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1. ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

1.1. Csoportok adatai 

Csoportok adatai: 

 Létszám: 109 fő 

 Csoportok száma: 4 

 Felvehető maximális létszám: 117 fő 

 Iskolalátogatás alól felmentettek száma: 7 fő 

 

Csoport Összetétel 

Engedélyezett 

létszám 

(2020. szept. 1.) 

Számított létszám 

(2020. szept.1) 

Csillag Kiscsoport 29 30 

Szivárvány Kis-középső csoport 28 28 

Napocska Középső-

nagycsoport 

25 26 

Holdacska Nagy csoport 27 28 

Összesen  109 112 

 

1.2. Helyzetelemzés 

Az óvodai beiratkozás a rendkívüli helyzet ellenére, (online beiratkozás) nagyon 

sikeres volt. A gyermeklétszám ebben a tanévben is meghaladja a 100 főt. 

Egy óvodapedagógus felmondott, (Stefkóné Csóti Erzsébet) helyette friss 

diplomásként Révész Petra gyakornok kezdi meg munkáját. Kijelölt mentora a vele egy 

csoportban dolgozó Jeges Hajnalka lesz.  

Bálint Katalin második gyakornoki évét kezdi el, beadta jelentkezését a minősítő 

vizsgára. Gyakornoki feladataiban továbbra is közvetlen kollégája Cseresnyés Anett lesz 

segítségére.  

Ebben a tanévben egy óvodapedagógus (Fischer Denis) és egy dajka (Majorné Nagy 

Zsuzsanna) segíti munkánkat. Munkaidő beosztásukat úgy igazítjuk, hogy az óvodapedagógus 

minden csoportban megismerkedjen a gyermekekkel, segítse az óvodapedagógusok 

differenciáló, egyéni képességfejlesztő munkáját. A német nemzetiségi végzettsége folytán a 

holdacska csoportban játékosan megismerteti a gyermekeket német dalokkal, játékokkal, a 

nyelv alapjaival.  

Idén ismét hangsúlyt kell fektetni a csapatépítésre, valamint az új kolléga számára az 

óvoda lelki életének megélésére, tanítására. A hitéleti munkaközösség folytatja megkezdett 

munkáját a kollégák kérése alapján. 
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A hitéleti nevelés a már jól megszokott módon folytatódik. Új lelki vezetőnk Marton 

Arnold káplán atya heti rendszerességgel, fogja látogatni a csoportokat, segítjük a 

beilleszkedését a gyermek, és felnőtt közösségünkbe. A hitéleti perceket a hét többi napján 

óvodapedagógusok fogják tartani. Törekszünk a közös, gyakori templomlátogatásra, illetve a 

havi óvodás szentmisék népszerűsítésére, a keresztség szentségének felvételére, a család 

pasztorációra. Ennek alapja természetesen ebben a tanévben is, az óvodapedagógusok és 

dajkák személyes életük példaadása, valamint a szentmiséken való részvétel. 

Továbbra is kiemelt figyelemmel végezzük felzárkóztató, tehetséggondozó 

munkánkat, a magas létszámok ellenére az egyéni képességfejlesztést. 

 A pedagógiai asszisztens elsődleges feladata az lesz, hogy a Csillag csoportban, a 

legkisebbek között kell aktív segítséget nyújtania a gyermekek gondozási feladataiban, a 

beszoktatásban, de a nagyobbaknál is segít előre egyeztetett időbeosztással. 

 

A tanévben ismét fontos feladat az elnyert Zöld Óvoda pályázattal kapcsolatos 

tevékenységek mélyítése, kiterjesztése. Igyekszünk egyre több területen megélni a 

környezettudatos magatartást, példát adva ezzel óvodásainknak csak úgy, mint családjaiknak, 

hiszen célunk az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése.  

Ennek a feladatnak a koordinálása érdekében Óvodakerti munkacsoport folytatja 

megkezdett munkáját. Stefkóné Csóti Erzsébet helyett, Vágvölgyi - Farkas Krisztina lesz 

Gönczöl Beáta új társa a munkacsoportban. 

Egy sikeres pályázatnak (Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások 

támogatása, EGYH-EKF-20-P-0003) köszönhetően megújul az udvari játékparkunk,(11 új 

játék kerül telepítésre a vas játékok helyére) ütéscsillapító talaj kerül a megmaradó, illetve új 

játékok alá. Zárt focipálya készül. Az óvoda északi oldalán lévő drótkerítés helyére tégla 

válaszfal épül, térköves burkolatot kap az óvoda bejárata, a parkolók, a hátsó teherautó bejáró. 

Fedett biciklitároló készül, a főbejárat felett hosszabb tető kerül kialakításra. Az udvari raktár 

teljes felújítása is megtörténik. A beruházás végéig nagyon fontos feladat a zökkenő mentes 

óvodai élet megszervezése, a baleset megelőzés. 

 

A 2020/21-es tanévben három kolléga önértékelésére kerül sor: Bálint Katalin, 

Gönczöl Beáta, Vágvölgyi - Farkas Krisztina.  

Bálint Katalin jelentkezett a minősítő vizsgára. 

 

A két évvel ezelőtt elnyert EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése 

a kiskunhalasi járásban pályázat feladatait ebben a tanévben is folytatjuk, segítve ezzel a 

hátrányos helyzetű gyermekek integrálódását, tapasztalatgyűjtő tevékenységeik szélesítését, 

közösségi programok megvalósítását.  

Az elmúlt tanévben megkezdett EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt a 2019/20-as 

tanév végén sikeresen lezárult. Előzetesen arról a lehetőségről kaptunk tájékoztatást, hogy az, 

Oktatási Hivatal szándéka további fél évig bevonni óvodákat a projektbe, de arról, hogy 

intézményünk részese lesz-e ennek a feladatnak még nem kaptunk értesítést. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC.törvény 45.§ változása a tankötelezettség 

tekintetében, 8 gyermek felmentését jelenti, ők vagy az, Oktatási Hivatal, vagy a Nevelési 

Tanácsadó szakértői véleménye alapján maradnak még egy nevelési évet óvodába. 

Cseresnyés Anett az óvoda gyermekvédelmi felelőse megkezdi harmadik félévi 

tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK gyermek – és ifjúságvédelem 

szakirányú területen. 

Rendkívüli helyzetben életbelépő eljárásrend: 

A járványügyi helyzetre való tekintettel rendkívüli helyzet bevezetésére kerülhet sor, 

amely a hagyományos munkarendet is megváltoztathatja. Ellátási kötelezettségünk teljesítése 

céljából folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális eljárásrendet, intézkedési tervet, 

egyeztetve a Fenntartóval, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzatával. A szülőket, 

családokat minden esetben hitelesen, a megszokott módon értesítjük.  

Abban az esetben, ha a rendkívüli munkarend lép életbe, akkor az óvodapedagógusok 

tematikus terveik szerint küldik a családoknak a csoportonként működő messenger/facebook 

zárt csoportokba az életkori sajátosságoknak megfelelő feladatokat, játékokat, mozgásos 

tevékenységeket. Az óvodavezető tagja a zárt csoportoknak, így a fejlesztő tevékenységet és a 

szülők visszajelzéseit minden esetben látja, szakmailag kontrollálja. Emellett az óvodavezető 

esetenként heti feladatokkal látja el a kollégákat. Az óvodapedagógusok a home office-ban 

végzett tevékenységükről munkanaplót vezetnek. 

A dajkák mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő takarítást végeznek a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását figyelembe véve. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a kézzel gyakran érintett felületeket, mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésre kerüljenek.  

1.3. Személyi feltételek 

Dolgozói adatok 

Munkakör Fő Végzettség Név 

Óvodapedagógus 

10 

Főiskola Szigeti-Papné Dobó 

Mária 

Óvodapedagógus Főiskola Sáli Leventéné 

Óvodapedagógus Főiskola Révész Petra 

Óvodapedagógus Főiskola Jeges Hajnalka 

Óvodapedagógus Főiskola Cseresnyés Anett 

Óvodapedagógus Főiskola Bálint Katalin 

Tagintézmény- 

vezető, 

Óvodapedagógus 

Szakvizsga-

drámapedagógia, 

közoktatás vezetői 

Tallér Erzsébet 

Óvodapedagógus Főiskola Gönczöl Beáta 

Óvodapedagógus Főiskola Vágvölgyi-Farkas 

Krisztina 

Óvodapedagógus Főiskola – német 

nemzetiségi 

Fischer Denis 
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Pedagógiai 

asszisztens 
1 

Érettségi Börcsökné Kovács 

Bernadett 

Technikai dolgozó 

5 

Szakmunkás-

dajkaképző 

Kerekes Imréné 

Technikai dolgozó Szakmunkás-

dajkaképző 

Gerner Józsefné 

Technikai dolgozó Dajkaképző Hatháziné Gál Judit 

Technikai dolgozó Dajkaképző Mándityné Boros 

Anita 

Technikai dolgozó Dajkaképző Majorné Nagy 

Zsuzsanna 

Óvodatitkár 
1 

Érettségi Lőrinczné 

Tomencsák Andrea 

 

1.4. Az intézmény gyermekeinek adatai 

csoport létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTMN) 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész napos 

nevelésben 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

Csillag 29 1 - - 2 29 

Szivárvány 28 - - - - 28 

Napocska 25 1 7 2 1 25 

Holdacska 27 1 3 1 - 27 

Összesen 109 3 10 3 3 109 
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1.5. Csoportok beosztása 

Csoport Név 

Csillag (kiscsoport) Óvodapedagógusok: 

Szigeti-Papné Dobó Mária 

Sáli Leventéné 

Pedagógiai asszisztens: Börcsökné Kovács 

Bernadett 

Dajka: Kerekes Imréné, Majorné Nagy 

Zsuzsanna 

Szivárvány (kis,- középső csoport) Óvodapedagógusok: 

Gönczöl Beáta 

Vágvölgyi - Farkas Krisztina 

Dajka: Gerner Józsefné 

Napocska (középső,- nagycsoport) Óvodapedagógusok: 

Cseresnyés Anett 

Bálint Katalin 

Dajka: Mándityné Boros Anita 

Holdacska (nagycsoport) Óvodapedagógusok: 

Jeges Hajnalka 

Révész Petra 

Fischer Denis 

Dajka: Hatháziné Gál Judit  

 

1.6. Tárgyi feltételek 

Az óvoda a Lomb utca 5 szám alatt működik, a Szent József Katolikus Általános 

Iskola tagintézményeként. 

Az intézményben a férőhelyek száma: 117 fő. Négy csoportszoba, egyenként 57 m2. 

Mosdó és WC helységek minden csoportszobához tartoznak, ezen kívül két felnőtt WC, egy 

öltöző 16 m2, akadálymentesített mosdó és WC 12 m2, egy fejlesztő, egy mosó-, 

vasalóhelység, egy tornaterem 57 m2, egy tálalókonyha, valamint egy vezetői iroda 15 m2, 

egy titkári iroda 15 m2, és egy szertár 12 m2 található az épületben. Az óvoda alapterülete 

összesen 671 m2 lett. Az udvar alapterülete: 3612 m2. 

A tornaterembe felszerelésre kerültek sötétítő függönyök, valamint egy klímaberendezés.  

1.7. Belső felszereltség 

A nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló  

20/2012.EMMI rendelet (VIII.31) 2. mellékletében megfogalmazott kötelező (minimális) 

eszköz-és felszerelésjegyzék alapján, az intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel, 

melyeket az elhasználódásnak megfelelően, ütemezetten pótol a fenntartó. 
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1.8. Hitélet 

 Szeretetteljes családias légkör megteremtése, érzelmi nevelés kiemelt figyelemmel 

kezelése 

 Egymás, családtagok, idősek megbecsülésére nevelés 

 Krisztus- és a hit befogadására való nyitottá válás (különös tekintettel az új kollégákra, 

gyermekekre) 

 Imádságok (étkezés előtt - után, pihenés előtt-után) tanulása, mondása 

 Dalok, bibliai történetek megismerése, dramatizálása 

 Napi áhítatok, beszélgetések megtartása (óvónők) 

 Havonta óvodás szentmisén való részvétel az óvoda alkalmazotti közösségével, 

családtagokkal 

 Heti áhítatok (Marton Arnold káplán) 

 Egyházi év jeles napjainak, ünnepeinek megünneplése (óvoda, templom) 

 Lelkigyakorlatokon való részvétel 

 Részvétel a plébániai programokon, előadásokon 

 Havi rendszerességgel hitünket megújító munkacsoportos beszélgetéseken való 

részvétel  

 Kiemelt figyelem a hátrányos helyzetű családok lelki gondozására 

1.9. Szakmai programok 

Nevelőtestületi értekezlet 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Lomb utcai Tagóvoda:  2020. augusztus 28. 

Munka-és tűzvédelmi oktatás:  2020. augusztus 28. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet:  2021. január 22. 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:  2021. június 7. 

Lelki napok:   

Nevelés nélküli munkanapok:  2020. október 2. 

 2020. november 13. 

Továbbképzés Imrehegy (4 óvodapedagógus):  2021. március 5. 

Munkacsoport:  Hitéleti, módszertani munkacsoport (Éves program csatolva) 

   Óvodakerti munkacsoport (Éves program csatolva) 

 

Programok 

Hónap Esemény Időpont Felelős 

Szeptember 
Szüreti vigalom - 

terményáldás  
2020. szeptember 25. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

Október 
Állatok Világnapja  

kirándulás a Ruca farmra 
2020. október 5. Jeges Hajnalka 
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November 

Szent Erzsébet ünnepe. 

Erzsébet kenyérsütés, 

szentelés az óvodában. 

 

 

Nyílt nap nagycsoportban 

2020. november19. 

 

 

 

 

2020. november 19.  

minden csoport,  

Tallér Erzsébet, 

tagintézmény 

vezető 

 

Holdacska,  

December 

Jótékonysági adventi vásár 

 

 

 

 

December 6. Szent Miklós 

ünnepe – az adakozás 

örömének felfedezése 

Óvónők bábjátéka 

 

Luca napi karácsonyi 

kézműves du. 

 

 

 

Betlehemes játék 

gyerekeknek és szülőknek 

2020. december 1-11. 

 

 

 

 

2020. december 7. 

 

 

 

 

2020. december 14. 

 

 

 

 

 

2020. december 18. 

Bálint Katalin, 

óvodapedagógus; 

Börcsökné Kovács 

Bernadett, ped. 

asszisztens  

 

Csillag csoport 

óvónői 

 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

 

 

Holdacska csoport 

óvónői 

Január 
Vízkereszt-az óvoda 

helységeinek megszentelése 
2021. január. 7. 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 

Február 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony,  

Szent Balázs ünnepe-

Balázsáldás  

„TŰZ-projekt” 

 

 

Farsang 

 

 

 

Hamvazó szerda 

 

 

 

 

Magyar Parasport Napja – 

„Lélekmozgató”  

2021. február 4. 

 

 

 

 

 

 

2021. február 5. 

 

 

 

2021. február 17. 

 

 

 

 

2021. február 22. 

minden csoport,  

Marton Arnold 

atya 

 

 

 

 

Szivárvány csoport 

óvónői 

 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 

 

 

Napocska csoport 

óvónői 
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Március 

Nemzeti ünnep 

 

 

 

Szent József napja – Apák 

Napja 

 

 

„Happy-hét” projekt – Víz 

Világnapja  

 

 

Nagyböjti templomlátogatás, 

óvodás keresztút, és a 

néphagyományok ápolása 

 

2021. március 12.  

  

 

 

2021. március 18.  

 

 

 

2021. március 22-26. 

 

 

 

2021. március 29-31. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

 

Minden csoport 

 

 

 

Minden csoport 

 

 

 

Minden csoport, 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető, Marton 

Arnold atya 

Április 

Nyíltnap (középső csoport) 

 

 

 

Mese-versmondó délelőtt - 

Költészet napja 

 

 

Föld Világnapja 

 

 

Nyíltnap a nagycsoportban 

2021 április 5, 7. 

. 

 

 

2021. árpilis 14.  

 

 

 

2021. árpilis 22.  

 

 

2021. április 30. 

Napocska, 

Szivárvány csoport 

 

 

Holdacska, 

Napocska, 

Szivárvány csoport 

 

Minden csoport 

 

 

Holdacska csoport 

Május 

Anyák napja 

 

 

Tavaszi kirándulás 

(Zákányszék madárpark) 

 

 

Madarak és Fák Napja  

 

Kihívás Napja 

 

 

 

 

 

Gyereknap 

2021. május 5.  

 

 

 

2021. május.  

 

 

 

2021. május 10. 

 

 

2021. május 26.  

 

 

 

2021. május 28.  

Holdacska csoport  

 

 

Holdacska, 

Napocska csoport  

 

 

Csillag csoport 

 

 

Fischer Denis 

 

 

 

Tallér Erzsébet 

tagintézmény 

vezető 



 

12 
 

 

Június 

Évzáró, ballagás 

 

 

 

ÖKO NAP 

 

 

 

Kerti parti 

 

2021. június 4. 

 

 

 

2021. június 7. 

 

 

 

2021. június 11. 

Holdacska, 

Napocska csoport 

óvónői 

 

Óvodakerti 

munkacsoport 

tagok 

 

minden csoport, 

dajka nénik 

 

1.10. Kapcsolattartási programok 

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda egységként működik. A 

kapcsolattartás az intézmények között folyamatos és rendszeres. 

Munkánk akkor sikeres, ha a gyermekek örömmel, bizalommal, érdeklődéssel várják 

az iskolát, ennek érdekében programjainkra meghívjuk a tanító kollegákat, illetve részt 

vesznek a nagycsoportosaink az iskolai ünnepségeken, programokon. 

Egységünk jele az is, hogy közös munkacsoportokban működnek együtt a tanár 

kollégákkal az óvodapedagógusok.(Önértékelési Csoport, Kommunikációs Csoport). 

 

 Két nagycsoport tornája az iskolában, hetente egyszer 

 Márton napi közös gyertyás felvonulás 

 Iskolások látogatása az óvodában  

 Tanítók látogatása az óvodában (nyílt napokon) 

 Óvónők látogatása az iskolai órán (régi nagycsoportosaink látogatása) 

 Templomlátogatás a gyermekekkel 

 Kézműveskedés az iskolában, fenyőünnep 

 Részvétel az iskola Pódium előadásán 

 A város kulturális programjain való részvétel: (Városi Karácsony, Farsangi 

forgatag, Zöld-híd Környezetvédő Egyesület által meghirdetett programok) 

 Könyvtárlátogatás  

 Mozi, színházi előadáson való részvétel 

 Csipkeház 

 Múzeumlátogatás 

 

 Tapasztalatgyűjtő kirándulások:  
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  Őszi-, tavaszi kirándulás, 

 Rendőrség, 

 Tűzoltóság, 

 Mentőszolgálat, 

 Pékség. 

Kapcsolat a szülőkkel 

Hónap Esemény Időpont 

Szeptember 

Szülői értekezlet 

Holdacska csoport 

Napocska csoport 

Szivárvány csoport 

 

2020.szeptember 08. 

2020.szeptember 09. 

2020.szeptember 10. 

Október 
Szülői értekezlet 

Csillag csoport 

 

2020. október 

November 
Nyílt nap  

Holdacska csoport 

 

2020. november 19. 

Április 

Nyílt nap-Szülői értekezlet 
Szivárvány csoport 

Csillag csoport 

Napocska csoport  

Holdacska csoport 

 
2021. április 5.  

2021. április 6 

2021. április 7.  

2021. április 30. 

 

Kapcsolattartás a Fenntartóval 

- Évente két alkalommal lelki napon való részvétel (december és április), 

- KAPI továbbképzési lehetőségeinek kihasználása, óvodánkban 2020. november 13-án 

kerül sor a kihelyezett képzésre, amelyen részt vesznek az egyházmegye óvodáiból 

delegált óvodapedagógusok. 2021. március 5-én hasonló kihelyezett képzésre 

Imrehegyre delegálunk óvodánkból 4 fő óvodapedagógust. 

- KAPI vezetői értekezleteken való részvétel évente két alkalommal, 

- EKIF értekezleteken való részvétel évente kétszer, 

- az Érseki Hivatal Iroda Igazgatójával való kapcsolattartás, 

- a Fenntartó által szervezett ünnepélyes programokon való megjelenés. 

 

A fenti programok a járványügyi helyzet alakulása, függvényében kerülnek megrendezésre, 

esetleg online történnek meg.  
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Feladatmegosztás a nevelőtestületben 

 

Gyermekvédelem Cseresnyés Anett 

Munka-és tűzvédelem 
Sáli Leventéné, Lőrinczné Tomencsák 

Andrea 

Folyóirat Jeges Hajnalka 

Katolikus faliújság  Sáli Leventéné 

Szertár  Szigeti-Papné Dobó Mária 

IKT eszközök Gönczöl Beáta 

Udvari raktár rendje Révész Petra, Bálint Katalin 

 

1.11. Önértékelés 

20/2012. EMMI rendelet 145. § (2) alapján a 2015/16-os tanévtől bevezetésre kerülő 

intézményi önértékelés módszereit, eszközrendszerét az Oktatási Hivatal dolgozta ki, és az 

oktatásért felelős miniszter hagyta jóvá. Óvodánkban az iskolával közösen önértékelési 

csoport alakul, és elsősorban azoknak a pedagógusoknak az önértékelésére kerül sor, akik a 

2020. január elsejétől esedékes minősítő eljárásába bekerülnek. Bálint Katalin, Vágvölgyi-

Farkas Krisztina és Gönczöl Beáta vesznek részt ebben a tanévben az önértékelési eljárásban.  

1.12. Ellenőrzés, értékelés 

Gyakornok látogatási rendje 

 

Időpont Látogatott Látogató 

2020. november Révész Petra, gyakornok Tallér Erzsébet, tagintézmény 

vezető, Jeges Hajnalka mentor 

2021. január Révész Petra, gyakornok Jeges Hajnalka, mentor 

2021. április Révész Petra, gyakornok Jeges Hajnalka, mentor 

2021. június Révész Petra, gyakornok Tallér Erzsébet, tagintézmény 

vezető, Jeges Hajnalka mentor 

 

Időpont Látogatott Látogató 

2020. szeptember Cseresnyés Anett, mentor Bálint Katalin, gyakornok 

hospitál 

2020. szeptember-november A gyakornok mentora segítségével a portfólió 

dokumentumait készíti. Fischer Denis ezeken a 

konzultációs alkalmakon részt vesz, a portfolió 

dokumentumaival kapcsolatos kérdéseire a tagintézmény 

vezető lesz segítségére. 

2020. december Bálint Katalin, gyakornok 

Önértékelés 

Tallér Erzsébet, tagintézmény 

vezető, Cseresnyés Anett 

mentor 

2021. január Bálint Katalin, gyakornok Cseresnyés Anett, mentor 



 

15 
 

2021. április Bálint Katalin, gyakornok Cseresnyés Anett, mentor 

2021. június Bálint Katalin, gyakornok Tallér Erzsébet, tagintézmény 

vezető, Cseresnyés Anett 

mentor 

 

1.13. Minősítés 

A 2020/21-as tanévben Bálint Katalin minősítő vizsgájára kerülhet sor.  

1.14. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

Intézményünk vezetőjének tanfelügyeleti ellenőrzése a 2016/17-es tanévben 

megtörtént, a tagintézmény intézményi tanfelügyelete pedig a 2017/18-as tanévben valósult 

meg. Az intézkedési tervek elkészültek, azokat a nevelő testület jóváhagyta, és az elkövetkező 

tanévben a fejleszthető területeket, a terveknek megfelelően megvalósítja.  

1.15. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Folyamatban lévő projektek 

EFOP-3.9.2-16-2017-

00004 Humán 

kapacitások fejlesztése 

a kiskunhalasi 

járásban 

 környezeti 

kirándulások, 

 gyermeknap 

mozgásfejlesztéssel, 

 mozgáskoordinációs 

fejlesztés, 

 szülő-óvodapedagógus 

találkozó 

Tallér 

Erzsébet,  

Lőrinczné 

Tomencsák 

Andrea 

 

2020/21-

as tanév 

2017. őszén 

megnyert 

pályázat 

 EFOP-3.1.5-16-2016-

00001 „A tanulói 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

intézmények 

támogatása” 

 tudástámogató 

tevékenységek 

szervezése, 

 különleges bánásmódot 

igénylő gyerekek 

fejlesztése, 

 partnerség építése 

(szülők, óvodák, 

közintézmények) 

Tallér 

Erzsébet, 

Gönczöl 

Beáta 

2020/21-

as tanév 

2018. nyarán 

megnyert 

pályázat 
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Fenntartási időszakban 

lévő projektek 
Zöld Óvoda pályázat 

Gönczöl 

Beáta, 

Vágvölgyi-

Farkas 

Krisztina 

1 év 

2018. 

decemberében 

megnyert 

pályázat,  

2020 őszén újra 

benyújtandó 

pályázat 

EGYH-EKF-20-P-

0003 

Egyházi közfeladatellátási és 

közösségi célú beruházások 

támogatása 

Tallér 

Erzsébet 

tagintézmé

ny vezető 

2 év 

2020. 

márciusban 

megnyert 

pályázat 

 

1.16. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység 

megnevezése 
Résztvevő Időpont, helyszín Felelős 

Egyeztetésre került-

e az egyetértési 

jogkör gyakorlóival 

a felkészítés  

Zenei tehetség- 

gondozás 
6-7 évesek csütörtök 1000 - 1045 Kókai Ágnes 

szülők tájékoztatása 

a szülői értekezleten 

történik 

Vizuális tehetség- 

gondozás 
5-6-7 évesek kedd 1000 - 1045 

Sáli 

Leventéné 

szülők tájékoztatása 

a szülői értekezleten 

történik 

Mozgásfejlesztés 

– iskolai torna 
6-7 évesek 

szerda 800-845 

szerda 900-945 

Vida Jácint 

Végvári Judit 

szülők tájékoztatása 

a szülői értekezleten 

történik 

SNI-s, BTMN-es 

felzárkóztatás 

SNI-s, 

BTMN-es 

gyerekek 

 kedd, szerda, 

csütörtök délelőtt 
Petrás Dóra 

szülők tájékoztatása 

a szülői értekezleten 

történik 

Logopédiai 

ellátás 

felmérés 

szerint 

kedd, szerda, 

csütörtök délelőtt 
Biri Csilla 

szülők tájékoztatása 

a szülői értekezleten 

történik 
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1.17. Nevelés nélküli munkanapok 

- Nevelőtestületi kirándulás    2020. október 2. 

- KAPI kihelyezett továbbképzés   2020. november 13. 

- Nyári zárás       2021. július 5 - július 30. 

1.18. Dolgozók csoportban töltött tartózkodásának rendje 

Óvodapedagógusok: 

A hét 
Szigeti-Papné 

Dobó Mária 

Sáli 

Leventéné 

Cseresnyés 

Anett 

Gönczöl 

Beáta 

Jeges 

Hajnalka 

Hétfő 1030-1700=6,5 730-1400=6,5 730-1330=6 1030-1700=6,5 730-1330=6 

Kedd 1030-1700=6,5 730-1400=6,5 730-1330=6 700-1330=6,5 730-1330=6 

Szerda 1030-1700=6,5 730-1400=6,5 730-1330=6 1030-1700=6,5 730-1330=6 

Csütörtök 1030-1700=6,5 730-1400=6,5 730-1330=6 1030-1700=6,5 730-1330=6 

Péntek 1100-1700=6 730-1330=6 730-1330=6 1100-1700=6 730-1330=6 

 32 óra 32 óra 30óra 32 óra 30 óra 

B hét 

Hétfő 730-1400=6,5 1030-1700=6,5 1030-1630=6 730-1400=6,5 1030-1630=6 

Kedd 730-1400=6,5 1030-1700=6,5 1030-1630=6 730-1400=6,5 1030-1630=6 

Szerda 730-1400=6,5 1030-1700=6,5 1030-1630=6 730-1400=6,5 1030-1630=6 

Csütörtök 730-1400=6,5 1030-1700=6,5 1030-1630=6 730-1400=6,5 1030-1630=6 

Péntek 730-1330=6 1100-1700=6 1100-1700=6 730-1330=6 1030-1630=6 

 32óra 32óra 30óra 32 óra 30 óra 

 

A hét Bálint Katalin Révész Petra Fischer Denis Tallér Erzsébet 

Hétfő 1000-1600=6 1000-1600=6 
 

900-15=6 800-1400=6 

Kedd 1100-1600=5 1100-1600=5 900-15=6 Szakértői feladat 

Szerda 1100-1600=5 1100-1600=5 900-15=6 800-1400=6 

Csütörtök 1100-1600=5 1100-1600=5 900-15=6 800-1400=6 

Péntek 1100-1600=5 1100-1600=5 900-14=5 800-1400=6 

 26 óra 26 óra 26 óra 24 óra 

B hét   

Hétfő 730-1330=6 730-1330=6 
 

900-15=6 800-1400=6 

Kedd 730-1230=5 730-1230=5 900-15=6 Szakértői feladat 

Szerda 730-1230=5 730-1230=5 900-15=6 800-1400=6 
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Csütörtök 730-1230=5 730-1230=5 900-15=6 800-1400=6 

Péntek 730-1230=5 730-1230=5 900-14=5 800-1400=6 

 26 óra 26 óra 26 óra 24 óra 

 

Minden hét 

Börcsökné Kovács 

Bernadett (Pedagógiai 

asszisztens) 

Lőrinczné Tomencsák 

Andrea (Óvodatitkár) 

Hétfő 800-1600=8 800-1600=8 

Kedd 800-1600=8 800-1600=8 

Szerda 800-1600=8 800-1600=8 

Csütörtök 800-1600=8 800-1600=8 

Péntek 800-1600=8 800-1600=8 

Összesen 40 óra 40 óra 

 

Dajkák: 

A hét 
Gerner 

Józsefné 

Mándityné 

Boros Anita 
Kerekes 

Imréné 

Hatháziné Gál 

Judit 

Majorné 

Nagy 

Zsuzsanna 

Hétfő 600-1400=8 600-1400=8 930-1730=8 930-1730=8 900-1700=8 

Kedd 930-1730=8 930-1730=8 600-1400=8 600-1400=8 900-1700=8 

Szerda 600-1400=8 600-1400=8 930-1730=8 930-1730=8 900-1700=8 

Csütörtök 930-1730=8 930-1730=8 600-1400=8 600-1400=8 900-1700=8 

Péntek 600-1400=8 600-1400=8 930-1730=8 930-1730=8 900-1700=8 

 40 óra 40 óra 40 óra 40 óra 40 óra 

B hét      

Hétfő 930-1730=8 930-1730=8 600-1400=8 600-1400=8 900-1700=8 

Kedd 600-1400=8 600-1400=8 930-1730=8 930-1730=8 900-1700=8 

Szerda 930-1730=8 930-1730=8 600-1400=8 600-1400=8 900-1700=8 

Csütörtök 600-1400=8 600-1400=8 930-1730=8 930-1730=8 900-1700=8 

Péntek 930-1730=8 930-1730=8 600-1400=8 600-1400=8 900-1700=8 

 40 óra 40 óra 40 óra 40 óra 40 óra 

 

A 2020/21-as tanév munkatervét a nevelőtestület minden tagja, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a tanévnyitó értekezleten. (2020. augusztus 29.) 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 1. 

 

       

 …………..……………………………. 

