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I. A tanévindítás feltételei 

Főbb törvényi háttér: 
 

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

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásá-

ról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 A   nevelési-oktatási   intézmények   működéséről   és   a   köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban 

EMMI rendelet) 

 A 2021/22. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.08.)EMMI rendelet 

 
Belső szabályozók: 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenysé-

gét meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Pedagógiai program 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

Egyéb szabályozó: 

    Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársá-
gának 

tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2021/22. tanévre 

 
 

Kiemelt célok: 

 
 

- A törvényi változásoknak történő maximális megfelelés. 

- Oktató-nevelő munkánk legyen összhangban a pedagógiai prog-

ramunk alapelveivel, céljaival. 

 
 

Az iskolában 40,43 álláshelyünk van. Ebben a tanévben több részmunkaidős állá-

sú mínusszal kezdjük a tanévet. Az Ő feladataikat a tantestület belső eseti helyet-
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tesítéssel oldja meg. Két új pályakezdő kollegánk Kótai Lili és Márton Hilda . Óra-

adóként a rajzot Ritzl Judit tanítja. Szeptember közepétől két új óraadó kezdi meg 

munkáját intézményünkben. Az általános iskolában szeptember végére minden ta-

nítási órát szaktanári ellátottsággal tudjuk biztosítani. A gimnáziumban a két gaz-

dasági ismeretek óra kivételével minden óránk szakszerűen ellátott. 

A tanévet egy új karbantartó érkezése könnyíti meg. 

 

 

Pedagógusok minősítése: 
 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló  1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásá-

ról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján pedagógusaink az alábbi 

besorolásra jogosultak. 

 
 

 

A 2021/22-es tanévben Bakosné Kertész Kata l in  és Kóta i  L i l i  minősíté-
sére kerül sor. 

Felelős: Vass Béla 
 

 

Feladat: A pedagógusok tájékoztatása a jogszabályi háttérről. 

A minősítési eljárás során az érintett pedagógus 

segítése. A minősítési eljárás, vizsga megszerve-

zése. 

 

Tárgyi feltételek 

A nyár folyamán az iskolában egy tanterem lett kifestve, az udvaron az új játszó-
tér építési munkálatai elkezdődtek. 

Az intézmény eszközei a jogszabályban (2011.évi CXC.tv.161-163.§; 20/2012. 

(VIII.31.) rendelet 2. sz . mellékletben előírt minimum követelményeknek megfe-

lelnek. 
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Tanulói SNI-s, BTM-es létszámadatok 

 
 

Évfolyam SNI BTM 
 

1. évfolyam  1 
 

2. évfolyam 3 5 
 

3. évfolyam 3 2 
 

4. évfolyam 3 7 
 

5. évfolyam 5 11 
 

6. évfolyam 7 5 
 

7. évfolyam 9 7 
 

8. évfolyam 7 13 
 

9. évfolyam 2 6 
 

10. évfolyam 3 2 
 

11. évfolyam 2 1 
 

12. évfolyam 3 4 
 

 

Iskolánkat komoly kihívás elé állítja az SNI-s és BTM-es gyermekek magas szá-

ma, de folyamatosa csökkenő tendenciát mutat. A mentálhigiéniás munkacsopor-

tunk minden héten megbeszélést tart a gyermekek ellátásának optimalizálása 

érdekében. 

A tanév rendje: 
 

A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év): 
 

A tanév kezdő napja: 2021. szeptember 1.  

Tanév utolsó napja: 2022. június 15.  

A tanév első félévének vége: 2022. január 21. 

A szülők, tanulók értesítése a tanulók első félévben elért ta-

nulmányi eredményéről: 2022. január 28. 
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Tanítás nélküli munkanapok, szünetek: 

A tanítási napok száma 181 nap az általános iskolában, 180 nap a gimnáziumban. 

Pedagógiai célokra rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok (6 nap általános 

iskola, 7 nap gimnázium): 

- 1. nap pályaorientációs nap (2021. december 11.)  

- 2. nap DÖK nap (2021. december 20.) 

- 3. nap osztálymegbeszélés (2021. december 21.) 

- 4. nap tavaszi nevelési értekezlet (2022. április 11.) 

- 5. nap tantestületi kirándulás  (2022. április 12.) 

- 6. nap otthoni munkavégzés (2022. április 13.) 

- 7. nap érettségi eredmények javításának összehasonlító elemzése és a tanul-

ságok levonás (2022. június 3.) - gimnázium 

Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek, 

a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (hétfő) 

Téli szünet:  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. április 13. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap április 20. (szerda). 
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Mérések, vizsgák 

IDEJE MEGNEVEZÉSE FELELŐS 

2021. október 15-ig DIFER : 1. osztályos 
tanulók megfigyelése 
2021. november 5-ig jelen-
tés az Oktatási Hivatalnak 

Törő Krisztina 
 
Nagy Diána 

2021. december 10-ig DIFER mérés elvégzése Törő Kriszti-
na 
 
 
Tompa Edit 

2022. január 10. és 2022. 
június 15. között 

NETFIT mérés 5-12. évfo-
lyam 

Testnevelés munkakö-
zösség 

2021. október 20. Digitális nyelvi próbamérés Bakosné Kertész Katalin 

2022. május 2-tól Írásbeli érettségi Török Ildikó 

2022. április 20-május 3. Országos Kompetenciamé-
rés a 10. évfolyamon 
 

Petrácsné  Drávay Kinga 

2022. május 4-17. Országos Kompetenciamé-
rés a 8. évfolyamon 

Petrácsné  Drávay Kinga 

2022. május 18-31. Országos Kompe-
tenciamérés a 6. 
évfolyamon 

Petrácsné  Drávay Kin-
ga 

2022. május  Országos írásbeli idegen 
nyelvi mérés (6., 8. 10. évfo-
lyam) 
 
 
 
10101010)évfolyam) 

Bucsánszky 
Zsuzsanna 
 
 2021. szeptember 3. hete Bemeneti, év eleji mérések Szaktanárok, tanítók 

2022. január 2. hete Félévi felmérések Szaktanárok, tanítók 

2022. május hete Év végi felmérések Szaktanárok, tanítók 

2021. szeptember 20- ok-
tóber 11. 

Pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálata 

Intézményvezető-
helyettesek 
 
 Hónapokra elosztva kisérettségi: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, törté-
nelem, angol nyelv tantár-
gyakból 

Török Ildikó 

2022. június 02. Természettudományos vizs-
ga 

Petrácsné Drávay Kinga 

 

  



Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium............................................................. Munkaprogram 

  

8 

 

Értekezletek rendje 

IDEJE MEGNEVEZÉSE FELELŐS 

2021. augusztus 23. 
hétfő 09:00 

Alakuló értekezlet Vass Béla 

2021. augusztus 31. 
kedd 09:00 

Tanévnyitó értekezlet Vass Béla 

2022. január 24.- hétfő 
26. szerda 

Félévi osztályozó értekez-
let 

intézményvezető- helyet-
tes 

2022. január 31. hétfő Félévi értekezlet Vass Béla 

2022. április 29. péntek Év végi osztá-
lyozó értekezlet 
12 . évfolyam 

Vass Béla 

2022. június 16. csütörtök 5-11. évfolyam 
osztályozó érte-
kezlet. 

