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1. ELŐSZÓ 

 

A 2019/20-as tanév oktatási célkitűzése az előző években bevezetett oktatási módszerek 

hatékony elmélyítését jelenti. Az iskolára jellemző értékfókuszú, az érzelmi képességek, és a 

kapcsolatok fejlesztésére fókuszáló nevelést hatékonyan és szervesen egészítik ki az élmény-és 

tevékenységalapú oktatási módszerek. 

Ennek a hatékony implementációs és interiorizációs folyamatnak az alapját a minőségi 

kapcsolatépítésben látjuk, mely a tanévünk legfontosabb nevelési célkitűzése. Igaz ez az iskola 

minden szereplőjére, vagyis a pedagógusokra, a diákokra, a szülőkre és a „külső” partnerekre 

egyaránt. Az iskola pedagógiai programjában ezek a jellemzők így kerülnek kifejtésre: „Krisztus-

követő, Jézus tanítását, keresztény értékeinket mindenek elé helyező, gazdag és művelt érzelmi 

intelligenciás képességekkel rendelkező, a másik ember tiszteletére, szeretetére képes, segítőkész 

személyiség.” (PP. 33.old.) 

Kiemelten figyelünk a kommunikációra, a szülőknek felajánlott nem-formális 

programlehetőségekre, a honlap, valamint az iskolaarculat „naprakész”, az intézmény sajátos és 

egyedi jellemzőinek korszerű, vonzó bemutatására.  

Az élmény és tevékenységalapú tanórák, a projekt és témanapok/hetek módszertani alkalmazása 

mellett az elmúlt évben elkezdett tehetséggondozó programunk is folytatódik.  

A tananyag és tantervi tartalmak feldolgozásánál az előző évek gyakorlatát követjük, azokhoz 

képest változtatást nem tervezünk.  

Ennek okát az új NAT 2019 októberére tervezett bemutatásában kell keresni. Az új NAT ezzel a 

2013 szeptember 1-én életbelépett, és azóta 48-szor módosított jelenlegit váltaná jövő év 

szeptemberétől. A tanévben biztosan sok feladatot ad majd az új előírások adaptációja, és 

bevezetésének előkészítése, de annál nagyobb kíváncsisággal várjuk az új, koherens tartalmakat.    

E célkitűzésekkel kezdjük el tehát a 2019/2020-as tanévünket, Gondviselő Istenünk kegyelmeiben 

bízva. 

        Papp Zsolt 

         igazgató 
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2. SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER 

2.1. Pedagógus adatok 

 
 Az elmúlt tanévet a következő jellemzéssel zártuk:  

„Tantestületünk nyitott, befogadó, kedves közösség, amely munkájuk iránt elkötelezett, 

emberségükben a keresztény értékek szerint élő pedagógusokból áll.  A mintegy 50 fős, átlagosan 

középkorúnak mondható csapatban 6 férfi dolgozó van.  

A mindennapokban is hordozzuk egymás örömeit, nehézségeit, jellemző az egymás tisztelete, 

segítése. Mindezek jó alapot adnak a közös szakmai munkához is. A közös célokért tudunk együtt 

tenni, együtt dolgozni. Szép látni, ahogyan az együtt munkálkodásban megőrzik kollégáink 

egyéniségüket, pedagógiai stílusukat, így színesítve, gazdagítva az intézményben folyó színvonalas 

munkát.” 

A szakmai munkára igényes, az új pedagógia módszerekre nyitott, fejlődni, megújulni képes kis 

csapat többek között az alábbiakkal jellemezte önmagát:  

„Együttműködésben példaértékű, szeretetben önfeláldozó, közösségnek fantasztikus.” 

 „Mint egy nagycsalád, vidám, segítőkész, számíthatunk egymásra, összetartó, szakmailag igényes 

csapat ” 

 Szeretnénk, ha ebben a tanévben is hasonlóan pozitív és értékes gondolatok 

fogalmazódnának meg a tanév végén közösségünkkel kapcsolatban. 

 

Pedagógusaink: 

S
o
rs

zá
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

1. Bajtay Zsuzsanna 22 

 

  

2. Benczéné Wágner Anita 23   

3. Bencsik Renáta 23 osztályfőnök  

4. Bense Erzsébet 22 

mk. vezető, 

osztályfőnök   

5. Berta Tímea 23 

  6. Bíróné Kiss Gabriella 22 

 

  

7. Bóka Éva 23     

8. Boller Péter 24 mk. vezető    

9. Bollerné Kiss Márta 4 igazgatóhelyettes   

10. Csontosné Muity Éva 23 

  11. Csúzdi Szabó Erika 22     
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12. Elekné Nagy Krisztina 22 osztályfőnök   

13. Ferencziné Bodor Csilla 22 osztályfőnök   

14. Gárdonyi Péter 23 osztályfőnök   

15. Gudricza Marianna 22 osztályfőnök   

16. Hajdúné Leiz Judit 23     

17. Józsa Aranka 24 

  18. Keserü Szilvia 24 osztályfőnök 

 19. Kondász Gabriella 22 osztályfőnök   

20. Kovács Gyöngyi 23 osztályfőnök   

21. Kovács Margit 20 gyakornok 

 

22. Kovácsné Nagy Hajnalka 22 

mk. vezető, 

osztályfőnök   

23. Kőszegi Szilvia 23 osztályfőnök   

24. Lipótzy István 23 osztályfőnök   

25. Liszkainé Török Erzsébet 22     

26. Lukácsné Haránt Eszter 23     

27. Magyar Hajnalka 22 osztályfőnök    

12.(3/4-ed 

állás) 

Magyariné Oltványi 

Katalin 16     

29.fél állás 

Mészárosné Erős 

Zsuzsanna 11 mk. vezető   

30. Molnár Rózsa 22 osztályfőnök   

31. Oláhné Tóth Mónika 22     

32. Papp Zsolt 2 igazgató   

33. Patikné Bognár Dóra 22 

  34. Nagy Gabriella 23     

35. Sági-Baté Etelka 23 osztályfőnök   

36. Schimó Tünde 24 DÖK segítő   

37. Siposné Hajdú Margit 22 osztályfőnök   

38. Szelei Anikó 23     

39. Szabó Ildikó 24     

40. Szakálné Harkai Rita 22 

mk. vezető, 

osztályfőnök   

41. Szöllősi Éva 20 gyakornok 

 42. (3/4-ed 

állás) Takács-Hornung Mária 18     

43. Tomsity Helga 23 osztályfőnök   

44. Tóthné Vámos Edit 4 igazgatóhelyettes   

45. Vargáné Fülöp Andrea 22 

mk. vezető  

osztályfőnök   

46. Vazulné Járfás Orsolya 23 osztályfőnök   

47. Velkey Zoltán 23 

 

  
 

Megbízási szerződéssel: 1 fő 
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S
o
rs

zá
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

1. 

Lajos Péterné Kákonyi 

Réka 4 ének-zene tanár   

 

Gyesen van: 4 fő 

S
o
rs

zá
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

1. Becsei Szilvia 

  

  

2. 

Beliczainé Szénási 

Katalin 

  

  

3. 

Mikulásiné Sólyom 

Ágnes 

   4. Siposné Sólyom Ágnes 

  

  

5. Tóthné Polyák Melitta 

   6. Rácz-Hajdú Bernadett 

    

Személyi változások az elmúlt tanévhez képest: 

 Berta Tímea tanító és magyar szakos tanár újra visszatért iskolánkba és Mikulásné 

Sólyom Ágnes helyén tanítói és egy osztályban magyar tanári feladatokat lát el. 

 A tavalyi tanév végén megüresedett pedagógiai asszisztensi állásunkat az újonnan 

érkezett Piszóné Jakab Mónika történelem földrajz szakos tanár tölti be ebben a tanévben. 

 A 7-8. évfolyamon új óraadó pedagógus,Lajos Péterné Kákonyi Réka fogja tanítani az 

ének-zene órákat. 

 Csonka Zoltánné tanító másik iskolában dolgozik szeptembertől, helyét Szelei Anikó 

hittanár tölti be. 

 Egyéb alkalmazásban állók:  

Tóth Tibor atya, iskolánk lelki vezetője iskolai miséket, évfolyam miséket, gyónást, 

lelkigyakorlatokat tart és szervezője az egyházi ünnepeinknek és hittant is tanít a 17 órában. 

Tóth Tibor atya a Nagytemplomban, Hatházi Róbert atya és Takács Gábor Szentcsalád 

plébánián készíti fel hittan órán a negyedikes diákjainkat az elsőáldozásra. 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak 

Informatikus-oktatás technikus:     Balogi László      

Iskolatitkár:        Mák Ildikó és Kókainé Balogh Erika 

Könyvtáros        Horváth Krisztina 



8 
 

Pedagógiai asszisztens      Piszóné Jakab Mónika  

        Tóth Evelin 

 

Gazdasági technikai apparátus 

Gazdasági igazgatóhelyettes: Hortobágyi Tibor  

Gazdasági ügyintézők:  Zubor Sándorné, 

Portások:     Szombatiné Gábor Erzsébet, Szombati Ernő 

Gondnok:    Lázár Péter     

Karbantartók:   Haraszin Miklós, Gőbölös Gábor  

Udvaros:    Gonda András 

Takarítók:  Kóczó Mária (8 órás),  Koleszárik Józsefné (4 órás) 

 Ország Ibolya (8 órás), Gonda Andrásné (4 órás) 

Szabóné Baráth Nóra (6 órás) Botos Gyuláné (6 órás) 

 

Tűz és munkavédelmi munkatárs: 

      Mészáros Balázs (külsős megbízott) 

Szakmai munkaközösségek 

Megnevezése:       Vezetője:  Tagjainak száma: 

Alsós humán munkaközösség    Bense Erzsébet  13 fő 

Alsós reál munkaközösség     Kovácsné Nagy Hajnalka 10 fő 

Humán, hittan művészeti és élménypedagógia mk.  Szakálné Harkai Rita  11 fő 

Természettudományi mk.     Takács-Hornung Mária  8 fő 

Iskolafejlesztési mk.      Mészárosné Erős Zsuzsanna   14 fő 

Idegen nyelvi mk.      Vargáné Fülöp Andrea  8 fő 

Testnevelés mk.       Boller Péter    7 fő 

A szakmai munkaközösségek az intézményi Pedagógiai Program alapján, valamint a saját maguk 

által meghatározott Munkaterv alapján működnek. A munkaközösségek munkatervei a mellékletben 

megtalálhatók. 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

mester pedagógusok  

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. 1 fő  képzése folyamatban   
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2.2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Tóthné Vámos 

Edit 

igazgatóhelyettes 

Papp Zsolt 

igazgató 

 

 

Bollerné Kiss 

Márta 

igazgatóhelyettes 

 

Hortobágyi 

Tibor 

gazdasági igh. 

Bollerné Kiss Márta 

Tóthné Vámos Edit 

igazgatóhelyettesek 

(heti váltásban) 

du. 

Tóthné Vámos 

Edit 

igazgatóhelyettes 

Papp Zsolt 

igazgató 

 

Bollerné Kiss 

Márta 

igazgatóhelyettes 

 

Hortobágyi 

Tibor 

gazdasági igh. 

Bollerné Kiss Márta 

Tóthné Vámos Edit 

igazgatóhelyettesek 

(heti váltásban) 
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2.3. Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált sajátos 

nevelési igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

1.a 23  1   

1.b 21 1 1   

1.c 23  1   

2.a 23 1 1  1 

2.b 23 1 1   

2.c 25 2 2   

3.a 26 1 2   

3.b 26 1 2   

3.c 26 1 5   

4.a 24 2    

4.b 25 1 2   

4.c 22 1 3   

5.a 31  3   

5.b 28 1 3   

6.a 29 1 2   

6.b 31 1 6   

7.a 27 1 3   

7.b 27  3 1  

8.a 23 1 5   

8.b 27 2   1 

Összesen 510 19 46 1 2 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

 név bejelentés időpontja oktatási azonosítő 

1. Edlich Fanni 2015.06.15. 72786737265 

2. Boros Anna 2012.09.01. 72550361111 

3. Illés Fanni 2015.09.01. 72550371145 

4. Margit Gergő 2013.06.15. 72550350468 

5. Biliczki Lorena 2014.06.15. 72483406725 

6. Osada Rita 2014.06.15. 72866570237 

7. Anti Alexa 2017.01.18 73041441169 

8. Baranya Réka 2017.09.01. 72483404892 

9. Pintér Marcell 2014.06.15 72550346483 

10. Török Mira 2016.08.31 72651991095 

 

Étkezési adatok: 

SNI tanulók száma és aránya:  16 tanuló, a teljes létszám 3,53 %-a. 

Étkezők száma:  453 tanuló, az összes étkező 88,8 %-a. 

 

Ingyenesen étkezők száma és aránya   11 tanuló, az összes étkező 2,42 %-a. 
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50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 148 tanuló, az összes étkező 32,67  %-

a. 

Teljes árat fizetők száma és a1ránya:   264 tanuló, az összes étkező 58,27 %-a. 

 

Tanulóinkról 

 

Tantestületünk a következőképpen jellemezte tanulóinkat: 

 Diákjainkban nagyon nagy szeretet van, melyet egymás és a tanáraik felé is bátran 

kinyilvánítanak egy-egy ölelés által. Többnyire jó képességűek, nyitottak, tanáraikkal 

együttműködőek, jól motiválhatóak, szeretik a játékot, és a játékosságot. Tanulmányaikban is 

igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból. Többségében tisztelettudó, kiegyensúlyozott 

gyerekek járnak hozzánk, és nagyrészt biztonságot nyújtó családokból érkeznek. Sokan 

érkeztek hívő családból, többen valamelyik plébánia, főként a Szentcsalád Plébánia aktív 

tagjai. 

 Leleményesek és szókimondóak, de emellett tehetségesek, sok a művészeteket 

kedvelő, zenében, drámajátékban, rajzban és sportban kiemelkedő eredményt elérő tanuló. 

 Az iskolai elfoglaltságuk mellett külső egyesületekhez edzésekre és zeneiskolába 

járnak. Emiatt néha túlterheltek, fáradtak, vágynak a biztonságra.  

 

Tanulói létszámunk évről évre növekszik, amit az alábbi táblázat jól mutat:  

 



 

12 
 

 

 

 

A 2018/19-es tanév eleji létszám 511 

A 2018/19-es tanév végi létszám 509 

A 2019/20-as tanév eleji létszám 510 

 Szeptembertől az idén elballagott 47 tanuló helyén 67 elsős kezdi meg majd tanulmányait 

 A nyár folyamán távozott: 22 fő : 

  7 tanuló nyolc évf. gimnáziumba 

  6 tanuló hat évf. gimnáziumba,  

  9 másik iskolába távozott 

 Másik iskolából érkezett: 3 tanuló 

A tavalyi tanév végéhez viszonyítva 1 fővel nőtt, az év elejéhez képest 1 fővel csökkent a 

tanulói létszámunk. Megállapítható tehát, hogy az iskola tanulói létszáma elérte a 

csúcspontját, az alapító okiratunkban meghatározott 520 fős maximális iskolai létszámot 

nagyon megközelítettük. A magas létszámú jelentkezések ellenére, tovább nem tudjuk 

növelni az iskolai összlétszámot.  

A következő években tehát a tanulói létszám szinten tartása a feladatunk. 
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3. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER 

 

Épületek száma: Iskola: 2 db, azaz kettő darab; 

   Óvoda: 2 db, azaz kettő darab 

 Iskolaépület: Az épület tulajdonosa a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a fenntartója – mint bérlő – a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. A 

bérlemény 90 éves időtartamra, 2085-ig szól. 

 Ún. „kis épület”: A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

Szakgimnázium és Szakközépiskolával, valamint a Németh László Gimnáziummal 

közösen használt területen egy kisebb épületben további ingatlanrészt kapott az 

Intézmény az eredetileg meghatározott bérleti időtartamig. 

Az épületrész pályázati forrásból felújításra került, amely így alkalmas 

a csoportbontással érintett osztályok részére életvitel, valamint informatikai, illetve új 

rendszerű (LEGO-, robotika) órák tartására (beszámítva alább, a tantermek számába). 

 Tornaterem: Iskolánk nem rendelkezik tornateremmel, csak egy tornaszobával, 

valamint két pincehelyiséggel, amelyek hűvösebb napokon testnevelés óra megtartására 

szükségmegoldásként alkalmasak. Udvarunk tágas, két szabványméretű kézilabdapályánk 

is van és a füves udvarrész is alkalmas a sportjátékokra. 

 Tantermek száma: 20 db, amelyből 18 db saját, 2 db tartós használatba kapott. 

(a csoportbontásokhoz további 4 db kisebb csoportszobát használunk) 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 

 A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében 2 db tantermet kapott az Intézmény tartós használatra, csak a területarányos 

rezsiköltség terheli az Iskolánkat. 

1. A fenntartót érintő feltételek: 

--- 

2. A működtetőt érintő feltételek: 

A két, használatba kapott tanterem rezsiköltségének fizetése, valamint állagának 

megóvása. 

Kockázati tényezők a tanévben  

Az iskola infrastrukturális kondíciói kifejezetten kedvezőnek mondhatók. Az intézmény külső 

és belső állapota ép, rendezett, szép, az állagmegóvás és a kisebb hibajavításokon kívül 

hosszú évekig nem igényel komolyabb beavatkozást. 
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Ugyanez mondható el a tárgyi feltételek nagy részéről, így nagyságrendi beszerzést nem kell 

tennünk. Az eszközök, bútorok karbantartására, javítására alkalmanként sor kerülhet. 

 

A legnagyobb problémát az informatika gyors fejlődése okozza. Az egyébként is öregedő 

számítógép park pótlására beszerzésre kerülő új gépek is gyorsabban elavultnak számítanak, 

mint korábban. Ennek ellenére folyamatosan törekszünk a pedagógusok által használt 

számítógépek cseréjére, amit a költségvetésbe beépítünk. 

Az EFOP-3.3.7-17 és az EFOP-3.2.3 kódszámú pályázatok keretében (a pályázó a Fenntartó) 

sor került az informatikai tanterem számítógépeinek frissítésére, cseréjére, illetve az oktatás 

minőségének javítása érdekében 40 db tablet beszerzésére is sor került. 

Mindezek alapján elmondható, hogy az Iskola számítógépgép parkjának állapota és nagysága 

jelenleg megfelelő és elegendő. Reméljük, hogy a fentebb említett pályázatok segítségével 

egy időre biztosítani tudjuk a tanulók számára a megfelelő informatikai eszközöket. 

A következő naptári évben lehetőség szerint a tanári szoba, és egy iroda klimatizálását 

szeretnénk megoldani.  

2019 első felében, illetve a nyáron megvalósult karbantartási feladatok, beszerzések: 

2019. január és augusztus közötti időszakban az alábbiakat valósítottuk meg: 

a.) Az iskolában megtörtént: 

 az igazgatói és a gazdasági iroda cseréje, a két iroda új bútorral történő felszerelése, 

valamint az új igazgatói szoba laminált parkettázása; 

 a Kápolna festése; 

 a hátsó lépcső csúszásgátló műanyaggal történő borítása; 

 a tornaszoba parkettájának javítása, részletes cseréje; 

 az udvari belső aszfaltpálya hibáinak kijavítása; továbbá 

 beszerzésre került összesen 2 db asztali számítógép monitorral. 

b.) Az óvodában jelentősebb beruházásra, fejlesztésre nem került sor, mivel azokat 

(asztalok, székek cseréjét, a csoportszobák padlózatának laminált parkettával történő 

burkolását, az ágyak cseréjét, vizesblokk kialakítását, stb.) az elmúlt években 

elvégeztünk 

Emellett folyamatosan végeztük mind az iskolai, mind az óvodai külső játszóterek 

karbantartását. 

Feladataink a tárgyi feltételrendszer javítása terén: 

A következő egy-két évben továbbra is az informatikai eszközök korszerűsítését, és a 

számítógéppark egy részének a cseréjét, illetve minőségi javítását tervezzük. 
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Az iskolai könyvtár helyzete: 

Új helyre, az emeletre, a kápolna előtti folyosóról nyíló terembe költözött az iskolai könyvtár, 

A mérete az eddigiét sem éri el, maximum 14 fő fér el csoportfoglalkozáson, 8 fő könyvtári 

kutató munkán. Mivel kivetítővel és táblával is felszerelt a terem, ezért alkalmas lehet osztott 

nyelvi csoportok tanóráinak megtartására is – a technika teljes beüzemelése után. A 

számítástechnika terem kialakítása miatt a továbbiakban nem itt adunk helyet a 

számítástechnikai óráknak. de a tanulói felhasználói fiókokkal rendelkező laptopok a délutáni 

órákban egyéni gyakorlásra továbbra is használhatók. A számítógépeken ellenőrzött 

körülmények között történő internet-használat területén a hálózat sávszélességének javulása 

adhat új lehetőséget. 

Az elmúlt években folytatott program eredményeként a könyvtárkezelő számítógépes 

program használatával lehetővé vált az állomány feltárása, nyilvántartása. Az évek során 

megvásárolt könyvek segítik az osztályokban folyó hatásos munkát, a beszerzett eszközök és 

dokumentumok változatossá tehetik az információszerzést, hozzászoktatják a tanulókat a 

gépek természetes használatához. Természetesen nem fordulunk el a könyvektől sem: szinte 

minden osztályban megtalálható egy kis „kézikönyvtár” – a tanulók korának megfelelő 

válogatás. Így információhordozó könyvek nemcsak a könyvtárban, hanem az 

osztálytermekben és a szaktermekben is megtalálhatók. Sajnos az intenzívebb használat miatt 

sok kötet selejtezésre érett. Az alsó tagozatos osztályok számának növekedése miatt is 

szükséges lenne újabb kötetek beszerzésére. Jelenleg az 1. – 5. osztályok (14 osztály) kapott 

ilyen állományt. A jövőre nézve további feladataink: 

- Az iskola területén szétszórva maradt állomány optimalizálása, biztos helyen való 

elrendezése. 

- A tanévben folytatni kell a teljes állományrevíziót, selejtezést. Elsősorban az avult, 

nem használt tankönyvek, tartós tankönyvek kivonásával kell tisztítani az állományt.  

- Tartós tankönyvek állományba helyezése, elhelyezésének megoldása, 

- Tudatosítani kell a könyvtár új helyét, népszerűsíteni szolgáltatásait. 

Nyitva tartás, kölcsönzés: 

Hétfő    12.00 – 16.00 

Kedd      8.00 – 13.00 

Szerda    12.00 – 16.00 

Csütörtök   12.00 – 16.00 

Péntek      8.00 – 13.00 
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3.1. Pénzügyi feltételek 

Intézményünk a 2019/2020-as tanévben 

 egyrészt a Fenntartó által meghatározásra és elfogadásra került a 2019. évi 

költségvetés alapján, 

 másrészt a még 2013-ban bevezetett új életpályamodell bevezetése kapcsán meghozott 

és folyamatban lévő jogszabályok által folyamatosan biztosított keretből gazdálkodik. 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az intézmény vezetése az év során folyamatosan, 

negyedévente áttekintette és értékelte az intézmény költségvetésének alakulását és az 

időarányos felhasználását. Ezt a gyakorlatot a továbbiakban is meg kívánjuk tartani. 

Az új tanév elsődleges feladata továbbra is a költségvetési kereteken belüli hatékony 

gazdálkodás, mivel az átlagbér alapú támogatás összege csökkenő tendenciát mutat. 

Az ebből eredő nehézséget részben csökkenti a júliusban érvényesített szociális hozzájárulási 

adó csökkentése. 

Ezzel szemben nehezíti a működést a 2017 elejétől folyamatosan emelkedői minimálbér és 

szakmai minimálbér, valamint annak járulékvonzata, amit nem kompenzál a fent részletezett 

járulékcsökkentés. 

További negatív hatásként jelentkezik az Intézményben (elsősorban az Óvodában) ingyenesen 

étkezők magas száma, és az étkezés térítési költségének tanév eleji magas (8 %-os mértékű) 

emelése. 

A fenti kedvező és kedvezőtlen hatásokat összegezve a 2019/2020-as tanév is elég feszített 

gazdálkodást jelent az Intézmény számára. 

A nem tervezett, soron kívül felmerülő és halaszthatatlan kiadásokat – a korábbi évekhez 

hasonlóan – továbbra is a lehetséges megtakarításokból kívánjuk fedezni, és csak abban az 

esetben tervezzük a Fenntartó felé történő költségvetés-módosítás kezdeményezését, 

amennyiben az az Intézmény működésének fenntartása érdekében elengedhetetlen. 

A 2020. évre pedig olyan költségvetést kívánunk tervezni, amely egyrészt továbbra is 

biztosítja az Intézmény biztonságos működését, másrészt nem okoz többlet-terhet a Fenntartó 

részére. 

Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a különböző jogszabályoknak minden területen történő 

megfelelést. 

A beruházások tekintetében továbbra is költségtakarékosan, a korábbi évekhez hasonlóan csak 

a ténylegesen szükséges beszerzések megvalósítását megtervezve kívánunk működni. 

Az új tanévben is feladatunknak tartjuk a fentieken túl olyan pályázati források felkutatását, 

elkészítését és benyújtását, amelyek elősegíthetik az Intézmény további fejlesztését, és a 

szakmai munka minőségének a javítását. 
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3.2. Pályázatokról 

 

Iskolánkban jelenleg 2 pályázat megvalósításán dolgozunk: 

1. Pályázati címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent 

Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában 

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-00052  

Támogatás mértéke:73.430.105.- Ft 

Az intézmény EFOP-3.3.7-17 felhívás keretében olyan projektfejlesztést valósít meg, amely a 

kitűzött intézményi célok megvalósítását az eddig elért eredményeinek innovatív 

továbbfejlesztését támogatja. Az informális tanulási lehetőségekben rejlő többlet, újszerűség 

kihasználásával és ehhez kapcsolódó tanulási formák alkalmazásával: a problémamegoldó 

gondolkodás és kreatív készségek fejlesztése, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztése, 

konfliktusok kezelését segítő, a helyi közösségfejlesztést, közösségi együttműködést támogató 

innovációk révén kívánunk még intenzívebben hozzájárulni a tanulók, pedagógusok 

tudásának gyarapításához, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek 

megteremtéséhez, az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakításához.  

A pályázati program során megvalósuló legfontosabb szakmai tevékenységek: 

- akkreditált pedagógus továbbképzés 

- a diákok tanórán kívüli tevékenységeinek bővítése: informális programok, témanapok, 

témahetek megvalósítása a tanév során 

- nem formális informális tanulási lehetőségek kialakításához infrastrukturális feltételek 

javítása a szemléletváltás és új módszertan kiterjesztése érdekében tantestületi workshopok 

tartása. 

2. Pályázati címe: A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye 

köznevelési intézményeiben 

Pályázati azonosító: EFOP-3.2.3-17-2017-00059  

Támogatás mértéke:109 964 219.- Ft 

Főegyházmegye egyik nevelés-oktatási célkitűzése, hogy a matematika oktatását, a 

szövegértést, valamint a problémamegoldó gondolkodást a legkorszerűbb módszerekkel 
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optimalizálja. Ezért fontos számára, hogy intézményei modern IKT eszközökkel legyenek 

felszerelve, a pedagógusok pedig – a naprakész tudásnak és képzettségnek megfelelően – 

legyenek képesek a legjobban kihasználni ezen eszközök adta lehetőségeket. 

