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1. Kiemelt célok  

A tanév mottója:  

A tudásért élj, az életért tanulj! 

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." (Zsolt 119, 105) 

 

A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai: 

Céljaink eléréséhez a következő nevelési és oktatási feladatokat kiemelt területként 

kezeljük: 

Alsó tagozat: 

1-2. évfolyam 

• Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat. 

• A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció 

képességét. 

• Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

• NAT- hoz elkészített kerettantervek alkalmazása, felülvizsgálata. 

3-4. évfolyam 

• Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők 

részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a 

tanulásszervezés. 

• Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

• Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében. 

• NAT- hoz kapcsolódó kerettanterv bevezetése, alkalmazása. 

• Tanulókkal, az önálló tanulásához, különböző módszerek megismertetése. 
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Felső tagozat: 

5-6. évfolyam 

• A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Tanulás tanulása. 

• Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az 

együttműködési készséget. 

• A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika folyamatos 

fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

• Mélyítjük, gazdagítjuk az értelmi és érzelmi intelligenciát. 

• Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

• Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés 

fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban. 

• A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele. 

7-8. évfolyam 

• A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

• Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

• Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

• A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása. 

• Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

• Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók 

egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre. 

• A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést. 
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Kiemelt nevelési feladat: a keresztényi értékek közvetítése, a közösségi normák elfogadtatása, 

betartatása, a közösség támogató, segítő erejének megtapasztaltatása.  

A tanév általános feladatai: 

• Megerősíteni a tanulók IKT kompetenciáit, hogy felkészítsük őket a különböző online 

oktatási feladatok (versenyek, országos mérések, felvételi, nyelvvizsga stb.) minél 

sikeresebb teljesítésére. 

• A tanulók egészségtudatos viselkedésének erősítése. A fenntartható fejlődés oktatása, 

elkötelezettség és felelősségvállalás kialakítása. 

• A tanulókkal való egyéni foglalkozások tartalmasabbá tétele, különös tekintettel a 

(halmozottan) hátrányos helyzetben lévő és a tehetséges tanulók képesség szerinti 

fejlesztése. 

• Pályázatok figyelemmel kísérése, azokon való részvétel. Pályázatot olyan kolléga írhat, 

aki az intézmény által biztosított belső képzésen részt vett. Ez követően a pályázat 

megvalósítását önállóan menedzseli. 

• Hatékony munkát végezni a beiskolázási eredmények tükrében.  

• „Ajánlás a bántalmazás megelőzésére és intervenciójára evangélikus nevelési – oktatási 

intézmények számára” ajánlás beépítése az éves programba. Ennek megjelenése az 

osztályfőnöki munkatervben kapott helyet. 

 

1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése 

Az iskola keresztény szellemiségét a szeretet, az elfogadás légköre biztosítja. Ennek kell 

áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti viszonyt egyaránt, hogy példát 

mutathasson, s kialakítsa a gyermekben ugyanezt a hozzáállást. Az iskola mindent megtesz 

azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű társak a nevelésben. 

Mindannyian ugyanazt az ügyet szolgáljuk, egy szebb, szeretetteljesebb és ezért igazabb jövőt 

szeretnénk adni a következő nemzedékeknek. 

A diákok minden héten hétfőn 8.00 órától közös reggeli áhítaton vesznek részt az evangélikus 

templomban. Az iskola ösztönzi, hogy a tanítványok családtagjaikkal együtt rendszeresen 

látogassák a gyülekezetük rendezvényeit, programjait. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, 

felfedezzék az Isten jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, alkotásaikban. Félévenkénti 

„Diák csendes nap” megszervezése a közösség, a hit erejének, a keresztény szellemiségnek 

fontosságára, szerepére irányítja a figyelmet, azok kialakítását, megszilárdítását szolgálják. 
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2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése 

A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, amelyekre büszkék 

lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő személyiségekkel, akik tevékenységükkel 

nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy 

figyelmet fordít ezek ápolására. Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, 

ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb 

hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. 

Rendelkezzenek magyarságismerettel, ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi 

ünnepkör fogalmát, jelentőségét. Ismerjék meg népszokásainkat. Legyenek büszkék 

iskolájukra. A hagyományok ápolásával igyekszünk kialakítani a nemzet iráni 

elkötelezettséget, a magyarságtudatot. 

3. Pedagógiai célok: 

Az evangélikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló szakmai és morális 

felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő célokat: 

• Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelőoktató 

munkánkban különös tekintettel a személyes példaadásra. 

• Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. 

• Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. 

• A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása. A 

tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés. 

• Kulcskompetenciák fejlesztése. 

• Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. 

• Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

• Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok 

figyelembe vétele. 

• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték stb.) az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre. 

• Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat segítjük. Arculattal 

rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol a tanuló a közösségben való élet során 
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fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás 

érzését, empátiáját. 

• Adminisztrációs munkánk javítása: naplóvezetés, korrepetálásokon jelenléti ívek vezetése, 

a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló 

bukásveszélyről. 

4. Pedagógiai feladatok: 

A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpontjának 

eredményes működtetése. 

• Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele természetesen az, hogy 

személyiségének minél nagyobb részével hivatására tudjon koncentrálni. 

• A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenni, hogy az adott 

területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. 

• A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítjuk. 

• A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett 

önművelése. 

• A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek 

leginkább megfelelő pályára lépjenek. 

• Házi és kistérségi, megyei, regionális és országos versenyek szervezése, lebonyolítása. 

• Részvétel házi, kistérségi, megyei, regionális és országos versenyeken, pályázatokon. 

• Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és elismerjük az 

eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. 

• A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása esetenként a 

szakszolgálatok segítségével. 

5. Járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatok 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott eljárásrendben foglaltaknak 

megfelelően szervezzük az oktatást. 

• Biztosítjuk az egészségügyi szempontból biztonságos környezet fenntartását. 

• Felkészülünk arra, hogy szükség esetén részben, vagy egészben tantermen kívüli oktatás 

keretében folytassuk a tanév követelményeinek teljesítését. 
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2. A 2022/2023-es tanév helyi rendje 
 

A Magyar Közlöny 128. számában megjelent a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022.  

(VII. 29.) BM rendelet alapján. 

A tanév szorgalmi rendje: 
2022. szeptember 1.(csütörtök) - 2023. június 15.(csütörtök)  

183 tanítási nap 

I. félév: 2023. január 20.; szülők értesítése január 27- ig 

Őszi szünet: 2022. október 31- től november 6- ig (első tanítási nap november 7. hétfő) 

Téli szünet: 2022. december 22.- 2023. január 2. (első tanítási nap január 3. kedd) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6-11- ig 

Középiskolák felvételi rendje: 

December  2 - ig - jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (vizsga napja jan.21.) 

Február  22 - ig - jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba 

Április 28 utáni hét   - statisztikai összesítő leadása a továbbtanulásról 

   Felelősök: 8. osztályos o.fők., Szabadiné Viszmeg Erzsébet  

 

Szülői értekezletek 

 Alsó tagozat: I. szeptember 1. 1. évfolyam  

  szeptember 5-7.  2- 4. évfolyam 

      Felelősök: ofők, leadás ig.h-nek 

      DSE tagdíjak befizetése 2000 Ft 

      Felelős: Windecker Éva 

       Leadási határidő: október 7. 

   II. november 7- 10. 1-4. évfolyam 

   III. január 23- 26. 1-4. évfolyam 

   IV. május 2- 4. 1-3. évfolyam 
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         május 5.     4. évfolyam összevont szülői  

Felső tagozat: I. szeptember 12- 15.   5-8. évfolyam  

Összevont szülői a 8. évfolyamon -pályaválasztási 

tájékoztató 

      DSE tagdíjak befizetése 2000 Ft 

      Felelős: Windecker Éva 

      Leadási határidő: október 7.  

   II. november 14- 16.  5-7. évfolyam 

        november 17.  17 óra pályaválasztási ankét 8.évf.    