 Tallér Erzsébet 

 Tagintézmény vezető 

 

(A munkaterv a továbbiakban 5 mellékletet tartalmaz.) 
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1.19. Hitéleti, módszertani munkacsoport 

A munkacsoport feladatai: 

1. Hitünk (a római katolikus hit) alapjainak áttekintése 

Új kollégák elméleti, gyakorlati, módszertani megsegítése 

2. A drámapedagógiai, mint módszer bevezetése, kiterjesztése a hitéleti nevelésre 

3. Játékosság, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó hitre nevelés 

Résztvevők: 

- óvodapedagógusok, 

- pedagógiai asszisztens, 

- óvodatitkár,  

- dajkák  

A munkacsoport tematikája:  

Időpont Téma 

2020. október 
Ismerkedés óvodánk új lelki vezetőjével Marton 

Arnolddal 

2020. november 
Ószövetségi történetek: Teremtés története 

A tenger szétválasztása 

2021. január 
Noé története 

Égő csipkebokor 

2021. március 
Újszövetségi történetek: Tékozló fiú;  

Az elveszett bárány;  

2021.április 
Hal-, kenyérszaporítás; Vízen járás,  

Csodás halfogás 

 

 

Tallér Erzsébet 

munkacsoport vezető 
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1.20. Gyermekvédelmi munkaterv  

I. Újonnan érkező kiscsoportosok (Csillag csoport) felmérése HH, HHH, 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nagycsaládos és egyéb szociális 

szempontból 

II. A kiemelt figyelmet igénylő és a különleges bánásmódot igénylőgyermek folyamatok 

megsegítése, támogatása 

III.  Az óvodában lévő gyermekvédelmi feladatok ellátása:  

• Csoportos óvónők segítségével a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek 

megnevezése  

• A veszélyeztetett helyzetű gyermekek esetében kapcsolatfelvétel a 

családgondozókkal, ill. szükség esetén a gyámhatósággal, gyermekjóléti 

szolgálattal 

• Családlátogatások a csoportos óvónőkkel megbeszélve igény esetén.  

• Szükség esetén esetmegbeszélés kezdeményezése vagy más, az érintett családdal 

kapcsolatba lépett szervek által kezdeményezett esetmegbeszélésen való 

részvétel. 

 • A rászoruló, segítséget kérő szülők tájékoztatása az igénybe vehető 

kedvezményekről, az igénybe vétel módjáról maximális segítség adásával.  

 

Az óvodán kívüli gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

 • Gyermekvédelmi munkaközösségi megbeszéléseken, előadásokon való részvétel.  

• Folyamatos tájékozódás és a nevelőtestület tájékoztatása a gyermekvédelem és a tv-i 

változások iránt.  

IV. Részvétel az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozáson 

V. Kapcsolat felvétel az új szociális segítővel 

   

  

 

 

2020. augusztus 27. 

 

Cseresnyés Anett 
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1.21. Tehetséggondozás – vizuális kultúra 

Ideje: Kéthetente 1 alkalommal 45 percben  

Helyszíne: Fejlesztő terem 

Foglalkozást vezeti: Sáli Leventéné 

Feladatok, célkitűzések: 

● Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is folytatódik az óvodapedagógusok által 

kiválasztott tehetséges gyermekek gondozása, vizuális kultúrájuk gazdagítása. 

● A tehetséges gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, tovább erősítése. 

● Lehetőség biztosítása arra, hogy a foglalkozások során:  

-  fejlődjön a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése, a 

kreativitásuk, érzelmi intelligenciájuk; 

- motiváltabb legyen az alkotókedvük; 

- nyitottá váljanak a kulturális fejlődésre;  

- erősödjön tudásvágyuk; 

- gazdagodjon bennük a megismerés öröme;    

- erősödjenek a közösségi élményeik; 

- mélyüljenek ismereteik; 

- a különböző kompetenciáik mozgósításra kerüljenek. 

● Megismerkedhetnek:  

- érdekes technikákkal és eszközökkel,  

- egyszerű, ízléses, igényes ötletekkel, ezek variálásának lehetőségeivel és sokoldalú 

felhasználásukkal, 

- újrahasznosítható anyagokból műalkotások előállításával.  

● Ebben a tanévben is túlnyomó részt egyházi témákban alkotnánk  

(bibliai történetek, szentek élete, egyházi ünnepek, bibliai igék, bibliai jelképek, erkölcsi 

beszélgetések), melyek szorosan igazodnak óvodánk szellemiségéhez, a 2020/21-es 

tanév fontos eseményeihez, lehetőséget teremtve arra, hogy erősödjön keresztény 

értékrendjük. 

● Egyéb elemek beépítése a lehetőségekhez mérten a tehetséggondozásba: 

- múzeumlátogatás; 

- kiállítás látogatás; 

- képzőművészekkel való személyes találkozás. 

● Gyermekrajzpályázatok figyelemmel kísérése. 

● Kiállítás megszervezése a gyermekek egyéni és közös alkotásaiból. 

 

Kiskunhalas, 2020. augusztus 28. 

 

…………………………………….. 

Sáli Leventéné, óvodapedagógus 
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1.22. Óvodai tehetséggondozás Ének foglalkozás 

Ideje: csütörtök : 3. óra 

Heti : 1 foglalkozás 

Kiemelt feladatok:  

1. Az óvoda és az iskola kapcsolatának elmélyítése, az iskolába való átmenet 

könnyebbé tétele.  

2. - Október 1. Zene világnapja alkalmából a nagycsoport szereplése az 

iskolában 

3. - Pódium 

 

Feladatok, célkitűzések: 

1. A nagycsoportos gyerekek hangjának meghallgatása, felmérése 

2. Óvodai, iskolai és városi rendezvényeken való részvétel 

3. Zöld Óvoda lévén a természethez, állatokhoz kapcsolódó énekek tanulása 

4. Óvodás Szentmiséken, Kereszteléseken egyházi dalok éneklése gitár és hegedű 

kiséretével 

5. A kezdő hang átvétele a=szó a hegedű segítségével   

6. Szókincs fejlesztése a dalosjátékok, mondókák során, helyes artikuláció  

7. A csoportos éneklés mellett szóló ének fejlesztése 

8. Az igényes zenére való nevelés zenehallgatással 

9. A hangszerek bemutatása a Péter és a farkas c. szimfonikus mesével  

10. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés váljék részévé a gyermekek 

mindennapi tevékenységének 

 

Kiskunhalas, 2020. augusztus 28 

         

          Kókai Ágnes 
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1.23. Óvoda kerti munkacsoport 

Óvodánk kiemelt hangsúlyt fektet Pedagógiai Programjában és a mindennapi 

tevékenységek során is a környezettel-, környezetvédelemmel-, valamint a fenntarthatósággal 

foglalkozó programokra. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy az óvoda, és annak 

környezete is visszatükrözze ezen törekvéseinket, mind a gyermekek, mind a szülők számára.  

Egy sikeres pályázatnak (Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások 

támogatása, EGYH-EKF-20-P-0003) köszönhetően megújul az udvari játékparkunk,(11 új 

játék kerül telepítésre a vas játékok helyére) ütéscsillapító talaj kerül a megmaradó, illetve új 

játékok alá. Zárt focipálya készül. Az óvoda északi oldalán lévő drótkerítés helyére tégla 

válaszfal épül, térköves burkolatot kap az óvoda bejárata, a parkolók, a hátsó teherautó bejáró. 

Fedett biciklitároló készül, a főbejárat felett hosszabb tető kerül kialakításra. Az udvari raktár 

teljes felújítása is megtörténik. A beruházás végéig nagyon fontos feladat a zökkenő mentes 

óvodai élet megszervezése, a baleset megelőzés.  

A munkacsoport feladatai: 

1. A baleset megelőzés érdekében el lesz kerítve az udvar azon része, ahol az aktuális 

munkálatok folynak. Az óvodapedagógusok feladata, amit ötletekkel segíthet 

munkacsoportunk, hogy a gyermekek levegőztetését, szabad levegőn mozgását, és 

játékát hol és milyen formában valósítsuk meg, hiszen az udvar szabadon maradt 

részén a beszoktatásban részt vevő kiscsoportosok használják.  

2. A kertek folyamatos gondozása a munkálatok alatt a dajka nénikre és az 

óvodapedagógusokra hárul, majd a felújítás végeztével 2021 tavasszal az óvoda 

virágoskertjeinek, konyhakertjének és gyógynövényes kertjének a megújítása lesz a 

feladatunk a gyerekekkel együtt.   

3. Zöld Óvoda programban vállalt feladatok ellátása; valamint új, a 

környezetvédelemmel, és a fenntarthatósággal kapcsolatos pályázatok, programok 

felkutatása; a megvalósított programok, tevékenységek összegyűjtése, dokumentálása. 

4. 2021. augusztusában feladatunk a harmadik pályázati anyag elkészítése az „Örökös 

Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében. 

5. Az óvoda udvarának környezettudatos ápolása, rendben tartása, további alakítása. 

6. A munkacsoport tudatosan készül és segíti az Óvoda „Zöld jeles napok” 

programjainak előkészítését, és azok megvalósítását: 

- Állatok Világnapja (október 5.) 

- Tűz projekt (február 4.)  

- Víz Világnapja (március 22.), „Happy-hét” program (Víz projekt 03.22-26.), 

- Föld napja (április 22.) 

- Madarak és fák napja (május 10.) 

- ÖKO nap az óvodában, és a Környezetvédelmi Világnap (június 5.) 

7. A munkacsoport két vezető tagja részt vesz környezettel kapcsolatos 

továbbképzéseken, megbeszéléseken, aminek anyagát aztán megosztja a 

munkacsoport tagjaival.  
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A munkacsoportban résztvevők: 

- óvodapedagógusok, 

- pedagógiai asszisztens, 

- óvodatitkár,  

- dajkák, 

- az iskolai technikai személyzetből 2 fő. 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Vágvölgyi-Farkas Krisztina      Gönczöl Beáta 

munkacsoport vezető    munkacsoport vezető 
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2. ISKOLAI INTÉZMÉNY EGYSÉG 

2.1. Helyzetelemzés  

A nyár eseményei (2020) 

2020 tavaszán, az új épületen (1979) elkezdődtek a hőszigetelési munkák, valamint az 

új kerékpártároló kialakítása. Az építkezés azonban, a nyári szünet kezdetére nem zárult le az 

előzetes tervek szerint a kedvezőtlen időjárási munkák miatt, de az új tanévet már munkások 

nélkül tudtuk megkezdeni. Tornatermünk a nyáron, 4 klímaberendezéssel gazdagodott, hiszen 

tavasztól - az egyre magasodó hőmérsékleti viszonyok miatt- nehezen voltak viselhetőek a 

testnevelési órák és az ott megtartott közösség építő programok. Nyáron előkészítésre került 

az iskola előtti füves terület, parkosításra.  

Személyi feltételrendszer 

2020 tavaszán már tudtuk, hogy két magyar szakos kolléga is gyermeket vár: Garas 

Eliza és Beier Ágnes. Helyettük Jakus Zita kolléganő érkezett szeptember 1-től 

tantestületünkhöz. Nyár végén, Tarné Sári Mária könyvtár -  magyar szakos tanárunk, komoly 

egészségügyi helyzetére hivatkozva bejelentette, több mint 30 év közös munka után,hogy 

2020. szeptember 15-től befejezi tanári munkásságát az iskolában. Szomorúsággal vettük 

tudomásul. 

Helyette 20 órában alkalmazunk egy óraadó könyvtárost: Birgés Évát, saját 

munkatársunkat Tyavoda Juliannát, és 2 óraadó magyar szakostanárnőt: Péter Mariannt és 

Veresné Szűcs Ibolyát. 

Váradiné Grósz Éva teljes munkaidőben erősíti továbbra is a tantestületet áprilisig, 

amikor Nagy Bíró Anita munkatársunknak lejár a GYES ideje és átveszi az elsősök nevelését 

Gyepes Beával. 

Új lelki vezetőnk Márton Arnold káplán atya, papszentelése 2020. augusztus 15-én 

volt, jelenleg Hodzik Zsolt plébános gyakornoksága alatt áll. 5 csoportunknak és 

óvodásainknak tanítja iskolalelkészi feladatai mellett a hittant. Reméljük, hogy 

beilleszkedését segíteni tudjuk és lelki támasza lesz felnőttnek, gyereknek egyaránt.  

Sajnos továbbra is sok az óraadónk:  

Krivosija Róbert- informatika 

Bertalan Gábor - földrajz 

Zadravecz Attila: technika és tervezés és életvitel gyakorlat 

Zsálekné Borka Katalin: kémia  

Kissné Kriszt Zsuzsanna: kémia  

Testnevelés tanórákon besegít: Mándity László- néptánc oktatás, Juhász Ágnes 

társastánc –oktatás, Csapi Antal –birkózás  

Rácz- Fodor Nikolett –angol  

Veresné Szűcs Zsuzsa  magyar  

Péter Mariann: magyar   

Opauszki Györgyné: tiflopedagógiai fejlesztésben  

Logopédiai foglalkozások ellátásával Nyilas Erikát bíztuk meg.  
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Az óraadó kollégák nagyszámú jelenléte azért is probléma, hiszen az iskolai 

programok szervezésében, lebonyolításban alig tudnak részt vállalni.  

Testnevelés óráinkat színesíti a néptánc,társastánc és a birkózás,viszonyt a járványügyi 

intézkedések iránya bizonytalanná teszi ezen kollégák megbízását. 

 

Bízunk és remélünk az oktatás normál menetben való lebonyolítási lehetőségében.  

 

A tanév pedagógiai feladatai 

2020 tavaszán a járványügyi helyzet alatt kiadták az Új NAT –ot, mely alapjául 

szolgált a 2020. szeptemberétől bevezetésre kerülő helyi tantervünknek. A digitális oktatás 

nehézségei és a munkaközösségek kommunikációjának korlátozásával így elég nehéz dolga 

volt a pedagógusoknak, munkaközösség-vezetőknek, vezetőknek a helyi tantervünk 

összeállításában. A tanév eleji értekezleten kértem mindenkit, hogy kísérje figyelemmel egész 

évben az így összeállított helyi tantervet, munkaközösségek tartsanak helyi tantervre 

vonatkozó konzultációkat, és ha szükséges, módosítást végzünk. 

Nehézséget jelentett az 1. és 5. osztályban a 34 hétre kiadott kerettantervei is. 

Ezt mi, az óvoda- iskola, illetve alsó- és felső tagozat közötti átment nehézségeinek 

felmérése és leküzdése érdekében, projekthetekkel hidaljuk át. 

Így az:  

1. osztályosoknak első héten „Ismerkedés az iskolával” 

és Pénzhét 2021. március 1-5.  

valamint 

5. osztályban szeptember 8-12. Digitális témahét 

és Pénzhét 2021. március 1-5. megvalósításával oldjuk meg. 

 

Felmérések szükségessége saját magunknak a legfontosabb. Év elején azokat a 

hiányosságokat felkutatni, amelyek a gyerekeknél a digitális oktatás kapcsán, vagy a nyár 

folyamán keletkeztek. Tanmenetek megírásánál különös figyelmet igényel, a több ismétlés,és 

az új tananyag feldolgozásának prioritás szerinti mérlegelése.  

 

A jelen nehézségek ellenére, továbbra is szeretnénk megtartani minőségi 

oktatásunkat. Bízok a pedagógusaim elhivatottságában, felelősségtudatában, 

lelkiismeretességében, mely a megpróbáltatások idején csak tovább erősítheti az iskola jó 

hírnevét. Iskolánk katolikus szellemiségének továbbörökítése mellett, a szakmaiság 

emelésében, szint tartásában, a gyermekek biztos, stabil tudással való felruházásban, látjuk a 

jövő oktatási rendszerének, s egy jó iskola megvalósításának legfőbb mozgatóját.   

A másik alapfeladatunk az egyházi ismeretek mélyítése és Jézus tanainak alkalmazása 

a mindennapokban az erkölcsös tanulóifjúság nevelés egyre jelentősebb terhet ró ránk. 

Ehhez igyekszünk diákjainknak jó példával szolgálni, és keressük a plébániával való 

kapcsolat minél szélesebb körű lehetőségeit.   
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Digitális oktatás – (2020.március 16- június 15.) tanév kezdés előtt a pedagógusok a 

munkaközösségeken belül és vezetőségi szinten is megosztották a tapasztalataikat. 

Két alkalommal tartottunk belső képzést a legjobban működő (Clasroom, Redmenta, 

Zoom) és az esetleges digitális munkarend visszaállításkor használatos platformok 

használatáról. Rendszerünket egységesíteni szeretnénk és továbbra is dolgozunk azon, hogy 

az esetleges digitális oktatásunkat a lehető legzökkenő-mentesebben oldjuk meg. 

Elérhetőségeket, kapcsolattartási csatornákat összegyűjtjük, létrehozzuk, tárhelyeket 

kialakítjuk. 

Évindító feladatként kezeljük diákjaink visszaemelését a valós világba. Akarjanak 

együttdolgozni, akarjanak tudást befogadni. Tudatos, egészségvédő magatartásuk fejlesztése, 

mélyítése további kiemelt feladatunk. 

  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a 

Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve 

összeállította és eljuttatta számunkra is a 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására 

vonatkozó részletes intézkedési tervet. Ezt intézményünk a helyi sajátosságokra átdolgozta, s 

az együttműködő partnereinknek, hozzánk látogatóknak elérhetővé (plakát, facebook, honlap) 

tettük. Betartását mindenkire kötelező jellegűnek tekintjük. 

 

Jogszabályváltozások, módosulások 

Jogszabályváltozások, módosulások figyelemmel kísérése sok energiát vesznek 

igénybe. Tervezést nehezítik továbbá a későn kiadott rendeletek.  

Pl.: 27/20220. (VIII.11.) EMMI rendelet A 2020/2021. tanév rendjéről. 

Munkánkat nagyban segíti Kissné Csatai Ágnes EKIF szakértő. 

Szakmai fejlődésünk érdekében támogatom a továbbképzésekre való jelentkezéseket. 

Felhívtuk a kollégák figyelmét a kötelező 120 órás továbbképzés teljesítési kötelezettségre. 

Szorgalmazzuk a KAPI-s továbbképzéseken való részvételeket. 

Tanulólétszámúnk összetételének 3 fő pillére van:  

 Beiskolázás, ami a viszonylag jól sikerült a körülményekhez képest. Ez köszönhető a 

jó szervezésünknek, propagandánknak és az előzetes kapcsolatfelvételeknek.  

Két első osztályt tudunk indítani 24 és 23 fővel. 

 Elvándorlás:  

 6- osztályos gimnáziumba ebben a tanévben senki nem ment el,örömünkre.  

 8 –osztályos gimnáziumba, azonban sajnos 4 tanulónk ment tanulni. 

 Családok külföldre való költözése. Jelen járványhelyzetben is volt 3 tanulónk, 

akik iskolai tanulmányaik szüneteletetését kérték, nyár folyamán bekövetkező 

költözésük miatt. 

 Évismétlés - bukás:  

Három első osztályosunk szülője kérelmezte gyermeke évfolyam ismétlését, egy 

osztályismétlőnk volt 7. osztályban, és  6-an vettek részt javítóvizsgán. 
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A kollégák eredményes felzárkóztatásának köszönhetően és a kisebbségi cigány 

önkormányzat segítségével a javító vizsgásaink mind elérték a továbbhaladáshoz előírt 

követelményeket 

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

2019/2020 –as tanév  Évfolyamok 

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

eredményesen javítóvizsgát tett  6 fő 

nem lépett tovább 1 fő 

engedéllyel évfolyamot ismétel 3 fő 

Belső ellenőrzés megbízott iskolai koordinátora, Tarné Sári Mária, szeptembertől 

átadta a feladatait Taskovicsné Reisz Mariannak. Év eleji értekezletünkön erről szavaztunk. 

A tanévre kijelölt minősítési eljárások megvalósítható lebonyolításában 

reménykedünk. Kiss Péter kolléga minősítési eljárását szeptember közepére tűzték ki, Kis-

Baranyi Erika minősítési eljárása csak tavasszal lesz. 

Támogatóan segítjük az előmeneteli rendszerben résztvevőket. 

Áprilisban csak egy kollégánk Végvári Judit jelentkezett a 2021. minősítési eljárásra. 

Tanfelügyeleti ellenőrzés nem érinti ebben az évben intézményünket.  

 

Téma hetek közül a digitális témával való foglalkozás, jelen helyzetben mindenki 

számára állandó feladat. Felkészíteni kicsiket - nagyokat, ha lehet még a szülőket is. 

Platformokat, lehetőségeket, digitális megoldásokat együtt áttanulmányozni.  

Emellett szeretnénk további pénzügyi ismereteket átadni tanulóinknak, ezért 

választottuk az idei tanévre is a Pénz7 témahetet. Tavaly a EFOP-3.9.2-16-2017-00004 

Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban pályázat előadók bevonását is 

lehetővé tette,ami nagyon tetszett diákjainknak. Idén is szeretnénk előadókat hívni. 

 

Pályaorientáció, továbbtanulás 

Ebben a tanévben, év elején rész vesznek a 8. tanulóink pályaorientációs mérésen, 

melynek eredményekképpen reméljük, könnyebben fogják a középiskolát kiválasztani, ahol a 

tanulmányaikat folytatják 8. osztály után.  

Lehetőség szerint igyekszünk tanulóinknak minél több lehetőséget megmutatni a 

pályaválasztásuk elősegítése érdekében. Megyei, területi, városi rendezvényeket látogatunk, 

mint a Foglalkozások Hete-, Pályaválasztási rendezvény valamint Pályaválasztási Kiállítás. Jó 

kapcsolatunk van a Bács-Kiskun Megyei Iparkamarával. 

Novemberben továbbtanulási szülői értekezett tartunk, melyre meghívjuk a környék 

középiskoláinak tájékoztató szakembereit. Előzetesen tájékozódunk a tanulóinknál, mely 

intézményekbe kívánnak továbbtanulni. 
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Rendkívüli helyzetben életbelépő eljárásrend: 

Az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend” 

szolgált alapul az intézményünkre megfogalmazott intézkedési tervünknek. Mellékletként 

csatoljuk az éppen aktuálisat, az éves munkatervünkhöz. Intézkedési tervünket a honlapon 

nyilvánosságra hoztuk, SZMK gyűlésen, szülői értekezleteken a szülőkkel, osztályfőnöki 

órákon a tanulóinkkal megismertetjük.  

A járványügyi helyzet azonban folyamatos ébrenlétet igényel. A kiadott rendeletek 

alapján követjük az intézkedéseket, hozzuk a helyi, intézményünkben betartandó szabályokat. 

Sok esetben azonban csak javaslatokat találunk vagy éppen nehezen megvalósítható 

előírásokat. 

 

Közösségépítés: A folyamatos járványügyi helyzet miatt, az iskola ezen feladata, nagyon 

nehezen megvalósítható. 

Kezdődött a tanév eleji tanévnyitó ünnepségek megszokott rendben történő 

szabályozásával. Mi, ezért 1. osztályosoknak, alsó és felső tagozatosoknak külön tartottuk a 

tanévnyitót. Kisebb létszámokkal szabad levegőn, vagy osztálykeretek között tartott csendes 

percekkel, áhítatokkal próbálunk egymás lelki támasza lenni, egymásból táplálkozni.  

Nyáron nagyon sok időt töltöttünk el a pályázatok módosításával, melyet a járványügy 

tett szükségessé.  

HATÁRTALANUL pályázatunkat lemondtuk. Nem láttunk esélyt a megvalósítására, 

NEMZ-TAB2020 pályázatunkat belföldre szerveztük át és a  NEMZ-KULT2020 pályázatunk 

megvalósíthatatlan kirándulások miatt került módosításra. 

Tantestületünk év eleji összekovácsolódására kirándulást szervezünk minden évbe. Így 

van ez az idei évben is. EGYH-KCP 2020 pályázataink is nyertek, mely az Eukarisztikus 

Kongresszusra volt rászervezve. Mivel ez elmaradt, így átszerveztük kirándulásainkat. 

EGYH-KCP 2020 1. pályázatunkból Kiskunhalas - Veszprém – Keszthely – 

Pannonhalma –Tác- Kiskunhalas - ra szerveztünk lelki napot iskolai dolgozóinknak, míg az 

óvodai dolgozók, technikai dolgozók számára Siklós- Máriagyűd-Mohács- Bátaszék- re. 

 

Mivel a nehézségekben még jobban össze kell tartani egy közösségnek,így még 

kiemeltebben fogunk ebben az évben erre a területre figyelni. 

 

„Éljük meg közösen a sikert és küzdjünk meg együtt a nehézségekkel.” 

Az évi közösségépítő jelmondatunk. 
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2.2. Személyi feltételek 

2.2.1. Pedagógus adatok 

 Határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott 

Ssz. Név Funkciók Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

1. 
Balogné 

Faddi Helga 
osztályfőnök 

főiskola, általános iskolai 

idegennyelv (angol) oktatására 

képesített tanító 

25 

2. 

Bánóczki 

Margit 

Hajnalka 

osztályfőnök 
főiskola, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területű tanító 
24 

3. Birkás Éva 

osztályfőnök, reál 

munkaközösség-

vezető 

főiskola, matematika-fizika szakos 

tanár 
22 

4. 
Boldogné  

Jenei Andrea 

tanulószobás nevelő, 

Diákönkormányzatot 

segítő pedagógus 

főiskola, biológia-környezetvédelem 

szakos tanár 
25 

5. 
Burányi 

Erika 

munkavédelmi 

felelős 

főiskola, általános iskolai tanító, 

ének-zene szakkollégium, alapfokú 

könyvtáros 

23 

6. 

Dózsáné  

Mohos 

Mónika 

igazgató 

főiskola, általános iskolai (német) 

nemzetiségi tanító, földrajz szakos 

tanár 

közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

2 

7. 
Fekete-Nagy 

Ágnes 
osztályfőnök 

egyetem, angol-matematika szakos 

tanár 
24 

8. Füzér Anita 

osztályfőnök,  

alsó tagozatos 

munkaközösség-

vezető 

főiskola, általános iskolai tanító, 

népművelő szakkollégium 

szakértő szakirányú és minőség-

biztosítás szakirányú pedagógus 

szakvizsga 

17 

9. 
Garamvölgyi 

Katalin 
 

főiskola, tanító, német nyelv 

műveltségi terület 
24 

10. 
Garas Eliza 

Viktória 
 

egyetem, magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

tartósan 

távol 

11. 
Gyepes 

Beáta  

főiskola, általános iskolai tanító, 

rajztanár, könyvtár szakkollégium 
24 

12. 

Horváthné  

Somogyi 

Erika 
 

főiskola, általános iskolai tanító, 

pedagógiai szakkollégium, 

közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

23,5 
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Ssz. Név Funkciók Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

13. 
Jeszenszky 

Zoltán Pál 
 osztályfőnök 

egyetem, angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és középiskolai tanár 
23 

14. 
Kis-Baranyi 

Erika 
osztályfőnök 

egyetem, történelem-orosz szakos 

középiskolai tanár, német nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár 

24 

15. Kiss Péter osztályfőnök 
főiskola, testnevelő tanár és rekreáció 

szervező 
24 

16. 
Kissné 

Faragó Nóra 
  

főiskola, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területű tanító 

tartósan 

távol 

17. 
Kothenczné  

Fődi Anita  

osztályfőnök 

gyógypedagógus 

főiskola,általános iskolai tanító, 

magyar nyelv és irodalom műveltségi 

terület, 

gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája 

szakirányon 

24 

18. 
Kovács 

Mihály  

főiskola, ének-zene szakos tanár, 

hittanár, közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

25 

19. 

Kovácsné 

Híz 

Magdolna 

Ilona 

igazgatóhelyettes 

főiskola, általános iskolai tanító, 

orosz szakkollégium, 

közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

6 

20. Kucsó István igazgatóhelyettes 

egyetem, fizika-technika szakos 

általános iskolai tanár, 

technika szakos középiskolai tanár, 

számítástechnika szakos tanár 

közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

9 

21. Makai Imre osztályfőnök 

főiskola, általános iskolai tanító, 

népművelő szakkollégium, gyermek- 

és ifjúságvédelmi ügyintéző,  

egyetem történelem szakos tanár 

22 

22. 

Medveczné 

Beier Ágnes 

Diána 

 
egyetem, magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

tartósan 

távol 

23. 
Nagy-Bíró 

Anita 
  

főiskola, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területű tanító 

tartósan 

távol 

24. Szalai Márta   
főiskola, általános iskolai tanító, 

testnevelés szakkollégium 
24 

25. 
Szűcsné 

Nagy Andrea 

osztályfőnök, 

testnevelés 

munkaközösség-

vezető 

egyetem, orosz-testnevelés szakos 

tanár 

okleveles testnevelő tanár 

22 
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Ssz. Név Funkciók Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

26. 

Taskovicsné  

Reisz 

Mariann 

osztályfőnök 

főiskola, matematika-ének-zene 

szakos tanár, katolikus hittanár, 

német nemzetiségi tanító 

24 

27. 

Tormáné 

Török 

Szilvia 

Erzsébet 

kommunikációs 

munkaközösség-

vezető 

főiskola, általános iskolai tanító 24 

28. 
Tyavoda 

Julianna 
osztályfőnök 

egyetem, magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár, történelem 

szakos középiskolai tanár 

szakvizsgázott pedagógus, 

társadalom- és állampolgári 

ismeretek szakos tanár  

21 

29. 
Váradiné 

Grósz Éva 
osztályfőnök 

főiskola, általános iskolai tanító, 

könyvtár szakkollégium 
 

30. Varga István   

főiskola matematika-testnevelés 

szakos általános iskolai tanár, 

oktatásinformatikus, mozgókép és 

médiaismeret 

25 

31. 
Vargáné 

Németh Lilla 
 

főiskola, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területű tanító 

közoktatásvezető pedagógus 

szakvizsga 

tartósan 

távol 

32. 
Végvári 

Judit 
 osztályfőnök 

főiskola általános iskolai tanító, 

könyvtár szakkollégium 
23 

33. 
Vida Jácint 

Ferenc 
 osztályfőnök 

főiskola, vizuális nevelés műveltségi 

területű tanító 
23,5 

34. 
Zámbó 

Károlyné 
osztályfőnök 

főiskola, általános iskolai tanító, ének 

szakkollégium, ének-zene szakos 

általános iskolai tanár 

24 
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Határozott időre van munkaszerződése: 

Ssz. Név Funkciók Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

1. Jakus Zita  
egyetem, magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 
25 

2. 
Kovácsné Szűcs 

Zsuzsa 
osztályfőnök 

főiskola, általános iskolai (német) 

idegennyelv oktatására képesített tanító 
24 

3. Nagy Éva   

egyetem, okleveles német- és 

nemzetiséginémet-tanár és okleveles 

andragógus tanár 

24 

4. Petrás Dóra gyógypedagógus 
főiskola, óvodapedagógus, általános 

iskolai tanító, gyógypedagógus 
26 

5. Tóth Katalin 
tanulószobás 

nevelő 

egyetem, matematika-biológia szakos 

tanár 
26 

Óraadók 

Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák száma 

1. Bertalan Gábor földrajz óra 

egyetem, földrajz 

szakos középiskolai 

tanár 

7 

2. Juhász Ágnes táncoktatás egyetem, tánctanár 4 

3. Kókai Ágnes 
ének-zene 

tehetséggondozás 

főiskola, óvónő, 

ének-zene szakos 

általános iskolai tanár 

1 

4. 
Kissné Kriszt 

Zsuzsanna 
kémia óra 

egyetem, kémia 

szakos középiskolai 

tanár 

4 

5. Krivosija Róbert informatika óra 

főiskola, mérnök-

informatikus, 

gépészmérnök tanár 

8 

6. Mándity László Tibor néptáncoktatás 
főiskola, 

táncpedagógus 
7 

7. Opauszki Györgyné 
tiflopedagógiai 

foglalkozás 

főiskola, oligofrén-

pedagógiai-tiflo-

pedagógiai szakos 

gyógypedagógiai 

tanár 

1 

8. Péter Mariann magyar irodalom óra 

egyetem, magyar 

nyelv és irodalom 

szakos tanár 

2 
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Ssz. Név Ellátott feladat Végzettségek 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák száma 

9. 
Rácz-Fodorné Nagy 

Nikoletta 
angol óra 

főiskola, magyar 

nyelv és irodalom 

szakos tanár 

3 

10. Szalai Márta gyógytestnevelés 

főiskola, általános 

iskolai tanító, 

testnevelés 

szakkollégium 

2 

11. Veresné Szűcs Ibolya 
magyar nyelv és 

irodalom óra 

főiskola, magyar 

nyelv és irodalom 

szakos tanár 

4 

12. Zadravecz Attila technika óra 
egyetem, okleveles 

technikatanár 
6 

13. 
Zsálekné Borka 

Katalin Teréz 
kémia óra 

főiskola, matematika-

kémia szakos 

általános iskolai tanár 

5 

14. Nyilas Erika Tímea 
logopédiai foglalkozás 

2020.09.10-től 

főiskola, tanító, ének-

zene szakkollégium, 

gyógypedagógus 

(logopédus) 

5 

16. Csapi Antal 

bírkózás 

sporfoglalkozás 

2020.09.15-től 

szakközépiskola, 

bírkózás sportoktató 
4 

 

2.2.2. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak 

Ssz. Név Beosztás 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 

1.  Jordán Renáta pedagógiai asszisztens szakközépiskola 

2.  Kovács Mercédesz iskolatitkár szakközépiskola 

3.  Kovács Dániel rendszergazda szakközépiskola 

4.  