Cél a digitális technológiákkal támogatott módszertan alkalmazása, elterjesztése az iskolákba 

és hozzájárulni, hogy a digitális környezet a tanórán és tanórán kívüli tevékenységek szerves 

részét képezze, beépülve a pedagógia programokba. Olyan újszerű digitális eszközpark, 

oktatási- és foglalkozás-tartalmak alkalmazása a cél, amelyek bővítik a pedagógusok 

módszertani kultúráját, és amelyek által a tanulók divergens gondolkodása fejleszthető. A 

pályázat felsoroltakon túl nagymértékben segítené a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, az 

iskola hátránykompenzációs és esélyegyenlőség teremtő szerepét, valamint a lemorzsolódás 

csökkentését. A pályázatban a fenntartó négy intézményében történik meg a fejlesztés, 

iskolánkban az alábbi főbb szakmai tevékenységek valósulnak meg: 

- akkreditált pedagógus továbbképzések: 

                      = Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a 

stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez a digitális nemzedék számára 

                      = LEGO eszközökkel támogatott történetmesélés az oktatásban, 

                      = LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a 

matematika oktatásában 

                      = Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® WeDo 

eszközökkel 

                      = Problémamegoldás LEGO® robottal  

                      = GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára 

                      = MAKERSPACE továbbképzés 

                      = Digitális pedagógiai asszisztens 

- az iskola digitális módszertani infrastruktúrájának fejlesztése, IKT -, és az akkreditált 

továbbképzésen tanult módszertan alkalmazásához szükséges eszközök beszerzése.  

 

4. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN KITŰZÖTT 

CÉLOK, FELADATOK 

 

 A 2019/20-as tanév oktatási célkitűzése az előző években bevezetett oktatási 

módszerek hatékony elmélyítését jelenti. Az iskolára jellemző értékfókuszú, az 
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érzelmi képességek, és a kapcsolatok fejlesztésére fókuszáló nevelést hatékonyan és 

szervesen egészítik ki az élmény-és tevékenységalapú oktatási módszerek. 

 Ennek a hatékony implementációs és interiorizációs folyamatnak az alapját a minőségi 

kapcsolatépítésben látjuk, mely a tanévünk legfontosabb nevelési célkitűzése. Igaz 

ez az iskola minden szereplőjére, vagyis a pedagógusokra, a diákokra, a szülőkre és a 

„külső” partnerekre egyaránt. Az iskola pedagógiai programjában ezek a jellemzők így 

kerülnek kifejtésre: „Krisztus-követő, Jézus tanítását, keresztény értékeinket mindenek 

elé helyező, gazdag és művelt érzelmi intelligenciás képességekkel rendelkező, a 

másik ember tiszteletére, szeretetére képes, segítőkész személyiség.” (PP. 33.old.) 

 Az alsó tagozatos humán munkaközösség célkitűzései: 

 

1. 1-4. évfolyamig elkészítünk egy ajánlást, mely tartalmazza azokat a memoritereket, 

melyek elsajátítását fontosnak tarjuk. 

2. Szintén 1-4. évfolyamig összegyűjtjük azokat a kirándulási helyszíneket, melyekről a 

kollégák jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és jó szívvel ajánlják a többiek számára is. 

Mind a 2 anyag digitális formában elérhető lesz a kollégák számára. 

 Az alsó tagozatos reál munkaközösség célkitűzései: 

 

3. A gondolkodtató feladatok előtérbe helyezése a megszerzett módszertani ismeretek 

(Sakkpalota, Lego Math, Lego WeDo, Lego Story) alkalmazásával. 

4.  A számolási készség optimális működésűvé fejlődhessen minden tanulónál.  

5. Továbbá kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, és a felzárkóztatásra, 

valamint arra, hogy a játékosság fontos szerepet kapjon a matematika és a 

környezetismeret órákon is. 

 

 Az idegen nyelvi munkaközösség célkitűzései: 

 

6. A beszédkészség fejlesztése, a tanulók szóbeli megnyilvánulásának erősítése.  

7. Az idegen nyelv oktatása során öt területet fejlesztünk, ezek a nyelvtani ismeretek, a 

szövegértés, a hallás utáni értés, az íráskészség illetve a beszédértés. Ezek közül a 

legfontosabbnak a beszédértést tartjuk, ezért választottuk ezt elsődleges célunknak. 

8. Bátorítsuk tanulóinkat a tanórán kívüli nyelvhasználat lehetőségeinek kiaknázására. 

9. Ehhez mi is lehetőséget teremtünk az iskola keretein belül megtervezett és 

megvalósított külföldi utazásokkal. Szervezünk két napos tanulmányi kirándulást 

Ausztriába ahol a német nyelvet tanuló diákjaink próbálhatják ki tudásukat. Tovább 

folytatódik gyümölcsöző kapcsolatunk lengyel testvériskolánkkal. Tavaly mi fogadtuk 



 

20 
 

a tizenhat kisdiákból és hat pedagógusból álló csoportot, ebben a tanévben viszont mi 

fogunk Lengyelországba utazni. Nagy örömünkre kisebb szünet után az idei nyáron 

újból sikerült Angliába utaznunk, ahol diákjaink élesben gyakorolhatták 

nyelvtudásukat. Felejthetetlen tíz napot töltöttünk el ebben a csodálatos országban 

jelenlegi és volt diákjaink valamint kollégáink és szülők társaságában. 

3. Hosszú távú kitűzendő célunk hogy iskolánkban egyre több tanuló tegyen sikeres 

alapfokú nyelvvizsgát nyolcadik év végére.   

 

 

 A természettudományi munkaközösség célkitűzései: 

 

1.  A tavalyi pályázaton szerzett sok ötlet beépítése a tanórába, a kapott tudás elmélyítése 

a gyakorlati alkalmazás segítségével. 

2.  A gyerekek környezettudatosságának növelése. Ezt tanórai keretek közé is 

beépítenénk, valamint a Föld napján szemétszedést rendeznénk.  

3.  A matematikát tanítók idén összeállítanak egy belső mérést, amellyel a diákok 

haladását tudjuk mérni.  

 

 A humán, művészeti, hittan és élménypedagógiai munkaközösség célkitűzései: 

 

4. A munkaközösségen belüli tantárgyi koncentráció erősítése az új tanulásszervezési 

eljárások felhasználásával. 

5. Az Eucharisztikus Világkongresszusra való készület jegyében a szentmise-látogatások 

koncentráltabb ellenőrzése, az azokon való részvételre motiválás.  

 Szentmisenapló újbóli bevezetése a Kisokoson belül, csak az kaphatna dicséretet 

 hittanból félévkor és évvégén, aki havonta legalább egyszer igazoltan részt vesz 

 vasárnapi szentmisén, Szent Liturgián vagy istentiszteleten. Motiválhatók lennének 

 úgy is a gyerekek, hogy félévkor és évvégén jutalmat kap (pl. torta) az az osztály 

 (külön 1-2. o., külön 3-4. osztály, külön felső), ahol a legtöbb részvételt tudják 

 igazolni. 

6. Az Eucharisztia és a diakónia (szeretetszolgálat) egymáshoz rendeltségének erősítése -

Karitász gyűjtéseihez való csatlakozás novemberben és Nagyböjtben   

7. Az ökumenikus szemlélet formálása – zászlófelvonások során bevonni a 

görögkatolikus, illetve a református hitoktatókat a hétindító lelki gondolat 

ismertetésébe. 
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A testnevelés munkaközösség célkitűzései: 

1.  Az egészséges életmód megismertetése, az egészséges táplálkozás és az egészséges 

testmozgás helyes arányának megtalálása.   

2. A tanulókat felkészíteni a diákolimpia és a KIDS versenyeken való sikeres szereplésre 

testnevelés órákon, valamint délutáni sportedzéseken. 

3. Hosszútávú célunk a 2019. NETFIT felmérés által kimutatott gyengébb teljesítmények 

javítása, erősítése. (állóképesség javítása, hajlékonyság növelése, törzsizomzat 

erősítése) 

Az innovációs munkaközösség célkitűzései: 

1. Iskolánk arculatának megfogalmazása. Mi a küldetésük? Értékeink összegyűjtése, a 

sok új módszer és a keresztény szellemiség jegyében.  

2. Az új NAT őszi megjelenése után a Pedagógiai programunk átgondolása, formálása.   

3. Az „ovisuli” programunk tovább gondolása. Az óvoda új vezetőjének tapasztalatait 

felhasználva, az iskolánk arculatába beleillő, élhető és vállalható terv elő- majd 

elkészítése.  

4. Az új módszertani elemek gondozása, a témahetek, témanapok, osztály vagy 

évfolyamszintű megjelenése a tanmenetekben, a tantárgyi kapcsolódási pontok 

megtalálásának céljaként. (A tanmenetek elektronikusan elérhetőek lesznek mindenki 

számára, ezzel segítve a tervezőmunkát. ) 

 

 

4.1. Az országos mérésből adódó feladatok: 

 

Az emberi erőforrások miniszterének 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. 

tanév rendjéről szabályozza az országos mérések rendjét, ütemezését. Ezt megismerve, 

iskolánkban ebben a tanévben az alábbi országos mérésekre készülünk. 

 

 

Országos mérések a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában  

2019/2020. 

 

Országos 

kompetenciamérés 

 

2019. május 27. 

 

 

6. és 8. 

évfolyam 

Takács-Hornung 

Mária 

Bollerné Kiss Márta 

 

Idegen nyelvi mérés 

 

2019. május 20. 

 

6. és 8. 

Takács-Hornung 

Mária 
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 évfolyam Bollerné Kiss Márta 

Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló mérés 

2019. november 

29. 

1. évfolyam Liszkainé Török 

Erzsébet 

Tóthné Vámos Edit 

NETFIT mérés 2020.január 8-

április 24. 

5-8. 

évfolyam 

Boller Péter 

Bollerné Kiss Márta 

 
 

Mérési koordinátor: Takács –Hornung Mária 

 

 Országos kompetenciamérés 

A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai 

eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a hétköznapjaikban 

alkalmazni. 

A mérést a Hivatal szervezi meg. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az 

érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. 

A méréshez szükséges adatok megküldésének határnapja a Hivatal részére: 2019. 

november 22. 

A mérés intézményi szintű elemzéséről a Hivatal értesítést küld az intézményvezető 

részére: 2021. február 26-ig.  

 

 Idegen nyelvi mérés: 

Az idegen nyelvi mérés célja elsősorban az, hogy az iskolákat szembesítse saját 

nyelvoktatásuk eredményességével” – olvashatjuk a mérés útmutatójában.  

Az eredményeket aszerint tervezzük értékelni, hogy milyen tanterv szerint tanuló diákok 

vesznek részt benne, hiszen iskolánkban az emelt óraszámú idegennyelvi csoportok mellet az 

alap óraszámban idegen nyelvet tanuló csoportok is megírják ezt a mérést. Természetesen az 

előbbi csoportoktól jobb eredményt várunk! 

A mérés másik célja az, hogy képet adjon a felső tagozatos tanulók nyelvismeretéről, - 

országos szinten is, azaz azt is méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi 

követelményekben előírt szinteknek. 

A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása megfelelő, aki eléri a feladatlapon elérhető 

pontszám 60 %-át.  

A fenti mérések lebonyolításának előkészítését természetesen az útmutatóknak megfelelő 

módon tervezzük, és biztosítjuk majd a zavartalan tesztíráshoz szükséges körülményeket, és 

eszközöket.  

A mérésekre a szaktanárok folyamatosan készítik fel diákjainkat. 
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Mivel a mérés eredményei visszajelzést adnak az intézményünkben folyó oktató munka 

szakmai színvonaláról, és esetleges hiányosságairól is, ezért úgy tervezzük, hogy közösen 

megbeszéljük, és értékeljük azok eredményeit, valamint felhasználjuk majd azt az iskola 

pedagógiai fejlesztő munkához. 

 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló mérés: 

A Difer a magyarországi köznevelési mérési-értékelési rendszerben a tanulók haladásának 

időrendjében első, kötelezően előírt mérése. 

A kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek 

diagnosztikus értékelésére alkalmas mérést iskolánk gyógypedagógusa koordinálja. 

Első lépésként az első osztályban tanító kollégákkal együtt a tanév elején felmérik az első 

évfolyamos tanulóinkat, és kiszűrik azokat a gyerekeket, akik esetében a tanító indokoltnak 

látja alapkészségeiknek a Difer-rel való alapos felmérését. A vizsgálatot az érintett tanulókkal 

az ősz folyamán elvégezzük. 

 

 NETFIT mérés: 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerben a négy különböző fittségi profilt az 

öt testnevelést tanító kolléga méri fel a gyerekkel.  

 MaTalent országos matematikai tehetségazonosító mérés: 

Korábbi évek gyakorlatában, felkérésre további két nagyobb mérésben is részt vett még 

iskolánk. Egyik a MaTalent országos matematikai tehetségazonosító mérés, a másik pedig a 

Természettudományos főmérés. Ezek kapcsán a felkérés, ill. az  adatgyűjtés az ősz folyamán 

várható. 

4.2. A tanév innovációi 

A tanév folyamán a korábbi években megkezdett projekt szemléletű tanulásszervezési 

módszert szeretnénk megerősíteni az oktató-nevelő munkában, ezért az éves 

munkatervünkbe több témanapot, és témahetet is beterveztünk. Munkánkat támogatja az 

EFOP 3.3.7- 17 pályázat, melynek keretében az informális és nem formális tanulási 

lehetőségek száma is folyamatosan bővül, hozzájárulva a diákok tanórán kívüli 

tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtéséhez, valamint az egész életen át tartó 

tanuláshoz való pozitív attitűd kialakításához. 
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Tervezett projektek a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában 

2019-2020. tanév 

Témanapok Témahetek 

Behívó szept. 2. Mese témahét 

 

szept. 30- okt.4. 

Behívó szept. 3. Adventi témahét dec. 2-6. 

Pályaorientációs okt.25. Adventi projekt dec. 2-20. 

Szent Imre nov. 5 Digitális témahét márc. 23-27. 

Farsangoló febr.14. Lezáró témahét jún. 11-15. 

Fenntarthatósági ápr. 22   

Sportnap máj.23.   

5. A TANÉV HELYI RENDJE  

Törvényi hivatkozás: 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

5.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők 

1. 

Tanítás nélküli munkanap 

Pályaorientációs nap 

(mesterségek napja)  

Tóthné Vámos Edit 

Bollerné Kiss Márta 

2019. 

október 25. 
Minden pedagógus 

2. 

Tanítás nélküli munkanap 

Egyházmegyei lelkinap 

pedagógusoknak 

Kiskunhalason 

Papp Zsolt 

 

2019.  

december 7. 
Minden pedagógus 

3. 

Tanítás nélküli munkanap a 

DÖK döntése alapján  

Farsang 

Schimó Tünde 
2020. 

február 14. 
Minden pedagógus 

4. 

Tanítás nélküli munkanap 

Lelkigyakorlat 

pedagógusoknak 

Papp Zsolt 
2020. 

március 20. 
Minden pedagógus 

5. 
Tanítás nélküli munkanap 

Sítábor 

Keserü Szilvia  

Velkey Zoltán 

2020. 

február 27. 

Jelentkező diákok, 

pedagógusok 

6. 
Tanítás nélküli munkanap 

Sítábor 

Keserü Szilvia  

Velkey Zoltán 

2020. 

február 28. 

Jelentkező diákok, 

pedagógusok 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2019. szeptember 2. hétfő 

Utolsó nap: 2020. június 15. hétfő 
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A szorgalmi időszak első féléve 2019. szept. 2-től 2019. január 24-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 31-én tájékoztatjuk a 

félévi értesítő által. 

 A második félév 2020. január 25-től június 15-ig tartó időszakot öleli fel. Az év végi 

bizonyítványosztás és évzáró napja június 19. 

5.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2019. október 26-tól 2019. november 3-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő 

Téli szünet: 2019. december 21-től 2019. január 5-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. péntek  

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő 

Tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. szerda 

 

5.3. A nemzeti és iskolai ünnepségeink  

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

Bóka Éva 

Lipótzy István és az 5.a 
október 7. hétfő 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 
október 22. kedd 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) Szakálné Harkai Rita 
február 25. hétfő 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Molnár Rózsa  

Vargáné Fülöp Andrea 
március 13. péntek 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) Szakálné Harkai Rita 
április 16. csütörtök 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Horváth Krisztina 

Szakálné Harkai Rita  
június 4. csütörtök 

5.4. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

ünnepnapok 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Szent Imre napi megemlékezés Siposné Hajdú Margit november 5. 

2. Megemlékezés Szent Miklósról Siposné Hajdú Margit december 6. 

3. Kántálás, betlehemes bemutatása 
Lukácsné Haránt Eszter  

betlehemes csoport 
december 21. 

4. Hagyományőrző farsangi mulatság  
Lukácsné Haránt Eszter 

Schimó Tünde 
február 14. 

5. Zöldágjárás Lukácsné Haránt Eszter április 8.. 

6. Pünkösdi királyválasztás Lukácsné Haránt Eszter május 29. 

7. Csibésznap Schimó Tünde június 15. hétfő 

5.5. Közös iskolai szentmisék a Nagytemplomban 

sz. Szentmiséink felelős időpont 

1. Tanévnyitó szentmise 

Dr  Bábel Balázs érsek 

Tóth Tibor atya 

  

szeptember 1. vasárnap 

2. 
Iskolai szentmise: 

 Mária hónapja 

Tóth Tibor atya 

és az 5. a osztály 
október 7. hétfő 

3. 
Megemlékezés  

Szent Imréről 

Dr  Bábel Balázs érsek 

Tóth Tibor atya 

és az 5. b osztály 

november 5. kedd 

4. Adventi lelkinap miséje 
Tóth Tibor atya 

6.a osztály 
december 2. hétfő 

5. Karácsonyi szentmise 
Tóth Tibor atya 

ministráns szakkörösök 
december 20. péntek 

7.  Vízkereszt 
Tóth Tibor atya 

és az 6. b osztály 
január 6. hétfő 

8.  
Iskolai szentmise 

Hamvazószerda 

Tóth Tibor atya 

és az 7.a osztály 
február 26. hétfő 

9. 

Iskolai szentmise 

Nagyböjti lelkinap 

 

Tóth Tibor atya 

és a 7.b osztály 
március 2. hétfő 

10. Húsvéti szentmise 
Tóth Tibor atya 

és az 8.a osztály 
április 8. szerda 

11. Anyák napi szentmise 
Tóth Tibor atya 

és az 8. b osztály 
május 4. hétfő 

12. Tanévzáró szentmise 
Tóth Tibor atya 

ministráns szakkörösök 
június 19. péntek 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet Papp Zsolt 
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időpont esemény / téma felelős 

igazgató 

november 18. Negyedéves osztályozó értekezlet 

Tóthné Vámos Edit 

Bollerné Kiss Márta 

igazgatóhelyettesek 

január 27. Félévi nevelési és osztályozó értekezlet 
Papp Zsolt 

igazgató 

március 23. Háromnegyedévi osztályozó értekezlet 

Bollerné Kiss Márta 

Tóthné Vámos Edit 

igazgatóhelyettesek 

június 10. Év végi osztályozó értekezlet 

Tóthné Vámos Edit 

Bollerné Kiss Márta 

igazgatóhelyettesek 

június 26. Tanévzáró értekezlet 
Papp Zsolt 

igazgató 

5.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

szept. 5-16. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

november 18. Fogadó óra pedagógusok 

február 3-7. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

április 20. Fogadó óra pedagógusok  

május 11-15. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

5.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

napok tervezett időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2020. január 14. 

február 4. 

Beiskolázási programok: 

Az iskola bemutatása 

Az óvoda- iskola átmenet pszichológus szemmel 

Tóthné Vámos Edit 

leendő elsős tanítók 

március 4. és 5. Nyílt napok óvodás gyerekek szüleinek 
Tóthné Vámos Edit 

leendő elsős tanítók 

2020. 

április 2. 
Nyílt tanítási nap szülők részére Bollerné Kiss Márta 

 

5.8. Az iskola és a családi ház kapcsolata 

A következő alkalmakkor lesz lehetőség arra, hogy a pedagógusok, szülők és gyerekek 

iskolai programok keretében találkozhassanak egymással: 

Szeptember: SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, vízitúra 

November: FOGADÓÓRA, Adventi koszorúkötés  

December: Adventi vásár 

Január: SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
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Február: Alapítványi bál, sítábor 

Április: Nyílt tanítási nap, tavaszi túra a Bakonyba 

 FOGADÓÓRA 

Május: Családi és sportnap,  

 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

5.9. Versenyek 

Az iskolánkban a szakmai munkaközösségek feladattervében megtervezettek szerint, házi 

versenyeket tartunk. A házi versenyeken eredményesen szereplő diákok képviselik iskolánkat 

a városi, megyei és országos versenyeken. A felkészítést a szaktanárok végzik egyéni 

fejlesztés, szakkör és a tanórán kívüli felkészülési alkalmak során. 

A házi és iskolán kívüli versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. A 

versenyeredmények iskolánk honlapján megtekinthetők. 

 

Pedagógusaink az alább tanulmányi versenyekre készítik fel a tanulóinkat 

 

Verseny megnevezése Évfolyam 
Felkészítő tanárok, 

felelősök 

Bolyai Matematika Csapatverseny  3-8. osztály 

Kovácsné Nagy Hajnalka 

matematikát tanító alsós 

tanítók és felsős tanárok 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 2-4. osztály 
Hajduné Leiz Judit 

Lipótzy István 

Bolyai Anyanyelvi Matematika 

Csapatverseny 
2-4. osztály Kőszegi Szilvia 

Komplex Anyanyelvi Verseny 2-4. osztály Elekné Nagy Krisztina 

Városi helyesíró verseny 2-4. osztály Bencsik Renáta 

Felkészítés a táblajáték olimpiára 5-8. osztály Kondász Gabriella 

Meleg István országos kémia versenyre 

felkészítés 7-8. osztály 

Liszkainé Török Erzsébet 

 

Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny 3-8. osztály 

Bőti-Kovács Margit 

Kondász Gabriella 

matematikát tanító alsós 

tanítók és felsős tanárok  

Országos Zrínyi Ilona matematika versenyre 

felkészítés 
2-8. osztály 

Kondász Gabriella 

Csontosné Muity Éva 

matematikát tanító alsós 
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Verseny megnevezése Évfolyam 
Felkészítő tanárok, 

felelősök 

tanítók és felsős tanárok 

Országos Logikaverseny 2-4. osztály 

matematikát tanító alsós 

tanítók 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 3-8. osztály 

Benczéné Wágner Anita 

Kondász Gabriella 

K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi 

vetélkedő 
5-8. évf. Molnár Rózsa 

Teleki Pál Országos földrajz verseny 3-8. osztály 
Vazulné Járfás Orsolya 

Diákolimpia 

KIDS versenyek 

focikupák 

városi bajnokságok 

1-8. évfolyam 

Keserü Szilvia 

Perényi-Nagy Gabriella 

Boller Péter 

TITOK német nyelvi levelező verseny 

TITOK angol nyelvi tesztverseny 
5-8. osztály 

Szabó Ildikó 

Szűcsné Bajtay Zsuzsanna 

Vargáné Fülöp Andrea 

Tomsity Helga 

 

Piarista Általános Iskola – Városi angol 

verseny 

 

5-8. osztály 

Szűcsné Bajtay Zsuzsanna 

Vargáné Fülöp Andrea 

Tomsity Helga 

Magyar Ilona Általános Iskola - Német 

nyelvi verseny 5-8. osztály 
Szabó Ildikó 

 

Egyházmegyei hittanverseny 5-8. osztály 

Szakálné Harkai Rita 

Bíróné Kiss Gabriella 

Tóth Tibor atya 

Arany János Matematikaverseny 2-4. osztály 

Magyar Hajnalka 

matematikát tanító alsós 

tanítók  

Városi mesemondó verseny 1-4. osztály magyart tanító alsós tanítók 

Városi versmondó verseny 
1-4. osztály 

5-8. osztály 

magyart tanító alsós tanítók 

felsős magyar tanárok 

Városi helyesíróverseny 2-8. osztály 
magyart tanító alsós tanítók 

és tanárok 

Városi, megyei országos és nemzetközi 

rajzversenyek és pályázatok a megjelenő 

kiírások szerint 

2-8. osztály Csúzdi Szabó Erika 

Simonyi helyesíró verseny 5-8. osztály felsős magyart tanító tanárok 

Országos történelemverseny (OH) 5-8. osztály Szakálné Harkai Rita 
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Verseny megnevezése Évfolyam 
Felkészítő tanárok, 

felelősök 

- Évszázadok öröksége csapatverseny 

– Kárpát-medencei 5-8. osztály Szakálné Harkai Rita 

London Bridge angolverseny 
5-8. osztály Vargáné Fülöp Andrea 

Weöres Sándor Színjátszó Találkozó 
dráma szakkör Siposné Hajdú Margit 

 

5.10. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

 Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2019. szeptember 20. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2020. június 7. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2019. november 29-ig. 

Felelős: Liszkainé Török Erzsébet és az 1. évfolyam osztályfőnökei 

 Országos idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2020. május 20. 

Felelős: Takács Hornung Mária  

 Országos kompetenciamérés matematikából és szövegértésből a 6. és 8. 

évfolyamokon 

Határidő: 2020. május 27. 

Felelős: Takács Hornung Mária 

 Hangos olvasás mérése iskolai szinten 1-8. évfolyam 

           Határidő: 2020. május utolsó hete 

            Felelős: Tóthné Vámos Edit 
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5.11. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

2020. január 8. és 2020. április 24. között vizsgáljuk a tanulók fizikai állapotát és 

edzettségét. A mérés eredményeit 2020. május 29-ig töltjük fel a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt informatikai rendszerbe.  

A mérés felelőse: Boller Péter  

 

5.12. A tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi 

előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának előre tervezett időpontjai 

 

 Ének órák és a Leskovszky Hangszergyűjtemény közös projektje 

 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek művészeti nevelésére. A tehetséggondozás 

egyik része szakköri keretek között folyik. Az utóbbi években a dráma,- a grafika-, és a sport 

szakkörök mellett egyre kedveltebb az énekkar is. Tanulóink szeretnek énekelni, nagyobb 

részük hangszeren is tanul. Ilyen előzményekkel, az iskolai innováció keretében ebben a 

tanévben is folytatjuk a kapcsolatot a kecskeméti Leskovszky Hangszergyűjteménnyel, és 

két tanuló csoportunk 8-8 tömbösített énekóráit a hangszergyűjteményben tartjuk az tanév 

folyamán. Célunk, hogy a gyerekek új, izgalmas zenei élményekkel gazdagodjanak, 

megismerkedjenek különleges hangszerekkel, és más népek zenéjével is. 

A program anyagi költségeit a Lurkó Diáksegítő Alapítvány finanszírozza. 

Leskovszky Hangszergyűjtemény látogatásának időpontjai 

Dátum Nap Osztály 

2019.10.14. hétfő 6.a 

2019.10.16. szerda 6.b 

2019.12.11. szerda 6.b 

2019.12.16. hétfő 6.a 

2020.03.09. hétfő 6.a 

2020.03.11. szerda 6.b 

2020.05..18. hétfő 6.a 

2020.05.20. szerda 6.b 
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 Alsó tagozat - TIE, Színházi Nevelési Programok: 

Színházzal kapcsolatosan témahetek keretében szeretnénk TIE, színházi nevelési 

programokon is részt venni. Folynak az egyeztetések a RÉV Színházzal, két előadásukat: a 

Nem állunk meg és a Mezsgye c. tantermi előadásukat is szeretnénk meghívni az iskolánkba.  

 Ciróka Bábszínházi bérlet 

Az alsó tagozatosok évek óta látogatják a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadásait. Ebben a 

tanévben 7 osztály 168 tanuló vesz részt a 3 előadásból álló előadássorozatban. ( 1.a, 1.b, 2.a, 

2.b, 2.c, 3.a, 3.c osztályok) 

 Katona József Színház gyermekbérleti előadásai 

A kecskeméti színház 2 előadásból álló bérletsorozatán 172 alsó tagozatos tanuló vesz részt 8 

osztályból (2.b, 2.c, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4c, osztályok 

 Felső tagozatosok színházlátogatási lehetőségei: 

Katona József Színház, Kecskemét: 

2 éve közel 50 felső tagozatossal rendszeresen megnézzük a Katona József Színház 

előadásain. Idén is a Latinovits Zoltán Ifjúsági bérlet keretében tekinthetünk meg 4 darabot, 

keddenként 17.00 órai kezdettel: 

Ifjúsági bérlet előadásai (10-14 éveseknek javasolt)  

1. László Miklós - Mohácsi testvérek: ILLATSZERTÁR romantikus komédia 

2. ANNA KARENINA táncszínházi előadás 

3. Szigligeti Ede - Mohácsi testvérek: LILIOMFI zenés népszínmű 

4. Madách Imre: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA "JUNIOR" 

 Nemzeti Színház-diákprogram 

Idén is szeretnénk bekapcsolódni a Nemzeti Színház diákprogramjába, melynek keretében 

Vidnyánszky Attila rendezésében tekinthetik meg a diákok Petőfi Sándor: János Vitéz c. 

elbeszélő költeményét. A diákprogram keretében az előadáshoz kapcsolódó 

drámafoglalkozáson is részt lehet majd venni. 