                                    III. február 16.      8. Évfolyam (vagy 14-15-16. osztályonként) 

          január 30. február 1.  5-7. évfolyam 

                                    IV. április 24- 26. 5-7. évfolyam 

          április 27.  8. osztályos összevont szülői 

      Téma: belső vizsga, ballagás 

 

➢ Nyílt tanítási napok: a járványügyi helyzettől függően 

- alsóban egyéni terv alapján 

(az osztályban tanító pedagógusok értesítése és kiírása a tanáriba 

egy héttel előtte) 

- 5. évfolyamon november 8 - 12. - járványügyi helyzettől függően 

igazgatóhelyettessel egyeztetve (min. 2 nap osztályonként)   

➢ Fogadó órák rendje: a pedagógusok által egyénileg kijelölt egy óra hetenként, amelynek 

az ellenőrzőbe való bevezetéséért az osztályfőnök a felelős. A megadott időpontban az 

iskola telefonszámán kereshetik a szülők az érintett pedagógust, szükség esetén 

egyeztetnek időpontot a személyes találkozásra. 

Határidő: szeptember 11. 
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A 4 tanítás nélküli munkanap programja   
 

1. Ápr.12. Szakmai nap 

2. Ápr.13. Balatonszárszó 

3. Ápr.14. Balatonszárszó 

4. DÖK nap – pályaorientációs nap   

Tanítás nélküli munkanapon- szülői igény esetén- az iskola ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét. 

A nevelés nélküli munkanapról a szülőt tájékoztatni kell hét nappal a zárva tartás előtt. 

Az áthelyezett munkanapokat a nevelési- oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

munkanap:      pihenőnap:  

2022.10.15. szombat    2022. október 31. hétfő 

 

 

Nemzeti ünnepek és emléknapok 

január 22.  A magyar kultúra napja  

február 25.  Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

március 15.  az 1848-as forradalom ünnepe    

április 16.  Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

május 1.  Munka ünnepe 

június 4.  Nemzeti összetartozás napja 

augusztus 20.     Államalapítás ünnepe 

október 6.  Aradi vértanúk emléknapja   

október 23.  1956-os forradalom ünnepe 
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Egyházi ünnepek 

• tannyitó, tanévzáró, illetve ballagási, igei alkalom az evangélikus templomban- 

       járványügyi helyzettől függően   

• hétfő reggeli hétkezdő áhítatok ¾ 8-tól az iskolalelkész és a katolikus gyülekezet 

papjának rendszeres szolgálatával az evangélikus templomban. (novemberig, majd 

márciustól a templomban, téli időszakban az iskolarádión keresztül.) 

• napi ige- minden reggel az iskolarádión keresztül 

• Október 31. Reformáció ünnepe 

• Márton-napi felvonulás az evangélikus óvodával közös szervezésben  

• adventi hetekben és a böjti időszakban, szerdai napon iskolarádió a felekezetek 

lelkészeinek, képviselőinek szolgálatával.   

• karácsonyi ünnepi áhítat a felekezet képviselőinek szolgálatával 

• húsvéti ünnepi áhítat, a 8. évfolyam passió játékával 

• Pünkösdi előtti hétfőn ünnepi áhítat 

 

Kiemelt rendezvények 

 

1. 10 éves az evangélikus iskola 

 

• Ünnepi ügyességi verseny (osztályok közötti váltóversenyek) 

időpont: szeptember-október, felelős: Ujvári Gábor 

• Ismerd meg a 10 éves evangélikus iskolánkat (iskolatörténeti vetélkedő) 

időpont: októbertől márciusig, felelős Szegediné Huczek Katalin 

• Kerek évfordulós komplex tanulmányi verseny 

időpont: december-január-február, felelős Dudásné Kovács Erika 

• A 10 éves Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI nemzetközi kapcsolatai 

(pályázatos projekt munka iskolai csapatoknak) 

időpont: októbertől februárig, felelős: Szűcsné Martin Erika 

• Közösség építő jubileumi alkotás (Luther-rózsa készítés kerámiából) 

időpont: októbertől áprilisig, felelős: Furákné Tóth Ildikó 

• Iskolánk képekben (fotómontázs készítése projekt) 

időpont: szeptembertől januárig, felelős: Daróczi Csaba, Furákné Tóth Ildikó 
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• Vadkerti Újság: jubileumi oldal az iskoláról (Nagy Melinda) 

• Országos olvasóverseny 

időpont: szeptembertől áprilisig, felelős: Hollós Ágnes 

• Regionális rajzverseny 

időpont: novembertől februárig, felelős: Hollós Ágnes, Furákné Tóth Ildikó 

• Művészeti napok 

időpont: április 24-25, felelős művészeti tanszakok tanárai 

• Ünnepi gála műsor 

időpont: április 26., felelős: Hollós Ágnes 

 

2. Zenei pályázathoz kapcsolódó projektnap- február 

Felelős: Udvarhelyi Attila 

 

Táborok, versenyek 

- Nyári táborok: természettudományi, barangoló, főzőcske, német tábor 

- Versenyek a munkaközösségek munkatervében szerepelnek. 
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3. Evangélikus identitás  

 

Az evangélikus iskolánkban a legfőbb érték az ember, aki Isten teremtménye, kegyelemre 

szoruló és Krisztusban megmentett egyéniség. Ebben az egyén iránti elköteleződésben látjuk a 

személyiség kibontakoztatásának, az önálló döntésekre való nevelésnek, az igényes tanulmányi 

munka magas színvonalának kulcsát. Ezért arra törekszünk, hogy megismerjük és elfogadjuk 

tanulóink teljes személyiségét, és lehetőségeink távlatát szem előtt tartva végezzük napi 

munkánkat. Ennek érdekében a diák-tanár, diák-diák, szülő-tanár és tanár-tanár kapcsolat 

magas minőségére törekszünk. Figyelünk arra, hogy az oktatás minden résztvevője megfelelő 

biztatást és bátorítást kaphasson munkája végzéséhez és saját kiteljesedéséhez. 

Jézus tanításának és életpéldájának értelmében az iskolánk szándéka a személyes emberi 

kapcsolatok kialakítása, megerősítése. Nem kívánunk elszigetelődni nehéz helyzetektől sem. 

Életfolytatásában elsősorban nem a külső szabályok elsődlegesek, hanem az Isten-közeli 

aktuális döntésekhez ragaszkodunk, melyeket nem akarunk ettől független törvénnyé tenni. Ezt 

csakis a Jézus Krisztusban való bizalmi közösségben tudjuk elképzelni. Munkánk során ezt az 

egész életre szilárd bázist adó bizalmi közösséget igyekszünk felébreszteni tanulóinkban. 

Ennek érdekében olyan egyéni és közösségi élményeket kínálunk, amely esélyt ad a hit 

megerősödésére. Diszkréciót, védelmet, személyességet nyújtunk tanulóinknak a hit 

megélésére. Mindenkit saját érési folyamatában látunk. Pedagógusaink nem hatalmi helyzetből, 

hanem esendő, személyes példaadással segítik ezt. 

Az iskolánk a Biblia tanítását és igazságát alapnak tekinti, mert benne – a múlt- és jelenkor 

személyes és közösségi tanúságtevői révén – rajzolódik ki Krisztus személye, akin keresztül 

Isten személyes jelenlétével találkozunk. Emiatt központi kérdésnek tartjuk az Írással való 

elmélyült, személyes, bölcs és tudós foglalkozást, a benne olvasottak aktuális megértését, hogy 

Isten igéje szabjon irányt és mértéket gondolkodásának és cselekedeteinek. 

Minden tanulót eljuttatunk a magabiztos bibliahasználat szintjére. Tanáraink a Bibliát a 

technikai használaton és tárgyi ismereteken messze túlmutató forrásként és alapként láttatják, 

mely Krisztusra mutat, s melyen keresztül Isten keres minket. 

