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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 44  státus (feladatellátási helyenként) 

Betöltött álláshelyek száma:44 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő   

Megjegyzés: óraadó 2 fő ( informatika, bábszakkör) 

                     pedagógiai asszisztens: 2 fő 

 

Pedagógus adatok 

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

1. Bacsuné Csőke Tünde 24 of.4.b  

szülői értekezlet 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

elektronikus napló ellenőrzése 

helyettesítések szervezése 

intzéményi delegált feladatainak 

elátása minősítés alkalmával 

2. Barna Imréné 22   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

3. Bártfainé Nagy Ibolya 7  óraadó 
fogadóóra  

tanulói munkák értékelése 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

felkészülés a tanórára 

 

4. Csontos Kálmán 24 mk vez  

fogadóóra tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 

5. Darai Rajmund 10 pedagógiai asszisztens   

6. Deák Róza 22  

logopédus 

(óvodai fejlesztést is 

ellát) 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 

7. Dulai Józsefné 22 
 

 of. 1.c 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

8. Englert Klára 26 
of, eltérő csoport 

gyógypedagógiai mk.vez. 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

9. Duróné Vágási Mária 25   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

felkészítés alapfokú nyelvvizsgára 

műsorok, ünnepségek rendezése 

10. Farkasné Bártfai Lilla 18 
of. 2.a 

mesterpedagógus 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

szakértő 

 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

11. Fazekas Katalin 24   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

12. Fótos Attila 20   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

13. Földesiné Kiss Tünde 23,5 
of. 8.a 

mk.vez. 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

továbbtanulás, pályaválasztás  

segítése 

14. Gáspárné Tokaji Edit 23 
of. 7.b 

mk.vez. 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

15. Hajdu Istvánné 23 of.1.b énekkar vezetése 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

16. Ilhan Szilvia 22 
of. 6.a 

mk.vez. 
 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

17. Kalla Erzsébet 24  fejlesztőpedagógus 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

fejelsztési tervek készítése 

18. Kalóz Szabina 24   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

iskolai weblap felelőse 

19. Keresztyénné Nagy Mariann 6 
intézményvezető-

helyettes 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

elektronikus napló ellenőrzése 

helyettesítések szervezése 

intzéményi delegált feladatainak 

elátása minősítés alkalmával 

20. Koczka József 25,5 
term. tud-i mkv 

üzemi tanács tag 
 

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

21. Koczkáné Oláh Anikó 22 of.3.b  

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

22. Kovácsné Boros Zsófia 22   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

23. Kunné Kőrösi Katalin 2  óraadó 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

24. Langné Kiss Piroska 26 

of. 5.b 

üzemi tanács vezető 

 

 

 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

felkészítés alapfokú nyelvvizsgára 

25. Lengyel Edit Viola 24 of. 3.a  

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 

26. Leiter Aranka 24   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

felkészítés alapfokú nyelvvizsgára 

 

27. Molnár Aranka 25 mk.vez.  

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

28. Nagy Beáta 26 of. 1.a pszichopedagógus 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

teremtésvédelmi felelős 

29. Nagyné Tóth Judit 22   

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

30. Nagyné Varga Anikó 22,5   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások,erdei iskola szervezése 

31. Nemes Vincéné 24 of. 6.b  

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

pályázati felelős 

32. Némethné Csorba Edit 23   

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 

33. Oláh Annamária 19  

pedagógiai 

asszisztensi 

munkakörben 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

34. Pacsek Lajosné 23   

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

35. Papp Andrea 26 of. 5.a tankönyvtáros 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 

36. Rózsa Andrea Krisztina 24   

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

37. Richter-Szakács Györgyi 22 of. 6.a  

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

38. Richterné Gál Ibolya Hedvig 23 társtud. mkv   

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

iskolai, városi ünnepségek 

műsorának összeállítása 

 

39. Szabó Katalin 23 DÖK segítő  

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

40. Szilágyi Sándor 23   

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

41. Tóthné Kovács Irén  23   

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

42. Törökné Zemniczky Szilvia 25 
of. 4.a 

alsós mkv 
 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

 szülői értekezlet 

kirándulások szervezése 

43. Urbánné Tóth Rita 5 intézményvezető  

fogadóóra 

tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

munkáltatói feladatok ellátása 

intzéményi delegált feladatainak 

elátása minősítés alkalmával 

44. Vargáné Csőke Mónika 23 of. 8.b  

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

továbbtanulás, pályaválasztás  segítése 

kirándulások szervezése 

45. Vargáné Perjési Edit Hedvig 6 

intézményvezető-

helyettes 

 

 

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

KIR Stat adatszolgáltatás 

intzéményi delegált feladatainak 
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Sorszám Név 
Nevelés-oktatással 

lekötött órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-oktatással 

le nem kötött részében ellátott 

feladatai: 

elátása minősítés alkalmával 

BECS 

továbbtanulás, pályaválasztás  

segítése 

 

46. Vigh Péter János 25 of. 6.c akolitus 

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

iskolai, városi ünnepségek 

műsorának összeállítása 

kirándulások szervezése 

47. Vighné Perge Anita 24 of. 2.b  

fogadóóra 

szülői értekezlet 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 

kirándulások szervezése 

48. Zobolyákné Horváth Ida 24   

fogadóóra 

 tanulói munkák értékelése 

felkészülés a tanórára 
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1.1.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1 Farkasné Bártfai Lilla tanító péntek 

 

1.1.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok: - 

 

1.1.4. A tanévben minősülő pedagógusok 

 

Sorszám Név Szakterület 

1 Papp Andrea (okt.8.) tanár 

 

 

 

1.2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

 igh 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

 igh 

Urbánné Tóth Rita  

ig 

Urbánné Tóth Rita 

ig  

Urbánné Tóth Rita 

 ig 

du. 

Urbánné Tóth 

Rita 

 ig 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

igh 

Keresztyénné Nagy 

Mariann  

igh. 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

igh 

Keresztyénné Nagy 

Mariann  

igh. 
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1.3. Az intézmény tanulói adatai 2020. szeptember 1-jén 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 23  1  2  23 

1.b 25    3  25 

1.c 21  1  4 1 21 

2.a 26  2    26 

2.b 20 1 1  4  20 

3.a 18    4 1 18 

3.b 19  1  1  19 

4.a 21 2 1  2  21 

4.b 25 1 2    25 

5.a 25 1 3  6 1 17 

5.b 24  1  2  8 

6.a 19  2  1 2 2 

6.b 19 1 1  1  9 

6.c 18  4  2 2 8 

7.a 19  4  1 3 4 

7.b 20  2  2 2 0 

8.a 28  3  2 1 0 

8.b 29  2  1 1 1 

eltérő 

csoport 
7 7    5 7 

Összesen 406 13 31 0 38 19 254 
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Csoportbontások: 

1.A:  hittan    2 csoport 

 

1.B  hittan                                           2 csoport 

             idegen nyelv   2 csoport 

 

2.A       hittan                                           2 csoport 

  

2.B idegen nyelv   2 csoport 

              

3.B hittan                                          2 csoport 

            idegen nyelv                           2 csoport 

 

4.A idegen nyelv   2 csoport 

            hittan                                           2 csoport 

 

4. B idegen nyelv   2 csoport 

 

5.A hittan                                           2 csoport 

 idegen nyelv                               5 csoport 

            informatika    2 csoport 

 

5.B informatika               2 csoport 

idegen nyelv   5 csoport 

 

 

6.A informatika    2 csoport 

             idegen nyelv                                2 csoport 

 

6.B hittan                                           2 csoport 

 informatika    2 csoport 

idegen nyelv     3 csoport 

 

6. C      hittan    2 csoport 

 informatika    2 csoport 

idegen nyelv   3 csoport 

 

7.A       informatika    2 csoport 

idegen nyelv   4 csoport 

 

7.B hittan    2 csoport 

 informatika    2 csoport 

idegen nyelv   4 csoport 

magyar nyelv és irodalom          3 csoport        

             matematika                                 3 csoport  

 

8.A informatika   2 csoport 

idegen nyelv   4 csoport 

magyar nyelv és irodalom          3 csoport        

             matematika                                 3 csoport  

 

 

8.B  hittan    2 csoport 

 informatika   2 csoport 

idegen nyelv   4 csoport 

magyar nyelv és irodalom          3 csoport        

             matematika                                 3 csoport  

Eltérő tagozat:  

 fizika-kémia   7. osztály 

 német    7. osztály 
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1.4. Csoportok száma összesen: 187 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya 406 fő 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 13 fő (7 %) 

Étkezők száma összesen 357 

ebből ingyenesen étkezik 72 

50%-os kedvezményre jogosult 59 

Teljas árat fizet 226 

 

1.5.Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 3 

Tantermek száma: 28 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: - 

 

1.6. Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentősen magas bekövetkezési 

valószínűségű 
kevés tanterem 

szakos ellátottság hiánya angol 

nyelvből és testnevelésből 

5 éven belül a tantestület 30 %-a 

(13-14 fő) várhatóan nyugdíjba 

vonul 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
számítógépek elavultak  

Egyéb   
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-

oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai 

programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó előírásokkal – a 2020-

2021-es tanévben folytatjuk a termetett világunk védelmét. A teremtésvédelem célja, hogy az Isten által 

teremtett világ gazdagságát Isten megbízottjaként óvnia és védenie kell az embernek, hogy ne hagyjuk 

rosszabb állapotban utódainkra, mint ahogyan megkatuk azt. Ennek érdekében Madárbarát iskolává és 

Ökoiskolává szeretnénk válni, melynek előfeltételeinek megteremtésén dolgozunk. 

