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I. Célkitűzés 

Az elmúlt években nagy hangsúlyt helyeztünk intézményünkben az oktató-nevelő 

munka fejlesztésére, az eredményesség növelésére. A kiindulási alapot az alapos 

helyzetértékelést követő tervezés képezte, melynek részeként megfogalmaztuk 

célkitűzéseinket, és az ezek eléréshez szükséges feladatokat. Eddigi 

munkaterveinkben nagyrészt ezek jelentek meg, évről-évre csak kis mértékű 

módosításokat fogalmaztunk meg. 

Következetes munkánknak köszönhetően megállapíthatjuk, hogy korábbi 

célkitűzéseink nagyrészt teljesültek, az ezekre vonatkozó mutatóink nagy része 

jelentősen javult. A pozitív változások ellenére továbbra is szem előtt tartjuk az 

eddigi irányvonalakat, célunk a jelenlegi eredmények megtartása, illetve a 

lehetőségekhez mérten további javulások elérése. 

Erre minden esélyünk megvan, hiszen a mögöttünk lévő tanévekben hangsúlyt 

kapott feladatok, tevékenységek jelentős része beépült a szakmai munka napi 

gyakorlatába. Emiatt lehetőségünk van arra, hogy más nézőpontból fogalmazzunk 

meg a további feladatokat, tennivalókat, módszereket eredményességünk 

érdekében. 

Mindezeket figyelembe véve a következő évekre vonatkozóan az eddigi, jól működő 

szakmai tevékenységünk folytatását tervezzük, a jelenlegi stratégiai célkitűzéseink 

mentén. Az elmaradást jelző intézményi mutatóink javításának érdekében új célokat 

fogalmazunk meg, melyekhez kapcsolódóan meghatározzuk a kiemelt területeket, 

feladatokat: 

• javuljon a kompetenciamérések eredménye, közeledjünk, érjük el lehetőleg 

minden területen az országos átlagot 

• kerüljenek előtérbe a kimenetek során elvárt tartalmi elemek 

• minden kolléga ismerje meg az általa tanított tantárgyak követelményeit, és 

legyen rálátása más tantárgyak témáira is 

• a fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás minden esetben a mérésekre 

legyen alapozva 

• emelkedjen a tanulók neveltségi szintje 
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II. Kiemelt feladatok 

1. Az eDia mérési rendszer használata 

Eddigi kedvező tapasztalataink alapján indokoltnak látjuk az eDia mérési rendszer 

további szélesítését intézményünkben. Különösen nagy segítséget jelent a 

visszajelző felület, amelyen keresztül a mérést követően gyorsan nyerhetünk 

objektív adatokat tanulóink képességeiről, emellett a teljesítményeket 

összehasonlíthatjuk országos átlagértékekkel is.  

Mindez reális alapot biztosít a tanulók egyéni fejlődését célzó oktató-nevelő 

munkához és segít abban is, hogy előtérbe kerüljenek az országos viszonylatban is 

jól teljesítő, kiemelkedő diákjaink. Ez fontos visszajelzést ad a szülőknek a 

színvonalas pedagógiai tevékenységünkről, ami hozzájárul a felénk irányuló bizalom 

erősödéséhez. 

Az első évfolyam minden osztályában, illetve felmenő rendszerben már a második 

és harmadik évfolyamokon is tervezzük a rendszer főtantárgyi, gondolkodási és 

egyéb méréseinek folytatását, de emellett szorgalmazzuk, hogy a felsőbb 

évfolyamokból is minél több osztály csatlakozzon a mérésekhez. 

Javasoljuk, hogy a szakmai munkaközösségek a tanév eleji szaktárgyi 

szintfelmérésekhez való diagnosztizáló feladatlapokat lehetőség szerint a nagy, több 

évfolyamon átívelő témakörökhöz kapcsolódóan állítsák össze.  

Az idén a negyedik évfolyamon folytatjuk a Szegedi Egyetem Iskolai Longitudinális 

Programját.  

A hozzánk jelentkező gyerekek iskolakezdő mérését a nyári szünetet megelőzően az 

óvodában kívánjuk elvégezni, ezt követően az eredmények alapján választjuk ki 

azokat a tanulókat, akiknek javasoljuk majd első osztályban a nyelvtanulás 

megkezdését. 

Az elmúlt tanévben nagyon hasznosnak bizonyult az eDia fejlesztő programjában 

való részvétel, így amennyiben lehetőség lesz rá, szeretnénk az idén is támogatni az 

osztályok csatlakozását. 

Az eDia mérési rendszer használatával kapcsolatos feladatunk az eredmények 

elemzése, a tanulságok hasznosítása. Elvárás pedagógusainktól, hogy a tanulók 

teljesítményét egyénre szabottan értelmezzék, és ez alapján határozzák meg az 

egyéni fejlődését szolgáló tevékenységet, valamint értékeljék fejlődésüket. Ehhez 

célirányos feladatsorokat kell összeállítani és használni azokat a pedagógiai 
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munkában. Kiváló lehetőség erre a „Tanári tesztek” modul, mely lehetőséget kínál 

arra, hogy a rendszerben lévő lektorált és kategorizált feladatokból különböző 

témák és területek szerinti szűrés után saját teszteket állíthassanak össze a 

pedagógusok.  

Az eDia intézményi alkalmazásától nem csupán a tanulók egyéni fejlődését várjuk, 

hanem meggyőződésünk szerint a rendszer használata során tanulóink kellő 

jártasságot szereznek a digitalizált feladatok megoldásában, igy ez kedvező hatással 

lehet a digitális kompetencia mérések eredményességére is. Ezért is fontos, hogy 

minél több tanuló vegyen részt az eDia mérésekben. 

2. Egyéni tanulási utak alkalmazása 

Napi pedagógiai munkánkban hangsúlyos feladat a tanulók egyéni fejlődésének 

biztosítása, a tanulók képességeihez illeszkedő reális egyéni követelmények 

támasztása, az elért fejlődés mértékének értékelése. 

Ennek részeként az alsó tagozaton az idén is kiemelten kezeljük a Földvári Istvánné 

igazgatóhelyettes mesterprogramjára épülő tanulási stratégia alkalmazását, 

melynek alapja a fő tantárgyak követelményeinek kisebb mértékben növekvő 

szintekre tagolása.  

A pontosan meghatározott követelményszintek megteremtik a lehetőségét annak, 

hogy a tanulók a képességüknek megfelelően haladjanak, és teljesítsék a hozzájuk 

illeszkedő tanulási utakat. A tananyagot úgy kell megtervezni, hogy az minden egyes 

tanuló számára illeszkedjen előzetes tudásukhoz, az eddig elért szintekhez. Ennek 

megvalósítása elsősorban tanórai differenciálás alkalmazásával érhető el, melynek 

során több időbeli ráfordítás, személyi támogatás, eszközhasználat, módszertani 

változatosság, differenciált rétegmunka szükséges a tantárgyat tanító pedagógustól. 

A szintek teljesítésével jól látható a lassabban haladó tanulók fejlődése is, ami 

árnyaltabb értékelést tesz lehetővé esetükben. A pedagógiai gyakorlatban 

alkalmazott értékelések közül előtérbe kell helyezni a fejlesztő értékelést, amely 

megfelelő visszacsatolást jelent a tanuló és a pedagógus számára egyaránt. 

Ebben a tanévben a második évfolyamon folytatódik a program alkalmazása, így 

feladatot jelent erre az évfolyamra vonatkozóan a szintek kidolgozása a 

feladatgyűjtemények és a mérőlapok összeállítása. Emellett az eddig kidolgozott 

szintek elemzését követően el kell végezni a szükséges korrekciókat is.  

A tanulásban nehezen haladó, fejlesztésre szoruló tanulók esetében feladatot jelent, 

hogy a tanórán kívüli fejlesztő tevékenységben is kapjon hangsúlyt a tanulók 
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képességeinek figyelembevétele, ezért továbbra is szorgalmazzuk a fejlesztések és 

a tanórai munka összehangolását, hogy a gyógypedagógusok és a 

fejlesztőpedagógusok mérlegeljék a tanulók által teljesített szinteket, az aktuális 

tevékenységük a tanulók következő szintre való eljutását segítse.  

Az idén újra el kell készíteni a táblázatot az SNI és BTMN státuszú tanulóinkról, amely 

tartalmazza diagnózisukat, mentességeiket, illetve az oktatásukat segítő 

tanulásszervezési, módszertani és pedagógiai javaslatokat. Elvárás, hogy a 

pedagógusok az oktató-nevelő munkában, a számonkérések során vegyék 

figyelembe ezeket, és nyújtsanak megfelelő segítséget az érintett tanulók számára. 

A felzárkóztatás mellett kiemelten kell kezelnünk a jól teljesítő diákok támogatását, 

a lehetőségek biztosítását fejlődésükhöz. 

Az idén már az első három évfolyamon építünk be egy állandó idősávba 

képességfejlesztő órákat, ahol lehetőség nyílik a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozására is. 

3. Tantárgyi koncentráció 

Intézményi mutatóink, legfőképpen a kompetenciamérés javításához hasznos 

eszköznek tartjuk a tantárgyi követelmények leszűkítését, fókuszálását azokra az 

ismeretekre, amelyek egyrészt illeszkednek a kimeneti követelményekhez, másrészt 

előkerülnek a mérések során. 

Első lépésként évfolyamonként át kell tekinteni a tantárgyi követelményeket és a 

legfontosabb ismereteket, majd összevetni a kompetenciamérések tartalmi 

vonatkozásaival. Ezek alapján állíthatunk fel prioritást a szükséges és elsődlegesen 

megtanítandó ismeretek vonatkozásában. Ezek alapján célszerű lenne, minden 

témakörben, legalább három mérőlapot összeállítani. 

A tantárgyi koncentráció segíti a tantárgyak közötti együttműködést. A külső 

koncentráció során a különböző tárgyak kapcsolódnak egy témához a tantárgyi 

összefüggésekre történő építkezéssel, a belső koncentráció biztosítja egy 

tantárgyon belül különböző témák összekapcsolását. Reményeink szerint az 

ismeretek többféle megközelítése segíti majd az ismeretek elmélyítését és a 

motivációt is. 

Az előkészületeket követően a tantárgyi munkában minden szaktanárnak a tantárgyi 

munkában figyelembe kell venni a megfogalmazott ajánlásokat, az 
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ismeretközlésben, a feladatok összeállításában és a számonkérésekben is ezekre 

kell fókuszálni.  

4. A kompetenciamérés eredményeinek javítása 

A kompetenciamérés eredménye még jelentős elmaradást mutat iskolánkban az 

országos átlaghoz képest, ezért kellő figyelmet kell fordítani a következő években a 

javulást célzó munkára. Az elmúlt tanévben változott a mérés metodikája, ezért is 

indokolt, hogy más szempontból tekintsük át a kompetenciafejlesztés lehetőségeit. 

Elsődleges feladat a kompetenciamérés tartalmi elemeinek ismételt áttekintése, és 

további értelmezése a tantestülettel. Ezeknek és a hozzájuk kötődő feladattípusok 

alkalmazásának hangsúlyt kell kapnia minden tantárgyi oktatásában.  