 A színházlátogatás tervezett időpontja a 2020. január-február. 

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciójaként kerül 

megrendezésre az Egri Csillagok, melynek megtekintését elsősorban a 6. -8. évfolyamon 

szeretnénk meghirdetni, szintén a 2. félévben. 
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  Őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának előre tervezett időpontjai 

 

Iskolánkban természetismeret szakkör működik, és felső tagozaton lehetőség van emelt 

óraszámú természettudományos képzés választására is. Lipótzy István biológia tanár tanítja 

ezeknek az óráknak a nagy részét. Az ő szervezésében a tanév során több alkalommal van a 

diákoknak lehetőségük terepgyakorlatokra és kirándulásokra. A kirándulások elsősorban a 

Kecskemét környékén található Kiskunsági Nemzeti Park területeire szerveződnek, hiszen 

csodálatos védett természeti értékek, növény és állatvilág található ezeken a területeken. 

A tanév során a következő kirándulások, terepgyakorlatok lesznek, melyek 

nyitottak, nem csak a szakkörös és szakos diákok vehetnek részt rajta 

- Őszi túra Fülöpházára, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi területére, 

ismerkedés az őshonos növény és állatvilággal. 

- Téli túra Kunadacsra ismerkedés az őshonos növény és állatvilággal. 

- Terepgyakorlat az izsáki Kolon tónál. Madárgyűrűzés megfigyelése, ismerkedés az 

őshonos növény és állatvilággal. (2020. március) 

- Terepgyakorlat a Szikrai réteken ismerkedés az őshonos növény és állatvilággal. 

- Terepgyakorlat Szentkirályon, a Kocséri réteken. Ismerkedés az őshonos növény 

és állatvilággal. 

 

 

 

6. SZAKMAI FELADATOK 

 

6.1. Önértékelési terv 

Önértékelési munkacsoport tagjai: 

 - Szakálné Harkai Rita (csoportvezető),   

 Tagjai az iskola részéről:    

 - Bense Erzsébet 

 - Takács-Hornung Mária 

 - Boller Péter 

 - Fülöpné Varga Andrea 
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 - Kovácsné Nagy Hajnalka 

 - Tóthné Vámos Edit igh. 

 - Bollerné Kiss Márta igh. 

 - Papp Zsolt ig. 

 

I. A pedagógusok önértékelésével kapcsolatos feladatok 

 

1. A tárgyévi önértékelésben érintett pedagógusok 

Az önértékelési munkacsoport javaslata alapján a 2020-as tárgyévet tekintve a következő 

pedagógusok önértékelésre kerül sor: 

- Patikné Bognár Dóra 

- Keserü Szilvia 

- Gudrica Mariann 

- Takács-Hornung Mária 

1. Adatgyűjtési feladatok  

 A szükséges két óralátogatás közül az egyiket az önértékelési munkacsoport vezetője, 

illetve az igazgatóság egyik tagja, a másikat az önértékelési munkacsoport tagja végzi. 

 Az interjúkra a látogatások utáni megbeszélések keretében kerül sor. 

 A vezetői interjút a munkacsoport tagja vezeti és rögzíti. 

 Szülői kérdőív készítését a szülők nem kérték, így ezt az eszközt ebben az évben nem 

használjuk. 

 A pedagógus kérdőívek kitöltésére a feltöltő rendszer szabta időhatáron belül van 

lehetőség, melyet a online végeznek el a felkért kollégák. A kérdőívet legalább négy 

kolléga, a kitöltők felét az igazgató, felét az értékelt pedagógus kéri fel. 

 A dokumentumelemzésre a következők szerint kerül sor: 

o Tanmenet és éves tervezés egyéb dokumentumai: Első sorban a 

munkaközösség vezetők, majd igazgatóhelyettes. 

o Óraterv vagy foglalkozásterv: Az óra/foglalkozáslátogatást végző pedagógus a 

látogatáshoz kapcsolódóan 

o Napló: Az igazgatóhelyettes 

o Tanulói füzetek (amennyiben releváns): Az óra/foglalkozáslátogatást végző 

pedagógus a látogatáshoz kapcsolódóan 

Az egyes adatgyűjtési tevékenységek szempontjait a Kézikönyv tartalmazza. Az egységes 

szempontok a belső elvárások keretei között, az adott helyzetnek megfelelően 

értelmezendőek. 

 

2. Önértékelési feladatok 

- A pedagógus az összes adatgyűjtési feladat elvégzése után legkésőbb 3 nappal megkapja 

az adatgyűjtés eredményét. 
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- Az eredmény kézhezvételétől számított egy héten belül elkészíti önértékelését és 

önfejlesztési tervét. 

 

II. A vezető önértékelésével kapcsolatos feladatok 

1. 2020. évben sor kerül Papp Zsolt igazgató vezetői önértékelésére. 

2. Adatgyűjtési feladatok  

- A dokumentumelemzést a belső ellenőrzésért felelős igazgatóhelyettes végzi. 

- Kérdőívek az alábbiak szerint: 

o A vezetői önértékelő kérdőívet a vezető tölti ki a kitöltés tényét a 

munkacsoport ellenőrzi. 

o A nevelőtestületi kérdőívet a teljes nevelőtestület kitölti. 

o Szülői kérdőív készítését a szülők nem kérték, így ezt az eszközt ebben az 

évben nem használjuk. (A köznevelési törvény előírásának megfelelően mivel 

ez a megbízás 2. éve, készül szülői kérdőív, de nem az önértékelés keretében.) 

- Interjúk az alábbiak szerint: 

o A vezetővel a vezető munkáltatójával és a vezetőtársakkal a munkacsoport két 

tagja készít interjút. 

3. Önértékelési feladatok 

- A vezető az összes adatgyűjtési feladat elvégzése után legkésőbb 3 nappal megkapja 

az adatgyűjtés eredményét. 

- Az eredmény kézhezvételétől számított egy héten belül elkészíti önértékelését és 

önfejlesztési tervét. 

 

4. Összefoglaló táblázat az elvégzendő feladatokról, felelősökről és határidőkről 

A határidő és a felelősök pontos meghatározása a tanfelügyelet végleges időpontjának 

ismeretében kerül kijelölésre. 

 

Feladat Határidő Felelős 

Nevelőtestületi kérdőív 

kitöltése és összesítése 

  

Dokumentumelemzés   

Interjúk   

Dokumentumok átadása 

az igazgatónak 

  

Önértékelő kérdőív   

Önfejlesztési terv 

tervezetének megvitatása a 
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fenntartóval 

Önfejlesztési terv 

véglegesítése és feltöltése 

  

 

III. Az intézmény önértékelésével kapcsolatos feladatok 

 

 2020. évben sor kerül az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére, amelyhez 

szükséges az intézményi önértékelés elkészítése. 

 Adatgyűjtési feladatok  

- Az előírt adatgyűjtési folyamatokat a munkacsoport végzi a 4. pont táblázata szerint, 

az önértékelési kézikönyv alapján, a felelősök és a határidő meghatározása az 

intézményi tanfelügyelet pontos időpontjának ismeretében kerül kijelölésre. 

- Az összegyűjtött adatokról szóló jegyzőkönyvet az online felületre kell feltölteni. 

 Önértékelési feladatok 

- Az önértékelés első számú felelőse az igazgató. 

- Munkáját az igazgatóság tagjaival és a munkacsoporttal megosztva, együttműködve 

végzi. 

4. Összefoglaló táblázat az elvégzendő feladatokról, felelősökről és határidőkről 

Feladat Határidő Felelős 

Dokumentumelemzés   

Az intézmény infrastruktúrájának 

felmérése 

  

Interjú az intézményvezetővel   

Csoportos interjúk (pedagógusok, 

szülők) 

  

Jegyzőkönyvek feltöltése   

Értékelés az online felületen   

Intézkedési terv tervezetének 

megvitatása a fenntartóval 

  

Intézkedési terv véglegesítése és 

feltöltése 

  

 

IV. Az értékelésben közreműködő partnerek bevonásának módja 

A partnerek bevonására a munkacsoport és az igazgatóság együttműködésével, az iskola 

szabályzatainak megfelelően kerül sor. 
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6.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős 
minősítés 

időpontja 

1. 
Magyar Hajnalka 

ped. II. minősítés 

Tóthné Vámos Edit 

intézményi képviselő 
2019. okt. 8 

2. 
Vargáné Fülöp Andrea 

ped. II. minősítés 

Bollerné Kiss Márta 

intézményi képviselő 
2019. okt. 4. 

3. 
Kondász Gabriella 

ped. II. minősítés 

Bollerné Kiss Márta 

intézményi képviselő 
2019. okt. 17. 

4. 
Sági-Baté Etelka 

mesterpedagógusi minősítés 

Papp Zsolt 

intézményi képviselő 
2019. okt. 1. 

1. 
Szabó Ildikó 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

2. 
Ferencziné Bodor Csilla 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

3. 
Gárdonyi Péter 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

4. 
Szöllősi Éva 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

5. 
Bőti-Kovács Margit 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

6. 
Szakálné Harkai Rita 

jelentkezett a 2020-as minősítésre 
  

6.3. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét az emberi erőforrások 

minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről szabályozza.  

A fenti dokumentum megismerése után az alábbiak szerint ütemezzük ebben a tanévben, a 

nyolcadik osztályos diákjaink középfokú iskolába történő felvételi eljárásrendjét. 

 

 

 

 



 

38 
 

Középiskolai felvételi eljárásrend határnapjai 

2019-2020. 

feladat / esemény felelős időpont 

Pályaválasztási összevont osztályfőnöki óra külső 

szakértő bevonásával, szükség esetén egyéni 

tanácsadás. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2019. szept.23. 

Pályaorientációs nap 

Városi Pályaválasztási kiállítás 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2019. okt. 25. 

Kecskeméti középiskolák bemutatkozása szülőknek és 

diákoknak szülői értekezlet keretében 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2019. nov.11. 

A tanulók jelentkezésének határnapja a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2019. dec. 6. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kijelölt 

középiskolákban 

a 4. 6. 8. évfolyamosok számára. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2020. jan. 18. 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kijelölt 

középiskolákban 

a 4. 6. 8. évfolyamosok számára. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2020. jan. 23. 

Központi írásbeli felvételi vizsgán részt vettek 

értesítése az eredményekről. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

 

2020. febr. 6.  

A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói 

adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének 

határnapja. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

Bollerné Kiss Márta 

2020. febr. 19. 

A szóbeli meghallgatások a felvételi eljárás keretében a 

középfokú intézményekben. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

 

2020. febr. 24-

tól márc. 13-ig 

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában. 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

 

2020.márc.19-

20. 

Ideiglenes felvételi rangsor megjelenésének határnapja  2020.ápr.8. 

A középiskolák értesítik a diákokat a felvételi eljárás 

eredményéről 

Szakálné Harkai Rita 

Tomsity Helga 

           Bollerné Kiss Márta 

2020.ápr.30. 
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 Igyekszünk minden formában segíteni diákjainkat, és szüleiket a pályaválasztásban, 

ezért a Megyei Szakszolgálat pályaválasztási referensének csoportos és egyéni tanácsadását 

mindig örömmel fogadják tanulóink.  

 Iskolánk pszichológusa is készséggel osztja meg véleményét és jó tanácsait az érdeklődő 

családdokkal, továbbtanulás kapcsán is.  

 Az írásbeli, majd pedig a szóbeli vizsgákra való felkészítést magyar irodalom és nyelvtan, 

valamint matematika tantárgyakból, a hatékonyság növelése érdekében csoportbontásban 

végzik a szaktanárok nyolcadik évfolyamon.  

 A központi írásbeli vizsga előtt egy héttel, az iskola falai között próba felvételit írhatnak 

tanulóink januárban, hogy szokják a „vizsgahelyzetet”. Ezeket a szaktanárok javítják, majd 

fejlesztő értékelést adnak diákjaiknak. 

 A tanulók sikeres pályaválasztásának segítését célozza meg a pályaorientációs célú tanítás 

nélküli munkanap, melyet okt. 25-én tartunk. 

 

A nyolcadik osztályok  osztályfőnökei a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján 

segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

 

 

6.4. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

HATÁRTALANUL! Erdélyi fejedelmek és egyházi emlékek nyomában 2020. 06.04-15 

 

feladat / esemény felelős időpont 

Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység a 7. 

évfolyamon Keserü Szilvia 

Bajtay Zsuzsa 

Kondász Gabriella 

Lukácsné Haránt Eszter 

Velkey Zoltán  

Horváth Krisztina 

 

2020.június 01.-05. 

előkészítő tanóra a kiutazóknak 

2020. június 04. Nemzeti összetartozás HATÁRTALANUL! 

témanap az egész iskolának 

„HATÁRTALANUL” kirándulás 

hetedikeseknek Erdélybe 
2020. június 07-11. 

Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység a 7. 

évfolyamon 
2020. június 12-15.  

 

6.5. Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI, BTM)  

A fejlesztő pedagógia iskolánkban, mint speciális pedagógiai szolgáltatás 1998-tól működik. 

Célja a tanulási nehézségek megelőzése, a tanulási gondok lehetséges mértékű csökkentése és 

ezzel a szocializáció és a tanulmányi továbbhaladás elősegítése. 
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A fejlesztő pedagógiai megsegítést az iskola, mint saját szolgáltatását ajánlja fel, a tanulási 

zavar veszélyeztetett, vagy valamilyen tanulási nehézséggel küzdő (dyslexia, dysgráfia, 

dyscalculia ) gyermekek szüleinek. 

 Helyzetelemzés 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 19 fő.  Beilleszkedési, tanulásai, 

magatartási nehézséggel 45 tanulónk küzd. 

 A csoportok kialakításakor próbálunk a törvényi szabályozásra figyelni, és ahol lehetséges 

betartani, de a nagy létszám miatt ez néha nehézségekbe ütközik.  Ebben a tanévben nem 

minden esetben sikerült évfolyamonként csoportalakítás, vannak kevert csoportjaink is. A 

fejlesztés helyszíne a rendelkezésünkre álló fejlesztő szoba, mely felszereltségével biztosítja a 

megfelelő munkát. 

 A fejlesztő munka területei, főbb feladatai: 

 I.  Diagnosztika 

            II.  Fejlesztő, korrekciós foglalkozás 

 III.  Szülőkkel való kapcsolattartás 

 IV.  Pedagógusokkal való konzultáció 

 V.  Kapcsolattartás pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal, intézményekkel 

 Diagnosztika 

Szervezési formáikat tekintve csoportos és egyéni felmérésekről beszélhetünk, amelyek 

sajátosságai tevékenységüket is nagymértékben befolyásolják.  

Milyen felmérésekre kerül sor ebben a tanévben?  

 Egyéni képességmérések 

A központilag kötelező DIFER mérésen a 2019/2020-as tanévben 4 tanuló biztosan részt fog 

venni, ők első osztályosok, és már szakértői véleménnyel rendelkeznek. 

 Egyéni tantárgyi felmérések 

Az év közben felmerülő problémák alapján végezzük az egyéni tantárgyi felméréseket, a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy főleg matematikából, helyesírásból, szövegértésből van rá 

szükség, szaktanári kérésre. A tanulási zavart mutató gyermeknél a probléma jellegének 

megfelelő vizsgálatot végzek, amelyek eredményeinek megbeszélésével segítem a pedagógus 

döntését. 

 Fejlesztő korrekciós foglalkoztatás 

A fejlesztő foglalkozásokon célzott képességfejlesztés és speciális korrekciós fejlesztés  

(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia prevenció és reedukáció) folyik a részképesség-

sérüléseknek, illetve a tanulási problémák típusának megfelelően. 
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A foglalkozások szervezési formájukat tekintve kiscsoportos foglalkozások. A csoportok, ahol 

lehetséges osztályonként szerveződnek, mivel időpontjuk az osztályok órarendjéhez igazított. 

A fejlesztő foglalkozásokon a szakértői vélemény útmutatása alapján kerül sor az egyéni 

fejlesztésre. 

A tanulók megnövekedett létszáma miatt, tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésébe 

szaktanárok is becsatlakoznak, gyógypedagógusi segítséggel. 

 Megelőző” prevenciós korrekció 

A prevenciós foglalkozások az első évfolyamon szervezett olyan fejlesztő foglalkozások, 

amelyeknek célja a tanulási zavar kialakulásának lehetséges mértékű megelőzése. 

A 2019/2020-as tanévben a prevenciós foglalkozásokon 4 tanuló biztosan részt fog venni, ők 

már szakértői véleménnyel érkeztek iskolánkba, a létszámot a tanítók jelzései alapján 

növeljük majd új tanulókkal. 

 Tanulási zavarok reedukációja 

A reedukációs foglalkozások célja a már kialakult, diagnosztizált tanulási problémák 

lehetséges mértékű csökkentése speciális pedagógiai terápiás módszerekkel a 

képességprofilnak és a tanulási zavar jellegének megfelelően. 

A 2019/2020-as tanévben az alsó tagozat minden évfolyamán, a felső tagozatból az 5. 6. 7. 8. 

évfolyamon szervezünk korrekciós foglalkozásokat. 

 Szülőkkel való konzultáció 

Mint minden gyermekkel foglalkozó szolgáltatás esetében, egy a fejlesztő pedagógiai 

szolgáltatásnál is nagyon fontos a gyermek szülőjével való kapcsolatfelvétel és 

kapcsolatfenntartás a későbbiekben célul kitűzött, a gyermek érdekében szerveződő 

együttműködés megvalósulásáért. 

A kapcsolatfenntartás egyénileg egyeztetett időpontban igény szerint történik. 

 Pedagógusokkal való együttműködés, konzultáció 

A fejlesztő pedagógiai szolgáltatás iskolán belüli hatékony működésének elengedhetetlen 

feltétele az iskola pedagógusaival való együttműködés, amelynek formája a rendszeresen 

megvalósuló konzultáció. 

 Kapcsolattartás pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal 

A tanulási nehézség, tanulási zavar multikauzális és multifaktorális jelenség. A tanulási zavar 

veszélyeztetett, vagy tanulási nehézséget mutató gyermekekkel való foglalkozás során ezért 

fontos a kapcsolattartás, együttműködés, más kompetens intézményekkel, pedagógiai, 

pszichológiai szakszolgálatokkal, szakintézményekkel.  

 Városi Logopédia 
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A tanulási zavar hátterében, társuló tünetként gyakran figyelhető meg a beszéd-nyelvi képzés 

valamilyen szintű zavara. A beszédhibák megfelelő korrekciója feltétele a beszédhibák miatt 

jelentkező tanulási problémák rendeződésének.  

 A Nevelési Tanácsadók hatásköre a törvénymódosítások következtében kiszélesedett. 

A 2006. évi CXXI. törvénynek a Kt. módosítására vonatkozó rendelkezései-többek között- a 

pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók ellátásában való szakmai együtt- és közreműködési kötelezettségét 

helyezi át 2008. augusztus 1-jétől a Nevelési Tanácsadók hatáskörébe. 

A szakértői bizottságok helyett a gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, és egyéb 

szakemberekkel rendelkező, feladatát kisebb körzetben ellátó nevelési tanácsadók veszik át  

A Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság címe: Kecskemét, Katona József tér 8.      Telefon: 06-76-477-666 
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Iskolai szakkörök 

Foglalkozás neve Időpontja Részt vehetnek A foglalkozást vezeti 

Ministráns szakkör hétfő 9.óra 1-8.oszt. fiúk Tóth Tibor atya 

 

Grafika szakkör 

hétfő 8-9. óra 6-8. oszt.  

Csúzdi Szabó Erika 

 szerda 7-8.óra 5. oszt.  

 csütörtök 8-9. óra 4. oszt.  

 péntek 7-8. óra 3.oszt.  

Fazekas szakkör péntek7-8-9.óra 3-8.oszt. Velkey Zoltán 

Énekkar kedd 8-9. óra 

 

2-8. oszt. Magyariné Oltványi 

Katalin 

Dráma szakkör csütörtök 8-9. óra 3-4. oszt. Siposné Hajdú Margit 

 

Cserkészet 

őrsvezetőkkel egyeztetett 

időpontban 

 

4-8. oszt. 

Papp Benedek pk. 

és az őrsvezetők 

Atlétika 

 

csütörtök 8. óra 

 

2-8. oszt. 

 

Keserű Szilvia 

 

Foci 

kedd 9. óra 1. oszt.  

Boller Péter 

 csütörtök 9. óra 2.oszt.  

 péntek 9. óra     3-4. oszt.  

Kosárlabda hétfő és szerda  

9. óra 

2-4.oszt. Boller Péter 

Gépírás szakkör csütörtök 8. óra 6-7-8. oszt. Szakálné Harkai Rita 

Angol szakkör kedd 7.óra 5-6. oszt. Bajtay Zsuzsa 

Angol szakkör péntek 7.óra 8. oszt. Vargáné Fülöp Andrea 

Angol szakkör kedd 8.óra 8. oszt. Tomsity Helga 

Német szakkör csütörtök 7.óra 5-8. oszt. Szabó Ildikó 

Táblajáték hétfő 7-8. óra 4-7. oszt. Kondász Gabriella 

Matek szakkör péntek 5.óra 4. oszt. Kondász Gabriella 

Matek szakkör csütörtök 6. oszt. Molnár Rózsa 

Természetismeret 

szakkör 

csütörtök 7. óra 5-8. oszt. Lipótzy István 

Robotika csütörtök 7-8. óra 5-8. oszt. Takács-Hornung Mária 

Makerspace 

(3D tárgyalkotás) 

szerda 7-8. óra 5-8. oszt. Gárdonyi Péter 

6.6. Az iskolai sportkör szakmai programja 

A sportkör neve: Kecskeméti Szent Imre Diáksport Egyesület 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. 

Az egyesület célja, feladata:  

 Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzési lehetőség nyújtása az iskolai 

sportegyesület tagjai számára.  

 A mindennapos testedzés biztosítása. 

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

 A diákolimpiai eseményeken, a Katolikus Iskolák Diáksportja (KIDS) versenyeken, 

valamint egyéb sporteseményeken iskolánk hírnevének öregbítése. 

ISKOLAI SPORTCSOPORTOK 2019-2020. TANÉVBEN 

 

Atlétika foglalkozás 

Vezeti: Keserü Szilvia, Nagy Gabriella 

Korosztály: 2.-4.évf. és 5.-8. évf. 

Időpont: csütörtök 8.óra 

A foglalkozás célja: 

Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen fizikális képességek javítása, 

fejlesztése. A gerincoszlop egészségének megőrzését elősegítő gyakorlatok rendszeres 

végeztetése. 

Bármely (szárazföldi) sportág sikeres űzéséhez elengedhetetlen motorikus képességek (erő, 

gyorsaság, hajlékonyság) folyamatos fejlesztése. 

Megismerkedés az atlétika versenyszámaival (magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás, rövid-

és hosszútávfutás) 

Atlétikai sporteseményekre való felkészülés: Diákolimpia Mezei Futóverseny, Diákolimpia 

Többpróba Bajnokság. Kids atlétikai verseny. 

 

Kosárlabda foglalkozás 

Vezeti: Boller Péter 

Korosztály:2.-4. évf. 

Időpont: hétfő, szerda 9.óra 

A foglalkozás célja: 

Megismerkedés a kosárlabda sportág alapjaival. 

Az alapvető mozgások és játékelemek megismerése, mind magasabb szintű elsajátítása. 

(labdavezetés, átadások, kosárra dobás, fektetett dobás. 

A kosárlabdázáson keresztül az alapvető fizikális képességek fejlesztése. 
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Játék igény kielégítése a kosárlabdázás eszközrendszerével. 

Kosárpalánta program versenyein, a Mercedes Kosárlabda Akadémia előkészítő csoportok 

bajnokságán való részvétel. 

 

Labdarúgás foglalkozás 

Vezeti: Boller Péter 

Korosztály: 1.-4. évf. 

Időpont: kedd, csütörtök, péntek 9.óra 

A foglalkozás célja: 

Megismerkedés a labdarúgás sportág alapjaival. 

A labdarúgás alapvető mozgásformáinak és játékelemeinek megismerése. ( labdavezetés, 

átadások-átvételek, kapura lövések) 

A labdarúgáson keresztül az alapvető fizikális képességek fejlesztése.  

Játék igény kielégítése a labdarúgás eszközrendszerével. 

Diákolimpiai, KIDS labdarúgó versenyeken, valamint az MLSZ Bozsik programjában való 

részt vétel. 

 

Szabadidősport foglalkozás 

 

Vezeti: Keserü Szilvia, Nagy Gabriella, Boller Péter 

A foglalkozás célja: 

Hétvégéken megrendezésre kerülő szabadidős sporteseményekre, túrákra, futónapokra 

résztvevők toborzása, kíséret biztosítása, esemény szervezése. 

24 órás futás, 24 órás úszás, őszi-tavaszi gyalogtúra, sítúra, kerékpártúra, sportnap,… 

 

TERVEZETT ESEMÉNYNAPTÁR 

Szeptember: 

09. 04.-08. Balaton kerülő kerékpártúra 

09.28. 24 órás futás, Melinda-park 

Október 

Atlétikai csapatbajnokság 

09.19. őszi túra a Pilisbe 

November 

Labdarúgó házi bajnokság 

December 
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Tapsi füles kupa terematlétikai verseny 

Január 

Univer 24 órás úszás 

Diákolimpia úszás  

Február 

02.26-03.01. Sítúra 

Március: 

Diákolimpia versenyek mezeifutás 

 

Április 

04.04. tavaszi túra a Bükkben 

Diákolimpia, KIDS versenyek labdarúgás, kézilabda, Kéttusa 

Május 

Diákolimpia, KIDS versenyek atlétika 3tusa, 4tusa, 5tusa versenyek 

05.23. Sportnap 

         Összeállította: Keserü Szilvia, Nagy Gabriella, Boller Péter 

 

6.7. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

 A beiskolázási mutatóink azt jelzik, hogy Kecskeméten elfogadott és keresett iskola a 

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola. A szülők szívesen íratják iskolánkba 

gyermekeiket, elismeréssel szólnak az iskolánkban tapasztalt nevelő–oktató munkáról. Jó 

érzés hallani mikor más iskolában tanító pedagógusok is dicsérően nyilatkoznak iskolánkról. 

Feladatunknak tekintjük a szülők tájékoztatását minél több csatornán, fórumon keresztül.  

 Sikeres beiskolázási programunk érdekében az alábbiakat tervezzük ebben a tanévben. 

Az óvoda-iskola étmenetet megkönnyítő „ovi-suli” program folytatása, melyet már az elmúlt 

három tanévben megvalósítottunk. 

 Ebben a tanévben a jelenlegi 4. osztályos tanítók vesznek részt az „ovi-suli” 

programban. A munkát Mészárosné Erős Zsuzsanna fogyja össze. Az idei program részletes 

kidolgozása és ütemezése szeptemberben fog történni az óvónők bevonásával. 

A program főbb feladatai, lépései: 

 Az első hónap a hospitálás jegyében telik majd, az óvodai nagycsoportok lesznek a 

helyszínei. 

 A második hónapban közös foglalkozások tartását terveztük, ami már az iskolában 

zajlik az óvónők és tanítók összmunkájával. 
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 . A további hónapban pedig a tanító veszi át a foglalkozások tartását az óvónők segítő 

jelenlétével. 

 A találkozások időpontjait és foglalkozások módszereit előre egyeztetjük. Törekedünk 

a sokszínűségre. 

 Szoros együttműködést alakítunk ki az óvodapedagógus kollegákkal. 