Intézményünk Krisztus lelkületével működő közösséggé kíván formálódni, melynek tagjai 

arra hívattak el, hogy Krisztus tanítványaivá, Isten népévé váljanak. Készek legyenek 

szeretetben elfogadni a sokféle gondolkodást, irgalmas szeretettel vegyenek részt egymás 

életében, vállalják a világban való jelenlétet, legyenek készek bűnöket megbocsátani, és járja 
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át őket a jó cselekvésének természetes vágya. Ugyanakkor tanítványaink – ha kell – legyenek 

képesek képviselni keresztény értékeiket a kor kihívásaiban. Amikor tanulóinkat elfogadásra, 

megbocsátásra, a társadalmi előítéletek elvetésére, a megalázottak és megszomorítottak 

védelmére neveljük, akkor Krisztus embereiként tesszük ezt. Így segítjük őket az emberi 

értékek csendes és határozott képviseletére. 

Példát és ihletet merítünk a hitben előttünk járó evangélikusokra. Luther, Bach, Tessedik, 

Kossuth, Petőfi, s még sokak életéből, hitéből, munkásságából kínálva követendő példát a ránk 

bízottak számára. 

 

Közösségi alkalmak:  

• diák és pedagógus csendes nap az őszi félévben  

• diák és pedagógus csendes nap a tavaszi félévben  

Egyéb alkalmak:  

• 72 óra kompromisszumok nélkül  

• hittanversenyeken való részvétel (katolikus, evangélikus és református szervezésben)  



   

 

   

 

4. Az intézmény működési feltételei 

Személyi feltételek 

Pedagógusok: 

Név Szak Műveltségterület Besorolás Szakvizsga  
1. Asztalos Olga Erzsébet tanító könyvtár szkk. Ped. II. pedagógiai értékelési szakértő 

2. Baumgartnerné Mezei Bernadett testnevelő tanár; tánctanár   Ped. I.   

3. Bezsenyi Orsolya tanító környezetismeret szkk. Ped. II.   

4. Csápekné Deli Helga óvodapedagógus; tanító; fizika tanár természetismeret Ped. II.   

5. Darányiné Haris Gabriella ének- zene tanár   Ped. I.   

6. Daróczi Csaba Attila földrajz- testnevelő tanár   Ped. I.   

7. Darócziné Mátrai Enikő matematika- német nemzetiségi tanár   Ped. I.   

8. Dely Zsuzsanna tanító 
informatika; játékkészítő, 
játékszervező szkk. 

Ped. II. közoktatási vezető 

9. Dobszai Ildikó 
tanító; nevelőtanár, gyermek- és 
ifjúságvédelem pedagógiája 

vizuális nevelés,                  
ének- zene szkk. 

Ped. II. közoktatási vezető 

10. Dudásné Kovács Erika kémia- biológia tanár; környezetvédő   Ped. II. mentorpedagógus 

11. Eilerné Hollós Ildikó 
tanító; nemzetiségi (német) tanító; német 
tanár 

  Ped. II.   

12. Fehér Fedoszja zenekari előadóművész   Ped. I.   

13. Fejesné Császár Éva 
tanító; nemzetiségi (német) tanító; német 
nyelv és irodalom tanár 

német idegen nyelv Ped. II.   

14. Furákné Tóth Ildikó 
rajz- francia tanár; kézműves szakember      
( népi kézművesség) 

  Ped. I.   

15. Gergely- Binszki Bettina 
gyógypedagógus- tanulásban 
akadályozottak 

  Ped. I.   

16. Gombárné Gubik Barbara tanító informatika Ped. I.   

17. Gurzó Lászlóné magyar nyelv és irodalom- népművelő tanár   Ped. I.    
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18. Hegyi Gabriella 
német nyelv és irodalom tanár; angol nyelv 
és irodalom szakos bölcsész és tanár  

  Ped. I.   

19. Hegyiné Szanádi Adrien tanító; földrajz tanár népművelés szkk. Ped. II.   

20. Hideg Nikolett tánctanár   Ped. I.  

21. Hollós Ágnes tanító   Mester 
differenciáló és fejlesztő 
pedagógus; közoktatási vezető 

22. Hollósné Zsikla Judit tanító ének- zene szkk. Ped. II. differenciáló és fejlesztő pedagógus  

23. Horváth József ének- zene tanár  Ped. II.   

24. Józsa János Viktor táncpedagógus   Ped. I.   

25. Judák-Vas Anikó Elvira tanító francia nyelvoktató Ped. II. mentorpedagógus 

26. Kárászné Németh Anita tanító   Ped. II. differenciáló és fejlesztő pedagógus  

27. Kévés Rózsa tanító német idegen nyelv Ped. II.   

28. Kőszeginé Marosi Judit tanító testnevelés szkk. Ped. II.   

29. Lovász Noémi tanító, matematika tanár   Ped. II. közoktatási vezető 

30. Mészárosné Bélteki Mónika 
tanító; gyógypedagógus- tanulásban 
akadályozottak 

  Ped. I.   

31. Mészárosné Körmendi Anita 
óvodapedagógus; tanító; magyar nyelv és 
irodalom tanár; okleveles magyar és 
történelem tanár 

  Ped. I. 
közoktatási vezető- 3H 
specializáció szakterületen 

32. Muskó Teréz Gabriella 
óvónő; gyógypedagógus- tanulásban 
akadályozottak 

  Ped. I.   

33. Nagy Melinda tanító; történelem tanár könyvtár szkk. Ped. I.   

34. Nagyné Pál Olga tanító könyvtár szkk. Ped. I.   

35. Nyúlné Forgó Mária 
magyar nyelv és irodalom- orosz- angol 
tanár 

  Ped. II.   

36. Rácz Józsefné  tanító, orosz nyelv és irodalom tanár orosz szkk. Ped. I.   

37. Rácz Renáta német- orosz tanár   Ped. I.   

38. Reszlné Elek Henriette 
matematika- kémia- számítástechnika tanár; 
pedagógiai értékelés és mérés okleveles 
tanára  

  Ped. II. mérési-értékelési 

39. Sörfőzőné Haskó Ildikó tanító háztartástechnika szkk. Ped. II. 
nyelv- és beszédfejlesztő, 
közoktatási vezető 
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40. Szabadiné Viszmeg Erzsébet Sára 
magyar nyelv és irodalom- történelem tanár; 
okleveles tanulási- és pályatanácsadási-
tanár  

  Mester közoktatási vezető 

41. Szabó Orsolya 
gyógypedagógus- tanulásban 
akadályozottak 

  Ped. I.   

42. Szegediné Huczek Katalin 
okleveles magyar nyelv és irodalom- német 
nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

  Ped. I.   

43. Szőke Vivien táncos és próbavezető   Ped. I.   

44. Szűcsné Martin Erika tanító, angol nyelv és irodalom tanár angol szkk. Ped. I.   

45. Takács Gyula testnevelés- földrajz tanár   Ped. I.   

46. Udvarhelyi Attila matematika- testnevelés tanár   Mester közoktatási vezető 

47. Ujvári Gábor testnevelés tanár   Ped. I.   

48. Vincze Aliz tanító 
magyar nyelv és 
irodalom Ped. I.   

49. Vincze Anett óvodapedagógus; tanító 
magyar nyelv és 
irodalom Ped. II.   

 

 



   

 

   

 

Dolgozói létszámadatok:  

 

Pedagógusok:    49 fő  

 igazgató    1 fő 

 igazgatóhelyettes   2 fő 

 tanító    18 fő 

 gyógypedagógus   3 fő 

 tanár    25 fő 

 óraadó    1 fő  

Ebből: 

 Gyakornok besorolású   0 fő   

 Ped. I- es besorolású   26 fő   

 Ped. II- es besorolású   20 fő 

 Mesterpedagógus    3 fő 

 

Tartósan távol levő dolgozók: 

 Gombárné Gubik Barbara (GYED)- tanító 

 Gergely- Binszki Bettina (GYED)- tanító 

Hideg Nikolett (GYED) - tánctanár 

Pedagógus munkát közvetlenül segítők: 

 rendszergazda   1 fő 

 pedagógiai asszisztens 2 fő 

 iskolatitkár   3 fő 

 könyvtáros   1 fő 

viselettáros   1 fő 

laboráns   1 fő 
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Technikai dolgozók: 

 gazdasági vezető  1 fő 

 karbantartó   1 fő  

 takarítók   6 fő  

 portás    1 fő 

 

Továbbképzések, beiskolázások: 

A tanév folyamán az ingyenes továbbképzési lehetőségeket kihasználjuk, a helyettesítéseket 

biztosítjuk.   