Az egyházmegye idei mottójához „Van itt egy gyermek...” számos pedagógiai és szabadidős programmal 

próbálunk értékeket adni és csatlakozni. 

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren szerzett 

tapasztalataira.  

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaterv 2.2. pontja és a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.        

 

2.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

2.3. Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény 

szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e 

téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 2 

Ezért intézményünk feladata:  

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet 

erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, szentmise stb.) programokban, az órai munkában és 

a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, 

iskolaújság, stb. 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 

kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak 

elsajátítása során. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket.  

 Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és 

érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) 

közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 
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 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

2.3.1.  1-4. évfolyamon: 

- Személyre szóló fejlesztés. 

- Motiváció, kíváncsiság kielégítése, felelősségtudat kialakítása, az érzelemvilág fejlesztése. 

- Ismeretszerzés képességének kialakítása, illetve megalapozása. 

- Tanulási nehézségek leküzdése, képességek kialakítása. 

- A hátrányok csökkentése. 

- A környezeti értékek megismertetése. 

- Jellemformálás. 

- A humánus magatartásformák erősítése. 

2.3.2. 5-8. évfolyamon 

- Fejlesztjük azokat a készségeket, képességeket, amelyek a környezettel való harmonikus 
kapcsolatot biztosítják. 

- Önismeret, együttműködési készség, akaraterő, segítőkészség fejlesztése. 

- Megbízhatóság, önismeret, szavahihetőség fejlesztése különböző pedagógiai szituációk 
teremtésével. 

- A demokratikus közösségi élet szabályainak megismertetése, beépítése a személyiségjegyek 
közé. 

- Hagyományok ápolása (nemzeti, etnikai, intézményi, családi). 

- A nemzeti azonosságtudat fejlesztése, az Európához való tartozás tudatosítása. 

- A globális kérdések, problémák iránti érzékenység kialakítása. 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

1. pályaorientációs nap 

iskolavezetés 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

2020. december 12. 

(szombat) 
nevelőtestület 

2. tavaszi szünet 

iskolavezetés 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

2021. április 7. nevelőtestület 

3. tavaszi szünet 

iskolavezetés 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

 

2021. április 8. nevelőtestület 
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4. tavaszi szünet 

iskolavezetés 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

2021. április 9. nevelőtestület 

5. gyermeknap DÖK 2021. május 28. 
nevelőtestület 

diákok 

6. tantestületi zarándokút iskolavezetés 2021. június nevelőtestület 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:  2020. szeptember 1. 

Utolsó nap:  2021. június 15. 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. 09. 01. -2021. 01. 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021.01.29-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.   

  

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. okt. 22. (csütörtök)  

Az őszi szünet utáni első tanítási nap: 2020. nov. 2. (hétfő) 

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

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

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

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 12. (hétfő) 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2021. március 15. hétfő   nemzeti ünnep 

2021. május 24.  pünkösdhétfő 

 

3.3. Emléknapok, ünnepnapok 

3.3.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak 

ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja: 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

Richterné Gál Ibolya 

Hedvig 

2020. 

október 6. 
városi ünnepség 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Vigh Péter János 

Vargáné Perjési Edit 

Hedvig 

2020. 

október 22. 
iskolai ünnepség 

3. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

alsó tagozat 

4. évfolyam tanítói 

2021. 

március 12. 
iskolai ünnepség 

4. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Vigh Péter János 

2021. 

június 4. 

iskolai 

megemlékezés 

3.3.2. Az egyházi ünnepekhez, élethez kapcsolódó iskolai rendezvények, események: 

Kiemelt programok, ünnepek a tanév során: 

időpontok feladatok felelős ellenőrzés 

2020. aug. 26. Hittan munkaközösség 

megbeszélése 

Molnár Aranka Urbánné Tóth Rita 

szept. 1. Ünnepélyes tanévnyitó 

az iskolában 

nevelőtestület Urbánné Tóth Rita 

szept. 3. Első osztályosok 

iskolatáska megáldása 

Ferencz Károly atya Molnár Aranka 

szept. 24.  

17 óra 

Szent Gellért ünnepe 

szentmisével 

(nevelőtestület 

védőszentje) 

Ferencz Károly atya, 

nevelőtestület 

 

iskolavezetés 

szept. 25. Szentírás vasárnapjáról 

való megemlékezés 

Vighné Perge Anita, 

Molnár Aranka 

Molnár Aranka 

október Harmatcsepp katolikus 

iskolák tanulmányi 

versenye, jelentkezés 

tanítók iskolavezetés 

október 7. Rózsafüzér-nap Vighné Perge Anita Molnár Aranka 

október 19. Egymillió gyermek 

imádkozza a 

rózsafüzért 

(lelki percek 

keretében) 

Molnár Aranka Urbánné Tóth Rita 



 

 

21 / 66 

november 5. Szent Imre nap ünnepi 

szentmisével, játékos 

programokkal 

hitoktatók Ferencz Károly atya 

november 9. Kápolnánk szentelési 

ünnepe 

nevelőtestület Ferencz Károly atya 

november Andrássy György 

Katolikus 

Középiskolában 

hittanverseny 

hitoktatók iskolavezetés 

november 19. Szent Erzsébet 

napjától karitatív 

gyűjtés karácsonyra 

Földesiné Kiss Tünde Urbánné Tóth Rita 

november Jótékonysági Szent 

Imre bál (tavasszal 

megtartva) 

nevelőtestület Urbánné Tóth Rita 

november 29. Adventi 

gyertyagyújtás, 

osztályok, családok 

koszorúinak 

megáldása a 

szentmisén 

osztályfőnökök Langné Kiss Piroska 

november 30. Adventi 

gyertyagyújtás, 

koszorúk megáldása, 

alsóban jászol 

kihelyezése 

hitoktatók Molnár Aranka 

december 7. Szent Miklós püspök 

ünnepe az iskolában, 

osztálykeretben 

megtartva 

tanítók Molnár Aranka 

december „Szállást keres a Szent 

Család”, adventi 

ajándékozás az iskola 

előtti téren 

hitoktatók iskolavezetés 

december 10. Adventi lelki nap (alsó 

tagozat) 

Ferencz Károly atya Urbánné Tóth Rita 

december 11. Adventi lelki nap 

(felső tagozat) 

Ferencz Károly atya Urbánné Tóth Rita 
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december Karácsonyi műsor a 

városi idősek 

otthonában, óvodában 

Vighné Perge Anita, 

Molnár Aranka 

iskolavezetés 

december 24. Karácsonyi 

pásztorjáték a 

templomban 

Langné Kiss Piroska, 

Vigh Péter János 

Ferencz Károly atya 

2021. január 6. Vízkereszt ünnepe, 

vízszentelés 

Ferencz Károly atya Molnár Aranka 

február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony ünnepe 

Ferencz Károly atya Molnár Aranka 

február 3. Balázs-áldás Ferencz Károly atya Molnár Aranka 

február Nyílt napon való 

bemutatkozás 

hitoktatók iskolavezetés 

február 17. Hamvazószerdai 

hamvazkodás 

Ferencz Károly atya, 

Vigh Péter János 

Molnár Aranka 

február 19. Francisco és Jacinta 

Marto iskolánk 

védőszentjeinek 

búcsúünnepe 

osztályfőnökök Ferencz Károly atya 

március Keresztút 

pedagógusoknak 

Ferencz Károly atya iskolavezetés 

március Keresztút alsó 

tagozatban 

Vighné Perge Anita, 

Molnár Aranka 

iskolavezetés 

március Keresztút felső 

tagozatban 

Vigh Péter János, 

Langné Kiss Piroska 

iskolavezetés 

március 18. Nagyböjti lelki nap 

(alsó tagozat) 

Ferencz Károly atya Urbánné Tóth Rita 

március 19. Nagyböjti lelki nap 

(felső tagozat) 

 

Ferencz Károly atya Urbánné Tóth Rita 

április Zarándoklat 

pedagógusoknak 

Ferencz Károly atya Iskolavezetés 

május 2. Anyák napja, Mária, 

égi édesanyánk 

tanítók Langné Kiss Piroska 

május Májusi litánia 

(rózsafüzér szakkörön) 

Molnár Aranka Urbánné Tóth Rita 
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május Elsőáldozás Langné Kiss Piroska, 

Molnár Aranka 

Ferencz Károly atya 

május Bérmálkozás Vigh Péter János Ferencz Károly atya 

június 6. Úrnapja ünnepi 

előkészületek 

(virágszőnyeg) 

nevelőtestület iskolavezetés 

június Ünnepélyes tanévzáró 

Te Deum a 

templomban 

nevelőtestület Ferencz Károly atya 

június Ünnepélyes tanévzáró 

az iskolában 

nevelőtestület Urbánné Tóth Rita 

június 15. Éves beszámoló 

elkészítése 

Molnár Aranka Urbánné Tóth Rita 

június – július Hittantábor Hitoktatók Ferencz Károly atya 
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3.3.3. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok és az iskolai élethez kapcsolódó események 

 

Munkaterv 2020 - 2021-es tanév 

 
2020. augusztus 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

10. 
Tankönyvek érkezése, 

 állománybavétele 
minden mk Papp Andrea Iskolavezetés 

24. Alakuló értekezlet minden mk. 
  

25. 
 

