások 

beilleszkedéséről. Az óvónők tájékozódó 

látogatása az elsősöknél. 

 Jacsó Emilné, Gregusné Szentgyörgyi Éva 

Szent Márton Nap: Márton napi libaságok– 

kézműves foglalkozás, esti lampionos 

felvonulás a templomhoz, mise  (nov.11.) 

Munkaközösség, Papler Pál János plébános, az 

iskola lelkipásztora 

DIFER mérés   Jacsó Emilné, Gregusné Szentgyörgyi Éva 

Árpád-házi Szent Erzsébet emléknap 

Verses megemlékezés (nov. 19.) 
Ötvösné Perge Edit, Czakóné Püspöki Ilona, 

Tóth Tünde 

Nyelvész - levelezős versenyre jelentkezés Jacsó Emilné 

Fogászati vetélkedő – 2. 3- 4. osztály  Czakóné Püspöki Ilona, Tóth Tünde  

Adventi koszorúk készítése (nov. 23-27.) Osztályfőnökök 

Betlehemkészítő verseny (Érseki Palota): 

nevezés (kiírás szerint) 

Kiss Vivien 
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DECEMBER 

Feladat Felelős 

Adventi gyertyagyújtások az iskolában 

(nov. 30, dec. 7., 14., 18.) 

Hittanárok 

Adventi készülődés a lelki napra, karácsonyra 

(nov. 30.-dec. 18.) 

Munkaközösség, hittanárok  

 Adventi témahét: Betlehem - készítő verseny   Hittanárok, munkaközösség-vezetők 

Szent Miklós napja 

Délelőtt a Mikulás meglátogatja az alsós 

osztályokat (dec. 4.) 

Osztályfőnökök 

Poczok Erzsébet 

Osztályszintű Mikulás délutánok (dec.2. - 4.) Osztályfőnökök 

Zrínyi Ilona matematika verseny I. forduló 

(dec. 7.) 14:00 óra 

Osztályfőnökök 

Szeplőtelen Fogantatás napja (dec. 8.) Hittanárok, osztályfőnökök 

Adventi lelki nap (áthelyezett munkanap). 

Iskolai mise (dec. 12.) 

Igazgató, hittanárok, Papler Pál János 

plébános, az iskola lelkipásztora 

 Karácsonyi ünnepi műsor az iskolában  

 (dec. 18.) 

  4. évfolyamos osztályfőnökök: Ötvösné Perge  

 Edit, Poczok Erzsébet 

Karácsony - Betlehemes a templomban  

(dec. 25.) 

4. évfolyamos osztályfőnökök: Ötvösné Perge 

Edit, Poczok Erzsébet  

 

JANUÁR 

Feladat Felelős 

Vízkereszt Iskolai mise. Közös imádság és 

iskolaszentelés (jan. 6.) 

 Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

A magyar kultúra napja.  

Rádiós műsor (jan. 21.) 

 5. évfolyam 

Az első félév értékelése, zárása. Elektronikus 

napló ellenőrzése (jan. 22.) 

Minden pedagógus 

A félévi értesítők és statisztikák elkészítése Osztályfőnökök 

A félévi értesítők kiosztása (jan. 29.) Osztályfőnökök 

Az eredmények tükrében a további feladatok 

meghatározása 

Osztályfőnökök 

Levelezős versenyek figyelemmel kísérése Osztályfőnökök, munkaközösség-vezető 

Egészség hét Napközis csoportvezetők 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Kézműves foglalkozás (jan. 29.) 

Munkaközösség, hittanárok 
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FEBRUÁR 

Feladat Felelős 

Szülői értekezletek (febr. 2. - 11.) Osztályfőnökök 

Balázsolás. 

Megemlékezés Gyertyaszentelő 

Boldogasszonyról, iskolai mise. (febr. 02.)  

Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

Tanulmányi házi verseny rendezése 

matematikából 

Munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

Farsangi hét Napközis csoportvezetők 

Farsangi bál (febr. 12.) DÖK, osztályfőnökök 

Nyelvész verseny iskolai forduló Jacsó Emilné 

Jelentkezés az alsósoknak meghirdetett 

kistérségi vagy megyei versenyekre  

Izsold Lászlóné 

 Keresztút alkalmanként Nagyböjtben   Hittanárok, napközis csoportvezetők 

Hamvazószerda: iskolai mise (febr. 17.)   Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

MÁRCIUS 

Feladat Felelős 

Témahét: Pénz7 (márc. 1-5.) 

Pénzhasználat, pénzügyi tudatosság 

fejlesztése tanórákon és délutáni 

foglalkozásokon 

  Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 

Nyílt nap (A leendő 1. osztályosok szülei is 

ezen vesznek részt) (márc. 4.) 

 Minden pedagógus 

OVI-SULI délután megrendezése (márc. 4.)   Munkaközösség 

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

Tiborné, Izsold Lászlóné 

Zrínyi Ilona matematikaverseny II. forduló: 

március 05. 14:00 óra 

Igazgató, Ivánné Rédei Marianna 

Osztályfőnökök 

Ünnepi hét a napköziben  Napközis csoportvezetők 

Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója. Iskolai 

ünnepség. Koszorúzás a Petőfi 

emléktáblánál (március 12.)  

 6. évfolyam 

Szent József – az Anyaszentegyház 

védőszentje és a munkások példaképe.  

Iskolai mise (márc. 19.) 

Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

Teremtésvédelmi program:A víz világnapja 

alkalmából plakátkészítés, rajzverseny, 

kiállítás. „A víz a legnagyobb kincs!” 

témában (márc. 22.) 

Munkaközösség 
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Megyei Matematika verseny Kompolton  

(kiírás szerint) 

  Osztályfőnökök 

Teremtésvédelem: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja. Faültetés (márc. 25.) 

 Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

Digitális Témahét (márc. 22-26.) 

Interaktív tanórák és délutáni foglalkozások  
Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 

Lelki nap – Iskolai mise. 

Készület a NEK-jegyében.  

A Káli Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

intézményünk első áldozására készülő 

tanulóinak közösségépítő programja. 

(márc. 29.) 

 Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok, igazgató 

 

ÁPRILIS 

Felada
t 

Felelős 

Tanulmányi házi verseny rendezése hangos 

olvasásból 

3-4. évfolyamnak helyesírási verseny 

Munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

Beiratkozást megelőző szülői értekezlet a 

leendő első osztályosok szüleinek (ápr. 8.) 

Leendő elsős osztályfőnökök, igazgató 

Hangos olvasási verseny Kálban   Munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

A költészet napja (ápr. 12.) 

Megemlékezés osztályszinten 

Osztályfőnökök 

Fenntarthatósági Témahét (ápr. 19-23.) Munkaközösség 

Teremtésvédelmi program: A Föld napja 

Alsó tagozatnak vetélkedők (ápr. 22.) 

Munkaközösség 

 Templomtúra az egerfarmosi búcsúra 

(ápr.25.) 

Ötvösné Perge Edit 

 Kézműves foglalkozás – Anyák napja  

 (április 30.) 

Ötvösné Perge Edit, napközis nevelők 

 

MÁJUS 

Feladat Felelős 

Anyák napi ajándék készítése  Osztályfőnökök  

Anyák napi műsor a templomban (máj. 2.) Kiss Vivien 

A Fatimai Boldogságos Szűz Máriára való 

megemlékezés, iskolai mise 

 Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok, igazgató 
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Élő Rózsafüzér az iskola területén (máj. 13.) 

Teremtésvédelem: Madarak és fák napja DÖK, munkaközösség 

Elsőáldozás (máj. 16.)  Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok 

Gyermekhét a napköziben (máj. 25-27.) Napközis csoportvezetők 

Családi nap (Tanítás nélküli munkanap) 

(május 28.) 

Iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

A tanulók versenyeredményeinek, megyei és 

országos helyezéseinek összeírása, 

továbbítása az önkormányzat felé a „Jó 

tanuló, jó sportoló” önkormányzati fogadásra  

(máj. 28.) 

Igazgató, szaktanárok, osztályfőnökök 

Tanulmányi kirándulások (lehetőség szerint) 

(május 31-június 3.) 

Osztályfőnökök 

 

JÚNIUS 

Feladat Felelős 

Teremtésvédelmi program  

Környezetvédelmi világnap (jún. 4.)  

Munkaközösség 

Családi nap a plébánián (jún. 5.) Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok, igazgató 

Osztályozó értekezletek (jún.07.) Iskolavezetés 

Statisztikák elkészítése (jún. 10.) Osztályfőnökök 

Év végi bizonyítványok megírása, 

szöveges értékelés első osztályban 

Osztályfőnökök 

A tanulók versenyeredményeinek 

összeírása a „Jó tanuló, jó sportoló” 

önkormányzati fogadásra 

Osztályfőnökök 

Te Deum iskolai tanévzáró mise 

 

Tanévzáró ünnepség 

Papler Pál János plébános, az iskola  

 lelkipásztora; hittanárok  

3. évfolyamos osztályfőnökök: Czakóné 

Püspöki Ilona, Tóth Tünde  
 

 

Füzesabony, 2020. szeptember 1. 

 

Izsold Lászlóné 

munkaközösség-vezető 
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9.2 A felső tagozatos humán munkaközösség munkaterve 
 

I. Helyzetelemzés 

A humán munkaközösség létszáma 9 fő. 

A munkaközösség tagjai, megbízatásaik és az általuk a 2020/21-es tanévben tanított 

tantárgyak: 

1. Bálint Ágnes                        osztályfőnök 8. a, angol nyelv 

2. Eperjesiné Csík Beáta          osztályfőnök 5.b, angol nyelv 

3. Farkas Fruzsina                    osztályfőnök 6. a, történelem, földrajz  

4. Kiss Vivien                          osztályfőnök 5. a, hittanár, hon-és népismeret 

5. Lovászné Szűcs Mária mk.-vezető, magyar nyelv és irodalom , ének-zene 

6. Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes, német nyelv, történelem 

7. Nagyné Németh Anna magyar nyelv és irodalom 

8. Nagy Péter                           igazgatóhelyettes, hittanár 

9. Nagy Zsolt osztályfőnök 7. a, angol nyelv, testnevelés                

 

A munkaközösség tagjai által tartott tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök: 

 Bálint Ágnes: Digitális alprogram; Angol nyelvi szakkör 3.o. 