A 2022/2023- as tanévben a következő alkalmazott tanul újabb képesítést: 

Gombárné Gubik Barbara - Tanári MA Informatikatanár- TTIK, Szegedi Tudományegyetem 

Tanulói létszámadatok 

 

Tanulók Létszám 

magántanuló - 

tanulói jogviszony szünetel - 

nappali tanulók 550 

Ebből: SNI 47 

 BTMN 35 

Tanulók számított létszáma 598 

HH tanulók 36 

HHH tanulók 16 

Tanuló csoportok Csoportok száma 

alsó tagozatos osztályok 13 

napközis csoport 5 

felső tagozatos osztályok 12 

tanulószoba 1 
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Osztályok:  

 

Osztályok Létszám SNI(2) SNI(3) BTMN 

Osztályfőnök/ 

osztálytanító 
1.a 24 3   1 Asztalos Olga 

1.b 24 2   2 Sörfőzőné Haskó Ildikó 

2.a 25 2   2 Kőszeginé Marosi Judit 

2.b 26 2   1 Mészárosné Bélteki Mónika 

2.c 26 1   2 Vincze Anett 

3.a 23 0   3 Csápekné Deli Helga 

3.b 23 2   1 Judák Vas Anikó 

3.c 24 1   3 Hollósné Zsikla Judit 

3.d 23 2   2 Kévés Rózsa 

4.a 21 0   1 Fejesné Császár Éva 

4.b 21 4   0 Bezsenyi Orsolya 

4.c 20 2   3 Kárászné Németh Anita 

4.d 21 4   2 Hollós Ágnes 

5.a 18 3   2 Szegediné Huczek Katalin 

5.b 19 1   2 Reszlné Elek Henriette 

5.c 18 4   1 Lovász Noémi 

6.a 23 2   2 Hegyi Gabriella 

6.b 25 2   0 Eilerné Hollós Ildikó 

6.c 24 2   0 Ujvári Gábor 

7.a 22 2   0 Rácz Renáta 

7.b 23 1   2 Gurzó Lászlóné 

7.c 21 3   1 Darócziné Mátrai Enikő 

8.a 20 1 1 0 Daróczi Csaba 

8.b 18 0   1 Dudásné Kovács Erika 

8.c 18 0   1 Szűcsné Martin Erika 

 550 46 1 35 
 

     

 

  

Számított létszám: 597 
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Bontott csoportban oktatott tantárgyak:  

2-8. évfolyam: német nemzetiségi hagyományos nyelvoktató program 

1-8. évfolyam: testnevelés 

4-8. évfolyam: angol nyelv 

7-8. évfolyam: matematika 

4. évfolyamon: reál és természettudományi program 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

➢ 2022 nyarán a “B” épületben, a MEE beruházási pályázat keretében, felújításra kerültek 

a tantermek és a vizes blokkok. Az elektromos hálózat és a világítástechnika 

korszerűsítése megtörtént. A C épület tetőszigetelését elvégeztük. 

➢ Az iskola dísztermét soron kívül felújítottuk. 

➢ Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt folytatjuk a 2021. évben elkezdett, és a 

2022. évben folytatott energetikai korszerűsítésünket. Tudatosan gondolva a jövőre, 

hogy Iskolánk energia igénye tovább csökkenjen, és költségvetésünk továbbra is 

tartható maradjon. Az épületek külső hőszigetelése, az „A” épületet kivéve, nem 

megoldott. A megnövekedett gázenergia díjak miatt azon épületrészeknél, ahol nem 

található külső hőszigetelés, a fűtés számlák értékének csökkentése céljából az Iskola 

hőszigetelése elengedhetetlen. A tornateremnél található vizes blokkok (beleértve a 

zuhanyzók is) sem vizuálisan, sem használati szempontból nem felelnek meg egy 

modern iskola elvárásainak. A szennyvíz elvezető rendszer zártsága sem biztosított, 

használhatóságát korlátozza. A tornaterem esetében a folyamatos karbantartást és 

javítást igénylő fekete sugárzók helyett modern thermo-ventillátoros hőleadó rendszert 

szeretnénk kiépíteni, melynek a hőtermelését az „A” épületben megvalósítani kívánt 

hőszivattyúval oldanánk meg. Igy a teljes „A” épület energiaellátását gáz helyet 

megújuló energiával, hőszivattyúval oldanánk meg. 
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➢ Az irodák, ahol a tanulók szülei is megfordulnak szintén átalakításra szorulnak. 

➢ A jelenleg is egyeztetés alatt álló 2023-s évi MEE beruházási pályázat keretében az 

előbb említett beruházások mellett a „B” és „C” és „E” épület külső hőszigetelését is 

szeretnénk megoldani. 

➢ Fejlesztéseinket és beruházásainkat alapvetően továbbra is pályázati forrásból 

szeretnénk megvalósítani.  

➢ A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések biztosítottak. 

➢ Terveink között szerepel a MEE eszközfejlesztési pályázat keretében az iskolarádió 

korszerűsítése. 
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➢ Az intézmény képzési sajátosságai 

 

 Választható képzési formák az alapoktatáson belül: 

• Természettudományos és reál program 4. évfolyamon 

• Angol nyelvi oktatás 2. évfolyamtól 

• Német nemzetiségi nyelvoktatás 2-8. évfolyamon 

• Köznevelési típusú sportiskolai program 

• Emeltszintű idegen nyelvi (angol) oktatás 5-8. évfolyamon 

• Nívó csoportos matematika oktatás 7-8. évfolyamon 

Alapfokú Művészetoktatás tanszakai: 

• zene művészeti ágban: fafúvós, gitár, hegedű 

• kerámia, grafika 

• társastánc 

• fotó és film 

Az oktató-nevelő munkát segítő programjaink: 

• Sajátos nevelésű tanulók integrációja, 

• „Sakkpalota program” – képességfejlesztő foglalkozások 1-4. évfolyamon 

• Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület diákolimpiai és szabadidősport programjai 
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6. Nevelőtestületi és munkaértekezletek 

1. Augusztus 22.  9 óra  Munkaértekezlet   

Aktuális feladatok 

 

2. Augusztus 29.  9 óra  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

3. Augusztus 30. 8 óra               Tanévkezdő tréning     

      

4. Január 23. 13 óra   Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Félév értékelése  

 

5. Június 22. 8 óra   Év végi nevelőtestületi értekezlet 

 

Éves tanulmányi munka értékelése 

Munkaközösségek éves beszámolója 

(tanulmányi és pedagógiai munka elemzése, értékelése)  

Az intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus 

értékelő rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzése, értékelése.  

6. A tanév tartama alatt minden hónap első hétfőn, illetve ezen kívül esetenként 

(feladattól függően) – Kibővített vezetőségi értekezlet (körözvényben értesítés) 

Tagjai: Igazgató, helyettesek, munkaközösségek vezetői, iskolalelkész, DÖK vezető, 

intézmény önértékelési csoport vezetője,  

7. Minden hónap második hétfőjén nevelőtestületi megbeszélés 

8. Minden hónap harmadik hétfője alsós és felsős munkacsoportok programja 
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7. Bevonni tervezett külső (állami normatíván felüli) források 

 

 

Erasmus+ pályázat:  

A program általános célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén támogassa 

az emberek tanulmányi előmenetelét, illetve szakmai és személyes fejlődését az oktatás 

és a képzés területén Európában és Európán kívül.  Iskolánkban munkatársaink és 

tanulóink egyéni és csoportos mobilitásokat valósítanak meg, melynek keretében 

külföldi tanulási és/vagy szakmai tapasztalatokat szereznek. A program egyik fő célja a 

kulcskompetenciák és készségek fejlesztése elsősorban tanulmányi célú mobilitások 

segítségével. További fontos törekvés a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés 

erősítése az oktatási-képzési intézményekben, illetve a nyelvtanítás és nyelvtanulás 

fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása. 