Minden pedagógustól elvárás a mintafeladatok rendszeres használata, értelmezése, 

a tantárgyi koncentrációhoz kapcsolódóan az interdiszciplináris szemléletmód 

kialakítása. Ezzel összefüggésben mérlegelnünk kell az integrált tárgyak tanítását. 

(pl. természettudomány)  

Az oktató-nevelő munkában törekedni kell a szemléletváltásra, minél több 

alkalommal törekedni kell az emberi megismerés természetes jellegének előtérbe 

hozására. 

Céljaink eléréséhez a negyedik évfolyamtól kezdődően, a pedagógusoknak 

lehetőség szerint minden tanórán időt kell szánni a kompetenciafejlesztést szolgáló 

feladatokra. A hatékony munka érdekében, a szabadon felhasználható órakeret 

terhére, kompetenciafejlesztő órákat építünk be a tantárgyi struktúrába. 

Kiemelten szeretnénk foglalkozni az idén is a kognitív képességek fejlesztésével, az 

ehhez szükséges segédanyagok, gyűjtemények létrehozásában számítunk a 

munkaközösségekre. Emellett fontos a mozgásfejlesztés és a motorikus képességek 

fejlesztése is, mert számos kognitív képesség mozgásfejlődésre épül. 

5. A Meixner program bevezetése 

Sajnálatos, hogy a tanulási zavarral küzdő tanulóink létszáma már elsős tanulóinknál 

is folyamatosan emelkedik, magas az SNI és BTMN státuszúak száma. Ez egyebek 

mellett nagy kihívást jelent az olvasás és írás tanításában is, ezért döntöttünk a 

Meixner módszer intézményi bevezetése mellett. Az idén három elsős osztályban 

tanulják majd a magyar nyelvtant és irodalmat ilyen módon. Ebben a tanévben 
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folyamatosan elemezzük a módszer hatékonyságát, tapasztalatainkat szeretnénk 

megosztani az alsós nevelőtestülettel.  

6. A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése 

Az egyre nagyobb ezirányú elvárás és az ezen a téren tapasztalt jelentős 

elmaradások miatt feladatunk a tanulók kommunikációs képességeink fejlesztése, 

különösen a szóbeli kommunikáció erősítése. Mindezt komplex módon lehet 

megvalósítani, ha összehangolt munkával, a tanórákon és azokon kívül is sokszínű 

lehetőséget biztosítunk a tanulók fejlődésére. 

A munkaközösségek javaslatait várjuk a szóbeli számonkérések, prezentációk, 

kiselőadások beépítésére a tanórai munkába. Jó lehetőséget látunk a tantárgyak 

közötti együttműködésre is, többek között a prezentációk készítése részét képezheti 

az informatika óráknak. Emellett kezdeményezzük a kommunikációra épülő 

vetélkedők, pályázatok, versenyek szervezését is. 

7. A tanulók nevelése 

Vannak ugyan még problémák, de az elmúlt években egyértelműen pozitív 

változások tapasztalhatóak a tanulók viselkedésében. Kihasználva a javulást, 

feladatunk, hogy az eredményeink megtartása mellett újabb lendületet adjunk a 

magatartás javításának. Miután egyértelműen kialakítottuk a viselkedés szabályait, 

a fegyelmezési eszközöket, a lehetőség ezek betartatásában áll. Mindannyiunk 

feladata, hogy egységesen, következetesen kezeljük a problémákat, és tegyük meg 

a szükséges lépéseket. 

Legnagyobb kihívás jelenleg a késés, a tanórai fegyelmezetlenség, és a dohányzás, 

amelyekkel feltétlenül foglalkoznunk kell az idén. Szükség lehet a szabályok 

szigorítására, és az órát zavaró tanulók tanórákról való kiemelésére. Ez utóbbival 

kapcsolatosan felmerülhet az Arizona program megújítása. 

Hangsúlyt kell tennünk a középiskolában is a magatartás javítására, egyre 

szigorúbban kell fellépnünk a fegyelmezetlenséggel szemben, különösen a 

késésekkel.  

Ahogy látjuk egyre nagyobb gond van a tanulók neveltségével, már az első osztályba 

is komoly hiányosságokkal érkeznek tanulóink. Sajnos ennek oka a nem megfelelő 

családi háttérben, a megfelelő minták hiányában keresendő. Mivel erre kevés 
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hatásunk lehet, feladatunk, hogy minél több részt vállaljunk tanulóink iskolai 

nevelésében.  

Ennek alapja lehet a tanulók neveltségének feltérképezése, mérése, ezek módját az 

idei tanévben kellene kialakítanunk. Fontos feladatunk az elvárható viselkedési 

normák megfogalmazása, megismertetése a diákokkal és szüleikkel, majd ezt 

követően motiválásuk a helyes viselkedésre. Ennek színterei lehetnek az 

osztályfőnöki órák és a célzott foglalkozások, de egyéb tanórákon is lehetne erre időt 

szánni. Emellett intézményi motivációs programokra, a helyes viselkedés 

méltánylására is keresnünk kell a lehetőséget. 

A nevelési célkitűzéseinkhez jól illeszkedik a korábban elkezdett szociális tanulás is, 

ezért érdemes gondolkodnunk ennek szélesebb körű alkalmazásáról. 

III. Egyéb feladatok 

1. Az új Nemzeti alaptanterv intézményi bevezetésének folytatása  

A tanévkezdés feladata a helyi tantervek alapján a tantárgyi tanmenetek 

kidolgozása, a követelményekhez igazodó témazáró feladatok és mérőeszközök 

összeállítása az érintett évfolyamokon. 

2. A szakmai oktatás szervezése, támogatása 

Legnagyobb feladatot a turizmus-vendéglátás ágazati szakmák szakirányú képzési 

helyszíneivel való hatékony együttműködés kialakítása jelenti. Ehhez kapcsolódóan 

el kell készítenünk a képzési programokat újabb három szakma vonatkozásában. 

Emellett fel kell készülnünk a tizenegyedik évfolyamot záró szakmai vizsgára is. 

3. Az óvodai nevelőmunka támogatása, feltételeinek biztosítása 

 A tavalyi tanévben fejlődésnek indult az óvodával való együttműködés, amelyet az 

idén is szeretnénk szorgalmazni. Az iskolakészültség javítása, az óvoda-iskola 

átmenetből adódó nehézségek kezelése érdekében nagyobb teret kívánunk szánni 

a szakmai egyeztetéseknek, képzéseknek.  

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, hogy valamennyi szükséges feltételt 

biztosítsunk ahhoz, hogy az óvoda modern, igényes, az elvárásoknak minden 

tekintetben megfelelő létesítménnyé váljon, ahol magas színvonalú szakmai munka 

biztosítja az óvodások teljes körű, eredményes nevelését és személyiségfejlesztését 

a hátránykompenzáció, a felzárkóztatás, a szociális nevelés és a tehetséggondozás 

során.  
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4. A hiányzások csökkentése, figyelem a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókra 

Figyelmet kell fordítani továbbra is a hiányzások csökkentésére, különösen az alsó 

tagozaton, ahol sokat nőtt az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma tavaly. Bár 

eddig kevésbé volt célravezető, szorosan együtt kell működnünk a hatóságokkal. 

Fontos lenne megőriznünk a lemorzsolódási mutatónk kedvező eredményét, ezért 

következesen kell folytatnunk ezirányú tevékenységünket. 

5 A tanulmányi eredmények javítása, a bukások csökkentése 

Az idei tanévben szeretnénk megőrizni a bukások terén elért eredményeinket. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alsó tagozatra, mert tavaly a második évfolyamon 

szokatlanul magas volt a bukások száma, különösen a sokat hiányzó tanulók közül 

buknak sokan. Megoldás lehet a minimum követelmények számonkérése, a tanulási 

utak alkalmazása, melynek során a tanulók fejlődését négy évre vonatkozóan 

együttesen kezelhetjük. 

Felső tagozaton is fontos a képességszintek figyelembevétele, a differenciált 

tananyag közvetítés, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek súlypontozása. 

Diákjaink teljesítményének növekedéséhez szükségesnek tartjuk a tanulási 

motiváció fejlesztését, például azzal, hogy segítjük diákjainkat jövőképük, céljaik 

reális kialakításában. Tehetséges tanulóinkat szeretnénk bátorítani iskolai és külső 

tanulmányi versenyeken való részvételre. 

Hamarosan elkészül az eddigi ösztönző célú kezdeményezéseink, módszereink 

újakkal kiegészített rendszerbe foglalása. Motivációs programunk segítséget jelent 

a pedagógusoknak a tanulók pozitív befolyásolásához, fegyelmezéséhez, és a diákok 

is láthatják a pozitív hozzáállás hasznosságát. 

Újabb lehetőségeket keresünk a pozitív teljesítmények elismerésére, középpontba 

állítására, a megfelelő hozzáállású tanulóink méltánylására. 

6. Sávos oktatás  

Az idei tanévben a felsős évfolyamok mellett az alsó tagozaton is tervezzük a sávos 

órákat angol, német és matematika tárgyakból. 
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7. A negyedik-ötödik évfolyam közötti átmenet segítése 

Ez előző évekhez hasonlóan folytatjuk az ötödikes tanulók támogatását, nagyobb 

hangsúlyt kívánunk viszont helyezni a közösségépítésre és a tanulásmódszertan 

oktatására. 

8. A korábban bevezetett új pedagógiai módszerek alkalmazása 

Az elmúlt években sokat hangsúlyoztuk a pedagógiai szemléletváltás, az innovatív 

gondolkodás fontosságát, hogy megfelelő válaszokat adhassunk a megváltozott 

körülmények kihívásaira. Ezért kerestük folyamatosan azokat a pedagógiai 

módszereket, újszerű megoldásokat, amelyekkel munkánkat eredményesen 

végezhetjük. A bevezetett módszerek mellett nyitottak vagyunk további újításokra 

is. 

Komplex Instrukciós Program  

Egyelőre megtorpant ugyan a program alkalmazása pedagógusaink jelenlegi 

leterheltsége miatt, de mégis fontosnak tartjuk, hogy jelen legyen az 

intézményünkben, hogy esetleg később nagyobb teret szánhassunk neki.  

A program elsődlegesen ajánlott a tanulók neveléséhez, a kommunikáció 

fejlesztéséhez, a differenciáláshoz. 

Arizona-program 

Bár eddig nem sikerült meghonosítani az eredeti programot, továbbra is 

hatékonynak tartjuk a magatartási problémák, konfliktusok kezelésére, így látjuk 

létjogosultságát intézményünkben. Ezért ebben az évben is folytatjuk a program 

alkalmazását. 

Szociális tanulás 

Nevelési célkitűzéseinkhez jól kapcsolódik a szociális tanulás program, amely 

kiválóan alkalmas a szabálykövető magatartás kialakítására, elengedhetetlen a 

szociális kompetenciák fejlesztéséhez. Éppen ezért szorgalmazzuk a program 

alkalmazásának szélesítését. 