Intézményvezető-
helyettes 

2022 .június 17. péntek 1-4. évfolyam Intézményvezető-
helyettes 

2022. június. 27. hétfő Tanévzáró értekezlet intézményvezető 

 

 

Időpontok a felvételi eljárásban: 

A felvételi eljárás megismerése a 8.-os osztályfőnök kiemelt feladata. 

 tanulók jelentkezési határideje a központi írásbeli vizsgára 

2021. december 3. 

 egységes írásbeli felvételi vizsga 

2022. január 22. 

 jelentkezési lapok feladása 

2022. február 18. 

 sorrend módosítása 

2022. március 21-22. 

 pótfelvételi 

2022.05.09 – 2022.08.31. 
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II. Fő célkitűzések a 2021/22-es tanévben 

Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása 

érdekében: 

o Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos 

ellenőrzése 

o Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betarta-
tása 

o Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tarto-

zás, a közösségért való felelősségvállalás erősítése 

o Környezeti és egészségnevelés 

o Erőszakmentes együttélés erősítése 

o A lemorzsolódás csökkentése 

o Klub napközis foglalkozások folytatása az 5. évfolyamon, bevezetése 
a 4. évfolyamon 

o Érettségi eredmények javítása 

o Kompetencia eredményének a javítása 

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 
 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeinket a természettu-

dományos munkaközösség koordinálja: 

o Föld -, Madarak és fák napjáról programok szervezésével emléke-

zünk meg. 

o Föld napjáról alsós kerületi versenyt szervezünk 

o Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven 

gyűjtjük a következőket: PET palack, műanyag kupak. 

o Folyamatos a használt elemek gyűjtése. 

o Egészségnevelési napot tartunk iskolánkban. 

o Iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán. 

o Minden tanévben tanulmányi kirándulásokat szervez a munkakö-

zösség. 

o Évente kétszer szülőkkel, pedagógusokkal, diákokkal kertszépítő 

napot tartunk.  

o Iskolakert program további fejlesztése 
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Szervezési – vezetési területen: 
 

o a létrehozott szakmai munkaközösségek munkája hatékonysá-

gának növelésével 

o a törvényi változásoknak megfelelő átalakítások, átszervezések 

megvalósítása 

o folyamatos belső ellenőrzés 

o szervezeti kultúra fejlesztése 

o rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos ellenőr-
zése 

o színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése 

o mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigé-

nyének kielégítése 

o gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása 

o hagyományos együttműködési formák megtervezése, egyezte-

tése az óvoda vezetőjével az iskolában megrendezendő óvodai 

programokról 

o a minőségfejlesztési munka tervezése 

o a megújuló DÖK-kel való szoros együttműködés 

o a megalakuló KAT-tal az együttműködés 

 

Oktatási területen: 

 

o a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek

 nagyobb mértékű alkalmazása; 

o a tanuló hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munka-

végzés és a tanulói aktivitás növelése; 

o a tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltsá-

gának átgondolása, új utak keresése; 

o a rendelkezésre álló interaktív táblák, projektorok maximális kihaszná-

lása, 

o a nyolcadikos, tizenkettedikes továbbtanulás segítése; 

o tevékenységközpontú módszerek alkalmazása az oktatásban. 
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Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

1. A gyerekek aktív bevonása a saját programjaik szervezésébe 

CÉL: tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, le-

bonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése 

(DÖK munkájának erősítése) Ennek érdekében: 

  DÖK rendszeres, aktív működtetése 

  Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba 

  Lemorzsolódás csökkentése érdekében szervezett klubnapközin való aktív     

részvétel a 4. és 5. évfolyamon 

2. Tanítási órák magatartásának javítása, tanulási morál javítása  

CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása 

Ennek érdekében: 

o Fegyelmezett munkamorál kialakítása, megkövetelése 

o Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon 

o A magatartási problémák folyamatos, pontos, naprakész dokumentálá-
sa. 

o Szükség esetén kapcsolatfelvétel a szülőkkel, hivatalos szervekkel. 

o A megfelelő magatartás kialakításának, fenntartásának érdekében 

motiváló hatású versenyek, vetélkedők szervezése. (Pl. magatartási 

verseny) 

o Új Házirend betartása és betartatása 

o Óralátogatások 

o Alkalmazzuk a tanulói önértékelés módszerét 

o Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása. 

o Reggeli késés csökkentése 

3. Magatartási morál javítása 

CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, kommunikáció ja-

vítása Ennek érdekében: 

o Konfliktuskezelő feladatok, játékok 

o Iskolapszichológus és a szociális segítő segítségének igénybevétele 

o Helyes magatartási szabályok betartatása minden kolléga által 

o Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetés 
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 A csoport tagjai: igazgató, intézményvezető-helyettesek, 

osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, szülő, tanuló 

o A beszélgetés megismétlése 

o Udvari szünet bevezetése 

o Telefon használatának korlátozása 

 

Országos kompetenciamérés lebonyolítása: 

Az érintett tanulók két mérési napon digitális formában vesznek részt a méréseken. 

Az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési na-

pon a természettudományi mérésen valamint a 6. és a 8. évfolyamos tanulók idegen 

nyelvi mérésen vesznek részt az alábbi időszakokban: 

- 10. évfolyam: 2022. április 20. - május 3. között, 

- 8. évfolyam: 2022. május 4. - május 17. között, 

- 6. évfolyam: 2022. május 18. - május 31. között. 

A mérés pontos időpontja a tanév során kerül megállapításra. 
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III. Eseménynaptár 

A tanév idejére előre tervezhető és tervezendő feladatok 
 

 

Dátum Program Felelős   

2021.08.31. 

kedd 

Témahét tematikájának leadása Török Ildikó – Osztályfőnökök 5-12. 

évf. 

2021.08.31. 

kedd 

Osztályfőnök-helyettesek felkéré-

se, leadási határideje 

osztályfőnökök  

egész év-

ben 

Dekorálás az ünnepségek kapcsán Szuvák Gabriella 1-12. 

évf 

2021.09.01. 

szerda 

Tanévnyitó ünnepség 

8:30 alsó tagozat 

9:15 felső, gimnázium 

 

Paták Hedvig, Tihanyi Lilla, Mónus 

Emőke, Rozsos Emese 

4., 6.évf. 