 Eperjesiné Csík Beáta: Életgyakorlat- alapú alprogram; Angol nyelvi szakkör 3. o., 

Tanulószoba 

 Kiss Vivien: Elsőáldozási felkészítő (4. o.); Bérmálkozási felkészítő (8. o.); Felsős 

hittan klub (5-6.o.); Ministráns klub (3. osztálytól, helyszíne a plébánia) 

 Lovászné Szűcs Mária: Középiskolai előkészítő magyar nyelvből; 

kompetenciafejlesztés; Művészetalapú alprogram (énekkar) 

 Nagyné Németh Anna: tanulószoba 

 Nagy Zsolt: Testnevelés alprogram 

 

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, digitális kompetenciájuk fejlesztése. 

- A szövegértés fejlesztése minden évfolyamon. Az adott tanulócsoport képességének 

megfelelő szintű eredmény elérése a májusi kompetencia-, illetve idegen nyelvi méréseken.  

- Anyanyelvünk helyes használatára való nevelés, a beszéd- és viselkedéskultúra javítása.  

- 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, valamint a felzárkóztatást igénylő tanulókkal 

(korrepetálás, tehetséggondozás) 

- A tanulók ösztönzése az iskolai vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon és a tanórán 

kívüli foglalkozásokon való részvételre. 

- Iskolai versenyek, ünnepségek megszervezése és színvonalas lebonyolítása. 

- A Komplex Alapprogram továbbképzései során elsajátított új módszerek alkalmazása a 

nevelő-oktató munkában, beépítése a tanmenetekbe az 5-6. évfolyamokon; alprogrami 

foglalkozások tartása. 

 

III. Kiemelt céljaink 

- A Megyei Történelem Verseny döntőjének (írásbeli forduló keretében történő) 

megrendezése, amely az előző évben a digitális munkarendre való átállás miatt elmaradt 

(Téma: Trianon) 

- A katolikus iskola szellemiségének, a keresztény értékeknek további tudatosítása, ápolása. 

- Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, tanulóink hazaszeretetének, magyarság- 

tudatának erősítése. 

- Iskolánk hagyományainak megőrzése. 

 

IV. Munkaközösségi foglalkozások 

2020. augusztus 24.  

Alakuló értekezlet: 

-     Helyzetelemzés 

- Feladataink, céljaink a tanévben 

- Ötletek, javaslatok a munkatervre az előző év tapasztalatai alapján 

 

2020. szeptember  

-     A kiemelt feladatok megfogalmazása, a munkaterv véglegesítése 

-     A munkaterv elfogadása 

 

2021. január  

 -    A féléves munka értékelése 

 

2021. május 

-     Az éves munka értékelése, a tanulók által elért versenyeredmények összegzése 
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V. A munkaközösség havi lebontású programja 

 

Augusztus 

- Alakuló értekezlet (aug. 24.) 

- Családi nap a plébánián - Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok, 

pedagógusok (aug. 29.) 

 

Szeptember  

- Veni Sancte: tanévnyitó szentmise – osztályonként 5-5 tanuló részvételével (szept. 1.) 

Papler Pál János az iskola lelkipásztora 

Tanévnyitó ünnepség (Felelősök: 8. évf., osztályfőnökök: Bálint Ágnes, Ivánné Rédei 

Marianna) 

- Elektronikus és szakköri naplók megnyitása 

- Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése 

- Osztálytermek, folyosók dekorálása, faliújságok elkészítése (Felelősök: osztályfőnökök, 

szaktanárok) 

- Az első szülői értekezletek megtartása 

- Templomtúra két keréken (szept. 12.). Kerékpározás Mezőtárkányba, és Tamás Gábor 

koncertjének megtekintése. 

- Táskaszentelés (szept. 13. vasárnap).  

- Tantestületi lelki nap (szept. 18.)  

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

DÖK, hitoktatók). Iskolai mise (osztályonként 5-5 tanuló részvételével) - Papler Pál János 

az iskola lelkipásztora. (Megtartása a járványügyi helyzettől függően.) 

- A Szentírás vasárnapja (szept. 27.) Templomi program, a gyerekek elhozzák a Bibliájukat, 

amelyeket Papler Pál atya a mise közben megáld.  

- A bérmálkozási igények felmérése, a bérmálkozók felkészítésének indítása 

- Szeptember folyamán rózsafüzér-készítő verseny meghirdetése. Kiállítás. 

- A szeptember 24-26-i hittan jutalomtábor megrendezése (szintén a járványügyi helyzet 

fejleményeitől függ). (Felelősök: hittanárok) 

- A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének megkezdése 

(Felelősök: szaktanárok) 

 

Október 

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

- Teremtésvédelem: az állatok világnapja 
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- Rózsafüzér-készítő verseny eredményhirdetése (okt. 5.). A hónap folyamán szerdánként 

vagy péntekenként rózsafüzér imádkozás az 5-6. évfolyamos tanulók csoportjával, 

szombatonként pedig a 7-8. évfolyamos tanulók csoportjával a templomban. (Felelősök: 

hittanárok) 

- Fenntarthatósági témahét – az előző évi pótlása (okt. 5-9.) 

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

iskola aulájának feldíszítése az ünnepre. (Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok) 

- Papírgyűjtés (Felelősök: DÖK, osztályfőnökök) 

- Nevezések a MPI által hirdetett tanulmányi versenyekre (Felelősök: szaktanárok) 

- Templomtúra (okt. 17.) 

- A bérmálkozók számára gyóntatás a templomban (okt. 17.) 

- Bérmálkozás a szentmise keretében (okt. 18.)- Papler Pál János az iskola lelkipásztora, 

Nagy Péter 

- „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” (okt. 19.) 

- Iskolai ünnepség: megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (okt.22. ) 

Felelősök: 7. évf., osztályfőnökök: Nagy István, Nagy Zsolt. 

- Mindenszenteki mécses készítése alsósoknak napközis nevelők segítségével (október 22.) 

 

November 

- Szent Márton-nap (nov.11.): kézműves foglalkozás, lampionos felvonulás, mise (Felelősök: 

hittanárok) 

- 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) 

- Házi szaktárgyi versenyek indítása (Felelősök: szaktanárok)  

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

- Szent Erzsébet-nap a templomban (nov. 17.). Az alsó tagozaton nov. 22-én a templomban 

is, a mise előtt. A gyerekek műsora mindkét alkalommal ugyanaz. 

- Szent Cecília napja: egyházi énekverseny -a versenykiírástól és a járványügyi helyzettől 

függően. (Felelősök: Kiss Vivien, Lovászné Szűcs Mária) 

- A minden év novemberében, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, 

Gimnázium és Kollégiumban megrendezésre kerülő hittanversenyen való részvétel – 

szintén a versenykiírástól és a járványügyi helyzettől függően (Felelős: Nagy Péter) 

- Kézműves foglalkozás (nov. 26.): adventi naptár készítése 

 

December 

- Pályaválasztási szülői értekezlet 
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-  Advent – készülődés az ünnepre; Adventi gyertyagyújtások (Felelősök: hittanárok, 

osztályfőnökök) 

- Adventi sportnapok (Felelős: Nagy Zsolt) 

- Szent Miklós napja (dec.6.) 

- Mikulás-délután (Felelősök: osztályfőnökök, DÖK) 

- Lelki nap (dec. 12.) - Papler Pál János az iskola lelkipásztora (Felelősök: hittanárok, 

osztályfőnökök) 

- Betlehemkészítő verseny. (Felelősök: hittanárok) 

- Utolsó tanítási nap (dec. 18.).  Karácsonyi műsor megtekintése a negyedik osztályosok 

rendezésében.  

- Karácsonyi ünnepi mise (dec. 25.), előtte a gyerekek műsorának megtekintése a 

templomban. (a dec. 18-i negyedikesek által előadott műsor). 

- A Szent Család vasárnapja (dec. 27.) 

 

Január  

- Vízkereszt (jan.6.); Iskolaszentelés (Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok) 

- A magyar kultúra napja (rádiós műsor). Felelősök: 5. évf., osztályfőnökök: Eperjesiné 

Csík Beáta, Kiss Vivien 

- Az első félév értékelése, zárása. 

- Készülődés Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére (jan. 29.). Kézműves foglalkozás: 

gyertyaöntés. 

 

Február  

- Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (febr. 2.) - Papler Pál János az iskola lelkipásztor, 

hittanárok 

- Hamvazószerda (febr. 17.) - Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok 

Nagyböjt idején keresztút az iskola tanulóival (alkalmanként Mezőtárkányon szabad téren, a 

kálvária előtt). 

- A Megyei Történelem Verseny döntője (írásbeli forduló). (Felelősök: Lőrinczné Antal 

Judit, Farkas Fruzsina) 

- Kistérségi Kazinczy-verseny. (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) 

- A felsős lemorzsolódási táblázatok elkészítése (Felelős: Lőrinczné Antal Judit) 



44 
 

Március 

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

(Felelősök: 6. évf., osztályfőnökök: Farkas Fruzsina, Kádas Imre; Lovászné Szűcs Mária)  

- Munkás Szent József ünnepe (márc. 19.) 

- Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (márc. 25.). Iskolai mise - Papler Pál János az iskola 

lelkipásztora, hittanárok 

- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny megyei fordulója  

(Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária) 

- Húsvéti lelki nap (márc. 29.) – Szent Erzsébet-nővérek. 

(Felelősök: Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok) 

 

Április  

- A költészet napja (ápr. 11.) Megemlékezés magyar irodalom és ének-zene órákon. 

(Felelősök: osztályfőnökök, 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) 

- Szent György-nap (ápr. 23.) 

- Hittanverseny az iskolánkban - A kereszténység védelmezői: Szent György és Belon 

Gellért (ápr.23.) Felelősök: Kiss Vivien, Nagy Péter 

- Kézműves foglalkozás - anyák napja 

 

Május 

- Anyák napja (máj. 2.)  

- Fatimai Szűz Mária jelenésének ünnepe (máj. 13.): közös rózsafűzér-imádkozás az iskola 

számára és iskolai mise - Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok 

- Elsőáldozás (máj. 16.) 

- Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon (máj. 19.) 

- Pünkösd (máj. 23.) 

- Kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon (máj. 26.) 

- Osztálykirándulások szervezése és lebonyolítása – a járványügyi helyzettől függően. 