A tanulásmódszertan oktatása 

Indokoltnak látjuk a tanulásmódszertan oktatásának folytatását, kiterjesztését egyre 

több évfolyamra, hogy a tanulásmódszertani elemek jelen legyenek tanulóink 
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mindennapi gyakorlatában és segítse őket a tanulási folyamatban. Különösen 

fontosnak tartjuk ezt az ötödik évfolyamon, de nagy hangsúlyt kellene kapnia a 

gimnáziumban is. 

Gamifikáció 

Hasznosnak tartjuk a játékok alkalmazását a tanórákon. Amellett, hogy érdekessé 

tehetjük azokat, sikerekhez is juttathatjuk a kevésbé motivált tanulókat, így javulhat 

a tanuláshoz való hozzáállásuk. Az ezirányú képzésen részt vett kollégák 

segítségével szeretnénk népszerűsíteni pedagógusaink körében a gamifikáció 

alkalmazását. 

9. Az osztályfőnöki munka erősítése 

Intézményi célkitűzéseink megvalósításában, oktató-nevelő munkánk 

hatékonyságának, eredményességének növelésében kiemelt szerepet szánunk az 

osztályfőnökök munkájának. Fontos elvárás feléjük az osztályfőnöki órák hatékony 

kihasználása, a nevelés, a közösségformálás, a tanulmányi eredmények nyomon 

követése, szükség szerint a fejlesztések koordinálása. Az idei tanévben a belső 

ellenőrzési tervünkbe beépítjük az osztályfőnöki órák látogatását is. 

Mivel a belső gondozói iroda nem tudja átvenni, csak segíteni az osztályfőnökök 

feladatait, továbbra is nekik kell foglalkozni a hiányzások, magatartás-problémák 

kezelésével. 

10. A napközi, tanulószoba szervezése 

Megoldandó feladat az egységes szokásrend, a viselkedési szabályok kialakítása, és 

azok következetes betartatása. Problémát jelent a tanórák és a napközi közötti 

időszakban a tanulók fegyelmezetlensége, erre megoldást jelenthet a gyűjtőcsoport 

szervezése. Bár tavaly nem volt működőképes, igény esetén nyitottak vagyunk 

tanulószoba szervezésére tehetséges tanulóinknak. 

11. A gimnáziumi oktatás szakmai fejlesztése 

Legnagyobb kihívás a gimnáziumban a tanulók motiválatlansága, ezért pedagógiai 

tevékenységünkben főszerepet kell kapnia az erre megoldást jelentő 

módszereknek. Az általános iskola mellett a gimnáziumban is fontos szerepet kell 

kapnia a módszertani változatosságnak, a számonkérések megújításának, a 

differenciálásnak. Emellett törekednünk kell az érettségire való eredményes 

felkészülésre, a négy év alatti tevékenységünket alapvetően az érettségi 

követelményekhez kell igazítanunk. 
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12. Az olvasás népszerűsítése, az olvasási képesség, készség és szókincs 

fejlesztése 

A könyvtár megújult működése, az iskolaújság, az előző tanévek programjai, 

kezdeményezései pozitív változásokat hoztak tanulóink olvasáshoz való 

viszonyában. Ezeket folytatva, az olvasás népszerűsítésére újabb lehetőségeket 

szeretnénk kínálni a tanulóknak, és keressük a szókincsfejlesztés további 

lehetőségeit is. 

13. Versenyek szervezése 

A tehetséggondozásában nagy jelentőséget tulajdonítunk a versenyeken való 

részvételnek, ezért kezdeményezzük, hogy egyre több iskolai versenyen adjunk 

lehetőséget tanulóinknak a megmérettetésre, és emellett képviseljék iskolánkat 

rangos, külső szervezésű tanulmányi és egyéb versenyeken. 

Egyre nagyobb lehetőséget szeretnénk biztosítani a tanórai kereteken kívül is a 

versenyekre történő eredményes felkészülésre az idén. 

14. Szakmai képzések támogatása 

Szakmai napjainkon, programjainkon elsősorban kiemelt feladatainkhoz szeretnénk 

kapcsolódni, de újra teret kívánunk adni a kollégáinknak, hogy bemutassák azokat 

kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat, amelyek érdemesek szélesebb körű 

alkalmazásra. 

Emellett lehetőségeink szerint támogatjuk az intézmény érdekeit szolgáló külső 

képzéseket is. 

15. A mentorprogram szélesítése (diákok, új kollégák) 

Nagyon hasznosnak tartjuk a tanulási nehézséggel küzdő, vagy egyéb szempontból 

nehezen haladó tanulók mentorálását, meggyőződésünk, hogy a kialakult bizalmi 

viszonyban a tanulásban nyújtott segítségen túlmenően támogathatjuk őket 

problémáik leküzdésében is. A kollégák mellett, az erre nyitott tanulóinkat is 

szeretnénk bevonni, hogy tanulópárként segítsék az erre rászoruló társaikat. 

Az idén és az elmúlt tanévben érkezett pedagógusok beilleszkedését szeretnénk 

segíteni a számukra szervezett szakmai beszélgetésekkel, tájékoztatókkal. Emellett 

számítunk a kollégák támogatására is. 
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16. Az iskolai szociális tevékenység koordinálása 

Örülünk, hogy már eddig is nagyon sok tanulónak sikerült segítséget nyújtani ruha- 

és egyéb adományokkal. Mivel egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális 

tevékenységünk iránt, ezért szeretnénk újabb adománygyűjtéseket szervezni.  

Feladatunknak érezzük, hogy tanulóinkat az egymás iránti felelősségvállalásra, 

szükség szerinti segítségnyújtásra neveljük. 

17. A marketing tevékenység, partneri kapcsolatok erősítése 

A marketing és a kommunikáció során törekednünk kell az iskolai élet valamennyi 

területének bemutatására, a tanulók, szülők, érdeklődők folyamatos 

tájékoztatására. Igyekeznünk kell a helyi és egyéb médiában való rendszeres 

megjelenésre. Lehetőségek szerint továbbra is részt kívánunk venni iskolai és egyéb 

programok szervezésében, szeretnénk kapcsolatot tartani más intézményekkel. 

Lényeges feladatunknak tekintjük, hogy a kommunikációs csatornákon keresztül 

minden érdeklődő megkaphassa a szükséges tájékoztatást intézményünk 

tevékenységéről, működéséről és eredményeiről. Folyamatosan igyekszünk 

feltölteni az aktuális információkat a megújult weblapunkra és facebook oldalunkra. 

A tanév elejére elkészült  az óvodánk honlapja is. 

Az idei tanénben is szeretnénk közreműködni a Martinkatrail közösségi futóverseny 

sorozat szervezésében. 

18. A középfokú képzés népszerűsítése 

Intézményi érdekünk a középiskolás diákjaink számának növekedése, melynek 

érdekében továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni a gimnázium és a 

szakképzés népszerűsítésére. Ebben számítunk jelenlegi középiskolásainkra. 

19. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések és a pedagógus 

minősítések előkészítése, és a tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos 

feladatok koordinálása, segítése 

Az idei tanévben az előzetes tájékoztatás szerint vezetői és intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre kerül sor. Emellett a pedagógus minősítési eljárásban több kollégánk is 

érintett. Az idén tavasszal a pedagógusminősítési eljárásra jelentkezett kollégáinkat 

szeretnénk segíteni a sikeres felkészülésükben. 
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IV. Kiemelt programjaink 

1. Pályázatok 

• Digitális fejlesztés EFOP 3.2.3-17 (fenntartási időszak) 

• Útravaló pályázat 

• „Határtalanul” pályázat 

2. Témahetek, témanap 

• Kódolás hete – EU Code Week: 2022. október 11-25. 

• „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6-10.  

• Digitális témahét: 2023. március 27-31. 

• Költészet hete: 2023. április 12-18. 

• Fenntarthatósági témahét: 2023. április 24-28. 

• Magyar Diáksport Napja: 2022. szeptember 30. 

3. Iskolai rendezvények, ünnepségek 

• Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap: 2022. szeptember 1. 

• Művészeti iskola tanévnyitó ünnepsége: 2022. szeptember 2. 

• Karácsonyi ünnepség: 2022. december 21. 

• Rákóczi-hét: 2023. március 22-27. 

• Pedagógusnap: 2023. június 1. 

• Művészeti iskola tanévzáró ünnepség: 2023. június 9. 

• Ballagási ünnepség: 2023. június 17. 

• Tanévzáró ünnepség: 2023. június 23. 

V. A tanítási év 

• Az első tanítási nap:   2022. szeptember 1. 

• Alapfokú művészeti iskolában:  2022. szeptember 5. 

• Az első félév lezárása:  2023. január 20. 

• Az utolsó tanítási nap:  2023. június 15. 

• Ágazati alapvizsga:   2023. június 01-15. 

• Érettségi vizsgák: (írásbeli): 2023. május 08-19. 

    (szóbeli): 2023. június 26-27. 
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VI. Tanítási szünetek 

• Őszi szünet:  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 07. 

• Téli szünet:  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 03. 

• Tavaszi szünet: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 05. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 12. 

VII. Rendkívüli munkanap 

• 2022. október 15. (szombat) áthelyezett munkanap 

• 2022. október 31. (hétfő) pihenőnap 

VIII. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

• Félévi értekezlet, Szakmai nap: 2023. február 03. 

• Pályaorientációs nap, Mesterségek napja: március 

• Madarak és fák napja: 2023. május 9. 

• Diákönkormányzati nap: 2023. május 26. 

• Érettségi szünet, közösségi nap (középiskola): 2023. május 08-10. 

IX. Tervezett nevelőtestületi értekezletek 

• Éves munkaterv elfogadása: 2022. szeptember 15. 

• Félévi osztályozó értekezlet: 2023. január 23.  

• Félévi értékelő értekezlet: 2023. február 3. 

• Év végi osztályozó értekezlet 8. évfolyam: 2023. június 12. 

• Év végi osztályozó értekezlet: 2023. június 16. 

• Tanévzáró értekezlet: 2023. június 30. 
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X. Szülői értekezletek, fogadóórák 

Alsó tagozat 

• 2022. szeptember 1-7. 

• 2022. december 6-9. 

• 2023. május 8-12. 

Felső tagozat 

• 2022. szeptember 8-9. 

• 2022. december 1-2. 

• 2023. május 4-5. 

A pedagógusok fogadóóráinak időpontját rögzítjük az elektronikus napló felületén, 

illetve közzétesszük az iskola honlapján. 

XI. Iskolai megemlékezések 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

• 2022. október 06. - Műsor az iskolarádión keresztül 

Az 1956. évi forradalom kezdetének és a Magyar Köztársaság 

kikiáltásának ünnepe 

• 2022. október 22. - Iskolai ünnepség 

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól  

• 2023. február 24. - Műsor az iskolarádión keresztül 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének ünnepe 

• 2023. március 14. - Iskolai ünnepség 

A holokauszt áldozatainak emléknapja 

• 2023. április 13. - Megemlékezés az iskolarádión keresztül 

Nemzeti Összetartozás Napja 

• 2023. június 02. - Műsor az iskolarádión keresztül 
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XII. Tanulói mérések 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálat 

• A mérésben érintett tanulók körének meghatározása: 

2022. október 14. 