2021.09.01. 

szerda 

Első tanítási nap osztályfőnökök, osztályfőnök-

helyettesek 

  

2021.09.01. 

szerda 

Házirend eljuttatása az iskola tanu-

lóinak 

osztályfőnökök   

2021.09.01. 

szerda                        

17:00 

Szülői értekezlet az 1. évfolyamon 

Szaktanárok bemutatkozása 

Törő Krisztina, Vassné Mohai Krisztina   

2021.09.02. 

csütörtök                       

17:00 

Szülői értekezletek a 2-4. évfo-

lyamon  

 

osztályfőnökök 

  

2021.09.06. 

hétfő                        

16:30 

8. évfolyamos szülők értesítése a 

középiskolai jelentkezési rendről 

Sághi Zsuzsanna   

2021.09.06. 

hétfő 

                          

17:00 

Szülői értekezletek az 5-12. évfo-

lyamon 

Az 5. és 9. évfolyamon betanító 

tanárok bemutatkozása 

osztályfőnökök  

2021.09.06

-10. 

Alsós bemeneti mérés tanítók  

2021.09.07. 

kedd 

A Szülők Tanácsába delegáltak 

nevének leadási határideje 

osztályfőnökök – Csengeriné 

Kenyeressy Rózsa 

  

2021.09.10. 

hétfő 

Gólyaavatás Balatoni József  

2021.09.13. 

hétfő 

Tanmenetek leadási határideje a 

munkaközösség-vezetőknek 

szaktanárok  

2021.01.13. 

hétfő 

Állatkert Tihanyi Lilla. Paták Hedvig  

2021.0914.

-10.22. 

között 

Digitális nyelvi próbamérés 7. év-

folyamon 

Vlasics Dóra  

2021.09.17. 

péntek 

Osztályfőnöki munkatervek leadási 

határideje a mk. vezetőnek 

osztályfőnökök 2-12. 

évf. 
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2021.09.20. 

hétfő 

 

Tanmenetek leadási határideje a 

vezetőségnek 

munkaközösség-vezetők   

2021.09.17. 

péntek 

A munkaközösség éves munka-

tervének leadási határideje 

munkaközösség-vezetők   

2021.09.17. 

péntek 

Tanulmányi vizsgák, versenyek, 

programok időpontjainak leadási 

határideje 

munkaközösség-vezetők   

2021.09.17. 

péntek 

Alsós toborzó munkacsoport mun-

katervének leadási határideje 

Jámbor Zoltánné   

2021.09.20. 

hétfő 

Tanmenetek leadási határideje a 

vezetőségnek 

munkaközösség-vezetők  

2021.09.20. 

hétfő 

Szülők Tanácsa – fórum Csengeriné Kenyeressy Rózsa  

2021.09.20

-10.11. 

között 

Nyolcadik évfolyamosok pályavá-

lasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálata 

Sághi Zsuzsanna, Török Ildikó  

2021.09.20. 

hétfő 

Egészségtudatos gondolkodás, 

iskolai mozgástevékenységek té-

manap programjának leadási határ-

ideje 

Rozsos Emese, Mónus Emőke  

2021.  Középiskolák 30. börzéje Bodóné Balogh Beatrix, Balatoni József gimi 

2021.09.24. 

péntek 

Egészségtudatos gondolkodás, 

iskolai mozgástevékenységek té-

manap 

Rozsos Emese, Mónus Emőke  

2021.09.24. 

péntek 

BTMN szakértői vizsgálati kére-

lem-űrlapok leadása 

Osztályfőnökök, Csengeriné K. Rózsa  

2021.09.27. 

hétfő 

Iskolai diákönkormányzat meg-

szervezése 

Bodóné Balogh Beatrix  

2021.09.30. 

csütörtök 

Alsós bemeneti mérések leadása tanítók 2-4. évf. 

2021.09.30. 

csütörtök 

Felsős – gimi bementi mérések 

(matematika, szövegértés, idegen 

nyelvek) 

szaktanárok  

2021.09.30. 

csütörtök 

Gimnázium tanulmányi terület 

meghatározása 

Vass Béla  

2021.10.01. 

péntek 

1.osztályos osztályfőnöki munka-

tervek leadási határideje a mk. 

vezetőnek 

 

Törő Krisztina, Vassné Mohai Krisztina  

2021.10.01. 

péntek 

A zene világnapja Z. Kiss Zalán 5.-8. 

évf. 

2021.10.04. 

hétfő 

1.osztály előkészítő időszakának 

zárása, értékelő megbeszélése 

1. osztályban tanítók, fejlesztők  

2021. Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny előkészítése  

Fenes Tibor  

2021.10.05. 

kedd 

A magyar népmese napja – Ovisok 

meghívása 

Siteri Sándorné  
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2021.10.06. 

szerda 

Gróf  Vécsey Károly emléktáblá-

jának koszorúzása 

Aradi vértanúk napja 

Paták Hedvig, Tihanyi Lilla, Szuvák 

Gabriella 

4.évf 

2021.10.11.

hétfő 

Bemeneti mérés leadása Szaktanárok 5-12. 

2021.10.13. 

szerda 

Digitális nyelvi próbamérés 7. év-

folyamon 

Vlasics Dóra  

2021.10.15. Bagoly-avatás  Török Ildikó, Turós Margaréta 8.évf. 

2021.10.15.

péntek 

Kertszépítő nap  

 

Nagy Diána, Szuvák Gabriella 1-12. 

évf. 

2021.10.15.

péntek 

Őszi kavalkád Kótai Lili, Dunay László  

2021.10.15. 

péntek 

DIFER adatszolgáltatásának leadá-

si határideje 

elsős tanítók  

2021.  ok-

tóber 

Önértékelés indítása 

 

Munkacsoport-vezetők   

2021.10.18. Bagolyka-avatás – Szülők meghí-

vása 

Paták Hedvig, Tihanyi Lilla, Vassné 

Mohai Krisztina, Törő Krisztina 

4.évf 

2021.10.20. 

szerda 

A középiskolai felvételi rend köz-

zététele  

   

2021.10.21.

-11.12. 

Nevezés a Simonyi Helyesírási 

versenyre 

Fenes Tibor 5.-8. 

évf. 

2021.10.22. 

péntek 

Október 23. ünnepség 

 

Török Ildikó, Sághi Zsuzsanna 8.évf. 

2021.10.22. 

péntek 

Október 23.- külsős program Balatoni József gimi 

2021.10.22. 

péntek 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap  

    

2021.11.02. 

kedd 

Őszi szünet utáni első tanítási nap     

2021.11.05. 

péntek 

DIFER létszámjelentés továbbítása vezetőség  

2021.11.08. 

hétfő  

Berlini fal emléknap Pálla Róbert  

2021.11.10.

szerda 

Felsős szavalóverseny és Felolva-

sóverseny házifordukó 

 

Fenes Tibor, Szuvák Gabriella  5-8. 

évf. 