 

A beiskolázási programjainkhoz tervezzük: 

 Az óvodai szülői értekezleten gyógypedagógusunk és az alsós munkaközösség-vezető 

rövid tájékoztatás ad az iskolaérettségről az óvodás szülőknek 

 Októberben az óvodások látogatást tesznek az iskolába, ismerkednek az iskolával 

 Februárban a leendő tanítók ellátogatnak az óvodai nagycsoportok féléves szülői 

értekezletére, és tanácsaikkal segítik a szülőket 

 3 alkalomból álló beiskolázási programunk lesz 

 Kérdőívekkel felmérjük, hogy a szülők miben kérnének segítséget a sikeres 

tanévkezdéshez 

A következő táblázatban beiskolázással kapcsolatos feladatainkat rögzítettük: 

 

feladat / esemény időpont felelősök 

Kisokos elkészítése szept.30-ig ig. helyettesek, rendszergazda 

Kapcsolattartás a sajtóval, tudósítások az egyházi 

újságokban 

folyamatos ig. helyettesek 

Iskolánkba hívogató plakátok készítése és 

kihelyezése az óvodákba és a templomokba. 

november ig. helyettesek 

A 3.-os osztályok Mikulás és karácsonyi műsorral 

készülnek és az óvodában is előadják. 

december 6. 3.a oszt. és a leendő elsős 

tanítók 

Felsősök a betlehemes műsorukat előadják az óvodai 

csoportoknak 

december 19. felsős igazgatóhelyettes 

Beiskolázás I.: Iskola bemutatása szülőknek,  

JÁTSZÓHÁZ leendő elsősöknek 

január 14. igazgató, alsós mk. vezetők, 

leendő tanítók 

Beiskolázás II Iskolakezdés pszichológus szemmel 

JÁTSZÓHÁZ leendő elsősöknek 

február 4. alsós mk. és elsős tanítók 

iskolapszichológus 

Óvónők meghívása az 1. osztályokba, hogy lássák 

előző évi óvódásaikat  

november 12.  elsős tanítók 

Óvodai szülői értekezletek látogatása, az iskola január, február leendő elsős tanítók 
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feladat / esemény időpont felelősök 

bemutatása. 

Óvodai csoportok fogadása bemutató órán. január, február alsós mk. és elsős tanítók 

Nyílt tanítási nap, bemutató órák leendő elsős 

szülőknek 

márc. 4. 5. alsós mk.  elsős tanítók,  

alsós igazgatóhelyettes 

Beiratkozás április 30- ig ig. helyettesek 

 

Az első évfolyamosok beiratkozása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a Kormányhivatal által meghatározott időpontban 

történik.  

6.8. Pedagógus-továbbképzések  

A nevelőtestület módszertanilag felkészült pedagógusok alkotják, akik készek az állandó 

önképzésre, fontosnak tartják a szakmai fejlődést biztosító módszertani továbbképzéseket. 

Ennek érdekében ebben a tanévben is részt vesznek a  

 KAPI által szervezett tantárgyi továbbképzéseken, bemutató órákon,  

  a városi szervezésű továbbképzéseken.  

 Teljes nevelőtestülettel veszünk részt az EKIF és Érsek Úr által szervezett, lelki 

fejlődésünket segítő adventi és nagyböjti lelki napokon. 

 A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 

pedagógus szakvizsgás képzésén Bollerné Kiss Márta közoktatás-vezető szakirányú 

képzésen vesz részt az első félévben 

 Papp Zsolt igazgató az első félévben egy 60 órás képzésben vesz részt, melyet Pécsi 

Rita szervez „Organikus pedagógia „címmel. 

Az EFOP 3.3.7 -17-2017-00052 Informális nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a 

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában 

és az EFOP 3.2.3-17-2017-00059- Digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskeméti 

Főegyházmegye köznevelési intézményeiben című iskolai pályázatoknak köszönhetően az 

elmúlt tanévben közel 2500 órát töltöttek továbbképzéssel.  

Ebben a tanévben azt tűztük ki célul, hogy a megszerzett tudást mindenki igyekszik 

kiteljesíteni, nagyobb volumenű képzési projektet nem szervezünk. 
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7.  ISKOLAI HITÉLET 

A tanulóinkról számokban az alábbiak mondhatók el: 

 Református 54 fő, akik külön református hitoktatásban részesülnek órarendi keretek 

között. Hitoktatójuk Huberné Deák Ildikó és Pál Ferenc lelkész.   

 Görög katolikus hittant Hollik György papnövendék tart nálunk 6 gyereknek. 

Tanulóink 20-25%-a rendszeres templomba járó, vallásos család gyermeke.  

Elsőseink jelentős része a katolikus óvodából érkezik, tehát van hitéleti kapcsolata.  Diákjaink 

jelentős része fogékony a hitre, szereti a lelki programokat, kérdez és bátran vállalja magát. 

Ennek a családias, nyitott légkörnek köszönhető, hogy olyan nagy számban választották az 

egyházi iskolákat – főleg a kecskeméti Piarista Gimnáziumot, de a kiskunfélegyházi Szent 

Benedek Középiskolát is – a továbbtanuláskor az előző években továbbtanuló diákjaink.  

Katolikus hittanórák rendje: 

Heti 2 óra órarend szerint. 

Hittanárok: 

- Bíróné Kiss Gabriella:  3. a  3. b  3. c 5. a 7.b 

- Szakálné Harkai Rita: 8. b 

- Szelei Anikó: 5. b 6. a  6. b 7. a 

- Tóth Tibor atya: 1.a 1. b  1. c  2. a  2. b  2. c 4. a 4. b 4. c 8. a   

A 4. osztály két hittanórája a Főplébánián és a Szentcsalád plébánián van, melyeket Tóth 

Tibor atya, Hatházi Róbert atya és Takács Gábor hitoktató tartanak. Ezeken az órákon az 

elsőáldozásra is felkészítik a tanulókat. 

Az idei tanévben elsőáldozásra készülő gyerekek 2020. szeptember 13-án járulnak a 

szentséghez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, Budapesten. 

Reggeli áhítatok rendje: 

Hétfőnként Tibor atya, illetve a görögkatolikus és református egyházi személyek, hitoktatók 

vezetésével hét indító gondolattal kezdjük a hetet. 

Évfolyam misék rendje: 

Minden hétfőn reggel 8 órától iskolalelkészünk Tóth Tibor atya tartja az éppen soron 

következő évfolyamnak. Idén még nagyobb hangsúlyt próbálunk fektetni a szentgyónások 

rendszeressé tételére, ezért a hónap utolsó hétfőjén gyónási lehetőséget biztosítunk a felső 

tagozatos diákjaink számára. 
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Kötelező iskolamiséink rendje: 

Iskolamiséink reggel 8 órakor kezdődnek, általában a hónap első hétfőjén a Nagytemplomban. 

Ettől a rendtől csak akkor térünk el, ha karácsonyi, nagyböjti vagy Szent Imre-napi vagy 

Vízkereszt ünnepi szentmisét tartunk. Ezek a szentmisék egy-egy felsős osztályért vannak 

felajánlva, és az adott osztály vállalja a szolgálatot (felolvasás, könyörgés, felajánlási 

körmenet, ministrálás). A feladatokat megpróbáljuk úgy kiosztani, hogy az osztályból minél 

több diákot bevonjunk. 

Szülők bevonása a hitéletbe: 

 Minden évfolyammisénk és minden kötelező iskolamisénk nyitott a szülők előtt. Ezzel 

a lehetőséggel néhányan élnek is. 

 Adventi koszorúkötésre is várjuk a szülőket. 

 Advent hétfőin hajnali misék vannak az iskolánk kápolnájában, melyre tanárokat, 

diákokat és szülőket is szeretettel várunk. 

 A tanévben szentségi felkészítőt indítunk a szülőknek, bevonva a város Plébániáit, 

lelkipásztorait. 

Tanárok bevonása a hitéletbe: 

 Az egyházmegyei lelkinapokon túl minden tanévben tanári lelkigyakorlatokat, lelki 

napokat szervezünk.  

 Tanáraink minden iskolai lelki programban aktívan közreműködnek és részt vesznek. 

Többen a tanári karból a diák rekollekciók szervezésében is aktívan jelen vannak. 

 Adventben „angyalkázással” készülünk a Karácsonyra.  

 Nagyhéten tanári keresztutat végzünk az Arborétumban. 

Diákok hitélete: 

 Tóth Tibor atyánál egyéni beszélgetésekre és szentgyónásra is lehetősége van az iskola 

minden tanulójának, dolgozójának.  

 Hétfő reggelenként hét indító gondolat.  

 Heti egy alkalommal /hétfői napokon/ az évfolyamok számára szentmiséket 

szervezünk elsőtől nyolcadik osztályig. Ezek az alkalmak a szülők és a pedagógus 

kollégák előtt is nyitva állnak.  

 Évről évre bekapcsolódunk az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” nevű 

nemzetközi kezdeményezésbe. 

 Két alkalommal, karácsony előtt és nagyböjtben szervezünk lelkigyakorlatokat a 

gyermekeknek, az azt megelőző héten gyónási lehetőséget biztosítunk a felső 

tagozatos diákoknak. 
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 Adventi koszorúkötést, adventi gyertyagyújtást is tartunk. 

 Betlehemes találkozót és cipős doboz akciót szervezünk.  

 Hamvazkodunk és Balázs-áldást is oszt iskolalelkészünk. 

 Az Isten szolgálatára való felkészülésben nagy jelentőséggel bír heti rendszerességgel 

a Ministráns szakkör. 

 A szociális érzékre való nevelésre is gondot fordítunk, a Karitász országos gyűjtéseibe 

bekapcsolódva. 

A tanév során sor kerül még 

 Elsőáldozók felkészítése.  

 Ökumenikus imahéten való részvétel (január). 

 Házszentelés. 

 A Piarista iskolával közös évnyitó zarándoklat Pálosszentkútra. 

 Egyházi ünnepek megtartása: Árpád-házi szentjeinkről (Szent Gellért, Szent 

Erzsébet, Szent Margit) osztálykeretben; iskolánk névadójáról, Szent Imréről 

ünnepi misén; Szent Miklós, Karácsony megünneplése; hagyományőrző locsolás, 

Gergely-napi iskolába hívogató; édesanyák köszöntő szentmiséje  

 Diák rekollekciók előkészítése és lebonyolítása  

 Tanári rekollekció  

 Egyházmegyei hittanversenyen való részvételre 

 Országos hittanversenyen való részvétel. 

Kiemelt feladataink a tanév során 

 A lelki élet elmélyítése során igyekszünk hangsúlyt fektetni az imaélet kialakítására, 

ezért az alapvető imákat minden évfolyamon igyekszünk kikérdezni. Tanórai keretben 

a saját szavakkal történő imádkozást is alkalmazzuk. 

A hitbeli ismeretek ellenőrzésére, minden tanév végén, „Minimum-tesztet” íratunk a 

gyerekekkel, melyben a legalapvetőbb hitbeli dolgokról adnak számot. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a bűnbocsánat szentségével ne csak az adventi és nagyböjti 

időben találkozzanak a gyerekek. Célul tűztük ki, hogy hittan órákon több időt 

fordítunk e szentség megismerésére, menetének ismeretére, hogy belső igényük 

alakuljon ki a rendszeres havi gyónásra, ezért minden hónap utolsó hétfőjén első 

órában lehetőség lesz szentgyónásra, így a közös iskolai szentmiséken többen tudnak 

tiszta lélekkel szentáldozáshoz járulni. 
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 A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében az Oltáriszentség 

tiszteletére és fontosságára való nevelés. 

Ugyanígy figyelemmel kísérjük a gyermekek szentmise látogatását is. 

 

8. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

 
AUGUSZTUS 

Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

aug. 31. Tantermek 

dekorálása 

 Osztályfőnökök Szakszerű 

szemléltető 

anyagok. 

- Ízléses dekoráció  

igh. 

aug. 29. Épületek, 

tantermek 

előkészítése a 

tanításra 

takarítók, 

karbantartók 

biztonsági 

előírások 

ellenőrzése 

igazgató, 

gazdasági vezető 

 

SZEPTEMBER 

Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

szept. első hete Munkavédelmi és 

tűzvédelmi szemle 

 - Munkavédelmi és 

tűzvédelmi  

  szabályzat 

alapján 

igazgató, 

gazdasági vezető, 

tűzvédelmi felelős 

szept. első hete Osztály szülői 

értekezletek 

Osztályfőnökök -Szülők 

tájékoztatása a 

tanév rendjéről 

- Kapcsolatfelvétel 

a szülőkkel 

igazgató 

szept. első hete Órarend, 

tantárgyfelosztás. 

ügyeletes beosztás, 

helyettesítési rend, 

vezetői 

munkarend, 

megküldése a 

fenntartónak 

gazdasági vezető 

igazgató- 

helyettesek 

Órarend, 

tantárgyfelosztás 

ügyeletes beosztás, 

helyettesítési rend, 

vezetői munkarend 

ellenőrzése 

igazgató 

szept. 12. Munkaközösségi 

és diák-

önkormányzati 

munkatervek 

összeállítása. 

munkaközösség-

vezetők, 

diákönkormányzat 

vezető nevelő 

- Iskolai 

munkatervvel való 

összhang. 

- Oktatási és 

nevelési célok  

  meghatározása. 

 

igazgató 
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Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

szept. 23. Tanmenetek, 

foglalkozási tervek 

elkészítése 

tanítók, 

szaktanárok,  

- Tanterveknek 

való megfelelés 

- Didaktikai és 

szaktudományos  

  szempontok 

érvényesülése. 

- Helyes 

időbeosztás (heti 

/éves araszámok). 

munkaközösség-

vezetők, igazgató-

helyettesek 

szept. 28. elektronikus 

naplók, törzslapok 

kitöltése, 

osztálystatisztikák 

elkészítése. 

osztályfőnökök, 

nevelők 

- Tanulói érkezés 

és távozás 

vezetése. 

- Tanulói adatok 

pontos kitöltése. 

- Záradékok 

pontos használata. 

igazgató- 

helyettesek 

iskolatitkár 

szept. 30. Tanuló 

nyilvántartás. 

osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

- Tanulói adatok 

  vezetése. 

igh. 

szept. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

 

OKTÓBER 

Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint. 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

munkaközösség-

vezetők, igh., 

igazgató 

okt. első hete Tanulói 

ebédeltetés rendje 

 napközis nevelők, 

ebédügyeletes 

pedagógusok 

- Az étkezés 

kulturáltsága. 

- A csoportok 

időbeosztása 

igazgató 

okt. 3. GYIVI 

nyilvántartás. 

GYIVI-felelős - A nyilvántartás 

pontos vezetése    

  és egyeztetése a 

gyermekjóléti  

  szolgálattal. 

igazgató 

okt.2. Létszámjelentés a 

normatíva 

igényléshez 

gazdasági vezető  Létszámjelentés 

ellenőrzése. 

igazgató 

okt. 5. Október 6-i 

megemlékezés 

előkészítése. 

megemlékezésért 

felelős nevelők,   

- Dekoráció 

előkészítése; 

  osztályok 

beosztása. 

igazgatóhelyettes 
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okt.10. DIFER felmérés fejl. pedagógus, 

elsős tanítók 

A felmérés 

elvégzése 

megfelelő 

adminisztrálása 

igazgató 

okt. 13. A tanórák vezetése 

az e-naplókban 

Pedagógusok, 

osztályfőnökök 

A tantárgy 

felosztásnak való 

megfelelés. 

- A napló pontos 

vezetése. 

 igazgatóhelyettes 

okt. 17. Október 23-i 

ünnepség 

előkészítése. 

az ünnepségért 

felelős nevelők 

- Műsor és 

dekoráció  

  előkészítése. 

igazgatóhelyettes 

okt. 

utolsó hete 

Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

okt. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

 

NOVEMBER 

Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan Óralátogatások  pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

- Tanórai 

fegyelem. 

munkaközösség-

vezetők, igh. 

igazgató 

nov. 9. Naplóellenőrzés  

KRÉTA vezetése 

pedagógusok - Tanórák, 

foglakozások 

pontos vezetése. 

- Szaktárgyi 

érdemjegyek 

száma. 

igazgatóhelyettes 

nov. 26. Adventi 

koszorúkötés 

Szervező 

pedagógusok 

Anyagszükséglet 

beszerzése, 

helyszín 

előkészítése, 

felelősök 

felkészítése 

igazgatóhelyettes 

nov.. utolsó hete Diák rekollekció pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

helyszín, feladatok 

szétosztása, 

csoportok 

igazgatóhelyettes 
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nov.. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

 

igazgató 

nov. utolsó hete Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

DECEMBER 

Ellenőrzés ideje  Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan Óralátogatások  pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

- Tanórai 

fegyelem. 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

dec. 5. Szent Miklós 

ünnepség 

ünnepséget 

szervező 

pedagógusok 

- Helyszín, 

dekoráció, 

ajándékok, óvódás 

csoportok 

vendéglátása 

. 

igazgatóhelyettes 

dec. 7. Betlehemes 

Találkozó 

előkészítése 

 érintett 

pedagógusok 

- Betlehemes 

műsorok 

jelmezek,  

utazás 

igazgató 

dec.12. Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók) 

szaktanárok - Tanmenetek és 

tanítási órák  

 - Szaktárgyi 

érdemjegyek 

száma. 

igazgató 

dec. 13. Karácsonyi 

ünnepség 

előkészítése 

az ünnepségért 

felelős 

pedagógusok 

- Műsor és 

dekoráció  

  előkészítése. 

igazgatóhelyettes 

 

 JANUÁR 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

munkaközösségi 

vezetők, 

igazgatóhelyettese

k, igazgató 

jan. 10. Beiskolázási 

program I. 

Alsós 

munkaközösség 

helyszín  

- dekoráció 

- segítők beosztása 

igazgatóhelyettes 
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Jan.15. Továbbtanulás, 

felvételi 

Nyolcadikos 

osztályfőnökök 

Határidők 

betartása, 

előkészítés, 

felkészítés helyzete 

felsős 

igazgatóhelyettes 

Jan. 28. Félévi 

osztályzatok, 

tanulmányi 

eredmények. 

pedagógusok - A helyi tanterv  

 követelményeinek 

való  

  megfelelés. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

     

Jan. utolsó hete Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

Jan. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat és 

ügykezelés 

igazgató 

A hónap során Szülői értekezletek osztályfőnökök A kapcsolattartás 

minősége. 

igazgatóhelyettes 

FEBRUÁR 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzés-ért 

felelős vezető(k) 

Febr. 1. Beiskolázási 

program II. 

Alsós 

munkaközösség 

helyszín  

- dekoráció 

- segítők beosztása 

igazgató 

Folyamatos Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

- Tanórai 

fegyelem. 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

Febr.5. Alapítványi bál 

előkészítése 

A bálért felelős 

tanár + 

pedagógusok 

- műsor, helyszín  

- dekoráció 

- segítők beosztása 

igazgató 

Febr. 6 

. 

Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók) 

szaktanárok - Tanmenetek és 

tanítási órák  

  megfelelése. 

- Szaktárgyi 

érdemjegyek 

száma. 

munkaközösség-

vezetők 

Febr. 14.-ig 

 

Nyílt napok 

előkészítése 

Leendő elsős 

tanítók, alsós 

munkaközösség 

vezetője 

osztályfőnökök 

plakátok, 

szórólapok 

elhelyezése, 

helyszínek  

dekoráció 

előkészítése, részt 

vevők felkészítése 

igazgatóhelyettes 

Febr. 20-ig. Tankönyvrendelés 

előkészítése 

munkaközösség-

vezetők, 

- A helyi 

tantervnek való   

igazgató 



 

57 
 

szaktanárok, 

tankönyvfelelős 

megfelelés. 

- Új tankönyvek 

bevezetésének  

  indokoltsága. 

Febr. 25. Iskolai farsang 

előkészítése 

DÖK - helyszín  

- Dekoráció 

Osztályok 

beosztása 

- Vetélkedők 

megszervezése 

igazgatóhelyettese

k 

Febr.. utolsó hete Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

Febr.. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

 

MÁRCIUS 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezető(k) 

Folyamatos Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

Márc. 1. bemutató órák szervező 

pedagógusok 

- Szervezési 

feladatok és 

helyszín 

- Csoportok 

beosztása 

igazgatóhelyettes 

Márc. 7. Március 15-i 

ünnepség 

előkészítése 

Az ünnepségért 

felelős nevelők 

- Műsor és 

dekoráció  

  előkészítése. 

igazgatóhelyettes 

Márc. 31 Diák rekollekció pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

-helyszín, 

feladatok 

szétosztása, 

csoportok 

igazgatóhelyettes 

Márc. utolsó hete Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

Márc.. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

ÁPRILIS 

Az ellenőrzés Az ellenőrzés Az ellenőrzött Az ellenőrzés Az ellenőrzésért 
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ideje  megnevezése dolgozó(k) kiemelt 

szempontjai 

felelős vezető(k) 

Folyamatos Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

szempontjai 

szerint. 

mk.vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

április 5. Naplóellenőrzés 

(osztálynaplók) 

szaktanárok - Tanmenetek és 

tanítási órák 

megfelelése. 

- Szaktárgyi 

érdemjegyek 

száma. 

munkaközösség-

vezetők 

április 8. Fogadó óra osztályfőnökök - Program 

előkészítése. 

igazgatóhelyettes, 

ápr.. utolsó hete Technikaiak 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

eszközök rendje 

megőrzése 

igazgató 

ápr. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

 

MÁJUS 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzés-ért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan Óralátogatások pedagógusok 

külön beosztás 

szerint 

- Az 

óralátogatások 

értékelésének  

  szempontjai 

szerint. 

 

munkaközösség-

vezetők, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

Május 16. Idegen nyelvi 

mérés 

angolt és németet 

tanító 

pedagógusok 

-A szervezők 

felkészítése 

-A helyszínek, 

csoportok 

beosztása 

igazgató 

Május 24. Naplóellenőrzés 

(osztály-, napközis 

és tanórán kívüli 

naplók) 

pedagógusok - Tanórák, 

foglalkozások 

pontos vezetése. 

- Szaktárgyi 

érdemjegyek 

száma. 

igazgatóhelyettes 

Máj. 23. OKÉV felmérés A szervezésben 

részt vevő 

pedagógusok 

-A szervezők 

felkészítése 

-A helyszínek, 

csoportok 

beosztása 

igazgató 

Máj.21. Sportnap Testnevelők és az 

előkészítésben 

- A rendezvény 

helyszínei, 

igazgatóhelyettes 
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résztvevő 

pedagógusok 

eszközei, segítői 

Máj. utolsó hete Karbantartók 

takarítók 

ellenőrzése 

Technikai 

dolgozók, gondnok 

Munkafegyelem, 

az eszközök 

rendben tartása, 

megőrzése 

igazgató 

Máj. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

 

 JÚNIUS 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzés-ért 

felelős vezető(k) 

Folyamatosan 

 

Tanév végi 

osztályzatok, 

tanulmányi 

eredmények. 

pedagógusok - A helyi tanterv  

 követelményeinek 

való  

  megfelelés. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Jún.5. LEZÁRÓ 

TÉMAHÉT 

osztályfőnökök Az 

osztálykirándulás 

szervezési 

feladatai, szállás, 

utazás, program 

megtervezése 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Jún. 13. 

 

 

 

A ballagás 

előkészítése 

 

a rendezvények 

szervezéséért 

felelős nevelők 

- Programok 

előkészítése,  

 szervezése, a 

termek 

előkészítése 

igazgatóhelyettes 

jún. 15-ig 

 

 

 

 

Naplók ( KRÉTA) 

nyomtatás 

anyakönyvek 

bizonyítványok 

lezárása. 

osztályfőnökök - Dokumentumok 

pontos 

  kitöltése. 

- Záradékok 

pontos beírása. 

igazgatóhelyettes 

igazgató 

Jún. 18. Tanévzáró 

ünnepély és 

szentmise 

előkészítése 

az ünnepségért 

felelős nevelők 

- Műsor és 

dekoráció    

  előkészítése. 

igazgatóhelyettes 

igazgató 

Jún. 19. Nyári felújítási és 

karbantartási 

munkák 

előkészítése 

karbantartók, külső 

vállalkozók 

- A munkák 

minősége és  

  szakszerűsége. 

- Határidők 

betartása. 

igazgató, 

gazdasági vezető 

Jún.. utolsó hete A gazdasági iroda 

ellenőrzése 

Gazdasági vezető, 

pénztáros 

Határidők 

betartása, 

szabályszerű irat 

és ügykezelés 

igazgató 

JÚLIUS 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

Az ellenőrzés- 

ért felelős 
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szempontjai vezető(k) 

Folyamatos Nyári felújítási és 

karbantartási 

munkák. 

karbantartók, külső 

vállalkozók 

- A munkák 

minősége és  

  szakszerűsége. 

- Határidők 

betartása. 

igazgató, 

gazdasági vezető 

AUGUSZTUS 

Az ellenőrzés 

ideje  

Az ellenőrzés 

megnevezése 

Az ellenőrzött 

dolgozó(k) 

Az ellenőrzés 

kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzés-ért 

felelős vezető(k) 

Aug. 14-től Épületek, 

tantermek 

előkészítése a 

tanításra. 

takarítók, 

karbantartók 

 igazgató, 

gazdasági vezető 

Aug. 23-tól A tanévnyitó 

előkészítése. 

az ünnepségért 

felelős nevelők 

- Műsor és 

dekoráció 

előkészítése 

igazgatóhelyettes 

Aug. vége Osztályozó- és 

javítóvizsgák. 

kérdező nevelők - Tantervi 

követelményeknek 

való  

  megfelelés. 

igazgatóhelyettes 

Aug. vége Órarend 

elkészítése. 

igazgatóhelyettesek - Pedagógiai 

szempontok  

  érvényesülése. 

- Óratervnek, 

tantárgyfelosztásn

ak  

  való megfelelés. 

igazgató 

Aug. vége Munkavédelmi 

és tűzvédelmi 

oktatás. 

munkavédelmi 

megbízott és minden 

dolgozó 

- A munkavédelmi 

és a tűzvédelmi  

  szabályzat 

szerint. 

gazdasági vezető 

 

Az ellenőrzési tervhez kapcsolódó óralátogatások beosztása 

 

 

pedagógus neve  időpont óralátogatók 

1.  Bajtay Zsuzsa  2020. febr. 1. hete 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Vargáné Fülüp Andrea mkv. 

2.  Benczéné Wágner Anita  2019. nov. 3. hete 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Tóthné Vámos Edit igh 

3.  Bencsik Renáta 

 2019. dec. /sakkpalota 

2020. március 1. hete 

Mészárosné Erős Zsuzsanna 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

4.  Bense Erzsébet  2019. febr. 

Tóthné Vámos Edit 

Bollerné Kiss Márta igh. 

5.  Berta Tímea 

2019. nov. 3. hete/tanító 

2020. márc. 2. hete/tanár 

Bense Erzsébet 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh 

6.  Bíróné Kiss Gabriella  2020. jan. 3. het Szakálné Harkai Rita mkv. 
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7.  Bóka Éva  2020. ápr. 3. hete 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

8.  Boller Péter  2020. március  Papp Zsolt ig. 

9.  Bollerné Kiss Márta 

 2019. okt. 

 

 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

10.  
 

Bőti-Kovács Margit  2019. nov. 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Tóthné Vámos Edit igh 

Papp Zsolt ig. 

11.  
Csizmadia-Kovács 

Gyöngyi 2020. március 1. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

12.  Csontosné Muity Éva 

 2019. nov.3. hete/angol 

2020. febr. 2. hete/tanító 

2020. május/sakkpalota 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

Vargáné Fülöp Andrea mkv. 

Mészárosné Erős Zsuzsanna 

13.  Csúzdi Szabó Erika  2019. nov. 3. hete 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

14.  Elekné Nagy Krisztina 

2019. okt./sakkpalota 

2020. márc. 2. hete/alsós 

 2020. márc./angol. 