(Felelősök: osztályfőnökök) 

- A tanulók versenyeredményeinek, megyei és országos helyezéseinek összeírása a  

    „Jó tanuló, jó sportoló” önkormányzati fogadásra.  
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     (Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök) 

- Az angol nyelvi tankönyvek és munkafüzetek előzetes megrendelése a kiadótól a 

szülőkkel történő egyeztetés alapján (Felelősök: Bálint Ágnes, Tóthné Kovács Katalin, 

szaktanárok) 

 

Június 

- Pedagógusnapi megemlékezés 

- A Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4.)- rádiós műsor. (Felelősök: 8. évf., 

osztályfőnökök: Bálint Ágnes, Ivánné Rédei Marianna) 

- Családi nap a plébánián (jún. 5.) 

- Úr napja (jún. 6.) 

- Ballagás (Felelősök: a 7. évf., osztályfőnökök: Nagy István, Nagy Zsolt; Lovászné Szűcs 

Mária – énekkar.)               

- Bizonyítványok, anyakönyvek megírása, naplók zárása 

- A felsős lemorzsolódási táblázatok elkészítése (Felelős: Lőrinczné Antal Judit) 

- Te Deum; iskolai tanévzáró mise (Papler Pál János az iskola lelkipásztora, hittanárok) 

Tanévzáró ünnepség 

- Tantestületi lelki nap Kassára (jún. 29-30.)- a járványügyi helyzettől függően. 

 

 

 

 

Füzesabony, 2020. szeptember 14. 

 

  

  

            Lovászné Szűcs Mária 

                                                                                                  munkaközösség-vezető 
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9.3 A felső tagozatos reál munkaközösség munkaterve 
 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1 A munkaközösség tagjai és a tanított szaktárgyak 

 

Név Term.- 

ismeret 

földrajz 

Term.- 

ismeret 

biológia 

Matematika Fizika  Földrajz Rajz 

Ivánné Rédei 

Marianna 

  5.a, 7.a, 8.b   5-8. évf. 

Kádas Imre 6.b    7.a  

Kiss Andrea   5.b, 6.a, 6.b, 

7.b, 8.a 

   

Nagy István    7-8. 

évf. 

  

Nagyné Deli 

Mónika 

      

Geda Gáborné  5-6. évf.     

Szabó János       

 

Név Biológia Kémia Infor-

matika 

Tech-

nika 

Testne-

velés 

Közle-

kedési ism. 

Ivánné Rédei 

Marianna 

  5.a, 7.a, 

7.b, 8.b 

   

Kádas Imre     5.a, 6.b, 

8.a, 8.b 

 

Kiss Andrea   5.b, 6.a, 

6.b, 7.a, 

7.b, 8.a 

   

Nagy István    5-8. 

évf. 

  

Nagyné Deli Mónika  7-8. 

évf. 

    

Geda Gáborné 7-8. évf.      

Szabó János      2-8. évf. 
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1.2 A munkaközösség tagjainak egyéb szaktárgyai, feladatai 

 

Nagyné Deli Mónika: igazgató 

Ivánné Rédei Marianna: ÖTM tag, osztályfőnök 8.b 

Kádas Imre: tömegsport, osztályfőnök 6.b 

Kiss Andrea: matematika felvételi előkészítő /kompetencia fejlesztés/, diákönkormányzat 

patronáló tanár 

Nagy István: reál munkaközösség vezető, fizika szakkör, osztályfőnök 7.b 

Geda Gáborné: teremtésvédelmi felelős, részmunkaidős 

Szabó János: óraadó 

 

1.3 Felhasznált tankönyvek 

A 2020/2021-es tanévben a reál tantárgyak tanítása az Eszterházy Egyetem Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet kiadványaiból történik.  

 

2. A munkaközösség tanévre szóló oktatási, nevelési célkitűzései 

 

2.1 Alapvető céljaink  

 munkaközösségünk összefogja és segítse a természettudományi tantárgyakat tanító 

pedagógusok munkáját; 

 munkacsoportunkban kiemelten kezeljük a tehetséges tanulók fejlesztése, 

versenyeztetése mellett a lassabban haladók felzárkóztatását, korrepetálását; 

 ez a feladat differenciált óravezetéssel, szakkörök és korrepetálások szervezésével 

valósulhat meg; 

 a járványügyi helyzet miatt esetlegesen bevezetésre kerülő digitális oktatásra való 

minél hatékonyabb felkészülés: online órák működtetése, a tanulók felhasználói szintű 

informatikai ismereteinek elmélyítése, e-Kréta és a Google Tanterem hatékony 

használata, a diákok és a szülők felkészítése a szoftverek és az online felületek sikeres 

használatára; 

 fontosnak tartjuk, hogy a különböző tantárgyakat tanító kollégák, egymás munkáját 

belső tudásmegosztással segítsék; 

 az új pedagógiai-, oktatási módszerek /KIP, DFHT/, technológiák megismerése és a 

tananyagba beépítése; 



48 
 

 pályaorientációs programok szervezése, szakmák megismertetése; 

 a tanulók tudásszintjének felmérése, értékelése, a hozzáadott értékek kimutatása; 

 projektoktatást segítő témahetek szervezése, megvalósítása; 

 tanulmányi versenyek szervezése, rendezése, azokra való hatékony felkészítés; 

 az új kollégák beilleszkedésének és munkájuknak segítése. 

 

2.2 Egyéb céljaink 

Célok Tevékenységek, feladatok 

Természettudományos gondolkodás 

kialakítása, természetvédelem  

 természetjárás, templomtúra  

 környezetünk megfigyelése, a 

tisztaság megóvása, szemétgyűjtés, 

papírgyűjtés  

 madárvédelem (madáretetők télre)  

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink 

segítése  

 tanulópárok  

 differenciálás  

 egyéni fejlesztő foglalkozások  

Tanulás hatékonyságának segítése   a tanulók motivációjának növelése  

 szövegértés segítése  

 tanulási technikák és módszerek 

/kooperatív, KIP, DFHT/ 

alkalmazása, bemutatása 

 a digitális oktatásban használatos 

szoftverek, felületek hatékony 

megismertetése 

 informatikai ismeretek célirányos 

elmélyítése: mentés, mentés 

másként, letöltés, stb.  

Tehetséggondozás   differenciált óravezetés  

 tehetségek felismerése, gondozása  

 versenyzésre ösztönzés  

 téma heteken való aktív részvétel  

Viselkedéskultúra javítása, katolikus értékek 

erősítése  

 közös követelmények egységes 

betartása /órák rendje, szünetben, 

sorakozónál, öltözék, felszerelések, 
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jegyek, utcai vonulás, templomba 

járás/ 

Test és lélek harmonikus fejlesztése   a nevelés, a hitéleti elkötelezettség, a 

példamutatás és meggyőzés a 

tanárok körében egész évben 

folyamatosan működjön 

 bekapcsolódás a hitéleti 

rendezvényekbe, valamint a 

munkaközösség által szervezett 

egészségnevelési, környezeti 

nevelési, sportköri és témahetek által 

programok feladataiba   

 

2.3 Az idei tanévben továbbra is feladatunk 

 Az elmúlt tanévek során elsajátított kooperatív, és a tanulás tanítása technikák 

alkalmazása. 

 A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. 

 Az elektronikus napló pontos, precíz, hiánytalan kitöltésre törekvő vezetése. A 

pedagógiai programban előírt, a hatékony értékeléshez szükséges számú érdemjegy 

megszerzésének biztosítása.   

 Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően.  

 A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése.  

 Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése.  

 Környezettudatos magatartásformák kialakítása és gyakoroltatása.  

 A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és 

tanórán kívül.  

 Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés, versenyek szervezése, versenyekre való 

felkészítés.  

 Differenciálás - csoportbontás formájában.  

 Számolási készség fejlesztése.  

 Pályázatok figyelése.  

 Megemlékezés a jeles napokról.  

 Vetélkedők, versenyek szervezése.  

 Az országos mérésre való hatékony felkészülés.  

 A testi-lelki egészség ápolása, egészséges életmód kialakítása, káros szokások 

csökkentése.  
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 Részt veszünk az iskola minden, nem szakirányú programjának segítésében.  

 Minden osztályfőnök segíti/felkészíti az osztályát az évfolyamára kiosztott ünnepi 

műsor megtartására.  

 IKT – technológiák alkalmazása az elsajátított szoftverek, tanult technikák 

használatával.  

 A számítástechnikai ismeretek, az Internet használatának ösztönzése az 

ismeretszerzésben. A tanulókban ki kell fejleszteni az információs rendszerben való 

eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét.  

 

3. A reál munkaközösség havi lebontású munkaterve 

 

Szeptember: 

 Az éves program megbeszélése, elfogadása. 

 A szaktantermek dekorálása. Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 A tanmenetek, foglalkozási tervek határidőre történő elkészítése, leadása, ellenőrzése. 

Felelős: Nagy István  

 A tanulók tankönyveinek, felszereléseinek ellenőrzése. Felelős: a munkaközösség 

minden tagja 

 A délutáni foglalkozások /szakkörök, felvételi előkészítők, kompetencia órák, 

korrepetálások/ megszervezése. 

 Jelentkezés elküldése az Állatok Világnapja vetélkedőre, a határidő figyelembe 

vételével. Felelős: Geda Gáborné 

 A Széchenyi-Szent Gellért nap programjaiba való bekapcsolódás. Felelős: a 

munkaközösség minden tagja 

 Nevezés a CURIE Országos Környezetvédelmi Csapatversenyre, valamint egyéni 

megmérettetésre. Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 Őszi alapfokú 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: később! Felelős: Geda 

Gáborné 

 Október 5-9. Teremtésvédelmi /Fenntarthatósági/ Témahét. Komplex 

természettudományi vetélkedő online megszervezése. Felelősök: Geda Gáborné, Nagy 

István 

 Október 5-9. Code Week informatikai hét. QR-kódos vetélkedő megrendezése az 

iskola területén. Felelős: Ivánné Rédei Marianna, Kiss Andrea 
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 Online iskolai regisztráció a „Pénz7”–re. Kapcsolat felvétele az Andrássy György 

Katolikus Közgazdasági Középiskolával, a témahét sikeres megvalósítása érdekében. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 Papírgyűjtés megszervezése. DÖK rendezvény. Időpont: egyeztetés után kerül 

kiírásra! Felelős: Kiss Andrea 

 

November: 

 Nevezések elküldése a Zrínyi Ilona Országos Matematika versenyre, az új kiírásnak 

megfelelően. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 „A gólyák visszatérnek”. Pályaorientációs Fórum. DÖK rendezvény. Időpont: 

november első hete. Felelős: Kiss Andrea 

 Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Az online fordulók indulása. 