• Jelentés az érintett tanulók számáról: 2022. október 28. 

• A mérések elvégzésének határideje: 2022. december 9. 

NETFIT-mérés 

• 2023. január 09-május 12.  

Kompetenciamérés 

• Bemeneti mérés: szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciák (6., 8., 10. évfolyam) - 2022. szeptember 26 - november 30. 

• Bemeneti mérés: idegen nyelvi mérés (6., 8. évfolyam) - 2022. szeptember 

26 - november 30. 

• Kimeneti mérés: szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciák (6-11. évfolyam) – 2023. március 6 -június 09. 

• Kimeneti mérés: idegen nyelvi mérés (6 - 8. évfolyam) – 2023. március 6 – 

június 09. 

Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés (4-5. évfolyam) 

• Bemeneti mérés: - 2022. szeptember 26 - november 30. 

• Kimeneti mérés: – 2023. március 6 -június 09. 

A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a nyolcadikos 

tanulók számára:  

• 2022. szeptember 19-október 10. 

XIII. Tanulmányi versenyek 

• „Litteratum” angol/német nyelvi verseny 

• OÁTV országos angol tanulmányi verseny 

• London Bridge angol nyelvi verseny 

• ELT Hungary angol nyelvi verseny 

• Idegen nyelvű vers- és prózamondó megyei verseny (angol-német) 

• Babszem Jankó területi mesemondó verseny 
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• Benedek Elek népmesemondó verseny 

• Méliusz mesemondó verseny 

• Arany János helyesíró verseny 

• Bolyai anyanyelvi csapatverseny 

• Bolyai matematika csapatverseny 

• Bolyai természettudományi verseny 

• Hevessy György országos kémiaverseny 

• „Kenguru” nemzetközi matematikaverseny 

• Zrínyi Ilona matematikaverseny 

• Varázsceruza megyei helyesíró verseny 

• CodeWeek IVS verseny 

• HÓDítsd meg a biteket! országos informatikai készség verseny 

• Diákolimpiai versenyek 

• TITOK történelmi verseny 

XIV. „Hívogat az iskola” beiskolázási programsorozat 

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósítása 

Mindkét intézmény feladata az átmenet problémáival való foglalkozás, annak 

megkönnyítése. Az együttműködés során célunk egymás munkaterveinek 

egyeztetése az átmenetben érintett területeken. 

Feladataink 

• Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése 

• Hatékony együttműködés az óvoda és iskola pedagógusai között. 

Folyamatos szakmai tapasztalatcsere, szakmai támogatás.  

• Az óvodás és a kisiskolás kor egységes pedagógiai folyamatként történő 

kezelése. 

• Az iskolába kerülő nagycsoportos óvodások és szüleik számára megfelelő 

tájékoztatást nyújtani iskolánk célkitűzéseiről, feladatairól, az első 

évfolyamon folyó nevelő-oktató munkáról.  

Kiemelt területek az átmenet nehézségeinek csökkentésére 

• a képességek fejlettségi állapotának feltérképezése 

• elfogadó, segítő szemlélet 

• folyamatos motiváció alkalmazása a tanórákon 

• sikerélményhez juttatás, pozitív értékelés 
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• szülőkkel való napi kapcsolattartás 

• együttműködés a fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógussal, 

pszichológussal, logopédussal 

• szöveges értékelés 
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„Hívogat az iskola” beiskolázási program az óvoda-iskola átmenetet 

megkönnyítő éves programterv 

Időpont Feladat Felelős, résztvevők Várható eredmény 

2022. 

szeptember 

„Leskelődő” 

iskolaelőkészítő 

csoport 

kialakítása 

Ferencz Viktória 

Bujdosó Tiborné 
 

A nagycsoportos tanulók 

a csoportban folyó 

munkának köszönhetően 

zökkenőmentesen kezdik 

az első osztályt 

2022.  

október 24-25. 
 

Óvónők 

látogatása az 

elsős 

osztályokban 

alsós igazgatóhelyettes 

első osztályos tanítók 

óvónők 

Az óvónők tájékozódnak 

az elsősök iskolai 

beilleszkedéséről, 

munkájáról 

2022.  

november 09. 

14 óra 

Az óvoda-iskola 

átmenetet segítő 

szakmai 

megbeszélés 

alsós igazgatóhelyettes 

óvónők 

tanítók 

fejlesztőpedagógusok 

logopédus 

Az óvónők tájékozódnak 

az első osztályos tanulók 

iskolai beilleszkedéséről, 

a képességvizsgálat 

eredményeiről. A tanítók 

betekintést kapnak a 

leendő elsősökről, az 

óvodai bemeneti mérés 

eredményeiről 

2023. 

február 20. 

17 óra 

Tájékoztató szülői 

értekezlet a 

leendő elsős 

tanulók szüleinek 

a beiratkozással 

kapcsolatban 

igazgató 

alsós igazgatóhelyettes 

leendő elsős tanítók 

A szülők a tájékoztatás 

során megismerik a 

beiratkozással 

kapcsolatos ügyintézést, a 

Hit és erkölcstan tantárgy 

egyházi oktatóit. 

Kiosztásra kerülnek a 

jelentkezéshez és a 

beiratkozáshoz szükséges 

formanyomtatványok.  

2023. 

február  

23., 27., 28. 

Nyílt hét az 

iskolában 

alsós igazgatóhelyettes 

leendő elsős tanítók 

A tanórák látogatása 

keretében a szülők 

megismerhetik a leendő 

első osztályos 
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8-13 óra osztályfőnökök, tanítók 

pedagógiai munkáját 

2023. 

március 06-07. 

8-11 óra 

Jelentkezési lapok 

leadása 

alsós igazgatóhelyettes A leadott jelentkezési 

lapok alapján 

megtörténik a tanulók 

osztályba sorolása 

2023. 

március 21-24. 

8-10 óra 

Nagycsoportosok 

foglalkozásainak 

látogatása 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős tanítók 

óvónők 

A pedagógusok 

megismerkednek a 

nagycsoportos tanulókkal 

az óvodai foglalkozások 

keretében 

2023. 

április 

Beiratkozás iskolatitkárok Osztályok kialakítása 

 

 

2023.  

június 07. 

Szülői értekezlet alsós igazgatóhelyettes 

leendő első osztályos 

osztályfőnökök, tanítók 

 

A leendő első osztályok 

névsorának ismertetése. 

Az osztályfőnökök szülői 

értekezlet keretében 

tartanak tájékoztatást az 

elkövetkező tanév 

feladatairól 

2023. 

június 23. 

A leendő első 

osztályosok 

játékos 

foglalkozás 

keretében 

ismerkednek meg 

a tanítókkal 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős tanítók 

óvónők, nagycsoportos 

tanulók 

Átmenet megkönnyítése, 

félelem nélküli 

iskolavárás. Pozitív 

élmények közös átélése 
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XV. Iskolai nyílt napok 

Alsó tagozat 

• 2023. február 21-24. 

 

Középiskola 

• 2022. november 25. 

 

Művészeti Iskola 

• 2023. február 20-24. 

XVI. Osztályok 

Osztály Létszám (fő) Osztályfőnök 

1. a 25 Tóthné Tencler Judit 

1. b 25 Máté Adrienn 

1. c 25 Tóth-Laboncz Attila 

1. d 25 Kunsági Zsuzsa 

1. e 25 Molnár Mónika 

2. a 25 Kőszeginé Pótor Erika 

2. b 24 Kormányné Kalácska Edit 

2. c 25 Vastagné Szűcs Gabriella 

2. d 24 Maszlagné Kulcsár Zita 

3. a 22 Baráth Endréné 

3. b 20 Nagy Krisztina 

3. c 22 Regeléné Jámbor Andrea 

3. d 21 Dr. Kovács Tamásné 

4. a 22 Gyöngyösiné Sepsi Tünde 

4. b 21 Veszelinovné Rása Mónika 

4. c 20 Molnár Orsolya 

4. d 24 Janócsiné Luczi Klára 

5. a 21 Nagyné Huszin Andrea 

5. b 22 Bacskainé Czap Ildikó 

5. c 22 Pálfi Beáta 

5. d 22 Erdélyi Ágnes 

6. a 22 Sümegi Ferenc 

6. b 20 Balázs Bernadett 

6. c 24 Gyimesi Mária 

6. d 22 Vojcskóné Görgei Edit 
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6. e 22 Bordás Ildikó 

7. a 23 Márkusné Lévai Eszter 

7. b 25 Borsos Tamás 

7. c 23 Szilágyi Erzsébet 

7. d 24 Kiss Gergely 

8. a 21 Vékony Andrea 

8. b 22 Mósdis Tamás 

8. c 21 Ferenc Viktória 

8. d 21 Hamarné Helmeczi Katalin 

9. A 26 Demeter Zsolt 

9. G 10 Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa 

10. A  20 Vilmányi András 

10. B 21 Vadászné Szőke Magdolna 

10. G 22 Elekné Nagy Anikó 

11.A 25 Vadász Zoltán 

11. G 11 Kincsesné Kirtyán Mária 

12. G 14 Zachar Zoltánné 

XVII. Iskolai szakkörök 

Alsó tagozat 

német nyelvi Bányainé Pálfi Beáta 

 
angol nyelvi Regeléné Jámbor Andrea 

angol nyelvi Sümegi Ferenc 

angol nyelvi Balázs Bernadett 

angol nyelvi Vojcskóné Görgey Edit 

labdarúgás fiú-lány 1-2 Borsos Tamás 

labdarúgás fiú 3-4 Borsos Tamás 

Felső tagozat 

matematika előkészítő  Hamarné Helmeczi Katalin 

magyar előkészítő  Módis Tamás 

magyar előkészítő Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa 

magyar előkészítő Barta Gergely Györgyné 

magyar előkészítő Éles Piroska 

magyar előkészítő Zachar Zoltánné 

történelem Nagyné Huszin Andrea 

kerámia Baloghné Szűcs Emma 

labdarúgás fiú 5-6-7-8 Kórász Sándor 

kosárlabda Vass György 

robotika Zachar Zoltánné 

kémia Elekné Nagy Anikó 
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kreatív órák Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa 

XVIII. Iskolai sportkör szakmai programja 

Az iskolai sportkörön belül a 2022/2023-as tanévben az alábbi csoportok működnek: 

• labdarúgás, fiú, leány 1-2. osztály 

• labdarúgás, fiú 3-4. osztály 

• labdarúgás, fiú 5-6. osztály 

• labdarúgás, fiú 7-8. osztály 

• kosárlabda 

A sportkörben való sportolás legfeljebb heti két órában beszámítható a 

mindennapos testnevelés időtartamába. 

Az iskolai sportkör célja és feladata  

• Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzési lehetőség nyújtása.  

• A mindennapos testedzés biztosítása. 

• Az egészséges életmódra nevelés, a testi lelki egészség megőrzése. 

• Az egyesületi foglalkoztatási rendszeren kívüli, sportklubokban 

rendszeresen nem sportoló diákok bevonása a sportköri munkába. 

• A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos 

eltöltésének, a rekreációnak a biztosítása. 