Tarné Sári Mária 
könyvtáros 

2020.09.15-ig 

főiskola, népművelő-

könyvtáros, magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár 

Birgés Éva 
könyvtáros 

2020.09.16-tól 

főiskola, nevelőtanár, 

informatikus könyvtáros, 

gyógypedagógus  
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2.2.3. Gazdasági technikai apparátus 

Ssz. Név Beosztás 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 

1. Bálint Sándorné gazdaságvezető főiskola  

2. Becze Imre karbantartó szakmunkásképző 

3. Dóczi Antalné intézménytakarító 8 általános 

4. Farkasné Micai Katalin gyermekfelügyelő 8 általános, dajka 

5. Geszler Tibor karbantartó szakközépiskola 

6. Kozma Viktor Istvánné  hivatalsegéd szakmunkásképző 

7. Kovács-Sötétné Tóth Éva pénzügyi adminisztrátor szakközépiskola 

8. Kőrösi Klára Terézia konyhai kisegítő 8 általános 

9. Márton Arnold Vilmos iskolalelkész katolikus teológia 

10. 
Mészárosné Sztupinszky 

Anita 
portás szakközépiskola 

11. Oláh Renáta élelmezési ügyintéző szakközépiskola 

12. Süveges Józsefné intézménytakarító 8 általános 

13. Szigetvári Istvánné portás szakiskola 

14. Timár Nikolett számviteli ügyintéző szakközépiskola 

15. 
Vargáné Vadkerti-Tóth 

Terézia 
gazdasági ügyintéző főiskola 

16. Vida Ferencné hivatalsegéd szakmunkásképző 

17. Virágné Nyerges Erika konyhai kisegítő szakmunkásképző 

 

2.2.4. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szakértői napja 

Sor 

szám 
Név Szakterület Szakértői nap 

1. 
Dózsáné Mohos 

Mónika 

 minősítési, tanfelügyeleti szakértő 

 földrajz (általános iskola) 
csütörtök 

2. Füzér Anita 
 minősítési, tanfelügyeleti szakértő 

 tanító 
péntek 

3. 
Kovácsné Híz 

Magdolna 

 minősítési, tanfelügyeleti szakértő 

 tanító 
kedd 

4. Kucsó István 

  tanügyigazgatás 

 általános iskola 

  pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés 

csütörtök 

5. Tallér Erzsébet Katalin 
 minősítési, tanfelügyeleti szakértő 

 óvodapedagógia 
kedd 

6. Tyavoda Julianna 

 minősítési, tanfelügyeleti szakértő 

 magyar nyelv és irodalom, 

történelem (általános iskola) 

csütörtök 
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2.2.5. A tanévben minősítésben résztvevő pedagógusok 

Sor 

szám 
Név Szakterület Eljárás 

1. Kis-Baranyi Erika német nemzetiségi 
2020. évi 

általános 

2. Kiss Péter testnevelés 
2020. évi 

általános 

3. Végvári Judit tanító 
2021. évi 

általános 

 

 

2.3. Vezetők intézményben tartózkodásának rendje 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7:30-17:00 7:30-17:00 7:30-17:00 7:30-17:30 7:30-17:30 

Dózsáné Mohos 

Mónika 
Kucsó István 

Kovácsné Híz 

Magdolna 
Bálint Sándorné 

Vargáné 

Vadkerti-Tóth 

Terézia 

igazgató igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

gazdasági 

intézményvezető 

helyettes 

gazdasági 

ügyintéző 
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2.4. Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 23 1 3  1 1 23 

1.b 22 1 1  1  22 

2.a 17 1 2    17 

2.b 20    1 1 20 

3.a 20 3 4  2  20 

3.b 20 3 1  2 1 20 

4.a 20 2 1  3 1  

4.b 22 2   1   

5.a 18 4 1  4 1  

5.b 16 2 1  1 3  

6.a 22 4 2  2 2  

6.b 21 1 1  2   

7.a 16 3 3  3 2  

7.b 21  4  1 1  

7.c 18 2 1  4 1  

8.a 23 3 3  1   

8.b 13  1     

8.c 24 4 1  1   

Összesen 356 36 30 0 30 14 122 

 

2.4.1. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Sor- 

szám 
Név Tanulóazonosító 

Születési 

idő 

Jogviszony szüneteltetés 

Kezdete 
Határozat 

száma 

1. Minardo Roberto 72447723459 2005.02.23 2011.09.01 481-4/2011 

2. Becsei Henrietta Nikolett 72439676953 2005.02.28 2013.08.29 440-2/2013 

3. Bús Gréta 72447704373 2005.05.28 2013.08.29 440-3/2013 

4. Csáki Hanna 72672513858 2009.03.14 2017.09.01 279-2/2017 

5. Flaisz Kornél Antal 73007067694 2011.01.08 2020.08.24. 334-2/2020 
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2.4.2. Csoportbontások: 

Osztály Tantárgy Heti óraszám 
Törvényi 

előírás feletti 

1.a angol  2 2 

1.b angol  2 2 

1.a, 1.b angol 2 2 

1.a  katolikus hittan* 2 1 

1.b katolikus hittan 2 1 

1.a, 1.b református hittan** 2 1 

2.a angol  2 2 

2.b angol  2 2 

2.a, 2.b német  2 2 

2.a katolikus hittan 2 1 

2.b katolikus hittan* 2 1 

2.a, 2.b református hittan** 2 1 

3.a angol  2 2 

3.a, 3.b angol 2 2 

3.a, 3.b német 2 2 

3.a katolikus hittan* 2 1 

3.b katolikus hittan 2 1 

3.a, 3.b református hittan** 2 1 

3.a úszás 2  

3.b úszás 2  

4.a angol 3 1 

4.b angol 3 1 

4.a, 4.b német 3 1 

4.a katolikus hittan* 2 1 

4.b katolikus hittan 2 1 

4.a, 4.b református hittan** 2 1 

5.a angol 3  

5.a, 5.b angol 3  

5.b német nemzetiségi 5  

5.b német hon és népismeret 1  

5.a katolikus hittan* 2 1 

5.b katolikus hittan 2 1 

5.a, 5.b református hittan** 2 1 

5.a, 5.b, 5.c  matematika/nívó1 4  

5.a, 5.b, 5.c matematika/nívó2 4  

5.a, 5.b, 5.c matematika/nívó3 4  

6.a angol 4 1 

6.c angol 4 1 

6.b német nemzetiségi 5  

6.b német hon és népismeret 1  

6.a katolikus hittan* 2 1 

6.b katolikus hittan 2 1 

6.a, 6.b református hittan** 2 1 
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Osztály Tantárgy Heti óraszám 
Törvényi 

előírás feletti 

6.a, 6.b matematika/nívó1 4 1 

6.a, 6.b matematika/nívó2 4 1 

6.a, 6.b matematika/nívó3 4 1 

7.a, 7.c angol 4 1 

7.b 7.c angol 4 1 

7.b német nemzetiségi 5  

7.b német nemzetiségi 5  

7.b német hon és népismeret 1  

7.a katolikus hittan* 2 1 

7.b katolikus hittan 2 1 

7.c katolikus hittan 2 1 

7.a, 7.c református hittan** 2 1 

7.b református hittan** 2 1 

7.a, 7.b, 7.c matematika/nívó1 4 1 

7.a, 7.b, 7.c matematika/nívó2 4 1 

7.a, 7.b, 7.c matematika/nívó3 4 1 

8.a,  angol 4 1 

8.c angol 4 1 

8.a, 8.c angol 4 1 

8.b német nemzetiségi 5  

8.b német hon és népismeret 1  

8.a katolikus hittan* 2 1 

8.b katolikus hittan 2 1 

8.c katolikus hittan* 2 1 

8.a, 8.c  református hittan** 2 1 

8.b református hittan** 2 1 

8.a, 8.b, 8.c matematika/nívó1 4 1 

8.a, 8.b, 8.c matematika/nívó2 4 1 

8.a, 8.b, 8.c matematika/nívó3 4 1 

8.a, 8.b, 8.c matematika/nívó4 4 1 

 

(*) A kiskunhalasi Római Főplébánia foglalkoztatja a hitoktatókat. 

(**) A Kiskunhalasi Református Egyházközség foglalkoztatja a hitoktatókat. 

 

Csoportösszevonások: 

Osztály Tantárgy Heti óraszám 
Törvényi 

előírás feletti 

7.a és 7.c Testnevelés társastánc 2  
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Napközis csoportok, tanulószoba 

Csoport 

Csoportba 

tartozó 

osztályok 

Létszám 
Számított 

létszám 
Csoportvezető nevelők 

1. csoport 

(egésznapos) 
1.a 24 25 Makai Imre 

2. csoport 

(egésznapos) 
1.b 23 24 Gyepes Beáta 

3. csoport 

(egésznapos) 
2.a 17 18 Szalai Márta 

4. csoport 

(egésznapos) 
2.b 20 20 Burányi Erika 

5. csoport 

(egésznapos) 
3.a 20 23 Garamvölgyi Katalin 

6. csoport 

(egésznapos) 
3.b 20 23 Tormáné Török Szilvia 

I/4.a csoport 

(napközi) 
4.a 20 22 Kovácsné Híz Magdolna 

II/4.b csoport 

(napközi) 
4.b 22 24 Horváthné Somogyi Erika 

III/5-6. csoport 

(tanulószoba) 

5.a, 5.b,  

6.b  
28 32 Tóth Katalin 

IV/6-8. csoport 

(tanulószoba) 

6.a,  

7.a, 7.b, 7.c 

8.c 

26 29 Boldogné Jenei Andrea 

 

2019. szeptember 04-i adatok alapján 
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Szakkörök, tanórán kívüli foglakozások 

 

Szakkör, foglalkozás 

megnevezése 
Évfolyam 

Heti 

óraszám 

Tanulói 

létszám 

Szakkör/ 

foglalkozásvezető 

Angol 1. 1 15 Rácz-Fodorné Nagy Nikolett 

Angol 1. 1 13 Balogné Faddi Helga 

Angol 1. 1 13 Nagy Éva 

Angol 2.  1 14 Nagy Éva 

Angol 2. 1 16 Balogné Faddi Helga 

Német 2. 1 7 Taskovicsné Reisz Mariann 

Angol 3.  1 19 Jeszenszky Zoltán 

Angol 3.  1 14 Balogné Faddi Helga 

Német 3. 1 6 Nagy Éva 

Gitár haladó 1 11 Garamvölgyi Katalin 

Gitár kezdő 1 9 Garamvölgyi Katalin 

Matematika 2. évf 2. 1 12 Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

Matematika 3. évf 3. 1 6 Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

Matematika 4. évf 4. 1 8 Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

Matematika 4-5. évf 5. 1 9 Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

Matematika teh.gond. 6-8 1 5 Birkás Éva 

Színjátszó 1-4. 2 11 Gyepes Bea 

Színjátszó 5-8. 2 8 Jakus Zita 

Ovitorna 1.csop Óvoda 1 27 Vida Jácint 

Ovitorna 2. csop Óvoda 1 14 Végvári Judit 

Történelem szakkör 5-8. 1 16 Tyavoda Julianna 

BTMN felzárkóztatás 7. b 1 3 Kis-Baranyi Erika 

Kosárlabda 5-8. 2 18 Kiss Péter 

Kosárlabda 2-4. 1 28 Kiss Péter 

Játékos sport 1.évf 2 19 Szalai Márta 

Ugrókötél 3-8. 1 11 Kiss Péter 

Röplabda 5-8 1 17 Szűcsné Nagy Andrea 

Labdarúgás 2-4 1 10 Varga István 

Labdarúgás 5-8 1 16 Varga István 

floorball 5-8 1 10 Szűcsné Nagy Andrea 

gyógytestnevelés  alsós 1 11 Szalai Márta 

gyógytestnevelés  felsős 1 14 Szalai Márta 

Robotika 5-8. 1 20 Kucsó István 

Énekkar 3-8. 2 18 Zámbó Károlyné, Kovács M 

DÖK foglalkozás 4-8 1 18 Boldogné Jenei Andrea 

 

2020. szeptember 04-i adatok alapján 
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Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 

A Magyar Kormány törvényi szabályozása* szerint ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult minden diák. Az állam a tankönyvtámogatás fedezetét biztosítja. Igyekszünk a 

tanulóinkban tudatosítani, hogy a tankönyvek négy évig tartós állományban, az iskola 

tulajdonát képezik. 

* Jogszabályi háttér: 1265/2017. (V.29.) határozat; 2016. évi XC. tv. 7. melléklet III. pont; 

17/2014. (III.12.) EMMI rendelet (tankönyvrendelet) 

 

Étkezők 

  

Étkezési díj térítés   

Ingyenes  Kedvezményes Teljes árú Összesen 

Egyszer étkezők 8 22 94 124 

Háromszor 

étkezők 
58 56 80 194 

Összesen:  66 78 174 318 

 

2.5. Tárgyi feltételrendszer 

Iskolánkban a nevelési-oktatási feladatokat a következő épületekben látjuk el:  

Rendelkezésünkre áll a Római Katolikus Főegyházközség tulajdonát képező Áchim 

András u. 1. sz alatti 7346 m2-es ingatlan, melyben 18 tanteremben és 4 szaktanteremben 

(természet-tudományi, fiú-és lánytechnika, számítástechnikai) folyik az oktatás. Négy 

kisterem (református hittan, 2 fejlesztő foglalkoztató, zene), egy 273 m2-es tornaterem, egy 88 

m2-es tornaszoba, és egy 49 m2-es parkettás táncterem is segíti az nevelő-oktató munkát. Ezen 

felül rendelkezünk egy esztétikus, hangulatos, padlástérben elhelyezett könyvtárral is. 

Kiemelt infrastrukturális fejlesztési feladatok az intézményben: 

 Lomb Utcai Tagóvodában szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból az alábbi 

fejlesztéseket: 

- Térkőburkolat az udvarban, 

- Új kerékpártároló létesítése, 

- Parkoló építés, 

- Műfüves sportpálya létesítése, 

- Mobil tároló telepítése, 

- Új kerítések építése a régiek cseréjével (telekhatáron, utcán, játszótér mellett), 

- 11db új játszótéri eszköz beszerzése és telepítése, 

- Marosi homok ütéscsillapítás helyett gumilapos ütéscsillapító talaj kialakítása. 
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Tantermekben szükséges fejlesztési és karbantartási feladatok: 

 Tárgyi eszközök folyamatos pótlása (számítástechnikai eszközök cseréje, 

osztálytermek elhasználódott bútorainak cseréje szükség szerint). 

 Tantermekben, közlekedőkben szükség szerint tisztasági festés-mázolás, PVC 

padló csere, gyöngykavics lábazat javítás. 

 

2020. tavaszán-nyarán megvalósult beruházások, nagyértékű eszközbeszerzések, és 

karbantartási munkák: 

Iskolában: 

 Fenntartói forrásból megvalósult az iskola új épületének homlokzatszigetelése, 

valamint a kerékpártároló áthelyezése, 

 Tornateremben 4db új split klímaberendezés lett telepítve, 

 Öntözőkút aknájának a kialakítása folyamatban van, 

 Iskola udvarát körülvevő kerítés teljes festése megtörtént a technikai személyzet 

közreműködésével. 

Feladataink a tárgyi feltételrendszer javítása terén: 

Jogerős építési engedélyünk alapján annak érvényességi ideje alatt szeretnénk megvalósítani 

az iskolaépületben az alábbiakat: 

 Új épületszárny II. emeletén művészeti terem kialakítása, mely több funkciót ellát 

majd, többek között tanulmányi versenyek, osztályszintű ünnepségek megtartására 

is alkalmas lesz. 

 Akadálymentesítés megoldása. Ez egyrészt a mozgáskorlátozottak által is 

használható mellékhelyiségek kialakítását, valamint 2db lépcsőlift beszerzését 

vonja maga után. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani dr. Bábel Balázs érsek úrnak és Fülöp Ernő 

irodaigazgató úrnak az ingatlanjainkon eddig végrehajtott felújítások során tanúsított 

odafigyeléséért és intézményünket segítő munkájáért. 

2.6. Pénzügyi feltételek 

Intézményünk a 2020/2021. tanévben  

 egyrészt a 2020. évre jóváhagyott költségvetés szerint,  

 másrészt a későbbiekben jóváhagyásra kerülő 2021.évi költségvetés szerint 

gazdálkodhat. 
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2020.évi költségvetésünk 374.671 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. 

Feladatunknak tartjuk: 

 2020. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást, 

 2021. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, mely a 

lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, 

 a pályázati tevékenységet, a különböző pályázati források megszerzését. 

Továbbra is szükséges, hogy fenntartónk az intézményben tervezett fenntartási és 

beruházási munkák megvalósításához lehetőségéhez mérten anyagi fedezetet biztosítson, 

ahogyan ezt eddig is tette. 

2.7. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

2.7.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

Az intézmény alapvető célja: A jogszabályi rendelkezések alapján az általános 

iskolai nevelési-oktatás mellett a tanulókat vallásos és erkölcsös polgárrá nevelni, felkelteni a 

tudásvágyat és megalapozni a magas szintű önművelés igényét, valamint a tudományok 

segítségével rávezetni őket a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára. 

Öntudatos és kötelességvállaló gyermekeket nevelni. Kialakuljon egy olyan iskolai közösség, 

amely erkölcsi tartalmat ad. Megtanítani a gyerekeket, hogy életük minden területén keressék 

Isten szándékát, aki csak a jót akarja nekik. Szeressék a templomot, vele a jelen 

egészségmegőrzés lehetőségeit mellett találkoznak. Egymás szeretete, szülők, pedagógusok 

tisztelete, hiszen csak így válhatnak lelkiismeretes fiatalokká, később felnőttekké. A teljes, 

testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekedni, aki érti és 

értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja. Nyitottság a kor kihívásaira. 

Feladatunk, hogy tanítványainkat módszeresen és kritikusan megismertessük a 

tudomány és a kultúra alapjaival és az általános iskola befejeztével, széles látókörű, 

gyakorlatias, jól felkészült gyermekek hagyják el az iskolát, akik a középiskolai 

tanulmányokat nehézségek nélkül folytathatják. 

A megvalósítás konkrét részleteit a mellékletként csatolt éves program és a 

munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.  

 

2.7.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 a család és az iskola együttműködése 

 a tanulás –, a megismerés mögött erkölcsi alátámasztás legyen  

 egymás szeretete, szülők, pedagógusok tisztelete 

 példamutatás minden téren: beszéd, viselkedés, megbecsülés; tanár- tanár, szülő- 

tanár, tanár- diák  

 jó iskola kialakítása, amelyben jól érzi magát a diák, jól érzi magát a pedagógus, jól 

érzi magát a szülő is. Egymásrautaltságot megtapasztalva teremthetik meg és élhetik 

meg a jó iskolát közös erővel! Tudatosítani a szülőkben, hogy a jó iskola nemcsak a 

fenntartó és a nevelő feladata, hanem a szülőé is! 
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Egy jó iskolához jó csapat kell, melynek tagjai sokszínű egyéniségükkel, egyéni 

képességeikkel kiegészítik egymást. 

 Digitális oktatásra való felkészülés, felkészítés (tanár, diák, szülő )   

 Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárások megalkotása, betartása és 

betartatása 

 Fertőzés esetén a járványügyi protokoll követése 

 Diákok, pedagógusok, óvónők, egyéb iskolai dolgozók és a szülők összetartozásának 

erősítése –együtt mozgás - egységben gondolkozás kialakítása (óvoda –iskola –TEKO 

– katolikus egységünk) 

 Városunk egyházközösségeinek bevonása a programjainkba 

 Közösségformálás:  

 nevelőtestületen belül erősíteni bennük a hitet a munkájuk fontossága és 

megbecsülése területén.Nehézségeiken való átsegítés 

 Csapatépítés –nevelőtestületi kirándulás. A tantestületi egység erősödjön. 

 közösség egyházi szellemiségének formálása, mélyítése. Megpróbáltatások idején 

az összefogás 

 szülőkkel (Szülői értekezletek, digitális oktatásra felkészítő előadás, fogadóórák, 

online kapcsolat tartás,a gyerekek közös támogatása, nevelése) 

 diákokkal (járványügyi helyzetben való fegyelmezett viselkedés, digitális oktatás 

alatt szellemi-lelki támaszadás, nyári táboroztatás, közösséghez tartozás 

fontosságának kialakítása-mélyítése) 

 Életmódszerű mozgásra nevelés, a mozgásvágy erősítse, örömszerző mozgásra nevelés  

  Ismereteink és legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a diákjaink fejlődését, 

tehetségüket felszínre hozva, személyiségüket harmonikussá téve 

 Továbbtanulások lehetőségeinek megmutatása, minél eredményesebb segítése 

 Tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erősítése, a hátrányos 

helyzetű tanulók fokozott segítése 

 Mérési eredmények beépítése a nevelő-oktató munkánkba, szülőkkel való 

megismertetés  

 A tanulás és tudás értékét előtérbe helyezzük, el szeretnénk érni, hogy a tanulók minél 

pozitívabban viszonyuljanak a tanuláshoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz 

 Eredményes beiskolázás (jó hírnév kialakítása, nyílt napok, óvodánkkal 

kapcsolattartás,  

” Játsszunk iskolásat „foglalkozások, osztálytanítók megnevezése) 

 Partnereink folyamatos tájékoztatása (médián kihasználása - honlap, facebook ) 

 Lehetőség szerint megmérettetéseken, versenyeken való részvétel  

 Felkészülés a  minősítésekre  

 Belső ellenőrzések önreflexiók 

 Tanfelügyeleti ellenőrzések megállapításainak felhasználása az iskola fejlesztésében 

 Intézményünk épületének modernizálása, esztétikussá tétel 

 A pályázati kiírások figyelemmel kísérésére, a bennük rejlő lehetőségek megragadása 
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 Városon belül és térségi szinten az iskola hírnevének növelése  

 

Célom, hogy az intézmény vezetése, egységes, rugalmas, céltudatos, fejlesztésre épülő 

intézményirányítás fele tudjon mutatni. A vezetőtársakkal őszinte emberi és szakmai 

kapcsolat kialakítására törekszem. Fontosnak tartom a konkrét, személyre szabott 

feladatmegosztást, a megbeszéltek betartását, betartatását. Vezetőtársaimmal együttműködve, 

olyan tantestületi légkört sikerüljön kialakítanunk, melyben minden pedagógus – a törvények 

és belső szabályzatok betartása mellett – alkotó, felelősségteljes munkát végezhet.  

Az iskolavezetésnek fontos feladata a két tagintézmény szakmai és emberi 

együttműködése. 

A nem pedagógus munkakörben dolgozók az iskola életének fontos résztvevői, segítői. 

Megértésüknek, rugalmasságuknak köszönhető, hogy mindig ott állnak helyt, ahol éppen 

szükség van közreműködésükre. Segítő munkájuk nélkülözhetetlen a mindennapi életben. 

Külön figyelek munkájuk elismerésére, munkahelyi közérzetük javítására. 

A fegyelem, a magatartás javítása, a neveltségi szint emelése egyre fontosabb szerepet 

kap. Iskolánk minden dolgozója tudatos odafigyeléssel, személyes példamutatással próbálja 

segíteni tanulóinkat a megfelelő magatartási normák elsajátításában, erkölcsi értékek 

kialakításában. 

 

2.8. A tanév helyi rendje  

Éves munkatervünket az emberi erőforrások minisztere által, a 2020/2021 tanév 

rendjéről kiadott 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete alapján állítottuk össze, valamint 

figyelembe vettük a pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendeletét a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről, mely rendelet hatálya kiterjed minden 

munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.  

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 179 nap. A tanítási 

évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 

nap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat 

jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható 

fel. 

A tanítási napok rendjét és a tervezett programokat az Éves program táblázatunk havi 

bontásban tartalmazza.  
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2.8.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

1. Nevelőtestületi lelki nap Kovács Mihály  2020.09.18. 

minden pedagógus, lelki 

töltekezés, 

közösségformálás 

2. Pályaorientációs nap Kucsó István 2020.10.22. 

minden diák és pedagógus, 

szakmaismeret szélesítése, 

új szakmák megjelenése 

3. Belső képzés 
Dózsáné Mohos 

Mónika 
2020.03.12. 

pedagógusok,  

pedagógiai, szakmai 

ismeretek fejlesztése 

4. 
Osztályok közösségi 

programjai 
osztályfőnökök 2020.05.21. 

osztályfőnökök, 

pedagógusok osztályonként 

5. 
DÖK nap 

Suli-buli 

Boldogné Jenei 

Andrea 
2020.06.14. 

tanulók, pedagógusok, 

szülők, 

DÖK program 

megvalósítása 

6. Osztályozó értekezlet Kucsó István 2019.06.15. 

pedagógusok,  

tanulók értékelésének 

lezárása 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka: 

 Első tanítási nap:  2020. szeptember 1. (kedd) 

 Utolsó nap:  2021. június 15. (kedd) 

 A tanítási napok száma 179 nap.  

 A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-ig tájékoztatjuk a félévi 

értesítő által.  

 

2.8.2. A szünetek időtartama 

Összefüggő tanítási szünetek: 

 Őszi szünet:  2020. október 23 (péntek) – 2020. november 1 (vasárnap) 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. 

(hétfő).  

 Téli szünet:  2020. december 19. (szombat) – 2021. január 3. (vasárnap)

  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).  
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 Tavaszi szünet:  2021. április 1 (csütörtök) – április 6 (kedd) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. 

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

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

Ünnep miatti munkaszüneti napok: 

 2020. december 24.  (csütörtök) – Karácsonyi ünnepkör 

 2021. március 15.  (hétfő) – Nemzeti ünnep 

 2021. április 5. (hétfő) – Húsvét 

 2021. május 24. (hétfő) - Pünkösd 

Figyelembe véve a pénzügyminiszternek a 2020. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) rendeletét:  

Ledolgozandó munkanapok alakulása a tanítási évben:  

 2020. december 12. (szombat) munkanap lenne, de pihenőnapként adjuk vissza. 

Ledolgozva 2020. november 21-én (szombat), nyílt napon. 

Az intézmény programjának megvalósításához igazított munkanapok és pihenőnapjuk:  

- 2020. november 21. (szombat) – Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek  

A pihenőnap visszaadása 2020. december 12-én, a szombati munkanapon. 

- 2021. február 20. (szombat) – Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek  

A pihenőnap visszaadása 2021. február 26., pénteki munkanapon.  
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2.8.3. Iskolai megemlékezések ünnepek  

AUGUSZTUS 

31. hétfő Tanévnyitó ünnepély  1. évfolyam Tyavoda Julianna 

SZEPTEMBER 

1. kedd Tanévnyitó ünnepély   2-4. évfolyam Tyavoda Julianna 

1. kedd Veni Sancte és tanévnyitó  5-8. évfolyam Tyavoda Julianna 

3. csütörtök Táskaszentelés a Kápolnában 1. évfolyam Márton Arnold 

OKTÓBER 

6. kedd 
Aradi vértanúk napja - iskolai műsor. 

Városi megemlékezésen az iskolát a 7.b osztály képviseli  

iskolai szintű 

városi szintű 

humán mk 

 Kis-Baranyi E 

21 szerda Iskolamise - Szent II. János Pál. iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

22. csütörtök 1956. október 23.  Nemzeti ünnep - iskolai megemlékezés  Iskolai szintű humán mk 

23. szerda 
1956. október 23.  - Nemzeti ünnep 

A városi ünnepségen az iskolát a 8.a, osztály képviseli 
városi szintű Tyavoda J 

NOVEMBER 

1. vasárnap Mindenszentek.. parancsolt ünnep.  családi szintű   

4. szerda Az emlékezés napja, Zászlólevonás a városi országzászló emlékműnél.   városi szintű vezetőség 

11. szerda 
Tours-i Szent Márton ünnepe – lámpás felvonulás 

Gyertyagyújtás a kat.temetőben az I. világháború hősi halottaiért (11:00) 

 alsósok 

6.a 

német nyelvtanárok 

Makai I 

16. hétfő Iskolamise – Szent Asztrik  iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

30. hétfő Első közös adventi gyertyagyújtás  iskolai szintű 3.évfolyam 
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DECEMBER 

6. hétfő Második közös adventi gyertyagyújtás iskolai szintű Hunyadiné SZM 

14. hétfő  Harmadik közös adventi gyertyagyújtás iskolai szintű felsősök 

18. péntek Negyedik közös adventi gyertyagyújtás, Karácsony ünnepe,  iskolai szintű Kovács M 

JANUÁR 

6.  szerda Vízkereszt – iskolaszentelés iskolai szintű Márton A 

18. hétfő Iskolamise – Don Bosco Szent János iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

22 péntek A magyar kultúra napja osztályszintű osztályfőnökök 

FEBRUÁR 

1-5 a héten Balázs áldás osztályonként Hozdik Zs, Márton A 

17. szerda Iskolamise – Hamvazószerda iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

22.  hétfő Parasport Napja  iskolai szintű Varga I 

25. csütörtök Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól   8. évfolyam  történelem tanárok 

MÁRCIUS 

12. péntek Március 15-i iskolai megemlékezés  Iskolai szintű humán mk 

15. hétfő 
1848. március15. – Nemzeti ünnep, a  városi ünnepségen az iskolát a 7.c 

osztály képviseli 
városi szintű vezetőség, Szűcsné NA 

19. péntek Szent József nap.  Áhítat és buckás keresztút.  iskolai szintű Kiss Péter, Márton A 

25. csütörtök Iskolamise – Gyümölcsoltó Boldogasszony. iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 
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ÁPRILIS 

3. szombat Nagyszombat – Feltámadási körmenet (este)  alkalmazotti szintű pedagógusok, dolgozók 

5. vasárnap Húsvét vasárnapja iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

MÁJUS 

1. szerda Munka ünnepe  családi szintű   

3-7 a héten Anyák napi ünnepségek   osztályszintű osztályfőnökök 

13.  csütörtök  Iskolamise – Urunk Mennybemenetele iskolai szintű Hozdik Zs, Márto A 

23-

24 

vasárnap-

hétfő 
Pünkösd családi szintű  

JÚNIUS 

4. péntel Nemzeti összetartozás napja iskolai szintű Makai Imre  

6.  vasárnap  Úrnapi körmenet iskolai szintű Hozdik Zs, Márton A 

18. péntek Tanévzáró, Te Deum   iskolai szintű humán mk  

19. szombat Ballagás 7-8. évfolyam  humán mk 
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2.8.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.08.28. 