Javítóvizsga 
vizsgáztató pedagógusok Iskolavezetés Iskolavezetés 

25-28 Osztálytermek dekorálása minden mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

27. 
A Google Classroom alkalmazás 

megismertetése a kollégákkal 

matematika-informatika 

mk. 

Papp Andrea 

Gáspárné Tokaji Edit 

Urbánné Tóth 

Rita 

30.  Veni Sancte (online) minden mk. Tantestület Iskolavezetés 

31. 

 

Tankönyvek érkezése, 

 állományba vétele 

minden mk. Papp Andrea Iskolavezetés 
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31. Tanévnyitó értekezlet minden mk Tantestület Iskolavezetés 

 
2020. szeptember 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1. Tanévnyitó ünnepség és Szentmise minden mk. Tantestület Iskolavezetés 

10. 

A 2020. márciusban elmaradt 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

pótlása 

matematika-informatika 

mk. 
Gáspárné Tokaji Edit Iskolavezetés 

7-11. Szülői értekezletek megtartása minden mk. tantestület Iskolavezetés 

11. Diák közgyűlés DÖK Szabó Katalin Iskolavezetés 

aug. 21 – 15. Tankönyvek pótrendelése minden mk. Papp Andrea Iskolavezetés 

2-18. 
Tanmenetek készítése 

 
minden mk. mkv-k 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

15-18. Erdei iskola a 6. évfolyamon természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó 
Urbánné Tóth 

Rita 
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22-24. Iskolai hulladékgyűjtés 
DÖK 

természettudományi mk. 

Szabó Katalin 

Koczka József 

Urbánné Tóth 

Rita 

25. Magyar Diáksport Napja testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

25. Bukfenc sor-és váltóverseny gyógypedagógiai mk. Englert Klára 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

30.  

Benedek Elek születésnapján a 

népmesékről szóló könyvtári órák 

szervezése 

társadalomtudományi mk. 
Vargáné Csőke Mónika 

Vargáné Perjési Edit Hedvig 

Richterné Gál 

Ibolya Hedvig 

30. 
Mesemondó verseny a Városi 

Könyvtárban 
alsós mk. magyar szakos pedagógusok 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt 
Kerékpártúra a Tisza-gáton. 

Szivattyútelep megtekintése 
természettudományi mk. Ilhan Szilvia Koczka József 

folyamatosan 
Tisztasági verseny az osztályok között 

 
osztályfőnöki mk. osztályfőnökök, Szabó Katalin 

DÖK 

Vafgáné Perjési 

Edit Hedvig 
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2020. október 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1 – 31. 

 

Matematika versenyre szervezés, 

benevezés (Kenguru, Zrínyi Ilona, 

Dugonics András) 

matematika-informtika mk. matematikát tanítók 
Gáspárné Tokaji 

Edit 

2. 
 

A Zene Világnapjáról való megemlékezés 

művészeti mk., 

id.nyelv.mk, alsós mk., 

gyógyped. mk. 

Deák Róza 

Földesiné Kiss Tünde 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

4. 

A teremtésvédelemhez kapcsolódva: 

Az Állatok világnapjáról szóló 

megemlékezés 

alsós mk. 

természettudományi mk. 

Törökné Zemniczky Szilvia 

Ilhan Szilvia 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

Szilágyi Sándor 

4. 

Állatok világnapja rajzpályázat, kreatív 

délután az alsó tagozaton 
művészeti mk. Dulai Józsefné, Szabó Katalin 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

4. 

Rajzpályázat az Állatok világnapja 

alkalmából 1-8. évfolyamon 
DÖK Dulai Józsefné, Szabó Katalin 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
osztályfőnöki mk., társ.tud. 

mk. 

7.o. osztályfőnökei 

Nemes Vincéné 

Richterné Gál Ibolya Hedvig 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

7.  Zrínyi Ilona Matematika verseny matematika-informtika mk. Barna Imréné Gáspárné Tokaji 
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Edit 

11. 
Difer mérésben résztvevő tanulók 

kiválasztása 
alsós mk. 1.o tanító nénik, Nagy Beáta 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

22. 
Nemzeti ünnepünk megünneplése  

(okt. 23.) 

osztályfőnöki mk., 

társ.tud.mk. 

8.o. osztályfőnökei 

Vargáné Csőke Mónika 

Vigh Péter János 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

25. Takarékossági világnap alkalmából 

szervezett városi verseny 

társtud. mk. Vigh Péter János Richterné Gál 

Ibolya Hedvig 

31. A nyolcadikosok tájékoztatása a 

középiskolák felvételi eljárásáról 

osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályfőnökei Iskolavezetés 

szervezés alatt 
Katolikus iskolák Dugonics András 

Matematika Versenye 
matematika-informtika mk. Papp Andrea 

Gáspárné Tokaji 

Edit 

szervezés alatt 
Kenguru Nemzetközi Matematika 

verseny 
matematika-informtika mk. Szilágyi Sándor 

Gáspárné Tokaji 

Edit 

szervezés alatt 

„Van itt egy gyermek…” mottó jegyében 

zenei vagy képzőművészeti tehetségek 

bemutatása a világtörténelemből digitális 

előadás formájában a felső tagozaton 

 

művészeti mk. 

Deák Róza 

Földesiné Kiss Tünde 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt Óvónők meghívása az elsős osztályokba alsós mk. 1.o tanító nénik Keresztyénné 

Nagy Mariann 
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szervezés alatt 
Az erdő életközössége.  

Tanulmányi kirándulás Tiszaigarra 
természettudományi mk. Földesiné Kiss Tünde Ilhan Szilvia 

szervezés alatt Kerékpártúra Abádszalókra természettudományi mk. Ilhan Szilvia Nagyné Varga 

Anikó 

szervezés alatt 
A Tisza élővilágának megismerése 

(Hajótúra) 
természettudományi mk.                            Koczka József 

Földesiné Kiss 

Tünde 

szervezés alatt Házi atlétika verseny testnevelés mk Csontos Kálmán Iskolavezetés 

 

szervezés alatt 

 

Kosárlabda házibajnokság 

 

testnevelés mk 

 

Csontos Kálmán 

 

Iskolavezetés 

 

szervezés alatt 

 

Duatlon bajnokság 

 

testnevelés mk 

 

Csontos Kálmán 

 

Iskolavezetés 

szervezés alatt Diákközgyűlés DÖK Szabó Katalin 
Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

szervezés alatt Harmatcsepp levelezőverseny alsós mk. Farkasné Bártfai Lilla Iskolavezetés 

szervezés alatt 

Benevezés és készülés az egri Neumann 

János Gimnázium és az Andrássy György 

Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola által 

szervezett angol és német nyelvi versenyre 

idegennyelvi mk. nyelvtanárok 
Richter-Szakács 

Györgyi 

szervezés alatt 
Kirándulás a Tiszaigari Arborétumba, 

őszi termések gyűjtése 
DÖK Dulai Józsefné, Hajdu Istvánné, Szabó Katalin 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 
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2020. november 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

5. 
Szent Imre nap 

Első osztályosok avatása 

alsós mk., hittan mk. 

társtud. mk. 
osztályfőnökök 

Urbánné Tóth 

Rita 

21. 
Szent Imre Alapítványi bál 

(felfüggesztve) 
minden mk. tantestület Iskolavezetés 

19.  Árpádházi Szent Erzsébet gyűjtési akció  Földesiné Kiss Tünde 
Urbánné Tóth 

Rita 

27-28. 
Részvétel „A kutatók éjszakája” 

programon 

matematika-informatika 

mk. 
Papp Andrea 

Gáspárné Tokaji 

Edit 

4. hét 

 

Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

 

osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Ilhan Szilvia 

szervezés alatt 
Dugonics András Matematika Verseny 

iskolai fordulójának lebonyolítása 

matematika-informatika 

mk. 
Bártfainé Nagy Ibolya Szilágyi Sándor 

szervezés alatt Az 1. osztály DIFER mérése alsós mk. 1.osztályos tanító nénik 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt Egészségügyi vetélkedő természettudományi mk. Ilhan Szilvia Koczka József 
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szervezés alatt 
„Felelős ebtartás” előadás az 5. évfolyam 

számára 
természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó 

Földesiné Kiss 

Tünde 

szervezés alatt 

 

Bolyai anyanyelvi verseny 

 

alsós mk., társtud mk. 
Duróné Vágási Mária, Richterné Gál Ibolya 

Hedvig 

Urbánné Tóth 

Rita 

szervezés alatt 
 

Diákolimpia: labdarúgás, kézilabda 
testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt 
 

Szent Imre Kupa labdarúgó bajnokság 
testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt 
 

Kreatív délután kicsiknek 
DÖK 

Szabó Katalin, Dulai Józsefné  

alsós osztáyok 

Törökné 

Zemniczky Szilvia 

 
 

2020. december 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

4.  
8. évfolyamos tanulók előkészítése és 

jelentkezése a felvtelire 
osztlyfőnöki mk. 8. évfolyamos osztályfőnökök iskolavezetés 

6. Szent Miklós ünnepe alsós mk. alsós tanítók Iskolavezetés 

2.hét ECDL vizsga: 8. évfolyam matematika-informatika Gáspárné Tokaji Edit Bártfainé Nagy 
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mk. Ibolya 

2. hét Próbafelvételi matematikából (8. évf.) 
matematika-informatika 

mk. 
Papp Andrea Szilágyi Sándor 

7. 
Mikulásváró ünnepség a 

Fejlesztőiskolával 
gyógypedagógiai mk. 

Englert Klára 

Tóthné Kovács Irén 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

7. 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny I. forduló 

(iskola) 

matematika-informatika 

mk. 
Barna Imréné 

Gáspárné Tokaji 

Edit 

10-11. Adventi lelki nap hittan mk. Ferencz Károly atya 
Urbánné Tóth 

Rita 

11. Arany János Tehetséggondozó Program osztályfőnöki mk. 8.o osztályfőnökei Iskolavezetés 

13. Szállást keres a Szent Család- Deák tér 
hittan mk., 

gyógypedagógiai mk. 
Molnár Aranka, Englert Klára Iskolavezetés 

16. Kreatív délután kicsiknek DÖK DÖK, SZMK 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

17. Karácsonyváró közös ünneplés gyógypedagógiai mk. 
Englert Klára 

Tóthné Kovács Irén 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

17. Adventi teaház idegen nyelvi mk. Leiter Aranka, Duróné Vágási Mária 
Richter-Szakács 

Györgyi 

14-20. 
Ajándékkészítés az iskola technikai 

dolgozóinak 
gyógypedagógiai mk. 

Englert Klára 

Tóthné Kovács Irén 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

18. Karácsonyi misztériumjáték a Glória társadalomtudományi mk., Vargáné Csőke Mónika  Iskolavezetés 
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kórus részvételével művészeti mk. Richterné Gál Ibolya Hedvig 

a 6. évf. osztályfőnökei 

Hajdu Istvánné 

18.  English tea party idegen nyelvi mk. Oláh Annamária, Richter-Szakács Györgyi 
Urbánné Tóth 

Rita 

szervezés alatt 

„Van itt egy gyermek” motó jegyében 

karácsonyi rajzpályázat alsó és felső 

tagozatosok részére 

alsós mk. 

művészeti mk. 

Vighné Perge Anita  

Nagyné Tóth Judit 

Földesiné Kiss 

Tünde 

szervezés alatt 
Karácsonyi lelki nap 

Lelki nap szülőknek 

alsós mk 

hittan mk. 
osztályfőnökök, hitoktatók Iskolavezetés 

szervezés alatt 

 

A NETFIT rendszer bemutatása az alsó 

tagozaton tanítók részére 

testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

 

szervezés alatt 

 

Házi labdarúgó bajnokság 

 

testnevelés mk. 

 

Csontos Kálmán 

 

Iskolavezetés 

szervezés alatt 

 

Városi terematlétikaversenyen való 

résztvétel 

testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt 
Részvétel a labdarúgás és kézilabda 

sportág versenyein 
testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Korcsolyázás Debrecenben DÖK 
Dulai Józsefné, Ilhan Szilvia 

Hajdu Istvánné, Szabó Katalin 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 
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2021. január 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőr 

6. 

 

Vízkereszt ünnepe – szentmise, 

vízszentelés, a tantermek megáldása 

gyógypedagógiai mk. Englert Klára Molnár Aranka 

folyamatos 
Továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció 
osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályőnökei Iskolavezetés 

 

18-19. 

 

Félévi osztályozó értekezlet 
minden mk. tantestület Iskolavezetés 

22. 

Megemlékezés a Magyar Kultúra 

Napjáról könyvismertetéssel, 

bemutatóval és kiállítással 

művészeti mk., 

társadalomtudományi mk. 

Nemes Vincéné, Vigh péter János, Fazekas 

Katalin 

Földesiné Kiss Tünde 

Richterné Gál 

Ibolya Hedvig 

22.  
Szépíró verseny a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából (SNI, BTMN tanulók részére) 
gyógypedagógiai mk. Englert Klára 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

22. Az I. félév zárása osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

23. Központi felvételi írása osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályfőnökei Iskolavezetés 

29. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

 

28. 

 

Pótfelvételi írása 
osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályfőnökei Iskolavezetés 

4. hét 
 

Felvételi eredmények értékelése 

matematika-informatika 

mk. 
Szilágyi Sándor Papp Andrea 
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szervezés alatt Alapfokú nyelvvizsgára jelentkezés idegen nyelvi mk. 
Langné Kiss Piroska, Urbánné Tóth Rita, 

Duróné Vágási Mária 
iskolavezetés 

szervezés alatt 
Magyar Kultúra Napja: Abádszalókon 

szervezett verseny 
alsós mk. Némethné Csorba Edit 

Törökné 

Zemniczky Szilvia 

szervezés alatt 
Beiskolázással összefüggő feladatok 

egyeztetése, szervezése 
alsós mk. Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

szervezés alatt 
Helyi bemutató óra szervezése 

testnevelés tantárgyból 
testnevelési mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Diákolimpia torna sportágban testnevelési mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt 
Ragadozó madarak élete 

(Ea.: Kiss Balázs) 

természettudományi mk. Koczka József Szilágyi Sándor 

szervezés alatt Hóemberépítő verseny alsós 

osztályoknak 
DÖK 

DÖK 

alsós pedagógusok 

Törökné 

Zemniczky Szilvia 

szervezés alatt 
Itt a tél!- vetélkedő az alsó 

tagozatosoknak 
DÖK 

DÖK 

Szabó Katalin 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 
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szervezés alatt Mozilátogatás - Poroszló DÖK 
Szabó Katalin, Oláh Annamária 

Hajdu Istvánné, Dulai Józsefné 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

 
2021. február 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1. Félévi tantestületi értekezlet minden mk. tantestület Iskolavezetés 

5. Farsangi bál DÖK Szabó Katalin Iskolavezetés 

 

2-5. 

 

Szülői értekezletek 

 

osztályfőnöki mk. 

 

osztályfőnökök 

 

Iskolavezetés 

19. Továbbtanulási adatlapok elküldése osztályfőnöki mk. 8.o osztályfőnökök Iskolavezetés 

28. ECDL vizsga 6. o 
matematika-informatika 

mk. 
Gáspárné Tokaji Edit 

Bártfainé Nagy 

Ibolya 

28. ECDL vizsga 7. o 
matematika-informatika 

mk. 
Gáspárné Tokaji Edit 

Bártfainé Nagy 

Ibolya 

szervezés alatt Kocsolyázás Debrecenbe DÖK Dulai Józsefné, Ilhan Szilvia iskolavezetés 
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Szabó Katalin 

szervezés alatt 
Nyílt tanítási órák, a beiskolázandó 

gyerekek szüleinek 
2.o tanítók 2. osztályban tanító pedagógusok Iskolavezetés 

szervezés alatt Balázsolás gyógypedagógiai mk. Englert Klára Iskolavezetés 

szervezés alatt 
Teremtésvédelmi program: 

A Tisza élővilágának emléknapja 
természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó Koczka József 

szervezés alatt 

 

Ártéri erdők élővilága 

(Ea: Andrási Lőrinc) 

természettudományi mk. Ilhan Szilvia Koczka József 

szervezés alatt 
Munkaközösségi délután  

(szaktanácsadó meghívása) 
társadalomtudományi mk. Richterné G.I. Hedvig 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

 
2021. március 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1-5. 
Tematikus hét  

PÉNZ7 
mk-ek mkv-k Iskolavezetés 

5. 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny II. forduló 

(megyei) 

matematika-informatika 

mk. 
Barna Imréné 

Gáspárné Tokaji 

Edit 

6. 
 