2021.11.17. 

szerda  

Nyílt Nap Vass Béla  gimi 

2021.11. 7-8. oszt. kerületi gyakorlati fel-

adatmegoldó verseny 

Benedekné Juhász Anna  

2021.11.19. 

péntek 

A bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

szaktanárok   

2021.11.19. Kompetenciaméréshez adatszol-

gáltatás 

Petrácsné Drávay Kinga   

2021.11.19.   Idegennyelvi méréshez adatszol-

gáltatás 

Bucsánszky Zsuzsanna   
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2021.11.22. 

hétfő  

17 óra 

Fogadóóra 1-12. évfolyam  MINDENKI  

2021.12.03. 

péntek 

Jelentkezési határidő a központi 

felvételikre 

Sághi Zsuzsanna, Török Ildikó  

2021.12.03. 

péntek 

Szalagavató – középiskola  Bodóné Balogh Beatrix, Varga Viktor  

2021.12.06. 

hétfő 

Sportos Mikulás Kupa Bodóné Balogh Beatrix 1-12. 

évf 

2021.12.06.

-től 

Mézeskalács hetek ofők stb.  

2021.12.06.

hétfő 

Ovis Mikulás – az óvodával egyez-

tetett időpontban 

Siteri Sándorné, Tompa Edit  

2021.12.10. 

péntek 

A DIFER mérés elvégzésének ha-

tárideje 

elsős tanítók, Nagy Diána   

2021.12.10. 

péntek 

Luca napi vásár dr. Niczky Egon  

2021.12.11. 

szombat 

 

munkanap (dec.24. helyett)  

Tanítás nélküli munkanap/1. 

Pályaorientációs témanap 

alsó: Vassné Mohai Krisztina,  

felső: 

gimi: 

 

2021.12.14. 

kedd 

Nyílt nap  Vass Béla gimi 

2021.12.13

-17. 

Karácsonyi nyelvi hét, órai felada-

tok (angol, német) 

Pálla, Róbert, Csikmák Zsolt  

2021.12.13

-i hét 

Téli kézműves kavalkád Nagy Diána, Szuvák Gabriella  

2021.12.16. 

csütörtök 

Karácsonyi koncert Tompa Edit, Z. Kiss Zalán, Fenes Tibor  

2021.12.17. 

péntek 

Magyar próbaérettségi 12. írásbeli Fenes Tibor  

2021.12.20. 

hétfő 

Tanítás nélküli munkanap /2. – 

DÖK-nap 

Bodóné Balogh Beatrix  

2021.12.21. 

kedd 

Tanítás nélküli munkanap/3.- 

Osztálymegbeszélések 

  

2021.12.21. 

kedd 

A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

  

2022.01.03. 

hétfő 

Téli szünet utáni első tanítási nap     

2022.01.10

-06.15. 

között 

NETFIT mérés Testnevelés munkaközösség  

2022.01. 5-6. oszt. kerületi gyakorlati fel-

adatmegoldó verseny 

Benedekné Juhász Anna  

2022.01.21. 

péntek 

Magyar Kultúra Napja Fenes Tibor  5-12. 

évf. 

2022.01.21. 

péntek 

I. félév vége   

2022. janu-

ár-február 

Angol szóbeli vizsga (emelt)  Vlasics Dóra 8. évf. 
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2022.01.22. 

szombat 

Középiskolai központi írásbeli 

vizsga 

osztályfőnökök /8./  

2022.01.24. 

hétfő 

Félévi osztályfőnöki beszámolók 

leadási határideje 

osztályfőnökök   

2022.01.24. 

hétfő 

Osztályozó értekezlet alsó tagozat osztályfőnökök, szaktanárok   

2022.01.25. 

kedd 

Osztályozó értekezlet felső osztályfőnökök, szaktanárok   

2022.01.26. 

szerda 

Osztályozó értekezlet gimnázium osztályfőnökök, szaktanárok  

2022.01.28. 

péntek 

Munkaközösségi beszámolók le-

adási határideje 

 mk.vezetők   

2022.01.28. 

péntek 

Bizonyítványosztás osztályfőnökök  

2022.01.28. 

péntek 

24 órás vetélkedő a gimiseknek Bodóné Balogh Beatrix, Balatoni József  

2022.01. Educatio kiállítás (próbanyelvvizs-

ga lehetőséggel) 

angol-ofő 12. évf  

11. évf 

2022.01.31. 

hétfő 

Félévi értekezlet Vass Béla  

2022.01.31. 

hétfő 

Szülői értekezletek az 1-12. évfo-

lyamokon 

osztályfőnökök, osztályfőnök-

helyettesek 

 

2022.02.07. 

hétfő 

Témahét tematikájának leadása Osztályfőnökök 5-12. 

évf. 

2022.02.10. 

csütörtök  

Nyílt nap a gimnáziumban Vass Béla  

2022.02. Érettségire jelentkezési határidő Török Ildikó  

2022.02.08. 

kedd 

Kémia verseny Turós Margaréta   

2022.02.11.

péntek 

Farsangi témanap Osztályfőnökök  

2022.02.14. 

hétfő 

 

Valentin Nap Vlasics Dóra  

2022.02.14

-18. hétfő-

péntek 

Témahét – Kultúra, művészet, mé-

diaismeret 

Osztályfőnökök 5-12. 

évf. 

2022.02.17. 

csütörtök 

Főpróba- bál osztályfőnökök  

2022.02.18. 

péntek 

 

Alapítványi Bál (rövidített órák)                         Vass Béla  

2022.02. Kerületi Lila szavalóverseny Fenes Tibor  

2022.02. Károly Róbert Szavalóverseny Fenes Tibor  

2022.02. Kazinczy Szépkiejtési verseny Fenes Tibor 5-8. évf. 

2022.02. Simonyi Helyesírási Verseny Fenes Tibor  

2022. jan.-

május 

Nyelvi szóbeli vizsga 8. évfolyam Nyelvi munkaközösség   
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2022.02.18. 

péntek 

8. évfolyamosok jelentkezési lapja-

inak továbbítása 

Sághi Zsuzsanna  

2022.02.25, 

péntek 

Kommunizmus áldozatainak em-

léknapja 

Varga Viktor 10. évf. 

2022. Kossuthalesz matematika Benedekné Juhász Anna 3-8. évf. 

2022.03.01. 

kedd 

Pancake Day angolos hagyomány 

– palacsintasütés 

Vlasics Ágnes 4. évf. 

2022.03.04. 

péntek 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

Varga Viktor 12. évf. 

2022.03.  Véradás Szlavek Erika  

2022.03. Német kisérettségi  Pálla Róbert  

2022.03.07. 

hétfő 

12. évf. fogadóóra Varga Viktor  

2022.03.09. 

szerda 

Nyílt nap alsó tagozaton Vassné Mohai Krisztina  

2022.03.11. 

péntek 

Március 15. – külsős program Balatoni József gimi 

2022.03.11. 

péntek 

Témanap és március 15-i megem-

lékezés 

Turós Margaréta, Csikmák Zsolt 5.évf. 