Mészárosné Erős Zsuzsanna 

Vargáné Fülüp Andrea mkv. 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

15.  Ferencziné Bodor Csilla  2020. febr. 2. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

16.  Gárdonyi Péter  2020. febr. 2. hete 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Tóthné Vámos Edit igh 

17.  Gudricza Mariann  2019. nov. 2. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

18.  Hajduné Leiz Judit  2020. febr.3. hete 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

19.  Józsa Aranka 
 Utolsó tanítási éve nyugdíj 

előtt 

 

20.  Keserü Szilvia  2019. febr. 

Boller Péter 

Bollerné Kiss Márta 

21.  Kondász Gabriella 

 2019. október 17. 

minősítés 

Bollerné Kiss Márta igh. 

22.  
Kovácsné Nagy 

Hajnalka 

 2019. nov. 2. hete/tanító 

2020. febr.3. hete/angol 

2020. ápr./sakkpalota 

Tóthné Vámos Edit igh. 

Vargáné Fülüp Andrea mkv. 

Mészárosné Erős Zsuzsanna 

23.  Kőszegi Szilvia  2019. okt. 2. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

24.  Lipótzy István  2019. nov. 3. hete 

Takács-Hornung Mária mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

25.  
Liszkainé Török 

Erzsébet 

2020. ápr. 4. hete Takács-Hornung Mária mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

26.  Lukácsné Haránt Eszter  2020. jan. 2. hete 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

27.  Magyar Hajnalka 

2019 okt. 8. minősítés 

2020. febr./sakkpalota 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Mészárosné Erős Zsuzsanna 
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 2020. márc. 1. hete Bollerné Kiss Márta igh. 

Tóthné Vámos Edit igh 

28.  
Magyariné Oltványi 

Katalin  2019. nov. 4. hete 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

29.  Mészárosné Erős Zsuzsa 2019. okt. 3. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

30.  Molnár Rózsa  2020. márc. 3. hete 

Takács-Hornung Mária mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

31.  Oláhné Tóth Monika  2020.márc. 2. hete  

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Tóthné Vámos Edit igh 

32.  Papp Zsolt 

 A tanév során 

tanfelügyelet 

 

33.  Patikné Bognár Dóra  2020. febr. 

Kovácsné Nagy Hajnalka mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

34.  Nagy Gabriella  2020. febr. 

Boller Péter 

Papp Zsolt ig.  

35.  Sági-Baté Etelka 2020. febr. 1. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh 

Papp Zsolt ig. 

36.  Schimó Tünde 

  2020.márc. 2. hete/alsós 

2019. okt. 3. hete/angol 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

Vargáné Fülöp Andrea mkv. 

37.  Siposné Hajdú Margit  2019. okt. 3. hete 

Szakálné Harkai Rita 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

38.  Szabó Ildikó  2019.okt. 4. hete 

Bollerné Kiss Márta igh. 

Vargáné Fülüp Andrea mkv. 

39.  Szöllősi Éva 2020. január 3. hete 

Bense Erzsébet mkv. 

Tóthné Vámos Edit igh. 

Papp Zsolt ig. 

40.  Szakálné Harkai Rita  2019. nov.2. hete 

Bollerné Kiss Márta  

Papp Zsolt 

41.  Szelei Anikó 2019. nov 2. hete 

Papp Zsolt 

Szakálné Harkai Rita 

42.  Takács -Hornung Mária  2020. február 3. hete 

Bollerné Kiss Márta  

Papp Zsolt 

43.  Tomsity Helga 

 2019. nov. 4.hete 

2020. márc. 3. hete 

Vargáné Fülöp Andrea 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

44.  Tóthné Vámos Edit  2020. január 2. hete 

 Bollerné Kiss Márta  

Papp Zsolt 

45.  Vargáné Fülöp Andrea  2019. okt. 4. minősítés Bollerné Kiss Márta  

46.  Vazulné Járfás Orsolya  2019. nov. 3. hete 

Takács-Hornung Mária mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh.  

47.  Velkey Zoltán  2020. febr. 3. hete 
Takács-Hornung Mária mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh. 

pap Tóth Tibor atya 2020.jan. 3. hete 

Szakálné Harkai Rita mkv. 

Bollerné Kiss Márta igh 
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9. ISKOLAI PROGRAMOK NAPTÁRA 
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A 2019/2020-as tanév programjainak tervezete 

*= tanítási napok számozása 

Szeptember (Szent Mihály hava) 
 *  

1. v  Tanévnyitó szentmise 10 órakor a Nagytemplomban (3-8. évfolyam) 

2. h 1. Első tanítási nap 

Tanévnyitó az iskola udvarán 8:00 órakor (felelős: Kőszegi Szilvia és a 3.b) 

Behívó témanap 

3. k 2. Behívó témanap 

4. sz 3. Kerékpártúra a Balaton körül az 5-7. évfolyam részvételével ( indulás: du.) 

5. cs 4. Kerékpártúra a Balaton körül 

Ötödik évfolyamos szülői értekezlet 16:30 

6. p 5. Kerékpártúra a Balaton körül 

7. sz  Kerékpártúra a Balaton körül  

Zarándoklat a Piarista iskolával közösen, nyolcadikosok részvételével Pálosszentkútra 

8. v   

9. h 6. Évfolyam mise 1-2. évfolyam 

Erdei iskola a Vackorvárban (5. évfolyam) 

10. k 7. Erdei iskola a Vackorvárban (5. évfolyam) 

Első évfolyamos szülői értekezlet 16:30 

11. sz 8. Második évfolyamos szülői értekezlet 16:30 

12. cs 9. Harmadik-negyedik évfolyamos szülői értekezlet 16:30 

13. p 10.  

14. sz   

15. v   

16. h 11. Évfolyam mise 3. évfolyam 

Hatodik-hetedik-nyolcadik évfolyamos szülői értekezlet 16:30 

17. k 12. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

18. sz 13. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

19. cs 14. Bognár Boglárka iskolapszichológus előadása az első osztályos gyermekek szülei részére 

Téma: Az óvoda – iskola átmenet rejtelmei. 

20. p 15.  

21. sz   

22. v   

23. h 16. Évfolyam mise 4. évfolyam 

Tanmenetek leadási határideje  

24. k 17. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

25. sz 18.  

26. cs 19.  

27. p 20. DÖK buli 

28. sz   

29. v   

30. h 21. Gyónási lehetőség 

Népmese témahét (2.b, 3.a, 3.b, 3.c) 

 

A hónap során:  

Szülői értekezletek, pályaválasztási szülői értekezlet 

Faliújság felelős: Bajtay Zsuzsa 
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Október (Mindenszentek hava, a Szűzanya hónapja) 
 

1. k 22. Népmese témahét 

2. sz 23. Népmese témahét 

3. cs 24. Népmese témahét 

4. p 25. Népmese témahét 

5. sz  Nagymarosi ifjúsági találkozó. Részt vevők: nyolcadikosok. 

6. v  Aradi vértanúk emléknapja 

7. h 26. Szentmise a Nagytemplomban szolgál az 5.a  

Megemlékezés aradi vértanúkról (felelős: Lipótzy István)  

8. k 27.  

9. sz 28.  

10. cs 29.  

11. p 30. A DIFER-ben résztvevők számának felmérése az első évfolyamon. 

Bolyai matematika csapatverseny  

12. sz   

13. v   

14. h 31. Évfolyam mise 5. évfolyam 

PAPÍRGYŰJTÉS 

15. k 32. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

16. sz 33. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

Alsós mesemondó verseny 1-2. évf. (Felelős: Gudricza Mariann) 

17. cs 34. Alsós mesemondó verseny 3-4. évf. (Felelős: Siposné Hajdú Margit)) 

 

18. p 35. Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ békéért és egységéért 

19. sz  Őszi túra a Pilisbe (F.: Boller Péter) 

20. v  Középiskolai felvételi: eddig az időpontig kell közzétenni felvételi eljárásának rendjét. 

21. h 36. Gyónási lehetőség 

22. k 37. Október 23-ai megemlékezés 8. évfolyam (F.: Tomsity Helga és Szakálné Harkai Rita) 

Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

23. sz  Nemzeti ünnep 

24. cs 38.  

25. p  Szünet előtti utolsó tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs témanap 

26. sz  Őszi szünet 

27. v  Őszi szünet 

28. h  Őszi szünet 

29. k  Őszi szünet 

30. sz  Őszi szünet 

31. cs  Őszi szünet 

 

A hónap során: 

Bolyai János Gimnázium német  nyelvi verseny 

Bács-Kiskun megyei matekverseny 

Faliújság: Liszkainé Török Erzsébet
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November (Szent András hava) 
 

1. p  Őszi szünet - Mindenszentek ünnepe 

2. sz  Őszi szünet 

3. v  Őszi szünet 

4. h 39. Szünet utáni első tanítási nap 

 

5. k 40. Szent Imre témanap  

Iskolai szentmise Nagytemplom szolgál: 5.b  

Megemlékezés Szent Imréről (Siposné Hajdú Margit) 

6. sz 41.  

7. cs 42.  

8. p 43. Bolyai anyanyelvi csapatverseny  

9. sz   

10. v   

11. h 44. Évfolyam mise 6. évfolyam 

12. k 45. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

Nyílt órák az első évfolyamon az óvónőknek (Felelősök: elsős tanítók) 

13. sz 46. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

14. cs 47.  

15. p 48. Az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi 

felvételi vizsgát szerveznek. 

16. sz   

17. v   

18. h 49. Évfolyam mise 7. évfolyam 

Negyedéves értékelő értekezlet 

Fogadó óra 16:30 

19. k 50. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

20. sz 51.  

21. cs 52.  

22. p 53.  

23. sz   

24. v   

25. h 54. Gyónási lehetőség 

26. k 55.  

27. sz 56.  

28. cs 57.  

29. p 58. A DIFER vizsgálat határnapja az általános iskolák első évfolyamán. 

Adventi koszorúkötés a Szentcsalád Plébánián 16 órától alsós, 18 órától felsős diákoknak 

30. sz  Adventi koszorúkötés a Főplébánián (Helynökség) 14 órától 

A hónap során: Református Gimnázium Textpuzzle német nyelvi verseny 

Szent Benedek Szakgimnázium német nyelvi csapatverseny 

Simonyi helyesírás verseny 

Faliújság felelőse: Csúzdi Szabó Erika 
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December (Karácsony hava) 
1. v  Advent 1. vasárnapja 

2. h 59. Szentmise a Nagytemplomban szolgál 6. a 

Lelkinap a diákok számára  

Adventi projekt témahét 

Tapsifüles kupa 

3. k 60. Tapsifüles kupa  

Adventi témahét 

4. sz 61. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét 

5. cs 62. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét 

Karácsonyi vásár (felelős: Kovács Gyöngyi) 

6. p 63. Betlehemes találkozó Kecskeméten Adventi témahét 

 Megemlékezés Szent Miklósról (Felelős: Siposné Hajdú Margit) 

A nyolcadik osztályosok központi felvételi vizsgájára való jelentkezés határnapja 

7. sz  Betlehemes találkozó Kecskeméten  
Igazgatói szünet  Tanári lelkinap Kiskunhalas 

8. v  Betlehemes találkozó Kecskeméten Advent 2. vasárnapja 

9. h 64. Rorate 

Évfolyam mise 8. évfolyam 

Karácsonyi szentgyónás a hét folyamán 

10. k 65. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig  

11. sz 66. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

12. cs 67.  

13. p 68.  

14. sz  Áthelyezett munkanap (sportnapra áthelyezés május 23-ra) 

15. v  Advent 3. vasárnapja 

16. h 69. Rorate 

Évfolyam mise 1. évfolyam 

17. k 70. EFOP 3.3,7 -17-2017-00052 Informális nem formális tanulási lehetőségek kialakítása  pályázat  

projektzáró workshop 

Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

18. sz 71.  

19. cs 72.  

20. p 73. Karácsonyi szentmise szolgál: ministránsok 

Kántálás 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

21. sz  Téli szünet 

22. v  Téli szünet - Advent 4. vasárnapja 

23. h  Téli szünet 

24. k  Téli szünet – Szenteste 

25. sz  Téli szünet - Karácsony 

26. cs  Téli szünet - Karácsony 

27. p  Téli szünet 

28. sz  Téli szünet 

29. v  Téli szünet 

30. h  Téli szünet 

31. k  Téli szünet - Szilveszter 

A hónap során: Adventi gyertyagyújtás 7-8. évfolyam 

Téli túra szakkörösök számára 

Faliújság felelőse: Szabó Ildikó 



 

68 
 

Január (Boldogasszony hava) 
 

1. sz  Téli szünet - Újév 

2. cs  Téli szünet 

3. p  Téli szünet 

4. sz  Téli szünet 

5. v  Téli szünet 

6. h 74. Szentmise a Nagytemplomban szolgál 6.b 

A téli szünet utáni első tanítási nap – Vízkereszt, házszentelés 

Újévi rikoltás 

7. k 75.  

8. sz 76. Netfit mérés kezdete 

9. cs 77.  

10. p 78.  

11. sz   

12. v   

13. h 79. Évfolyam mise 2. évfolyam 

14. k 80. Beiskolázási program 1. - Az iskola bemutatása 

Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

15. sz 81. Félévi grafikai kiállítás 

Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

16. cs 82.  

17. p 83.  

18. sz  Középiskolai központi írásbeli felvételi 4. 6. és 8. évfolyam számára 

19. v   

20. h 84. Évfolyam mise 3. évfolyam 

21. k 85. Ökumenikus ifjúsági imaóra 7. évfolyamnak 

Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

22. sz 86.  

23. cs 87. Pótló központi írásbeli felvételi 

24. p 88. I. félév vége 

25. sz   

26. v   

27. h 89. Gyónási lehetőség 

Féléves osztályozó értekezlet 

 

28. k 90.  

29. sz 91.  

30. cs 92.  

31. p 93. Félévi értesítők kiosztása 

 

A hónap során: Idegen nyelvi olvasó és projekt készítő pályázat 

Próbafelvételi 8. évfolyam számára matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból  

Faliújság felelőse: Csúzdi Szabó Erika
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Február (Böjtelő hava) 
 

1. sz   

2. v   

3. h 94. Évfolyam mise 4. évfolyam 

4. k 95. Beiskolázási program 2. 

5. sz 96.  

6. cs 97.  

7. p 98.  

8. sz  Alapítványi bál 

9. v   

10. h 99. Évfolyam mise 5. évfolyam 

11. k 100. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

12. sz 101. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

13. cs 102.  

14. p  Tanítás nélküli munkanap a DÖK döntése alapján 

Farsang, farsangi kolompolás 

15. sz   

16. v   

17. h 103. Évfolyam mise 6. évfolyam  

18. k 104. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

19. sz 105. A középfokú iskolákba való jelentkezés határnapja. 

20. cs 106.  

21. p 107. Terror Háza látogatása 8. évfolyam számára 

Zrínyi matematika verseny 

22. sz   

23. v   

24. h 108. Gyónási lehetőség  

Szóbeli meghallgatások kezdete a középiskolákban, melyek március 13-ig tartanak 

25. k 109. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja 

26. sz 110. Hamvazószerda  

Szentmise a Nagytemplomban (szolgál: 7.a) 

27. cs  Síszünet 

28. p  Síszünet 

29. sz   

 

 

A hónap során: London Bridge angol tesztverseny 

Félévi szülői értekezlet 

Faliújság felelőse: Takács-Hornung Mária 
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Március (Böjtmás hava) 
 

1. v   

2. h 111. Nagyböjti lelkinap 

Szentmise a Nagytemplomban (szolgál 7.b) 

3. k 112.  

4. sz 113. Beiskolázási program 3. - Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek 

5. cs 114. Beiskolázási program 3. - Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek 

6. p 115.  

7. sz   

8. v  Nőnap 

9. h 116. Évfolyam mise 7. évfolyam 

10. k 117. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

11. sz 118. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

Alsós versmondó 1-2. évf. 14:00 (Felelős: Sági-Baté Etelka) 

12. cs 119. Alsós-felsős versmondó 3-8. évf. 14:00 (Felelős: Berta Tímea) 

13. p 120. Március 15-ei megemlékezés (Felelősök: Vargáné Fülöp Andrea és Molnár Rózsa 6. 

évfolyam) 

14. sz   

15. v  Nemzeti ünnep 

16. h 121. Évfolyam mise 8. évfolyam 

17. k 122. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

18. sz 123. Alsós helyesíróverseny (Felelős: Bencsik Renáta, Bense Erzsébet, Elekné Nagy 

Krisztina) 

19. cs 124. Kenguru matematika verseny 

20. p  Tanítás nélküli munkanap, igazgatói szünet 

Pedagógus lelkigyakorlat 

21. sz   

22. v  Víz világnapja 

23. h 125. Évfolyam mise 1. évfolyam 

Üzemlátogatás a Vízműnél 

Digitális témahét 

24. k 126. Digitális témahét 

25. sz 127. Digitális témahét 

26. cs 128. Digitális témahét 

Ausztriai kirándulás 

27. p 129. Digitális témahét 

Ausztriai kirándulás 

28. sz   

29. v   

30. h 130. Gyónási lehetőség 

31. k 131.  

 

A hónap során:   

Faliújság felelős: Bajtay Zsuzsa 
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Április (Szent György hava) 
 

1. sz 132. Nyílt tanítási nap szülők részére 

2. cs 133.  

3. p 134.  

4. sz  Tavaszi túra a Bükkbe 

5. v   

6. h 135. Évfolyam mise 2. évfolyam 

7. k 136.  

8. sz 137. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

Szentmise a Nagytemplomban (szolgál: 8.a) 

Zöldágjárás 

9. cs  Tavaszi szünet - Nagycsütörtök 

10. p  Tavaszi szünet - Nagypéntek 

11. sz  Tavaszi szünet - Nagyszombat 

12. v  Tavaszi szünet - Húsvét vasárnap 

13. h  Tavaszi szünet - Húsvét hétfő 

14. k  Tavaszi szünet 

15. sz 138. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

16. cs 139. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

Holokauszt emléknapja (F.: Szakálné Harkai Rita) 

17. p 140. Városmisszió 

18. sz  Városmisszió 8. évfolyam du. 

19. v  Városmisszió 

20. h 141. Háromnegyed éves értékelő értekezlet 

Fogadó óra 16:30 

Évfolyam mise 3. évfolyam 

21. k 142. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

22. sz 143. A Föld napja - Fenntarthatósági témanap 

Te szedd program 

23. cs 144.  

24. p 145. Netfit mérés utolsó napja 

25. sz   

26. v   

27. h 146. Gyónási lehetőség 

Papírgyűjtés 

28. k 147.  

29. sz 148.  

30. cs 149. A középiskolák értesítik a diákokat a felvételi eljárás eredményéről 

 

A hónap során: Alapfokú nyelvvizsga, London Bridge angol országos tesztverseny 

Lengyel testvériskolai kapcsolat 

Faliújság felelős: Boller Péter 
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Május (Pünkösd hava) 
 

1. p  Munkás Szent József ünnepe – Eu. csatlakozás napja 

2. sz   

3. v  Anyák napja 

4. h 150. Anyák napi szentmise 8 órakor a Nagytemplomban  

5. k 151.  

6. sz 152.  

7. cs 153.  

8. p 154.  

9. sz   

10. v  Madarak és fák napja 

11. h 155. Évfolyam mise 4. évfolyam 

12. k 156. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig (csoportos beszedés napja) 

13. sz 157. Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

14. cs 158.  

15. p 159.  

16. sz   

17. v   

18. h 160. Évfolyam mise 5. évfolyam 

19. k 161. Pótbefizetés/ Étkezési díj befizetése 7:30-10:00 és 14-17 óráig 

20. sz 162. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyam számára 

21. cs 163.  

22. p 164.  

23. sz 165. SPORTNAP  témanap (áthelyezett munkanap dec. 14-ről) 

24. v  Nagytemplom búcsúja 

25. h 166. Gyónási lehetőség 

26. k 167.  

27. sz 168. Országos kompetencia mérés 6. és 8. évfolyamon 

28. cs 169.  

29. p 170. Pünkösdi királyválasztás 

30. sz   

31. v  Pünkösd - Gyermeknap 

 

A hónap során: Természettudományos mérés, terepgyakorlatok a 6. és 7. évfolyam számára, 

Komplex Anyanyelvi verseny 3-4. évfolyam 

Faliújság felelős: Bóka Éva, Velkey Zoltán 
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Június (Szent Iván hava) 
 

1. h  Pünkösd hétfő 

2. k 171.  

3. sz 172.  

4. cs 173. Nemzeti összetartozás napja (Szakálné Harkai Rita) 

Határtalanul felkészítő óra  

5. p 174. Ballagók miséje Kalocsán 

6. sz   

7. v  Határtalanul 

8. h 175. Év végi kiállítás 

Határtalanul 

9. k 176. Határtalanul 

10. sz 177. Osztályozó értekezlet 

Határtalanul 

11. cs 178. Lezáró témahét 

Osztálykirándulás 

Határtalanul 

12. p 179. Lezáró témahét 

Osztálykirándulás 

13. sz   

14. v  Úrnapi szentmise a Nagytemplomban szolgál: a 4. évfolyam 

15. h 180. Lezáró témahét 

Utolsó tanítási nap Csibésznap 

Határtalanul lezáró óra 

16. k  Nyári szünet 

17. sz  Nyári szünet 

18. cs  Nyári szünet 

19. p  Évzáró, ballagás 

Nyári szünet 

20. sz   

21. v   

22. h  Nyári szünet 

23. k  Nyári szünet 

24. sz  Nyári szünet  

Tanévzáró értekezlet 

25. cs  Nyári szünet 

26. p  Nyári szünet 

27. sz   

28. v   

29. h  Nyári szünet 

30. k  Nyári szünet 

 

A hónap során:  Napközis és egyéb táborok 

Faliújság felelős: Józsa Aranka 
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10. MELLÉKLETEK 
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10.1. Az alsó tagozatos humán munkaközösség munkaterve 

 

 

 

Összeállította:        Bense Erzsébet 

          munkaközösség-vezető     
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1. Helyzetelemzés 

Az előző tanévhez viszonyítva lényeges változás nem történt, alsó tagozatunkon minden 

osztályban biztosított a 2 tanítóra épülő nevelő – oktató munka. Munkaközösségünkben 1 

fő, Szöllősi Éva gyakornoki munkakörben dolgozik és készül a Ped.I. minősítésére. Az ő 

mentorálási feladatait Bense Erzsébet látja el. 

2. Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai: 

1.  Siposné Hajdú Margit 

2. Kőszegi Szilvia 

3. Gudricza Mariann 

4. Elekné Nagy Krisztina 

5. Schimó Tünde 

6. Csizmadia-Kovács Gyöngyi 

7. Mészárosné Erős Zsuzsanna 

8. Bencsik Renáta 

9. Sági – Baté Etelka 

10. Ferencziné Bodor Csilla 

11. Szöllősi Éva 

12. Berta Tímea Regina 

13. Bense Erzsébet 

Alsó tagozaton a 2019-20-as tanévben 287 gyermek tanul, közülük a Bács-Kiskun Megyei 

Szakértői Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvélemény szerint 12 fő  SNI és 

20 fő  BTM-es státusszal rendelkezik.  Az SNI tanulókkal iskolánk fejlesztőpedagógusa, a 

BTM-es tanulókkal pedagógus kollégák foglalkoznak a szakértői bizottság által javasolt 

óraszámban.  

Számukra a törvény által biztosított méltányos számonkérést alkalmazzuk. 

Tanítványaink nyitottak, fogékonyak, általában jól motiválhatók. A tehetséges gyermekeket 

iskolai, városi, megyei és országos tanulmányi versenyekre készítjük fel. 

3. Tárgyi feltételek: 

Iskolánkban meglévő tárgyi feltételeink megfelelőek, segítik a nevelő-oktató munkánkat. A 

projektorok, interaktív táblák hozzájárulnak a tanórák színvonalának emeléséhez, a tanulók 

digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a naprakész információk biztosításához. Sokat 

segítene mindannyiunk munkáján, ha a termekben lévő internet működése gyorsabb, jobb 

lenne. Örülünk a számítógépnek, de lényegesen jobb lenne, ha laptopok lennének, melyeket a 
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tanári asztalról lehetne használni. Így digitális tananyag, ppt vetítésekor nem kellene háttal 

lennünk a tanulóknak, láthatnánk a reakciókat, figyelmük koncentráltságát, stb. 

 A tanári szoba előtti folyosón lévő szekrénysor egyikében tartjuk azokat a felszereléseinket, 

melyet az alsó tagozat dolgozói a tanításhoz közösen használnak. / betűhívó képek, műanyag 

betűk, bábok, nyelvtani applikációk, kollégák által készített oktatási segédletek  stb/ .  

Az előző tanévben több olyan továbbképzésen is részt vehettünk, mellyel bővült a módszertani 

tudásunk is. Az ezekhez szükséges eszközök: tanulói laptopok, lego, sakk rendelkezésre állnak, 

így a tanítási órák tovább színesedhetnek ezekkel az eszközökkel is. 

 

4.  Munkaközösségünk pedagógiai célkitűzései a tanévre 

Munkaközösségünk az alakuló értekezleten több gondolatot is megfogalmazott, melyek a 

saját szakmai munkák színvonalának emelését, annak korszerűsítését helyezik előtérbe. 

Közülük a következő 2 lett a tanév célkitűzése: 

10. 1-4. évfolyamig elkészítünk egy ajánlást, mely tartalmazza azokat a memoritereket, 

melyek elsajátítását fontosnak tarjuk. 

11. Szintén 1-4. évfolyamig összegyűjtjük azokat a kirándulási helyszíneket, melyekről a 

kollégák jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és jó szívvel ajánlják a többiek számára is. 

Mind a 2 anyag digitális formában elérhető lesz a kollégák számára. 

 

5. Tervezett munkaközösségi foglalkozások 

A tanév során a következő értekezletek megtartását tervezzük: 

1. 2019. aug. 27.   Munkaközösség vezető választása, éves feladatok megbeszélése, 

feladatok elosztása 

2. 2019. október    Memoriterek kiválasztása, digitális feltöltése 

3. 2019. november  A kommunikáció szerepe a nevelő-oktató folyamat résztvevői ( tanuló 

–szülő – tanító) között 

4. 2019. január  Féléves értekezlet, egyéni beszámolók az osztályok nevelési- oktatási 

szintjéről, elért eredményeiről, felmerült nehézségekről. 

 

5. 2019.március   Évfolyamok beszámolója a tanulmányi kirándulások javasolt                

helyszíneiről 

6. 2019. június  Éves munkánk értékelése 

6. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás módjai, időpontjai 
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A tanév során 1 alkalommal tervezünk közös értekezletet a felső tagozatos humán 

munkaközösség tagjaival, amikor a kötelező olvasmányok feldolgozásának tematikájáról 

osztjuk meg tapasztalatainkat.  Az alsó tagozatos reál munkaközösséggel sokkal gyakoribb és 

közvetlenebb a kapcsolat, hiszen munkánk során napi szinten tudunk megbeszélni feladatokat, 

helyzeteket. Együttműködésünket segíti egy közös levelező program, melynek segítségével 

mindenki egyszerre értesül a legfontosabb információkról. 

7. Tehetséggondozás, versenyek 

A tehetséggondozás alapvető színtere az egyéni képességekre épülő tanórai differenciálás, 

valamint az iskola, és városi szakkörön való részvétel, a hatékony, önálló tanulásra való 

felkészítés. 

 

Legtehetségesebb tanítványainkat iskolai, városi, megyei és országos versenyekre készítjük 

fel: 

-versmondó verseny 

-mesemondó verseny  

- helyesíró verseny 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny   felelős: Kőszegi Szilvia 

-Komplex Anyanyelvi Verseny   felelős:Elekné Nagy Krisztina 

 

8.Várható külső, ill. belső mérések tervezése, ütemezése 

Alsó tagozatos tanulóink a tanév elején és a tanév végén témazáró és minimum szintet mérő 

felméréseken adnak számot tudásukról. Ezek egységesek, az adott évfolyamon minden 

tanulóra kiterjed.  

A tanítási év során diagnosztizáló, formatív és szummatív felmérések formájában mérjük 

tanítványaink tudását. Ezek a tematikus egységek során, ill, azok lezárásaként kerülnek 

megíratásra.  