Honismereti megyei pályázatok 

társadalomtudományi mk. Vigh Péter János 
Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 
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megírásának segítése 

1.hét 

„English is fun” angol nyelvi verseny a 

karcagi Györffy István Katolikus Általános 

Iskolában 

idegen nyelvi mk. Richter-Szakács Györgyi Iskolavezetés 

11.  
Nemzeti ünnepre készülve zászló és 

kokárda készítése 
gyógypedagógiai mk. Englert Klára 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

12. Gergely napi beszélgetés - Fórum alsós mk. Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

12. 

 

Nemzeti ünnep - március 15; 

megemlékezés ünnepi keretben 

városi ünnepség 

 

alsós mk. a 4. évf. tanítói Iskolavezetés 

22-26. Továbbtanulás módosítási lehetősége osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályfőnökei iskolavezetés 

25. 

Teremtésvédelmi hét: 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez 

kapcsolódóan 

minden mk. mkv-k Iskolavezetés 

folyamatban Kenguru matematika verseny 
matematika-informatika 

mk. 
Szilágyi Sándor 

Bártfainé Nagy 

Ibolya 

22-23. 
 

Továbbtanulás módosítási időszak 
osztályfőnöki mk. 8. évfolyam osztályfőnökei Iskolavezetés 

22. 
A Teremtésvédelem alkalmából: 

A Víz Világnapja alkalmából lehetőség 

alsós mk., művészeti mk. napközis nevelők osztályfőnökök 
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szerint részvétel a meghirdetett 

rajzpályázatokon 

22. A víz világnapja, a vizek élővilága természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó 
Földesiné Kiss 

Tünde 

22-26. Digitális témahét 
gyógypedagógiai mk. 

osztályfőnöki mk. 

Englert Klára 

osztályfőnökök 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt 
Húsvétváró közös ünneplés a 

Szeretetház gondozottaival 
gyógypedagógiai mk. Englert Klára Iskolavezetés 

30. 

 

Felkészítés a városi, kistérségi Kazinczy 

szép olvasó- és szavalóversenyre, iskolai 

válogató szervezése 

alsós mk. és társ.tud. mk magyar szakos pedagógusok 
 Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

szervezés alatt 
Ciklus-show 

Az 5. évfolyam nemi felvilágosítása 
osztályfőnöki mk. Vighné Perge Anita 

Urbánné Tóth 

Rita 

szervezés alatt Iskolahívogató minden mk. tanítók iskolavezetés 

szervezés alatt Tavaszi túra  alsós mk., DÖK tanítók 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt 

 

Óvodások látogatása, tájékoztató szülői 

értekezlet 

alsós mk. Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

szervezés alatt Részvétel a „Te Szedd” akcióban 0 Szilágyi Sándor Ilhan Szilvia 

szervezés alatt  testnevelés mk. Koczka József Iskolavezetés 
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Részvétel kézilabda és labdarúgó 

versenyeken 

szervezés alatt Kreatív délután kicsiknek DÖK 

DÖK 

Hajdu Istvánné, Kalóz Szabina 

Nagy Beáta, Szabó Katalin 

Törökné Z. Sz. 

szervezés alatt 

 

Az 1848/49-es szabadságharc 

alkalmából akadályverseny  

DÖK 

DÖK 

Contos Kálmán, Dulai Józsefné 

Fótos Attila, Koczka József 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

szervezés alatt 
Szépolvasó verseny a Kossuth Lajos 

Általános Iskolában 
alsós mk. Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

 

2021. április 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1.hét Tankönyvrendelés munkaközösségek Papp  Andrea Iskolavezetés 

12. 
Szépolvasó verseny a Magyar Költészet 

Napja alkalmából 
gyógypedagógiai mk. Englert Klára 

Keresztyénné 

Nagy Mariann 

16. 

Teremtésvédelmi program: 

Earth Day- Tablókészítés a Föld 

Napjához kapcsolódóan 

idegen nyelvi mk. Oláh Annamária 
Richter-Szakács 

Györgyi 

18-19. Lelki nap minden mk. 
Molnár Aranka 

Ferencz Károly atya 
Iskolavezetés 
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19-23. 
Tematikus hét:  

 Fenntarthatósági témahét 
munkaközösségek mkv-k Iskolavezetés 

22. 

Teremtésvédelmi program: 

Megemlékezés a Föld napjáról, 

rajzverseny óvodásoknak, iskolásoknak, 

akadályverseny,  kézműves foglalkozás 

alsós mk., művészeti mk. 

DÖK 
tanítók iskolavezetés 

22. Fotókiállítás : „Élőhelyünk a Föld! természettudományi mk. Szilágyi Sándor 
Földesiné Kiss 

Tünde 

4. hét Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Szabó Szilvia 

4. hét ECDL vizsga: 8. évfolyam 
matematika-informatika 

mk. 
Gáspárné Tokaji Edit 

Bártfainé Nagy 

Ibolya 

szervezés alatt 

Felvilágosító előadás 8. osztályos lányok 

részére  

(Ea.: Dr. Hunyadi Réka) 

természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó Koczka József 

szervezés alatt 
Iskolahívogató- Bepillantás iskolánk 

életébe 
idegen nyelvi mk. Leiter Aranka, Lengyel Edit Viola 

Richter-Szakács 

Györgyi 

szervezés alatt Elsősök beiratkozása alsós mk. Iskolavezetés Iskolavezetés 

szervezés alatt Húsvéti vásár szervezése DÖK, SZMK Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

szervezés alatt  Harmatcsepp középdöntő alsós mk. Farkasné Bártfai Lilla 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt Anyák napi előkészületek alsós mk. tanítók iskolavezetés 

szervezés alatt Városi vers és prózamondó verseny alsós mk. Duróné Vágási Mária Keresztyénné 
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Nagy Mariann 

szervezés alatt 
Részvétel a városi, kistérségi Kazinczy 

szépolvasó és szavalóversenyen 
társadalomtudományi mk. Richterné Gál Ibolya Hedvig 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

szervezés alatt Diákközgyűlés DÖK Szabó Katalin 
Urbánné Tóth 

Rita 

szervezés alatt Papírgyűjtés DÖK Koczka József Iskolavezetés 

szervezés alatt Kirándulás Mezőkövesdre DÖK 
Dulai Józsefné, Kovácsné Boros Zsófia, 

Szabó Katalin 

Törökné 

Zemniczki Szilvia 

szervezés alatt Tavaszi kirándulások, projektnapok alsós mk. tanítók 
Keresztyénné 

Nagy Mariann 

szervezés alatt 

 

Részvétel az atlétikai és labdarúgó 

versenyeken 

testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Házi atlétikai versenyek testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Városkörzeti kosárlabda bajnokság testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Kiskörei vízlépcső meglátogatása természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó Koczka József 

szervezés alatt 
Föld napi program szervezése. 

Akadályverseny a Tisza parton. 
természettudományi mk. 

Szilágyi Sándor 

Koczka József 

Földesiné Kiss 

Tünde 
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2021. május 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőrzi 

1 – 31. NETFIT mérések elemzése testnevelés mk. szaktanárok Csontos Kálmán 

1 – 2. hét Anyák napi műsorok osztályonként alsós mk. osztályfőnökök 

Keresztyénné 

Nagy Mariann, 

Törökné Z. Sz. 

3. Meghívásos fogadó óra osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

10. Madarak és fák napja 
alsós mk.  

természettudományi mk. 
Törökné Zemniczky Szilvia Iskolavezetés 

19. Idegen nyelvi kompetenciamérés idegen nyelvi mk. Richter-Szakács Györgyi Iskolavezetés 

26. 
Szintfelmérés matematikából, magyar 

nyelvtanból 4. évfolyamon 

matematika-informatika 

mk. 

társadalomtudományi mk. 

Bártfainé Nagy Ibolya 

Nemes Vincéné 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig  

28. Gyermeknap DÖK osztályfőnökök Iskolavezetés 
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26. Országos Kompetenciamérés 

társadalomtudományi mk., 

matematika-informatika 

mk. 

Vargáné Perjési Edit Hedvig Iskolavezetés 

4. hét 
Jelentkezés alap- és középfokú 

nyelvvizsgára 
idegen nyelvi mk. Richter-Szakács Györgyi Iskolavezetés 

25. 
Év végi felmérések , hangos olvasás 

meghallgatása 

alsós mk. 

társadalomtudományi mk. 
Deák Róza 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

folyamatosan Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

folyamatosan 
Ballagás, búcsúztató és évzáró 

előkészítése 
társadalomtudományi mk. 