2022.03.16. 

szerda 

gimnáziumi jelentkezők felvételi 

jegyzékének nyilvánosságra hoza-

tala 

vezetőség  

2022.03.16. 

szerda 

Nyílt nap alsó tagozaton Vassné Mohai Krisztina  

2022.03.18. 

péntek 

Történelem próbaérettségi 12. 

írásbeli 

Varga Viktor  

2022.03.21.

-i hét 

Angol próbaérettségi Vlasics Dóra, Csikmák Zsolt 12. évf 

2022.03.21

-22. 

Középiskolai jelentkezési lapok 

módosításának határideje 

Sághi Zsuzsanna, Török Ildikó  

2022.03.22. 

kedd 

Egészségnap- mindenki Pőcze Diána –Szlavek Erika (védőnő)  

2022.03.23. 

szerda 

Alsós szavalóverseny Tompa Edit   

2022.03.26. 

szombat 

Tavaszi kavalkád Törő Krisztina, Vassné Mohai Krisztina alsó 

2022.03.26. 

szombat 

Tavaszi kertszépítő nap  Rozsos Emese  felső 

2022.03.29. 

kedd 

Matematika próbaérettségi 12. 

osztály 

Török Ildi  

2022.04.08. 

péntek 

A magyar költészet napja Szuvák Gabriella  

2022.04.08. 

hétfő 

Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

szaktanárok  

2022.04.11. 

hétfő 

Tanítás nélküli munkanap/4. – 

tavaszi nevelési értekezlet 

Vass Béla  

2022.04.12. 

kedd 

Ideiglenes felvételi rangsor vezetőség  

2022.04.12. Tanítás nélküli munkanap/5.- Tan-   
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kedd testületi kirándulás 

2022.04.13.

szerda 

Tanítás nélküli munkanap/6.- 

Otthoni munkavégzés 

  

2022.04.13. 

szerda 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

  

2021.04.20. 

szerda 

Tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 

  

2022.04.20. 

szerda  

Holokauszt emléknap Varga Viktor  

2022.04.20

-05.03. 

Országos kompetenciamérés a 10. 

évfolyamon 

Petrácsné Drávay Kinga  

2022.04.21.

-22. csütör-

tök-péntek 

Első osztályos beiratkozás Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balá-

zsi Ágnes 

 

2022.04.22 Shakespeare Day- online Szabó Ildikó  

2022.04.22.

péntek 

Föld Napja – felső tagozat/gimi 

komplex természettudományi ta-

nulmányi verseny 

Természettudományi munkaközösség  

2022.04.25. 

hétfő 

Német alapvizsga Pálla Róbert  

2022.04.25. 

hétfő 

1-11. évfolyamos fogadóóra MINDENKI  

2022.04.25. 

hétfő 

Témahét tematikájának leadása Osztályfőnökök  

2022.04.26. 

kedd  

Kerületi Föld Napja vetélkedő 3-4. 

évfolyam 

Siteri Erzsébet-Ferbert Béla 3.évf. 

2022.04.29. 

péntek 

Felvételi jegyzék vezetőség  

2022.04.29. 

péntek 

Gimnáziumba jelentkezők értesíté-

se 

vezetőség  

2022.04.29. 

péntek 

Gimnázium 12. évfolyamnak utol-

só tanítási nap; Gimnáziumi balla-

gás 

Varga Viktor  12. évf. 

2022.04.29. 

péntek 

Osztályozó értekezlet 12. évfolyam Vass Béla  

2022.04. 

vége 

Kerületi alsós angolverseny Sághi Zsuzsanna  

2022.05.02

-06.  

hétfőtől 

péntekig 

Témahét – Évfolyamonként eltérő 

témák feldolgozásával 

Osztályfőnökök 5-12. 

évf. 

2022.05.02. 

hétfő 

Írásbeli érettségi-magyar   

2022.05.03. 

kedd 

Írásbeli érettségi – matematika   

2022.05.04. 

szerda 

Írásbeli érettségi – történelem   

2022.05.04.

-17 

Országos kompetenciamérés a 8. 

évfolyamon 

Petrácsné Drávay Kinga  
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2022.05.05. 

csütörtök 

Írásbeli érettségi – angol nyelv   

2022.05.09.

hétfő 

Angol szóbeli vizsga Csikmák Zsolt, Sághi Zsuzsanna 8. évf. 

2022.05.09.

hétfő 

Fasizmus áldozatainak emléknapja Varga Viktor  

2022.05.10.

-11. 

Angol vizsga Bucsánszky Zsuzsanna, Csikmák Zsolt 10. évf. 

2022.05.10 

14 óra 

Kerületi alapműveleti matematika 

verseny 

Vassné Mohai Krisztina, Bakosné Ker-

tész Katalin 

 

2022.05.18.

-31. 

Országos kompetenciamérés a 6. 

évfolyamon 

Petrácsné Drávay Kinga 6. évf. 

2022.05. 11-es matematika kisérettségi Török Ildikó  

2022.05. Történelem kisérettségi 11. szóbeli Vass Béla, Balatoni József, Varga Viktor  

2022.05. Magyar kisérettségi 11. szóbeli   

2022.05.23. Alsós kimeneti mérés  tanítók  

2022.05.31. Alsós, felsős kimeneti mérések Szaktanárok 1-4. évf. 

2022.05.31. Alsós kimeneti mérés eredményé-

nek leadása  

tanítók  

2022.05.  Országos idegennyelvi mérés Bucsánszky Zsuzsanna   

2022.05.  Kihívás napja Testnevelés munkaközösség 

 

 

2022.05.  Természettudományi munkaközös-

ség tanulmányi kirándulása – fel-

ső/gimi 

Term. tud. munkaközösség  

2022.05. Országos kompetenciamérés Petrácsné Drávay Kinga   

2022.05. Angol szóbeli vizsga Shági Zsuzsanna, Csikmák Zsolt 8. évf. 

2022.06.  Természettudományos vizsga 8. 

évfolyam 

Term. tud. munkaközösség  

2022.06.03. 

péntek 

Tanitás nélküli munkanap/7. gim-

názium érettségi eredmények javí-

tásának összehasonlító elemzése és 

a tanulságok levonás 

  

2022.06.02 

csütörtök 

Nemzeti Összetartozás Napja Balatoni József  

2022.06.15. 

szerda 

NETFIT- feltöltési határidő Testnevelés munkaközösség  

2022.06. Idegen nyelvi mérés eredményei-

nek feltűntetése a honlapon 

Bódai Károly  

2022.06.15. 

szerda 

Utolsó tanítási nap (181.nap)   

2022.06.15. 

szerda 

Általános iskolai ballagás 7. évfolyam 7.évf. 