Felelős: Nagy István 

 A Remenyik Zsigmond Középiskola által meghirdetett informatika verseny I. 

fordulójának lebonyolítására. Felelős: Ivánné Rédei Marianna, Kiss Andrea 

 EKE Gyakorlóiskolája által hirdetett on-line informatikai verseny I. fordulója 

/Amennyiben megrendezésre kerül!/. Felelős: Ivánné Rédei Marianna, Kiss Andrea  

 Nevezés a Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenyre. 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 Pályaválasztási szülői értekezlet. Meghívott vendég: Csesznok Róbert, a Remenyik 

Zs. Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója.  Időpont: november második fele. 

Felelős: Nagyné Deli Mónika  

 November 27-én és 28-án a hetedik és nyolcadikos tanulóknak programok szervezése 

a Kutatók Éjszakájára. Felelős: Nagyné Deli Mónika 

 

December: 

 Iskolai Mikulás délután szervezése. DÖK rendezvény. Felelős: Kiss Andrea 

 A 8. osztályos tanulók felkészítése a központi írásbeli vizsgákra /rendszerezés, 

gyakorlás, korrepetálás/. Felelős: matematika szakos kollégák 

 Adventi hét - készülődés a lelki napra, Karácsonyra. Bekapcsolódás a humán és az 

alsós munkaközösség által szervezett programokba, feladatokba. Felelős: 

munkaközösség minden tagja 

Január: 

 A 8. osztályos tanulók céltudatos felkészítésének folytatása a központi írásbeli 

vizsgákra /rendszerezés, gyakorlás, korrepetálás/. Felelős: matematika szakos kollégák 

 Az első félév értékelése, zárása. Elektronikus napló ellenőrzése. Időpont: január 22. 

 Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematikai Verseny iskolai fordulója. 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna 
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 Online informatikai verseny II. fordulója a 8. osztályosoknak, a Remenyik Zsigmond 

Középiskola szervezésében. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 A Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulójának megrendezése. Felelős: Nagyné 

Deli Mónika 

 A Varázstorony vetélkedő online fordulójába való regisztráció, bekapcsolódás. 

Felelős: Nagy István 

 

Február: 

 Farsangi bál megszervezése. DÖK rendezvény. Időpont /javaslat/: február 12. Felelős: 

DÖK patronáló tanár 

 Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny területi fordulójának lebonyolítása, az új 

kiírásnak megfelelően. Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 Az INFÓKA verseny kiírása és az I. forduló megtartása. Felelős: Ivánné Rédei 

Marianna 

 

Március: 

 Az 5–6. osztályosok matematikai versenye a POK Eger szervezésében. /Jelentkezés a 

felkészítés sikerének függvényében./ Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói Témahét: március 1-5.  

Előzetes felkészülés osztályfőnöki órákon a kapott segédanyagokból /5-8. osztály/ 

Vetélkedő szervezése a hetedikes tanulóinknak, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági 

Középiskolából meghívott szakos kolléganők segítségével. Időpont: egyeztetés után! Felelős: 

Nagyné Deli Mónika 

 Varázstorony vetélkedő 7. osztályosoknak. Iskolai forduló a versenykiírásnak 

megfelelően. Felelős: Nagy István 

 A víz világnapja: március 22.                 

Rajzverseny „A víz a legnagyobb kincs!” témában /5-8. osztály/. Határidő: március 19. 

Felelős: Ivánné Rédei Marianna, Geda Gáborné  

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

egyeztetés után! Felelős: Kádas Imre, Geda Gáborné  

A helyi tapasztalatok felhasználásával iskolai vetélkedő a felsősöknek. Témája: „A víz élet!” 

Előzetes feladat: PP prezentáció a megadott témában. Időpont: március 22. Felelős: Geda 

Gáborné, Kádas Imre 

 Digitális Témahét: március 22-26.  

Az INFÓKA verseny II. fordulójának, döntőjének megtartása. Időpont: március 25. Felelős: 

Ivánné Rédei Marianna   
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Április: 

 Fenntarthatósági Témahét: április 19-23. A Föld napja: április 22. 

Iskolánk környezetének takarítása /5-8. osztályok/. Felelős: Geda Gáborné, Nagy István  

Komplex természettudományi vetélkedő a felső tagozatos diákok részére. Időpont: április 22. 

Felelős: Nagy István 

 Üzemlátogatások – a pályaorientációs nap jegyében. Együttműködés a 

diákönkormányzattal. Időpont: a cégekkel történt egyeztetés után! Felelős: 7-8. 

osztályos osztályfőnökök, DÖK patronáló tanár 

 NETFIT mérések befejezése, az Internetes adatbázis feltöltése. Felelős: Kádas Imre  

 

Május: 

 „Madarak és fák napja” – akadályverseny az iskola területén és környezetében a felső 

tagozat részére. Előzetes feladat: madarat ábrázoló papírsárkány készítése. Időpont: 

május 10. Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 A Laudato si’ /Áldott légy, Uram!/ hétbe való bekapcsolódás /a Vatikán kiírása 

szerint!/. Elmélkedés a Laudato si’ kezdetű környezetvédelmi enciklikáról. A 

fenntarthatósággal, teremtésvédelemmel kapcsolatos éves tevékenységeink 

összegzése. Felelős: Nagy István 

 Felkészülés és felkészítés az OH mérésekre. Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 Az osztályok tanulmányi kirándulásának előkészítése és megvalósítása. Időpont: a 

vezetőség által kijelölt nap Felelősök: osztályfőnökök 

 A „Határtalanul” program előkészítő foglalkozásai /nyertes pályázat esetén/. Felelős: 

Kádas Imre 

 Gyermekhét. DÖK rendezvény. Időpont: május 24-28. Felelős: DÖK patronáló tanár, 

munkaközösség minden tagja 

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

István 

 

Június: 

 A Nemzeti Összetartozás napja: Határtalanul! program. A hetedikesek kirándulása 

/nyertes pályázat esetén/. Felelős: Kádas Imre 

                                                          

2020. szeptember 14.       

 

        Nagy István 

        munkaközösség-vezető 
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9.4 Diákönkormányzat munkaterv 2020/2021-es tanév 
 

I. félév 

Szeptember:  

- Alakuló ülés, a munkaterv elfogadása 

- DÖK elnökválasztás 

- 25. Magyar Diáksport Napja 

Október: 

- Papírgyűjtés  

- Iskolai házibajnokságok indítása  

- Zene világnapja: mini koncertek a szünetekben  

- Aktuális feladatok 

November: 

- DÖK gyűlés 

- A gólyák visszatérnek 

- Pályaorientációs nap 

- Aktuális feladatok 

December: 

- Adventi sportdélutánok  

- Adventi kézműves foglalkozások  

- Adventi vásár  

- Mikulás délelőtt 

- Aktuális feladatok 

Január: 

- DÖK gyűlés, a féléves munka értékelése 

- Táborszervezés  

- SZMK értekezlet: Farsangi előkészületek 

- Aktuális feladatok 

 

 

 

II. félév 

Február: 
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- Farsangi bál 

- Házibajnokságok 

- Aktuális feladatok 

Március: 

- Húsvéti kézműves délután 

- Tojásfestő, tojásfaragó verseny 

- A víz világnapja: játékos vetélkedő 

- Aktuális feladatok 

Április: 

- Tavaszi DÖK kupa 

- Versmondó délután 

- Családi nap 

- Föld napja: szemétszedés az iskola körül 

- Aktuális feladatok 

Május: 

- Gyereknap 

- Aktuális feladatok 

- Madarak és fék napja: iskolai közös kerékpározás 

- Aktuális feladatok 

Június: 

- Az éves munka értékelése 

- Aktuális feladatok 

- Nyári tábor 

 

 

 

Füzesabony, 2020.09.14. 

          Kiss Andrea 

           DÖK –patronáló tanár 
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9.5 Önértékelést Támogató Munkacsoport 2020/2021-es tanév munkaterve 
 

Szervezeti háttér 

Az ÖTM tagjai: 

 Ivánné Rédei Mariann: matematika - informatika - rajz szakos tanár 

 Nagyné Németh Anna: magyar szakos tanár 

 Tóth Tünde: tanítónő 

Feladat meghatározás 

A tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelési rendszer kidolgozása és az önértékelés 

lebonyolításának irányítása, koordinálása az intézményben. 

 

Óralátogatással és dokumentum elemzéssel megbízott pedagógusok: 

Nagyné Deli Mónika - igazgató 

Nagy Péter – igazgatóhelyettes  

Lőrincné Antal Judit – igazgatóhelyettes  

Nagy István – reál munkaközösség vezetője 

Lovászné Szűcs Mária – humán munkaközösség vezetője 

Izsold Lászlóné – alsós munkaközösség vezetője 

Dokumentum elemzéssel és interjú készítéssel megbízott pedagógusok: 

 Ivánné Rédei Mariann 

Nagyné Németh Anna 

 Tóth Tünde 

 

Az internetes felület gondozása, dokumentumok feltöltése: 

 Ivánné Rédei Mariann  

 Tóth Tünde 
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Pedagógus önértékelés 

Az önértékelés célja 

Pedagógusaink az önértékelésre történő felkészülés folyamán tekintsék át addigi szakmai 

tevékenységüket, fogalmazzák meg kiemelkedő és fejleszthető területeiket. A tapasztalatok alapján 

fejlesztési tervet készítsenek, melynek megvalósítása a következő önértékelésig teljesül. 

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok ütemezése 2020/2021. tanévben 

NÉV BEOSZTÁS ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 

Kiss Vivien hittanár 2020. október 

Kiss Andrea tanár 2020. november 

        Nagy Istvánné napközis nevelő 2020. december 

Nagyné Deli Mónika igazgató 2021. március 

 

VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS 

A vezetői ellenőrzés célja 

A vezető ellenőrzésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek 

fejlesztése, az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti 

szempontok, továbbá saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 

 

A vezető önértékelésének folyamata, felelősei  

A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és 

negyedik évében kerül sor, ez iskolánkban a 2020/2021-es tanévben aktuális. 
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A pedagógus önértékelés folyamata, éves tervezése 

Lépés Időpont Feladat 
Tevékenységek, 

dokumentálás, felelősök 

1. 2020. 08. 30. Nevelőtestület tájékoztatása 
 

A folyamat koordinátora: Tóth Tünde (a Nevelőtestületi értekezlet 

keretében) 

2. 

 
2020. 09. 30. 