• A tanintézményen belül a diákok számára házi bajnokságok, 

sportprogramok szervezése, lebonyolítása. 

• Tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való 

irányítása. 

• Diákolimpiai eseményeken, valamint egyéb sporteseményeken iskolánk 

hírnevének öregbítése. 

Tervezett események 

október-november 

Intézményi Bozsik-torna, Nyíradony 

minden korosztály 

november-december 

 Diákolimpia futsal körzeti verseny 

IV-es korcsoport, 7-8. osztály fiú 

január-február-március 
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 Rákóczi-kupa házi bajnokság 

 3-4-5-6-7-8 évfolyamokon, fiú-leány csapatok 

március-április-május 

Diákolimpia körzeti versenyek 

labdarúgás I-II-III-IV-es korcsoportok fiúk, IV-es korcsoport lányok  

április-május 

 Intézményi Bozsik-torna 

 tavaszi időszak Nyíradony, minden korosztály 

 Bozsik évzáró fesztivál, Telki, IV-es korcsoport fiú 

XIX. Humán erőforrás 

Munkavállalók 

Az intézmény munkavállalóinak száma jelenleg 146 fő + 9 fő közfoglalkoztatott. A 90 

fő pedagógus közül 17 óraadóként látja el feladatát, és 39 fő nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott. Logopédusként 1 fő, fejlesztő pedagógusként 2 fő 

dolgozik az intézményben. A nevelő-és oktató munkát közvetlenül 15 alkalmazott 

segíti. 

Emellett 3 fő karbantartó, 9 fő takarító, 1 fő konyhai dolgozó, 4 fő ügyviteli dolgozó, 

9 fő közfoglalkoztatott és 7 fő rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott 

munkavállaló áll alkalmazásban. 

Intézményvezetés 

Igazgató     Bujdosó Tibor 

Igazgatóhelyettesek    Földvári Istvánné 

     Oroszné Győri Magdolna 

     Sándorné Sas Ildikó 

     Jakubecz Sándor 

     Nábrádi Mihály 
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Munkaközösség-vezetők 

Alsó tagozat 

magyar    Ferencz Viktória 

matematika    Janócsiné Luczi Klára 

 

Felső tagozat 

magyar-történelem   Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa 

matematika    Hamarné Helmeczi Katalin 

természettudományi  Kincsesné Kirtyán Mária 

idegen nyelvi    Szilágyi Erzsébet 

 

Alsó és felső tagozat 

vizuális kultúra-életvitel és  

gyakorlat-környezet   Vastagné Szűcs Gabriella 

testnevelés    Vadászné Szőke Magdolna 

informatika    Zachar Zoltánné 

mérés-értékelés   Elekné Nagy Anikó 

 

XX. Részletes programok 

Időpont Program, rendezvény Munkaközösség Felelős  
SZEPTEMBER       

szeptember 01. Tanévnyitó ünnepség   Igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

szeptember 01. Első tanítási nap     

szeptember 02. Az Alapfokú Művészeti 

Iskola tanévnyitó 

ünnepsége 

művészeti Jakubecz Sándor  

szeptember  Szintfelmérő mérések  szaktanárok 
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2. hetében elvégzése 

szeptember 05. Első tanítási nap az AMI-

ban 

    

szeptember 06. Bemeneti mérés: olvasás 

– szövegértés 

magyar alsó munkaközösség-

vezető, tanítók 

szeptember  

01-07. 

Szülői értekezlet  

Alsó tagozat 

 osztályfőnökök 

szeptember  

08-09. 

Szülői értekezlet  

felső tagozat 

 osztályfőnökök 

szeptember 07. Bemeneti mérés: írás – 

nyelvtan, helyesírás  

magyar alsó munkaközösség 

vezető, tanítók 

szeptember 09. Mk. ülés 2:  

éves munkaterv 

elkészítése, tanmenetek 

ellenőrzése  

elfogadása 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

szaktanárok 

szeptember 11. Mk. ülés 3: éves 

munkaterv elkészítése, 

elfogadása  

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

szeptember 12. DÖK munkaterv 

elkészítése 

alsós, felsős DÖK Módis Tamás 

Földiné Jakab Edit 

szeptember 15. Éves munkaterv 

elfogadása 

  

szeptember  

16 - 22. 

Nemzetközi Mobilitás 

Hét 

Autómentes nap 

környezeti nevelés Vastagné  

Szűcs Gabriella 

szeptember 22. Bendegúz országos 

levelezős versenyek 

elindítása, nevezések 

bonyolítása 

magyar alsó         Pálfi András Istvánné 

szeptember 28. Munkaközösségi 

foglalkozás 

Mérések 

tapasztalatainak 

megbeszélése 

magyar alsó         munkaközösség vezető            

szeptember 28-

tól október 15-ig 

A NÉPMESE HETE 

Benedek Elek emlékére: 

magyar alsó 

 

Tóthné Szathmári Irén 

Pálfi András Istvánné 

tanítók 
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1-4. évfolyam Napi egy 

mese elolvasása,  

illusztráció készítése 

zenehallgatás mellett 

„BENEDEK ELEK NAPOK” 

projekt 

 

szeptember 30. a Népmese napja magyar-történelem Szabóné  

Kozma Zsuzsa 

szeptember 30. 

október 1. 

Kutatók éjszakáján való 

részvétel 

tanulócsoportokkal 

természettudo- 

mányi 

Elekné Nagy Anikó 

szaktanárok 

szeptember 30. Magyar Diáksport Napja testnevelés Vadászné Szőke 

Magdolna 

szeptember „Leskelődő” 

iskolaelőkészítő csoport 

kialakítása 

Ferencz Viktória 

Bujdosó Tiborné 

 

A nagycsoportos 

tanulók a csoportban 

folyó munkának 

köszönhetően 

zökkenőmentesen 

kezdik az első osztályt 

szeptember Szakkörök beindítása, 

szervezése 

környezeti nevelés szaktanárok 

szeptember DÖK képviselők  

megválasztása 

 DÖK Földiné Jakab Edit  

osztályfőnökök 

szeptember DÖK megbeszélés  

DÖK SzMSz ismertetése 

 DÖK Földiné Jakab Edit 

DÖK képviselők 

szeptember Faliújság gondozásának 

megszervezése 

 

 DÖK Földiné Jakab Edit 

Kovácsné Nagyházi Á. 

szeptember Folyosói ügyelet 

megszervezése a 3-4. 

osztályos tanulók 

bevonásával  

 DÖK Földiné Jakab Edit 

osztályfőnökök 

szeptember Mérésekhez a 

regisztrációk elvégzése 

mérés-értékelés Oroszné Győri 

Magdolna 

 

szeptember tanmenetek meglétének 

ellenőrzése 

 Janócsiné Luczi Klára 
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bemeneti mérések 

megírása, kiértékelése, 

összesítők leadása 

matematikát tanítók 

Sándorné Sas Ildikó 

szeptember Tanulási képesség 

vizsgálat (szűrés) 

Logopédiai szűrés 

Meixner-vizsgálat 

Edia mérések 

előkészítése 

Alsó tagozat bemeneti 

mérések 

Felső tagozat mérések 

mérés-értékelés fejlesztők 

Nagy Eszter 

Kondorné Tóth Mónika 

Földiné Jakab Edit 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Ferencz Viktória 

Hamarné Helmeczi 

Katalin 

Dr. Szabóné Kozma 

Zsuzsa 

szeptember Munkaközösség alakuló 

ülés: éves munkaterv 

összeállítása, a szakmai 

munkával kapcsolatos 

elvárások megismerése, 

a szakkörök, 

tehetséggondozó és 

felzárkóztató 

foglalkozások felosztása, 

beosztása. 

matematika felső 

 

 

Hamarné Helmeczi 

Katalin  

 

szeptember 

 

Egyeztető megbeszélés 

A tanév indításával 

kapcsolatos feladatok 

elvégzése, megbeszélése, 

megoldása. 

A bemeneti mérés 

megíratása.  

 

Központi bemeneti  

mérés  

idegen nyelvi  

 

 

 

 

 

 

 

 

a munkaközösség 

valamennyi tagja 
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2022. szeptemberétől 

november 30-ig 6. és 8. 

évfolyamon 

szeptember Atlétika Ügyességi 

Csapat Bajnokság 

testnevelés Borsos Tamás 

szeptember mezei Futó Diákolimpia testnevelés Borsos Tamás 

szeptember Hangszerbemutató 

elsősöknek 

művészeti szaktanárok 

szeptember Táncház az elsősöknek művészeti Jeremiás Balázs 

Ceglédi-Csovban 

Renáta 

szeptember Megbeszélés. Zene 

világnapján 

lebonyolítandó 

programok 

megbeszélése 

művészeti intézményegység-

vezető 

OKTÓBER    

október 01. Zene világnapja: reggel 

zenés megemlékezés az 

iskolarádión keresztül, 

Délutáni Kiskoncert 

művészeti Radovics-Méder Lili 

szaktanárok 

október 04. Állatok világnapja környezeti nevelés osztálykeretben 

október 06.  Megemlékezés az aradi 

vértanúkról, 

műsor az iskolarádión 

keresztül 

magyar-történelem Módis Tamás 

október 08. Madármegfigyelő 

világnap MME 

környezeti nevelés osztálykeretben 

 

október 08-23. CodeWeek 

programsorozat 

(részletes program 

későbbiekben) 

informatika Zachar Zoltánné 

október 10. Munkaközösségi 

megbeszélés: 

diagnosztizáló mérések 

eredményei, kimenő 

mérések kidolgozása 

magyar-történelem  Szabóné Kozma Zsuzsa 

október 11-25. Kódolás hete informatika Zachar Zoltánné 
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Tóthné Tencler Judit 

október 14. A mérésekben érintett 

tanulók körének 

meghatározása 

  

október 21. Október 23-ra való 

megemlékezés 

magyar-történelem  Szilágyi Erzsébet 

október 22. Iskolai ünnepség 

Az 1956. évi forradalom 

kezdetének és a Magyar 

Köztársaság 

kikiáltásának ünnepe 

  

október 24-25. Óvónők látogatása az 

elsős osztályokban 

alsós 

igazgatóhelyettes 

első osztályos 

tanítók 

óvónők 

Az óvónők 

tájékozódnak az 

elsősök iskolai 

beilleszkedéséről, 

munkájáról 

október 31. Takarékossági világnap – 

plakátkészítés 

környezeti nevelés osztálykeretben 

október 31 –  

november 04. 