9.Éves programunk, vállalt feladataink 

2019. szept.2.  Tanévnyitó ünnepély            Felelős: Kőszegi Szilvia 

2019. szept. 30-okt.4. Népmese témahét           Felelős: Bense Erzsébet, 

          Siposné  Hajdú Margit,  

 Kőszegi Szilvia,  
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 Csizmadia -Kovács  Gyöngyi          

2019. okt. 16.   Mesemondó verseny 1-2. oszt.  Felelős: Gudricza Mariann 

2019. okt. 17.  Mesemondó verseny 3-4. oszt. Felelős: Siposné Hajdú Margit 

2019. nov.12. Nyílt órák az  óvónők számára  Felelős: 1. oszt. tanítók 

2019.dec. 5. Karácsonyi vásár     Felelős:Csizmadia-Kovács Gyöngyi 

2019. dec. 6. Megemlékezés Szent Miklósról          Felelős: Siposné Hajdú Margit 

 

2020. jan.14. Beiskolázási program I..     Felelős: munkaközösség 

2020. febr.4. Beiskolázási program II.   Felelős: munkaközösség 

2020. február 14. Farsang    Felelős: osztályfőnökök 

20120. márc.4. Beiskolázási program III.   Felelős: tanítók 

2020. márc.5. Beiskolázási program III.  Felelős: tanítók 

2020. márc.11. Alsós versmondó verseny 1-2. oszt. Felelős: Sági-Baté Etelka 

2020. febr. 22. Alsós versmondó verseny 3-4. oszt.  Felelős: Berta Tímea 

 

2020. márc. 18. Helyesíró verseny    Felelős:Bencsik Renáta,  

Bense    Erzsébet,  

Elekné Nagy Krisztina 

2020. ápr.22. Föld napja  Felelős: osztályfőnökök 

9. Bemutató óra 

Ebben a tanévben 1 bemutató órát tervezünk. Kőszegi Szilvia kolléganő a lego tanórai 

alkalmazását, a legoval való a történetmesélés lehetőségeit mutatja be számunkra.  A 

bemutató órát reflexió, ill. munkaközösségi megbeszélés követi.  

10. Ellenőrzési terv 

Munkaközösségünk tagjainak az elkészített tanmeneteiket 2018. szept. 23-ig kell elektronikus 

formában feltölteni az előzetesen megbeszélt szempontok szerint.  
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Óralátogatások 

A tanév során valamennyi kollégámat legalább 1 alkalommal meglátogatom. Az óralátogatást 

megbeszélés és jegyzőkönyv készítése követi. 

2019. okt.  Siposné Hajdú Margit, Kőszegi Szilvia, Mészárosné Erőss Zsuzsanna  

2019. nov. Berta Tímea, Gudricza Mariann,   

2020. febr.    Sági_Baté Etelka, Ferencziné Bodor Csilla 

2020. márc. Bencsik Renáta, Csizmadia-Kovács Gyöngyi, Elekné Nagy Krisztina, Schimó 

Tünde 

Szöllősi Éva kolléganő óráit sokkal gyakrabban látogatom, mivel gyakornoki idejét tölti, s 

ebben a tanévben Ped.I. minősítésen vesz részt.  Segítséget nyújtok számára az órákra való 

felkészülésben, a tanítási óra utáni reflexióra. 
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10.2. Alsó tagozatos reál munkaközösség munkaterve 

 

 

Összeállította:        Kovácsné Nagy Hajnalka 

     munkaközösség-vezető    
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1.Helyzetelemzés, változások 

 

Iskolánk alsó tagozatán matematikát, és/vagy környezetet tanító kollégák önálló szakmai 

munkaközösséget alkotnak. Bízunk benne, hogy az azonos műveltségterületen dolgozó 

kollégák között kialakuló szakmai konzultációk, fórumok, tovább erősítik és növelik az 

oktató- nevelő munka hatékonyságát.  

Feladatunknak tekintjük egyrészt a munkánk összehangolását, egymás segítését, a 

módszertani eljárások fejlesztését, valamint az új pedagógia módszerek megismerését, 

elsajátítását. Másrészt pedig segítjük és részt vállalunk a közös iskolai programok 

szervezésében, lebonyolításában. 

1-4. évfolyamon 3-3 párhuzamos osztályban folyik az oktató-nevelő munka. A helyi tanterv 

szerint évfolyamonként 4 óra / hét a matematika, illetve 1 óra / hét a környezetismeret órák 

száma.. 

Az előző tanévhez viszonyítva néhány változás történt, azonban alsó tagozatunkon továbbá is 

minden osztályban biztosított a 2 tanítóra  épülő nevelő – oktató munka. 

 

2. Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai: 

 1.a Kovácsné Nagy Hajnalka 

 1.a Hajduné Leiz Judit 

 1.b Oláhné Tóth Monika 

 1.c Gárdonyi Péter 

 2.a  Csontosné Muity Éva 

 2.c  Patikné Bognár Dóra 

 3.a  Bollerné Kiss Márta 

 3.b  Benczéné Wágner Anita 

 3.c  Magyar Hajnalka 

 4.c  Bőti-Kovács Margit 

Bense Erzsébet (2.b), Szöllősi Éva (2.b), Bencsik Renáta Gemma (4.a) és Csizmadia-Kovács 

Gyöngyi (4.b.) is tanít matematikát és/vagy környezetet, így őket is tájékoztatjuk az 

aktualitásokról, felmerülő kérdésekről, feladatokról.  

Munkánkat segíti továbbá:   

 Liszkainé Török Erzsébet – fejlesztő pedagógus 

 Bognár Boglárka – iskola pszichológus 
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 Tóth Evelin – pedagógiai asszisztens 

Az SNI tanulókkal iskolánk fejlesztőpedagógusa, a BTM-es tanulókkal pedagógus kollégák 

foglalkoznak a szakértői bizottság által javasolt óraszámban.  Számukra a törvény által 

biztosított méltányos számonkérést alkalmazzuk. 

Tanítványaink nyitottak, fogékonyak, általában jól motiválhatók. A tehetséges gyermekeket 

szívesen készítjük fel tanulmányi versenyekre, iskolai, városi, megyei és országos szinten is.  

 

6. Tárgyi feltételeink:  

Iskolánkban meglévő tárgyi feltételeink megfelelőek, segítik a nevelő-oktató munkánkat. A 

számítógépek, projektorok hozzájárulnak a tanórák színvonalának emeléséhez, a tanulók 

digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a naprakész információk biztosításához. Sokat 

segítene mindannyiunk munkáján, ha a termekben lévő internet működése gyorsabb, jobb 

lenne. Örülünk a számítógépnek, de lényegesen jobb lenne, ha laptopok lennének, melyeket a 

tanári asztalról lehetne használni. Így digitális tananyag, ppt vetítésekor nem kellene háttal 

lennünk a tanulóknak, láthatnánk a reakciókat, figyelmük koncentráltságát, stb. 

A tanári szoba előtti folyosón lévő szekrénysor egyikében tartjuk azokat a felszereléseinket, 

melyet az alsó tagozat dolgozói a tanításhoz közösen használnak. / játékpénz, színesrúd készlet, 

kollégák által készített oktatási segédletek, számolást és mérést segítő eszközeink, egyéb 

demonstrációs eszközök  stb/ . Az eszközkészlet bővítésére azonban nagy segítség lenne ebben 

a  tanévben, hiszen az alsó tagozat minden évfolyamán 3-3 párhuzamos osztály van, így már 

kevés a rendelkezésünkre álló eszköz.  

Az előző tanévben sok osztály részesülhetett pályázatok keretein belül beszerzett eszközökben, 

elsősorban a Sakkpalota és a Lego készlet vált majdnem teljessé, így alkalmazni tudjuk a 

továbbképzéseken megszerzett tudást a tanórákon is a tanulók legnagyobb örömére. 

 

7.  Munkaközösségünk pedagógiai célkitűzése a tanévre 

Munkaközösségünk az alakuló értekezleten több gondolatot is megfogalmazott, melyek a 

saját szakmai munkák színvonalának emelését, annak korszerűsítését helyezik előtérbe.  

Fő célkitűzéseink erre a tanévre:  

 A gondolkodtató feladatok előtérbe helyezése a megszerzett módszertani 

ismeretek (Sakkpalota, Lego Math, Lego WeDo, Lego Story) alkalmazásával. 

 A számolási készség optimális működésűvé fejlődhessen minden tanulónál.  
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Továbbá kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, és a felzárkóztatásra, valamint 

arra, hogy a játékosság fontos szerepet kapjon a matematika és a környezetismeret órákon is. 

A fenti célok megvalósítását nagyban elősegíti az, hogy az eszközök nagyrészt rendelkezésre 

állnak.  

 

8. Tervezett munkaközösségi foglalkozások 

A tanév során a következő értekezletek megtartását tervezzük: 

 2019. aug. 23. Alakuló értekezlet. Az éves munka megtervezése. Útmutató a                                            

tanmenetek elkészítéséhez. 

 2019. november: Hogyan sikerül megvalósítani a célkitűzésünket?  

 2020. február: Félévi eredmények, tapasztalatok megbeszélése. Az egységes év 

végi mérőlap megbeszélése. 

 2020.március: A felső tagozatos reál munkaközösséggel a 4. osztályos 

továbbhaladás feltételeit egyeztetjük az 5. osztályos elvárt bemenettel a 

geometria témakörben.  

 2020. június: Éves munkánk értékelése 

 

6. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás módjai, időpontjai 

A tanév során egy alkalommal tervezünk közös értekezletet a felső tagozatos reál 

munkaközösség tagjaival. Terveink szerint a 4. osztályos továbbhaladás feltételeit egyeztetjük 

az 5. osztályos elvárt bemenettel a geometria témakörben. De ha időközben felmerül egyéb 

kérdés, azt is megbeszéljük.  

Az alsó tagozatos humán munkaközösséggel sokkal gyakoribb és közvetlenebb a kapcsolat, 

hiszen munkánk során napi szinten tudunk megbeszélni feladatokat, helyzeteket. 

Működik az e-mail-ben vagy az online felületen történő üzenetváltás is, így mindenki gyorsan 

és ugyanúgy értesül a legfontosabb információkról. 

 

7. Tehetséggondozás, versenyek 

A fejlesztőmunkát meghatározó alapelveink: 

 a tanulók logikus gondolkodásának fejlesztése 
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 tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése  

 kíváncsiságra, érdeklődésre épített motiválás  

 jellemformálás, személyiségfejlesztés 

Ennek legelső színtere az egyéni képességekre épülő tanórai differenciálás és a városi 

szakkörön való részvétel, a hatékony, önálló tanulásra való felkészítés. 

 

Legtehetségesebb tanítványainkat iskolai, városi, megyei és országos versenyekre készítjük 

fel: 

 Bolyai Matematika Csapatverseny * felelős: Kovácsné Nagy Hajnalka 

A megyei/körzeti forduló időpontja: 2019. október 11.  

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny *  felelős: Hajduné Leiz Judit 

A körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2020. február 7. 

Megyei Matematikaverseny * felelős: Bőti-Kovács Margit 

Az 1. forduló időpontja: 2019. okt. 14. 

 XXX. Zrínyi Ilona Matematikaverseny * felelős: Csontosné Muity Éva  

Kétfordulós, tesztes matematikaverseny 2-12. évfolyamos tanulóknak.  

1.forduló: 2020. február 21. (péntek)  

 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny * felelős:  Benczéné Wágner Anita 

A 2., 3., és a 4. évfolyamosoknak 24 feladatuk van, amit 60 perc alatt kell 

megoldaniuk. 

Az iskolai forduló időpontja: 2020. március 19. 

 Arany János Regionális Matematikaverseny * felelős: Magyar Hajnalka 

Eddig a Zrínyi Ilona  matematikaverseny után érkezett a felhívás. 

8. Várható külső, ill. belső mérések tervezése, ütemezése 

Oktatási Hivatal MaTalent4 online tehetségazonosító mérésében résztvesznek a negyedik 

évfolyamos tanulók, melynek várható időpontja 2020. február. Az online mérés célja a 

matematikai tehetségazonosítás a kipróbált és bemért matematikai tehetségazonosító 

feladatokból összeállított online feladatsorok megoldása alapján. 

 

9. Éves programunk, vállalt feladataink 

 2019/2020 Iskolai dekoráció * Felelős: Tóth Evelin 

 2019. nov.12. Nyílt órák az  óvónők számára  * Felelős: 1. oszt. tanítók 

 2020. jan.14. Beiskolázási program I. * Felelős: munkaközösség 
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 2020. febr.4. Beiskolázási program II. *  Felelős: munkaközösség 

 2020. február 14. Farsang * Felelős: osztályfőnökök 

 2020. márc.4-5. Beiskolázási program III * Felelős: tanítók 

 2020. ápr.22 . Föld napja – Fenntarthatósági témanap* Felelős: osztályfőnökök 

 

10. Bemutató óra 

Ebben a tanévben 2 bemutató órát tervezünk. Az 1. félévben Benczéné Wágner Anita  (Lego  

Math), a 2. félévben Magyar Hajnalka (Sakkpalota) kolléganő óráit tekintjük meg. A 

bemutató órákat reflexió, ill. munkaközösségi megbeszélés követi.  

 

11. Ellenőrzési terv 

Munkaközösségünk tagjainak az elkészített tanmeneteiket 2019. szept. 23-ig kell leadni 

ellenőrzésre a munkaközösség vezető számára. A tanmenetkészítés szabályait az első 

értekezleten megbeszéltük. Az ellenőrzés a tanmenetek leadási sorrendjében történik.  

Óralátogatások 

A tanév során valamennyi kollégámat legalább 1 alkalommal meglátogatom. Az óralátogatást 

megbeszélés és jegyzőkönyv készítése követi. Tervezett időpontok:  

 2019. okt-nov.: Bollerné Kiss Márta, Bőti-Kovács Margit, Patikné Bognár Dóra, 

Benczéné Wágner Anita 

 2020. febr-márc.:  Csontosné Muity Éva, Hajduné Leiz Judit, Oláhné Tóth Monika, 

Gárdonyi Péter, Magyar Hajnalka 
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10.3. A természettudományi munkaközösség munkaterve 

 

 

Összeállította:       Takács-Hornung Mária 

     munkaközösség-vezető  
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Helyzetelemzés:  

Munkaközösségünk személyi összetételében az idei tanévben nem történt változás.  

 Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai: 

 Józsa Aranka matematika, életvitel 

 Kondász Gabriella matematika  

 Lipótzy István biológia, természetismeret, term. gyakorlatok 

 Liszkainé Török Erzsébet kémia, term. gyakorlatok 

 Molnár Rózsa matematika, fizika, életvitel 

 Takács-Hornung Mária matematika, informatika, munkaközösség vezető 

 Velkey Zoltán matematika 

 Vazulné Járfás Orsolya földrajz, természetismeret, életvitel 

Tárgyi feltételek: 

Az elmúlt évben az EFOP-os pályázatok keretében új informatika terem és egy új robotika 

terem került kialakításra. A tavalyi tapasztalat azt mutatja, hogy (többek között ennek 

hatására) egyre több, a digitális kompetencia fejlesztésére alkalmas órákat tartanak a kollégák. 

Majdnem minden teremben van projektor és tanári számítógép.  

Munkaközösségünk pedagógiai célkitűzései erre a tanévre: 

Idei kiemelt célkitűzéseink: 

 A tavalyi pályázaton szerzett sok ötlet beépítése a tanórába, a kapott tudás 

elmélyítése a gyakorlati alkalmazás segítségével. 

 A gyerekek környezettudatosságának növelése. Ezt tanórai keretek közé is 

beépítenénk, valamint a Föld napján szemétszedést rendeznénk.  

 A matematikát tanítók idén összeállítanak egy belső mérést, amellyel a 

diákok haladását tudjuk mérni.  

További céljaink a korábbi évekhez hasonlóan: 

 Az alsóból felső tagozatba történő átmenet minél zökkenő mentesebbé tétele, az alsós 

munkaközösséggel történő kapcsolatfelvétel segítségével. 
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 A természettudományos tárgyak integrált szemléletmódjának kialakítása a tanult 

elmélet és a létező gyakorlat között.  

 Alapos felkészítés az Országos felmérésekre, és a középiskolai felvételire 

matematikából. 

 A lemaradó tanulók felzárkóztatása. 

 Öveges Laborral a kapcsolat tartása. 

Tervezett munkaközösségi foglalkozásaink: 

 foglalkozás: (augusztus 30.) Alakuló értekezlet. Munkaközösségi vezető választása, 

az éves program megvitatása, a munkaterv megbeszélése, útmutató a tanmenetek 

elkészítéséhez. 

 foglalkozás: (november) A negyedéves munka értékelése, új NAT-tal való 

ismerkedés, matematika tárgyak belső mérésének összeállítása.  

 foglalkozás: (február) A féléves munka értékelése alapján a szükséges korrekciók 

megbeszélése munkaközösségi szinten, matematika tárgy belső mérésének 

összeállítása. Digitális témahét megbeszélése. 

 foglalkozás: (április) Háromnegyed éves munka értékelése, felmerülő problémák, 

tapasztalatok megbeszélése.  

 foglalkozás: (június) Az év végi beszámolók előkészítése, formai, tartalmi 

követelmények, a tantárgyi tapasztalatok megbeszélése. Hogyan valósultak meg 

célkitűzéseink? 

Munkaközösségek közötti kapcsolattartás módjai, időpontjai: 

Év közben az alsós reál munkaközösséggel egy közös értekezletet tervezünk az alsó-felső 

közti átmenet megkönnyítése céljából. Az idei találkozónk márciusban lesz. A téma a 

Geometria témaköre lesz. 

Tehetséggondozás, versenyek 

Idén az alábbi versenyeken indítjuk diákjainkat: 

- Bolyai Matematika Csapatverseny, felelős: Kondász Gabriella 

- Bolyai Természettudományos Csapatverseny, felelős: Lipótzy István 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny, felelős: Kondász Gabriella 

- Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny felelős: Kondász Gabriella 
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- Kenguru matematika verseny, felelős: Kondász Gabriella 

- Meleg István országos kémia versenyre felelős: Liszkainé Török Erzsébet 

- K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő felelős: Molnár Rózsa 

Várható külső, ill. belső mérések tervezése, ütemezése 

Az idei évben a munkaközösségünkből a matematikát tanítók összeállítanak egy belső 

mérést, amellyel a diákok haladását tudjuk mérni. 

Éves programunk, vállalt feladataink 

 

Program Felelős Időpont 

Behívó témanap Egész munkaközösség szeptember 2-3. 

Kerékpártúra  szeptember 4-7. 

Erdei iskola Vazulné Járfás Orsolya, 

Lipótzy István 

szeptember 9-10. 

Az országos Bolyai 

Matematika Csapatversenyre 

felkészítés 

Józsa Aranka 

Kondász Gabriella 

Velkey Zoltán 

Molnár Rózsa 

Takács-Hornung Mária 

Folyamatosan, verseny 

októberben 

Az országos Bolyai 

Természettudományos 

Csapatversenyre felkészítés 

Lipótzy István Folyamatosan, verseny 

októberben 

Pályaorientációs nap Osztályfőnökök Október 25. 

Bács-Kiskun Megyei 

matematika versenyre 

felkészítés 

Józsa Aranka  

Kondász Gabriella 

Velkey Zoltán 

Molnár Rózsa 

Folyamatosan, verseny 

novemberben 

Adventi projekt témahét Egész munkaközösség december 2-8. 

Meleg István országos kémia 

versenyre felkészítés 

Liszkainé Török Erzsébet 

 

Folyamatosan, verseny 

januárban 

Próba felvételi Takács-Hornung Mária 

Rózsa Aranka 

január folyamán 
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Program Felelős Időpont 

Velkey Zoltán 

Farsang Osztályfőnökök Február 14. 

Országos Zrínyi Ilona 

matematika versenyre 

felkészítés 

Józsa Aranka  

Kondász Gabriella 

Velkey Zoltán 

Molnár Rózsa 

Folyamatosan, verseny 

februárban 

Kenguru Matemtika 

versenyre felkészítés 

Józsa Aranka  

Kondász Gabriella 

Folyamatosan, verseny 

márciusban 

Digitális témahét Egész munkaközösség Március 23-27. 

Teleki Pál Országos földrajz 

verseny 

Vazulné Járfás Orsolya Március hónap folyamán 

A víz világnapja alkalmából 

szervezett programon való 

részvétel (városi) 

Lipótzy István Március 23. 

Tavaszi túra Bükkbe Velkey Zoltán Április 4. 

Föld napja – Fenntarthatósági 

témanap  

Egész munkaközösség Április 22. 

Lezáró témahét Egész munkaközösség Június 11-15. 

             

Az év folyamán folyamatosan a természetismeret szakkör keretében: Látogatás a kecskeméti 

arborétumban, és a BÁCSVÍZ Rt-nél, Kunadacson, Szikraalpáron, Kunarason (F: Lipótzy 

István)  

Szakkörök: 

- Felvételi előkészítő matematikából (Józsa Aranka, Takács-Hornung Mária, Velkey 

Zoltán)     

- Természetismeret szakkör csütörtök 7. óra (Lipótzy István) 

- Robotika felsősöknek csütörtök 8-9. óra (Takács-Hornung Mária) 

- Fazekas szakkör péntek 7. óra, 7-9. óra (Velkey Zoltán) 

- Táblajáték szerda 7-8. óra (Kondász Gabriella) 

- Matematika szakkör 4. osztályosoknak péntek 5. óra (Kondász Gabriella) 

- Matematika szakkör csütörök 6. óra (Molnár Rózsa) 

Bemutató órák: 
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Az alsóból felsőbe történő gördülékeny átmenet érdekében, idén is folytatjuk a tavaly 

megkezdett óralátogatásokat, amelynek keretében ősszel az alsós munkaközösség 

matematikát tanító kollégái  látogatnák meg az ötödikes osztályokat, majd tavasszal, felsős 

kollégák élnének ezzel a lehetőséggel  a negyedik évfolyam osztályaiban. A kölcsönös 

tapasztalatszerzés, ezek megbeszélése, reményeink szerint nagyban elősegítik majd a 

munkánkat illetve a gyerekek háromból két osztályba történő szervezését.  

Az tanév második felében tervezünk felsőben bemutató órákat, amelyek keretében a tavalyi 

pályázatban megismert digitális módszerek alkalmazási lehetőségét mutatjuk be.  

Ellenőrzési terv: 

Tanmenetek: 

A tanmenetet minden kolléga a helyi tanterv követelményei alapján készíti el, az óraszámokat 

és a témaköröket figyelembe véve, a témaheteket feltüntetve benne. 

Csatolni kell az adott osztályra vonatkozó helyzetelemzést, a tanév során megvalósítandó 

célokat, a továbbhaladás feltételeit. 

Az elkészült tanmeneteket a közös tanári mappába másolja át mindenki szeptember 23-ig. 

Az ellenőrzéseket a munkaközösség vezető, majd az igazgatóhelyettes végzi a leadást 

követően folyamatosan. 

 Óralátogatási terv: 

 Tanár Tantárgy Osztály Időpont 

Lipótzy István Természetismeret 5. November folyamán 

Molnár Rózsa Matematika 6. Március folyamán 

Liszkainé Török 

Erzsébet 

Kémia 8. Április folyamán 

 

    

Kecskemét, 2019. szeptember 09.   

 Takács-Hornung Mária 
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10.4. Humán, hittan, művészeti és élménypedagógiai munkaközösség 

munkaterve 

 

 

Összeállította:        Szakálné Harkai Rita 

      munkaközösség-vezető     
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1. Helyzetelemzés 

2019-2020-as tanévben a humán munkaközösségen belül több személyi változás is 

bekövetkezett. Halavács Éva helyett Szelei Anikó kolléganőnk lépet be hitoktatóként, 

Berta Tímea újra csatlakozott tantestületünkhöz és magyar órákat fog tartani, a 7-8. 

évfolyamon pedig az ének oktatást pedig Kákonyi Réka kolléganőnk végzi. 

2.  Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai 

Bóka Éva    magyar-ének szakos 

Bíróné Kiss Gabriella   történelem-hittan szakos 

 Tomsity Helga   magyar-angol szakos 

 Szakálné Harkai Rita   történelem-hittan szakos  

 Tóth Tibor    iskolalelkész 

 Szelei Anikó    hittan szakos  

 Csúzdi Szabó Erika   rajz 

 Magyariné Oltvány Katalin  tanító ének műveltségterület 

 Kákonyi Réka    ének-zene óraadó 

Siposné Hajdú Margit   tanító-drámapedagógus 

Lukácsné Haránt Eszter  néptáncos 

3. Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink alapvetően jónak mondhatók, a felső tagozaton továbbra is lehetőség van 

az IKT eszközök alkalmazására. A nagy létszámú beiskolázás következményeként azonban, 

helykihasználtságunk maximálisra növekedett, amely megnehezíti a kooperatív technikák 

alkalmazását a tanórákon. A 6. a és a 6. b osztályok a természettudományos, illetve a rajz 

terembe kerültek, így számukra elkezdődött a vándorlás. A 7.a  és 7. b továbbra is a másik 

épületbe kerültek elhelyezésre, a 8. a osztály számára pedig galériás terem  ad otthont, ahol 

nehézkes a szemkontaktus felvétele. A 8. b pedig továbbra is az informatika teremben foglal 

helyet, ahol pedig a monitorok nehezítik a szemkontaktust.  

 

4. Pedagógiai feladatok, főbb célkitűzések a tanév során 

Az iskolai célkitűzéssel egybehangzóan a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg: 

8. A munkaközösségen belüli tantárgyi koncentráció erősítése az új tanulásszervezési 

eljárások felhasználásával. 

9. Az Eucharisztikus Világkongresszusra való készület jegyében a szentmise-látogatások 

koncentráltabb ellenőrzése, az azokon való részvételre motiválás.  
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Szentmisenapló újbóli bevezetése a Kisokoson belül, csak az kaphatna dicséretet hittanból 

félévkor és évvégén, aki havonta legalább egyszer igazoltan részt vesz vasárnapi szentmisén, 

Szent Liturgián vagy istentiszteleten. Motiválhatók lennének úgy is a gyerekek, hogy félévkor 

és évvégén jutalmat kap (pl. torta) az az osztály (külön 1-2. o., külön 3-4. osztály, külön 

felső), ahol a legtöbb részvételt tudják igazolni. 

10. Az Eucharisztia és a diakónia (szeretetszolgálat) egymáshoz rendeltségének erősítése -

Karitász gyűjtéseihez való csatlakozás novemberben és Nagyböjtben   

11. Az ökumenikus szemlélet formálása – zászlófelvonások során bevonni a 

görögkatolikus, illetve a református hitoktatókat a hétindító lelki gondolat 

ismertetésébe. 

 

5. Tervezett munkaközösségi foglalkozások 

1. augusztus 26. Év eleji feladtok megbeszélése 

2. november 11. Diák adventi lelkinap előkészítése 

3. február 3. Félév értékelése, diák nagyböjti lelkinap előkészítése 

4. március 16.  Digitális témahét előkészítése 

5. május 25. Évértékelés 

 

6.  Tervezett munkaközösségi foglalkozások az alsós munkaközösséggel 

Az alsós kollégákkal együttműködve frissítjük a kötelező olvasmányok feldolgozási 

tematikáját. 

7. Tehetséggondozás, versenyek 

Rajz:  

- Országos: 4-5 a megjelenés szerint 

- Megyei: 3-4 a megjelenés szerint 

- Városi 4-5 a megjelenés szerint 

Magyar nyelv és irodalom: 

- Simonyi helyesíró verseny – országos 

- Bolyai csapatverseny magyar nyelvtan – országos 

- Versmondó verseny – városi 

Történelem: 

- Országos történelem verseny – Oktatási Hivatal 

Dráma: 

- Egyházmegyei színjátszótalálkozó 

-  



 

96 
 

8. Várható külső- és belső mérések tervezése, ütemezése 

- Tantárgyanként év eleji és tanév végi felmérések. 

- Tantárgyanként témakörök végén témazáró dolgozatok. 