Az érintettek tájékoztatása: 

 önértékelési csoport tagjai  

 önértékelésben résztvevő 

pedagógusok felkészítése 

A folyamat koordinátora: Tóth Tünde 

3.  2020. október 

Ütemterv elfogadása, szükséges 

dokumentumok elkészítése, 

határidők, felelősök meghatározása. 
A folyamat koordinátora: Tóth Tünde 

Önértékelés folyamata 

1. 

Látogatás előtt egy 

héttel, illetve a 

látogatás napján 

Foglalkozást vezető pedagógus 

dokumentumai, melyeket a látogatás 

előtt átad az órát látogató kollégáknak 

 tanmenet v. tematikus terv 

 óravázlatok (2 db) 

Az óralátogatást végző kollégák megvizsgálják a pedagógiai munka 

dokumentumait, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét, vagyis 

dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az informatikai 

rendszerben rögzítik a tapasztalatokat.  

 

 

Felelős: Az órát látogató vezető 

A folyamat koordinátora: Ivánné Rédei Mariann 

2. 
2020/2021 II. félév  

Óralátogatások 
Óralátogatást végez Az ÖTM és az igazgató által felkért kollégák 

  Az óralátogatás módszere 
2 óra megfigyelése a megfigyelési szempontok mentén 
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Lépés Időpont Feladat 
Tevékenységek, 

dokumentálás, felelősök 

A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő 

megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató 

kollégák rögzítik a jegyzőkönyvekben. 

Felelős: Intézményvezető, órát látogató kollégák,  

             Ivánné Rédei Mariann 

3. Az óralátogatást 

követő napokon 
Önértékelési kérdőív kitöltése 

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a 

kérdőíveket, és elindítja a felmérést.  

Felelős: Nagyné Németh Anna 

4. 
Az óralátogatást 

követő napokon 

Interjú az önértékelésre kijelölt 

pedagógusokkal 

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a 

dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és 

lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

jegyzőkönyvben rögzítik, melyet feltöltenek az informatikai felületre a 

megadott határidőig.  

Felelős: Nagyné Németh Anna 

              Tóth Tünde 

5. 

Az óralátogatást és 

interjút követő 

napokon 

Interjú az intézmény vezetőjével  

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a 

dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és 

lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

jegyzőkönyvben rögzítik, melyet feltöltenek az informatikai felületre a 

megadott határidőig. 

Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési csoport koordinátorának az 

interjút követő 1 héten belül.  

Felelős: Tóth Tünde és Nagyné Németh Anna 

6.  
A vezetői interjúval 

egy időben 

Munkatársi kérdőív kitöltése és az 

eredmények összegzése 

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a 

felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves 

önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat. 

Felelős: Tóth Tünde  

   

Szülői kérdőívek kitöltése és az eredmények összegzése nem kötelező 

elem, csak ha a szülői fórum kifejezetten kéri, de intézményünkben 

nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. 
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Lépés Időpont Feladat 
Tevékenységek, 

dokumentálás, felelősök 

7. 
A pedagógus interjút 

követő héten 

Az önértékelt pedagógus elvégzi a 

saját önértékelését az intézményi 

elvárások tükrében  

Útmutató szerint a 0-5 skálán értékeli az elvárás teljesülését  

Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket. 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé válásáig 

kinyomtatva őrzi az intézményvezető, illetve az ÖTM, és hozzáférhetővé 

teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső 

ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók 

számára is. 

Az önértékelt pedagógus munkáját támogató felelős: Tóth Tünde 

 

8. 

A pedagógus 

önértékelés 

elvégzését követő 

héten 

Az intézményvezető segítségével 

önfejlesztési terv elkészítése 

A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő 

önfejlesztési tervet készít, amelyet – amint lehetőség nyílik rá - feltölt az 

informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az 

eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell 

feltölteni. 

Felelős: Intézményvezető 



 
 

9.6 Összesített, havi lebontású, éves munkaterv. A munkaközösségek, az ÖTM, a DÖK 

munkatervei alapján 

2020 

SZEPTEMBER 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. igazgató 

Veni Sancte - ünnepélyes tanévnyitó szentmise szeptember 01. 
Papler Pál János 

Plébános Úr 

Ünnepélyes tanévnyitó szeptember 01. 

Bálint Ágnes, Ivánné 

Rédei Marianna, 

iskolavezetés 

8. osztályosok 

Járványügyi protokoll ismertetése. Házirend 

ismertetése. Tűz- és balesetvédelem. Napközis 

csoportok kialakítása  

szeptember 01. 

osztályfőnökök, 

napközis 

csoportvezetők 

Szülői értekezletek az első osztályokban szeptember 01. 

iskolavezetés,  

Gregusné Szentgyörgyi 

Éva, Jacsó Emilné 

Kötelező órában tartott szakkörök, délutáni 

foglalkozások szervezése, indítása 

szeptember 02 - 

04. 
a foglalkozások vezetői 

Szülői értekezletek osztályszinten szeptember 2-11. 
igazgató, 

osztályfőnökök 

DÖK alakuló ülése szeptember 03. Kiss Andrea 

Reggeli felügyeleti, bejáró, ügyeleti, étkezési, 

kerékpárral történő iskolába járás, kérelmek 

leadása 

szeptember 07. 
iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

SZMK névsorának leadása szeptember 11. osztályfőnökök 

Teremtésvédelem: Templomtúra Kétkeréken. 

Mezőtárkány 
szeptember 12. hittanárok 

Táskaszentelés szeptember 13. 
Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

HH-s, HHH-s, veszélyeztetett tanulók listájának 

elkészítése, leadása 
szeptember 14. 

iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

Teremrendezés, díszítés, az iskola közös 

helyiségeinek dekorálása 
szeptember 14. osztályfőnökök, 

napközis 
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csoportvezetők, 

hitoktatók 

Az e-Kréta adatainak aktualizálása. Törzslapok 

kitöltése 
folyamatos 

iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

SZMK értekezlete (digitálisan) szeptember 16. igazgató 

Tanítás nélküli munkanap: Tantestületi lelki 

nap 
szeptember 18. 

Papler Pál János 

Plébános Úr, igazgató 

Tanítás nélküli munkanap: Munkaterv 

elfogadása 
szeptember 18. igazgató 

A levelezős feladatmegoldó versenyekre való 

igény felmérése, jelentkezési lapok elküldése 
folyamatos 

osztályfőnökök, 

szaktanárok  

A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre 

való felkészítésének megkezdése 
folyamatos szaktanárok 

KAP- szülői nyilatkozatok leadása 

a nyilatkozati 

formanyomtatvány 

megjelenése után 

iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

A bérmálkozási igények felmérése, a 

bérmálkozók felkészítésének indítása 
szeptember 21. 

Papler Pál János 

Plébános úr, hittanárok 

Kiürítési gyakorlat szeptember 21. igazgató, Nagy Zsolt 

Teremtésvédelem: Túra szervezése alkalmanként Tóth Tünde 

Rózsafüzér készítő verseny meghirdetése szeptember  Ötvösné Perge Edit 

Színház-, mozi-, bábszínház bérlet vásárlása folyamatos osztályfőnökök 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálata a 8. osztályosok körében 

2020. szeptember 

21. - 2020. 

október 12. 

Nagy Péter 

8. osztályosok 

osztályfőnökei 

Széchenyi –és Szent Gellért nap méltó 

megünneplése. Szentmise, iskolai rádiós 

megemlékezés iskolai programok 

szeptember 24. 

Iskolavezetés, Papler 

Pál János Plébános Úr, 

hittanárok, DÖK, 

osztályfőnökök 

Az első és ötödik osztályosok, valamint az 

újonnan érkezett tanulók tanulói törzslapjának 

kitöltése, feldolgozása 

szeptember 25. 

Nagy Péter 

igazgatóhelyettes, 

érintett osztályfőnökök 

Jutalom hittantábor: Mátraszentimre - 

Bagolyirtás 
szeptember 25-27. Ötvösné Perge Edit 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap (Magyar 

Diáksport Napja). 

2020. szeptember 

25. 

Nagy Zsolt, Kádas 

Imre 
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Októberi statisztika táblázatainak kitöltése szeptember 28. 

Lőrinczné Antal Judit 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

A Szentírás Vasárnapja szeptember 27. 
Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

Teremtésvédelem: Nevezés a CURIE Országos 

Környezetvédelmi Csapatversenyre. 
szeptember 30. Nagyné Deli Mónika 

A magyar népmese napja 

Megemlékezés osztály és csoportszinten 
szeptember 30. 

alsós osztályfőnökök, 

napközis 

csoportvezetők 

Teremrendezés, díszítés szeptember 30. 

osztályfőnökök, 

napközis 

csoportvezetők 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 

elkészítése 
szeptember 28. 

igazgató, minden 

pedagógus 

Őszi alapfokú sportversenyek indítása folyamatos Kádas Imre 

A füzesabonyi Patent újság, illetve a helyi VTV 

folyamatos, havi szintű tájékoztatása 
folyamatos Eperjesiné Csík Beáta 

Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése 
folyamatos egész 

évben 

Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 
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OKTÓBER 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Kis Szent Teréz ünnepe. Iskolai mise október 01. 
Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

A felső tagozatos tanulók bevonása a Rózsafűzér 

Társulatba 

október 02., 09., 

16., 23. 

Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

A Zene Világnapja  

Megemlékezés az ének-zene órák keretében.  
október 01. 

Lovászné Szűcs Mária, 

éneket tanító nevelők, 

hittanárok 

Októberi statisztika elkészítése október 05. intézményvezetés 

Rózsafüzérek kiállítása. október 07. alsós munkaközösség 

Teremtésvédelem: A 2019/2020-as tanévben 

elmaradt Fenntarthatósági témahét pótlása 
október 05. - 09. Geda Gáborné 

Code Week hét október 05.- 09. 
Ivánné Rédei Marianna 

Kiss Andrea 

Az aradi vértanúk napja, megemlékezés 

osztályszinten 
október 06. osztályfőnökök 

Teremtésvédelem: Jelentkezés elküldése az Állatok 

Világnapja vetélkedőre 

kiírás szerint Geda Gáborné 

A felső tagozatos tanulók részvétele a Közösségi 

Házban az aradi vértanúkról tartott előadáson 
október 07. osztályfőnökök 

Felső tagozat: Az aradi vértanúk napja, 

megemlékezés osztályfőnöki és történelem 

órákon; az iskola aulájának feldíszítése az 

ünnepre 

október 07. 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Igazgatói értekezlet október 07. Nagyné Deli Mónika 

Teremtésvédelem: Papírgyűjtés egyeztetés után Kiss Andrea 

DIFER mérések előkészítése  október 09. első osztályos nevelők 

Nevezések elküldése a Zrínyi Ilona Országos 

Matematika versenyre 
október 15. Ivánné Rédei Marianna 

Pályaválasztási szülői értekezlet. Meghívott 

vendég: Csesznok Róbert, a Remenyik 

Zsigmond. Gimnázium és Szakgimnázium 

október 21. igazgató 
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igazgatója 

Teremtésvédelem: Templomtúra Kétkeréken: 

Szent Vendel kápolna 
október 17. Ötvösné Perge Edit 

Szentgyónás a bérmálkozni szándékozók részére október 17.  