Tanévnyitó értekezlet/ Tantárgyfelosztás 

elfogadása, a tanév fő feladatai, 

balesetvédelem,  

Dózsáné Mohos 

Mónika 

A működés 

feltételei adottak 

2020.08.29. 
Belső képzés: Digitális oktatás stratégiája a 

tanévben 
Kucsó István 

Felkészülés a 

tantermen kívüli 

egységes oktatásra  

2021.01.25. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése 
Kucsó István 

Pedagógiai 

célkitűzések, 

dokumentáció 

2021.02.03. 

Félévi értekezlet / Első félév értékelése, 

további feladatok, intézményi önértékelési 

csoport munkája 

Dózsáné Mohos 

Mónika  

Taskovicsné 

Reisz Mariann 

A II. félév 

feladatainak 

pontosítása 

2021.03.12. Belső képzés: Témaválasztás folyamatban 
Dózsáné Mohos 

Mónika 
Aktuálisan 

2021.06.15. 
Osztályozó értekezlet / A tanulók 

előrehaladásának értékelése  
Kucsó István  

Értékelések zárása, 

dokumentáció 

2021.06.24. 
Évzáró értekezlet / Éves munka értékelése, 

beszámoló elfogadása 

Dózsáné Mohos 

Mónika 

Éves beszámoló, 

mely előrevetíti a 

következő tanév 

feladatait 

 

2.8.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma 

2020.09.07. 
Iskolai Szülői Közösség ülése / Tájékoztatás eredményekről és változásokról, 

a járványügyi protokollról, éves program egyeztetése. 

2020.09.05-10. Szülői értekezletek / A tanév indítása, Házirend 

2020.09.14. 
Iskolaszék / Tájékoztatás eredményekről és változásokról, a járványügyi 

protokollról, éves program, a működés feltételei. 

2020.11.10. 7-8. évfolyam pályaválasztási szülői értekezlete / Továbbtanulás segítése 

2020.11.18. 4. évfolyam szülői értekezlete / Elvándorlás megelőzése 

2020.11.25. Fogadóóra 

2021.02.08-11. Szülői értekezletek / Első félév értékelése, második félév programjai 

2021.04.14. Fogadóóra 
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2.8.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató 

2020.11.21. 

szombat 

Nyílt nap óvodásoknak és 

szüleiknek  

Az intézmény és a leendő 

elsős nevelők bemutatása  

Kovácsné Híz 

Magdolna, 

Dózsáné Mohos 

Mónika 

Jelentkezések az 

iskolanyitogató 

foglalkozásokra, 

kapcsolatfelvétel 

2021.02.20. 

szombat 

Nyílt nap óvodásoknak és 

szüleiknek  

Tanítók és szaktanárok 

bemutatkozása 

Kovácsné Híz 

Magdolna, 

Dózsáné Mohos 

Mónika 

Beiratkozáskor 

intézményünk választása, 

tájékoztatás 

2021.03.10. 

szerda 
Nyílt nap tanítványaink 

szüleinek,  

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Pozitív kép az 

intézményben folyó nevelő-

oktató munkáról,  

 

2.8.7. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Iskolánk a munkaközösségek munkatervei alapján indít tanulókat a különböző versenyeken, 

illetve hagyománnyá vált házi versenyeket szervezünk. 

A versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. Igyekszünk minél több 

városi és egyházmegyei szervezésű versenyen részt venni. A sportversenyek kiírása a tanév során 

folyamatos. 

A koronavírus járványhelyzet miatt azonban lehetséges, hogy a versenyek egy részéről le 

kell majd mondanunk, vagy online tudunk csak részt venni. A felkészítést nehezíteni fogja a tanulók 

közötti távolságtartás elsődlegessége, az esetleges megbetegedések tanuló, tanár részéről.    

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat  

 

Dátum Verseny Felelős 

09.10 csütörtök 
Nemzetközi Kenguru Matematikav.  (III.19-i 

pótlása) 
Birkás Éva 

10.09. péntek Bolyai matematika csapatverseny          Birkás Éva  

10.20  kedd Mesemondó verseny (alsós) Balogné F. Helga 

12.07. hétfő Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1. (iskolai) forduló Birkás Éva  

12.10. csütörtök Matekoló (kiírástól függően) Birkás Éva 

01.11. hétfő Megyei Matematikaverseny 1. forduló Birkás Éva 

02.22. hétfő Megyei Matematikaverseny 2. forduló Birkás Éva 

03.04. csütörtök Szavaló verseny (alsós) Vida Jácint 

03.05. péntek Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2. (megyei) forduló Birkás Éva 

03.18. péntek Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Birkás Éva 

04.23. péntek Az év természettudósa verseny Birkás Éva 
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Dátum Verseny Felelős 

 
folyamato

s 
Mozaik internetes levelezőverseny szaktanárok 

 
Kiírás 

szerint 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

Szavalóverseny 

Kazinczy szépkiejtési verseny 

Mesemondó verseny 

Bendegúz és TITOK anyanyelvi verseny 

Kálti Márk történelem tesztverseny (egyéni) 

Meglelni hont a hazában városi helytörténeti 

verseny –Thorma János Múzeum szakembereivel 

(internetes) 

Katolikus iskolák országos történelemversenye 

7-8. évfolyamosok országos egyéni 

történelemversenye 

humán 

 munkaközösség 

 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

A jogszabályi keretek között, a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség 

tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint, éves program tartalmazza) 

2.8.8. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezését, felelőseit részleteiben a munkaközösségi munkatervek 

tartalmazzák (melléklet).  

 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő:  

 Tanév eleji felmérések: 2020. szeptember 30. 

 Tanév végi felmérések: 2021. május 29. 

Felelős: érintett szakmai munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő:  

Az érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatal felé: 2020.10.22. 

A vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal: 2020.12.04. 

Felelős: Petrás Dóra, Kothenczné Fődi Anita gyógypedagógusok 
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c) Országos kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyamon 

Ideje: 2021. május 26. 

Határidő: A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére 2020.11.20.  

Felelős: Birkás Éva reál munkaközösség-vezető 

d) Országos nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Ideje: 2021. május 19. 

Határidő: A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére 2020.11.20.  

      Mérési eredmények közzététele és továbbítása a Hivatal felé: 2021.06.11. 

Felelős: Fekete-Nagy Ágnes mérésvezető 

 

e) Intézményen belüli nyelvi mérések: 

8. évfolyam angol nyelvi vizsga: 2021. április ... 

Felelős: Jeszenszky Zoltán 

 

8. évfolyam német nyelvi vizsga: 2021. április …. 

Felelős: Kis-Baranyi Erika 

 

2.8.9. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 

A 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatát - az 1-4. évfolyam kivételével - 2021. január 11. és 2021. április 23. 

között kell megszerveznünk.  

A mérés eredményeit 2021. május 28-ig töltjük fel a NETFIT® rendszerbe. 

Felelős: Szűcsné Nagy Andrea testnevelés munkaközösség-vezető 

2.9. Szakmai feladatok 

2.9.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

A 2020/21-es tanév első félévében és a második félévben is iskolában 1-1 pedagógus 

minősítése fog megtörténni, a célfokozat mindkét esetben Pedagógus II. A 2020. év tavaszán 

kihirdetett feltételeknek megfelelően egy pedagógus kapott értesítést a minősítési tervbe vételről 

portfólióját 2020. november 25-ig kell elkészítenie. 

Intézményünkben 2018. december 4-én intézményi tanfelügyeleti látogatás volt. Az 

elkészített intézkedési terv kezdő időpontja 2019. 02. 03.  

Az elfogadott intézkedési terv alapján 2020/21-as tanévre az alábbi vállalásokat valósítjuk 

meg: 

 A kompetenciamérés eredményeinek elemzését követően a megfogalmazott és levont 

következtetések rögzítésre kerülnek valamint a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges 

lépéseket intézkedési terv formájában határozzuk meg. 
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2.9.2. A minőségfejlesztési munka tervezése  

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért 

felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. Iskolánkban az önértékelések 

éves tervezésénél figyelmet fordítunk az éves arányos ütemezésre, hogy a törvényi határidőre 

intézményünk minden pedagógusa megismerhesse az önértékelés folyamatát és elkészíthesse a 

fejlesztési tervét. A terv összeállításánál elsőbbséget élveznek az adott tanévben minősítésre 

jelentkezett pedagógusok.  

Önértékelésben résztvevő pedagógus Munkakör, beosztás Tervezett időpont 

Tyavoda Julianna 
tanár, 

munkaközösség-vezető 
2020. október 

Kovács Mihály tanár 2020. november 

Kovácsné Híz Magdolna 
tanító, 

igazgatóhelyettes 
2021. február 

Fűzér Anita 
tanító, 

munkaközösség-vezető 
2021. március 

Jakus Zita tanár 2021.április 

 

2.9.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

A 2020 őszén beadandó portfólió a következő évi minősítési eljárás által előírt kötelezettség. 

A tanév során figyelemmel leszünk a minősítési keretszámok megjelenő kiírására és ösztönözzük a 

kollegákat a Pedagógus II. fokozat megszerzésére. A minősítő rendszerbe bekerülő nevelőket 

megfelelő tájékoztatással látjuk el. 

 

2020-ben minősítése lesz: 

Név Fokozat Időpont 

Kiss Péter Pedagógus II. 2020.09.15. 

Kis-Baranyi Erika Pedagógus II. 2021.02.18. 

 

2021. évi pedagógus minősítési eljárásra jelentkezettek: 

Név Fokozat 

Végvári Judit Pedagógus II. 

 

2.9.4. Munkaközösségek 

Az iskolai munkaközösségek jelentős operatív szerepet töltenek be iskolánk életében.  A 

korábban kialakított munkaközösségi struktúra létrehozása indokolt volt. A munkaközösség vezetői 

rendszeres részt vevői az iskolai vezetőségi üléseknek, így iskolánk nevelőtestületének minden tagja 

részére biztosított a kétirányú információ. A munkaközösségek által készített munkatervek 

mellékelve. 
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Munkaközösség Munkaközösség vezető 

Humán  Tyavoda Julianna 

Reál  Birkás Éva 

Alsótagozatos Füzér Anita 

Testnevelési Szűcsné Nagy Andrea 

Kommunikációs Tormáné Török Szilvia 

 

2.9.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A munkatervünkben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján egy tanítás nélküli napot 

a pályaorientációs programra tervezünk. Tanévi programokban figyelemmel kell lenni a 

járványügyi előírásokra is. Ennek függvényében a személyes találkozókat a tanév elején 

szüneteltetjük. Tovább kívánjuk ápolni a kialakult eredményes kapcsolatunkat a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ennek jegyében igény esetén online tájékoztató 

megbeszéléseket szervezünk. 

A tanévben 60 tanulónk fejezi be az általános iskolai tanulmányait és választ magának 

továbbtanuláshoz iskolát. Részükre a folyamatos tájékoztatást az osztályfőnökeik biztosítják. 

Intézményi szinten a továbbtanulás koordinálását a felső tagozatos intézményvezető-helyettes 

végzi. Novemberben a nyolcadikos és a hetedikes tanulók részére tervezett intézményi 

pályaválasztási tájékoztató szülői értekezletet szervezünk a városi és a szűkebb környék 

középiskoláinak meghívásával. 

A nyolcadikos tanulóink országos pályaorientációs mérésen vesznek részt október 

hónapban,mely szintén a pályaválasztásban kíván számukra segítséget nyújtani. 
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2.9.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

a) 2019/2020 és 2020/2021-es tanévben nyertes pályázatok 

Pályázati program Támogató neve 
Megítélt 

összeg 

„Napra-forgó okos ház” 

A matematikai, természettudományos és 

digitális kompetenciák erősítését szolgáló 

hazai programok támogatása 

NTP-MTTD-19-0047 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
1 100 eFt 

„Határ minket nem választ el, mert egy a 

nyelvünk, egy a hitünk” 

Határtalanul! program 

Kirándulás hetedikeseknek 

HAT-20-01-0281 

Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkársága 

5 953 eFt 

Magyar Katolikus Egyház országos 

óvodafejlesztési programja – 2020. évi ütem 

EGYH-EKF-20-P-0003 

Támogatást igénylő:  

Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye 

Pályázatot megvalósító 

oktatási intézmény:  

Szt. József Ált. Isk. és 

Óvoda 

129 866 eFt 

„Azonosságok és különbségek keresése a nyugat-

magyarországi és az alföldi német nemzetiségi 

kultúrában” (Hegykői német nemzetiségi tábor) 

2020. évben megrendezésre kerülő német 

nemzetiségi táborok és közösségi célú 

programok támogatása 
NEMZ-N-20-0184 

Támogatást igénylő: 

Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

Pályázatban együttműködő 

oktatási intézmény:  

Szt. József Ált. Isk. és 

Óvoda 

1 490 eFt 

„Nevelőtestületi kirándulás” 

2020. évi egyházi táborok és közösségi célú 

projektek támogatása 
EGYH-TAB-20-P-0005 

Támogatást igénylő:  

Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye 

Pályázatban együttműködő 

oktatási intézmény:  

Szt. József Ált. Isk. és 

Óvoda 

500 eFt 

„Tagintézményi kirándulás” 

2020. évi egyházi táborok és közösségi célú 

projektek támogatása 
EGYH-TAB-20-P-0005 

Támogatást igénylő:  

Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye 
Pályázatban együttműködő 

oktatási intézmény:  

Szt. József Ált. Isk. és 

Óvoda 

488 eFt 
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b) Elbírálás alatt lévő pályázataink: 

Pályázati program Támogató neve 
Megítélt 

összeg 

„Glaube und Hoffnung 2020. - Hit és remény 

2020.” 

2020. évben megrendezésre kerülő német 

nemzetiségi közösségi célú programok 

támogatása  

Támogatást igénylő: 

Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata 

Pályázatban együttműködő 

oktatási intézmény:  

Szt. József Ált. Isk. és 

Óvoda 

 

 

2.9.7. Az esélyegyenlőség biztosítása 

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: 

 problémák felismerése, hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése:  

 Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Család - Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálat, Gyámhatóság, városi és kisebbségi önkormányzatok, fogászat,  

védőnői szolgálat,   iskolaorvos) 

 Az egyre gyakrabban előforduló magatartás- és egészségügyi problémákkal küzdő 

gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadótól szaktanácsadást kérünk.  

 Nehéz körülmények között élő gyermekek kollégiumi elhelyezése. 

 az adottságok felismerése, tehetséges tanulók támogatása és kulcskompetenciák fejlesztése: 

 Digitális és pénz7 témahetekbe való bekapcsolódás . 

 Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel. 

  Ösztöndíj pályázatban való részvétel segítése 

 Tehetséggondozó szakkörök biztosítása. 

 művészeti iskolával való együttműködés (ének, hangszer és tánc) 

 múzeum- és rendezvény látogatások szervezése. 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Német nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartás, német honismereti órákon 

elsajátított ismeretek beépítése a mindennapjaikba, pl.: tanulmányi kirándulások 

(Szekszárd, Baja ) 

 Nemzetközi kapcsolatok építése  

 Roma kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartás, iskola kezdő tanszercsomag, 

problémás esetek megbeszélése az önkormányzati képviselővel 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése 
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 Iskolánk katolikus jellegéből adódóan a plébánián működő csoportokkal közösen (pl. 

Kolping Család, Karitász Csoport stb.) igyekszünk néhány karitatív, szociális 

tevékenységbe bevonni a nagyobb gyerekeket (pl. látogatás, műsor adás a Szociális 

Otthonban, közreműködés Karitász programokon stb.). 

 Ünnepekhez kötődően játszóházon, sportrendezvényeken (hittanos olimpia) veszünk 

részt a plébánia Közösségi Házában. 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

 pályaválasztási tanácsadóval való kapcsolat felvétel 

 pályaválasztási tanácsadás, szülői értekezlet  

 pályaorientációs nap megszervezése 

 A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakgimnáziummal közös programok szervezése 

intézményük bemutatása. A tanulóinkat ösztönözzük a hitük tovább mélyítése 

érdekében az egyházi társintézményben való továbbtanulásra.  

 

A Covid19-világjárvány iskolánkban is hatással van a nevelésre és az oktatásra. Gyökeresen 

megváltoztatja a tanulás, az oktatás, a kommunikáció, valamint az oktatási és képzési közösségeken 

belüli és közötti együttműködés módjait. Ez a tanulókra, a családjaikra, a pedagógusokra egyaránt 

nagy terhet ró. 

Egy esetleges iskolabezárásra felkészülve intézményünk már a tanév elején felkészíti 

diákjainkat és szüleiket egy esetleges digitális átállásra. Megismerteti velük az iskolánk által 

választott digitális platformok használatát. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében felméri a 

tanulók eszközellátottságát és az iskola a lehetőségeihez mérten segíti azokat a tanulókat, akik nem 

rendelkeznek megfelelő eszközzel. 

 

2.9.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Intézményünk nagy figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő tanulók megfelelő 

keretek között történő fejlesztésére. 

Az egyéni fejlesztést a jogszabályban előírt módon, szakképzett fejlesztő pedagógusok 

végzik. 

A tehetséggondozás színterei – a tanítási órákon történő differenciálás mellett – a tanulók 

számára biztosított szakkörök. A szakköri foglalkozások keretében az azonosított tehetséges tanulók 

személyre szabott feladatokat kapnak, oldanak meg, lehetőségük van egyes témák önálló 

feldolgozására, előadására, prezentálására.  
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Tevékenység 

megnevezése 
Résztvevő Időkeret Felelős 

matematika 

csoportbontások 
5-8. évfolyamon 

kötelező óraszámon 

felül plusz 1 óra 
szaktanár 

angol szakkör  1-5. évfolyam 
kötelező óraszámon 

felül plusz 1 óra 
szaktanár 

szakkörök 

(részletek a „Tanórán kívüli 

foglalkozások” táblázatban) 

minden évfolyam 
tantárgyfelosztás 

szerint  
szaktanárok 

egyéni fejlesztés 

képességek alapján 

vagy szakértői 

javaslatra 

órarendhez igazítva gyógypedagógusok 

tehetséggondozás 

képességterületenként 

(ének, matematika, 

informatika irány) 

órarendhez igazítva szaktanárok 

 

2.9.9. Iskolai kórus időpontjai  

Iskolánkban 3. évfolyamtól várjuk a tanulókat énekkarunkba, melynek vezetője Zámbó 

Károlyné ének-zene tanár, Kovács Mihály ének-zene tanár, kántor. Jeles napokon, ünnepeken, 

egyházi eseményeken lépnek fel zongora, orgona kísérettel.  

A kóruspróbák ideje az órarendben rögzített: kedd és csütörtök 14:25 től 15:10 ig. A 

kórustagok ezen időpontban más tanórán kívüli tevékenységet nem folytatnak. 

 

2.9.10. Lázár Ervin program 

A járványügy helyzet miatt az általános iskolák 1-8. évfolyamának, Lázár Ervin program 

keretében, egész tanévre tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 

hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásait,egyenlőre nem tudjuk 

megvalósítani. 
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2.9.11. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján történik.  

Munkaközösségünk a következő feladatokat, eseményeket célozta meg: 

feladat / esemény felelős időpont 

Hagyománnyá vált ovitorna 

folytatása 

Vida Jácint Ferenc 

Végvári Judit 
folyamatos 

Folyamatos információk iskolánk 

és a plébánia honlapján, valamint 

a facebookon és a bejáratnál 

elhelyezett monitoron 

Tormáné Török Szilvia folyamatos 

” Iskolás leszek” rajzpályázat a 

járási óvodásoknak 
Gyepes Beáta 2020. szeptember 

Iskolánkba hívogató plakátok 

készítése és kihelyezése az 

óvodákba és városunk két 

katolikus templomába. 

Tormáné Török Szilvia 

Jordán Renáta 

2020. október  

- 2021. február 

Márton napi felvonulásunkba való 

bevonásuk 

Taskovicsné Reisz 

Mariann 
2020. november 

Osztálytanítók megnevezése  Dózsáné Mohos Mónika 2020. november 

Őszi-tavaszi  nyílt nap az 

óvodásoknak és szüleiknek 

Alsó tagozatos 

munkaközösség  

2020. november 

2021.február  

” Játsszunk iskolásat „rendszeres 

foglalkozások  
leendő elsős tanítók 2021. január-február 

Beiskolázási, tájékoztató szülői 

értekezlet. 

Dózsáné Mohos Mónika, 

leendő elsős tanítók 
2021. február 

 

A tervezett programok a járványügyi helyzethez igazodva valósulnak meg. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják az óvodákkal való kapcsolatteremtő 

munka és a különféle népszerűsítő bemutatkozó írások, médiában illetve közösségi oldalon való 

szereplés. Informálódhatnak iskolánkról az iskolai honlapról, nyilvános facebook oldalunkról. 

2.10. Pedagógus-továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

A 2018-2023. évekre jóváhagyott 5 éves továbbképzési programban az alábbi 

továbbképzéseket terveztük: 

a) szakmai továbbképzések 

- általános iskolai angol nyelvtanár (4 féléves képzés) 1 fő részére. 

- általános iskolai technika tanár (4 féléves képzés) 1 fő részére. 

b) szakvizsgát adó képzések 

- fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen (4 féléves képzés) 1 fő részére. 

- iskolai gyógytestnevelés (4 féléves képzés) 1 fő részére. 

A gyógytestnevelés szakterületre beiskolázott Szalai Márta tanító sikeresen elvégezte az első 

tanévét,melyett 2019. őszén kezdett meg. Tanulmányi ideje 2 év.  
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Beiskolázási program 2020/2021 tanév: 

a) Szakmai továbbképzések 

Hétévenkénti legalább 1 alkalommal 120 óra kötelező továbbképzés: 

-  Eseti tantárgyi továbbképzések KaPI-nál. Résztvevők: tantestület, igény szerint. 

b) „Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) 

pedagógusmoduljához” képzésre folyamatos. 

c) Szakvizsgát adó képzések: 

2020/2021-ban szakvizsgát adó képzésen 1 fő (gyógytestnevelés) 

d) Költség és finanszírozás: 

2020.évre tervezett költségek: 

Katolikus Pedagógiai Intézetnél szervezett eseti tantárgyi továbbképzésekért nem kell 

fizetni. 

KRÉTA online továbbképzés ingyenes. 

2.11. Intézményi kapcsolatrendszer 

2.11.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 Az iskola elvárása a szülők felé: iskolánk létét, szükségességét a mögöttük álló szülők 

összessége igazolja. 

 Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola egyházi jellegét. Ne neveljenek, 

tegyenek ez ellen, hanem erkölcsileg adják meg a támogatásukat. Példamutatásukkal sokat 

segíthetnek.  

 Feladatunk, hogy a jogos problémák esetén a szülőkkel együtt keressük a mindenki számára 

megnyugtató megoldást.  

 Közösen a szülőkkel: szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, család látogatások,  

 Digitális munkarendben való együttműködés 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 Szülők-nevelők Bálja  

 Plébánia programjai 

 Szülői értekezletek 

 Fogadó órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások (ünnepségek, kirándulások, táborok) 

 Média, Tv monitor, iskolai honlap, Harsona újság  

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 

tájékoztat: 

 Nevelőtestület tagjait 

 Szülői munkaközösséget 

 Iskolaszék tagjait 

 Diákönkormányzat vezetőit 

 Az intézmény fenntartóját 

 A fenntartót 
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Az osztályfőnökök:  

 Diákok 

 Szülők 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 Fogadó óra (megadott időpontokban) 

 Szülői értekezletek 

 Fontos esetekben bármely előre egyeztetett időpontban 

 Online formák ( e-mail,Messenger) 

2.11.2. A fenntartóval való kapcsolattartás  

Lelki vezetőnk az Alsóvárosi Plébánia káplánja: Márton Arnold atya. Hitoktatásunkban 

lelkinapok szervezésében, diák misék vezetésében és egyéb egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

programjainkban nagy segítségünkre van.  

Kapcsolatunk van a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye katolikus iskoláival, EKIF-vel és 

az irodaigazgató úrral Fülöp Ernővel. 

2.11.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Intézményünk sokszínű és sikeres működése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk: 

 Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

 Kiskunhalasi Művelődési Központ 

 Halasi Galéria 

 Thorma János Múzeum 

Továbbá munkánk során együttműködünk az alábbi szervezetekkel: 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Gyámhivatal 

 Család- és Gyermek Jóléti Szolgálat 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat helyi és megyei tagintézménye 

 Oktatási Hivatal, Szegedi Pedagógiai és Oktatási Központ 

 kisebbségi önkormányzatok 

 városi és környékbeli óvodák, általános és középiskolák 

 kiskunhalasi strand 

 városi mozi 

 

2.12. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek 

 Sikeres beiskolázás 

 Térségünkben, városunkban való megítélésünk növelése  

 a család és az iskola harmonikus együttműködése 

 Városi szervezetekkel való hatékony kommunikáció 

 Közösség építés (diák-tanár; tanár-szülő; tanár-tanár) 

  fegyelem, magatartás javítása 

  nevelési feladatok magas szintű ellátása  
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 mérési eredmények követése 

 

 felkészülés a pedagógus minősítésekre 

  belső önértékelések 

 COVID19 járvány megelőzése  

 Az esetleges digitális munkarend lehető legsikeresebb megvalósítása 

 Fertőzés esetén a járványügyi protokoll szerinti eljárás 

„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája 

van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.” (Karácsony Sándor) 
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK ÉVES 

MUNKAPROGRAMJA) 

 

1. Járványügyi intézkedési terv 

2. Intézmény szervezeti felépítése 

3. Alsótagozatos munkaközösség munkaterve 

4. Humán munkaközösség munkaterve 

5. Reál munkaközösség munkaterve 

6. Testnevelés munkaközösség  és Diák-sportegyesület munkaterve 

7. Kommunikációs munkaközösség munkaterve 

8. Alsóvárosi Diáktársaság és a Diákönkormányzat munkaterve 

9. Éves program 
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FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

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

 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 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI r. kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

 277/1997. (XII-22.) Korm. r. a pedagógus-továbbképzésről   

 363/2012 . (XII17.) Korm.r. az óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
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helyettes 

Igazgatóhelyettes 
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dolgozók 
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dolgozók 

Alsós 
munkaközösség-

vezető 
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munkaközösség-

vezető 
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vezető 

Reál 
munkaközösség-

vezető 

Humán 

munkaközösség-
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Hitoktatók 
 

Tanítók Tanítók, 

tanárok 

Humán 

szakos 

tanárok 

Reál  

szakos 

tanárok 

Testnevelés 

szakos 

tanárok 
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pedagógus 

Igazgató Iskolalelkész 

Óvodai  
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pedagógusok 

Pedagógiai 

munkát 
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Pedagógiai 

munkát 

segítők 

 

Napközis 
munkaközösség-

vezető 

Osztályfőnöki 
munkaközösség-
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Iskolaotthonos, 

napközis  

nevelők 

Osztály-

főnökök 

Igazgatóhelyettes  

(felsős) 

EKIF 





„Amit az évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. 

Ne törődj vele! Te csak építs!” 

Teréz anya 

 

Nem véletlen Teréz anya idézete a munkaterv elején! 

A 2019/2020-as tanévünk zárása nem úgy történt, ahogyan azt elterveztük. Ennek 

tükrében, az idei munkánkat is körültekintőbben, sokkal több külső befolyásoló tényező 

figyelembe vételével kell terveznünk. Új gondolkodásmód, hozzáállás, eszközök, módszerek, 

amelyekkel meg kell ismerkednünk, elsajátítanunk. Fel kell készülnünk arra, hogy a 

hagyományos tanévkezdést esetlegesen digitális oktatási formában folytatjuk az online 

felületeken. 

Izgatottan várta már mindenki a személyes találkozást a kollégákkal. Sokat 

kommunikáltunk a karantén ideje alatt is, megosztottuk tapasztalatainkat, de a személyes 

kontaktus egy pedagógusnak nagyon fontos. 

Az első két hét legfontosabb feladata annak az internetes szolgáltatásnak a kiválasztása, 

amelyben mindannyian, pedagógusok és diákok is hatékonyan tudunk dolgozni. A választásunk 

a CLASSROOM-ra esett, mert itt a tanárok gyorsan elkészíthetik és rendszerezhetik a 

feladatokat, hatékonyan adhatnak visszajelzéseket, és egyszerűen kommunikálhatnak 

osztályaikkal. A diákok a Tanterem segítségével rendszerezhetik munkájukat a Google Drive-

ban, majd befejezhetik és beadhatják azt, és közvetlenül kommunikálhatnak tanáraikkal és 

társaikkal. 

Másik kiemelkedő, nagy odafigyelést igénylő munkánk a tanmenetek elkészítése. Át 

kell gondolnunk az előző tanév utolsó negyedévének munkáját, alaposan ki kell dolgozni az 

ismétlést, esetleg az elmaradt tananyagok pótlását, rendszerezését. Ennek mindenképpen meg 

kell jelenni dokumentumainkban. 

Ezeknek tükrében, remélve, hogy maradunk a hagyományos oktatási formánál, 

tervezzük tanévünket. 

 

 

 

 

 



 

Az éves munka tervezésének alapjai: 

 

 A Köznevelési Törvényben megfogalmazott kötelességek, feladatok 

 Az intézmény vezetőinek iránymutatása 

 A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja 

 Az alsós munkaközösség célkitűzései 

 A 2020. augusztusában megtartott alsós munkaközösségi értekezlet feladatvállalásai   

 

 

Személyi feltételek: 

A tavalyi évben bevezetésre került „nagyfelmenő” rendszer elnyerte a kollégák és a 

szülők tetszését is. 

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben 6 iskolaotthonos, 2 napközis és 2 tanulószobás 

csoport működik. Lehetőség szerint egy osztály egy csoportot alkot.  A tanulószobán, a 

jelentkezők száma miatt összevonásokkal történt a csoportkialakítás, amelyet fentebb 

említettem. A foglalkozások a kijelölt termekben folynak 16 óráig.  