Nemes Vincéné 

Richterné Gál Ibolya Hevig 

Vargáné Csőke Mónika 

Vargáné Perjési 

Edit Hedvig 

folyamatosan Nyári tábor szervezése 
DÖK 

alsós mk. 
Szabó Katalin Iskolavezetés 

szervezés alatt Atlétikai és labdarúgó versenyek testnevelés mk. Csontos Kálmán iskolavezetés 

szervezés alatt 

 

Vízszintavató staféta futás 

a Tisza-tó körül 

testnevelés mk. Csontos Kálmán Iskolavezetés 

szervezés alatt Harmatcsepp döntő alsós mk. Farkasné Bártfai Lilla Iskolavezetés 
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szervezés alatt Érdekes kísérletek kémiából természettudományi mk. Ilhan Szilvia Koczka József 

szervezés alatt „Kis fizikusok” háziverseny fizikából természettudományi mk. Szilágyi Sándor Koczka József 

szervezés alatt Erdei iskola 5. évfolyam természettudományi mk. Nagyné Varga Anikó Koczka József 

szervezés alatt 
Kerékpártúra a Tisza-gáton 

Abádszalókra 
természettudományi mk. Ilhan Szilvia Szilágyi Sándor 

 
2021. június 

 

Időpont Esemény Munkaközösség Felelős Ellenőr 

1-15. Tanulmányi kirándulások lebonyolítása osztályfőnöki mk. osztályfőnökök Iskolavezetés 

1. hét Alapfokú szóbeli nyelvvizsga idegen nyelvi mk. 
Urbánné Tóth Rita, Langné Kiss Piroska, 

Duróné Vágási Mária 

Richter-Szakács 

Györgyi 

        1.hét Médiaszakkör munkáiból kiállítás 
matematika-informatika 

mk. 
Papp Andrea Szilágyi Sándor 

4. 
Nemzeti összefogás napja- emlékfal 

készítése 

művészeti mk., 

társadalomtudományi mk. 

gyógypedagógiai mk. 

Vigh Péter János 

Englert Klára 
Iskolavezetés 

6. 
Az Úr Napja – virágszőnyeg készítés 

Szentmise és körmenet 
gyógypedagógiai mk. Englert Klára Molnár Aranka 

7.  Környezetvédelmi világnap gyógypedagógiai mk. Englert Klára Keresztyénné 
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Nagy Mariann 

7. Tanév végi mérések idegen nyelvi mk. nyelvtanárok 
Richter-Szakács 

Györgyi 

7-8. Osztályozó értekezlet minden mk. tantestület Iskolavezetés 

11. 8.o búcsúműsora társadalomtudományi mk. 8.o osztályfőnökei Iskolavezetés 

11. Evangélium felolvasása idegen nyelven idegen nyelvi mk. Richter-Szakács Györgyi 
Urbánné Tóth 

Rita 

15. Tanévzáró szentmise osztályfőnöki mk. nevelőtestület iskolavezetés 

15. Közösségfejlesztő nap minden mk. tantestület iskolavezetés 

25. Tanévzáró értekezlet minden mk. tantestület Iskolavezetés 

folyamatosan  Nyári napközi szervezése alsós mk. alsós pedagógusok Iskolavezetés 

szervezés alatt Tantestületi zarándoklat  minden mk. tantestület Iskolavezetés 

folyamatosan 
E-napló,anyakönyv,bizonyítvány 

lezárása,a dokumentum pontos kitöltése 
minden mk. tantestület Iskolavezetés 

szervezés alatt Tanévzáró, ballagás társadalomtudományi mk. 7. és 8. o osztályfőnökei Iskolavezetés 

szervezés alatt „Colour Day” művészeti mk. 
Földesiné Kiss Tünde 

Fazekas Katalin 

Urbánné Tóth 

Rita 
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szervezés alatt Te Deum Eger minden mk. nevelőtestület 
Urbánné Tóth 

Rita 

szervezés alatt Nyugdíjas kollégák búcsúztatása minden mk. mkv-k 
Urbánné Tóth 

Rita 
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3.4. Teremtésvédelmi programok: 

 

Időpont Esemény Felelős Eredményességi 

mutató 

2020. szept. 
Szelektív kupakgyűjtés egész 

évben sérült gyermekek 

megsegítésére 

tantestület 
 

2020. szept. 15-

18. 

Erdei iskola 6. évfolyam term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

elhalasztva 
Kerékpártúra a Tisza-gáton 

Szivattyútelep megtekintése 

term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
 

2020. szept. 22-

24. 

Őszi papírgyűjtés DÖK 

Dulai Józsefné 
 

2020. okt. 4. 
Kirándulás az Állatok világnapja 

alkalmából – Felsőtárkány 

Dínópark 

DÖK 

Dulai Józsefné 
 

2020. okt. 
Akadályverseny az alsó 

tagozatosoknak az Állatok 

világnapja alkalmából 

DÖK 

Dulai Józsefné 

Törökné 

Zemniczky Szilvia 

 

  
Erdők életközössége – 

Tanulmányi kirándulás 

Tiszaigarra 

term. tud. mk. 

Földesiné Kiss 

Tünde 

 

 
A Tisza élővilágának 

megismerése - hajótúra 

term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
 

 

 

Kerékpártúra Abádszalókra term. tud. mk.  

Ilhan Szilvia 
 

 
Bobozással egybekötött túrázás 

Miskolcon 

DÖK 

Dulai Józsefné 
 

2020. nov. 
Egészségnevelési hónap: 

egészséges életmódra 

nevelés osztályfőnöki órán 

Táplálkozási szokások a 

családban – Védjük 

egészségünket! 

osztályfőnökök 
 

 
Egészségügyi vetélkedő term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
 



 

 

49 / 66 

 
Egészséges táplálkozás – 

plakátkészítő verseny 

term. tud. mk. 

Szilágyi Sándor 
 

 
Felelős ebtartás – előadás Nagyné Varga 

Anikó 
 

 
„Kutatók éjszakája” Egerben Ilhan Szilvia 

 

 
Madáretetők elhelyezése az 

udvaron „Madárbarát iskolává 

válás” céljából 

Törökné 

Zemniczky Szilvia 
 

2021. jan. 
Ragadozó madarak élete 

Előadó: Kiss Balázs 

term. tud. mk. 

Koczka József 
 

 
Őshonos magyar állatfajták term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

2021. febr. 
A Tisza élővilágának 

emléknapja 

term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

 
Ártéri erdők világa 

Előadó: Andrási Lőrinc 

term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
 

2021. márc. 
Részvétel a „TE SZEDD!” 

akcióban 

term. tud. mk. 

Szilágyi Sándor 
 

 
Tavaszi túra DÖK 

 

 
Virágültetés, parkosítás term. tud. mk. 

Szilágyi Sándor 
 

2021. márc. 22. 
A víz világnapja, a vizek 

élővilága 

term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

2021. ápr. 
Tavaszi papírgyűjtés DÖK 

Dulai Józsefné 
 

 
„Az évfolyam fája”- Az 5. 

évfolyam faültetése 

term. tud. mk. 

Földesiné Kiss 

Tünde 

 

2021. ápr. 16. 
Earth day – Tablókészítés a 

Föld napjához kapcsolódóan 

idegen nyelvi mk. 

Oláh Annamária 
 

2021. ápr. 20. 
Fotókiállítás mat.-inf. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

2021. ápr. 22. 
Megemlékezés a Föld napjáról 

Rajzverseny óvodásoknak, 

iskolásoknak. Akadályverseny, 

kézműves foglalkozás 

alsós mk. 

művészeti mk. 

tanítók 

 

2021. ápr. 22. 
Kirándulás Debrecenbe a 

MODEM kiállításra 

művészeti mk. 

Földesiné Kiss 

Tünde 
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Akadályverseny a Tisza-parton 

a Föld napja alkalmából a felső 

tagozatos tanulók számára 

term. tud. mk. 

Szilágyi Sándor 
 

 
„Élőhelyünk a Föld” - fotókiállítás term. tud. mk. 

Szilágyi Sándor 
 

2021. máj. 
Madarak és fák napja 

alkalmából rajzverseny 

hirdetése „Az én kedvenc 

madaram” címmel 

művészeti. mk. 

Földesiné Kiss 

Tünde 

 

 
Kiskörei vízlépcső 

meglátogatása 

term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

 
Érdekes kísérletek term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
 

 
Erdei iskola 5. évfolyam term. tud. mk. 

Nagyné Varga 

Anikó 

 

 
Kerékpártúra a Tisza-gáton 

Abádszalókra 

term. tud. mk. 

Ilhan Szilvia 
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3.5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 

augusztus 24. 
Alakuló értekezlet iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

2020. 

augusztus 31. 

tanévnyitó értekezlet  

 
iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

kéthetente 

hétfőnként  
rendszeres munkakértekezlet/ aktualitások iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

minden hónap 

utolsó 

csütörtökén 

kibővített vezetői értekezlet  iskolavezetés 
pedagógusok aktív 

részvétele 

2021. január 

18-19.. 
félévi osztályozó értekezletek iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

2021. február  

1. 
félévi nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

2021. június 

7-8. 
év végi osztályozó értekezletek iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 

2021. június 

25. 
tanévzáró értekezlet iskolavezetés 

pedagógusok aktív 

részvétele 
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3.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. szept. 7-11 . 

tanévkezdő szülői értekezletek 

online és személyes formában 

a Kréta felületének használata 

osztályfőnökök 

szülők 

megjelenése, aktív 

részvétel 

2020. december 7. meghívásos fogadóóra 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezetője 

osztályfőnökök 

szülők 

megjelenése, aktív 

részvétel 

2021. február 2-5. 

félévi szülői értekezletek 

online formában 

a Kréta felületének használata 

osztályfőnökök 

szülők 

megjelenése, aktív 

részvétel 

2020.május 3. meghívásos fogadóóra 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezetője 

osztályfőnökök 

szülők 

megjelenése, aktív 

részvétel 

 

3.6.1. Fogadóórák rendje 

A fogadóórákat a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában tartjuk meg. 