➢ Erasmus+ 

KA1- Felelős: Szűcsné Martin Erika (záró beszámoló) 

➢ Erasmus+ 5 éves program 1. év (időközi beszámoló) 

Felelős: Szűcsné Martin Erika 

➢ Erasmus+ 5 éves program 2. év 

            Felelős: Hegyi Gabriella 

➢ Erasmus+ 5 éves program 2. évi diákutaztatás tervezett ideje: 

2023.március 20-26. 

            Felelős: Hegyi Gabriella 

➢ NTP-INNOV-22 „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő 

programok megvalósítása” 

Az NTP-INNOV-22 pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az 

Emberi Erőforrás  Támogatáskezelő nyílt pályázata az innovatív tanulási környezet 

kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósításának támogatására. A 

nyertes NTP-INNOV-22-0238-as pályázatnak köszönhetően a „Természettudományos 

tehetséggondozás - Kémia a természetben és az iparban” projekt 1.900.000 Ft 

támogatásban részesült. A pályázati összeget a 60 órás szakköri program és lazító 

programelemek megvalósításához szükséges eszköz-, anyag- és vegyszerbeszerzésre, 

jelentős részét utazásra fordítjuk. Családi nap, egészségnap, nyitott szakkör, 

üzemlátogatások, más intézményben végzett foglalkozások (Kutatók éjszakája, MVM 

Paksi Atomerőmű, Zsolnay és Mecseki bányászati múzeum), tanulmányutak/látóutak 
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(Pécs, Paks, Budai hegység) várnak a diákokra.                 

 Felelős: Dudásné Kovács Erika 

➢ EFOP - 3.3.7 – 17 pályázat fenntartása 

Felelős: Udvarhelyi Attila és Dely Zsuzsanna  

A pályázat keretében az informális és nem formális módszertan, tematika és tartalom 

fejlesztése történik a zene, a zenélés újszerű alkalmazása révén. Jelen pályázatunk 

esetében a fenti célok eléréséhez szükséges eszközök beszerzésén, illetve a 

pedagógusaink továbbképzésén kívül rendszeres műhelymunkákat tartunk, ahol a 

diákjaink megismerkedhetnek a kifejlesztendő módszertannal és annak 

hasznosíthatóságával.  A fenntartási időszakban 4db nem formális pedagógiai program 

megvalósítását végezzük, melyek az alábbiak:  

- Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásaink bővítését célzó feladatok, 

tevékenység módszertana  

- A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése módszertana  

- Alap és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése módszertana   

- Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi 

megvalósításának módszertana  

➢ Ökoiskola pályázat 

 

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az 

iskolákban és kollégiumokban történő megjelenése érdekében az oktatásért és a 

környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az Ökoiskola címet, 

melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el az intézmények. A Cím 

azon pályázó intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és 

mindennapi gyakorlatként, egész-intézményes módon foglalkoznak a 

környezettudatossággal, az egészségneveléssel, valamint a fenntarthatóságra és a 

globális felelősségvállalásra neveléssel is.   

Iskolánk első ízben 2018-ban pályázott az Ökoiskola címre, melyet sikerült is 

elnyernünk. 2021-ben már, mint újra pályázó intézmény tudtuk megújítani ezt a címet. 

Bízunk benne, hogy 3 év elteltével az Örökös Ökoiskola címet is sikeresen 

megszerezhetjük.        

 Felelős: Csápekné Deli Helga 
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➢ Tehetségpont akkreditáció 

 

A tehetségpont akkreditációja a tehetségpontok számára önmaguk, az általuk képviselt 

minőség felmérését és megmutatását teszi lehetővé. Célja, hogy a tehetségpont számba 

vegye, hol tart szervezetének, kapcsolatrendszerének építésében, a tehetségsegítő 

feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtésében.  

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a 2022/2023-as 

tanévben szeretné újra meghirdetni az akkreditációs lehetőséget a tehetségpontok 

számára. Mivel 3 évre szól az akkreditáció, a felülvizsgálat, vagyis az akkreditáció 

megújítása az idei tanévben esedékes. 

Felelős: Dudásné Kovács Erika, Szabadiné V. Erzsébet 

 

➢ Határtalanul- Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

 

A pályázati célnak megfelelően az alábbi program megvalósítását tervezzük: Partiumi 

magyar történelmi és irodalmi emlékhelyek meglátogatása. A partiumi magyarok 

életének, kultúrájának, múltjának és jelenének megismerése. A magyar vonatkozású 

történelmi és irodalmi emlékhelyek felkeresése (Nagykároly, Erdőd, Sarmaság, 

Somlyóujlak, Szilágysomlyó, Szilágylompért, Zsibó, Almásgalgó, Kolozsvár, Zilah, 

Nagyvárad, Nagyszalonta). Földrajzi szépségek, látványosságok megtekintése. A 

soltvadkerti és sarmasági iskola - mint testvériskola - tanulói közötti, kapcsolatrendszer, 

hatékony együttműködés továbbépítése, a szociális kompetencia, a magyarságtudat 

fejlesztése. A pályázat elbírálása még folyamatban van. Nyertes pályázat esetén az 

utazást tavasszal valósítjuk meg.   

Felelős: 7- es osztályfőnökk 

 

Egyházi pályázatok  

A fenntartó által kiírt pályázatok keretében iskolánk, az előző évekhez hasonlóan, két nagy 

pályázatot ad be idén is. A beruházási pályázat, amely az előzőekben kifejtésre került (4. pont 

- Tárgyi feltételek), a másik az eszközbeszerzési pályázat, melynek keretében iskolánk 

taneszközökre, informatikai beszerzésekre, tantermi bútorokra pályázik.  
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8. Nevelő- oktató munka eredményeinek, módszereinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, tervek 

Belső vizsgák: 

Tantárgyak:  Történelem és állampolgári ismeretek 

Matematika  

             Magyar nyelv és irodalom 

  Idegen nyelv/ Informatika 

Ideje: május  

Módja: órakeretek között 

Belső vizsga idegen nyelvi részének módosítása: azok a tanulók, akik sikeres szóbeli vagy 

komplex B1 nyelvvizsgát tesznek, mentesülhetnek a belső vizsga alól, 5-öst kaphatnak. 

(Belső vizsga szintje A2) Akik nyelvvizsgáznak, de sikertelenül, belső vizsgát tesznek. 

 

 

➢ Javítóvizsga: 

  2023. augusztus 22.       8 óra  

 

Országos mérések 

 

Bemeneti mérések szeptember 26- november 30. között 

➢ szövegértési, matematikai és természettudományi 

➢  kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. évfolyamon bemeneti idegen nyelvi 

mérés a 6. és a 8. évfolyamon 

- 8. évfolyam október 10-21 között; javaslat: október 12, 13.  

- - 6. évfolyam október 24- november 11.; javaslat: október 25., 26. 

➢ bemeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai 

kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő 

Időpontja: 2022. november 14-30. 
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Kimeneti mérések 2023. március 6. és 2023. június 9. között 

➢ 6-7-8. évfolyam kimeneti idegen nyelvi mérés 

➢ 4-5-6-7-8. évfolyam szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciákat 

vizsgáló 

Felelős: Hegyiné Szanádi Adrien 

➢ Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon 

2022. szeptember 19. és 2022. október 10. Között 

8.a - szeptember 20. 

8.b - szeptember 21. 

8.c - szeptember 22.  