Az egész napos – 16 óráig tartó – iskolai foglakozásokon való részvétel alól az igazgató a 

tanulót a szülő kérelmére felmentheti [Nkt. 55. § (1)], illetve a kialakult járványügyi helyzet is arra 

ösztönöz minket, hogy a tanórákon és kötelező foglalkozásokon való részvétel után a szülő kérésére 

hazaengedjük a diákokat. 

A 16.00-tól 17.00 óráig terjedő időszakban külön ügyeletet biztosítunk a nagyudvaron, 

a napköziből haza nem vitt, illetve tanulószobás diákok számára. Rossz idő esetén a tanítók 

16.15-ig vannak a gyerekekkel a tantermeikben, ezután már csak kis létszám marad az 

ügyeletre, amelyet kollégáink óraszámaiknak megfelelően látnak el. 

Tantestületünk minden tagja képesített nevelő, a napközis foglalkozásokon is 

szakszerű munka folyik, hiszen az egész napos rendszerben a fő tárgyakat tanító nevelőkkel 

vannak a gyerekek délután a foglalkozásokon. Átlátják a tanórán folytatott munkát, és 

hatékonyan tudják végezni a gyakorlást, felzárkóztatást, tehetséggondozást.  

Egy kolléga jelentkezett minősítési eljárásra, a pedagógus II. fokozat elérése a cél. 

  



 

Tanulócsoportjaink, pedagógusaink: 

 

1.a Bánóczki Margit – Makai Imre 

1.b  Gyepes Beáta – Váradiné Grósz Éva 

2.a Füzér Anita – Szalai Márta 

2.b Kovácsné Szűcs Zsuzsa – Burányi Erika 

3.a Kothenczné Fődi Anita – Garamvölgyi Katalin 

3.b Tormáné Török Szilvia – Balogné Faddi Helga 

4.a Végvári Judit – Kovácsné Híz Magdolna 

4.b Vida Jácint – Horváthné Somogyi Erika  

 

 

Tárgyi feltételek: 

Alsó tagozatos osztályaink az iskola régi épületszárnyában találhatók. Törekszünk arra, 

hogy az azonos évfolyamon tanuló gyerekek egymáshoz közeli helyen kerüljenek elhelyezésre. 

Református hittan, néhány nyelvi óra és a szakkörök zajlanak szaktantermekben. A tantermek 

nagy részében található digitális tábla, mely nagymértékben segíti oktató-nevelő munkánkat. 

 Minden osztálynak van saját tanterme. A gyerekeknek fontos az állandóság, így 

otthonosabbá tehetjük iskolai életüket. 

Digitális oktatásunkat segítette a tanulók otthoni digitális eszközökkel való ellátottsága, 

de még mindig vannak tanulók, akiknél komoly problémát jelent az eszközök hiánya. 

Megsegítésükre minden lehetőséget megragadunk. (pályázat, szülői felajánlás…)  

 

Alapvető céljaink 

 A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató 

tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítsük. 

 Hitéletre nevelés, a személyes hit megélésére való törekvés igényének kialakítása. 

 A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló egyéni 

képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

fogyatékosságát. Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, 

illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződjünk. 



 Közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassuk, a 

szülőt figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adjunk. 

 Az előző tanévek gyakorlatát követve a napközis foglalkozási tervet is elektronikus 

formában készítik el és adják le a munkaközösség tagjai. A foglalkozási tervezet 

összeállításakor a kollegák segítségére van az éves munkaterv és a jeles napok 

naptára. A munkaközösség tagjai a vállalt programokhoz programtervet készítenek 

és adnak le. 

 Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek 

alkalmazásával, tanulási idő védelmének biztosítása, kompetenciafejlesztés. Nagyon 

fontos a tankönyvek alapos ismerete, a tanítópárok részéről. 

 Differenciált tanulás, hátrányos tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás, 

tanulópárok kialakítása, versenyekre való felkészítésbe való bekapcsolódás. 

 Szabadidő kulturált eltöltése (Tervezett foglalkozások: kulturális tevékenység, 

technikai tevékenység, szervezett mozgás, környezeti nevelés – egészségnevelés, 

keresztény életre való nevelés.) A foglalkozási tervben beütemezett programok, 

foglalkozások megtartása, a havi lebontású munkatervben meghatározottak 

megvalósítása, együttműködés a délelőtti programokkal, azok délutáni folytatása, 

lezárása, kulturális programokon való részvétel. 

 Önellenőrzés fejlesztése a tanulási folyamatban 

 A gyermekek délutáni szakkörökön való részvételének pontos nyomon követése a 

napközis csoport vezetője részéről 

Az előző tanévekben felmerült problémaként, hogy a sok program miatt, sokszor 

akadályokba ütközik a zavartalan tanulmányi munka elvégzése. Ezt figyelembe véve, 

igyekeztünk a szervezett programokat csökkenteni, s inkább a napközis tanmenetekbe jobban 

beépíteni a sportos, kézműves, hagyományőrző, egyházi ünnepeket/ foglakozásokat. Több 

olyan programunk is van, melyek az Alsóvárosi Diáktársaság munkatervében illetve az alsós 

munkaközösség munkatervében jelenik meg. Természetesen minden iskolai programba 

bekapcsolódunk. Fontos, hogy a szakkörösök a szakkörön való megjelenést részesítsék 

előnyben, külön program miatt ne hiányozzanak. 



 

Kiemelt céljaink 

 Magas színvonalú nevelés és oktatás. 

 Szoros együttműködés a hitoktatókkal és a plébániával. 

 Esztétikai nevelés, különös tekintettel a készségtárgyaknál. 

 A tanulókat a természet szeretetére, a természet védelmére való nevelése. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Az alkalmazó tudás fejlesztése. 

 Kompetencia alapú oktatás, digitális oktatás kiszélesítése 

 Óvoda-iskola kapcsolatának mélyítése, erősítése 

 

Kiemelt feladatok  

 Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat 

legfontosabb feladata. 

 A kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése minden tanóra fontos feladata. 

Ezek további fejlesztése logopédus és fejlesztő pedagógus segítségével folytatódik.  

 A képességhiányos tanulók kiszűrése az első évfolyamon a DIFER méréssel 

történik, fejlesztésük, felzárkóztatásuk a fejlesztő pedagógusokkal közösen 

eredményes.  

 A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is 

alapvető célként szerepel. Igyekszünk részt venni meghirdetett versenyeken. A 

Zrínyi matematikai versenyen az elmúlt évben szép eredményeket értek el a 3. 

osztály néhány tanulója. Idén ezt a hagyományt folytatva kiemelt szerepet kap a 

matematika tehetséggondozás. Levelezős versenyekre anyagi okok miatt kevés 

tanuló jelentkezik. 

 

Feladataink:  

 A tanulók magatartásának, a felnőttekhez valamint egymáshoz való viszonyának 

tudatos alakítása – tükröződjenek a magatartás jegyekben. 

 A szabadidő hasznos és élményszerű eltöltése. Szeretnénk tanítványainkkal 

Szegedre, Budapestre színházba, moziba, kiállításokra látogatni, különböző városi 

illetve gyermekeknek országosan meghirdetett rendezvényekre eljutni. 



 Az elmúlt évek hagyományait követve Művelődési Ház és a Martonosi Pál Városi 

Könyvtár által szervezett programokon való részvételt – őszi és tavaszi 

színházbérletes előadás 

 Városunkban  az iskoláskorú gyermekek száma az elmúlt években csökkenő 

tendenciát mutat. Ebben a helyzetben bizonyítanunk kell, hogy életképes, jó iskola 

vagyunk és a katolikus közösség épülését és gyarapodását is szolgáljuk.  

Igyekszünk a szülők igényeihez is minél jobban igazodni. 

  Feladatunknak tekintjük szülők tájékoztatását minél több csatornán, fórumon 

keresztül – honlapra, facebookra, monitorra kerülő anyagok frissítése 

 

Oktatási terület: 

 a kompetencia alapú oktatás fenntartása az érintett évfolyamokon 

 egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, diff. foglalkoztatás a DIFER-mérés 

eredményei alapján 

 tanulói teljesítmények folyamatos értékelése, pozitív példák kiemelése 

 iskolai szintű tanulmányi versenyek hirdetése 

 a Zrínyi Ilona Megyei Matematikaversenyen való részvétel 

 a tanulók érdeklődési körének megfelelő szakkör szervezése 

 

 

Nevelési terület: 

 helyes erkölcsi értékek kialakítása, viselkedési formák gyakorlatban való 

alkalmazása, a házirend betartása 

 A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód 

kialakítása, családlátogatások 

 Pozitív viselkedésformák a különböző intézményekben 

 A szabadidő hasznos eltöltésének segítése 

 Kooperáló magatartás kialakítása, fejlesztése a tanítási órákon 

 Közvetlen környezetünk védelme, óvása, esztétikus kialakítása 

 Az iskola hagyományainak ápolása 

  



Anyanyelv: 

 Célunk az igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása 

 A helyes kiejtés és a spontán beszéd fejlesztése 

 Szövegalkotás, lényegkiemelés, vázlatírás fejlesztése 

 A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése. Cél a megfelelő 

olvasástechnika kialakítása a tantervnek megfelelő szinten 

 A kritikus alapszókészlet szavainak megismertetése, gyakoroltatása változatos 

feladatok segítségével. 

 Az írástempó fokozása az íráskép megtartásával (fejlesztésével) 

 Helyesírás fejlesztése, mindennapos tollbamondás, következetes hibajavítás nem 

csak az anyanyelvi órákon. 

 Rendszeres javítás, javíttatás, ellenőrzés, önellenőrzés 

 

Matematika 

 Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 A matematikai szövegértés és az alapműveletek biztos és gyors végzésének a 

megszilárdítása. 

 Tehetséges tanulók gondozása 

 Felzárkóztatás, differenciált foglalkoztatás 

 számolási készség kialakítása a jártasság szintjén 

 

Természetismeret 

 A környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása, 

energiatakarékosság 

 A körülöttünk levő szűkebb és tágabb környezetünk megismerése 

 Fontos természeti, társadalmi ismeretek nyújtása 

 Programok szervezése hazánk megismerésére 

 

Művészetek 

 A művészeti tantárgyak célja a tanulók szépérzékének, mozgáskultúrájának, 

érzelemvilágának fejlesztése. 

 Ezeken a foglalkozásokon igyekszünk minél több sikerélményhez juttatni 

tanulóinkat. 

 



Pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről. Ezért az 

ellenőrzés, értékelés rendszeres, folyamatos és változatos.  

Alapelvei: 

 1. A tantárgyak követelményeit előre közöljük a tanulókkal. 

 2. Meghatározzuk az elégséges szintet, azaz a követelményminimumot is. 

 3. Az osztályzatoknak és az értékelés minden formájának visszajelző funkciója is fontos 

számunkra 

 4. A tanulók tudásszintjének ellenőrzésében fontos szerepe van a szóbeli feleletnek, 

ezért törekszünk arra, hogy minden diáknak lehetőséget adjunk erre. 

 

Méréseink: 

 

elnevezés a mérés ideje értékelés módja mérőanyag típusa 

diagnosztizáló mérés szeptember első 

hete 

százalékos értékelés 

táblázatban rögzítjük 

előző tanév év végi anyaga 

év eleji felmérés a tanév eleji 

ismétlés után 

érdemjegy évfolyamonként egységes, 

tanítók által összeállított ill. 

központi 

félévi felmérések a félév zárása 

előtt, januárban 

érdemjegy központi 

év végi mérések a tanév végi 

ismétlés után, 

május végén 

érdemjegy 

-táblázatban 

rögzítjük 

központi 

 

 

 

A következő beiskolázással kapcsolatos feladatokat tervezünk: 

 

  Óvónők meghívása az 1. osztályokba, hogy lássák előző évi óvódásaikat 

 Őszi nyílt nap az óvodásoknak és szüleiknek 

 Márton napi lámpások készítése az ovisoknak és azok átadása – 

 Iskolánkba hívogató plakátok készítése és kihelyezése az óvodákba és a templomba. 

 Beiskolázási, tájékoztató szülői értekezlet 



  Az eddig hagyománnyá vált ovitorna folytatása 

 Folyamatos információk iskolánk és a plébánia honlapján, valamint a facebookon és a 

bejáratnál elhelyezett monitoron 

 Adventi rajzpályázat  

 Január hónaptól rendszeres foglalkozások 6-7 alkalommal 

 Tavaszi nyílt nap  

 

Éves programunkban vállalt feladataink és azokért felelős kollégák: 

Hónap Program Felelős 

augusztus munkaközösségi megbeszélés Füzér Anita 

szeptember  „Az én iskolám …”Rajzpályázat 

meghirdetése 

Népmese napja 

Gyepes Beáta 

 

osztályszintű megemlékezés 

október Október  09-ig a tanítók felmérik és 

lejelentik a DIFER vizsgálatra 

javasolt tanulók körét;  

1.osztályban tanítók – Petrás Dóra 

november Tours-i Szent Márton ünnepe - 

lámpás felvonulás (Óvodás 

foglalkozássorozat része). 

Alsó tagozatos mesemondó verseny 

Elsős nyílt nap 

Taskovicsné Reisz Mariann 

 

 

Balogné Faddi Helga 

Kovácsné Híz Magdolna 

december Szent Miklós ünnepe 

1. adventi gyertyagyújtás és közös 

áhítat (alsósok) 

Iskolás leszek rajzpályázat 

eredményhirdetése óvodásoknak 

Gyermekek karácsonya - 

pásztorjáték a templomban 

Osztályfőnökök 

Hitoktatók 

 

Gyepes Beáta, Vida Jácint 

 

2. évfolyam 



január Játsszunk iskolásat!- Óvodás 

foglalkoztató 

Jövendőbeli elsős tanítók 

február Farsang Horváthné Somogyi Erika, 

osztályfőnökök 

március Alsó tagozatos versmondó verseny Vida Jácint 

április A Költészet Napja osztályszintű megemlékezés 

május Anyák napi ünnepségek   

Alsós olvasás marathon 

osztályfőnökök 

Tormáné Török Szilvia 

június Alsó tagozatos tábor Tormáné Török Szilvia 

 

 

  



Ellenőrzési terv:   

Tanmenetek ellenőrzése: szeptember 

Elektronikus napló ellenőrzése: október, december, március 

Füzetvezetés ellenőrzése: óralátogatások alkalmával 

A tanév pedagógiai feladatainak ellenőrzése és értékelése az iskolavezetés által elkészített 

ellenőrzési terv alapján történik.  

 

Az ellenőrzést végzők:  

  az intézmény vezetője  

  az igazgatóhelyettes  

  a munkaközösség-vezetők a munkaterveikben meghatározottak szerint  

  osztályfőnökök saját osztályaikban 

Az ellenőrzés területei:  

  a pedagógiai program végrehajtása  

  a pedagógiai, szervezési, tanügy igazgatási feladatok végrehajtása  

  tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok,  

 tanulói produktumok, mérése  

Az ellenőrzés formái:  

  óraellenőrzés  

  foglalkozások ellenőrzése  

  beszámoltatás  

  dokumentumok ellenőrzése  

  felmérések  

 

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kapnak a pedagógus kompetenciái: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

3.  A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 



5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Valamint:  

  anyanyelv - szövegértés  

  tanár-diák kapcsolat  

  a nevelés-oktatás hatékonysága, módszertani kultúra  

  a pedagógiai munka eredményessége, tanulók képességeinek fejlesztése  

  a differenciált foglalkoztatás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás  

  dokumentumok naprakész, pontos vezetése 

  halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 

 

Tervezett foglalkozásaink: 

 

1. A digitális oktatás tapasztalatai – közös platform kiválasztása, módszerek, munkaformák, 

számonkérés, személyes kapcsolattartás 

2. Munkatervi javaslatok, éves terveink, ötletek a munkaközösségi foglalkozásokhoz, 

dokumentumok átnézése,- augusztus vége 

3. Az interneten fellelhető anyagok bemutatása, megosztása - november 

4. Beiskolázás előtti feladatok megbeszélése - január 

5. Az éves munka értékelése, év végi beszámoló készítése - június 
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HELYZETELEMZÉS 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER 

PEDAGÓGUSOK   

A munkaközösségben a szakos ellátottság nem teljes körű: az angol tantárgy oktatását az 

angol szakos pedagógusokon kívül egy fő óraadóval, egy fő angol nyelvvizsgával rendelkező 

tanítónővel oldottuk meg. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása területén kialakult helyzetet úgy tudtuk 

megoldani, hogy a két óraadó kolléga mellett egy tanító kolléga vállalt 5. évfolyamon oktatást, s 

a főállású magyartanárok is vállaltak túlórát. 

A tanév az iskolában történő oktatás területén bizonytalannak látszik. Ez befolyásolja 

tervezésünket, hiszen az alább ismertetett tervek, elképzelések elsősorban a személyes jelenléten 

alapuló nevelésre-oktatásra alapozódnak. Amennyiben ez a tanév során változik, valószínű, hogy 

a versenyek egy részéről, a továbbképzésekről le kell mondanunk, vagy azokat megváltoztatott 

formában kell szerveznünk, megoldanunk. Erre az időszakra is felkészült a tantestület: belső 

képzésen egységesítettük és tökéletesítettük digitális tudásunkat, osztottuk meg tapasztalatainkat. 

Egységes oktatási formákat határoztunk meg. 

 

 Szaktanárok Tantárgy Végzettség 

1. Tyavoda Julianna magyar, történelem egyetem 

  szakvizsga, szakértő 

2. Jakus Zita magyar egyetem 

3. Veresné Szűcs Ibolya  magyar főiskola, óraadó 

4. Péter Mariann magyar egyetem, óraadó 

5. Makai Imre történelem egyetem 

6. Rácz-Fodorné Nagy Nikolett angol nyelvoktató oklevél, óraadó 

7. Balogné Faddi Helga angol nyelvoktató főiskola 

8. Fekete-Nagy Ágnes angol főiskola 

9. Jeszenszky Zoltán angol egyetem 

10. Kis-Baranyi Erika német, történelem főiskola, egyetem 

11. Taskovicsné Reisz Mariann német főiskola 
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12. Nagy Éva német főiskola 

13. Gyepes Beáta vizuális kultúra főiskola 

14. Vida Jácint vizuális kultúra főiskola 

15. Kovács Mihály ének-zene, hittan főiskola, szakvizsga 

16. Zámbó Károlyné ének-zene, magyar főiskola, szakvizsga 

17. Márton Arnold Vilmos  hittan főiskola 

18. Bokor Margit hittan főiskola 

19. Kuris István László hittan főiskola 

20. Hunyadiné Székely Márta hittan oklevél 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

A tanórák osztálytermekben folynak, az egyes tantárgyaknak nincs szaktanterme. A felső 

tagozaton a wi-fi hálózat elérhető, az osztálytermek interaktív táblával felszereltek. A tantárgyak 

tanításához szükséges taneszközök, interaktív anyagok rendelkezésre állnak, a pedagógusok saját 

fejlesztésű eszközökkel egészítik ki azokat. Az elmúlt tanév online oktatási időszaka alatt 

készített saját digitális anyagokat is felhasználják a pedagógusok. 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, KÉPZÉSEK 

Tanító főiskola másoddiplomás levelező képzés angol műveltségi területtel – 1 fő (2. 

tanév). 

Tervezett továbbképzések: 

A KAPI által szervezett, később hirdetett szaktárgyi továbbképzéseken lehetőség van a 

részvételre. Emellett folyamatosan figyeljük, keressük a továbbképzési lehetőségeket, mert a 

munkaközösség pedagógusainak igénye van szakmai, módszertani tudásuk szélesítésére, 

gyarapítására. Az iskola belső képzésein részt veszünk. 

Együttműködés: 

A Thorma János Múzeummal történt megállapodás értelmében (TOP-1 2 1-15-BK1-

2016-00003 számú „A Thorma János Múzeum bővítése” pályázat keretén belül) ingyenes 

múzeumlátogatásra, tárlatvezetésre van lehetőségünk 2022. június 30-ig. Ez – belső 

megállapodásunknak megfelelően –az eseti látogatásokon kívül tanévben, ebben a tanévben is 

az 1. félévben a 4. osztályok, a 2. félévben a 6. osztályok múzeumi látogatását jelenti. 



4 
 

 

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

A munkaközösség fő feladatai 

 Segíteni a gyermekeket, hogy az egyetemes keresztény erkölcsi, etikai és esztétikai 

értékek mentén korukhoz képest megfelelően alakítsák saját értékrendjüket. Legyenek 

képesek a saját és a keresztény értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, 

véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák. 

 A lemaradók, tanulási nehézséggel küzdők, SNI-s tanulók egyéni segítése, támogatása. 

Az iskola elhagyás megelőzése. Az alsó és felső tagozat közötti átmenet 

megkönnyítése az 5. osztályban.  

 

 A tehetséggondozás formáinak továbbvitele tanórán és tanórán kívül, versenyekre való 

felkészítés.  

 Munkaközösségek, tantárgyak és szaktanárok közötti szakmai kapcsolat erősítése. 

 Belső műhely működtetése: a továbbképzéseken szerzett és a tanórai tapasztalatok 

megosztása, módszerek átadása. 

 Az online oktatás időszakában szerzett tapasztalatok felhasználása, az eredményesen 

alkalmazott munkaformák, feladattípusok további alkalmazása a személyes jelenléten 

alapuló oktatásban. Ezek továbbfejlesztése. 

 

TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK 

Részletezve az egyes szaktárgyaknál, feltüntetve az éves munkatervben. 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI ÁLTAL SZERVEZETT, RENDEZETT ISKOLAI 

MEGEMLÉKEZÉSEK 

október 6.  Zámbó Károlyné 

október 23.  Tyavoda Julianna 

március 15.  Jakus Zita 

június 4.  Makai Imre   

A megemlékezések a tanév folyamán valószínűleg az iskolarádión keresztül történnek. 
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MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK TERVEZETT IDEJE, TÉMÁJA 

1. Tanév feladatainak megbeszélése, változások (2020. augusztus) 

2. Programterv véglegesítése, felelősök megnevezése (2020. augusztus) 

3. A 2020-as NAT és a kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek áttekintése,; az 5. 

évfolyamon oktatók szakmai megbeszélése, egyeztetése  (2020.aug.-szept., ill 

folyamatos) 

4. Magyar nyelvet és irodalmat tanítók év eleji egyeztetése, az új kolléga és az óraadók 

tájékoztatása (2020. szeptember) 

5. Az online oktatás időszakának tapasztalatai, az alkalmazott formák, feladattípusok 

egymás közötti egyeztetése, cseréje (2020. október) 

6. Egyeztetések az angol nyelv és a német nyelv oktatásával kapcsolatban (2020. 

szeptember) 

7. Egyeztetetés az éneket tanítók, az énekkart vezető pedagógusok között (2020. 

szeptember) 

8. Végzett tanulóink középiskolai eredményeinek elemzése, dokumentálás (magyar, idegen 

nyelv, történelem) (2021. március) 

9. A kompetenciamérés aktuális feladatai, tapasztalatok (2021. április) 

10. A tanév munkaközösségi munkájának értékelése (2021. június)  

11. Azonos osztályban/évfolyamon tanítók tapasztalatainak megbeszélése (folyamatos) 

 

ELLENŐRZÉSI TERV 

1. Munkaközösség-vezetői ellenőrzés: 

1. Óralátogatás: évente 1 óra, közösen meghatározott időpontban; az önértékelésbe 

bevont kollégák esetében mindenképpen 

2. Dokumentumok ellenőrzése: 

szeptember: tanmenetek 

december: elektronikus napló 

június: elektronikus napló 

PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE JELENTKEZETT 

Kis-Baranyi Erika 
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Tantárgyankénti feladataink 

Magyar nyelv 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 A mai magyar nyelv igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátíttatása. 

 Szófajtani ismeretek megalapozása. 

 A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése 

 Írásbeli szövegalkotási képesség fejlesztése. 

 Esztétikus íráskép, füzetvezetés elérése. 

 Szókincsfejlesztés-, bővítés. 

 Írásbeli és szóbeli szövegszerkesztés rövidebb és hosszabb szövegek esetében. 

Évfolyamonkénti kiemelt feladat 

 5. évfolyamon: helyesírási készség felmérése, korrigálása, megfelelő külalak, 

önellenőrzés fontosságának erősítése, a szövegértés fejlesztése. 

 6. évfolyamon: helyesírási készség fejlesztése (kiemelten: tulajdonnevek, igék 

helyesírása), a szövegértés fejlesztése. 

 7. évfolyamon: helyesírási készség fejlesztése (különös tekintettel a szószerkezetekre), a 

szövegértés fejlesztése. 

 8. évfolyamon: helyesírási készség fejlesztése (különös tekintettel az összetett 

mondatokra), a szövegértés fejlesztése. 

 

Tankönyvek 

 5. o.: tananyagfejlesztő: Förhéczné Bartha 

Melinda- Magyar nyelv tankönyv  

6.o.: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és 

munkafüzet 6. –  OFI  

7.o.:  Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és 

munkafüzet 7. –  OFI  

8.o.: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és 

munkafüzet 8. –  OFI 
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Magyar irodalom 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 A tananyaghoz kapcsolódó vallásos irodalmi művek megismertetése, vallásos költők és 

írók bemutatása, magyar szentek megismertetése a róluk írt legendák alapján. 

 Fontos feladatunknak tekintjük a memoriterek szóban való kikérdezését. 

 Olvasóvá nevelés, könyvtárlátogatások (iskolai és városi) szervezése. 

 Írásbeli és szóbeli szövegszerkesztés gyakoroltatása. 

 A hangos olvasási készség folyamatos fejlesztése. 

 Szókincsfejlesztés, -bővítés. 

 A szövegértés folyamatos fejlesztése. 

 

Évfolyamonkénti kiemelt feladat 

 5. évfolyamon: szöveghű hangos olvasás, elbeszélő szövegek alkotása, szövegértelmezés. 

 6. évfolyamon: szöveghű hangos olvasás, differenciáltabb szövegértelmezés. 

 7. évfolyamon: kifejező hangos olvasás, különböző típusú szövegek szerkesztése, 

értelmezése. 

 8. évfolyamon: kifejező hangos olvasás, önálló vázlatkészítés, szövegértés: formai-

stilisztikai elemzés is. 

További feladataink 

 8. osztályban a központi felvételire való felkészítés. 

 A tanulók a más területeken elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában is 

alkalmazni tudják. 

 Színjátszó szakkörünk folytatása a hagyományok alapján. 

Tankönyvek 

 5. o.: Radóczné Bálint Ildikó – Irodalom 5. 

tankönyv  

Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok 5. OFI? 

6. o.:  Radóczné Bálint Ildikó – Virág 

Gyuláné: Irodalom 6. tankönyv és 

munkafüzet 

Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok 6. OFI 
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7. o.: Radóczné Bálint Ildikó – Virág 

Gyuláné: Irodalom 7. tankönyv és 

munkafüzet 

Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok 7. OFI 

8. o.: Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom 8. 

tankönyv és munkafüzet 

Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok 8. OFI 

Versenyeink 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 Szavalóverseny 

 Kazinczy szépkiejtési verseny 

 Mesemondó verseny 

 Bendegúz és TITOK anyanyelvi verseny 

 

Történelem 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 A magyar történelemben fontos szerepet játszó egyházi személyiségek életrajzának 

megismerése 

 Kiemelkedő jelentőségű történelmi személyiségek, nemzeti hősök tevékenységének 

megismerése 

 A történelmi időben és térben való tájékozódás elemeinek gyakorlása 

 A különböző típusú források felismerése és értékelése, a tanult ismeretek alapján történő 

elemzése 

 A határon túli magyarság történetének és jelenének megismerése. A Határtalanul! 

pályázat keretében szerzett személyes tapasztalatok beépítése 

 Az életkornak megfelelő jártasság kialakítása az önálló gyűjtőmunka területén 

 A korábban kialakított kapcsolat fenntartása a városi könyvtárral és múzeummal és egyéb 

kiállító helyekkel 

 Az egyes, változó hosszúságú tananyagegységek önálló szóbeli, írásbeli interpretálása 

 A tantárgyi alapvető fogalmak elmélyítése, rögzítése, összefüggő rendszerbe való 

rendezése, beágyazása 

 digitális lehetőségek keresése és alkalmazása a történelem tantárgy oktatásában; az online 

oktatás tapasztalatainak hasznosítása 



9 
 

 A NAT 2020 és a hozzá kapcsolódó helyi tanterv tapasztalatainak összegyűjtése az ötödik 

évfolyamon 

 

További feladataink 

 Az infokommunikációs eszközök alkalmazása a tanítási órákon. A szerzett tapasztalatok 

összegzése. 

 Tehetséggondozás a történelem szakkör keretein belül és azon kívül.  

 Ehhez kapcsolódóan a szabadságharc kiemelkedő személyiségeinek nagyobb figyelmet 

szentelünk a tanítási óráinkon, amennyire a heti két óránk engedi, minden évfolyamon, 

nem csak a hatodikon. 

 Rendkívül fontosnak tartjuk a szövegértési kompetencia fejlesztését, ezért a leckék és a 

feladatok szövegének közös és önálló értelmezésére nagy hangsúlyt fektetünk. 

 A szóbeli feleletek arányát próbáljuk növelni az adott időkeretek között, hogy elősegítsük 

a szóbeli szövegszerkesztés fejlődését. 

 A logikus gondolkodás fejlesztését is változatlanul fontosnak tartjuk, ezért törekszünk 

arra, hogy ezt elősegítő, differenciáló feladatokat is adjunk a tanulóknak. 

 Feladatunk, hogy megtanítsuk tanulóinkat arra, érezzék a különbséget a korrekt 

tájékoztatás és a bulvárhírek között. Legyenek tisztában azzal, hogy a hírközlés az 

emberek befolyásolásának eszköze is (pl. reklámok).  

 A helyes pénzgazdálkodás alapjainak megismertetése. 

  

Tankönyvek 

 5. o :tananyagfejlesztők: Gróf Péter 

Dr. Szabados György 

Történelem munkafüzet OFI 

Képes történelem atlasz MS? 

6. o : Történelem 6. OFI 

Történelem munkafüzet OFI 

Képes történelem atlasz MS 

7. o : Történelem 7. OFI 

Történelem munkafüzet OFI 

Képes történelem atlasz CR  

8. o : Történelem 8. OFI 

Történelem munkafüzet OFI 

Képes történelem atlasz CR 
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Évfolyamokra lebontott célkitűzések, feladatok 

5. évfolyam 

 A történelem tantárgy helyi tanterv által előírt alapfogalmainak készségszintű használata. 

 A történelmi térben való tájékozódás fogalmainak megismerése, a tájékozódás gyakorlása 

különböző típusú és léptékű és formájú térképeken. 

 A történelmi időben való tájékozódás fogalmainak megismerése, az egyes időegységek 

közötti pontos tájékozódás gyakorlása, a keresztény időszámítás megismerése. 

Időegységek közötti számítások végézése önállóan. 

 A rövidebb tankönyvi szövegegységek feldolgozása tanári irányítással. 

 Rövid önálló beszámolók elkészítése szövegesen vagy ppt formájában. 

 A logikai készség fejlesztése analógiák segítségével. 

 A mondatszerkesztés és a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése közös tevékenységgel és 

önállóan.  

 A magyar nép őstörténetének és a kiemelkedő jelentőségű Árpád-házi királyok 

munkásságának ismerete. 

 A saját család mint emberi együttélési egység történetének megismerése. 

 A jelenlegi magyar állami címer megismerése. 