Pedagógus Időpont 

1. Bacsuné Csőke Tünde hétfő 1.óra (8.00-8.45) 

2. Barna Imréné hétfő 2. óra (9.00-9.45) 

3. Csontos Kálmán kedd 6. óra (12.45-13.30) 

4. Deák Róza hétfő 4.óra (10.50-11.35) 

5. Dulai Józsefné hétfő 3.óra (9.55-10.40) 

6. Duróné Vágási Mária hétfő 2. óra (9.00-9.45) 

7. Englert Klára péntek 5. óra (11.45-12.30) 

8. Farkasné Bártfai Lilla csütörtök 3.óra (9.55-10.40) 

9. Fazekas Katalin péntek 1. óra (8.00-8.45) 

10. Fótos Attila péntek 5. óra (11.45-12.30) 
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11. Földesiné Kiss Tünde hétfő 6. óra (12.45-13.30) 

12. Gáspárné Tokaji Edit hétfő 2. óra (9.00-9.45) 

13. Hajdu Istvánné csütörtök 5.óra (11.45-12.30) 

14. Ilhan Szilvia hétfő 5. óra (11.45-12.30) 

15. Kalla Erzsébet hétfő 16.00 

16. Kalóz Szabina hétfő 6. óra (12.45-13.30) 

17. Keresztyénné Nagy Mariann csütörtök 2. óra (9.00-9.45) 

18. Koczka József péntek 3. óra (9.55-10.40) 

19. Koczkáné Oláh Anikó kedd 2. óra (9.00-9.45) 

20. Kovácsné Boros Zsófia kedd 1. óra (8.00-8.45) 

21. Langné Kiss Piroska péntek 2. óra (9.00-9.45) 

22. Lengyel Edit Viola hétfő 4. óra (10.50-11.35) 

23. Leiter Aranka szerda 3. óra (9.55-10.40) 

24. Molnár Aranka hétfő 4. óra (10.50-11.35) 

25. Nagy Beáta csütörtök 2. óra (9.00-9.45) 

26. Nagyné Tóth Judit hétfő 5. óra (11.45-12.30) 

27. Nagyné Varga Anikó kedd 4. óra (10.50-11.35) 

28. Nemes Vincéné szerda 2. óra (9.00-9.45) 

29. Némethné Csorba Edit péntek 3. óra (9.55-10.40) 

30. Oláh Annamária csütörtök 2. óra (9.00-9.45) 

31. Pacsek Lajosné hétfő 4. óra (10.50-11.35) 

32. Papp Andrea hétfő 3. óra (9.55-10.40) 

33. Rózsa Andrea Krisztina hétfő 2. óra (9.00-9.45) 

34. Richter-Szakács Györgyi péntek 5. óra (11.45-12.30) 

35. Richterné Gál Ibolya Hedvig szerda 2. óra (9.00-9.45) 

36. Szabó Katalin péntek 5. óra (11.45-12.30) 

37. Szilágyi Sándor hétfő 2. óra (9.00-9.45) 

38. Tóthné Kovács Irén szerda 4. óra (10.50-11.35) 

39. Törökné Zemniczky Szilvia hétfő 2. óra (9.00-9.45) 



 

 

54 / 66 

40. Urbánné Tóth Rita csütörtök 8. óra (14.30-15.15) 

41. Vargáné Perjési Edit Hedvig hétfő 4. óra (10.50-11.35) 

42. Vigh Péter János péntek 2. óra (9.00-9.45) 

43. Vighné Perge Anita hétfő 4. óra (10.50-11.35) 

44. Zobolyákné Horváth Ida hétfő 1. óra (8.00-8.45) 

45. Vargáné Csőke Mónika hétfő 3. óra (9.55-10.40) 

 

 

3.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai programok 

tervezett időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

 

2020. december 6. 

 

Szent Miklós napi ünnepség a 

nagycsoportos óvodások számára 

 

alsós mkv, leendő 

elsős tanítók 

 

sok ovis látogató 

 

2021. március 11. 

 

nyílt nap az óvodások számára 

 

alsós mkv, leendő 

elsős tanítók 

 

sok ovis látogató 

2021. március 12. Gergely napi beszélgetés - Fórum alsós mk. sok érdeklődő szülő 

 

2021. március 24. 
sulikóstoló 

 

alsós mkv, leendő 

elsős tanítók 

 

sok ovis látogató 

2021. március 26. 
beiskolázási szülői értekezlet a leendő 

első osztályosok szülei számára  

iskolaveztés 

plébános 

 

sok érdeklődő 

szülő, akik 

iskolánkat 

választják majd  a 

beíratáskor 

 

3.8. Tervezett mérések és vizsgák  

3.8.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a 

szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk. 
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A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga   2020. augusztus 24. 

 osztályozó vizsga 2021. január 22. 

   2021. június 15. 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)     

 

3.8.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) 

szólnak. 

Kiemelt mérések: 

Országos mérések a 2020-2021-es tanévben: 

DIFER: előzetes felmérés   2020. október 9. 

              Difer     mérés        2020. december 4-ig 

Idegen nyelvi mérés:     2021. május 19. 

Kompetenciamérés:      2021. május 26. 

NETFIT:  

 felmérése:     2021. január 11.-2021. április 23-ig  

feltöltése: 2021. május 28-ig 

 

 

 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

Intézményünkben  a 2019-2020-as tanévben öt pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése elmaradt, 

melyre előreláthatólag a 2020-2021-es tanévben kerül majd sor.  

Tanfelügyeleti ellenőrzésük időpontja még nem simert. 

Öt pedagógus érintett:  

 Urbánné Tóth Rita 

 Földesiné Kiss Tünde  

 Nagy Beáta  

 Leiter Aranka 

 Koczkáné Oláh Anikó  
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4.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 

A minősítésben érintett pedagógusok 

értesítése a portfóliós felület OH honlapján 

történő megynyitásáról  

igh. 

a megnyitást 

követően 

azonnal 

a kollégák 

megkezdik 

portfóliójuk 

feltöltését 

 
a portfóliós felület zárásának időpontjára való 

figyelmeztetés 
igh 

2020. 

november 25. 

a kollégák lezárják 

portfóliójukat 

 

az OH meghírdeti a minősítések időpontját, 

melyről értesülnek a minősítésben részt vevő 

pedagógusok. Az intézményvezetés kijelöli és 

rögzíti az intézményi delegált személyét 

intézményvez

etés 
folyamatosan 

a feladatok 

határidőre történő 

pontos elvégzése 

 portfóliók értékelése 
intézményi 

delegáltak 

a portfólió 

védése előtt 

30 nappal 

a feladatok 

határidőre történő 

pontos elvégzése 

 

az intézményvezető rögzíti a minősítésre 

jelentkező és a minősítésre kötelezett 

pedagógusok jelentkezését a 2022. évi 

minősítésre  

igh 
2021. április 

15. 

a feladatok 

határidőre történő 

pontos elvégzése 

 

4.3.  A 2020-21-es tanévben felsőoktatásban tanuló pedagógusok: - 

4.4. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 

27/2020 (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az 

osztályfőnöki munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a 

nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Újdonság az idei tanévben, hogy beveztésre kerül az ún. pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap. 

Célunk, hogy egy munkanapot összekapcsoljuk a megyei pályaválasztási kiállítással. Tekintettel arra, hogy 

ennek pontos időpontja még nem ismert, így az erre a célra fordítható tanítás nélküli munkanapot 2020. 

december 12-re tervezzük. 

Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az 

egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantérgyfelosztás).   
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4.5.  Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges    

tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi 

sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, 

egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres 

beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei: fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és ifjúságvédelmi felelős alakmazása 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei: korrepetáló órák biztosítása évfolyamonként magyar  nyelvből és matematikából 

 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei: szakkörök, társalgási órák, nevezések versenyekre, vetélkedőkre 

 a versenyek szervezése  

Eszközei: iskolai és város körzeti versenyek szervezése 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének 

kialakítása a tanulókban 

Eszközei: Bekapcsolódás az Őseink nyomába című honismeretei pályázatírásba 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése 

Eszközei: pályaválasztási ötletbörze a Tiszafüred vonzáskörzetében lévő középiskolák 

képviselőinek meghívásával 

 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

a.) Iskolánk 2017. április 1. -2020. március 31. között részt vesz az EFOP 1.3.5 ”Társadalmi 

szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent Imre Katolikus Általános 

Iskolában”  című projektben.  