9:00 -től 
Nagy Péter 

BÉRMÁLKOZÁS 
október 18. 

11:00 óra 

Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

Nevezések a POK által hirdetett tanulmányi 

versenyekre 
folyamatos szaktanárok 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért október 19. 
hittanárok, minden 

pedagógus 

Teremtésvédelem: Őszi kerékpártúra 

megbeszélés 

alapján az idő 

függvényében 

Kiss Andrea 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról 

 

október 22. 

7. évfolyamos 

osztályfőnökök: Nagy 

István, Nagy Zsolt 

Nagyné Németh Anna 

Hangosítás: Nagy 

Zsolt 

„Mindenszenteki mécsesek” 

Kézműves foglalkozás  

október 22. Ötvösné Perge Edit, 

napközis nevelők   

Iskolagyűlés október 22. igazgató 

DIFER mérés: Hivatal által meghatározott 

módon az iskolaigazgatók jelentik a Hivatalnak 

az érintett első osztályos tanulók létszámát 

október 22. igazgató 

Teremtésvédelem: Állatok Világnapja vetélkedő a 

Miskolci Herman Ottó Katolikus Általános Iskola 

és a Miskolci Állatkert szervezésében  

kiírás alapján Geda Gáborné 

Online iskolai regisztráció a „Pénz7”–re.  

Kapcsolat felvétele az Andrássy György Katolikus 

Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és 

Kollégium tanáraival 

kiírás alapján Nagyné Deli Mónika 

Részvétel az őszi Fut-Abonyon kiírás alapján Kiss Andrea 
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Őszi szünet:  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök). 

A szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

 

Feladatelrendelés: október 26. 

  



67 
 

 

NOVEMBER 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Őszi nevelési értekezlet: Szakmai tapasztalatok 

megbeszélése 
november 04. igazgató 

Megyei Történelmi verseny november 05. 
történelem szakos 

tanárok 

Belső ellenőrzés indítása. Óralátogatások az első 

osztályokban 
november 9-13. 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

Szent Márton Nap: Márton napi libaságok – 

kézműves foglalkozás, esti lampionos felvonulás a 

templomhoz, MISE  

november 11. alsós munkaközösség 

Vezetői értekezlet: Az elsős nevelők beszámolója az 

óvodások beilleszkedéséről. Az óvónők tájékozódó 

látogatása az elsősöknél. 

november 17. 
Gregusné Szentgyörgyi 

Éva, Jacsó Emilné 

Árpád-házi Szent Erzsébet emléknap Verses 

megemlékezés  

november 19. Ötvösné Perge Edit 

Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 

8. osztályokban első idegen nyelvet tanulók 

írásbeli mérésének előkészítése, 

adatszolgáltatás 

november 20. 

igazgató,  

Bálint Ágnes OH-

mérési koordinátor 

Szent Erzsébet - nap a templomban  november 22. 
Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 

Szent Cecília napja: egyházi énekverseny, 

vetélkedő a felsős tanulóknak 
kiírás szerint 

Papler Pál János 

Plébános Úr, Kiss 

Vivien, Lovászné Szűcs 

Mária 

Belső ellenőrzés indítása. Óralátogatások az 

ötödik osztályokban 

november 23-

27. 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

Teremtésvédelem: Kutatók Éjszakája 

programjain való részvétel . 

november 27. – 

28. 
Nagyné Deli Mónika 

Fogadóóra 
november 30. 

16:00 - 17:00 
szaktanárok 

Nyelvész - levelezős versenyre jelentkezés kiírás szerint Jacsó Emilné 

Fogászati vetélkedő – 2. 3- 4. osztály 
egyeztetés 

alapján 

Czakóné Püspöki Ilona, 

Tóth Tünde,  
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Gregusné Szentgyörgyi 

Éva 

Adventi koszorúk készítése (minden osztály saját 

koszorút készít) 

november 23-

27. 
osztályfőnökök 

A versenykiírások figyelemmel kísérése, a tanulók 

felkészítés a középiskolák által meghirdetett 

tantárgyi versenyekre, valamint az Országos Angol 

és Német Nyelvi Verseny iskolai fordulójára 

folyamatos szaktanárok 

DIFERR-mérés folyamatos 

első osztályok 

osztályfőnökei: 

Gregusné Szentgyörgyi 

Éva, Jacsó Emilné 

Felkészülés az Egri Főegyházmegye Regionális 

Hittan Csapatversenyére  
kiírás alapján Nagy Péter 

Házi szaktárgyi versenyek indítása  folyamatos szaktanárok 

„A gólyák visszatérnek” 

Pályaorientációs Fórum 

egyeztetés 

alapján 
Kiss Andrea 

Üzemlátogatás – a pályaorientáció jegyében 

(DÖK nap) tavasszal, amennyiben a járványügyi 

helyzet nem teszi lehetővé 

a cégekkel 

történt 

egyeztetés után,  

7-8. osztályfőnökök, 

Kiss Andrea 

Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat 

versenyre. Az online fordulók indulása 
kiírás szerint Nagy István 

Az OATV iskolai fordulója 7-8. o. kiírás szerint 
Bálint Ágnes, 

Eperjesiné Csík Beáta 

A Remenyik Zsigmond Középiskola által 

meghirdetett informatika verseny I. fordulójának 

lebonyolítása 

kiírás szerint Ivánné Rédei Marianna,  

EKE Gyakorlóiskolája által hirdetett on-line 

informatikai verseny I. fordulója 
kiírás szerint Ivánné Rédei Marianna,  

Nevezés a Dugonics András Katolikus Iskolák 

Országos Matematika Versenyre 
kiírás szerint Nagyné Deli Mónika 

Betlehemkészítő verseny (Érseki Palota): nevezés kiírás szerint Kiss Vivien 

Advent első vasárnapja november 29. 
Papler Pál János 

Plébános Úr, hittanárok 
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DECEMBER 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Adventi gyertyagyújtások az iskolában 

november 30., 

december 07., 

14. december 18. 

hittanárok 

Közös gyertyagyújtások a templomban  

november 29., 

december 06., 

13., 20. 

hittanárok, 

osztályfőnökök 

Részvétel a városi adventi gyertyagyújtásokon az 

énekkaros tanulókkal  

egyeztetés 

alapján 
Lovászné Szűcs Mária 

Adventi készülődés a lelki napra, Karácsonyra.  
november 30.-

december 18. 

munkaközösségek, 

hittanárok 

DIFER mérés előkészítése, elvégzése, 

dokumentálása  
december 04. 

Gregusné Szentgyörgyi 

Éva, Jacsó Emilné 

Osztályszintű Mikulás délután  
december 02 - 

04. 
osztályfőnökök 

Szent Miklós napja 

Délelőtt a Mikulás meglátogatja az alsós 

osztályokat  

december 04. 
Poczok Erzsébet, 

osztályfőnökök 

A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi 

írásbelire 
december 04. 

iskolavezetés, 8. 

osztályos 

osztályfőnökök 

Zrínyi Ilona matematika verseny I. forduló 

december 07. 

14:00 óra 

Ivánné Rédei Marianna, 

alsós osztályfőnökök, 

matematika szakos 

tanárok 

Vezetői értekezlet: az ötödik osztályokban 

tapasztaltak megbeszélése, a volt 4. évfolyam 

osztályfőnökeinek részvételével 

december 08. iskolavezetés 

Szeplőtelen Fogantatás napja december 08. 
hittanárok, 

osztályfőnökök 

Adventi lelki nap (Áthelyezett munkanap). Iskolai 

mise 
december 12. igazgató, hittanárok 

Adventi témahét: Betlehem - készítő verseny kiírás szerint. 
hittanárok, 

munkaközösségvezetők 

Karácsonyi ünnepi műsor az iskolában  december 18. 
4. évfolyamos 

osztályfőnökök: 

Ötvösné Perge Edit, 



70 
 

Poczok Erzsébet 

Iskolagyűlés december 18. igazgató 

Karácsony - Betlehemes a templomban december 25. 

4. osztályosok 

osztályfőnökei: Ötvösné 

Perge Edit, Poczok 

Erzsébet 

Szent Család vasárnapja (fakultatív) december 27. hittanárok 

 

Téli szünet:  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek).  

A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

 

Feladatelrendelés: december 21. A Pedagógiai Program áttekintése, javaslatok az 

esetleges változtatásra 
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2021. 

JANUÁR 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Vízkereszt: iskolai mise, közös ima, 

iskolaszentelés 
január 06. 

Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok 

A pedagógus-továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének és dokumentálásának 

ellenőrzése. (OH ellenőrzés) 

2021. január 04. és 

2021. március 31. 

között 

Lőrinczné Antal Judit 

NETFIT: tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálata 

2021. január 11. és 

2021. április 23. 

között 

testnevelők 

A magyar kultúra napja 

Rádiós műsor  
január 21. 

5. évf., osztályfőnökök. 

Eperjesiné Csík Beáta, Kiss 

Vivien 

DÖK gyűlés- az első félév tapasztalatai, 

eredményei 
január 21. Kiss Andrea 

Az első félév értékelése, zárása. 

Elektronikus napló ellenőrzése. 
január 22. 