Őszi szünet       

október 2022. október 1. hete 

IKT-s adatbázis 

felülvizsgálata, bővítése 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné  

Kirtyán Mária 

szaktanárok 

október Uzsi-muzsika:  

Szüret jegyében 

művészeti szaktanárok 

október Őszi papírgyűjtés 

Mozilátogatás 

Koszorúzás 

Alsós, felsős DÖK 

 

 

Módis Tamás 

Földiné Jakab Edit 

október Futsal Diákolimpia 

területi selejtezők, 

megyei döntő 

testnevelés  Kórász Sándor 

Vadászné Szőke 

Magdolna 

október Munkaközösségi  

foglalkozás 

• A bemeneti mérés 

eredményeinek  

értékelése 

idegen nyelvi munkaközösség 

valamennyi tagja 

munkaközösség-vezető 
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• A mérés  

eredményeiből  

következő feladatok,  

célok meghatározása, 

beépítése a  

tanmenetbe 

• Az idegen nyelvi mérés 

eredményeinek  

elemzése, feladatok 

meghatározása 

• Fejlesztés területeinek 

kijelölése 

október Évfolyam szintű 

matematika 

diagnosztikus mérések 

témakörökre, témazárók 

elkészítése, ellenőrzése, 

szükség estén 

átdolgozása, órai, 

tanulói feladatlapok 

készítése. 

matematika felső 

 

munkaközösségi tagok 

folyamatosan végzik 

október Országos 

kompetenciamérés  

5., 6., 8., 10. 

évfolyamokon 

matematikából ősszel 

folyamatos beosztás 

szerint 

matematika felső mérési munkacsoport 

október Mozilátogatás tavalyi 

kitűnő tanulók részére 

 DÖK Felsős DÖK  

Földiné Jakab Edit 

október Papírgyűjtés 

 

 DÖK Felsős DÖK 

Földiné Jakab Edit 

október Koszorúzás az október 

23-i városi ünnepségen 

 DÖK Felsős DÖK 

Földiné Jakab Edit 

október Kerékpáros ügyességi 

verseny 

Felsős DÖK Módis Tamás 

október eDia ősz főterület 

mérések 

Országos bemeneti 

mérések 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó, 

Oroszné Győri 

Magdolna 
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NOVEMBER    

november 09. 

 

Az óvoda-iskola 

átmenetet segítő 

szakmai megbeszélés 

alsós 

igazgatóhelyettes 

óvónők 

tanítók 

fejlesztőpedagógus

ok 

logopédus 

Az óvónők 

tájékozódnak az első 

osztályos tanulók 

iskolai 

beilleszkedéséről, a 

képességvizsgálat 

eredményeiről. A 

tanítók betekintést 

kapnak a leendő 

elsősökről, az óvodai 

bemeneti mérés 

eredményeiről 

november 23. Iskolai versmondó 

verseny 1-2. évfolyam 

 

 

 

magyar alsó ZSŰRIZ:    

1. osztály 

Félegyházi Zsuzsa, 

Regeléné Jámbor 

Andrea, Maszlagné 

kulcsár zita 

2. osztály   

Kunsági Zsuzsa, Molnár 

Mónika, Máté Adrienn 

november 23-24. Iskolai versmondó 

verseny 3-4. évfolyam 

 

 

 

magyar alsó ZSŰRIZ:    

3. osztály 

Veszelinovné Rása 

Mónika, Andó Emese, 

Hajdu-Horváth Emese 

4. osztály   

Vastagné Szűcs 

Gabriella, Forgácsné 

Király Ottília, Barát 

Endréné 

november 25. Rendhagyó irodalom óra magyar alsó Máté Adrienn 

november 25. Iskolai nyílt nap 

középiskola 
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november 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás –eDia mérési 

rendszer megismerése, 

tesztmodulok 

alkalmazása, fejlesztő 

feladatok összeállítása.  

Környezetismeret 

tanítása 3. évf. 

környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

tanítók 

november 
 

Rajkai megyei 

futóverseny 

testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Vass György 

Borsos Tamás 

Kórász Sándor 

Mercs Dóra 

november 

 

Színházi előadás 

tervezése az alsós 

napközis csoportoknak 

 DÖK Földiné Jakab Edit 

 

november 

 

Zrínyi Ilona matematika 

verseny, Kenguru 

Nemzetközi matematika 

verseny, Alapműveleti 

matematika verseny 

nevezése 

matematika  

alsó, felső 

 

Hamarné Helmeczi 

Katalin 

Janócsiné Luczi Klára 

november 

 

Kísérleti bemeneti 

mérés 

matematika alsó 4. évfolyamon tanítók 

november 

 

Színházlátogatás Felsős DÖK Módis Tamás 

november 

 

„Akikre büszkék 

vagyunk” 

Felsős DÖK Módis Tamás 

november 

 

eDia ősz  

főterület mérések 

Országos bemeneti 

mérések 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

Oroszné Győri 

Magdolna 

november 

 

Nevezés a Nemzetközi 

Kenguru 

Matematikaversenyre  

matematika felső Hamarné Helmeczi 

Katalin 
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2-8. évfolyamig 

november 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás: szakmai 

munka, a követelmény 

rendszer kidolgozása az 

alsó tagozatos 

matematika 

munkaközösséggel. 

matematika felső 

 

Hamarné Helmeczi 

Katalin 

 

november 

 

Fizika csapatverseny  

8. évfolyamos tanulók  

csapatai részére 

 

természettudo- 

mányi 

Bordás Ildikó 

Erdélyi Ágnes 

november 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

Téma: módszertani 

kérdések megvitatása. 

Az angol nyelvi 

rejtvényfejtő verseny 

iskolai fordulójának 

megrendezése  

On-lion verseny első 

fordulója 1. fordulója 

idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

a munkaközösség 

tagjai 

november 

 

Táncház művészeti Jeremiás Balázs 

Ceglédi-Csovban 

Renáta 

november Megbeszélés. 

Készülődés a karácsonyi 

műsorra. 

művészeti intézményegység-

vezető 

DECEMBER       

december 01-02. Szülői értekezlet 

felső tagozat 

 osztályfőnökök 

december 06-09. Szülői értekezlet  

alsó tagozat 

 osztályfőnökök 

december 06. „Várjuk a Télapót”  DÖK Földiné Jakab Edit 
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december 

második hete 

Karácsonyi vásár – alsó 

tagozat 

 

DÖK Földiné Jakab Edit 

Janócsiné Luczi K. 

4. évfolyam tanulói 

december 21. Karácsonyi ünnepség   Bujdosó Tibor 

december 21. „Ünnepre hangolva” 

Karácsonyi nap a 

gyerekeknek  

DÖK 

környezeti nevelés 

Földiné Jakab Edit 

Vastagné Sz. G. 

december 22 - 

január 02. 

Téli szünet      

december Karácsonyi vásár, 

ajándékok készítése 

osztályonként 

DÖK 

Környezeti nevelés  

Földiné Jakab Edit 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

december DÖK megbeszélés 

 

 DÖK Földiné Jakab Edit 

DÖK képviselők 

december „Cipősdoboz” akció – 

adomány ajándékok 

gyerekeknek 

DÖK Felsős DÖK 

Földiné Jakab Edit 

december Korcsolyázás 

Karácsony-kupa 

labdarúgó torna, tanár-

diák meccs 

Felsős DÖK Módis Tamás 

testnevelők 

december Mikulás ünnepség 

Cipősdoboz 

adománygyűjtés 

Felsős DÖK  

Alsós DÖK 

osztályfőnökök 

december eDia tél főterület 

mérések 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

 

december Matematika felvételi 

feladatok gyakorlása 

matematika felső szaktanárok 

december A fenntartónk által 

hirdetett matematika 

verseny 7-8. 

osztályosoknak 

matematika felső 

 

7-8. évfolyamon 

tanítók 

december On-lion verseny első 

fordulója 2. fordulója 

idegen nyelvi munkaközösség-vezető 
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a 7-8. évfolyamon 

tanító tanárok 

JANUÁR    

január 09-től 

május 12-ig. 

NETFIT-mérés 
 

 

január 3. hete Mk. ülés 3: I. félév 

értékelése 

félévi beszámoló 

elkészítése 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán Mári, 

szaktanárok 

január 3. hete Mk. ülés 3: I. félév 

értékelése 

félévi beszámoló 

elkészítése 

őszi eDia mérések 

elemzése 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

 

január 20. Az első félév lezárása     

január 20. A magyar kultúra 

napjának megünneplése 

magyar-történelem  Módis Tamás 

január 21. Munkaközösségi 

foglalkozás: A félév 

zárása, az első félév 

eredményeinek 

értékelése, 

feladatmeghatározás a 

II. félévre 

magyar alsó 

 

munkaközösség-vezető 

január 23. Félévi osztályozó 

értekezlet 

  Bujdosó Tibor 

január Megbeszélés. Félévi 

vizsgaszervezéssel 

kapcsolatos teendők. 

művészeti intézményegység-

vezető 

január Félévi vizsgák 

szervezése. 

művészeti szaktanárok 

január Uzsi-muzsika:  

Újévi hangverseny 

művészeti szaktanárok 

január DÖK megbeszélés –  

I. félév értékelése 

 

DÖK Földiné Jakab Edit 

DÖK képviselők 
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január 2. munkaközösségi 

foglalkozás: 

féléves tapasztalatok 

tankönyvrendelés 

matematika alsó Janócsiné Luczi Klára 

január Iskolagyűlés – eddig 

megtörtént megyei 

tanulmányi versenyek 

eredményhirdetése 

 

DÖK 

 

Alsós mk. 

 

Földiné Jakab Edit 

 

Mk. vezetők, versenyt 

szervezők 

január Rákóczi Kupa – alsó 

tagozat 

testnevelés  Kormányné Kalácska 

Edit 

január Félévi iskolagyűlés Felsős DÖk MódisTamás 

versenyszervezők 

január Matematika felvételi 

vizsga 8. osztályosoknak. 

matematika felső 8. osztályban tanítók 

január 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás, a 

munkaközösség féléves 

munkájának értékelése, 

II. félév előkészítése 

környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

január Munkaközösségi 

foglalkozás 

• Az I. félév 

eredményességének 

vizsgálata   

• Az esetleges 

sikertelenség, kudarc 

vagy 

eredménytelenség 

okai. Célok, feladatok 

meghatározása 

 

Szóbeli próbaérettségi 

angolból a 11. évfolyam 

tanulóinak 

idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az ott tanító tanárok 

FEBRUÁR       

február 03. Félévi értékelő 

értekezlet, szakmai nap 
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február 03. Idegen nyelvi vetélkedő 

felső tagozaton 

angol/német 

 

idegen nyelvi munkaközösség-

vezető, szaktanárok 

február 06. Félévi munkaközösségi 

foglalkozás: a félév 

tapasztalatainak 

megbeszélése, a 

második félév 

feladatainak 

megtervezése 

magyar-történelem Szabóné Kozma Zsuzsa 

február 20. 

17 óra 

Tájékoztató szülői 

értekezlet a leendő 

elsős tanulók szüleinek 

a beiratkozással 

kapcsolatban 

igazgató 

alsós 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős 

tanítók 

A szülők a tájékoztatás 

során megismerik a 

beiratkozással 

kapcsolatos 

ügyintézést, a Hit és 

erkölcstan tantárgy 

egyházi oktatóit. 

Kiosztásra kerülnek a 

jelentkezéshez és a 

beiratkozáshoz 

szükséges 

formanyomtatványok.  

február  

23., 27., 28. 

8-13 óra 

Nyílt hét az iskolában alsós 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős 

tanítók 

A tanórák látogatása 

keretében a szülők 

megismerhetik a 

leendő első osztályos 

osztályfőnökök, 

tanítók pedagógiai 

munkáját 

február 22. Iskolai mesemondó 

verseny 1-2. oszt. 