(Informatika óra keretében) 

 Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet és 8. évfolyamos osztályfőnökök 

➢ Matalent7 – tehetségazonosító mérése 5. évfolyamon az OH szervezésében  

2022. szeptember 12- 16. 

Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ DIFER mérés az első évfolyamon (o. fők által jelzett tanulóknál) 

2022. okt. 14-ig felmérés elvégzése  Felelős: gyógypedagógusok 

2022. okt. 28-ig jelentés a Hivatalnak  Felelős: Dely Zsuzsanna 

 

➢ Országos mérés a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról  

5-8. évfolyamon 2023. január 9.- május 12. Felelős: Ujvári Gábor 

Feltöltés a NETFIT rendszerbe: 2023. június 15-ig.   

➢ Május 25-31.  2- 4. évfolyamon év végi mérés 

Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ Április:  Szülői kérelem és az idegen nyelvi és nemzetközi kapcsolatok  

munkaközösség által kidolgozott formában, tanító nénik javaslatát 

figyelembe véve az angol szakkör csoportjainak kialakítása a leendő 2. 

évfolyamra.  

➢ Május második hete  4. osztályosok idegen nyelvi szintfelmérője  
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➢ Május második hete  3. osztályosok angol felmérője (akik 2 éve tanulnak) 

 

➢ Április-Május:  a leendő első osztályosok testnevelésből való felmérése,  

a Sportiskolai csoport kialakítása végett    

Felelős: Ujvári Gábor és az egészségnevelési munkaközösség 

 

➢ Május hónapban:   4. évfolyamosok testnevelés - felmérése az 5. évfolyam 

csoportjainak kialakításához. Csoportnévsorok leadása. 

Felelős: Ujvári Gábor és az egészségnevelési munkaközösség   

➢ 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell 

vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra 

keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő 

kiváltásának módjait és dokumentálását. 

Témahetek  

➢ „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahete  2023. március 6-10. 

Felelős: Reszlné Elek Henriette  

➢ Digitális Témahét      2023. március 27-31. 

Felelős: Reszlné Elek Henriette 

➢ Fenntarthatósági Témahét    2023. április 24-28. 

Felelős: Dudásné Kovács Erika, Csápekné Deli Helga 

➢ Magyar Diáksport napja 

Felelős: Ujvári Gábor     2022. szeptember 30. 
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10. Esélyegyenlőség és különleges bánásmódot igénylő 

gyerekek, tanulók 

BTMN, SNI 

1. Ellátott tanulók száma: 

Osztályok BTMN SNI Összesen 

1. osztály 3 5 16 

2. osztály 5 5 23 

3. osztály 9 5 11 

4. osztály 6 10 8 

5. osztály 4 8 10 

6. osztály 2 6 4 

7. osztály 3 6 7 

8. osztály 2 2 4 

Összesen 35 47 82 

 

2. Tanulói csoportok: 

➢ Logopédia 

➢ Mozgásfejlesztő 

➢ Habilitációs 

➢ Integrált 

➢ Fejlesztő 

➢ Gyógytornász 

3. Tárgyi feltételek: 

Egy logopédiai szoba, egy mozgásfejlesztő terem, három csoportszoba van kialakítva a 

tanulóknak. Minden előírt felszerelés rendelkezésre áll. Az eszközöket folyamatosan 

bővítjük, cseréljük. Élünk minden pályázati lehetőséggel, mellyel a felszereltséget 

bővíteni tudjuk. 

 

4. Személyi feltételek: 

➢ A BTMN tanulók fejlesztését alsó tagozaton a tanítók, míg felső tagozaton a 

szaktárgyi megsegítését, a magyart és matematikát tanítók látják el. 
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➢ Az SNI tanulók ellátását, az integráció megvalósulásának elősegítését 

gyógypedagógusok végzik: 

Szabó Orsolya- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

Muskó Teréz Gabriella- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

Mészárosné Bélteki Mónika- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

Vikorné Csvila Ráhel – konduktor 

Szálas Márta - logopédus 

5. Feladatok 

➢ csoportok kialakítása és vezetése 

➢ órarend összeállítása 

➢ adminisztrációs feladatok: egyéni lapok, haladási napló  

➢ egyéni fejlesztési terv elkészítése- három hónapos bontásban 

➢ a fejlesztés értékelése, további fejlesztési területek meghatározása 

➢ a tanulókról értékelés készítése 

➢ kapcsolattartás a fejlesztett tanulók szüleivel, tanáraival tárgyilagos ismeretek 

nyújtása 

➢  az egyéni képességek és a tehetség kibontakozásának elősegítése 

➢ fejlesztő foglalkozások, integrált tanórák megtartása 

➢ kapcsolattartás a Szakszolgálatokkal 

➢ kontroll és új vizsgálat kérésének nyomon követése 

➢ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság helyi vizsgálatának 

lebonyolítása a kapott időpontban 

➢ Május 15.        Az SNI és BTMN tanulók kontrollpapírjának leadása 

  az alsós igazgatóhelyettesnek 

➢ Június 22. Az SNI- s és BTM- es tanulók kontrollpapírjának postázása a  

              bizonyítványok aláírását követően. 
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Az esélyegyenlőség színterei, intézményi sajátosságok 

Felelős: Szabó Orsolya, osztályfőnökök 

Intézményünk alapelve, hogy kerüljünk mindennemű hátrányos megkülönböztetést, illetve az 

egyenlő bánásmód elvének megfelelően vegyük figyelembe tanulóink egyéni sajátosságaikat. 

Törekszünk rá, hogy áthidaljuk az óvoda-iskola közötti átmenetet, biztosítsuk minden gyermek 

számára a fejlődésükhöz szükséges feltételeket, elősegítsük a szociokulturális hátterükből 

fakadó hátrányok leküzdését, növeljük a tanulás iránti motivációt különféle eszközökkel, 

ellássuk az egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztésüket, a bennük rejlő tehetség 

felismerését és kibontakoztatását.  

Célunk, hogy befogadó, diszkriminációmentes légkört biztosítsunk. Egyetlen gyermek se 

kerüljön hátrányos helyzetbe vallása, bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt. 

Ennek megfelelően biztosítjuk: 

• a kedvezményes vagy ingyenes étkezést,  

• a napközi, illetve tanulószoba lehetőségét,  

• a felzárkóztatást, 

• képességfejlesztést, 

• tehetséggondozást, mentorálást, 

• a speciális nevelési igénynek megfelelő ellátást, 

• tanulást segítő eszközöket, internetes hozzáférést az iskolai eszközökön 

• a busszal bejáró tanulók utazási felügyeletét. 

Intézményünk segíti az iskolai szociális segítő munkáját, rajta keresztül is kapcsolatot tart a 

gyermekjóléti intézménnyel.       

 Gyermekvédelmi feladatok ellátását intézményen belül egy fő főállásban alkalmazott 

gyógypedagógus végez, aki szintén része a jelzőrendszernek, nyomon követi a tanulási 

kudarcnak, nehézségnek kitett gyerekeket, kapcsolatot tart az iskola pedagógusaival, a 

gyermekvédelmi intézményekkel, szakértői bizottsággal, nevelési tanácsadóval.  

 A tanulmányi kudarc megelőzése érdekében családlátogatások során az osztályfőnökök 

megismerik a tanulók szociokulturális hátterét, személyes kapcsolatot alakítanak ki a tanulóval, 

illetve családjával. Negyedévi tájékoztatást nyújtanak a tanulmányi előmenetelről, amely célja 

a tanulmányi eredmények javítása, illetve a lemorzsolódás csökkentése.    

 Az esetleges lemaradások pótlása érdekében az alsó tagozatos osztályokban tanítók 
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kiscsoportos formában képességfejlesztő órákon foglalkoznak, míg a felső tagozaton szaktanári 

segítséggel vehetnek részt felzárkóztatáson.       