- Május 27-én Országos kompetencia mérés magyar anyanyelvből a 6. és 8. évfolyam 

számára. 

9.  Éves programunk, vállalt feladataink 

Szept. 7. Zarándoklat Pálos Szentkútra   Felelős: 8.-os oszt.fők. 

Szept. 9. Évfolyammise 1-2. osztály 

Szept. 16.  Évfolyammise 3. osztály 

Szept. 23. Évfolyammise 4. osztály 

Okt. 5.  Nagymarosi ifjúsági találkozó  Felelős: Tóth Tibor atya, 8-os oszt.  

         főnökök 

Okt. 7.  Iskolai szentmise, megemlékezés az  

  az aradi vértanúkról    Felelős: 5. a osztály 

Okt. 14.  Évfolyammise 5. osztály 

Okt. 18. Rózsafűzér „Egymillió gyermek imája” Felelős: Bíróné Kiss Gabriella 

Okt. 22. Megemlékezés az ’56-os forradalomról. Felelős: Szakálné H. Rita és  

         Tomsity Helga 

Okt. 25. Pályaorientációs témanap 

Nov. 5.  Iskolai szentmise     Felelős: 5. b 

Megemlékezés Szent Imréről Felelős: Siposné Hajdú Margit 

Nov. 8. Bolyai anyanyelvi csapatverseny 

Nov. 11.  Évfolyammise 6. osztály 

Nov. 18.  Évfolyammise 7. osztály 

Nov. 29-30.  Adventi koszorúkötés  a Szentcsalád Plébánián és a Főplébánián   

Dec. 2.  Iskolai szentmise,     Felelős: 6. a 

adventi lelkinap a diákok számára   Bíróné Kiss Gabriella, Tóth Tibor  

      atya, Szakálné Harkai Rita 

Dec. 2-8 Adventi témahét 

  Betlehemes találkozó Kecskeméten    

Dec. 9-13.  Gyónási lehetőségek    Felelős: Tóth Tibor atya 

Dec. 9.  Rorate 

Évfolyammise 8. évfolyam 

Dec. 16. Rorate 

  Évfolyammise 1. évfolyam 
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Dec. 20. Karácsonyi ünnepi szentmise 

  Kántálás     Felelős: Lukácsné Haránt Eszter 

Jan. 6.   Iskolai szentmise, vízkereszt   Felelős: 6. a 

Házszentelés, újévi rikoltás 

Jan. 13. Évfolyammise 2. évfolyam 

Jan. 14. Ökumenikus ifjúsági imaóra    Felelős: 7-8. évfolyam 

Jan. 15.  Grafika szakkör félévi kiállítása  Felelős: Csúzdi Szabó Erika 

Jan. 20. Évfolyammise 3. évfolyam 

Febr. 3.  Évfolyammise 4. évfolyam      

Febr. 8. Alapítványi bál    Felelős: Lukácsné Haránt Eszter 

         Horváth Krisztina 

Febr. 10.  Évfolyammise 5. évfolyam     

Febr. 14. Farsang 

Febr. 21. Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja  

  Terror Háza múzeumlátogatás  Felelős: Szakálné H. Rita 

Febr. 26. Hamvazószerda, iskolai szentmise  Felelős:  7. a 

Márc. 2.  Nagyböjti lelkinap a diákok számára 

Iskolai szentmise     Felelős: 7. b Bíróné Kiss Gabriella,  

      Tóth Tibor atya, Szakálné H. Rita 

Márc. 9.  Évfolyammise 6. évfolyam 

Márc. 12. Felsős versmondó verseny   Felelős: Berta Tímea 

Márc. 16. Évfolyammise 7. évfolyam 

Márc. 23.  Évfolyammise 8. évfolyam 

Márc. 23-27. Digitális témahét 

  Gyónási lehetőség 

  

Ápr. 8.  Iskolai nagyböjti szentmise   Felelős: 8. a 

  Zöldágjárás     Lukácsné Haránt Eszter 

     

Ápr. 16.  Holokauszt emléknap    Felelős: Szakálné Harkai Rita 

Ápr. 18.  Városmisszió     Felelős: 8. évfolyam 

Ápr. 20.  Évfolyammise 1. évfolyam 

   

Máj. 4.  Iskolai anyák napi szentmise   Felelős: 8. b 

Máj. 10. Mi fán terem? 
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Máj. 11. Évfolyammise 2. évfolyam  

Máj. 18.  Évfolyammise 2. évfolyam  

Máj. 23. Sportnap 

Máj. 24. Nagytemplom búcsúja 

Máj. 29. Pünkösdi királyválasztás   Felelős: Lukácsné Haránt Eszter 

Jún. 4.  Nemzeti összetartozás napja  

  Határtalanul felkészítő óra   Felelős: Szakálné H. Rita 

Jún. 14. Úr napi szentmise    Felelős: 4. évfolyam 

Jún. 11-15. Lezáró témahét 

 

10. Bemutató órák időpontja 

1. Tomsity Helga: március 23-27 folyamán 

 

11. Ellenőrzési terv: 

- Szeptember 23. a tanmenetek leadásának határideje, melyet szeptember végéig 

ellenőrzök. 

- Óralátogatások tervezése: 

Bóka Éva    Ápr. 3. hete 

Berta Tímea   Márc. 2. hete   

Tomsity Helga   Márc. 3. hete  

Csúzdi Szabó Erika  Nov. 3. hete   

Magyariné Oltvány Katalin Nov. 4. hete  

Siposné Hajdú Margit.  Okt. 3. hete  

Lukácsné Haránt Eszter  Jan. 2. hete 

Bíróné Kiss Gabriella  Jan. 3. hete 

Tóth Tibor    Jan. 3. hete 
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10.5. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

 

 

Összeállította:        Vargáné Fülöp Andrea 

      munkaközösség-vezető     
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1.Helyzetelemzés, változások 

A tavalyi évben sikerült legfőbb célkitűzéseinket véghezvinni. Hosszú távú kitűzendő célunk  

volt, hogy iskolánkban minél több gyerek tegyen sikeres alapfokú nyelvvizsgát a 8. osztály 

végére. Több tanulónk is sikeres szóbeli illetve komplex nyelvvizsgát tett, mely eredmények a 

nyár folyamán érkeztek meg. Vági Dorina, Lukács Anna, Szenes Anna sikeres komplex, míg 

Galambos Dorina és Fásztusz Zsuzsanna sikeres szóbeli nyelvvizsgát tettek. Felkészítő 

tanáraik Bajtay Zsuzsa és Vargáné Fülöp Andrea tanárnők. A sikeres nyelvvizsgák díjának 

felét továbbra is kifizeti a szülők számára iskolánk alapítványa.  

Az idegen nyelven való olvasást tovább népszerűsítettük ebben az évben, és idegen nyelvű 

könyvtárunk is szépen gyarapodott. A tanulók egész évben olvasták a Crown magazint, 

melyben az életkoruknak megfelelő újságcikkeket találhattak valamint érdekes és 

szórakoztató híreket tudhattak meg a nagyvilágról. 

 2.  Személyi feltételek, a munkaközösségünk tagjai 

Schimó Tünde    angol szakos 

Elekné Nagy Krisztina  angol szakos 

Kovácsné Nagy Hajnalka  angol szakos 

Tomsity Helga   angol szakos 

Bajtay Zsuzsa               angol szakos 

Csontosné Muity Éva    német szakos 

Szabó Ildikó     német szakos 

Vargáné Fülöp Andrea   angol szakos 

Ebben a tanévben nem történt személyi változás munkaközösségünkben. 

3. Tárgyi feltételeink 

Iskolánkban a tárgyi feltételek jók, segítik az idegen nyelvi oktatómunkát. Minden osztályban 

található projektor és számítógép, amely lehetővé teszi, hogy óráinkat színesebbé varázsoljuk. 

Örülnénk azonban ha az internet működése gyorsabb, megbízhatóbb lenne. A pár évvel 

ezelőtt vásárolt CD lejátszók jól működnek nagy megelégedettségünkre. A tanulók részére 

tudunk biztosítani angol és német nyelvű szótárakat órai munkához. Nagy örömünkre szolgál, 

hogy rendelkezünk egy idegen nyelvi teremmel – még ha az eredetileg elképzelt teremnél 

kicsit kisebb is. Végre van hely idegen nyelvű posztereinknek, dekorációinknak. 

 

4. Munkaközösségünk pedagógiai célkitűzései erre a tanévre 

1. A beszédkészség fejlesztése, a tanulók szóbeli megnyilvánulásának erősítése.  
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Az idegen nyelv oktatása során öt területet fejlesztünk, ezek a nyelvtani ismeretek, a 

szövegértés, a hallás utáni értés, az íráskészség illetve a beszédértés. Ezek közül a 

legfontosabbnak a beszédértést tartjuk, ezért választottuk ezt elsődleges célunknak. 

2. Bátorítsuk tanulóinkat a tanórán kívüli nyelvhasználat lehetőségeinek kiaknázására. 

Ehhez mi is lehetőséget teremtünk az iskola keretein belül megtervezett és megvalósított 

külföldi utazásokkal. Szervezünk két napos tanulmányi kirándulást Ausztriába ahol a 

német nyelvet tanuló diákjaink próbálhatják ki tudásukat. Tovább folytatódik 

gyümölcsöző kapcsolatunk lengyel testvériskolánkkal. Tavaly mi fogadtuk a tizenhat 

kisdiákból és hat pedagógusból álló csoportot, ebben a tanévben viszont mi fogunk 

Lengyelországba utazni. Nagy örömünkre kisebb szünet után az idei nyáron újból sikerült 

Angliába utaznunk, ahol diákjaink élesben gyakorolhatták nyelvtudásukat. Felejthetetlen 

tíz napot töltöttünk el ebben a csodálatos országban jelenlegi és volt diákjaink valamint 

kollégáink és szülők társaságában. 

4. Hosszú távú kitűzendő célunk hogy iskolánkban egyre több tanuló tegyen sikeres 

alapfokú nyelvvizsgát nyolcadik év végére.   

  5. Tervezett munkaközösségi foglalkozásaink 

A tanév során a következő értekezletek megtartását tervezzük: 

1. 2019. augusztus    

Munkaközösség vezető választása, éves feladatok megbeszélése, feladatok elosztása 

2. 2020. január                

Első félév értékelése, második félév feladatainak megbeszélése 

3. 2020. április          

Lengyel testvériskolai kapcsolatok építése, felkészülés a Lengyelországba való 

utazásra.  

4. 2020. május         

Idegen nyelvi szóbeli felvételi, alapfokú nyelvvizsga és idegen nyelvi mérés 

megbeszélése 

5. 2020. június            

Éves munkánk értékelése 

 

 

6. Munkaközösségek közötti kapcsolattartás módjai, időpontjai 

Munkaközösségünk igyekszik együttműködni más munkaközösségekkel. A 

kapcsolattartás egyik legfőbb célja iskolánkban, hogy megteremtsük a zökkenőmentes 
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átmenetet diákjaink számára, az alsó tagozatból a felső tagozatba. Munkaközösségünk 

legtöbb tagja tanít mindkét tagozaton és viszi át csoportjait alsóból felsőbe. Eddig is 

fontos feladatunknak éreztük segíteni a diákoknak alkalmazkodni a felső tagozatos 

elvárásokhoz és az idén is kiemelt hangsúlyt fektetünk erre.  

7. Tehetséggondozás, versenyek 

Ebben a tanévben munkaközösségünk több tagja is tart idegen nyelvi szakkört ahol 

tehetséggondozás, illetve a lassabban haladó gyermekek felzárkóztatása folyik. Tomsity 

Helga és Vargáné Fülöp Andrea tanárnő 8. osztályos tanulók számára tart nyelvvizsga 

felkészítő szakkört, Bajtay Zsuzsa 5-6. osztályosoknak angol, míg Szabó Ildikó 5-8. 

osztályosoknak német tehetségfejlesztő szakkört.  

Tehetséges tanulóinkat felkészítjük különböző versenyekre így angolból a London Bridge 

három fordulós tesztversenyre. Büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi években mindig 

továbbjutottunk az országos megmérettetésre Budapestre, és ott szép helyezéseket értek el 

tanulóink. Szeretnénk az országos angol nyelvi olvasó versenyre az idén is benevezni és 

erre építeni házi project készítő versenyünket. Német nyelvből Textpuzzle egyéni és 

csapatversenyen vesznek részt a gyerekek és érnek el értékes városi helyezéseket. 

8. Várható külső, illetve belső mérések tervezése, ütemezése 

Külső mérés az országos idegen nyelvi mérés mely 6. és 8. évfolyamon a szövegértési 

készséget és a halláskészséget méri. A gyerekeket felkészítjük erre a megmérettetésre, 

sokat gyakorlunk rá és a feladatlapok kijavítása után egyeztetjük a kollégákkal az 

eredményeket. Elmondhatjuk, hogy az országos átlagot elérjük, sőt sok esetben meg is 

haladjuk. Természetesen ezen eredmények sok esetben gyerek- illetve csoportfüggőek is, 

mi minden esetben törekszünk a lehető legjobb eredmény elérésére. 

A belső mérésekre azért van szükség, hogy lássuk milyen szinten áll a gyerekek 

nyelvtudása az egyes évfolyamokon és csoportokban. Természetesen nem várjuk el, hogy 

a heti három órában nyelvet tanulóknak ugyanakkora tudásuk legyen, mint a heti öt 

órában nyelvet tanulóknak. Fontosak a belső mérések azért is hogy lássam hol tart a 

gyermek és mire tudom építeni a továbbiakban megtanításra kerülő anyagot. 

 

 

 

9. Éves programunk, vállalt feladataink 

október     Bolyai János Gimnázium német nyelvi verseny 

                  Felelős: Szabó Ildikó 

november  Református Gimnázium Textpuzzle német nyelvi verseny 
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                  Szt. Benedek Iskola német nyelvi csapatverseny 

                  Felelős: Szabó Ildikó 

január        Idegen nyelvi olvasó és project készítő pályázat 

                  Felelős: Bajtay Zsuzsa 

február  London Bridge angol nyelvi tesztverseny (három fordulós) 

                    Felelős: Bajtay Zsuzsa, Vargáné Fülöp Andrea 

   Titok – német nyelvi verseny 

                    Felelős: Szabó Ildikó 

március  Ausztriai kirándulás (két napos) 

                    Felelős: Szabó Ildikó, Vargáné Fülöp Andrea 

április  Lengyel testvériskolai kapcsolat – utazás Lengyelországba  

                    Felelős: Bajtay Zsuzsa, Vargáné Fülöp Andrea 

                    Alapfokú nyelvvizsga 

                    Felelős: Vargáné Fülöp Andrea 

                    London Bridge országos angol tesztverseny 

                    Felelős: Vargáné Fülöp Andrea 

május  Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

              Felelős: Vargáné Fülöp Andrea 

10. Bemutató órák 

Az idei tanévben, februárban Bajtay Zsuzsa kolléganő óráját fogják a munkaközösség 

tagjai meglátogatni. Óráján az idei tanévre kitűzött céljaink fognak „visszaköszönni”, mert 

a beszédkészség fejlesztésére, a szóbeli kommunikációra helyezi a hangsúlyt. 

Ezen bemutató órák azért fontosak, mert láthatjuk másik kollégánk munkáját, tudunk 

tanulni egymástól, tudunk segíteni egymásnak és hasznos ötleteket megosztani egymással. 

11. Ellenőrzési terv 

A tanév folyamán valamennyi kollégámat legalább egy alkalommal fogom meglátogatni.  

Az óralátogatást megbeszélés és jegyzőkönyv készítése követi. 

 2019. október  Schimó Tünde, Szabó Ildikó 

 2019. november Csontosné Muity Éva, Tomsity Helga 

 2020. február  Kovácsné Nagy Hajnalka, Bajtay Zsuzsa 

 2020. március  Elekné Nagy Krisztina 

 

Munkaközösségünk tagjainknak az elkészített tanmeneteiket 2019. szeptember 23-ig kell 

leadni ellenőrzésre a munkaközösség vezető számára. A tanmenetkészítés szabályait az első 

értekezleten megbeszéltük. Az ellenőrzés a tanmenetek leadási sorrendjében történik. 
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10.6. Az innovációs munkaközösség munkaterve 

 

 

Összeállította:   Mészárosné Erős Zsuzsanna 

      munkaközösség-vezető 
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Helyzetelemzés, változások 

A tavalyi éven iskolánkban újonnan alakult munkaközösség idei évi terve az előző év 

innovációs programjainak folytatása. A pályázat keretében elvégzett tanfolyamok az 

egész tantestületet megmozgatták. Az eddig használt élményszerű oktatási 

módszereink új elemekkel bővültek a tanfolyamokon tanultakkal, amiket a tanórákba 

igyekszünk megvalósítani. Pl. Legoval végzett órai foglalkozások, Sakkpalota 

módszer beépítése a tanórákba, a digitális eszközök használata, a témahetek, 

témanapokban való jártasság gyakorlása. Idén ezek tudatosabb, tervszerűbb 

használatának gondozását tervezzük, amit segít és behatárol a pályázati kiírás, 

miszerint a tanmenetekben és a helyi tantervünkben is szerepelnie kell a tanult 

elemeknek.  

1. Személyi feltételek 

Munkaközösségünk az iskola többi munkaközösség tagjaiból, vegyesen tevődik össze.  

Jelen vannak vezetőink, alsó és felsős tanítók és tanárok, ahol a változatos korosztály 

még színesebbé teszi kis közösségünket. Két eddigi tagunk más intézményben kezdte 

meg az új tanévet, ezért létszámunk 2 fővel csökkent. Mivel munkaközösségi 

foglalkozásaink nyitottak, gyakorta vesz részt benne iskolánk minden vezetőségi 

tagja.Bajtay Zsuzsanna  

1. Bóka Éva   

2. Bíróné Kiss Gabriella  

3. Bollerné Kiss Márta  

4. Ferencziné Bodor Csilla  

5. Horváth Krisztina  

6. Papp Zsolt  

 
Kovács Margit  

7. Magyariné Oltványi Katalin 

8. Mészárosné Erős Zsuzsanna 

9. Siposné Hajdú Margit  

10. Szakálné Harkai Rita  

11. Takács-Hornung Mária  

2. Tóth Tibor atya
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Tárgyi feltételeink 

o Az eszközparkunk jelentősen bővült az elmúlt éveben a legoval tervezett 

órákhoz és a sakkpalota módszer eszközeivel. Ezek mindenki számára 

elérhetőek egy arra kijelölt helységben.  

o Az osztálynyi tábalgépek is bevihetővé válnak a tanórákra, fejlesztve ezzel a 

tanulók és tanárok digitális kompetenciáit. Az akadálymentes internet 

elérhetőség még akadozik. Ennek fejlesztése folyamatban van.  

o Az élménypedagógiai eszközök a népszerűségük miatt kezdenek elhasználódni, 

melyek cseréje lassan időszerűvé válik.  

3. Célkitűzéseink 

a) Iskolánk arculatának megfogalmazása. Mi a küldetésük? Értékeink 

összegyűjtése, a sok új módszer és a keresztény szellemiség jegyében.  

b) Az új NAT őszi megjelenése után a Pedagógiai programunk átgondolása, 

formálása.   

c) Az „ovisuli” programunk tovább gondolása. Az óvoda új vezetőjének 

tapasztalatait felhasználva, az iskolánk arculatába beleillő, élhető és vállalható 

terv elő- majd elkészítése.  

d) Az új módszertani elemek gondozása, a témahetek, témanapok, osztály vagy 

évfolyamszintű megjelenése a tanmenetekben, a tantárgyi kapcsolódási pontok 

megtalálásának céljaként. (A tanmenetek elektronikusan elérhetőek lesznek 

mindenki számára, ezzel segítve a tervezőmunkát. ) 

 

4. Tervezett munkaközösségi megbeszélés 

(Az időpontok tájékoztató jellegűek, az időszerű feladatok megváltoztathatják azokat.)  

o 2019. szeptember 5. – Az év tervezése 

o 2019. szeptember 23. – Iskolánk arculatának megfogalmazása, tanmentek 

o 2019. november 11. –NAT, témanapok, témahetek 

o 2020. február 17.  – Óvoda és iskola kapcsolata 

o 2020. április 20.  – NAT 

o 2020. június 22.- Értékelés, tervezés 

 

5. Munkaközösségek kapcsolódásának módja 

o Az iskolafejlesztési munkaközösségben minden más munkaközösségben 

tevékenykedő munkatárs jelen van, így az információáramlás és átjárhatóság az ő 

segítségükkel valósul meg.  



 

107 
 

o A többi munkaközösség találkozóira, mint ennek a munkaközösségnek a vezetője 

szeretnék alkalmanként részt venni. 

o A munkaközösségvezetők részére szervezett értekezletek szintén segítik a 

kapcsolódást.  

6. Vállalt feladataink 

o A célkitűzéseink tükrében segíteni munkatársainkat a szemléletváltás eszközeinek 

és módszereinek tanórákba való beépítésébe, a tapasztalatok megosztásában.   

o Az élményeket, benyomásokat összegyűjteni, elemezni, majd az újra tervezés 

folyamatát segíteni.  

o A tudásátadás lehetőségeit megkeresni.  

7. Bemutató órák 

„Sakkpalota módszer és a Lego eszközök használata a tanórákon címmel.” 

o matematika órákon – Bollerné Kiss Márta 

o magyar nyelv és irodalom órákon – Mészárosné Erős Zsuzsanna 

 

8. Ellenőrzései terv 

A pályázati vállalásnak megfelelően a tanmenetekben és a naplóban meg kell jelenjen 

valamennyi új módszertani elem.(Lego Story, -matek, -Wedo, -robot, Sakkpalota, Geomatech, 

Makerspace). Ezek mellett a témahetek és témanapok a munkatervben meghatározottak 

szerint is jelölve legyenek.  

Az ellenőrzés ütemezése:  

 Tanmenetekben: 

o Szeptemberben, a tanmenetekben 

o Februárban, a KRÉTA naplóban. 

o Júniusban, a KRÉTA naplóban. 

 Óralátogatások:  

Az iskolai ellenőrzési tervhez kapcsolódóan, elsősorban a Sakkpalota módszerét használók 

óráinak látogatását tervezem, melynek tapasztalatait a tanév során rendezett workshop-okon 

osztunk meg. 

o Októberben: Elekné Nagy Krisztina 

o December: Bencsik Renáta 

o Február: Magyar Hajnalka 

o Április: Kovácsné Nagy Hajnalka 

o Május: Csontosné Muity Éva  
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10.7. A testnevelés munkaközösség munkaterve 

 

 

Összeállította:        Boller Péter 

      munkaközösség-vezető     
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1. Helyzetelemzés, személyi feltételek, változások: 

Munkaközösségünk a 2019/2020. tanévben 7 fővel működik. személyi változás nem 

történt. 

Keserű Szilvia testnevelést tanít az 1.b, 2.ac lány, 3.ac lány,4.c, 7.b, 8.ab fiú 

osztályokban. 

Nagy Gabriella testnevelést tanít a 1.c, 4.ab lány, 5ab lány, 6.ab lány, 7.a és 8.ab lány 

osztályokban. 

Bense Erzsébet testnevelést tanít a 2.b osztályban. 

Benczéné Wágner Anita testnevelést tanít az 1.a és 3.b osztályban. 

Boller Péter testnevelést tanít az 2.ac fiú, 3.ac fiú, 4.ab fiú, 5.ab fiú, 6.ab fiú 

osztályokban. 

Lukácsné Haránt Eszter néptáncot tanít az 1.- 8. évfolyamon. 

Schimó Tünde diákönkormányzati vezető. 

2. Tárgyi feltételek: 

Egyszerre három osztálynak van lehetősége testnevelés órán részt venni. Egy parkettás 

6m x 14m tornaterem, egy 5m x 17m gumi borítású, alacsony boltíves pince helység, 

és egy kőpadló borítású 5m x 15m lőtér. Szabadtéren 2 db aszfalt borítású, 20m x 40m 

kézilabda pálya, 130m hosszú salakos futópálya, 6 darabos szabadtéri tornapálya 

valamint távolugró gödör található. A szabadidő eltöltését segíti még udvar sakk és 

egy pingpong-asztal Az első kézilabda pálya felújítása a nyári szünetben megtörtént, a 

széles repedések ki lettek javítva. Taneszközökkel jól el vagyunk látva. Rendelkezünk 

megfelelő számú tornapaddal, zsámollyal, tornaszekrénnyel, dobbantóval, 

tornaszőnyeggel. Három sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) szövetsége is 

támogatja iskolánkat. Idén is részt veszünk a Kosárpalánta és az MLSZ Bozsik 

intézményi programokban. A kézilabda szövetség bázis iskolaként tart minket számon. 

Ezen sportszervezetek révén labdákkal és különböző kiegészítő szerekkel 

rendelkezünk. 

Tanulóink …% rendszeresen sportol. Részt vesznek iskolánk szakköri edzésein, de a 

többség külső egyesületek edzéseire jár, mint például labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda, úszás, tánc, vízilabda, cselgáncs, karate. 

Szakköreink: Alsósok ebben a tanévben atlétika (2.-4.), labdarúgás (1.-4.), kosárlabda 

(2.-4.), felsősök atlétika edzésekre járhatnak. 

2019.évi NETFIT felmérés rávilágított erősségeinkre és hiányosságainkra. 

2019. évi felmérés, 218 fő (96 fiú, 122 lány). 
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 FFSZ FSZ EZ 

Testtömegindex 3% 16% 81% 

Testzsír Százalék 4% 16% 80% 

Állóképesség 7% 9% 84% 

Hasizom - 12% 88% 

Törzsemelés - 53% 47% 

Fekvőtámasz - 20% 80% 

Kézi szorítóerő 9% 28% 63% 

Helyből távolugrás - 7% 93% 

Hajlékonyság - 45% 55% 

 

Tanulóink testtömegindexe (testsúly-testmagasság hányadosa) és testzsír százaléka az 

országos átlag felett van. A felmért tanulók 3% -a elhízott, fokozottan fejlesztésre 

szorul. 

A hasizomerő, karizomerő és a láberő tekintetében iskolánk tanulói jelentős része 

megfelelő erővel rendelkezik. Ugyanakkor a hátizomerő, kézi szorító erő és a 

hajlékonyság jelentős fejlesztésre szorul Tanulóink közel fele gyenge erővel bír. 

Fejlesztésükre a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az állóképesség az országos 

átlag felett van, de 7%-9% jelzi, hogy itt is van fejlődni való.  

3.Pedagógiai célkitűzéseink erre a tanévre: 

 Az egészséges életmód megismertetése, az egészséges táplálkozás és az 

egészséges testmozgás helyes arányának megtalálása.   

 A tanulókat felkészíteni a diákolimpia és a KIDS versenyeken való sikeres 

szereplésre testnevelés órákon, valamint délutáni sportedzéseken. 

 Hosszútávú célunk a 2019. NETFIT felmérés által kimutatott gyengébb 

teljesítmények javítása, erősítése. (állóképesség javítása, hajlékonyság 

növelése, törzsizomzat erősítése) 

4.Tervezett munkaközösségi foglalkozások: 

Aug. 23. Az éves munkaterv megbeszélése 

Aug. 26. Balatoni Kerékpár túra szervezése, előkészítése 
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Nov 25.  Tapsi Füles terematlétika verseny előkészületei, részt vevők kiválasztása 

Márc. 2. Diákolimpiai és KIDS versenyek időpontjai, egyeztetés, nevezés 

Máj.15. Sportnap előkészítése, segítők kiválasztása 

5.Munkaközösségek közötti kapcsolattartás: 

Munkaközösségünk a testnevelés és néptánc révén 1.-8. osztályig foglalkozik a gyerekekkel, 

így teljes képünk van róluk. A tanítókkal napi kapcsolatban vagyunk. A felmerülő 

problémákat azonnal orvosoljuk. Ismerjük a diákjainkat, tudjuk mire képesek. Az alsóból 

felsőbe átmenet nem okoz gondot, nincs törés benne. A néptánc révén kapcsolatban vagyunk a 

humán munkaközösséggel, a drámásokkal. Lukácsné Haránt Eszter kolléganőnk az iskolai 

műsorok egyik állandó szervezője. A Sport napon iskolánk valamennyi munkaközösségét 

bevonjuk a munkába, a kollégák segítségére a szokott módon számítunk ebben a tanévben is! 