A pandémiás helyzet miatt a pályázat befejezésének határidejét 2020. októberére tolták ki. 

A projekt megvalósítása során iskolai, települési  közösségi programok szervezése, 

lebonyolítása, dokumentálása hárul a tantestületre. A feladatok megosztása munkaközösségenként 

történt a projekt indulásakor. A pályázat megvalósítása során szororsan együttműködünk 

fenntartónkkal, az Egri Főegyházmegyével, a helyi plébánossal, plébániával, a projektbe bevont 

civil szervezetekkel. Célunk, hogy tartalmas programokkal színesítsük az itt élők életét. 

 

b.) ERASMUS pályázat beindítása, szervezése, lebonyolítása az intézményvezető és a nyelvi 

munkaközösség részvételével. 
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4.7. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

A foglalkozás 

megnevezése 

Évfolyam óraszám A tananyag, tematika rövid 

megnevezése 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

bábszakkör 1. évfolyam heti 2 óra Az életkori sajátosságoknak 

megfelelő dramatikus játékok 

rajz szakkör 3-4. évfolyam heti 2 óra A tanulók vizuális 

érzékenységének, 

értékrendszerének, kreativitásának 

fejlesztése 

mesetár 4. évfolyam heti 2 óra Az életkori sajátosságnak 

megfelelő dramatikus játékok 

okoskodó  1-4. évfolyam heti 4 óra A tehetséges tanulók matematikai 

képességének fejlesztése 

angol szakkör 3-4. évfolyam heti 2 óra Az idegen nyelvi oktatás 

előkészítése játékos formában 

informatika szakkör     4. évfolyam heti 2 óra Az emelt óraszámú informatikai 

képzés előkészítése 

informatika szakkör 5.-8. évfolyam heti 7 óra felkészítés ECDL vizsgára 

média szakkör 5-8. évfolyam heti 1 óra Az érdeklődő tanulók 

médiaismereti képességeinek 

fejlesztése, film-, fotókészítés 

elsajátítása 

angol szakkör 5.-6. évfolyam heti 2 óra A tehetséges tanulók versenyekre 

való felkészítése 

német szakkör 5.-6. évfolyam heti 2 óra A tehetséges tanulók versenyekre 

való felkészítése 

német társalgás 7-8.-évfolyam heti 2 óra A tehetséges tanulók alapfokú 

nyelvvizsgára való felkészítése 

felvételi előkészítő 

magyar nyelv és 

irodalom 

8. évfolyam heti 3 óra A tanulók anyanyelvi és irodalmi 

kompetenciájának fejlesztése 

felvételi előkészítő 

matematika 

8. évfolyam heti 3 óra A tanulók matematikai  

kompetenciájának fejlesztése 

énekkar 2-7. évfolyam heti 2 óra 

(jelenleg 

szünetel) 

Egyházi énekek megismertetése, 

iskolánk műsorainak színesítése 

rózsafüzér 1-8. évfolyam heti 1 óra Közös imádság a kápolnában 

szentségimádás 1-8. évfolyam heti 1 óra Közös imádság a kápolnában 

ISKOLAI SPORTKÖR (jelenleg szünetel a járványügyi helyzet miatt) 

fiú torna 1-5. heti 1 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 
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lány torna 1-5. heti 1 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 

sportjátékok 5.-8. heti 1 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 

testnevelési játékok 1-4. heti 4 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 

labdarúgás 1.-4. heti 2 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 

 

Bozsik program 

 

 

5.-8. heti 2 óra Egészséges életmódra nevelés, a 

mozgás megszerettetése, 

felkészítés városkörzeti, 

diákolimpiai és egyéb versenyekre 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK 

magyar nyelvi 

korrepetálás 

1-8. heti 1 

óra/ 

osztály 

A tananyag elmélyítése, gyakorlása 

a lemaradó tanulóknak. 

matematika 

korrepetálás 

1.-8. heti 1 

óra/ 

osztály 

A tananyag elmélyítése, gyakorlása 

a lemaradó tanulóknak 

fejlesztő foglalkozás 1.-8. heti 24 

óra  

A BTMN-es gyerekek szakértői 

vélemény alapján előírt fejlesztése 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 

1.-8. heti 4 óra Sajátos nevelési igényű és autista 

gyerekek kötelező fejlesztése 

logopédiai fejlesztés 1.-6. heti 19 

óra 

A szakértői vélemény alapján előírt 

logopédiai fejlesztések 

 

4.8. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 

iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.  

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettesek,az alsó tagozatos munkaközösség-vezető és a leendő tanító 

nénik közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 
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A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó 

írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI 

TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

A fenntartó által elfogadott továbbképzési és beiskolázási terv alapján 80 %-ban a fenntartó támogatásával 

az iskolai költségvetésben elfogadott keretösszegig. 

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó 

feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

 A nevelő- oktató intézmény eredményes működésének feltétele, hogy a tanulók érdeklődésére 

építsen és vegye figyelembe a szülői érdekeket, igényeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség 

harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. 

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. 

Megvalósulásának formái: kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele a 

kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és 

ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. 

Az együttműködés formáit az előzetesen vázolt pedagógiai feladatokra építettük és az alábbi témakör köré 

rendeztük: 

6.2. A szülő részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákra 

számítunk: 

- aktív részvétel az iskolai rendezvényeken 

- őszinte véleménynyilvánítás 

- együttműködő magatartás 

- nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása 

- a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése 

- érdeklődő-segítő hozzáállás 

- lehetőségeikhez mérten szponzori segítségnyújtás. 

 

6.3. Iskolánk, nevelőközösségünk a gyermekek helyes neveléséhez a következő, a 

szülőkkel való szoros együttműködéshez a következő formákat kínálja: 

- nyílt napok, nyílt tanítási órák szervezése 

- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 
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- a tanév végén írásbeli tájékoztatás a következő tanévre szükséges felszerelésekről 

- előre tervezett szülői értekezletek: osztály szülői értekezlet, az iskola szülői szervezet tagjainak 

értekezlete, rendkívüli szülői értekezlet 

- fogadóórák: minden tanító, osztályfőnök, szaktanár fogadóórát tart az év elején meghatározott 

és kihirdetett időpontokban hetente egyszer 

- előadások tervezése: logopédus, pszichológus, egészségügyi szakember 

- pályaválasztási tanácsadás 

- családlátogatás 

- közös kirándulások, színházlátogatások. 

- közös rendezvények szervezése: szülők – pedagógusok. 

 

6.4. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, az EKIF munkatársaival és a tulajdonossal, Tiszafüred Város 

Önkormányzatával. 

   

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések igazgatósági értekezletek 

Személyes beszélgetések pályázatok bedása, lefolytatása, és 

ellenőrzése kapcsán 

munkaügyi kérdésekben 

fegyelmi kérdésekben 

Elektronikus és postai levélváltás körlevelek formájában  

új munkavállalók felvétele alkalmából 

Egyéb érintkezési formák Veni Sancte, Te Deum- ünnepi szentmisék  
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7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek, 

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek – 

foglalkozási naplók, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek , 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 

december 

második 

negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető és 

az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

május 

erdei iskolák, 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi oldalának 

megszervezése és 

a lebonyolítás 

munkálatai 

 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 
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8. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

8.1. A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2020. év szeptember hó 21. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

 

 

Az üzemi tanács  

 

Az iskolai munkatervet az üzemi tanács 2020. év szeptember hó 18. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az üzemi tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: Tiszafüred, 2020. év szeptember hónap  18. nap 

 

............................................. 

üzemi tanács képviselője 

 

 



 

 

65 / 66 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, 

azokkal egyetért.   

  

Tiszafüred, 2020. év szeptember hónap 8.nap 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

 

Kelt: Tiszafüred, 2020. év szeptember hónap 7.nap 

 

............................................. 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

 

9. Mellékletek (a munkaközösségek éves munkaprogramja) 

1. ……… sz. melléklet  Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2. ……… sz. melléklet  Hittan munkaközösség munkaterve 

3. ……… sz. melléklet Matematika-informatika munkaközösség munkaterve 

4. ……… sz. melléklet  Természetismereti munkaközösség munkaterve 

5. ……… sz. melléklet  Eltéri tagozat munkaközösség munkaterve 

6. ……… sz. melléklet  Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

7. ……… sz. melléklet  Idegennyelvi munkaközösség munkaterve 

8. ……… sz. melléklet  Testnevelési munkaközösség munkaterve 

9. ……… sz. melléklet  Esztétikai  munkaközösség munkaterve 

10. ……… sz. melléklet  Társadalomtudományi munkaközösség munkaterve 

11. ……… sz. melléklet  Diákönkormányzat munkaterve 
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10. FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 