 A szaktanárok folyamatosan konzultálnak egymással, illetve a jelzőrendszer tagjaival 

is. Jelzéssel élnek a szülő felé, ha a tanulót érintő problémát tapasztalnak, de szükség esetén 

felveszik a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, gyermekorvossal, védőnői hálózattal, egyéb 

intézményekkel.          

 Igazolatlan hiányzást 10 óra elérésekor jelzünk a családsegítő szolgálat felé, illetve 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha a hiányzás továbbra is fennáll, vagy az igazolt 

hiányzások száma megközelíti a minimum hiányzások százalékát. A hiányzás hátterének 

feltárása, megszüntetése miatt felvesszük a kapcsolatot a körzeti gyermekorvossal. 

 Az egészségügyi ellátásokat, szűréseket a körzeti gyermekorvosok végzik szoros 

kapcsolatban állva a védőnői szolgálattal. Tájékoztatást adnak az esetleges felmentésekről, a 

gyermekek egészségügyi állapotát érintő változásokról (pl. gyógytestnevelés szükségessége).

 A tanulók egészségének megőrzésére, egészségtudatos nevelésére irányuló programok, 

pályázatok is megvalósulnak az intézményben, melyre külön munkacsoport is létesült. 

 A jogszabályi keretek betartását az intézmény vezetése ellenőrzi, felügyeli. 

 A tehetséges tanulókat különböző, az adott szakterülethez igazodó mérőeszközökkel 

azonosítják a szaktanárok. Fejlesztésükre a tanítási óra szervezése közben is figyelmet 

fordítunk differenciált oktatással, feladatokkal, illetve egyéb szaktárgyi eszközökkel. 

 A felkínált szakköri lehetőségek során a versenyekre való felkészítésük is megvalósul.

 A tehetségígéretes hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesen biztosítja az 

intézmény a művészeti oktatást.        

 A sajátos nevelési igényű tanulóknak is lehetőségük van versenyre való felkészülésre, 

illetve tehetségüket iskolai rendezvényeken, helyi versenyeken is megmutathatják. 

Kiemelt feladatok: 

• az iskolai lemorzsolódás csökkentése 

• tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

• szociális hátrányok enyhítése 

• szülőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás a gyermek iskolai haladásáról 

• pályaorientáció, továbbtanulásra való felkészítés 

• kapcsolattartás gyermekvédelmi intézményekkel, Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal, szakmai-és szakszolgálatokkal 
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• meglévő partneri kapcsolatok erősítése 

• tehetséggondozás 

Kapcsolattartás a családdal 

• A tanulók családi hátterének, szerkezetének, életmódjának, értékrendjeinek 

megismerése; 

• Szakmai segítségnyújtás a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási, tanulmányi 

problémák esetén; 

• Szülők bevonása az iskolai és nevelési feladatokba; 

• Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, magatartásának, szorgalmának 

alakulásáról 

• Megvalósulás színterei: családlátogatás, személyes beszélgetés, írásbeli tájékoztatás, 

nyílt nap, fogadó óra, szülői értekezlet 

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

• Jelzőrendszer működtetése 

• Esetmegbeszélések 

• Együttműködés a családgondozókkal 

Kapcsolattartás szakmai-és szakszolgálatokkal 

• Védőnői hálózat 

• Gyermekorvosok 

• Szakértői bizottság szakemberei 

• Nevelési tanácsadó munkatársai 

Kapcsolattartás a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

• Közös programok szervezése 

• Esetmegbeszélések 

Tehetséges tanulók megismerésének, gondozásának feladatai 

• Tehetséges tanulók felismerése 

• Érdeklődésének megfelelő szakkör kiválasztása 

• Versenyekre való felkészítés 
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Felzárkóztatás feladatai 

• Szociokulturális hátrányok csökkentése, kulturális rendezvényekre jutás támogatása 

• Tanulási motiváció megteremtése 

• Helyes tanulási módszerek kialakítása 

• Kommunikációs- és kapcsolatteremtési készség fejlesztése 

• Tantárgyi felzárkóztatás segítése 

• Normakövető magatartási szokások kialakítása 

• Tanórán kívüli programok szervezése 
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10. Pedagógusok előmenetele 

 

2022. évi minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok: 

1. Vincze Aliz: Ped.I.              Ped.II. 

2. Furákné Tóth Ildikó: Ped.I.              Ped.II. 

3. Nagy Melinda: Ped.I.      Ped.II. 
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11. Ellenőrzések 

Működést segítő ellenőrzések 

Pedagógiai dokumentáció és munka éves ellenőrzési terve 

Ellenőrzés területei Határidő  Ellenőrzés ideje 

  VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Dokumentumok ellenőrzése             

Tantárgyfelosztás augusztus 16. ig.           

Órarend augusztus 23. ig.           

Munkaközösségi munkatervek augusztus 31. igh. mkv.  mkv.  mkv.  mkv.  mkv. mkv. 

Éves munkaterv augusztus 31.  ig.          

Órabeosztás művészeti tagozaton szeptember 5.  ig.,tv.          

Tantermek órabeosztásai szeptember 9.  mkv.          

Teams felület csoportjai szeptember 9.  igh.          

Tanmenetek szeptember 14.  igh.          

Tehetséggondozói munkatervek szeptember 14.  igh.          

Diákönkormányzat munkaterve szeptember 14.  dökv.          

Szakkörök munkatervei szeptember 14.  igh.          

Tanszakon tanulók névsora szeptember 27.  ig.,tv.          

Osztályfőnöki tanmenetek, 

helyzetelemzések 

szeptember 27.  igh. 

mkv. 

         

Egyéni fejlesztési tervek szeptember 23.  igh.   igh.   igh.   igh. 

Személyi anyagok szeptember  gv.          

Tanulói határozatok szeptember  ig. 

igh. 

   ig. 

igh. 
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Mozanapló havonta, hónap végén igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Törzslapok  október 1.   igh.        igh. 

Önéletrajzok aktualizálása október 21.   igh.         

Hiányzás dokumentálása tárgyhónapot követő hónap 

első hete 

 igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Félévi értesítő, szöveges értékelés január 20.      ig. 

igh. 

     

Kirándulások tervezete  február  igh.          

Év végi bizonyítványok, 

törzslapok 

június 15.           ig. 

igh. 

Tanulói nyilvántartás október, havonta ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

Könyvtári nyilvántartás október   kt.         

Pedagógiai munka ellenőrzése             

Tanórák látogatása folyamatos  igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Napközis foglalkozások, 

tanulószoba 

folyamatos  igh.  igh.  igh.  igh.  igh.  

Új kollégák folyamatos  igh.          

Tanári ügyelet folyamatos  igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Egyéb ellenőrzés             

Tisztasági bejárások folyamatos            

Tantermi dekorációk, eszközök folyamatos            

Tanulói szekrények folyamatos            

Leltárellenőrzés, selejtezés folyamatos            

Technikai és ügyviteli dolgozók 

ellenőrzése 

folyamatos            
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Tanfelügyelet  

 

 

2022 őszén két OH-s intézményi tanfelügyelet várható: 

 

I201674F001T01 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2. 

Alapfokú művészeti iskola 

 

I201674F001T02 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2. 

Általános iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/tanfel/TanfelugyeletiEgysegek/I201674F001T01/Adategyeztetes
https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/tanfel/TanfelugyeletiEgysegek/I201674F001T02/Adategyeztetes
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12. Intézményi önértékelésből adódó feladatok 

 

Intézményi önértékelési csoport: Reszlné Elek Henriette, Hegyiné Szanádi Adrienn, Asztalos 

Olga, Sörfőzőné Haskó Ildikó 

A munkacsoport tagjai elkészítik a BECS éves munkatervét. Az éves munkatervben 

meghatározott ütemterv és az Önértékelési Kézikönyv útmutatásai szerint elkészítik a vezetői 

értékeléshez kapcsolódó intézményi önértékelési dokumentumokat. 