 

 

 

magyar alsó ZSŰRIZ:    

1. osztály 

Félegyházi Zsuzsa, 

Regeléné Jámbor 

Andrea, Maszlagné 

Kulcsár Zita 
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 2. osztály   

Kunsági Zsuzsa, Molnár 

Mónika, Máté Adrienn 

február 23. Iskolai mesemondó 

verseny 3-4. oszt. 

 

 

 

 

magyar alsó 3. osztály 

Veszelinovné Rása 

Mónika, Andó Emese, 

Hajdu-Horváth Emese 

4. oszt.  

Vastagné Szűcs 

Gabriella, Forgácsné 

Király Ottília, Regeléné 

Jámbor Andrea 

február 24. Megemlékezés a 

kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól, 

műsor az iskolarádión 

keresztül 

  

február 20-24. Iskolai nyílt nap 

alsó tagozat 

  

február 21-24. Iskolai nyílt nap 

művészeti iskola 

  

február 25. Rendhagyó irodalom óra magyar alsó Máté Adrienn 

február 3. hete Mk. ülés 4: fejlesztési 

lehetőségek a 

kompetencia 

eredmények javítására 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

 

február utolsó 

hete 

Osztályfarsang napközis 

keretben 

 osztályfőnökök 

február Zrínyi Ilona 

matematikaverseny 

matematika Hamarné Helmeczi 

Katalin 

február Rákóczi Kupa – felső 

tagozat selejtezők 

testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Kórász Sándor 

Vass György 
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Borsos Tamás 

február Farsangi álarc és 

plakátkészítő pályázatba 

való segítségnyújtás a 

rajz-technika 

munkaközösség 

munkájába 

 környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

DÖK képviselők 

február Farsangi álarc és 

plakátkészítő pályázatba 

való segítségnyújtás a 

rajz-technika 

munkaközösség 

munkájába 

 környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

DÖK képviselők 

február A tanulók egyéni 

fejlődésének biztosítása 

(alsó tagozaton a 

főtantárgyak 

követelményeinek 

szintezése, a tanulókhoz 

egyénileg szabott 

követelmények, az 

önmagukhoz képest 

elért fejlődés 

értékelése,) 

környezeti nevelés  Vastagné Szűcs 

Gabriella 

február Farsangi ünnepség Felsős DÖK Módis Tamás 

osztályfőnökök 

február „Akikre büszkék vagyunk 

„programsorozat 

Felsős DÖK Módis Tamás 

február Alapműveleti 

matematika 

versenynevezés 4-8. 

osztályosoknak 

matematika felső 

 

Hamarné Helmeczi 

Katalin 

február Próba érettségi 10., 

érettségi előkészítés 12. 

évfolyamon 

matematikából 

matematika felső szaktanárok 

február „Egészségvédelmi 

csapatverseny” 

természettudo- 

mányi 

5-6. évfolyam 

Kiss Gergely 

Szim Richárd 

február Varázstorony interaktív természettudo- Elekné Nagy Anikó 
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csillagászati kiállításon 

való részvétel  

Eger  

mányi szaktanárok 

február Farsangi 

(adománygyűjtő) 

Művészeti-gála, célja 

(később kerül 

meghatározásra, az 

iskola, alapítvány igényei 

alapján) 

művészeti Intézményegység 

vezető 

február Nyílt-hét szervezése 

elsősorban a leendő 

elsősöknek. 

művészeti Intézményegység 

vezető 

MÁRCIUS       

március 05. Nyelvész verseny iskolai 

fordulójának 

lebonyolítása 

magyar alsó Pálfi András Istvánné 

március 06-07. 

8-11 óra 

Jelentkezési lapok 

leadása 

alsós 

igazgatóhelyettes 

A leadott jelentkezési 

lapok alapján 

megtörténik a tanulók 

osztályba sorolása 

március 06-10. „Pénz7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

  munkaközösségi tagok 

március 14. Iskolai ünnepség 

Az 1848-1849-es 

forradalom és 

szabadságharc 

kezdetének ünnepe 

  

március 15. Iskolai /városi/ 

emlékműsor 

megrendezése március 

15.-e alkalmából 

magyar alsó 4. évfolyam tanítói 

március 3. hete Mk. ülés 4: 

„Fenntarthatósági 

témahét” teljes 

összeállítása 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

szaktanárok 

projekthez kapcsolódó 

munkaközösségek 

március 3. hete Mk. ülés 5: Belső 

továbbképzésen 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó és a 

munkaközösség tagja 
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átadható fejlesztési 

lehetőségek a mérések 

eredményeinek 

javítására 

 

március 21-24. 

8-10 óra 

Nagycsoportosok 

foglalkozásainak 

látogatása 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős 

tanítók 

óvónők 

A pedagógusok 

megismerkednek a 

nagycsoportos 

tanulókkal az óvodai 

foglalkozások 

keretében 

március 21-28. Kapcsolódás a Rákóczi- 

hét programjaihoz, egy 

Rákóczi monda előadása 

magyar alsó tanítók,  

3. évfolyam tanítói 

március 22-27. Rákóczi-hét minden mk., DÖK Igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

március 27-31. Digitális témahét informatika Zachar Zoltánné 

március vége Részvétel a Babszem 

Jankó Országos 

Népmesemondó 

versenyen  /Téglás/ 

magyar alsó Ferencz Viktória 

március Kapcsolódás a Pénzügyi 

tudatosság és 

gazdálkodás projekt 

hetéhez PÉNZ-HÉT 

keretében 

magyar alsó Pálfi András Istvánné 

március Pályaorientációs nap, 

Mesterségek napja 

  

március Alsós kézműves 

foglalkozás – 

pályaorientációs nap 

DÖK 

környezeti nevelés 

Földiné Jakab Edit 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

március Koszorúzás a Március 

15-i városi ünnepségen 

DÖK Felsős DÖK  

Földiné Jakab Edit 

március Iskolagyűlés a Rákóczi-

hét eredményeiről 

 

DÖK 

Alsós mk. 

Földiné Jakab Edit 

mk. vezetők 

tanítók 
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március Rákóczi-hét 

záróünnepség 

alkalmával koszorúzás 

DÖK Felsős DÖK  

Földiné Jakab Edit 

március Színházi előadása az 

alsós napközis 

csoportoknak 

DÖK Földiné Jakab Edit 

 

március Rákóczi Kupa – felső 

tagozat döntők 

testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Vass György 

Kórász Sándor 

Borsos Tamás 

március Mezei futóverseny testnevelés  Borsos Tamás 

Vadászné Szőke 

Magdolna 

március OTP Intézményi 

Labdarúgó Program 

területi fordulók 

testnevelés  Borsos Tamás 

Kórász Sándor 

Vadászné Szőke 

Magdolna 

március A Rákóczi -hét keretében 

a történelmi verseny 

lebonyolítása 

magyar-történelem  Vadász Zoltán 

Szim Richárd 

március Betűzős verseny 

negyedikes és ötödikes 

angolt tanuló gyerek 

számára 

Munkaközösségi 

foglalkozás: 

Felkészülés az év végi 

idegen nyelvi mérésre 

A felső tagozaton az 

idegen nyelvi vetélkedő 

előkészítése. 

idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

Vojcskóné Görgei Edit 

nyelvtanítók 

munkaközösség-vezető 

felső tagozaton tanító 

tanárok 

 

 

munkaközösség-vezető 

angoltanárok 
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London Bridge angol 

verseny 1-2. forduló 

Országos mérés 

kimeneti mérés 6-7-8. 

évfolyam kezdete (2023. 

március 6-június 9.)  

 

Bekapcsolódás a digitális 

témahétbe (2022. 

március 27-31.) 

Nyelvi órák tartása 

digitális technológia 

használatával 

 

március Fenntarthatóság-

környezettudatosság 

intézményi projekt ” 

rendezvény 

programjainak 

összeállítása, a 

projekthez kapcsolódó 

munkaközösségekkel 

közösen (programok 

felelőseinek 

meghatározása) 

Környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

március Víz világnapja – 

plakátkészítés  

 osztálykeretben 

március Rákóczi-hét 

Iskolagyűlés: Rákóczi-hét 

környezeti nevelés  

DÖK 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Földiné Jakab Edit 

március Koszorúzás a márc. 15-i 

ünnepségen 

Alsós, felsős DÖK Módis Tamás 

Földiné Jakab Edit 

március Ünnepi iskolagyűlés 

Barátságos labdarúgó-

mérkőzés 

Felsős DÖK Módis Tamás 

március Munkaközösségi 

foglalkozás: szakmai 

munka, 

kompetenciamérés 

matematika felső 

 

Hamarné Helmeczi 

Katalin 
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eredményeinek 

megismerése. 

március Kísérleti kimeneti mérés matematika alsó 4. évfolyamon tanítók 

március Kenguru Nemzetközi 

Matematika verseny 2-8. 

osztályosoknak helyi 

lebonyolításban. 

matematika felső munkaközösségi tagok 

és alsós tanítók 

március A pénzügyi tudatosság 

és gazdálkodás 

témájában 5-6., illetve  

7-8. osztályosok 

csapatversenye. 

matematika felső munkaközösségi tagok 

március Fotó pályázat természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

március Hevessy György 

 országos kémia verseny 

természettudo- 

mányi 

Elekné Nagy Anikó 

március Hangszerbemutató 

szervezése óvodások 

részére az iskolában 

„Fogjuk meg, szedjük 

szét”. Igény szerint 

művészeti Intézményegység 

vezető 

ÁPRILIS       

április 06. Iskolai helyesíró verseny 

megrendezése 2 - 4. 

évfolyamokon 

Feladatsorok 

összeállítása 

magyar alsó 3. évf.  

Pálfi András Istvánné,  

Ferencz Viktória, 

Gyöngyösiné Sepsi 

Tünde  

4. évf. 

Veszelinovné Rása 

Mónika, Borosné Rácz 

Judit 

5. évf.  

Nagy Krisztina, 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

április 06-11. Tavaszi szünet     

április 13. A holokauszt 

áldozatainak emléknapja  
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április 12-14. 

 

Költészet hete magyar-történelem  Szabóné Kozma Zsuzsa 

április 13-14. Versváltó magyar-történelem  Szabóné Kozma Zsuzsa 

április 18. Versmondó verseny magyar-történelem  Szabóné Kozma Zsuzsa 

április 19-23. Bekapcsolódás a 

Fenntarthatóság 

Környezettudatosság 

Intézményi projektbe – 

segítségnyújtás a 

várható programokba  

környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

április 22. Föld napja, virágültetés 

Rajz, makett készítés 

Aszfaltrajzverseny 

környezeti nevelés 

DÖK 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Öko-osztályok 

term. mk., Alsós - DÖK  

április 22. Bekapcsolódás a Föld 

napi programokba – 

virágültetés, 

környezetvédelmi TOTÓ 

környezeti nevelés 

DÖK 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Földiné Jakab Edit 

3-4. évf. tanulók 

április 24-28. „Fenntarthatóság-

környezettudatosság 

projekthét”  

környezeti nevelés  

természettudo- 

mányi 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

április 30. Méhek világnapja környezeti nevelés  osztály keretben 

április 1. osztályos 

beiratkozás 

iskolatitkárok Osztályok kialakítása 

április  OTP Intézményi 

Labdarúgó Program 

területi fordulók 

testnevelés  Borsos Tamás 

Kórász Sándor 

Vadászné Szőke 

Magdolna 

április Varázsceruza nádudvari 

helyesírási verseny 

magyar-történelem  Ferencz Viktória 

április Labdarúgó Diákolimpia 

területi selejtezők 

testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Kórász Sándor 

Borsos Tamás 
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április Váltófutás szervezése Felsős DÖK iskolavezetés 

Módis Tamás 

április Munkaközösségi 

foglalkozás: 

Felkészülés az év végi 

idegen nyelvi mérésre. 