2022.06.15. 

szerda 

SNI szakértői felülvizsgálati kére-

lem űrlapok leadása 

Csengeriné Kenyeressy Rózsa  

2022.06.16. 

csütörtök 

5-11. évfolyamos osztályozó érte-

kezletek 

Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balá-

zsi Ágnes 
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2022.06.17. 

péntek 

1-4. évfolyamos osztályozó érte-

kezletek  

Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balá-

zsi Ágnes 

  

2022.06.17. 

péntek 

Összeolvasás Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balá-

zsi Ágnes 

8. évf. 

2022.06.20

-22  hétfő-

szerda 

Szóbeli érettségi Török Ildikó  

2022.06.20. 

hétfő 

Kimeneti mérés eredményeinek 

leadása 

Szaktanárok 5-11. 

évf. 

2022.06.20

-22. hétfő -

szerda. 

Összeolvasás Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balá-

zsi Ágnes 

 

2022.06.22

-24. 

Középiskolai beiratkozás 9-es osztályfőnök  

2022.06.23

csütörtök 

Tanévzáró ünnepély Ferbert Béla, Siteri Erzsébet 3.évf. 

2022.06.27. 

hétfő 

Tanévzáró értekezlet Vass Béla  
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IV. Egyéb fontos intézményi feladatok 

 A környezet megóvása 
 

Felelősök: osztályfőnökök, diákönkormányzati képviselő, pedagógusok. 

Feladat: A diákönkormányzat tisztaságmegőrző, állagmegóvó, ellenőrző színvona-
lának emelése.  

Feladat: 
- A tárgyi feltételek javulása járuljon hozzá a szakmai munka színvonalának 

emeléséhez. Szemléletesség, a szemléltetés, a megértés folyamatának elő-

segítése érdekében. 

- a számítógép- és internethasználat gyakoribb alkalmazása a tanítási órákon. 

 
 

A fenntarthatóság pedagógiája 
 

 

Alapvető célkitűzések: 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fej-
lődés 

elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban. 

 A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és 
közösségi szinten egyaránt. 

 Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a 

környezet értékeit. 

 Legyen szempont az újrahasznosítás. 
 
 

Óvoda-iskola kapcsolata 
 

 A hagyományos együttműködési formák megtervezése, egyeztetése az 
óvoda vezetőjével. 

 A hagyományos iskolaelőkészítő foglalkozások, programok a zökkenőmentes 

iskolakezdésért. 

 Iskola előkészítő szervezése 

Célja: A leendő első osztályos tanulók megismertetése az iskolával, a  taní-

tókkal. 

 Képességek felmérése, fejlesztése 

 Felelős: intézményvezető-helyettes 
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 Részvétel az óvoda év eleji szülői értekezletén 

 Rajzverseny hirdetése nagycsoportos óvodásoknak 

 

 
 

Bevezető szakasz az első évfolyamon 

 Az 1. osztályba lépő tanulók képesség-készség színvonalának (beszéd, moz-

gás, kézmozgás, környezetismeret, ének-zene) szokásrendszerének felméré-

se év elején. 

 Beiskolázási bemeneti mérés a tanulók indulási fejlettségének feltérképezésé-

hez, ennek alapján az egyéni fejlesztési stratégiák kidolgozása. 

 Bevezető szakasz tanulságainak, problémáinak elemzése, kezelése. 

Időpontja: 2021. október 4. 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, tanítók, pszichológus 

 
Mulasztás: 

 

Az   osztályfőnökök   a   hiányzást   csökkentő   tevékenysége   legyen   hatéko-
nyabb a következő évben. 

 
Az osztályfőnökök szoros kapcsolatot tartanak a szülőkkel és a gyermekvédelmi fel-

adatokat ellátó kollégával. 

 

 

Tanulmányi eredmények javításával kapcsolatos feladatok: 

 

Feladat: 

- Az év végén, illetve a pótvizsgázó tanulók teljesítményének nyomon köve-

tése, valamint, ezen tanulók szüleinek időben való tájékoztatása gyermekeik tanu-

lási kudarcairól. 

 

- Nagyobb figyelmet kell fordítani a gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknál a 

lemaradás okának feltárására, szükség esetén a Nevelési Tanácsadóhoz 

fordulni (I. félév) 

- A Közoktatási törvény ide vonatkozó paragrafusainak megfelelően a vizs-

gált tanulók (SNI) ellátása 
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- gyógypedagóiai megsegítés 

- A tanórai differenciálás átgondoltabb tervezése. 

- Az elégséges osztályzat mögött legyen meg a továbbhaladáshoz szüksé-

ges tudás 

- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében minden szaktanár feladata az 

egyéni differenciálás a tanítási órákon, a szakértői vélemény összegzésének 

figyelembevétele. 

- Tananyagban lemaradt tanulók korrepetálása 

- Az évismétlők és gyengén teljesítő gyermekek részt vesznek a napközis 

foglalkozások tanulási idején. 

Feladat: 

- a gyenge motiváció okainak feltárása, 

- pszichológiai segítség nyújtása (énkép, önértékelés). 

- tanulmányi eredmények javítása 

 

Kiemelt mérési terület a tanév folyamán: 
 

 

 Olvasási készségek mérése az alsó és felső tagozaton minden osz-

tályban: kifejező hangos, olvasás félévkor és év végén 

 Matematika készségek mérése 1-12. évfolyam: év elején, év végén 

 Szövegértés mérése 1-12. évfolyam: év elején, év végén 

 A helyesírási képesség mérése 2-12. évfolyam év elején, év végén 

 Idegen nyelvi mérés 2-12. évfolyam: év elején, év végén 

 Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál 

2021. október 15-ig első osztályos tanítóink felmérik a tanulók alapkészsége-

inek a hiányosságát. 2021. december 10-ig megvizsgálják az érintett tanuló-

kat. 

Felelős: Törő Krisztina, Nagy Diána 

 Központi OKÉV mérés 6., 8. és 10. osztályokban 2022. április-május hónap-
ban.  

Felelős: Petrácsné Drávay Kinga 
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 Központi idegen nyelvi mérés: 2022. májusban. Felelős: Bucsánszky Zsuzsan-
na 

 Pályaorientációs mérés 2021. szeptember 20. és október 11 között az isko-

lában. Felelős: Sághi Zsuzsanna, Török Ildikó 

 NETFIT mérés 2022. január 10 és június 5. között zajlik. Eredményeit június 

15-ig feltöltjük. Felelős Bodóné Balogh Beatrix és a testnevelés munkakö-

zösség. 
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Megemlékezések, ünnepek 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a nemzeti ünnepek, jeles napok méltó megünnep-

lésére. 

 aradi vértanúk - október 6.  

Gróf Vécsey Károly emléktáblájának koszorúzása.  

Felelős Paták Hedvig, Tihanyi Lilla 

 Nemzeti ünnepek – iskolai ünnepség 

október 23  

Felelős: 8. évfolyam – Sághi Zsuzsanna, Török Ildikó 

március 15. 