Nagy Péter, minden 

pedagógus 

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. 

január 23. 
8. osztályosok 

osztályfőnökei, szaktanárok 

Osztályozó értekezlet január 25. iskolavezetés 

A félévi értesítők és statisztikák 

elkészítése.  
január 27. Nagy Péter, osztályfőnökök 

SZMK ülés - farsang január 28. igazgató, Kiss Andrea 

A félévi értesítők kiosztása  január 29. osztályfőnökök 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Kézműves foglalkozás  
január 29. munkaközösség, hittanárok 

Levelezős versenyek figyelemmel 

kísérése 
folyamatos osztályfőnökök 
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Nyári táborok szervezése folyamatos 
igazgató, a tábort szervező 

pedagógusok 

Dugonics András Katolikus Iskolák 

Országos Matematikai Verseny iskolai 

fordulója. 

későbbi kiírás alapján Nagyné Deli Mónika 

Online informatikai verseny II. 

fordulója a 8. osztályosoknak, a 

Remenyik Zsigmond Középiskola 

szervezésében.  

későbbi kiírás alapján Ivánné Rédei Marianna 

A Hevesy György kémiaverseny iskolai 

fordulójának megrendezése, nevezés a 

területi döntőre 

későbbi kiírás alapján Nagyné Deli Mónika 
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FEBRUÁR 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Félévi nevelőtestületi értekezlet. Az első 

félév munkájának értékelése 
február 01. Nagy Péter 

Szülői értekezletek február 02. - 11. osztályfőnökök 

Balázsolás  

Megemlékezés Gyertyaszentelő 

Boldogasszonyról , iskolai mise. 

február 02. 

Papler Pál János Plébános 

Úr,  

hittanárok 

 

A végzős évfolyam felvételi lapjainak 

leadási határideje 
február 12. 8. évfolyam osztályfőnökei 

Farsangi bál  február 12. DÖK, osztályfőnökök 

Hamvazószerda: iskolai mise  február 17. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok 

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak 

február 19. igazgató 

Nyelvész verseny iskolai forduló kiírás alapján Jacsó Emilné 

Jelentkezés az alsósoknak meghirdetett 

kistérségi vagy megyei versenyekre  
kiírás alapján Izsold Lászlóné 

Alsó tagozatos tanulmányi házi verseny 

rendezése matematikából 

igazodva a megyei 

matematikai 

versenyhez 

alsós munkaközösség 

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

(országos verseny területi döntője) 
február 20. Nagyné Deli Mónika 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

(Megemlékezés órakeretben, a tanulók 

életkorának megfelelően) 

február 25. szaktanárok 

Iskolagyűlés február 26. igazgató 

Belon Gellért Hittanverseny szervezése  folyamatos Kiss Vivien, Nagy Péter 
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Kistérségi Kazinczy-verseny  kiírás alapján 
Nagyné Németh Anna, 

Lovászné Szűcs Mária 

Farsangi kupa folyamatos Nagy Zsolt 

Az OATV iskolai fordulója 7-8. osztály 
a verseny kiírása 

szerint 

Bálint Ágnes, Eperjesiné 

Csík Beáta 

Keresztút 
alkalmanként 

Nagyböjtben 
hittanárok 

Az INFÓKA verseny kiírása és az I. 

forduló megtartása. 
egyeztetés alapján 

Ivánné Rédei Marianna, 

Kiss Andrea 
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MÁRCIUS 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Témahét: Pénz7  

Alsó tagozat: 

Pénzhasználat, pénzügyi tudatosság 

fejlesztése tanórákon és délutáni 

foglalkozásokon 

március 01-05. 
Osztályfőnökök, napközis 

csoportvezetők 

Témahét: Pénz7  

Felső tagozat: 

Osztályfőnöki, matematika órákon a 

segédanyagok felhasználásával a 

pénzügyi biztonság témájának 

feldolgozása 

Vetélkedő szervezése a hetedikes 

tanulóinknak, az Andrássy György 

Katolikus Közgazdasági Középiskolából 

meghívott szakos kolléganők 

segítségével 

március 01-05. 

Nagyné Deli Mónika, 

osztályfőnökök, matematika 

szakos tanárok 

Nyílt nap  

(A leendő 1. osztályosok szülei is ezen 

vesznek részt) 

március 04. minden pedagógus  

OVI-SULI délután megrendezése  március 04. alsós munkaközösség 

Zrínyi Ilona matematikaverseny II. 

forduló 

március 05. 

14:00 óra 

igazgató  

Ivánné Rédei Marianna 

Nőnapi rádiós műsor  március 08. 

2. évfolyamos 

osztályfőnökök: Krizsán 

Tiborné, Izsold Lászlóné 

Igazgatói értekezlet március 10. Nagyné Deli Mónika 

Nemzeti ünnepünk – az 1848-

49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulója 

Iskolai ünnepség  

Koszorúzás a Petőfi 

emléktáblánál  

március 12. 
6. évfolyam, osztályfőnökei:  

Farkas Fruzsina, Kádas Imre               
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Szent József – az 

Anyaszentegyház védőszentje és 

a munkások példaképe. Iskolai 

mise 

március 19. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok 

A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az 

általános iskolában 

március 22-23. 
igazgató 

8. évfolyam osztályfőnökei 

Teremtésvédelmi program: 

A víz világnapja alkalmából 

plakátkészítés, kiállítás.  

Rajzverseny „A víz a legnagyobb 

kincs!” témában  

március 22. 
alsós munkaközösség  

Kádas Imre, Geda Gáborné,  

Iskolai vetélkedő a felsősöknek.  

Témája: „A víz élet!” Előzetes feladat: 

PP prezentáció a megadott témában.  

március 22. Geda Gáborné, Kádas Imre 

Teremtésvédelem: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja. Faültetés 
március 25. 

Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok 

Digitális Témahét  

Alsó tagozaton:  

Interaktív tanórák és délutáni 

foglalkozások 

Robotika bemutató 

március 22-26. 
osztályfőnökök, napközis 

csoportvezetők 

Digitális Témahét  

Felső tagozaton: 

Az INFÓKA verseny II. fordulójának, 

döntőjének megtartása 

QR-kódos vetélkedő megrendezése az 

iskola területén 

Robotika bemutató 

március 22-26. 

 

március 26. 

 

előzetes egyeztetés 

alapján (meghívott 

vendég) 

informatika szakos tanárok 

Lelki nap – Iskolai mise 

Készület a NEK-jegyében. 

Előtalálkozó  

A Káli Gárdonyi Géza Általános Iskola 

és intézményünk első áldozására készülő 

tanulóinak közösségépítő programja. 

március 29. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok, igazgató 

Tanítás nélküli munkanap: 

feladatelrendelés (a Pedagógiai 

Program felülvizsgálata, digitális 

tananyagok készítése, tudásmegosztás) 

március 30. – 31. iskolavezetés 
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Megyei Matematika Verseny Kompolton  kiírás szerint alsós osztályfőnökök 

Varázstorony vetélkedő 7. 

osztályosoknak. 

Iskolai forduló 

kiírás szerint Nagy István 

Az 5–6. osztályosok matematikai 

versenye a POK Eger szervezésében 
kiírás szerint 

Ivánné Rédei Marianna, 

Kiss Andrea 

- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Helyesírási Verseny megyei fordulója  
kiírás szerint 

Nagyné Németh Anna, 

Lovászné Szűcs Mária 

 

Tavaszi szünet: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda). 

A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

Húsvét: április 4-5. 
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ÁPRILIS 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Beiratkozást megelőző szülői értekezlet a 

leendő első osztályosok szüleinek 
április 08. 

igazgató, 

leendő elsős kollégák 

Tanulmányi házi verseny rendezése 

hangos olvasásból. 3-4. évfolyamnak 

helyesírási verseny 

egyeztetés után, a 

megyei versenyekhez 

igazodva 

Osztályfőnökök 

Első osztályosok beiratkozása a 

2020/2021-es tanévre 
április 15.-16. igazgató 

Hangos olvasási verseny Kálban   kiírás alapján osztályfőnökök 

A költészet napja  

Alsó tagozaton: Megemlékezés 

osztályszinten 

Felső tagozaton: 

Megemlékezés magyar irodalom és 

ének-zene órákon.  

Istenes versek 

április 12. osztályfőnökök, szaktanárok 

Nevelőtestületi értekezlet: az új NAT 

bevezetése, az előző évi 

kompetenciamérés eredményeinek 

értékelése, a további feladatok 

megbeszélése 

április 12. iskolavezetés 

Emlékezés a holokauszt áldozataira 

Megemlékezés történelem és 

osztályfőnöki órák keretében, a tanulók 

életkorának megfelelően  

április 16. szaktanárok, osztályfőnökök 

Belon Gellért Hittanvetélkedő (Szent 

György ) 
április 23. Nagy Péter 

Teremtésvédelem: Fenntarthatósági 

témahét, A Föld napja 

Felső tagozat: 

Iskolánk környezetének takarítása /5-8. 

osztályok/ 

Komplex természettudományi vetélkedő 

a felső tagozatos diákok részére  

április 19-23. 

 

 

 

április 22. 

Geda Gáborné 

 

 

 

Nagy István 

Teremtésvédelmi program:  

A Föld napja 
április 22. alsós munkaközösség 
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Alsó tagozaton vetélkedők  

NETFIT mérések befejezése 

az Internetes adatbázis feltöltése 

április 23. -  

május 28. 
Kádas Imre 

Fogadóóra 
április 26. 

16:00 - 17:00 
minden pedagógus 

Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny a kiírás alapján szaktanárok 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak 

április 30. 

igazgató, 

a 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

Kézműves foglalkozás – Anyák napja április 30. 
Ötvösné Perge Edit, 

napközis nevelők 
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MÁJUS 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Anyák napi ajándék készítése. 

Anyák napi műsor a templomban  május 02. 
Osztályfőnökök 

Kiss Vivien 

Teremtésvédelem: Madarak és fák napja 

akadályverseny az iskola területén és 

környezetében a felső tagozat részére.  

DÖK nap 

május 10. DÖK, reál munkaközösség 

A Fatimai Boldogságos Szűz Máriára 

való megemlékezés, iskolai mise 

Élő Rózsafűzér az iskola területén 

május 13. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok, igazgató 

Elsőáldozás május 16. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok 

Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. 

évfolyamon május 19. Bálint Ágnes 

Pünkösd - Plébániai zarándoklat május 24. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, igazgató 

A „Határtalanul” program előkészítő 

foglalkozásai /nyertes pályázat esetén/ egyeztetés Kádas Imre 

Gyermekhét a napköziben május 25-27. napközis nevelők 

Kompetenciamérés a 6. és a 8. 

évfolyamon május 26. Bálint Ágnes 

A tanulók versenyeredményeinek, 

megyei és országos helyezéseinek 

összeírása, továbbítása az önkormányzat 

felé a „Jó tanuló, jó sportoló” 

önkormányzati fogadásra 

május 28. 
igazgató, szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Családi nap (Tanítás nélküli munkanap) 

 
május 28. 