 

6. évfolyam 

 A történelem tantárgy helyi tanterv által előírt fogalmainak pontos elsajátítása, fogalmi 

hálóban való rögzítése, készségszintű használata. 

 A tankönyvi szövegegységek önálló feldolgozása. A lényeges elemek kiemelése, a 

korábban tanult anyagrészekkel való összekapcsolása. Rövid összefüggés vázlat 

készítése. 

 Önálló beszámolók készítése megadott szempontok alapján szöveges vagy ppt formában. 

 A világhálón való önálló tájékozódás gyakorlása, kiegészítő anyagok keresése. 

 A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése rövidebb szövegek önálló 

szerkesztésével. 

 A földrajzi felfedezések jelentőségének és hatásának felismerése az európai és amerikai 

életmódra. 
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 Magyarország történetének biztos ismerete az Árpád-kortól az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcig. A szabadságharc ideje kiemelkedő személyiségei tevékenységének 

ismerete. 

 

7. évfolyam 

 A történelem tantárgy helyi tanterve által előírt fogalmak pontos elsajátítása, fogalmi 

hálóban való önálló elhelyezése. 

 A tankönyvi szövegegységek önálló feldolgozása, a lényeges elemek önálló kiemelése. 

Összefüggés-vázlat készítése önállóan. 

 A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése önálló szövegalkotással, ill. hosszabb 

szóbeli szövegek alkotásával. 

 Logikai készség fejlesztése: didaktikus ábrák, forrásrészletek elemzése, fogalmak 

rendszerének felismerése, ismerete, fogalmi háló készítése. 

 A világhálón való önálló tájékozódás, kiegészítő anyagok készítése ppt vagy egyéb 

formában. 

 Az emberi élet értékének felismerése, a háború pusztításainak elutasítása, a hősi halottak 

emlékének helyi szintű ápolása, a békés életviszonyok jelentőségének megértetése, 

elfogadása. 

 A világháborúk szerepének felismerése a Kárpát-medencei magyarságra, a háborúkat 

lezáró békék hatásai a határon túli magyarok mindennapi életére. 

8. évfolyam 

 A történelem tantárgy helyi tanterve által előírt kulcsfogalmak ismerete és alkalmazása 

Az ismeretek rendszerezése, a történelmi megismerést elősegítő általánosítások 

megfogalmazása történelmi fogalmak segítségével. 

 Ismeretszerzés elsődleges forrásokból, annak azonosítása, hogy a vizsgált forrás milyen 

céllal készült, ki a szerzője, mi a szerző viszonya az adott eseményhez, személyhez, 

ügyhöz. 

 A történelmi térképekről leolvasható információk önálló azonosítása és értelmezése. 

 A történelmi változások nyomon követése 

 Különböző fejlődési utak és modellek összehasonlítása, következtetések megfogalmazása 

a hasonlóságok és a különbségek alapján. 
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 Beszámoló készítése történelmi személyekről, eseményekről és korszakokról gyűjtött 

információk összerendezése megadott szempontok szerint, önállóan választott formában. 

 

Versenyeink: 

- Kálti Márk történelem tesztverseny (egyéni) 

- Meglelni hont a hazában városi helytörténeti verseny – ebben a tanévben a Thorma János 

Múzeum szakembereivel közösen interneten lebonyolítható versennyel próbálkozunk 

- Katolikus iskolák országos történelemversenye 

- 7-8. évfolyamosok országos egyéni történelemversenye 

Angol nyelv 

 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 

Az új helyi tanterv bevezetése 1. és 5. évfolyamon, tervezési dokumentumok átdolgozása. 

Nyelvi kompetenciamérés tapasztalatainak megosztása, a 6. és 8. évfolyamon felkészülés. 

Imádság tanulása 4-8. évfolyamon (Our Father/Hail Mary). Egyházi ünnepekről megemlékezés 

(Christmas, Easter) valamennyi évfolyamon. 8. évfolyamon szóbeli vizsga szervezése angol 

nyelvből. 

Tehetséggondozás versenyeken: 

 Titok országos levelezős verseny 

 London Bridge országos tesztverseny 

 On-lion angol nyelvi verseny 

 English Language Competition tesztverseny 

 Szilády Áron Református Gimnázium idegen nyelvi prezentációs angol versenye 

 a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola internetes angol versenye 

 Mozaik internetes tanulmányi verseny 

 Genius levelezős helyi verseny a 3. és 4. évfolyamon 

 

További feladataink 

Új oktatásszervezési módszerek alkalmazása, tablet, interaktív anyagok használata. Az 

iskolai kompetenciafejlesztő feladatbank használata. 
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Tankönyvek  

1.o.: Young Stars 1 5.o.: Get To the Top 1 RE  

2. o.: Young Stars 2 6.o.: Get To the Top 1-2 RE  

3. o.: Young Stars 3 7.o.: Get To the Top 2-3 RE  

4. o.: Young Stars 4 8.o.: Get To the Top 3-4 RE  

 

Német és német nemzetiségi nyelv 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 

2. évfolyam (német nyelv ) : a német írás- és olvasáskészség kialakítása 

3. évfolyam (német nyelv): szövegértés fejlesztése 

4. évfolyam (német nemzetiségi nyelv): beszédkészség, fogalmazáskészség kialakítása 

5. évfolyam (német nemzetiségi nyelv): hallásértés fejlesztése, az új helyi tanterv bevezetése 

6. évfolyam (német nemzetiségi nyelv): idegen nyelvi kompetenciamérésre felkészítés 

7. évfolyamon (német nemzetiségi nyelv): a 4 alapkészség fejlesztése, a komp. eredmények 

figyelembe vétele 

8. évfolyamon (német nemzetiségi nyelv): a 4 alapkészség fejlesztése, a komp. eredmények 

figyelembe vétele, nyelvvizsgára való felkészítés 

 Német nemzetiségi hagyományok megismerése, német nemzetiségi tánc tanulása 

 Német nemzetiségű területek kultúrájának megismerése, kirándulás, tábor szervezése, 

egyéb tanórán kívüli tevékenység 

 Óralátogatások  

 1-1 mondóka vagy dal nyelvjárásban történő megismerése, imák megtanulása 

 Területi és megyei versenyeken való részvétel, házi verseny szervezése (vers- és 

prózamondó verseny lsd. éves terv) Lesen macht Spaß szövegértési verseny Soltvadkert, 

Textpuzzle Kecskemét,  

 Tehetséggondozás és SNI-s diákokkal való egyéni foglalkozás-tanórai differenciáláson 

keresztül 

 Más német nemzetiségi iskolákkal való együttműködés 

 Egyházi és világi ünnepekre való felkészülés, hagyományok, szokások megismerése. 

 Pályázatok megvalósításában közreműködés (nyelvi tábor ősszel, adventi programok, 

színházlátogatás) 
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 Anyanyelvi asszisztens közreműködésével nyelvi órák megtartása (Denis Fischer) 

 

Használt tankönyvek 

 

2. osztály: Wir lernen Deutsch 2. 

3.osztály : Planetino 1.  Tk. Mf.   Alle machen mit! 3 Tk. 

4. osztály : Planetino 2.Tk.Mf. Alle machen mit! 4 Tk.    

5. osztály:  Beste Freunde 1. Lehrbuch (tk.)  Arbeitsbuch (mf.), CD 

6. osztály:  Beste Freunde 1 és 2. Lehrbuch (tk.)  Arbeitsbuch (mf.), CD 

7. osztály:  Beste Freunde 2 és 3. Lehrbuch (tk.)  Arbeitsbuch (mf.), CD 

8. osztály:  Beste Freunde 3. Lehrbuch (tk.)  Arbeitsbuch (mf.), CD 

 

Német nép és honismeret 

5. osztály:  Omas Fotoalbum erzählt 5-6.  mf. 

6. osztály:   Omas Fotoalbum erzählt 5-6. mf.osztály     

7. osztály    Omas Fotoalbum erzählt 7-8.munkafüzet 

8. osztály  Omas Fotoalbum erzählt 5-8 

 

Ének-zene 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 Tudja a tanuló a tanév során tanult, az évfolyamra kijelölt egyházzenei énekeket 

csoportban énekelni. 

Az egyházi muzsika tanítását a hittan/ének-zene tantárggyal közösen terveztük. A 

szertartásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dallamokat a Hozsanna, Éneklő Egyház, 

Daloljatok az Úrnak, és a Taizei énekekből válogattuk. 

 Az egyházzenei ismeretek elmélyítése. 

 Zenei részletek felismerése hallás után. 

 Zene segítségével a művészetek szépségére irányítani a figyelmet. 

További feladataink 

 A dalanyag vokalitásával az önismeret és az önbizalom helyes egyensúlyának 

megteremtése. 

 Az igényes, értékes zene befogadására nevelés az egyházzenei alkotások elsajátításával. 
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 Színházlátogatások, hangverseny-látogatások szorgalmazása. 

 Alapvető zenei műveltség közvetítése. 

 A tanulók zenei tehetségének kibontakoztatása a diákmiséken. 

 Az országos kompetenciamérést segítő feladat-típusok beépítése a szaktárgyi 

tanmenetekbe. 

 Felelősök: ének-zene tanárok /Zámbó Károlyné, Kovács Mihály/ 

Évfolyamokra meghatározott kiemelt célok 

 5. évfolyam: népzenei alapismeretek elsajátítása 

 6. évfolyam: A népzene és műzene értékeinek felfedezése 

 7. évfolyam: Egyházi és világi műzene, népénekek egységes megszólaltatása 

 8. évfolyam: Rendszerláttatás a zeneelmélet és zenetörténet elsajátított szegmenseiben 

 Minden évfolyamra:  Az évfolyamra ajánlott egyházi énekek csoportos éneklése. 

A tanult egyházi dallamok beépítése a liturgikus gyakorlatba. 

 

Gyermekkórus 

 Kiemelt feladat 

 Az énekléshez szükséges helyes légzéstechnika megtanulása. A megfelelő állóképesség 

megtartása/növelése. 

 Hallás utáni daltanulás és a hangjegyről olvasás gyakoroltatása. 

 Az egységes kórushangzás kialakítása. 

 Egyszerűbb kétszólamú művek tanulása a Taizei énekekből. 

 Új mise ordinárium megtanulása. 

 Közös áhítatokra való rendszeres felkészülés, az ott elhangzó egyházi énekek ismerete, 

kifejező éneklése, mintaadással a társaknak. 

 Elérni, hogy dicsőség legyen az énekkarba bekerülni és dolgozni. Szorgalmazzuk az 

énekkari létszám felduzzasztását. 

 A karvezetők április hónapban közösen hallgatják meg az iskola 2. évfolyamos diákjait, 

s javaslatot tesznek a legkiválóbbaknak az énekkari tagságra. 

 

 További feladataink 

 Az iskolai és egyházi rendezvényeken való részvétel. 

 Minden hónapban egy szentmisén való éneklés. 

 Tehetséggondozás. 
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Tankönyvek 

5. o:? Rápli Györgyi – Szabó Katalin: Énekeskönyv 5 (OFI)? 

6. o: Riznerné Kékesi Mária – Ördög László: Ének-zene az ált. isk. 6. évfolyam  

        számára 

7. o: Rápli Györgyi – Szabó Katalin: Énekeskönyv 7 (OFI) 

8. o: Rápli Györgyi – Szabó Katalin: Énekeskönyv 8 (OFI) 

 

Szent József Pedagógus Kórus 

Kiemelt feladataink:  

 A taglétszám stabilizálása az intézmény dolgozóinak köréből. 

 Zenei repertoár bővítése. 

 Az egységes kórushangzás kialakítása, a szólamok közötti helyes egyensúly megteremtése. 

 Egyházi és világi rendezvényekre történő felkérések maradéktalan teljesítése. 

 Egyházi szertartásokon való szerepléssel az igényes kórusmuzsika elsajátítása. 

 A magasabb zenei műveltség közvetítése diákjaink, szüleik és a hívek számára mintaadással. 

 A magyar és európai egyházzenei örökség átadása, közvetítése. 

Tervezett fellépések 

 Karácsonyi hangverseny 

 Városi adventi gyertyagyújtás 

 Egyházmegyei lelki napok 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Kiemelt feladat 

 Digitális eszközhasználat nagyobb teret kapjon.  

 Classroom használata, feladatok feltöltése.  

 A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú. 

 Fejlesztjük képi-plasztikai ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket; a 

gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki-tapasztalati 

birtokbavételére nevel, feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. 

 Az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási képességének 

megalapozása. 
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 A kreativitás, a problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, 

az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával formáljuk 

személyűségüket. 

 Objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő ábrázolásmód iránti igény 

kialakítása. 

 A keresztény kultúra építészeti, tárgyformáló és képzőművészeti hagyományainak, 

valamint a keresztény jelképeknek árnyalt ismerete. 

 Online oktatás tapasztalatait leszűrve, nagyobb hangsúlyt fektetni a digitális eszközök 

használatára a rajztanítás során. 

További feladataink: 

 Az alkotó tevékenységeken belül ez a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási 

konvenciók, a színtani ismeretek, a tervezési és elemi konstruálási eljárások szabályainak 

elsajátítását, a létrehozásukhoz szükséges technikák megismerését jelenti. 

 A befogadó képesség fejlesztése a látvány analízisén, a műalkotások elemzésén, 

értékelésén, leírásán és a vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátításán az egyetemes és 

benne a magyar művészettörténet stíluskorszakai és a magyar népművészet megismerése 

által valósul meg.  

 Tervezett éves feladatok megvalósítása (Iskolás leszek rajzpályázat, A hónap rajzai” 

kiállítás) 

 

 

Évfolyamokra meghatározott kiemelt célok 

 

5. évfolyam:  

 Ismerje a keresztény jelrendszer legfontosabb elemeit  

 Alapvető vizuális jelek ismerete. 

 Ismerje meg a síkszerű ábrázolás alaptörvényeit, jellemzőit. 

 Ismerje fel korszakonként 2 tanult művészeti alkotást (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori 

görög és római). 
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6. évfolyam:  

 Ismerje fel a tanult keresztény művészeti alkotásokat. 

 Képes legyen egyszerű rekonstrukciós feladatok megoldására. 

 Egyszerű mértani testek (hasáb, henger, gúla, kúp) ábrázolása a megismert ábrázolási 

rendszerekben. 

 Legyen képes összetett természeti formákat átírni geometrikus testekké. 

 Ismerje és tudatosan alkalmazza kompozícióiban a színek hangulati hatásait. 

 Egyszerűbb színharmóniák ismerete, létrehozása. 

 A másodlagos színek kikeverése temperával, vízfestékkel. 

 Képes legyen egy történetet néhány jellemző mozzanattal elmondani grafikus eszközzel 

(képregényes forma). 

 Tudjon iniciálét vagy díszes monogramot tervezni és kivitelezni színes eszközzel. 

 Ismerjen fel korszakonként két tanult művészeti alkotást (pl. a romanika, gótika, 

reneszánsz, barokk). 

 

7-8. évfolyamon: 

- Felszereléshiány megszüntetése. 

- Helyi kiállítás szervezése az órai munkákból. 

- Tehetséggondozás. 

 

7. évfolyam: 

 Digitális eszközhasználat nagyobb teret kapjon. 

 Classroom használata, feladatok feltöltése. 

 Rajz órákhoz kapcsolódó weboldalak használata. 

 PPT készítése adott témára. 

 Testcsoportot látványszerűen, plasztikusan ábrázolása grafikai eszközökkel. 

 Formaredukcióra, formaátírásra, absztrahálásra, formaanalízisre legyen képes. 

 Ismerje és alkalmazza az egy és a két iránypontos perspektíva elemeit. 

 Tudjon vázolni egyszerűbb mozdulatokat. 

 Fázisrajzok készítése redukált formák ismétlésével. 
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 Ismerje és alkalmazza a másodlagos és harmadlagos színek fogalmát. 

 Ismerje és alkalmazza munkáin a tört színárnyalatokat mint a kifejezés eszközeit. 

 Ismerje a népi építészet hagyományos formavilágát, főbb jellegzetességeit. 

 Ismerje a népi kézművesség legjellemzőbb alkotásait. 

 Egyszerű használati tárgyak tervezése és lehetőség szerinti kivitelezése  

 Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság. 

 Ismerjen fel a XIX. század művészeti stílusaiból két tanult művészeti alkotást 

(klasszicizmus, romantika, realizmus.). 

 Önálló műalkotás-elemzés (kor, méret, szerkezet, anyagok, kompozíció, összhatás). 

 

8. évfolyam  

 Digitális eszközhasználat nagyobb teret kapjon 

 Classroom használata, feladatok feltöltése internetes felületekre. 

 Rajz órákhoz kapcsolódó weboldalak használata. 

 PPT készítése adott témára 

 Vizuális látványtervezési feladatok (pl. díszlettervezés) megoldása. 

 Ismerje a színkontrasztok fajtáit, és tudjon rájuk egy-egy példát mondani. 

 Épületek térképzésének formai elemzése adott szempontok alapján. 

 Környezetünk objektumainak arányos kicsinyítése, nagyítása. 

 Egyszerűbb mozgások, mozdulatsor képi ábrázolása alapvető grafikai elemekkel. 

 Tudatos kompozíciók létrehozása fotomontázs és kollázstechnikával. 

 Egy történetből képregény összeállítása fotók felhasználásával. 

 Ismerje az érzéki csalódás fogalmát, és az op-art alapvető eszköztárát. 

 Ismerjen fel a XX. század művészeti stílusaiból (szecesszió, fauvizmus, kubizmus, 

expresszionizmus) két tanult alkotást. 

 Ismerje fel a tanult keresztény művészeti alkotásokat.  
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Katolikus hittan  

 

Kiemelt tantárgyi feladat 

 A szelídségre, az alázatra, a türelemre nevelés,  

 helyes önértékelés előmozdítása, 

 az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük, 

 józan, megfontolt ítélőképesség,   

 a mások felé való nyitottság, befogadóképesség értékének továbbadása, 

 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében, 

 alaposságra nevelés, 

 a lelkiismeret nevelés, 

 a belső csendre, elmélyülésre való igény kialakítása, 

 hűség Istenhez és embertársainkhoz.  

 felelősség érzet magunk, mások és a Jó Isten által létrehozott világ iránt 

Alapvető erkölcsi normák elsajátítása 

 Szülők, tanárok, nevelők iránti tiszteletre nevelés, 

 embertársakkal való helyes kommunikáció, 

 empátia felebarátaink iránt,  

 jog, törvények értelmének megvilágítása. 

További feladataink 

 a plébánia és az iskola közötti kapcsolat erősítése, 

 a szentségek felvételének biztosítása, pótlása, 

 az egyház életébe bővebb belátás biztosítása, 

 a plébániai csoportokkal való együttműködés, 

 az egyházmegyei programokon való részvétel, 

 a Nemzetközi Eucharistikus Kongresszusra hangolódás, 

 ministránsok számának növelése, 

 a katolikus iskolákkal való kapcsolatápolás, szakmai információcsere. 

Versenyek, egyéb programok 

 szellemi hittanverseny 

 hittanos olimpia, 

 Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

 adventi kézműveskedés, 
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 húsvéti kézművesekedés 

 asztalitenisz, csocsó versenyek, 

 biciklis zarándoklat, 

 közösségépítő játékos délután. 

Évfolyamokra meghatározott kiemelt célok 

1. osztály 

 hitünk alapvető magatartásainak megismertetetése,  

 szentmisén való aktív részvételre való felkészítés.  

 keresztény élettel való ismerkedés. 

2. osztály 

 Jézusról információk elsajátítása, 

 fontosabb imádságok ismerete (Miatyánk, Üdvözlégy Mária) 

 Isten szeretetének tudatosítása, felismerése saját életünkben. 

3. osztály 

 gyónás módjának ismerete, 

 lelkiismeret vizsgálat kivitelezése, 

 lelkiismeret nevelés. 

4. osztály 

 az Eucharistia témakörébe tartozó hitigazságok ismeretének kialakítása, 

 szentáldozás módjának ismerete, 

 szentáldozás előtt teendők. 

5. osztály 

 a Szentírás általános ismerete 

 Ószövetség és az Újszövetség közti kapcsolat ismerete, 

 Szentíráshoz tartozó fogalmak bemutatása (kinyilatkoztatás, kánon, stb.) 

 szentírási könyvek rövidítésének feloldása. 

6. osztály 

 az egyháznak a történelemben betöltött szerepe 

 pátriárkák, egyházatyák legalább név szerinti ismerése. 

7. osztály: 

 újabb imádságok megtanulása, 

 liturgiák, szentségek tartalmának elsajátítása. 

  



22 
 

8. osztály: 

 erkölcsi fogalmak tisztázása: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. 

 korábbi ismeretek rendszerezése. 

Tankönyvek 

1. osztály: A Mennyei Atya szeret minket (SZIT) 

2. osztály: Katolikus Hit és Erkölcs 2. kötet 

3. osztály: Az első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkaf. I. év (SZIT) 

4. osztály: Az első gyónásra és szentáldozásra felkészítő munkaf. II. év (SZIT) 

5. osztály: A Könyvek Könyve (SZIT) 

6. osztály: Katolikus Hit és Erkölcs 6. kötet  

7. osztály: Katolikus Hit és Erkölcs 7. kötet 

8. osztály:Katolikus Hit és Erkölcs 8. kötet 

 

Hitéleti célok 

Szentségi élet előmozdítását elsődleges célként jelöljük meg, ezért felajánljuk a tanulók 

számára, javasoljuk a szentségek (keresztség, eucharistia, bűnbocsánat szentsége) pótlását, az 

érintetteket ezért személyesen meg kell szólítani, szüleik felé jelezni a lehetőséget. A gyóntatás 

módját át kell szerveznünk. A 8. osztályos tanulókat a bérmálásra szeretnénk fölkészíteni.  

 A ministránsok állományának növelése is célunk, mert egyrészt elősegítené az Úrral való 

kapcsolatukat, másrész pedig a plébániai életbe való részvételüket előmozdítaná. 

 A plébániára szervezett programokkal (adventi kézműves foglalkozások, csocsó, 

asztalitenisz versenyek, mézeskalács sütés) az egyházközség és az iskola közti 

kapcsolatot szeretnénk megerősíteni. 

 A szentmisékre lehetőség lesz „szándékok írása”- hálából, szüleinkért, barátainkért, 

elhunytjainkét stb.- ezzel elő szeretnénk mozdítani, hogy a tanulók használják ki a 

szentmise adta lehetőséget. 

 Énekkar bevonását szorgalmaznunk kell az áhítatok, hogy elkerüljük az egyhangúságot, 

a tanulók aktívabban be tudjanak kapcsolódni.  
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Református hittan 

 

A református hittanoktatás feladatai  

Célkitűzésében, gondolatrendszerében a kerettanterv és a pedagógiai koncepció 

kiindulópontjának tekinti: 

•  Isten Igéjét, a Szentírást, mint a keresztyén ember életének vezérfonalát; 

•  Az MRE hitvallási iratait (Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás); 

•  Az MRE középtávú nevelési-oktatási tervét; 

•  Az MRE hitéleti szokásrendszereinek gyakorlatait. 

Biblikus alapelvek 

• A Szentháromság Isten Jézus Krisztusban kegyelméből magához hívja a tőle eltávolodott 

bűnös embert. 

• A bűnös ember Isten Szentlelkének megszólítása és hit által hallhatja meg, értheti meg 

Isten szavát, élheti meg Isten neki adott kegyelmét. 

• A Szentírás Isten Igéje és a keresztyén ember életének vezérfonala. 

• Jézus Krisztus tanítványságra hívja napjaink emberét is. A tanítványi lét megélése az 

egész életútra érvényes és igaz. 

• A tanítvány szeretetkapcsolatban él Istennel, Aki személyesen elhívta őt. Életvitelében 

Krisztust követi és kijelölt feladatát teljesíti a világban. 

• A tanítványok közössége a keresztyén egyház, hitük együttes megélésének legfontosabb 

területe a gyülekezet. 

Valláspedagógiai alapelvek 

• A tanulói komplex személyiség fejlesztése, melynek része a kognitív, érzelmi formálás 

és a cselekvésre buzdítás. 

• A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása által. 

• Célkitűzésrendszere és ajánlásai az élményt adó, személyiséget formáló, hitet ébresztő, a 

tanulók isten általi megszólítottság tudatát erősítő hittanórákat támogatják. 

• A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus és vélhető életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Ennek 

megfelelően nem törekszik minden bibliai történet megtanítására. Valamint lehetőséget kíván 

adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

• Módszertanában javasolt a korosztályszerű és változatos pedagógiai módszerek és 

igényes taneszközök használata. 

• Az aktív, cselekvő hit megélésére való buzdítás a diákok különböző élethelyzeteiben. 
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• Fontosnak tartja a keresztyén nevelés három alappillérét (keresztyén család, keresztyén 

gyülekezet, keresztyén iskola), de számol azzal a szociológiai sajátossággal, hogy a tanulók egy 

része nem hitben élő családban nő föl, ill. nincsenek rendszeres gyülekezeti kapcsolódásai. Ennek 

ellensúlyozására fontosnak tartja a gyülekezetről és a hitéleti szokásrendszerről alapvető 

ismeretek átadását, ill. azok beépülését. 

Célrendszer 

A hit- és erkölcstan oktatás célja Jézus Krisztus missziói parancsából (Mt 28,18-20) 

adódóan a tanítvánnyá tétel, azaz a tanítványi létre való nevelés, a tanítványi lét megélésének 

segítése és áldásközvetítés. tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a kerettanterv lehetőségei 

ezen a téren korlátozottak. Egyrészt azért, mert a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. 

Másrészt a keresztyén nevelés napjainkban is hármas pilléren nyugszik, melyek: 

• a keresztyén család, 

• a keresztyén gyülekezet, 

• a keresztyén iskola. 

„E három közösség nemcsak nem veszi át egymás funkcióit, de az első kettő nélkül a 

harmadik nem igazán életképes” Természetesen a keresztyén nevelés mindig egy társadalmi 

közegben történik, így jelen kerettanterv sem feledkezik meg erről, és nemzeti értékeink 

megőrzését és közvetítését fontosnak tartja. 

Mindezeket figyelembe véve a gyülekezeti- és iskolai hittanoktatás komplex 

célrendszerrel tervez, melynek az értelmi (kognitív) és az érzelmi nevelés mellett része a hit 

megélésére (cselekvésre) buzdítás is. 

Tankönyvjegyzék 

Református hit- és erkölcstan tankönyvjegyzék egyházi fenntartású intézmények számára a 

2020/2021. tanévre 

Versenyek, szolgálati lehetőségek 

1) XXIV. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny  

Verseny kiíró: Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda, Budapest  

2) IV. Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár-éneklő Verseny  

Verseny kiíró: Mezőtúri Református Kollégium  

 egyházmegyei hittanverseny (2021. ápr./máj. folyamán) 

 a Kiskunhalasi Református Egyházközség gyülekezeti alkalmain szolgálatok vállalása; 

főként a vasárnap 10 órás istentisztelet keretében  

 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/tankonyvjegyzek_egyhazi_iskola.pdf
http://refpedi.hu/hatteranyagok/tankonyvjegyzek_egyhazi_iskola.pdf
http://rpi.reformatus.hu/xxiii-orsz%C3%A1gos-reform%C3%A1tus-zsolt%C3%A1r%C3%A9nekl%C5%91-verseny
http://rpi.reformatus.hu/ii-csenki-imre-orsz%C3%A1gos-zsolt%C3%A1r-%C3%A9s-n%C3%A9pdalzsolt%C3%A1r-%C3%A9nekl%C5%91-verseny
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A 2019/20-as tanévben fontos változtatás kerül bevezetésre: a megszokott, 8. 

évfolyamban történő konfirmációt gyülekezetünk előre hozta a 7. évfolyamba a tanulók terheinek 

könnyítése érdekében. Ennek megfelelően történik ebben a tanévben is a konfirmációra való 

felkészítés. A pandémia miatt a tavalyi hetedikesek konfirmációjára ebben a tanévben kerül sor, 

októberben a reformáció ünnepén. Ezzel kapcsolatban a gyermekek és a szülők a tájékoztatást 

megkapták. 





Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai 

A munkaközösség óraadók segítségével tudja megoldani a teljes szakos ellátottságot. 

személy szak tanított osztály/csoport 

Dózsáné Mohos Mónika 

igazgató 

földrajz szakos tanár 

német nemzetiségi tanító 
földrajz 7.b, 7.c  

Kucsó István 

igazgató-helyettes 

fizika– informatika- technika 

szakos tanár 

fizika 7.b, 7.c, 8.a 

digitális kultúra 5. évf. 

életvitel és gyakorlat 6.b 

robotika szakkör 

Birkás Éva mk. vez. 
matematika - fizika szakos 

tanár 

matematika 5. 6. 7. 8. évf. 

fizika 7.a, 8.b, 8.c 

Fekete—Nagy Ágnes 
matematika – angol szakos 

tanár 
matematika 6. 8. évf. 

Taskovicsné Reisz Mariann 

matematika – ének - hittan 

szakos tanár 

német nemzetiségi tanító 

matematika 5.7. 8. évf. 

Tóth Katalin 
matematika-biológia szakos 

tanár 

matematika 5. 6. 7. 8. évf. 

biológia 8.a, 8.b, 8.c 

Boldogné Jenei Andrea biológia szakos tanár 

természettudomány 5.a, 5.b 

természetismeret 6.a, 6.b 

biológia 7.a, 7.b, 7.c 

Bertalan Gábor  

földrajz szakos tanár 

óraadó 

 

földrajz 7.a, 8.a, 8.b, 8.c 

Kissné Kriszt Zsuzsanna kémia szakos óraadó tanár kémia 7.a, 7.b, 8.a 

Zsálekné Borka Katalin kémia szakos óraadó tanár kémia 7.c, 8.b, 8.c 

Krivosija Róbert 
informatika szakos tanár 

óraadó 
informatika 6. 7. 8. évf.  

Zadravecz Attila  
technika szakos tanár 

óraadó 

életvitel és gyakorlat 5. évf. 

6.a, 7.évf. 

 

Tárgyi feltételek 

A tantermekben digitális táblák segítik a tananyag széleskörű átadását. Az internet 

elérés a termekben megfelelő. A tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközök 

rendelkezésünkre állnak. A kísérletek során fogyóeszköznek számító anyagokat, eszközöket 

folyamatosan pótolni tudjuk. 

  



Célok:  

Természettudományos oktatásunk összhangban van tanulók keresztény hitének 

megélésével: lehetőséget biztosítunk, hogy felfedezzék, mi Isten terve a saját életükre és 

megértsék azt. A gyerekek ismerjék, szeressék és tiszteljék a természetet, hogy a környezetüket 

védő felnőttekké váljanak. Célunk a Föld iránt érzett felelős magatartás kialakítása, anyag- és 

energiatakarékos szemlélet fejlesztése.  

 a természettudományos és matematikai ismeretek és információk megszerzése: 

könyvekből, filmekből, magyarázat által, tapasztalat útján, internetről kutatómunka 

által. 

 a természettudományos gondolkodásmód kialakítása: gondos megfigyelést, a mérést, 

az osztályozást, a feltételezések megtételét és a következtetések levonását igényli.  

 a problémamegoldó képesség fejlesztése: megfigyelés, a kérdések  

 a gyerekekben tudatosítani kell, hogy számítógép az ismeretszerzés egyik 

leghatékonyabb eszköze, ha azt tudatosan és célirányosan használjuk.  

 hazánk és a szomszédos országok közös természeti adottságának, 

veszélyeztetettségének felismerése 

 a minket körülvevő természet iránti érdeklődés és tisztelet kifejlesztése,  

 anyagok újrahasznosításának fontossága. 