Felelős: 5. évfolyam – Turós Margaréta, Csikmák Zsolt 

 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja – február 25., 

Holokauszt áldozatainak emléknapja – április 16., 

Nemzeti Összetartozás Emléknapja – június 4. 

Életkornak megfelelő megemlékezés a történelem tanáraink segítségével. 

Felelős: Balatoni József, Varga Viktor 

Beiskolázási terv a 2021/22-es tanévben 

Pedagógus Megnevezés 

Nagy Dia 
Autizmus kezdő tanfolyam 

Pőcze Diána 
Sématerapeuta képzés 

Csabáné Balázsi Ágnes 
Közoktatás vezető és pedagógus szak-

vizsga 

Bakosné Kertész Katalin 
Közoktatás vezető és pedagógus szak-

vizsga 

 

 A tavalyi tanévben megvizsgált továbbképzési kötelezettség megvizsgálását 

figyelembe véve tervezzük a a pedagógus továbbképzéseket. 
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Minősítések 

 
Támogatjuk a pedagógusokat a minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való fel-

készülésben. 

A minősítés ösztönzően hat a pedagógus munkájára. 

Célunk a pedagógusmunka minőségének emelése, a pedagógusok szakmai fejlesz-

tése. 

Minőségi munkavégzésük megtámogatása. 

Kótai Lili pedagógus I. tanító 

Bakosné Kertész Katalin pedagógus II. matematika 

Nyílt napok az iskolában 

Az iskolai nyílt napok célja, hogy a gyermekek és a szülők is megismerkedhessenek 

intézményünkkel, az ott tanító pedagógusokkal, a leendő alsós tanító nénikkel, tan-

órákkal ezzel is megkönnyítve az iskolaválasztást, iskolába indulást. Gimnáziumunk-

ban a bemutató órák célja, hogy megmutathassuk, hogy a gyerekek milyen szintre 

jutottak el a 12. év első felére. 

Időpontok a gimnáziumban: 

2021.11.17. szerda 

2021.12.14. kedd 

2022.02.10. csütörtök 

Időpontok az általános iskolában: 

2022.03.19. szerda 

2022.03.16. szerda 

Felelős: Vass Béla 
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Beiratkozás az iskolába 

Beiratkozás az első évfolyamra:  2022. április 21-22. 

Felelős: Bakosné Kertész Katalin, Csabáné Balázsi Ágnes 

Beiratkozás a gimnáziumba: 2022. június 22-24 

Felelős: Vass Béla 

 

 

Továbbtanulás 

Kiemelt feladat: 

 

A 8. és a 12. évfolyamos tanulók továbbtanulásának segítése a diákok képességeit 

és érdeklődését figyelembe véve. 

- A  szülői értekezletek,  fogadóórák az  eddiginél  átgondoltabb felhasználása a pá-

lyairányítás még eredményesebbé tétele érdekében. 

- A tanulók személyiségének még alaposabb megismerése a pályairányító munka 

eredményesebbé tételéhez. 

- A szülői értekezletek, fogadóórák dokumentálása. 

- Az OM azonosítók (kártyák), diákigazolványok meglétének ellenőrzése, adat-
egyeztetés. 

- A megjelenő továbbtanulási lehetőségeket ismertető kiadványok folyamatos 

megismerése, megismertetése, a továbbtanulók rendszeres tájékoztatása. 

- Továbbtanulási jelentkezési lapok elkészítése, intézményvezető általi ellenőrzé-

se. 

- 12. évfolyamon az osztályfőnök megsegítése mellett folyik a továbbtanulás 

megszervezése. 
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Kapcsolat a szülőkkel 

Feladat: 

-   Tovább kell javítani a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében a

 szülői tájékoztatás színvonalát, kiemelten a felső tagozat osztályaiban. 

- A szülők rendszeres tájékoztatása a tanulók érdemjegyeiről, fejlődéséről, előreha-

ladásáról. 

- A   kapcsolattartás   legyen   folyamatos   (szülői értekezlet, fogadóóra, e-napló, 

nyílt nap stb.) 

- Módszereikben érvényesüljön a demokratikus irányítás, a kapcsolattartásban a 

tapintatos őszinteség, nyílt véleménynyilvánítás, a gyermek iránti tisztelet, elköte-

lezettség. 

- Szülői értekezlet: szeptember 01. első évfolyam 

szeptember 02. alsó tagozat 

szeptember 06. felső tagozat, gimnázium 

január 31. 1-12. évfolyam 

Felelős: Török Ildikó – osztályfőnöki munkaközösségvezető 

-  Fogadó óra: november 22. 1-12. évfolyam Felelős: Vass Béla 

március 07.  12. évfolyam Felelős: Kovács Péter 

április 25. 1-11. évfolyam Felelős: Vass Béla 

- A szülői értekezletek témáinak megválasztásánál kapjon az eddiginél nagyobb 

hangsúlyt az aktualitás, a tervszerűség, az osztályfőnökök felkészülése legyen ala-

pos.  

 
 
 
Vallásoktatással összefüggő iskolai feladatok 

 

- A törvényi változásoknak megfelelő vallásoktatás biztosítása. 

- Az együttműködési formák további gazdagítása 

- A református, katolikus, Hit gyülekezeti hitoktató sokoldalú segítségének további 

igénylése, munkájának támogatása. 
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A környezeti nevelés terén jelentkező feladatok 
 

- A környezet, tanterem, folyosó esztétikumának megteremtése, megőrzése figye-

lem felhívása a nevelőtestület minden tagjának kötelessége. 

- A   környezetvédelem, környezet iránti   felelősség   a környezet értékét szolgáló 

cselekvésre késztetés és az ehhez szükséges készségek kialakítása. 

A tanítási óra adta lehetőségek kihasználása (beszélgetés, tartalomhoz kapcsoló-

dó esetfelmérés és elemzés, összefüggések, megoldások keresése, tömegkom-

munikáció fokozott felhasználása). 

 

Tanórán kívüli tevékenységek szervezése, tehetséggondozás során jelentkező 

feladatok 

 

Intézményünkben a tehetséges gyermekek több olyan szervezett foglalkozáson, 

szakkörön részt vehetnek, amelyek segítik a tehetség kibontakoztatást, a verse-

nyekre való készülést vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatását. 

- Ének szakkör 

- Angol 

- Kézilabda 

- Főzöcske 

- Történelem 

- Magyar 

- Informatika 

- Fizika 

8. évfolyamosaink felvételi előkészítő foglalkozásokon vesznek részt a sikeres köz-

ponti megírása érdekében. 