6.Tehetséggondozás, versenyek: 

Évek óta rendszeres részt veszünk az atlétika, mezei futás, labdarúgás, kézilabda, 

úszás, kéttusa diákolimpia és a KIDS versenyeken, valamint a Tapsi Füles 

terematlétika versenyen. Ebben az évben is szeretnénk eredményesen szerepelni 

ezekben a sportágakban. 

7.Vállalt feladataink: 

Szeptember 4.-8. Balaton kerülő kerékpár túra 

Október 19. Őszi túra a Pilisben 

Február 26.-márc.1. Sítábor (Helyszín később!) 

Április 4. Tavaszi túra a Bükkben 

Május 23. Sportnap 

       8. Külső, belső mérések 

             2020 január-április időszakban kell elvégezni a 2020. évi NETFIT mérést. 2020. 

május 31-ig kell feltölteni a központi rendszerbe. Ez egy országos felmérés, amelyet 

minden iskolában kötelező elvégezni. Szeptember, október hónap során őszi atlétikai 

felmérést, április, május hónapban pedig tavaszi atlétikai felmérést tartunk: 

30m/60m/100m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 2000m futás, 400m futás, 800m 

futás, tömöttlabda-dobás, magasugrás versenyszámokból. 
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10.8. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 

 

Összeállította:        Siposné Hajdú Margit  



 

113 
 

 

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű a veszélyeztetett 

a felzárkóztatásra szoruló gyermekek segítésére, valamint az esélyegyenlőség 

megteremtésére. Ezek összehangolását hosszú évek óta gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

végzi. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót. 

Alapvető, folyamatos feladatok:  

Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

- Osztályfőnökök segítségével hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett 

tanulók felmérése, szociális helyzetük, tanulmányi előmenetelük figyelemmel 

kísérése. 

- Halmozottan hátrányos helyzetű hatósági bizonyítványa nincs senkinek. 

- Szükség esetén felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti és a Családsegítő 

Szolgálattal. 

- Fejlesztő csoportok, vagy egyéni foglalkozások alakítása a szaktanárokkal 

karöltve. 

- Tanácsadás a szülőknek és a kollegáknak. 

- Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése az anyagi, esélyegyenlőségi 

hátrányok enyhítése érdekében. 

- A hiányzások figyelemmel kísérése, kiemelten az igazolatlan hiányzások 

tekintetében. 

A szülők körében végzett feladatok: 

 Együttműködés, szemléletformálás 

 Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről 

 Szülői értekezleteken, fórumokon tevékeny közreműködés  

 Esetenként, igény szerint családlátogatás az osztályfőnökkel, vagy a családsegítővel 

 Hetenkénti rendszeres fogadóóra biztosítása 

 A városi Gyermekjóléti-, és Családsegítő Központ elérhetőségének kifüggesztése 

 A tantestület körében végzett feladatok: 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi munka összehangolása 

 Együttműködés, szemléletformálás 

 Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása 

 Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 
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 A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel 

 Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről 

 Együttműködés az egészségnap és drog-prevenciós programokon 

 Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról, biztosítani a rászorult tanulók 

részére a könyvtári példányokat 

 Egyeztetés a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részelülő tanulókról, étkezési 

díjakról, ingyenes étkezőkről 

 Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal hátrányos, halmozottan 

hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányira 

 A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 Szoros együttműködés az integrációs feladtok ellátásában az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében 

Önálló feladatok 

 Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Nev.Tan., Gyermekjóléti Sz., Gyámhatóság, 

Önkormányzat, szervezetek, egyesületek, iskolaorvos) 

 Szakirodalom, törvények változásának tanulmányozása 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 Esetmegbeszéléseken való részvétel 

 Nyilvántartások naprakész, folyamatos kezelése 

 Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, 

telefonszámát 

 Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés jegyző és a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé 

 Együttműködés a DÖK-kel 
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Programtáblázat: 

időpont cél feladat 
eszköz 

módszer 
felelős 

szeptember 

Szülők, diákok ismerjék 

meglehetőségeiket a 
Tájékoztatás Plakát gyvf. 

Tanulók felmérése 
Étkezési kérelmek, 

határozatok gyűjtése 
megbeszélés gyvf. 

Statisztikák, 

nyilatkozatok készítése 

A támogatásban 

részesülők felmérése 

Határozatok, 

nyilatkozatok 

bekérése 

gyvf. 

október 

Veszélyeztetettek, hh-s, 

sni-s gyerekek felmérése 

támogatásuk 

Felmérés, statisztika 

készítése, tanácsadás, 

segítségnyújtás 

szülőknek 

Dokumentumok gyvf.  of. 

DÖK-kel együttműködés 
DÖK- kel közös 

programok egyeztetése 
Megbeszélés 

gyvf.  DÖK 

vez. 

Lelki egészség világ 

napjának  megismertetése 

Tájékoztatás a 

világnap eseményeiről 

Tájékoztatás, 

ismertetés 
gyvf. 

Igazolatlan hiányzások 

nyomon követése 

Igazolatlan hiányzások 

számának 

visszaszorítása 

Naplók 

átnézése, szülők 

értesítése 

gyvf.  of. 

november 

Étkezési díjakról 

egyeztetés 

Felmérés gazdasági 

iroda adatai alapján 

Naplóellenőrzés

, beszélgetés 

gazdasági iroda 

dolgozóival 

gyvf. 

Statisztikák, 

nyilvántartások 

Felmérés, folyamatos 

figyelemmel kisérés 

Határozatok, 

nyilatkozatok 
gyvf. 

Gyermekek jogának 

világnapja- ismertetés 

Tájékoztatás a 

világnap eseményeiről 

Tájékoztatás, 

ismertetés 

gyvf.  of. 

 

december 

Rendszeresen késő 

tanulók felmérése, 

támogatásuk 

Szülők értesítése 

Tájékoztatás: 

levélben, vagy 

személyesen 

gyvf.  of. 

Karácsonyi jótékonysági 

akciók megszervezése, 

rendkívüli támogatás 

igénylése 

Kapcsolatfelvétel: 

önkormányzat, civil 

szervezet 

Levél, telefon, 

személyes 

kapcsolatfelvéte

l 

 

 

 

           gyvf 

január Étkezés- tartozások Szülők értesítése Levélben, gyvf. 
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időpont cél feladat 
eszköz 

módszer 
felelős 

 

 

felmérése személyesen 

Statisztika aktualizálása 

Szükség esetén új 

jövedelemigazolások 

kérése 

nyomtatványok gyvf. 

február 

március 

Étkezés- tartozások 

felmérése 
Szülők értesítése 

Levélben, 

személyesen 
gyvf. 

Statisztikák, 

nyilvántartások 

Felmérés gazdasági 

iroda adatai alapján 

Határozatok, 

nyilatkozatok 
gyvf.  of. 

Rendszeresen késő 

tanulók felmérése, 

támogatásuk 

Szülők értesítése 
Levélben, 

személyesen 
gyvf. 

április  

május 

Étkezés- tartozások 

felmérése 
Szülők értesítése 

Levélben, 

személyesen 
gyvf.  of. 

Hátrányos helyzetűek 

erdei iskolákon, 

osztálykirándulásokon 

való részvételének 

segítése 

Rászorultak bevonása 

erdei iskola és 

osztálykirándulások 

programjaiba 

Anyagi 

támogatáshoz 

igénylőlapok 

kiosztása 

 

 

gyvf.  of. 

június 

július 

 

 

Nyári iskolai, napközis 

tábor kihasználása 

Iskola kínálta 

lehetőségek 

feltérképezése 

Információ 

gyűjtés, 

nyomtatványok 

eljuttatása 

szülőkhöz 

gyvf. 

Étkezési tartozók 

felmérése 

Szülők értesítése, 

Gyermekjóléti 

szolgálat értesítése 

Levélben vagy 

személyese 
gyvf. 

Kollégák tájékoztatása az 

évben végzett munkáról 
Beszámoló készítése 

Írásbeli, szóbeli 

beszámoló év 

végi 

értekezleten 

gyvf. 
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Egyéb gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és 

Rehabilitációs 

Bizottság 

cím: 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

telefon: 06-76-477-666 

 

2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási Szakszolgálati és 

Gyermekvédelmi Intézménye 

cím: 6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

telefon: 06-76/478-322 

 

4.  Iskola védőnője:  Markó Melinda  
 

telefon: 06 76/ 505 698 
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10.9. A diákönkormányzat éves programja 

Összeállította:        Schimó Tünde 
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Felelősök: 

 

A Diákönkormányzat a tanulók érdekeit képviseli és a tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységeket segíti. Az osztályok az első tanítási napon két osztályképviselőt választanak 

5-8. osztályig. Ők képviselik és közvetítik az iskola vezetése és a tantestület felé diáktársaik 

kéréseit, igényeit. Elnököt a képviselők maguk közül választanak az első gyűlésen. Ebben a 

tanévben több jelölt is akadt, végül a diákok szavazással Szűrszabó Emese végzős tanulót 

választották, aki két év óta képviseli osztályát és aktívan részt vesz a Diákönkormányzat 

munkájában. 

 

5.a osztály: Ackermann Fülöp 

  Varga Péter Olivér 

5.b osztály: Kis Dániel 

  Lőrincz Márton 

6.a osztály: Palotás Tünde 

  Pesti Hanna 

6.b osztály: Csikós Luca 

  Borsos Blanka 

7.a osztály: Jakus Janka 

  Győri Ágoston 

7.b osztály: Ritgasser László 

  Keszeg Máté 

8.a osztály: Szabó Lili 

  Szűrszabó Emese 

8.b osztály: Dudik Henriett 

  Bapcsán Ákos 

Diákközgyűlés: 

Diákközgyűlést félévente egy alkalommal tartunk. Itt a tanulók megvitathatják az iskola 

életével kapcsolatos dolgokat és lehetőséget kapnak arra, hogy észrevételeiket, gondjaikat 

elmondhassák. Itt van lehetőség a házirend megvitatására, valamint újabb programokat 

vethetnek fel a szabadidő színesítésére. 

Programok: 

Szeptember 
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 ● 2-án osztályképviselők megválasztása osztálykeretekben 

 ● 6-án DÖK közgyűlés, a DÖK elnök megválasztása 

 ● 27-én DÖK buli 

Október 

 ● 4-én DÖK gyűlés 

 ● 14-én papírgyűjtés 

November 

          ● 8-án DÖK gyűlés 

December 

          ● 3-án DÖK gyűlés 

Január 

          ● 10-én DÖK gyűlés 

Február 

          ● 7-én DÖK gyűlés 

● 14-én DÖK nap: farsang 

Március 

 ● 6-án DÖK közgyűlés 

Április 

          ● 3-án DÖK gyűlés 

 ● 27-én papírgyűjtés 

Május 

          ● 8-án DÖK gyűlés 

 ● 25-től Diákigazgató választás kampányának kezdete 

Június 

 ● 8-án Diákigazgató választás 

 ● 15-én Csibésznap 

A képviselők havonta egyszer összegyűlnek és megvitatják az időközben felmerült kérdéseket 

és a szervezési feladatokat.  

Szintén feladatunk a diákügyeleti rend megszervezése, amely a 7. évfolyamos tanulókat érinti. 
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10.10. Iskola egészségügyi munkaterv 

Összeállította:        Markó Melinda 
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Iskolaorvos: Dr. Fábián Erzsébet 

Iskolavédőnő: Markó Melinda 

A tanév során az iskolaorvosi és az iskolavédőnői feladatok közé tartozik a páros 

évfolyamokban történő szűrővizsgálatok végzése, az iskolai kampányoltások lebonyolítása, 

rendszeres tisztasági vizsgálat végzése, valamint az iskola igénye szerinti egészségnevelő órák 

tartása. 

    A méhnyakrák elleni védőoltás szeptember hónapban önkéntesen kérhető a 7. 

osztályos lányok számára. A felmért igények alapján az oltás október és április hónapban 

kerül beadásra. 

A szűrővizsgálatok és a kampányoltások az iskola orvosi szobájában, az osztályfőnökkel, az 

illetékes szaktanárokkal és az iskolaorvossal előre egyeztetett időpontban, forgó rendszerben 

zajlanak. A szűrővizsgálatokról és az oltásokról a szülők minden esetben, gyermekük által 

hazaküldve, az osztályfőnökök segítségével kiosztva írásos értesítést kapnak. A védőnői 

értesítések (szűrővizsgálati értesítő, oltás értesítő, szűrővizsgálati lelet kiadás) lehetőség 

szerint az iskola elektronikus naplójában is rögzítésre kerül. 

 Célunk a már elkezdett iskolavédőnő és iskolaorvos által végzett iskolaegészségügyi 

munka még hatékonyabbá tétele és az esetleges hiatusok pótlása 

A következőkben az Iskolaegészségügyi Munkatervet havi lebontásban a fő 

feladatokra koncentrálva ismertetem. 

 Augusztus: 

 Egyeztetés az adott iskolai évben végzett munkáról, az osztályok létszámáról, 

változásairól való tájékozódás. 

 Oltási tervek készítése és munkaterv készítése a tanévre. A munkaterv egyeztetése az 

iskolával és az iskolaorvossal. 

Szeptember: 

 Az iskolával egyeztetett időpontban védőnői fogadóóra kijelölése a tanulók és szüleik 

számára. 

Védőoltások megszervezése, kivitelezése, dokumentálása 

Védőoltások szeptember hónapban: 

- 6. osztályos tanulók részére MMR emlékeztető oltás 

 - 7. osztályos tanulók részére Hepatitis-B elleni védőoltás első része 

 

A védőoltással kapcsolatos teendők: 
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 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a védőoltások időpontjáról. Az adott 

tanévben oltandó tanulók összeírása, számukra oltóanyag igénylése, írásos szülői és tanulói 

tájékoztató készítése az adott védőoltások tulajdonságairól és ezek kiosztása a diákoknak, az 

oltás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása az oltásnyilvántartóba, valamint az oltási 

kiskönyvekbe. Pótoltás megszervezése. Oltási jelentés elkészítése. 

A 7. osztályos lányok körében a méhnyakrák elleni védőoltás írásos tájékoztatójának 

kiosztása, visszaszedése, összegzése, oltóanyag igénylés az adatok alapján. 

Az első osztályos tanulók szülei számára iskolai adatlap (a személyes adatok 

egyeztetése céljából), pediculosis tájékoztató, értesítő az Iskolaegészségügyi Szolgálat  

működéséről kiosztása. 

Pediculosis szűrése: negyedévente egy alkalommal, szükség szerint többször. 

Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

Pediculosis jelentés készítése. 

Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Október: 

Védőoltások megszervezése, kivitelezése, dokumentálása 

Védőoltások október hónapban: 

- 6. osztályos tanulók részére dTap emlékeztető oltás. 

- 7. osztályos lányok igény szerinti méhnyakrák elleni védőoltása 

A védőoltással kapcsolatos teendők: 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a védőoltások időpontjáról. Az adott 

tanévben oltandó tanulók összeírása, számukra oltóanyag igénylése, írásos szülői és tanulói 

tájékoztató készítése az adott védőoltások tulajdonságairól és ezek kiosztása a diákoknak, az 

oltás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása az oltásnyilvántartóba, valamint az oltási 

kiskönyvekbe. Pótoltás megszervezése. Oltási jelentés elkészítése. 

 Pediculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, 

terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

 Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

November: 

Szűrővizsgálat megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

 A 8. osztályos tanulók szűrése. 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a szűrések időpontjáról, a szülők és a 

tanulók írásos értesítése a szűrés tartalmáról. A védőnői vizsgálatok kivitelezése 

(testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, látásélesség vizsgálat, színlátás 

vizsgálat, hallás vizsgálat,), az orvosi vizsgálatnál segédkezés, dokumentálás. A szűrések 
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dokumentálása a számítógépes programba, valamint a további előírt dokumentumokba. A 

szűrések eredményéről írásos tájékoztató küldése a szülők számára. 

 Pediculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, 

terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

  Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

December: 

Szűrővizsgálat megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

A 6. osztályos tanulók szűrése. 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a szűrések időpontjáról, a szülők és a 

tanulók írásos értesítése a szűrés tartalmáról. A védőnői vizsgálatok kivitelezése 

(testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, látásélesség vizsgálat, színlátás 

vizsgálat, hallás vizsgálat,), az orvosi vizsgálatnál segédkezés, dokumentálás. A szűrések 

dokumentálása a számítógépes programba, valamint a további előírt dokumentumokba. A 

szűrések eredményéről írásos tájékoztató küldése a szülők számára. 

 Pediculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, 

terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

 Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Január: 

 Pediculosis szűrése: negyedévente egy alkalommal, szükség szerint többször. 

Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

Pediculosis jelentés készítése. 

    Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Február: 

Szűrővizsgálat megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

 A 4. osztályos tanulók szűrése. 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a szűrések időpontjáról, a szülők és a 

tanulók írásos értesítése a szűrés tartalmáról. A védőnői vizsgálatok kivitelezése 

(testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, látásélesség vizsgálat, színlátás 

vizsgálat, hallás vizsgálat,), az orvosi vizsgálatnál segédkezés, dokumentálás. A szűrések 

dokumentálása a számítógépes programba, valamint a további előírt dokumentumokba. A 

szűrések eredményéről írásos tájékoztató küldése a szülők számára. 

Peddiculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, terjedéséről. 

Pediculosis nyilvántartás vezetése.  

 Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 
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Március: 

Védőoltások megszervezése, kivitelezése, dokumentálása 

Védőoltások március hónapban: 

-  7. osztályos tanulók részére Hepatitis-B elleni védőoltás második része 

A védőoltással kapcsolatos teendők: 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a védőoltások időpontjáról. Az adott 

tanévben oltandó tanulók összeírása, számukra oltóanyag igénylése, írásos szülői és tanulói 

tájékoztató készítése az adott védőoltások tulajdonságairól és ezek kiosztása a diákoknak, az 

oltás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása az oltásnyilvántartóba, valamint az oltási 

kiskönyvekbe. Pótoltás megszervezése. Oltási jelentés elkészítése. Védőoltási könyv 14 év 

feletti személy részére nevű dokumentum kiállítása az érintett tanulók számára.  

Egészségnevelés: Az iskola profiljához illő egészségnevelő tanórák tartása. Ezek az 

órák az osztályfőnökkel egyeztetett időpontban, és a tantervhez igazítottan kerülnek 

megtartásra.  

    Pediculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, 

terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. 

   Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Április: 

Védőoltások megszervezése, kivitelezése, dokumentálása 

Védőoltások április hónapban: 

-   7. osztályos lányok igény szerinti méhnyak rák elleni védőoltása 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a védőoltások időpontjáról. Az adott 

tanévben oltandó tanulók összeírása, számukra oltóanyag igénylése, írásos szülői és tanulói 

tájékoztató készítése az adott védőoltások tulajdonságairól és ezek kiosztása a diákoknak, az 

oltás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása az oltásnyilvántartóba, valamint az oltási 

kiskönyvekbe. Pótoltás megszervezése. Oltási jelentés elkészítése. 

Iskolai szűrővizsgálatok: 

Szűrővizsgálat megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

    A 2. osztályos tanulók szűrése. 

 Egyeztetés az iskolával és az iskolaorvossal a szűrések időpontjáról, a szülők és a 

tanulók írásos értesítése a szűrés tartalmáról. A védőnői vizsgálatok kivitelezése 

(testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, látásélesség vizsgálat, színlátás 

vizsgálat, hallás vizsgálat,), az orvosi vizsgálatnál segédkezés, dokumentálás. A szűrések 

dokumentálása a számítógépes programba, valamint a további előírt dokumentumokba. A 

szűrések eredményéről írásos tájékoztató küldése a szülők számára. 
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 Pediculosis szűrés igény szerint. Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, 

terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése. Pediculosis jelentés készítése. 

Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Május: 

Szűrővizsgálat megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

A szűrésekről hiányzott tanulók pótszűrésének megszervezése egyeztetve az iskolával 

és az iskolaorvossal. 

Egészségnevelés:  

Az iskola igényei szerinti egészségnevelő órák tartás a megbeszélt témakörökben, 

lehetőleg az alsó tagozatosoknál személyi higiéné témakörre súlypontozva. 

Pediculosis szűrése: negyedévente egy alkalommal, szükség szerint többször. 

Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése.  

Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Június: 

 Pediculosis szűrése: negyedévente egy alkalommal, szükség szerint többször. 

Tájékoztatás a fejtetvesség megelőzéséről, terjedéséről. Pediculosis nyilvántartás vezetése.  

Rendszeres védőnői fogadóóra tartása. 

Az iskolaegészségügyi jelentéshez szükséges adatok begyűjtése. 

Július: 

Jelentés készítése a tanévben történt iskola egészségügyi munkáról. 
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10.11. Nyári táborok 
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Fantázia drámajátszó Tábor – Parád, 2019. 07.05 – 12.  

 

„Tűzben fa parazsa volnék, 

vízben puha moha volnék, 

szélben jegenyefa volnék, 

földön apám fia volnék.„ 

(Weöres Sándor) 

 

E mottó szellemiségében rendezte meg a nyáron a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Fantázia 

drámajátszó táborát Parádon. A táborban a város általános iskoláinak 10-14 éves gyermekei 

vettek részt.  

Az egyhetes tábor központi témájának a 4 őselemet választották A Föld, a Víz, a Tűz és a 

Levegő köré csoportosult a tábor tevékenysége, drámajátéka és foglalkozásai. A sűrű 

lombokkal tarkított, Mátra hegyeinek ölelésében megrendezett hagyományos drámatáborban a 

gyerekek a 4 őselem üzenetét, értékeit kutatták, vizsgálták. A fenti tematika végigvonult a hét 

kreatív foglalkozásaiban, a meghívott vendégművészek előadásaiban (mesemondó, Tóth 

Orsolya-dalest, Lóca Együttes – hangszerkészítés) és a megalkotott drámajátékban. Iskolánk 

9-14 éves diákjai a Föld elemmel foglalkoztak, a vele kapcsolatos ismereteiket, tudásukat, 

élményeiket, érzelmeiket dolgozták fel a különböző művészeti foglalkozásokon és a 

drámajáték segítségével mélyítették. Játékukat - drámajátékokra alapozva - Teremtés monda 

mentén alkották meg, moldvai ritmusokkal színesítették. 

A tábor keretjátékán túl barátságok születtek jókedv, vidámság, és számos egyéb élmény 

táplálta az igazi tábori hangulatot. Reméljük jövőre is ott lehetünk! 
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Kézműves tábor 

 

A nyári kézműves táborunk 2019.július 1-től 5-ig tartott, 15 gyermek részvételével. A 

tábort Csizmadia - Kovács Gyöngyi és Tóth Evelin vezette.  

Ez alatt az idő alatt a gyermekek olyan technikákat és anyagokat ismerhettek meg, 

amelyeket a tanórai keretek között az idő rövidsége vagy a felhasznált anyagok, eszközök ára 

miatt nem tehettek meg. 

A foglalkozásokat nagyon élvezték, az elkészült alkotásokat, tárgyakat hazavihették. A 

kézműveskedéssel eltöltött blokkok között a szabadidőt játékosan, élményszerűen töltöttük el. 

 A hét folyamán fűztünk gyöngyöt:  

- Nagyobb méretű gyöngyöt memória karkötőre 

- normál méretű gyöngyöt gumidamilra 

- miután megtanítottam őket kétszálas damilra fűzni, készítettünk karkötőket, 

nyakláncokat 

- kétszálas fűzéssel készítettünk gyöngyállatokat 

A gyöngyfűzésen kívül a héten foglalkoztunk üvegmatrica-festéssel, az így elkészített 

figurákat száradás után kivágtuk és mobil (mozgó) díszt készítettünk belőle. 

Megismerkedtünk az üvegfestéssel, szalvétatechnikával, készítettünk cserépállatkát és 

zsenília-figurát is. Sokat rajzoltunk, színeztünk, hajtogattunk, vágtunk és nyírtunk is. 

A gyerekek a táborban nagyon jól érezték magukat, az egy hét elteltével mindenki sok 

élményt és tapasztalatot szerzett.  
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Nyári utazás Dél-Angliába 

 

2019. július 2 és 10. között 20 fős csoportunkkal Dél- Angliában jártunk. Szervező 

tanáraink Schimó Tünde és Vargáné Fülöp Andrea voltak. A csoportban felsős diákok, volt 

diákjaink, szülők és kolléga is volt. Átutaztunk Ausztrián, Németországon, jártunk 

Belgiumban és Franciaországban is. Belgiumban végigsétáltunk Bruges belvárosában, majd 

átkeltünk a Csalagúton. Angliában családoknál voltunk elszállásolva, így a gyerekek 

bepillantást nyerhettek az angol családok hétköznapjaiba, megkóstolhatták a különféle 

ételeket, és ami a legfontosabb, beszélgethettek angolul. Ez óriási sikerélményt jelentett 

nekik, másnap mindenki lelkesen mesélte hogy hogyan telt az estéje. 

Utunk során rengeteg helyen jártunk: 

- Láttuk Stonehenge szikláit és Arthur király kerekasztalát Winchesterben. 

- Felkerestük Anglia legnyugatibb pontját, a Land’s End-et. 

- Ellátogattunk a St. Michael’s Mount szigetre és megnéztük a Benedek-rendi apátságot. 

- Megtekintettük az Eden Project-hez, ami a Föld természeti örökségét mutatja be. 

- Részt vettünk egy buszos szafari-túrán a Longleat kastély területén, majd megnéztük 

magát a kastélyt is és egy teljes délutánt töltöttünk az itt lévő szabadidőparkban. 

- London belvárosában gyalogos városnézésen vettünk részt, majd ellátogattunk a 

Madame Tussaud’s panoptikumba. 

A komppal való átkelés után Párizs felé indultunk, ahol buszos és gyalogos városnézésen 

vettünk részt. 

Mindannyian élményekkel telve értünk haza és már gondolkodunk a következő utazáson 

is, amit Skóciába tervezünk.  
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Cserkésztábor a Zselicben 

 

Iskolánk 878.sz. Hatvani Pál cserkészcsapata ezen a nyáron a dunaföldvári 105.sz. IV. Béla 

cserkészcsapattal szervezte nyári nagytáborát.  

A Zselic csodálatos dombjai között július 9-17-ig mintegy 100 cserkész táborozott.  

A szokásos reggeli programok után, mint a reggeli torna, sátorszemle és zászlófelvonás, 

változatos  közösségépítő programokon vehettek részt a "szentimrés" cserkészek. 

 A napot minden este  tábortűz körüli  játék, éneklés zárta.  

A cserkésztáborból sok-sok szép élménnyel gazdagodva, vidáman, épségben érkeztek haza 

diákjaink. 

 

 

http://878.sz/
http://105.sz/
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10.12. LEGITIMIZÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A szülői közösség véleménynyilvánítása 

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola iskolai munkatervének készítése során a 

szülői közösség véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Kecskemét, 2019. szeptember 05. 

…………………………………. 

szülői közösség képviselője 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákönkormányzata a munkaterv készítése 

során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért. 

Kecskemét, 2019. szeptember 06. 

…………………………………. 

diákönkormányzat képviselője 

 

Az éves munkaterv az intézmény költségvetésében tervezett pénzeszközökön felüli kiadást a 

fenntartótól nem igényel. 

Kecskemét, 2019. augusztus 30. 

…………………………………. 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

A nevelőtestület nyilatkozata  

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola iskolai nevelőtestülete a 2019. augusztus 

30. napján tartott tanévnyitó értekezletén, a véleményezési és javaslattételi jogának 

gyakorlása után a 2019/2020-as tanévre szóló munkatervet egyhangúan elfogadta. 

Kecskemét, 2019. augusztus 30. 

…………………………………. 

igazgató 

 

A fenntartó nyilatkozata 

…………………………………………………………………………………………………... 

      …………………………………………………… 
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