 

A munkaközösség feladata: 

- az alapkészségek fejlesztése minden tantárgyon belül 

- tehetséggondozás, versenyre felkészítés 

- hátrányos helyzetű, lemaradó tanulók felzárkóztatása 

- környezetvédelemre való tudatos nevelés 

- egészséges életmódra nevelés 

- tanulóink informatikai ismeretei hasznosuljanak minden tantárgy ismeretanyagának 

feldolgozásában 

- matematikából:  

- felmérések végzése matematikából, a tapasztalatok összegzése, a típushibák 

feltárása és javítása, összehasonlító elemzés évfolyamonként, év elején és év végén,  

- a különböző nívócsoportok teljesítményének összevetése, 

- nagy hangsúly fektetése a szorzótáblára, fejszámolásra, a négy alapművelet 

elvégzésére, a becslés és az ellenőrzés fontosságának felismerése, a matematikai 

fogalmak pontos használata, életkornak megfelelő szaknyelv elsajátítása,  



- robotika szakkörön belül a kreativitás, problémamegoldó képesség fejlesztése, a 

matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítése 

- a tantárgyak közötti koncentráció megvalósulása 

- rendes, szép és igényes füzetvezetést megkövetelése 

- a reál és az alsós munkaközösség szorosabb együttműködése, egységes követelmény-

rendszer kialakítása alsó és felső tagozaton, alsó és felső tagozat közötti átmenet 

segítése, óralátogatások szervezése  

- kompetenciamérésre a tanulók megfelelő felkészítése 

- az elballagott tanulóink középiskolai eredményének megismerése, pedagógiai munkánk 

értékelése a visszajelzések alapján (matematika tantárgyból) 

- a keresztény értékrend megjelenítése, képviselete 

- új kollégák, óraadók munkájának segítése 

- A tanóra legyen derűs, szerezzen minél több örömet diákjainknak a problémák 

felismerésében és megoldásában! 

 

Tervezett megbeszélések: 

- Munkatervi javaslatok: Éves terveink, ötletek a munkaközösségi foglalkozásokhoz, 

versenyeink. 

- Év eleji tapasztalatok megbeszélése: hogyan sikerült bepótolni azokat a hiányosságokat, 

melyek a tavalyi tanévben a digitális oktatás során keletkeztek 

- A munkaközösség tagjai által készített feladatok bemutatása, megosztása – pl. 

Redmenta, Learning Apps, stb. 

- Volt tanulóink középiskolából visszajelzett tanulmányi eredményének értékelése, 

elemzése korábbi munkánkra vonatkozóan (matematika) – amennyiben megkapjuk a 

középiskolákból 

- A félév értékelése a munkaközösségben. Versenyeredmények.  

- Természettudományos verseny szervezése.  

- Az éves munka értékelése. Év végi beszámoló készítése 

 

Előmeneteli rendszer: 

Az idei tanévben a ped. 2. minősítési eljárásban nem vesz részt a munkaközösség egyetlen 

tagja sem.  

 



Az idei tanév feladatai/tervezett versenyei: 

 

Feladat Felelős 

folyamatos 

Felkészülés a kompetenciamérésre A munkaközösség minden tagja 

Tehetséges tanulók versenyre felkészítése A munka-közösség minden tagja 

Lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása 
A munka-közösség minden tagja 

Szeptember 

Reál mk. munkaterv elkészítése Birkás Éva 

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 

(a márciusban elmaradt verseny pótlása) 
Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Nevezés a Bolyai versenyre (hi: szept.18) Birkás Éva 

Tanmenetek elkészítése, leadása  

(hi: szept.25) 
A munkaközösség minden tagja 

Tanmenetek ellenőrzése  Birkás Éva 

Október 

Bolyai Matematika Csapatversenyen 

részvétel (okt. 9) 
Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

November 

Katolikus Iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének helyi (első) 

fordulója  

Fekete-Nagy Ágnes, Taskovicsné Reisz 

Mariann, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Nevezés a Zrínyi Ilona Matematika-

versenyre (nov.10.) 
Birkás Éva 

Nevezés a Nemzetközi Kenguru 

Matematikaversenyre  
Birkás Éva 

December 

MA-TEKO-LÓ, Tekódoló verseny 
Taskovicsné Reisz Mariann, Krivosija 

Róbert, Birkás Éva 

Zrínyi Matematikaverseny – iskolai ford. 

(dec.7) 
Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Nevezés a B-K. Megyei Matematika-

versenyre (dec.15) 
Birkás Éva 

Január 

Középiskolai matematika felvételire való 

felkészítés (igény szerint) – folyamatos 
Birkás Éva 

Megyei Matematikaverseny I. ford. 

(jan.11) 
Birkás Éva 

Katolikus Iskolák Dugonics András 

Matematikaversenyének helyi (második) 

fordulója  

Fekete-Nagy Ágnes, Taskovicsné Reisz 

Mariann, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 



Feladat Felelős 

Rubik-kocka kirakó verseny Fekete-Nagy Ágnes 

Február 

Megyei Matematikaverseny II. ford. 

(feb. 22) 
Birkás Éva 

Március 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

(verseny lebonyolítása) (márc.18) 
Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Zrínyi Matematikaverseny – megyei ford. 

(márc.5) 
Birkás Éva, Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Természettudományos háziverseny 

feladatainak összeállítása, a verseny 

szervezése (az informatika tantárgy 

bevonása a versenybe) 

A munkaközösség minden tagja 

Április 

Az év természettudósa verseny 

(lebonyolítás)  
Birkás Éva, Fekete-Nagy Ágnes 

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos 

megbeszélés, egyeztetés. Tankönyv-

rendelés leadása 

A munkaközösség minden tagja 

Május 

Informatika háziverseny Krivosija Róbert 

Kompetenciamérés 6. és 8. osztályban 
A mérés lebonyolításában érintett 

pedagógusok 

Év végi matematika felmérések 

elkészítése, az eredmények összesítése 

táblázatban 

Birkás Éva, Taskovicsné Reisz Mariann,  

Fekete-Nagy Ágnes, Tóth Katalin 

Június 

Az év végi matematika felmérések 

összehasonlító elemzése 
Birkás Éva 

Az éves munka értékelése. 

Munkaközösségi beszámoló elkészítése 
A munkaközösség minden tagja 

 

 

A tavalyi tanévben március közepétől a digitális távoktatás keretében folytattuk tovább 

a tanítást. A tanulók rendszeresen kapták a tanagyagokat, annak elsajátítása viszont nem 

feltétlenül olyan mértékben történt meg, ahogy elvárható lett volna. Illetve minden évfolyamon 

voltak tanulók, akik rendszertelenül, vagy alig küldték vissza a beadandó feladatokat. Ezért a 

tanév elején fokozottan fontos az ismétlés, rendszerezés, a lemaradt tanulók felzárkóztatása. Év 

végén a következők kerületek megfogalmazásra a pótlásokkal kapcsolatban: 

 

 

 

 



Matematika 

Tanulócsoport Tanár Kiemelt tananyagok, feladatok, célok a következő tanév elején 

6ab – nívó1 FNÁ 
A tizedes törtek tananyag átcsúszott a hatodik év elejére, így azzal 

kell kezdeni. 

6ab – nívó2 TK Mértékváltások, kerület -, terület – és térfogatszámítások 

6ab – nívó3 BÉ 
Tizedes törtek ismétlése, gyakorlása. Tizedes törtek és közönséges 

törtek közötti kapcsolat. Felszínszámítás ismétlése, térfogatszámítás 

megtanulása. 

7abc – nívó1 BÉ A százalékszámítás és az egyenletek ismétlésére több időt fordítani. 

7abc – nívó2 TRM 
Alapműveletek gyakorlása, százalékszámítás, mértékegységek, 

házi feladatok beszedése és osztályzása külön füzetben vezetve. 

7abc – nívó3 TK Egyenes és fordított arányosság ismétlése 

8abc –nívó1 BÉ 
A hetedikes tananyaggal végeztünk, de a sorozatokra és a 

felszín/térfogatszámításra egy rendszerező ismétlés ráfér. 

8abc – nívó2 TRM 

Geometria anyagrész szabályok, szerkesztések ismétlése; 

szabályok, megtanulandó képletek felmondása, függvények 

alaposabb ismétlése; kompetencia-mérésre készülés 

8abc – nívó3 FNÁ 

Geometria: területszámítás. Itt vettük a képleteket, és sok-sok 

gyakorlás volt mellé, de nem tudom mennyi maradt meg, 

biztosan elő kell majd jövőre is venni. A térgeometriára 

egyáltalán nem jutott idő, azt be kell építeni a nyolcadikos 

tananyagba. 

8abc – nívó4 TK 
Geometria, a háromszög nevezetes vonalai – fogalmak, 

felismerés 

 

  



Természetismeret, biológia, kémia, földrajz  

Osztály/csoport Célkitűzések a jövő évre, jövő év elejére 

6. évf. 

term. ism. 

Az ötödik évfolyam térképészeti alapismereteinek elsajátítását, ismeret 

mélyítését a hatodikos tananyagba újra be kell építeni. Magyarország 

nagy tájainak ismeretét hazai tájak élővilágának megismerésénél 

ismétlésként fogom beépíteni. Így a digitális tanrendben érintet 

tananyagok elő fognak ismét kerülni. Lehetőség lesz ismétlésre, 

mélyítésre, vagy az esetleges kérdések tisztázására.  

7. évf. 

biológia. 

Hatodik évfolyamon egy anyagrészt elhagytam, azt a hetedik évfolyamon 

a rendszerezés témakörébe nagyon jól be lehet építeni, így nem fogják 

hiányát érezni. Az ember szervezet és egészsége című témakört nyolcadik 

évfolyamon egy az egyben újra fogják, kibővítve tanulni a gyermekek. 

Így ezen ismereteik is meglesznek nyolcadik év végéig.  

 

7. évf. 

földrajz 

Új tantárgyként megismertetni a tanulókat szűkebb és tágabb természeti 

és társadalmi-gazdasági környezetük jellemzőivel, összefüggéseivel. 

Helyi adottságok folyamatos beépítése. 

8. évf. 

biológia 

Befejeztük a tananyagot, és mivel rendszertannal kezdtük a tanévet, és a 

digitális oktatásra a könnyebben feldolgozható biomok maradtak, 8. 

évfolyamban tanácsos csak az embertannal foglalkozni, hiszen az a heti 

egy tanóra nagyon kevés még arra is. 

8. évf. 

kémia 

Kémiából is befejeztünk mindent, de az év eleji ismétlés során érdemes 

nagyobb hangsúlyt fektetni a kémiai kötések (főleg ionos, kovalens) és a 

kémiai számolások gyakorlására. A kémiai számolások begyakorlásának 

nem kedvezett a digitális oktatás. 

 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Kiskunhalas 

OM: 027803 

„…de a Te szavadra…” (Lk 5,5) 
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Személyi feltételrendszer 

 

 

 NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉGEK 

1.  Balogné Faddi Helga tanító 
főiskola, általános iskolai idegen nyelv 

(angol) oktatására képesített tanító 

2.  Jakus Zita tanár 
egyetem, magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár 

3.  Boldogné Jenei Andrea tanár főiskola, biológia, környezetvédelem 

4.  Marton Arnold Vilmos iskolalelkész okleveles katolikus teológus 

5.  Gönczöl Beáta óvodapedagógus főiskola, óvodapedagógus 

6.  Gyepes Beáta tanító 
főiskola, általános iskolai tanító, 

könyvtár szakkollégium, rajztanár 

7.  Kothenczné Fődi Anita 
tanító  

gyógypedagógus 

főiskola, tanító  

gyógypedagógus 

8.  Kovácsné Szűcs Zsuzsa tanító 
főiskola, általános iskolai (német) 

idegen nyelv oktatására képesített tanító 

9.   Jordán Renáta 
pedagógiai 

asszisztens 

kommunikáció és média szak, moderátor 

asszisztens 

10.  Kucsó István 
tanár 

igazgató helyettes 

egyetem, technika szakos középiskolai 

tanár 

főiskola, számítástechnika szakos tanár, 

fizika-technika szakos tanár  

közoktatás vezetői szakvizsga 

11.  Szalai Márta tanító 
főiskola, általános iskolai tanító, 

testnevelés szakkollégium 

12.  Tormáné Török Szilvia 

tanító 

komm. 

munkaközösség- 

vezető 

 

főiskola, tanító 

13.  Tyavoda Julianna tanár 
egyetem, magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár, történelem 



osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

szakos középiskolai tanár szakvizsgázott 

pedagógus, társadalom- és állampolgári 

ismeretek szakos tanár  

14.  Varga István tanár 

főiskola. matematika-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár, oktatás-

informatikus, mozgókép és médiaismeret 

15.  Végvári Judit tanító 
főiskola, általános iskolai tanító, 

könyvtár szakkollégium 

16.  Vida Jácint Ferenc tanító 
főiskola, vizuális nevelés műveltségi 

területű tanító 

 

 

Az idei tanévet személyi változásokkal indítjuk. Csorba Dávid iskolalelkész áthelyezése 

után Márton Arnold atya kapcsolódik be a munkaközösség munkájába. Beier Ágnes kolléganő 

kisbabát vár, így a helyére Jakus Zita újonnan felvett kolléganő lépett. 

 

Tárgyi feltételek: 

A nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete 161. § (3) 2. mellékletében 

megfogalmazott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék alapján, az intézmény 

rendelkezik a szükséges eszközökkel, melyekkel feladatainkat el tudjuk látni. 

Televíziók, audiovizuális eszközök DVD lejátszók, interaktív táblák, számítógépek, 

internetes hozzáférés (WIFI) segítik a korszerű oktatást és munkaközösségünk működését. 

Digitális munkarend rámutatott, hogy az iskola számítógépekkel való ellátottságán 

tovább kell javítanunk. 

  



Célok és feladatok:  

Céljaink és feladataink az előző évekhez képest nem változtak. Azonban érezzük, hogy ezek a 

feladatok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mindennapi munkánk során. 

 Tanulólétszám szinten tartása, növelése. 

 Az intézmény minél szélesebb körben történő megismertetése, reklámozása eredményes 

beiskolázási stratégia kialakítása. 

 Iskolánk arculatának kialakítása. 

 Az iskola jó hírnevének öregbítése, terjesztése reklámtevékenységeinkkel, 

rendezvényeinkkel. 

 Harsona újság szerkesztése 

 Az iskolai közösség jó légkörének megteremtése, összefogás, egymás támogatása a 

nehézségek esetén, közös programok szervezése, nyári táboroztatás. 

 

Az előző tanévek során többször megfogalmazódott, hogy az egyenletes terhelés elvét 

szem előtt tartva ki kellene dolgozni egy megfelelő stratégiát. Erre különféle javaslatok 

születtek. Az előző a tanévekben kipróbáltuk és bevált, hogy minden hónap mellé kijelölünk 

egy felelőst, aki azért a hónapért felel. Az előző tanévtől pedig létrehozunk egy elektronikus 

mappát, amibe a munkaközösség összes anyagát összegyűjtjük, archiváljuk. Ezáltal 

megkönnyítve a Harsona újság szerkesztését, illetve az év végi beszámolók elkészítését. Ebben 

ismét nagy segítségünkre lesz Jordán Renáta, iskolánk pedagógiai asszisztense. 

 

Hónap Felelős 

Augusztus/Szeptember Tormáné Török Szilvia 

Október Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

November Kothenczné Fődi Anita 

December Vida Jácint 

Január Horváthné Somogyi Erika 

Február Balogné Faddi Helga 

Március Jakus Zita 

Április Boldogné Jenei Andrea 

Május Szalai Márta 

Június Végvári Judit 

 



 

Fontosnak tartjuk az óvodával való szorosabb együttműködést is, illetve a 

munkaközösségünkbe delegált óvónő intenzívebb bevonását a feladatainkba, így kaphatnánk 

tájékoztatást az óvodai programokról, illetve bekapcsolódhatnak olyan iskolai programokba is, 

melyek az óvodából iskolába lépő gyerekeket érinti, így segítve az óvoda- iskola közötti 

átmenetet. 

A plébániával való együttműködést is szeretnénk erősebbé, hatékonyabbá tenni. Ennek 

érdekében gyerekbarát, életkori sajátosságoknak megfelelő programok szervezésével 

igyekszünk megszólítani a gyerekeket.(csocsó bajnokság, pingpong bajnokság, kerékpártúra). 

Ennek is természetesen az a célja, hogy gyerekeinket megtartsuk. Érezzék jól magukat 

iskolájukban, megérezzék a közösséghez tartozás élményét.  

Iskolánkban nagy hagyománya van a matematika tagozatnak, fontos lenne a város, a 

szülők felé hatékonyabban kommunikálni. A természettudományos tantárgyak nagyobb 

propagálásával iskolánk sokszínűségét tovább tudnánk növelni, arról nem beszélve, 

hogy a városban nincs másik intézmény, ahol ez a típusú „tagozatosság” megjelenne. 

A gyerekek számára nagyon vonzó a robotika szakkör, ennek „reklámozására” is 

szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód, a testmozgás fontosságára. 

Ebben az évben ennek hangsúlyozására szeretnénk nagyobb figyelmet irányítani, kiemelkedő 

sporteredményeink előtérbe helyezésével. Erre a testnevelés munkaközösség vezetőjét kértük 

meg, hogy az eredményeikről tájékoztasson. 

Természetesen ezekkel a lépésekkel is az a célunk, hogy iskolánkat népszerűsítsük, 

vonzóvá tegyük. Iskolai szintű közös áhítatokat a járvány idején szabadtéren tartjuk, alsós-

felsős tagozatra bontva, a kellő távolság megtartásával. Igazodva ezzel a mindenkori 

járványügyi helyzet mindenkori előírásaihoz. 

Ezen alkalmakon tájékoztatjuk a tanulóinkat az őket érintő intézkedésekről, iskolai 

programokról, versenyeredményekről. 

Célunk, hogy a közösség szellemisége, egysége, a nemzeti és egyházi ünnepeink 

megünneplésének igénye, mélyebben beépüljenek gyermekeink hétköznapjaiba, tudatosabban 

vegyenek részt egy-egy megemlékezésen, ünnepségen. Tudják megélni magyarságukat, 

legyenek büszkék hazájukra! Ezen a területen az osztályfőnökök közösségépítő munkájára is 

kiemelten számítunk. 

  



Eszközeink:  

 belső hivatalos anyagok (jegyzőkönyvek, beszámolók, munkatervek) 

 archivált emlékek/fotók, évkönyvek/ 

 külső hivatalos anyagok (éves beszámolók, eseménynaptár, jelentések) 

 iskolai újság (Harsona) 

 tájékoztató kiadványok 

 szórólapok 

 városi média 

 kulturális bemutatók 

 kiállítási anyagok 

 faliújság 

 plakát  

 tablók  

 iskola honlapja 

 iskolai újság (Harsona) 

 iskola közösségi oldala 

 képújság 

 iskolát bemutató videofilm 

 szóbeli tájékoztatók 

 oktatással, neveléssel kapcsolatos előadások 

 iskola által szervezett területi, országos versenyek 

 iskolai, városi megemlékezések  

 nyílt napok 

 iskolára felkészítő foglalkozások 

 szülői értekezletek 

 családi rendezvények 

 családlátogatás 

  fogadóóra 

  közös kirándulások 

  pályaválasztási tanácsadás 

  iskolai rendezvények (szülők-nevelők bálja, suli-buli nap, közös lelki nap,  

 Alsóvárosi és a Felsővárosi Plébániával közös programok 

  



Módszerek: 

 környezet- és helyzetelemzés 

 kérdőív 

 beszélgetés 

 intézmény küldetésének (missziójának) feltárása 

 intézmény eszmei forrásainak feltérképezése 

 az oktatási piac elemzése, kutatása 

 az elvárások, igények felmérése 

 az intézmény és szolgáltatásának értékteremtése 

 a megfelelő oktatási szolgáltatás nyújtása 

 az intézményi kommunikáció fejlesztése 

 kapcsolattartás 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikációs 
munkaközösség

I. Az iskolán 
belüli 

kapcsolatok

1.Igazgató

2.Intézmény 
vezetősége

3. 
SzMK, 
szülők

4. DSE

5.Munkaközösségek

6.DÖK

7. Alsóvárosi 
Diáktársaság

8. TÉR 
alapítvány

II.Sportkapcsolatok

1.Szakszövetségek

2.MDSZ3.Sportegyesületek

III. Egyházi kapcsolatok

1.Kalocsa- Kecskeméti 
Főegyházmegye Érseki Hivatala

2.Karitász
3. Egyházközség,

Kolping család

IV. Civil 
szervezetek

1. Alapítványok2. Egyesületek

3. Cégek

V. Településvezetéssel-
működtetéssel összefüggő 

kapcsolatok

1. Polgármester

2.Városgazdálkodás-
városgondnokság

3.Sportért felelős 
bizottság

4. Ifjúságért felelős 
bizottság

5. Civil 
kapcsolatokért 

felelős bizottság

6.Oktatásért felelős 
bizottság

VI. Egyéb 
intézmények

1.Martonosi Pál 
Városi Könyvtár

2.Művelődési 
Ház

3.Helyi médiák

4. Köznevelési 
intézmények-óvodák

• -általános iskolák

• -középiskolák

5. felsőoktatási 
intézmények

6. Rendőrség

7. Katasztrófavédelem

8. mentők

VII. Egyéb 
kapcsolatok

1.Intézményünk volt 
pedagógusai

2.Volt diákjaink

A munkaközösség kapcsolati hálója:



Munkaközösségi foglalkozások ideje, témája 

1. aug.:  Alakuló ülés 

2. szept.:  Munkatervi javaslatok 

 Éves terveink, ötletek a munkaközösségi megbeszélések témáihoz.  

 Programjavaslatok.  

3. okt.  Iskolai tájékoztató, bemutató kiadvány összeállítása, megtervezése (óvodák részére). 

4. nov.:  Aktuális feladatok megbeszélése (programok, plakátok) 

5. febr.:  Az első félév végrehajtott feladatainak értékelése. A második félév céljai, feladatai 

6. ápr.:  Aktuális feladatok megbeszélése (programok, plakátok) 

7. június:  Az éves munka értékelése. Év végi beszámoló készítése 

 

A munkaközösség tagjai munkájukat az iskola éves programja alapján végzik, azonban 

a benne szereplő programokon kívül városi programokon is részt veszünk, ahol iskolánkat 

népszerűsítjük, képviseljük. Ezek közül jó pár hétvégi program, így a szabadidőnket áldozzuk 

fel. 

 

A munkaközösség az iskola éves programjában megjelölt összes eseményt dokumentálja, 

archiválja. A be nem tervezett, előre nem látható programokra is azonnal reagálunk. 

Az idei tanév elejére jellemző, hogy a Covid-19 járvány miatt sokkal nagyobb hangsúlyt 

kell fektetnünk az információk elektronikus úton való továbbadására. Az iskola belső protokollja 

a szülőket távolságtartásra kérte, így a személyes találkozók nem valósulnak meg. 

Iskolánk Facebook oldalán és honlapunkon is folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, 

illetve az osztálycsoportok, mint információs csatornák szerepe is felértékelődött. 

 





Alsóvárosi Diáktársaság 

Az Alsóvárosi Diáktársaság 1992-ben alakult. Művelődési egyesület, feladata a 

különböző igényes szabadidős programok kidolgozása, versenyek, előadások, 

színházlátogatások, kirándulások szervezése és támogatása a diákoknak. Ezek összecsengenek a 

Diákönkormányzat munkájával.  

Az Alsóvárosi Diáktársaság rendezvényei lehetőséget nyújtanak a kulturált 

kikapcsolódásra, a nevelődésre és az értékek elsajátítására.  

Helyzetelemzés: 

Az egyesület tagja minden iskolánkba járó diák, aki a naptári év elején a tagdíjat (1000 

Ft) befizeti. 2020. év elején a tagdíjak befizetése megtörtént.  

A Diáktársaság tisztségviselői: elnök Boldogné Jenei Andrea, elnökhelyettes Fekete - 

Nagy Ágnes elnökségi tag Kovácsné Szűcs Zsuzsa. A felügyeletei bizottság tagjai Kis – 

Baranyi Erika, Kothenczné Fődi Anita, Makai Imre. A jogi felügyeletet Dr. Szabadi Tamás 

ügyvédúr látja el. Az alapszabályzat módosításának ideje: 2019. április 18.  

Gazdálkodásunk: 

Az egyesület pénzügyeinek intézését Tímár Nikolett és Halász Mihályné, könyvelő 

segíti. Anyagi forrásunk a tagok által fizetett tagdíjból és a személyi jövedelemadó 1%- ából 

tevődik össze. 2019-as év bevétele: 272000 Ft volt. A befolyt összeget versenyek díjazására, 

jutalmazások, kirándulások, bálak, rendezvények, programok finanszírozására fordítottuk. 

Mivel főbb programjaink a korona vírus okozta világjárvány miatt elmaradtak, így a 

fennmaradt összegből, 150000 Ft-tal a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

könyvtárát szándékozzuk támogatni.  

Kapcsolataink: 

Az Alsóvárosi Diáktársaság legszorosabb összeköttetésben az intézmény 

Diákönkormányzatával áll. Ezen kívül a sportos programok szervezésében és 

finanszírozásában együtt dolgozunk az iskola Diáksport Egyesületével is, illetve kiválóan 

együtt működünk a Tér Alapítvánnyal. 

Diákönkormányzat 

Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az iskolai 

demokrácia elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok érdekeit képviselni tudja 

a nevelőtestület és az iskola más szervei felé. Iskolánkban a Diákönkormányzat mind az 

Intézmény vezetősége, mind a pedagógusok és mind a diákság körében bizalmat élvez. 

Támogatják a DÖK munkáját, célkitűzéseit, kezdeményezéseit.   

A diákönkormányzat feladata: a tanulók érdekeinek képviselete a nevelőtestületben, 

valamint a diákjogok és kötelességek ismertetése, elmélyítése. Emellett fontos szerepe van a 

közéleti és szabadidős programok szervezésében 



A diákönkormányzattal havonta egyszer gyűlést tartunk, amelyen a 4. osztálytól 

kezdve osztályonként két tanuló képviseli a saját közösségét. Itt dönthetnek a számukra 

megrendezésre kerülő programok szervezéséről, lebonyolításáról, véleményezhetik az iskola 

életét. Minden tanév elején megválasztják a tagok maguk közül a tisztségviselőket: elnök, 

elnökhelyettes, titkár, írnok.  

Diákparlament 2020 

2020. szeptember 9-én megtartott Diákparlamenten szavaztak az osztályok képviselői, 

hogy az idén kik tölthessék be a következő tisztségeket:  

– elnök: Andirkó Bettina 8.a 

– elnökhelyettes: Szemesi Ádám 8.a 

– titkár: Kiss Eperke Sára 8.b 

– írnok: Szemerédi Szandra 8.a 

Továbbá feladatot vállaltak még a következő területeken:  

– Harsonában rovatvezetést: Horváth Lili 6. a, Lampert Jázmin 7.c vállaltak.  

– Iskolarádió vezetése megszervezés alatt áll Kucsó István tanár úr segítségével. 

A Diákparlamenten ismertetésre került az intézmény Intézkedési protokollja a 

járványügyi helyzetre való tekintettel. Igazgató asszony hangsúlyozta a közös felelősség elvét. 

Cél, hogy minél tovább járhassunk iskolába. Mindenkitől megértést, türelmet és önuramat 

kért. Ismertetésre került a tanév rendje, amit elfogadtak a tagok. Az éves DÖKÖS programok 

az aktuális járványhelyzet függvényében lesznek megtartva, esetlegesesen elhalasztva vagy 

elhagyva.  

Diákparlament napirendi pontjai:  

– Intézkedési Protokoll 

– Tanév rendje 

– Felújítások – új kerékpártároló használata,szigetelés védelme 

– Ügyeleti rend ismertetése 

– Dallamcsengő hangjának változtatásának új menete 

– Szavazás az új tisztségviselőkről  

– Fórum – ahol a diákok kérdéseikkel, észrevételeikkel fordultak Igazgató asszony felé 

– Tervek, célok, feladatok – ötletek az előttünk álló tanévhez  

Az idei tanév fontos célkitűzései:  

Diákönkormányzat fő feladata és célja, hogy a közösséget, diákok közötti összetartást 

úgy terelje pozitív irányba, hogy eleget tegyen közben a járványügyi előírásoknak.  

– A jogszabályi változásoknak eleget téve megismertük és véleményeztük a sportköri 

munkatervek szakmai programját. 

– Az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségét félévente egyszer a 

diákönkormányzat tagjai véleményezik.  

– DÖK képviselők osztályon belüli helyzetének megerősítése és az osztályfőnökökkel 

történő együttműködés, elfogadás és közös munka mélyítése.  



– Minden osztályban a megfelelő képviselők megtalálása. Vannak olyan osztályok 

ahol, senki nem szeretné vállalni a feladatot, vagy éppen nincs rátermett személy a 

csoportban, aki be tudná tölteni a szerepet. 

– Tartalmas iskolai élet kialakítsa a nevelőtestület támogatásával. 

– Hagyománnyá vált programjaink megtartása mellett újak szervezése.  

– A versenyeken kiválóan teljesítő diákok és a közösségi munkát végző jutalmazása.  

– Helyes kommunikáció tanulása.  

– Fenntartani, és tovább erősíteni a diákönkormányzat pozitív megítélését, amit az 

előző tanévben értünk el.  

– A DÖK –hoz kapcsolódó programok megújítása, megszervezése, lebonyolítása 

magas színvonalon.  

– DÖK logó pályázat meghirdetése. 

– DÖK-ös egyen póló vagy kitűző készítése 

Ötletek a közösségformálás új színtereire, járványügyi helyzettől függően, mert 

az intézkedési protokoll és az aktuális szabályozások miatt, nem minden megvalósítható:  

– DÖK-ös faliújság kialakítása 

– Havonta interjú készítése iskolánk egyik dolgozójával, ami a facebook oldalon, 

honlapon is megjelenhetne.  

– A legjobb tanulmányi eredményt elért és a legjobb magatartású osztályok 

jutalmazása (itt a javítást is figyelembe lehetne venni, hogy az esélyegyenlőség 

meglegyen).  

– Nőnapi köszöntés megszervezése 

– Zene világnapján, tánc világnapján szünetekben programok szervezése (Erre már 

volt példa korábban is.) Jelezték, hogy szívesen meghallgatnák iskolánk zenész 

pedagógusainak előadásait.  

– Iskolarádióra valamilyen jó stratégia kidolgozása (Pl. minden nap másik évfolyamé.)  

– Valentin nap-hét 

– Víz világnapja 

– Szemét kommandó – Osztályterem tisztasági verseny 

– Dökös póló – DÖK logó pályázat 

– Ötös gyűjtő verseny – január, május: ösztönzően hathatna a félévzárások előtt.  

– Hónap diákja választás – kidolgozott feltétel rendszer alapján.  