12. évfolyamos tanulóink több tantárgyból érettségi előkészítőn vesznek részt: ma-

gyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, informatika és gazdasági ismere-

tekből,  

Az iskolai kórusunk biztosítja évek óta az ünnepségeink keretét. Ebben a tanévben 

a kórus próbái az ének szakkör alatt lesznek.  
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Tanulmányi versenyek a 2020/ 21-es tanévben 

 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

KossuThalesz matematika verseny 

Gyakorlati matematika verseny 

3. évfolyamos Komplex tanulmányi verseny 

Mese-akadályverseny 

Föld napi vetélkedő 

Angol tanulmányi verseny 

Szavalóverseny 

Szépkiejtési verseny 

Mesemondó verseny 

Népdaléneklési verseny 

Komplex természettudományos verseny 

4. évfolyamos tanulmányi verseny 

Alapműveleti matematika verseny 

 

A tanítás- tanulási folyamat minőségét javító legfontosabb feladatok a tanév 
során 

 

- Fontos a munkaformák, tevékenységi formák, ezek időbeni követése, az időterv, 

a taneszközök kiválasztása, az ellenőrzés, értékelés mikéntjének megtervezésére. 

Az értékelés, osztályozás, objektivitására nagyobb figyelmet kell fordítani. 

A tanulásszervezési formák, a szükséges és elégséges információk helyes arányá-

nak megtalálására, az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani. 

Fontos a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vétele a motiváció formájának 

megválasztásánál. 
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Témahét 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói Témahéten, Digitális Témahéten és a Fenntartható-

sági Témahéten iskolánk nem vesz részt, mert már hagyományossá vált az őszi és 

a tavaszi témahét. Az őszi témahét februárra került, amikor  az osztályfőnökök osz-

tályonként saját tematikával készülnek, amit egyeztetnek a vezetőséggel. A tavaszi 

témahéten minden osztály több napos kiránduláson vesz részt. A kirándulások előtt 

minden dokumentációt egyeztetnek a vezetőséggel. 

 

 

Témanap 

 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenység témanapon szept-

ember 24-én váltófutást szervezett a testnevelés munkaközösség. 

 

Erdei iskola 

 

Célja a tananyag új, szokatlan, élményszerű tanulási helyzetben történő elsajátítása 

közvetlen tapasztalatszerzés a természetes környezetről, a mindennapi életről él-

ménypedagógiai eszközök, módszerek segítségével. Felső tagozatos és gimnáziu-

mi tanulóink a tavaszi témahét alatt vesznek részt iskolai szinten, hogy tanítási órák 

ne maradjanak el. 

 

Iskolai sportkör, DSE 

 

Jelenleg iskolánkban nem működik DSE, így iskolánk tanulói tömegsport keretében 

tudnak szervezetten sportolni. 

 

Színház, cirkusz 

 

Osztályfőnökeink rendszeresen viszik az osztályaikat színházba. Tanulóink részt 
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vesznek a Lázár Ervin programban, melynek keretében örömmel látogatják a szín-

házi és a cirkuszi előadásokat. 

 

Határtalanul 

 

Az idei tanévben iskolánk nem vesz részt a Határtalanul programban. 

 

Alapítványi bál 

 

Iskolánk évek óta alapítványi bált szervez, ahol a szülők és a látogatók lehetőséget 

kapnak az iskola támogatására a szülők és a pedagógusok kötetlen formában job-

ban megismerhessék egymást. A gyerekek bemutathassák azon képességeiket me-

lyek a tanítási órák keretein belül nem tudnak.  

 

Kavalkád 

 

Tematikus foglalkozás melynek keretein belül kézműves, sport tevékenységet foly-

tatnak a gyerekek a kollégák irányításával.  
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V. Belső ellenőrzés 

Célja:  
 

 

- Segítse az intézmény valamennyi dolgozójának munkáját 

- Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését, a pe-

dagógiai tevékenység és az egyéb szolgáltatások jó minőségű teljesítését, a 

jogszabályok előírásainak betartását 

- Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében   
és megszüntetésében 

 
Módszerei: 

- Munkafolyamatokba épített ellenőrzések 

- Kiadott célfeladatok elvégzéséért felelős munkatársak folyamatos ellenőrzése 

- Rendszeres beszámoltatás 

- Adatnyilvántartás kialakítása és folyamatos karbantartása útján, 

- A folyamatok auditálásával 
 
Az iskolavezetés a 2021/22-es tanévben fokozottan vizsgálja: 

- a munkafegyelem alakulását, az órakezdést, befejezést, tanári ügyeletet 

- a tanórán kívüli foglalkozások szervezettségét 

- a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplóvezetés osztályzatok be-

írása, törzskönyv, bizonyítvány, a tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmi 

büntetések betartása és alkalmazása) 

- az oktatás- nevelés hatékonyságát segítő változatos tanulásszervezési for-

mák alkalmazását 

Belső ellenőrzési terv: 

Cél: A 2021/22-es tanévben a belső ellenőrzésbe bevont pedagógusok. 

Dunay László 

Jámbor Zoltánné 

Bucsánszky Zsuzsanna 

Tihanyi Lilla 
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VI. Legitimációs záradékok 

A munkatervet a nevelőtestület a 2021. augusztus 31-én megtartott ülésén fo-

gadta el. A munkatervet véleményezte: 

- Diákönkormányzat 

- Alsós munkaközösség 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

- Természettudományos munkaközösség 

- Idegen nyelvi munkaközösség 

- Humán munkaközösség 

- Mentálhigiéniás munkaközösség 

- Testnevelés és szabadidős munkaközösség 
 
 
Véleményezés céljából megkapták: 

- Munkaközösségek 

- Észak-Pesti Tankerületi központ 
 
 
Az osztályfőnökök az első tanítási napon a gyerekekkel, az év eleji szülői értekezle-

ten pedig a szülőkkel ismertetik a munkaterv rájuk vonatkozó részeit. 

 

Publikálás módja: 

- Az iskola honlapján 
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Legitimációs záradék 

Iskolánkban Iskolaszék és Intézményi Tanács nem működik. 

Budapest, 2021. augusztus 31.                          ……………………………… 

                                                                                         aláírás 

Az intézmény a Munkaprogramot az iskola  Diákönkormányzata  2021. au-

gusztus 31.i ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. augusztus 31.                         ………………………………… 

                                                                                            aláírás 

Az intézmény a Munkaprogramot az iskola  Szülői Munkaközössége 2021. 

augusztus 31.i ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. augusztus 31.                       ………………………………… 

                                                                                           aláírás 
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Az intézmény a Munkaprogramot az iskola Munkaközösségei a 2021. au-

gusztus 31-i ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2021. augusztus 31.                    

 Alsós munkaközösség 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Természettudományos munkaközösség 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Humán munkaközösség 

Mentálhigiéniás munkaközösség 

Testnevelés és szabadidős munkaközösség 

Az intézmény a Munkaprogramot az iskola Nevelőtestülete a 2021. augusz-

tus 31-i ülésén elfogadta. 

Budapest, 2021. augusztus 31.                                   ………………………….. 

                                                                                               aláírás                                                                                      