Iskolavezetés, 

munkaközösségvezetők. 
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JÚNIUS 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Osztálykirándulások május 31-június 03. osztályfőnökök 

Határtalanul! Program: Erdély június Kádas Imre, Nagy Zsolt 

A Nemzeti Összetartozás Napja (rádiós 

műsor) 
június 04. Lőrinczné Antal Judit 

Teremtésvédelmi program: 

Környezetvédelmi világnap  június 05. alsós munkaközösség 

Családi nap a plébánián  június 05. 
Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok, igazgató 

Úrnapja (körmenetben való részvétel, 

úrnapi sátor díszítése) 
június 06. 

Papler Pál János Plébános 

Úr, hittanárok, igazgató 

Pedagógusnap  június 07. 
5. a osztály osztályfőnöke: 

Kiss Vivien 

Osztályozó értekezletek június 07. iskolavezetés 

Iskolagyűlés június 10. igazgató 

Ballagási próbák június 09-11. 

a 7. évfolyam, és 8. 

évfolyam osztályfőnökei: 

Nagy István, Nagy Zsolt, 

Bálint Ágnes, Ivánné Rédei 

Marianna 

Hangosítás: Nagy Zsolt 

Statisztikák elkészítése június 10. osztályfőnökök 

Ballagás 
június 12. 

9:00 óra 

igazgató 

a 7. évfolyam 

osztályfőnökei: Nagy István 

Nagy Zsolt 

Az egri Bazilikában a Te Deum-on részt 

vevő tanulók kiválasztása tanulmányi 

munkájuk és hitéleti tevékenységük 

alapján 

a fenntartó előírása 

szerint 

igazgató, hittanárok, 

osztályfőnökök 

Utolsó tanítási nap  június 15. igazgató 

Te Deum iskolai tanévzáró mise 

 

Tanévzáró ünnepség 

június 18. 

Papler Pál János 

Plébános Úr, 

hittanárok a 3. 



82 
 

évfolyamos 

osztályfőnökök:  

Czakóné Püspöki Ilona, 

Tóth Tünde 

Tanévzáró értekezlet június 21. igazgató 

Nevelőtestületi lelki nap (Kassa, 

Vizsoly, Gönc) 

június 29. - 

30. 

iskolavezetés, 

hittanárok  

Nyári karbantartási munkák 

felmérése, előkészítése, ütemezése július 01. iskolavezetés 

 

 

9.7 Pedagógiai célra hat tanítás nélküli munkanap használható fel a tanév során: 
 

1 nap:. Diákönkormányzat által igényelt nap, a Madarak és fák napja tiszteletére (2021. 

május 10.). A Gyermeknapot egy hétre elosztva, témahétként /Gyermekhét/ rendezi meg az 

iskolai szervezet május 25. és május 29. között, délutáni idősávban. 

1 nap: Pályaorientációs nap. Üzemlátogatás – a pályaorientáció jegyében után. Ezen a napon 

a felső tagozat gyárlátogatásokon vesz részt.  

1 nap: 2020. szeptember 18.: Tantestületi lelki nap, Nevelőtestületi értekezlet 

2 nap: 2021. március 30 - 31.: Feladatelrendelés: A Pedagógiai Program felülvizsgálata, 

digitális tananyagok készítése 

1 nap: 2021. május 28. Családi nap 

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

befejezése után tartjuk meg. 
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9.8 A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János 

Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. 

tanévben 
 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről  

2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 

    A   B  

 1.   Határidők   Feladatok  

 2.   2020. szeptember 

10.  

 Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János  

Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba 

történő jelentkezésről.  

 3.   2020. szeptember 

30.  

 A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.  

 4.   2020. október 20.   A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.  

 5.   2020. október 20.   A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.  

 6.   2020. október 31.   Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről.  

 7.   2020. október 31.   Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit 

arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek 

közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 

kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 

eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi 

lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell 

továbbítania.  

 8.   2020. november 16.   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.  

 9.   2020. december 4.   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.  

 10.   2020. december 9.   A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a 

hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatlapigényüket.  
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 11.   2020. december 11.   Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása.  

 12.   2021. január 22.   Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.  

 13.   2021. január 23.   Az általános felvételi eljárás kezdete.  

 14.   2021. január 23., 

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.  

 15.   2021. január 28., 

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.  

 16.   2021. január 29.   Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 

vett tanulókkal.  

 17.   2021. január 20.   Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.  

 18.   2021. február 8.   A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.  

 19.   2021. február 10.   Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 

Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 

pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 

oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes 

képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.  

 20.   2021. 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.)  

 21.   2021. február 23.-

március 12.  

 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  

 22.   2021. március 16.   A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét.  

 23.   2021. március 22-23.   A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.  

 24.   2021. március 24.   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.  
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 25.   2021. március 26.   A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.  

 26.   2021. április 9.   A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját.  

 27.   2021. április 14.   A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal 

által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.  

 28.   2021. április 23.   A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék).   

 29.   2021. április 30.   A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

 30.   2021. május 10-21.   Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

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

 31.   2021. május 10.-

augusztus 31.  

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.  

 32.   2021. május 21.   A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.  

 33.   2021. június 1.   A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál.  

 34.   2021. június 22-24.   Beiratkozás a középfokú iskolákba.   



 
 

         86 

10 Belső vezetői ellenőrzési terv a 2020/2021-es tanévre 

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 

 



87 
 

11 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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12 Záró gondolat 
 

Louis Raphaël Sako: "Aki imádkozik, megéli az alázat és a kedvesség örömét."2 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Louis Raphaël Sako videoüzenetében 

hallott gondolatokkal szeretném munkatervünket zárni. 

Nekünk, keresztényeknek az Eucharisztia hitünk és életünk középpontja. Az Eucharisztia 

megosztott, átadott kenyér. Nekünk is ilyen, másokkal megosztott kenyérré kell válnunk az 

Eucharisztia által. Amikor magunkhoz vesszük Krisztus testét, akkor életünk is hálaadássá, 

köszönetté és szolgálattá kell, hogy váljon mindenki számára. Az Eucharisztia által részesülök 

Krisztus szentségéből és erejéből. Napról, napra újabb dolgot kell beépítenünk életünkbe 

Krisztusból, hogy egyre inkább Hozzá alakuljunk. 

Célunk diákjainkkal megismertetni az Eukarisztia szentségének éltető erejét, ami a 

hétköznapok küzdelmeihez ad útmutatást mindannyiunk számára.  

 

Füzesabony, 2020. szeptember 18. 

 

 

              Papler Pál János  Nagyné Deli Mónika 

plébános, az iskola lelkipásztora  igazgató 

  

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=1uyNdV9aORg&fbclid=IwAR0mV8GrPa8M3BUSZypqmfAh0F8JhGGX-
8Xjc4kO9ZHg8FSRtuDRIoJVL9E (letöltve: 2020. 09.16.) 

https://www.youtube.com/watch?v=1uyNdV9aORg&fbclid=IwAR0mV8GrPa8M3BUSZypqmfAh0F8JhGGX-8Xjc4kO9ZHg8FSRtuDRIoJVL9E
https://www.youtube.com/watch?v=1uyNdV9aORg&fbclid=IwAR0mV8GrPa8M3BUSZypqmfAh0F8JhGGX-8Xjc4kO9ZHg8FSRtuDRIoJVL9E
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13 Mellékletek 

13.1 Teremtésvédelmi munkaterv 
 

2020-2021 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Rendezvények előkészítése az 

Állatok világnapjára  

szeptember 20-

október 04 

alsós munkaközösség 

osztályfőnökök 

Geda Gáborné 

A Fenntarthatósági Témahét előkészítése 
szeptember 20-

október 05 
Geda Gáborné 

A teremtett világ szépségeinek megismerésére: 

túrák szervezése 
alkalmanként Tóth Tünde 

A teremtett világ szépségeinek megismerésére: 

Templomtúra két keréken 
alkalmanként Ötvösné Perge Edit 

Az Állatok világnapja: 

alsó tagozat:  

állatszépségverseny 

felső tagozat:  

előadás a felelős állattartásról 

Látogatás a Hortobágyi Madárparkba 

 

 

október 04 

október 04 

egyeztetés 

szerint 

alsós munkaközösség 

 

Geda Gáborné 

A Fenntarthatósági Témahét megrendezése október 05-09 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése és 

bővítése iskolánkban 
novembertől  

munkaközösségek 

osztályfőnökök 

A zöld okoskupa online fordulóin való részvétel 

több csapattal 
novembertől Geda Gáborné 

A Víz világnapja: március 22  

plakátkészítés, kiállítás, vetélkedők (alsó tagozat) 
március 20 osztályfőnökök 

Rajzverseny „A víz a legnagyobb kincs!” témában 

/5-8. osztály/ 

március 20 

 

Ivánné Rédei Mariann 
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A Víz világnapja alkalmából vetélkedő a felső 

tagozat számára 
március 22 

Kádas Imre 

Geda Gáborné 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja: 

Előadás teremtett világunk megóvásáról 
március 25  

Papler Pál János 

plébános 

„Kezd kicsiben!” vállalások a Földért április 01-22 osztályfőnökök 

A Föld napja: 

A vállalások bemutatása osztályonként 
április 22 

osztályfőnökök 

Geda Gáborné 

Madarak és Fák Napja országos versenyre való 

jelentkezés 
április Geda Gáborné 

Madarak és Fák napja: május 10 

Rendezvények túrák szervezése 

Madárbemutató 

május 06-10 munkaközösségek 

 

 

Füzesabony, 2020. 09. 16. 

 

Jóváhagyta:       Készítette:  

Nagyné Deli Mónika  Geda Gáborné Tarjányi Mária 

igazgató teremtésvédelmi felelős 
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13.2 Legitimációs nyilatkozatok: 
 

A 2020/2021-es tanévre szóló munkatervet a Szülői választmány megismerte, annak 

tartalmával teljesen egyetért. 

Füzesabony, 2020. szeptember 17. 

 

  Dánfi Melinda Nóra 

  Szülők Tanácsának Elnöke 

 

 

A 2020/2021-es tanévre szóló munkatervet a Széchenyi Diákönkormányzat megismerte, annak 

tartalmával teljes mértékben egyetért. 

Füzesabony, 2020. szeptember 17. 

 

  Kiss Andrea 

  DÖK patronáló tanár 

 

 

A 2020/2021-es tanévre szóló munkatervet a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 

nevelőtestülete elfogadta. 

Füzesabony, 2020. szeptember 18. 

 

  Nagyné Deli Mónika 

  igazgató 
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