Próbamérések végzése. 

 

Bekapcsolódás a 

fenntarthatósági 

témahétbe (2022. április 

24-28.) 

 munkaközösség-

vezető, 

munkaközösség tagjai 

 

április Alapműveleti 

matematika verseny, 

területi verseny 4-8. 

osztályosoknak helyi 

lebonyolításban. 

matematika felső 

 

munkaközösségi tagok 

alsós tanítók 

április  „Varázsceruza” megyei 

helyesíró verseny 

magyar alsó Ferencz Viktória 

április eDia tavasz főterület 

mérések 

Országos kimeneti 

mérések 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó 

Oroszné Győri 

Magdolna 

április Kompetenciamérés 

feladatainak gyakorlása 

folyamatosan 

matematika felső szaktanárok 

április Szabadtéri hangverseny 

leendő elsősöknek, 

érdeklődőknek. Igény 

szerint. 

művészeti Intézményegység 

vezető 

április Hajdúsámsoni 

Világháborús hősök 

emléknapja: Kíséret, 

műsor, városi 

rendezvény. Igény 

szerint. 

művészeti szaktanárok 

április Táncház művészeti Jeremiás Balázs 

Ceglédi-Csovban 

Renáta 
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MÁJUS       

május első hete Mk. ülés 5: 

„Fenntarthatósági 

témahét” értékelése 

természettudo- 

mányi 

projekthez kapcsolódó 

munkaközösségekkel 

közösen 

május 04-05. Szülői értekezlet  

felső tagozat 

 osztályfőnökök 

május 08-12. Szülői értekezlet  

alsó tagozat 

 osztályfőnökök 

május 08-10. Érettségi szünet, 

közösségi nap 

(középiskola) 

  

május 08-19. Érettségi vizsgák 

(írásbeli) 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

Bujdosó Tibor 

Oroszné Győri 

Magdolna 

május 09. Madarak és fák napja környezeti nevelés 

DÖK 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

Földiné Jakab Edit 

felelős tanítók 

május 13. Nemzetközi 

Klímaváltozási akció 

környezeti nevelés 

 

osztály keretben 

május 18. Múzeumi világnap környezeti nevelés Műv. Ház 

május 3. hete osztályok 

előrehaladásának 

értékelése 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

szaktanárok 

május 25. Kimeneti mérések magyar alsó magyart tanítók 

május 26. DÖK nap Alsós, felsős DÖK Módis Tamás 

Földiné Jakab Edit 

május 26. DÖK nap – fordított nap 

diák tanárokkal 

magyar alsó magyart tanítók 

május DÖK Nap Testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Vass György 

Borsos Tamás 

Kórász Sándor 

Mercs Dóra 
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május Munkaközösségi 

foglalkozás, szakkörök 

éves munkájának 

értékelése 

környezeti nevelés 

 

szakkörvezetők 

Vastagné Szűcs 

Gabriella 

május Gyereknapi műsor Alsós, felsős DÖK Módis Tamás 

május 

 
Idegen nyelvi mérés 

 6-7-8. évfolyam 

idegen nyelvi munkaközösség-

vezető, szaktanárok  

 

május Iskolai 

matematikaverseny 

 

Kimeneti mérések 

megírása, kiértékelése, 

összesítők leadása 

matematika alsó Janócsiné Luczi Klára 

A feladatsorok 

összeállítói 

Janócsiné Luczi Klára, 

az osztálytanítók 

Sándorné Sas Ildikó 

május Országos kimeneti 

mérések 
mérés-értékelés 

Oroszné Győri 

Magdolna 

május Mk. ülés 6: osztályok 

előrehaladásának 

értékelése május vége 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó és a 

munkaközösség tagjai 

 

 

május Országos 

kompetenciamérés 

minden évfolyamon 

(kivéve 12.) 

matematikából tavasszal 

folyamatos beosztás 

szerint 

Érettségi vizsga 12. G 

osztályban 

mérési 

munkacsoport 

Elekné Nagy Anikó 

május A fenntartónk által 

hirdetett matematika 

verseny 7-8. 

osztályosoknak 

budapesti döntője 

matematika felső szaktanárok 
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május  OTP Intézményi 

Labdarúgó Program 

területi fordulók 

testnevelés  Borsos Tamás 

Kórász Sándor 

Vadászné Szőke 

Magdolna 

május Labdarúgó Diákolimpia 

területi selejtezők 

testnevelés  Vadászné Szőke 

Magdolna 

Kórász Sándor 

Borsos Tamás 

május 

 

Iskolagyűlés – II. félév 

eredményeinek 

hirdetése 

DÖK 

alsós mk. 

Földiné Jakab Edit 

mk. vezetők 

május Idegen nyelvi mérés  

6-7-8. évfolyam 

idegen nyelvi munkaközösség-vezető  

szaktanárok  

május Vizsgahangversenyek, 

alap- és záróvizsgák. 

Kiállítás képzőművészeti 

alkotásokból. 

művészeti szaktanárok 

május Uzsi-muzsika: Pünkösd 

jegyében 

művészeti szaktanárok 

május Projekthét: népi 

motívumok, népzene, 

népdalok, táncház 

művészeti Intézményegység 

vezető 

május Hangszer-, tánc-, 

képzőművészeti 

bemutatók óvodában 

egyeztetés alapján 

művészeti szaktanárok 

JÚNIUS       

június 01. Pedagógusnap     

Június 01-15. Ágazati alapvizsga igazgató 

igazgatóhelyettes 

Bujdosó Tibor 

Oroszné Győri 

Magdolna 

június 02. Megemlékezés az 

Összetartozás napjáról, 

műsor az iskolarádión 

keresztül 

magyar-történelem Nagyné Huszin Andrea 



         Éves munkaterv 2022-2023. tanév 

 

 

 

  51 
 

 

 

június 07. Leendő 1. osztályos 

szülői értekezlet 

alsós 

igazgatóhelyettes 

leendő első 

osztályos 

osztályfőnökök, 

tanítók 

A leendő első 

osztályok névsorának 

ismertetése. Az 

osztályfőnökök szülői 

értekezlet keretében 

tartanak tájékoztatást 

az elkövetkező tanév 

feladatairól 

június második 

hete 

Papírgyűjtés 

 

DÖK Felsős DÖK 

Földiné Jakab Edit 

június 09. Művészeti Tanévzáró művészeti Intézményegység 

vezető 

június 12. Év végi osztályozó 

értekezlet 8. évfolyam 

  

június 15. Tanári gyaloglás 

Osztályfőnökök napja 

DÖK Felsős DÖK 

Földiné Jakab Edit 

osztályfőnökök 

június 15. Az utolsó tanítási nap   

június 16. Év végi osztályozó 

értekezlet 

  

június 17. Munkaközösségi 

foglalkozás: a tanév 

munkájának értékelése, 

a kimeneti mérések 

összesítése, adatok 

rögzítése 

magyar alsó magyart tanítók 

munkaköz. vezető 

segítő: Veszelinovné 

Rása Mónika 

június 17. Ballagási ünnepség   

június 3. hete Mk. ülés 6.: Év végi 

értékelő beszámoló 

elkészítése, elfogadása 

természettudo- 

mányi 

Kincsesné Kirtyán 

Mária 

szaktanárok 

június 3. hete Mk. ülés 7.: Év végi 

értékelő beszámoló 

elkészítése, elfogadása. 

Mérések eredményének 

elemzése, 

következtetések, 

fejlesztési lehetőségek 

mérés-értékelés Elekné Nagy Anikó és a 

munkaközösség tagja 
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meghatározása 

június 22. Záró munkaközösségi 

foglalkozás: a tanév 

tapasztalatainak és 

eredményeinek 

megbeszélése, a 

tapasztalatok alapján a 

következő tanév 

feladatainak 

megtervezése 

magyar-történelem  Szabóné Kozma Zsuzsa 

június 23. A leendő első 

osztályosok játékos 

foglalkozás keretében 

ismerkednek meg a 

tanítókkal 

igazgatóhelyettes 

leendő elsős 

tanítók 

óvónők, 

nagycsoportos 

tanulók 

Átmenet 

megkönnyítése, 

félelem nélküli 

iskolavárás. Pozitív 

élmények közös 

átélése 

június 23. Tanévzáró ünnepség   

június 26-27. Érettségi vizsga (szóbeli) igazgató 

igazgatóhelyettes 

Bujdosó Tibor 

Oroszné Győri 

Magdolna 

június 30. Tanévzáró értekezlet   

június 

 

 

Év végi mérés 

megíratása 5. és 7. 

évfolyamon  

Munkaközösségi 

foglalkozás 

A tanév munkájának 

értékelése  

Célok, feladatok 

meghatározása, 

idegen nyelvi a munkaközösség 

minden tagja 

munkaközösség-vezető 

és a munkaközösség 

tagjai 
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javaslatok 

megfogalmazása 

A következő tanév 

munkájának tervezése 

június Munkaközösségi 

foglalkozás: éves munka 

értékelése, 

munkaközösségi 

foglalkozáson, a 

következő év alapozása 

munkaközösségi szinten 

matematika felső Hamarné Helmeczi 

Katalin  

június DÖK megbeszélés 

Tanév zárása – éves 

munka értékelése, 

javaslatok a következő 

tanév programjaihoz 

DÖK Földiné Jakab Edit 

DÖK képviselők 

június Osztálykirándulások  osztályfőnökök 

osztálytanítók 

június Környezetvédelmi 

világnap  

környezeti nevelés osztálykeretben 

június Iskolagyűlés  Földiné J. E. 

Mk. vezetők 

június Évzáró munkaközösségi 

foglalkozás, éves munka 

és a kitűzött célok 

megvalósításának 

értékelése, következő 

tanév előkészítése 

környezeti nevelés Vastagné Szűcs 

Gabriella 

szaktanárok 

június Tavaszi papírgyűjtés 

Tanév végi iskolagyűlés 

Alsós, felsős DÖK 

 

Módis Tamás 

Földiné Jakab Edit 

június 3. munkaközösségi 

foglalkozás: év végi 

tapasztalatok, 

beszámoló elfogadása 

matematika alsó Janócsiné Luczi Klára 

június Trianoni megemlékezés, 

Összetartozás napja 

művészeti Intézményegység 

vezető 
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Hajdúsámson, 2022. szeptember 15. 

Bujdosó Tibor 

igazgató 

 