– Karácsonyi teremdekoráló verseny (felső tagozatosoknak)  

– Titkos üzenet – avagy modern palackposta, amely titokban körbejár és mindenki 

egy-egy üzenettel, jókívánsággal, viccel, gondolattal adhatja tovább, úgy, hogy senki 

ne tudja, hogy éppen hol jár. Iskola rádióban a Titkos üzenet című sláger refrénje 

szólhatna buzdításként. 

A programjaink a járványügyi helyzethez igazodva valósulnak meg.   



Alsóvárosi Diáktársaság és a Diákönkormányzat programjai 

 
ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS SEGÍTŐ 

AD/DÖK közgyűlés 

Diákparlament 

szeptember 11. 

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

Dózsáné Mohos Mónika 

Európai Diáksport Nap szeptember 26.  

péntek 

Szűcsné Nagy 

Andrea 

Dök bekapcsolódik a 

szervezésbe, 

lebonyolításba 

DÖK közgyűlés szeptember 25.  

péntek 

Boldogné J.A.   

Állatok világnapja október 2. 

péntek 

 Boldogné J. A., minden 

osztályfőnök 

DÖK közgyűlés október 16.  

hétfő 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

Márton napi bál november 131. 

péntek 

5-6.-os 

osztályfőnökök 

Boldogné J. A. 

Fekete – Nagy Ágnes 

Katalin napi bál november 26. 

péntek 

7-8.-os 

osztályfőnökök 

Boldogné J. A. 

Birkás Éva 

DÖK csapatépítő 

kirándulás 

lehetőség 

szerint 

Boldogné Jenei 

Andrea 

Jakus Zita 

DÖK közgyűlés, 

Karácsonyozás 

december 11.  

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

AD tagdíjak beszedése január osztályfőnökök Fekete – Nagy Ágnes 

DÖK közgyűlés január 8.  

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

DÖK közgyűlés február 3. 

hétfő 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

Felső tagozatos farsang február 5. 

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea  

Felső tagozatos kollegák 

Fekete-Nagy Ágnes, 

Jakus Zita 

 

Alsó tagozatos farsang február 12. 

péntek 

Horváthné S. E. Alsó tagozatos kollegák, 

Végvári Judit 

Boldogné Jenei Andrea 

Valentin hét február 9-12.  Boldogné Jenei 

Andrea 

 

DÖK közgyűlés – Víz 

világnapjára készülés 

március 5. 

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

DÖK közgyűlés április 9. 

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

DÖK közgyűlés május 7.  

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

DÖK közgyűlés május 28.  

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

Pro Iuventute május vége Boldogné Jenei 

Andrea 

Birkás Éva 



ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS SEGÍTŐ 

DÖK évzáró 

rendezvény 

június 4.  

péntek 

Boldogné Jenei 

Andrea 

 

Jutalomkirándulás június 9. szerda Boldogné Jenei 

Andrea 

Fekete - Nagy Ágnes, 

Kovácsné Szűcs Zsuzsa 

Suli buli nap DÖK nap június 14. hétfő Boldogné Jenei 

Andrea 

Kothenczné Fődi Anita, 

Kiss Péter 

 

 

Boldogné Jenei Andrea 

Alsóvárosi Diáktársaság elnöke, DÖK munkáját segítő tanár 





A munkaközösség tagjai: 

1. Kiss Péter 

2. Varga István 

3. Szűcsné Nagy Andrea mk. vez.  

4. Szalai Márta 

5. Makai Imre 

6. Váradiné Grósz Éva 

7. Kovácsné Szűcs Zsuzsanna 

8. Mándity László /óraadó 

9. Juhász Ágnes / óraadó 

10. Csapi Antal / óraadó 

Az óraadó kollégák foglalkoztatását a járványügyi helyzethez igazítjuk.  

 

Mindennapos testnevelés: 

Az alábbi témakörökkel együtt valósul meg heti 5 órában az adott évfolyamokon: 

évfolyam 1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 

félév I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

birkózás        x x        

társastánc             x x   

úszás    x x      x      

néptánc x x x   x           

 

 

Tanórán kívüli mozgásos programok: 

Tömegsport foglalkozások 

Tanulóink az alábbi sportfoglalkozások közül választhatnak: 

 floorball felsős 

 foci alsós 

 foci felsős 

 kosárlabda alsós 

 kosárlabda felsős 

 ugrókötél 

 röplabda felsős 

 játékos sport alsósoknak 



Hetente 9 órában biztosítunk diákjainknak tömegsport keretében mozgáslehetőséget.  

Igyekszünk úgy egyeztetni egymás között, hogy 16.00 óráig beilleszkedjenek az órarendekbe, 

különösen az alsósoknak.   

A tömegsport foglalkozásaink megtartását a járványügyi helyzethez igazítjuk. 

Óraközi szünetek: 

Az előzetesen sportszerekkel feltöltött folyosói szekrényből a portás néniktől lehet 

felvenni, szünet végén vissza kell vinni az igényelt eszközt. Járványügy helyzet idején a kiadott 

eszközök folyamatosan fertőtlenítve vannak. 

 A kültéri fitnesz eszközöket szabadon használhatják diákjaink. Órák alatt a takarító 

személyzet ezeket is fertőtleníti a járvány ideje alatt. 

Napközi, tanulószoba: 

Tanórák után mozgásos aktivitásukhoz a portásoktól igényelhetnek a tanulók labdákat, 

ugrókötelet, tollas ütőket, a csocsóasztalhoz golyót valamint a kültéri eszközökön 

sportolhatnak. 

Tárgyi feltételeink: 

A mindennapos testnevelés oktatásához, a változatos módszertani eljárásokhoz sokféle 

és elegendő számban állnak rendelkezésünkre tornatermi – és sporteszközök. 

Gyűlések, megbeszélések: 

 negyedévente 

 aktuális esemény szervezése céljából 

 járványügyi szabályzások változása miatt bekövetkező módosítások esetén 

Nevelési célok: 

 öltözői szabályok betartása 

 személyes higiénia –kiemelten a járványügyi helyzetben 

 felelős viselkedés 

 szabálykövetés 

Oktatási feladatok: 

 a digitális tanrend után különös figyelmet fordítunk a tanulók fokozatos 

terhelésére 

 a gyerekeket megismertetjük a főbb témakörökön belül azokkal a 

mozgásformákkal, amelyeket otthon is tudnak végezni 

 szabad levegőn végezhető mozgásformák ismereteinek átadása 

 



Szakmai célok, feladatok: 

 tanmenetek elkészítése olyan módon, hogy amennyiben a járvánnyal kapcsolatos 

intézkedések megkövetelik, az érintett évfolyamokon az úszásra szánt óraszámot az 

egyéb témakörök között kell elosztani, tanmenetben mindkét lehetőséget jelölni 

 a gyógytestnevelés foglalkozások megszervezése  

 digitális kompetenciánk fejlesztése 

 szakmai webes oldalak folyamatos figyelemmel kísérése 

 értékelés ellenőrzés és számonkérés módjának egységesítése esetleges digitális 

tanrend idejére 

Egyéb feladataink: 

 tanulóink egészségének megőrzése érdekében rendszeresen tájékozódunk a szakmai 

oldalakon az érvényben lévő, aktuális járványügyi előírások melletti ajánlásokról 

 csoportosulások megakadályozása az öltözőkben rövidebb órákkal 

  alsósokat a tantermeikben öltöztetjük 

 lehetőleg szabad levegőre tervezzük óráinkat, amíg az időjárás engedi 

 kerüljük azokat a feladatokat, amelyek a társ érintésével, fogásával járnak 

 kerüljük azokat módszertani megoldásokat, amelyek a tanulók közötti eszközcserével 

járnak 

 figyeljük a tornatermek, öltözők folyamatosan szellőztetését 

 

NETFIT: 

A tanulók fizikai fittségének mérését 2020. februárjától végezzük az 5.-8. 

évfolyamokon, a mindenkori járványügyi szabályzások betartásával valamint az MDSZ által 

kidolgozott javaslatok alapján. 

Sportos programok, versenyek 

Labdarúgás: 

 Rákóczi hadnagya  

 Ingenium Kupa  

 Bernáth Kupa 

 

Kosárlabda 

  „ Kecske” kupa  

 Országos Kenguru Bajnokság 3.-4. évf. leány 

 Diákolimpia IV. kcs. fiú, lány 

 Szilády Streetball Gála 

 



 

Atlétika 

 Mezei futás Diákolimpia 

 I.-II.-III.-IV. kcs. fiú, lány több tusa pályabajnokság Diákolimpia 

 városi, megyei, régiós atlétikai kupák 

 Bácsalmási Antal Terematlétikai Verseny 

Egyéb iskolai rendezvények 

 Mikulás kötélhúzó verseny 1-8. évf. 

 Nyuszi futás 1-4. évf. 

 Parasport nap 

 Európai Diáksport Nap  

 Leendő elsősök sportfoglalkozása 

 röplabda házi bajnokság 

 

  



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. szombat

2. vasárnap

3. hétfő

4. kedd

5. szerda

6. csütörtök

7. péntek

8. szombat

9. vasárnap

10. hétfő

11. kedd  


12. szerda

13. csütörtök

14. péntek

15. szombat

16. vasárnap

17. hétfő

18. kedd

19. szerda

20. csütörtök Ünnepnap - Szent István 

21. péntek
Pihenőnap  (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről )

22. szombat

23. vasárnap

24. hétfő Orvosi alkalmassági vizsgálatok

25. kedd

26. szerda Javítóvizsgák 8.00 Kucsó I 

27. csütörtök Első évfolyamosok ismerkedési délelőttje tanítók Intézménybejárás jegyzőkönyve

28. péntek  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 8.00 Dózsáné MM
Csoportindítási, létszám  túllépési engedélyek a 

Fenntartó felé. 

29. szombat

Munkanap - Belső képzés (digitális oktatás 

stratégiája)

(7/2019. (VI. 25.) PM rendelet  a 2020. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendről )

Kucsó I

30. vasárnap Egyházmegyei Veni Sancte szentmise, Kalocsa képviselet  

Dátum, nap

2020 AUGUSZTUS

Munkafelvétel. 

Megbeszélések, éves terv kidolgozása, tanévkezdő 

programok szervezése, teremrendezések.

Véglegesített tantárgyfelosztás megküldése a 

Fenntartónak. 

Javítóvizsgások felkészítése. 

kovacsmerci
Éves programtervezet



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 1.
Első tanítási nap. Veni Sancte  (9.00) - felső tagozat, 2-

4. évfolyam évnyitója (10.30) 

Hozdik Zs, Márton A

Tyavoda J 

Étkezés egyeztetése, (Kovácsné HM, Oláh 

Tankönyvek átadása

2. szerda 2.
Nyilatkozatok  a tanulók 16 óráig tartó 

benntartózkodásáról. (ofők)

3. csütörtök 3. Első évfolyamnak táskaszentelés a kápolnában. Márton A 
Szakköri jelentkezések egyeztetése 

(szakkörvezetők)

4. péntek 4.

Határozatok : tantárgyi mentességek (Kovácsné 

HM), 16 óráig tartó benntartózkodás felmentései 

(Kucsó I.)

5. szombat

6. vasárnap

7. hétfő 5. ISZK 16.30, 1., 5. évfolyam szülői értekezlete
Dózsáné MM, 

osztályfőnökök
Szakkörök indítása

8. kedd 6. 2., 6. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök    

9. szerda 7. 3., 7. évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök    

10. csütörtök 8.
4., 8. évfolyam szülői értekezlete                                  

Nemzetközi Kenguru Matematikav.  (III.19-i pótlása)

osztályfőnökök                         

Birkás Éva

11. péntek 9. Diákparlament ülése Boldogné

12. szombat

13. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Végvári J

14. hétfő 10.
Osztálymise: 8.c

Iskolaszék 16.30
Füzér A

15. kedd 11.

16. szerda 12.
Éves munkaterv leadása az EKIF-hez, csatolva az 

intézménybejárás jegyzőkönyve

17. csütörtök 13.

18. péntek I. Tanítás nélküli nap, Nevelőtestületi lelki nap Kovács M

19. szombat

20. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek  

21. hétfő 14.
Pályaorientációs mérés 8.évf. (Koordinátor Fekete-

N Á)

22. kedd 15.

23. szerda 16. Osztálymise: 8.b

24. csütörtök 17.

25. péntek 18.
Magyar Diáksport Napja

DÖK közgyűlés

Szűcsné NA

Boldogné

témanap: 

sportnap

Tanmenetek leadása a  munkaközösség-

vezetőknek. Törzslapok leadása igh-nek.

26. szombat

27. vasárnap Elsőáldozás. Miseszolgálat: elsőáldozók Márton A. .

28. hétfő 19.

29. kedd 20.

Dátum, nap

2020 SZEPTEMBER

nevelő-

testületi 

program

Témahét 1. 

évfolyam: 

"Ismerkedés 

az iskolával" 

(ofők)

Témahét 5. 

évfolyam: 

"Önállóság a 

digitális 

tanulásban" 

(ofő, 

szaktanár)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. csütörtök 22. Osztálymise 7.c

2. péntek 23. Állatok világnapja (DÖK) Boldogné

3. szombat

4. vasárnap Miseszolgálat: 8.a Tyavoda J

5. hétfő 24.

6. kedd 25.

Aradi vértanúk napja  - megemlékezés 7.45

A városi megemlékezésen az iskolát a 7.b osztály 

képviseli

humán mk

Kis-Baranyi E

7. szerda 26.

8. csütörtök 27.

9. péntek 28. Bolyai Matematika Csapatverseny Birkás Éva
Első évfolyamon DIFER vizsgálat 

igényfelmérése. (Petrás D) 

10. szombat

11. vasárnap Miseszolgálat: 4.b Vida J

12. hétfő 29.

13. kedd 30. Osztálymise  7.b Márton A

14. szerda 31.

15. csütörtök 32.
A köznevelési intézmények statisztikai 

adatszolgáltatásának határnapja.

16. péntek 33. DÖK közgyűlés Boldogné

17. szombat

18. vasárnap Miseszolgálat: 5.a Taskovicsné RM

19. hétfő 34.

20. kedd 35. Mesemondó verseny Balogné FH Középiskolai felvételi tájékoztatók megjelenése

21. szerda 36. Iskolamise Szent II. János Pál. Miseszolgálat: 8.b Hozdik Zs, Márton A

22. csütörtök II. 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

1956. október 23. - iskolai megemlékezés 7.45

Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap)

humán mk

Kucsó I 

német 

nemz. tábor 

okt. 22-26

DIFER vizsgálatban érintett elsős létszám 

jelzése OH felé.(Petrás D, int.vez.), 

23. péntek
1956. október 23.  - Nemzeti ünnep, a városi 

ünnepségen az iskolát a 8.a osztály képviseli
Tyavoda J, vezetőség

24. szombat

25. vasárnap Miseszolgálat: 7.a Kiss P

26. hétfő

27. kedd

28. szerda

29. csütörtök

30. péntek

31. szombat

Dátum, nap

2020 OKTÓBER

Őszi szünet

Határidő okt. 31.:

 - hetedikesek szüleinek tájékoztatása - az 

iskoláztatással kapcsolatos kérdésben a 

szülőknek közösen kell dönteniük, vita esetén 

gyámhatóság dönt.

- nyolcadikosok tájékoztatása a felvételi eljárás 

rendjéről (osztályfőnökök)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. vasárnap Mindenszentek. Miseszolgálat: önkéntesek

2. hétfő 37. Őszi szünet utáni első tanítási nap

3. kedd 38. Lámpáskészítés az ovisoknak elsős tanítók

4. szerda 39.
Az emlékezés napja, Zászlólevonás a városi országzászló 

emlékműnél. 

vezetőség

5. csütörtök 40.

6. péntek 41. Negyedévi figyelmeztetők beírása

7. szombat

8. vasárnap
Miseszolgálat: 3.a Kothenczné FA

9. hétfő 42.
Lámpások átvitele az oviba 

Iskolás leszek rajzpályázat

tanítók

Gyepes B

10. kedd 43.

Összevont szülői értekezlet: pályaválasztási 

tájékoztató, 17.00 ( 7., 8. évfolyam tanulói és szülők)
Kucsó I.

11. szerda 44.

Tours-i Szent Márton ünnepe - lámpás felvonulás 

16.00,(Óvodás foglalkozássorozat része).

Gyertyagyújtás a kat.temetőben az I. világháború hősi 

halottaiért (11:00) 

német nyelvtanárok

Makai I

12. csütörtök 45.

13. péntek 46.
Márton napi bál (DÖK) Boldogné

14. szombat

15. vasárnap Miseszolgálat: 5.b Zámbóné

16. hétfő 47. Szent Asztrik iskolamise. Miseszolgálat: 8.c MA, HZs
Központi írásbeli felvételit szervező 

középiskolák listájának megjelenése

17. kedd 48.

18. szerda 49. Összevont szülői értekezlet 4. évfolyam 17.00 Dózsáné MM

19. csütörtök 50.

20. péntek 51.

Határidő: országos kompetenciaméréshez, és az  

idegen nyelvi  méréshez szükséges adatok 

megküldése az OH -nak (Birkás É, Fekete-NÁ)

21. szombat 52.
Nyílt tanítási nap óvodásoknak, leendő elsős tanítók 

bemutatkozása. (A pihenőnap visszaadása dec. 12)
Kovácsné HM

22. vasárnap Miseszolgálat: 7.b Kis-Branyi E

23. hétfő 53.

24. kedd 54.

25. szerda 55. Fogadóóra 16.30-17.30

26. csütörtök 56.

27. péntek 57. Erzsébet napi bál (DÖK) - vagy Katalin? Boldogné

28. szombat
Adventi kézműves a közházban 3. évf-tól, koszorúk 

megáldása esti misén és másnap de.
plébánia

29. vasárnap Advent első vasárnapja. Miseszolgálat: önkéntesek

30. hétfő 58. 1. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat alsósok 3.évfolyam

Dátum, nap

2020 NOVEMBER



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 59.

2. szerda 60.

3. csütörtök 61.

4. péntek 62.
Mikulás várás   1-2. o. 

Mikulás kötélhúzó verseny 

osztályfőnökök

Kiss P

Határidő: DIFER vizsgálatok a kiválasztott 

tanulókkal (Petrás D, Kothenczné).

Jelentkezések a központi írásbeli  felvételi 

vizsgákra (8.o.)

5. szombat Miseszolgálat: 3.b Balogné FH

6. vasárnap
Advent második vasárnapja. 

Miseszolgálat:       

7. hétfő 63.
2. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (ref)      Zrínyi 

Ilona Matematikaverseny 1. (iskolai) forduló

Hunyadiné SZM       

Birkás Éva

8. kedd 64.   

9. szerda 65.

10. csütörtök 66. Matekoló (kiírástól függően) Birkás Éva

11. péntek 67. DÖK közgyűlés Boldogné
Az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása.(8.o.)

12. szombat

Munkanap lenne (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet  a 2020. 

évi munkaszüneti napok körüli munkarendről ) 

Ledolgozva nov. 21-én, nyílt napon

13. vasárnap
Advent harmadik vasárnapja. Ide tervezve 2021-es 

elsőáldozók elsőgyónása, vagy tavasszal. (HZs)

Miseszolgálat: 8.b Birkás Éva

14. hétfő 68. 3. adventi gyertyagyújtás és közös áhitat felsősök

15. kedd 69. Ezekben a napokban valamikor mézeskalács sütés plébánia

16. szerda 70.

17. csütörtök 71.
Iskolás leszek rajzpályázat eredményhirdetése 

óvodásoknak

Gyepes  B

18. péntek 72.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 

Karácsonyi lelki nap. 

4. gyertyagyújtás. (ped.énekkar)

Iskolamise Karácsonyváró adventi mise.

Karácsonyi műsor (betlehemes): 2.évf

vezetőség

Kovács M

2. évf. tanítók

19. szombat

20. vasárnap
Advent negyedik vasárnapja.

 Miseszolgálat: 6.a
Makai I

21. hétfő

22. kedd

23. szerda

24. csütörtök
Pihenőnap  (7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendről )

25. péntek Urunk születése, Karácsony. 

26. szombat Karácsony másnapja

27. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

28. hétfő

29. kedd

30. szerda

31. csütörtök

Dátum, nap

2020 DECEMBER

Téli szünet



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. péntek Mária Istenanyasága -  Parancsolt ünnep. Újév.

2. szombat

3. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

4. hétfő 73. Téli szünet utáni első tanítási nap, 

5. kedd 74.

6. szerda 75. Vízkereszt - iskolaszentelés Márton A

7. csütörtök 76.

8. péntek 77.
DÖK közgyűlés

Boldogné

9. szombat

10. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Végvári J

11. hétfő 78. Megyei Matematikaverseny 1. forduló Birkás Éva

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

felmérése az 5-8. évfolyamon 2020.01.11. és 

2020.04.23. között. (NETFIT - Szűcsné NA) 

12. kedd 79.

13. szerda 80.

14. csütörtök 81.

15. péntek 82.

16. szombat   

17. vasárnap Miseszolgálat: 6.b Fekete-N Á

18. hétfő 83.
18-20 közt iskolamise Don Bosco Szent Jánosról. 

Miseszolgálat: 7.a
Hozdik Zs, Márton A

19. kedd 84.

20. szerda 85.

21. csütörtök 86.

22. péntek 87.

A magyar kultúra napja (osztályonként)

Első félév vége

DÖK közgyűlés

osztályfőnökök

Boldogné

15 napon belül nevelőtestületi értekezlet, 

jegyzőkönyv

23. szombat

Általános felvételi eljárás kezdete. Központi 

írásbeli felvételi vizsgák a kijelölt 

középiskolákban.

24. vasárnap Miseszolgálat: 7.c Szűcsné NA

25. hétfő 88. Osztályozó értekezlet 16.00 Kucsó I.

26. kedd 89.

27. szerda 90.

28. csütörtök 91.

29. péntek 92. Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök

30. szombat

31. vasárnap Miseszolgálat: önkéntesek

Dátum, nap

2021 JANUÁR

Téli szünet



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. hétfő 93.
Február első vagy 2. hét áhitatai Balázsáldás

MA+HZs
Márton A 

2. kedd 94.

3. szerda 95. Félévi nevelőtestületi értekezlet 15.00 Dózsáné MM

4. csütörtök 96.

5. péntek 97. Felsős farsang Boldogné

6. szombat

7. vasárnap Miseszolgálat: 8.c Jeszenszky Z

8. hétfő 98.
A héten szülői értekezletek

Központi írásbeli felvételi vizsgák eredményei.

9. kedd 99.

10. szerda 100.

11. csütörtök 101.

12. péntek 102.
Alsós farsang (Műsort ad az 1.,4. évfolyam)

 H-né Somogyi 

Erika,Végvári Judit
Nev.test. értekezlet  jegyzőkönyvének 

megküldése a fenntartónak, iskolaszéknek, 

intézményi tanácsnak.

13. szombat
Plébánia Közösségi Ház farsangi játékos délután (3. 

évfolyamtól)

14. vasárnap Miseszolgálat: 4.b Horváthné SE

15. hétfő 103.

16. kedd 104.

17. szerda 105. Hamvazószerda, Iskolamise. Miseszolgálat: 7.b Márton A, Hozdik Zs

18. csütörtök 106.

19. péntek 107.
Továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése 

(8.o.) 

20. szombat 108. Nyílt nap leendő elsősöknek Kovácsné HM

21. vasárnap Miseszolgálat: 5.a
Taskovicsné RM

22. hétfő 109.
Paraport Napja

Megyei Matematikaverseny 2. forduló

Varga I

Birkás Éva

23. kedd 110.
Felvételi eljárás szóbeli meghallgatásai 2021. 

február 23- március 12.

24. szerda 111.

25. csütörtök 112.
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól  

(8.évfolyam, osztálykeretben)
történelem tanár

26. péntek Pihenőnap (2020. febr. 20-i szombat visszaaása)

27. szombat

28. vasárnap Miseszolgálat: 7.a Kiss P

2021 FEBRUÁR

Dátum, nap

Valentin hét 

(DÖK)

Boldogné



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. hétfő 113.

2. kedd 114.

3. szerda 115.

4. csütörtök 116. Szavaló verseny Vida Jácint

5. péntek 117.
DÖK közgyűlés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2. (megyei) forduló

Boldogné

Birkás Éva

6. szombat

7. vasárnap Miseszolgálat: 8.a Tyavoda J

8. hétfő 118.

9. kedd 119.

10. szerda 120. Nyitott tanítási nap 

11. csütörtök 121. Március 15. Nemzeti ünnep - iskolai megemlékezés humán mk

12. péntek III. Tanítás nélküli munkanap - belső képzés Dózsáné MM

13. szombat

14. vasárnap Miseszolgálat: 3.a Garamvölgyi K

15. hétfő
Nemzeti ünnep 1848. március 15., a  városi ünnepségen 

az iskolát a 7.c osztály képviseli)
Szűcsné NA, vezetőség

16. kedd 122.

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők

felvételi jegyzékét.

17. szerda 123.

2021/2022-es tanévre tervezett 

tantárgyfelosztás, csoportindítás  ledása  a 

Fenntartónak. 

18. csütörtök 124. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny Birkás Éva

19. péntek 125. Szent József nap, közös áhítat,  Buckás keresztút. Márton A, Kiss P

20. szombat

21. vasárnap Miseszolgálat: 5.b Zámbóné

22. hétfő 126.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 

lehetősége. 

23. kedd 127.
A továbbtanulási adatlapok módosításának 

lehetősége. 

24. szerda 128.
 A módosított középiskolai-felvételi tanulói 

adatlapok megküldése a Hivatalnak.

25. csütörtök 129.
Iskolamise - Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

Miseszolgálat: kijelölt tanulók
Hozdik Zs, Márton A

26. péntek 130.

27. szombat

28. vasárnap Miseszolgálat: 7.b Kis-Baranyi E

29. hétfő 131.

30. kedd 132.

31. szerda 133.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Nyuszifutás
Szalai M

Dátum, nap

2021 MÁRCIUS

„PÉNZ 7” 

pénzügyi és 

vállalkozói 

témahét 



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. csütörtök Nagycsütörtök

2. péntek Nagypéntek

3. szombat Nagyszombat. Feltámadási körmenet

4. vasárnap Húsvét. Miseszolgálat 8. b Birkás Éva

5. hétfő Húsvéthétfő

6. kedd

7. szerda 134. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

8. csütörtök 135.
Iskolamise a húsvét utáni első tanítási napok egyikén. 

Miseszolgálat: 6.b
Hozdik Zs, Márton A

9. péntek 136.
Költészet napja megemlékezés (osztályszinten) 

DÖK közgyűlés

osztályfőnökök

Boldogné

10. szombat

11. vasárnap Miseszolgálat: 3.b Tormáné TSz

12. hétfő 137.

13. kedd 138.

14. szerda 139. Fogadóóra 16.30-17.30

15. csütörtök 140. Leendő első évfolyamosok beíratkozása

16. péntek 141. Leendő első évfolyamosok beíratkozása

17. szombat Szülők-Nevelők bálja

18. vasárnap Miseszolgálat: 6.a Maki I

19. hétfő 142.

20. kedd 143.

21. szerda 144.

22. csütörtök 145. Háromnegyedévi figyelmeztetők beírása.

23. péntek 146. Az év természettudósa verseny Birkás Éva NETFIT felmérés határidő.

24. szombat

25. vasárnap Miseszolgálat: 7.c Szűcsné NA

26. hétfő 147.

27. kedd 148.

28. szerda 149.

29. csütörtök 150.

30. péntek 151.
A középfokú iskolák megküldik értesítőjüket a 

felvétel eredményéről.  

Dátum, nap

2021 ÁPRILIS

Tavaszi 

szünet



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. szombat Munka ünnepe, pihenőnap

2. vasárnap Anyák napja. Szentmiseszolgálat: 2.a Szalai M

3. hétfő 152.

4. kedd 153.

5. szerda 154.

6. csütörtök 155.

7. péntek 156. DÖK közgyűlés Boldogné

8. szombat

9. vasárnap Miseszolgálat: 4.a Végvári J

10. hétfő 157.

11. kedd 158.

12. szerda 159.

13. csütörtök 160. Urunk mennybemenetele, iskolamise. Miseszolgálat: 7.c Hozdik Zs, Márton A

14. péntek 161. Olvasásmaraton Tormáné T. Szilvia

15. szombat
Elsőáldozási és elsőgyónási próba, gyónás

Hozdik Zs, Márton A

16. vasárnap Elsőáldozás, 2022-es elsőáldozók elsőgyónása Hozdik Zs, Márton A

17. hétfő 162.

18. kedd 163.

19. szerda 164. Írásbeli idegen nyelvi mérés (6. és 8. évf) Fekete-Nagy Á.

20. csütörtök 165.

21. péntek IV.
Tanítás nélküli munkanap - Osztályok közösségi 

programjai

22. szombat

23. vasárnap Pünkösd. Miseszolgálat: kiválasztott tanulók

24. hétfő Pünkösdhétfő, plébániai májális, ünnepi mise

25. kedd 166.

26. szerda 167. Országos kompetenciamérés (6., 8. évfolyam) Birkás É.
(Kompetenciamérés napján csak művészeti és 

testnevelés óra szervezhető)

27. csütörtök 168.

28. péntek 169. DÖK közgyűlés Boldogné
Határidő: NETFIT mérés erdményeinek 

feltöltése - Szűcsné NA

29. szombat

30. vasárnap Miseszolgálat: 8.c Jeszenszky Z

31. hétfő 170.

Dátum, nap

2021 MÁJUS

"Határ-

talanul " 

kirándulás 

  (7. évf)



Tanítási 

nap 

sorszáma

A program megnevezése Felelősök
Projekt

Témahét
Tanügyigazgatási feladatok

1. kedd 171.

2. szerda 172.

3. csütörtök 173. Úrnapja

4. péntek 174.
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

DÖK közgyűlés Boldogné

5. szombat

6. vasárnap
ÚRNAPI KÖRMENET, MINDENKI, ELSŐGYÓNÓK, 

ELSŐÁLDOZÓK, 2.b
Burányi E

7. hétfő 175.

8. kedd 176. Osztályozóvizsgák

9. szerda 177. Jutalomkirándulás Boldogné Osztályozóvizsgák

10. csütörtök 178.

11. péntek 179.
Idegen nyelvi mérés eredményének továbbítása 

OH felé - Fekete-N Á.

12. szombat

13. vasárnap Miseszolgálat: 4.b Horváthné SE

14. hétfő V. Tanítás nélküli munkanap- Suli-buli (DÖK-nap)

15. kedd VI.

Tanítás nélküli munkanap

Osztályozó értekezlet

16. szerda

17. csütörtök 8. évfolyam bankettje osztályfőnökök, SZK

18. péntek
Tanévzáró, Te Deum. Miseszolgálat: kiválasztott 

tanulók.   17.00 humán mk

19. szombat Ballagás (9.00). Miseszolgálat: 8. évfolyam humán mk

20. vasárnap

21. hétfő

22. kedd
Beiratkozás a középfokú iskolákba: jún. 22-

24.

23. szerda

24. csütörtök Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Dózsáné MM

25. péntek

26. szombat Táborok kezdete

27. vasárnap
SZENT PÉTER ÉS PÁL TEMPLOMBÚCSÚ 

ÜNNEPLÉSE 1. GITÁROS DU. 16 ÓRAKOR 

28. hétfő

29. kedd Szent Péter és Pál napja, templombúcsú eredeti napja

30. szerda

Dátum, nap

2021 JÚNIUS

A  értekezlet jegyzőkönyvének megküldése az 

iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak.