 

Önértékelési feladat Időpont Felelős 
Dokumentálás 

módja 
Megjegyzés 

Az Intézményi terv 

ütemezése 

2022. 

augusztus 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport, 

igazgató 

ütemterv  

Az Intézményi 

Önértékelési Csoport 

tájékoztatója a tantestület 

tagjainak 

2022. 

augusztus 

igazgató 

Önértékelési 

Csoport 

vezetője 

munkaterv  

Az Intézményi 

Önértékelési Éves Terv 

megvitatása, elfogadása 

2022.  

augusztus 

igazgató jegyzőkönyv 

munkaterv 

 

Az Intézményi 

Önértékelési Csoport 

tájékoztatója a Szülői 

Munkaközösség részére 

2022.  

október 

igazgató   

A pedagógusok 

önértékelése keretében a 

pedagógusok óráinak 

látogatása 

2022. 

szeptember-

október, 

felső 

tagozaton 

decemberig 

mk. vezetők. 

iskolavezetés 

jegyzőkönyv  

A pedagógusok 

önértékelése keretében a 

pedagógusok 

dokumentumainak 

elemzése 

2022. 

szeptember-

október 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport, 

megbízott 

pedagógusok 

jegyzőkönyv  

A pedagógusok 

önértékelése keretében 

2022. 

szeptember-

Intézményi 

Önértékelési 

jegyzőkönyv  
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interjú a pedagógusokkal  október Csoport, 

megbízott 

pedagógusok 

 

A pedagógusok 

önértékelése keretében 

kérdőív felvétele a 

pedagógusokkal, a 

mérési folyamat indítása 

2022. 

szeptember-

október, 

felső 

tagozaton 

december 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport és az 

érintett 

pedagógusok 

online kérdőív  

Önfejlesztési terv 

készítése 

2022. 

november, 

felső 

tagozaton 

2023. január 

Az érintett 

pedagógusok 

Önfejlesztési terv  

Az önértékelés 

jegyzőkönyveinek 

feltöltése az informatikai 

rendszerbe 

2022. 

november, 

felső 

tagozaton 

2023. 

februárig 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport 

Informatikai 

felület 

 

Jegyzőkönyvek feltöltése 

az informatikai 

rendszerbe 

2023. 

márciusig 

igazgató Informatikai 

felület 

 

 

Az ütemtervben szereplő időpontok tanév közben módosulhatnak az Oktatási Hivatal által 

jelzett időpontoknak megfelelően. 
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13. Egyéb, intézményi sajátosságból fakadó feladatok 

tervezése 

➢ Házi versenyek szervezésének alapszabálya: nem maradhat el tanítási óra, kivéve a 14 

órai foglalkozásokat. 

➢ Az osztálykirándulások 1 tanítási napon. A szülői értekezleteken az osztályfőnökök 

megbeszélik a kirándulások célját a szülőkkel, majd jelzik a tervezett időpontokat a 

vezetésnek. A kirándulások időpontját előre egyeztetni kell az igazgatóhelyettesekkel. 

A kirándulások szervezésénél, ill. megvalósításánál figyelembe kell venni az aktuális 

járványügyi helyzettel kapcsolatos jogszabályokat! 

Preferálják az osztályfőnökök az ingyenes utazási kedvezménnyel és belépőkkel járó 

programokat! A pályázatok megvalósítása nem osztálykirándulásnak minősül, melynek 

a költségvetése, időpontja a pályázat részét képezi.  

Határidő: szülői értekezletek utáni hét 

➢ Osztálytermek, szaktantermek kialakítása: folyamatos ellenőrzés 

➢ Tanmenetek leadása: szeptember 14. A munkaterveket elektronikus úton elküldeni 

az illetékes igazgatóhelyettesnek. 

A leadott tanmeneten túl az új jogszabályok szerint mindenkinek kell rendelkeznie az 

adott tanulócsoportra adaptált tanmenettel! Intézményellenőrzéskor kérik! 

➢ Munkatervek leadása: augusztus 31. 

(Munkatervek tartalmazzák azokat a versenyeket és azok várható költségét, amelyeket 

az OM támogat és tanulókat kívánnak indítani rajta. 

➢ Tantermekre órabeosztás kifüggesztése: szeptember 9. 

  Felelősök: osztályfőnökök, szaktanterem vezetői 

➢ TEAMS felület csoportjainak létrehozása: szeptember 9.  

➢ Szakkörök: jelentkezési lapon a szülő írásos nyilatkozatával lehet jelentkezni. 

(Énekkar 1, népi zenekar, természettudományi, nyelvi, középiskolai előkészítők, 

robotika, nyelvvizsga-előkészítők, atlétika) 
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Korrepetálási és tehetséggondozói csoportok indítására történjen igényfelmérés 

időponttal együtt! Osztályfőnökök feladata. Határidő: a szeptemberi szülői értekezlet 

után. 

- Szakköri jelentkezések előre elkészített nyomtatványon. 

- A meghirdetett szakkör időpontját is a nyomtatványon jelezzék előre a 

szakkörvezetők.  

- szeptember 9. szakköri lehetőségek kihirdetése 

- szeptember 16. szakköri jelentkezések 

- szeptember 21. szakköri óraigények leadása tanulók névsorával 

- szeptember 23. szakköri munkaterv leadása  

    Felelősök: Furákné Tóth Ildikó, alsós pedagógusok,  

   szakkörvezetők 

➢ Törzslap megnyitása: október 1. A digitális naplóban a törzslapszám bevezetése, 

osztálynapló sorszámának ellenőrzése. Évközi változások jelzése és egyeztetése az 

iskolatitkárral, ill. a távozások és érkezések vezetése a kinyomtatott naplóban 

hivatalos záradékkal. A változások vezetése az elektronikus naplóban és a 

törzslapon!

➢ Alsó és felső tagozaton nívócsoport, csoportbontás tanulói névsorának ellenőrzése a 

Mozanaplóban: augusztus 28. Ezt követően a változásokat emailben jelezzék az 

igazgatóhelyetteseknek. 

Felelősök: munkaközösségek vezetői, érintett pedagógusok 

➢ Üzemlátogatások, jutalom kirándulások tervezése. Lehetőleg délutáni sávban való 

tervezése volna a legideálisabb! Ne mindig ugyanaz az évfolyam hiányozzon az 

áprilisi- májusi időszakban.  

 

➢ Kiemelt feladat: a pedagógus életpályamodell folyamat: 

➢ a belső ellenőrzési és értékelési rendszer felülvizsgálata/bevezetése és 

működtetése 
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➢ az óralátogatási gyakorlat folytatása és dokumentálása 

➢ az előre egyeztetett vezetői/ munkaközösség-vezetői óralátogatásokhoz 

óraterv leadása, majd reflexió írása és leadása 

➢ Minősítési eljárás 

Felelős: vezetőség, munkaközösség- vezetők  

➢ Egyházi iskolával kapcsolatos tantárgygondozói alkalmakon való részvétel, feladatok 

➢ A tanuló szocioökonómiai hátterének minél jobb feltárása és a családdal való minél 

sikeresebb együttműködés céljából családlátogatáson keresi fel osztálya tanulóit és 

szüleit. Ezt a feladatát megbízásának első évében elvégzi, ha a szülők erre nyitottak, 

illetve szükség esetén igénybe véve a családsegítő szolgálat segítségét. A további 

években újabb családlátogatásra problémás esetekben kerül sor. 

➢ Digitális napló használata 

➢ 1. évfolyamos tanulók felmérése 

➢ Hátrányos helyzetű tanulók integrációja 

➢ Kompetencia alapú oktatás programjának folytatása, fenntartása  

➢ Számonkérés a tanuló egyéni haladási ütemének figyelembevételével 

➢ Europass önéletrajz elkészítése, ill. frissítése. 

Szakmai önéletrajz késztése kb. 1 oldal terjedelemben (Ne az életrajzi adatok ismétlése 

legyen!) Leadása az igazgatóhelyetteseknek elektronikus úton. Határidő: október 22. 

➢ Innovációk megvalósítása 

➢ Pályaorientációs rendezvények október- november  

Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

➢ Óvoda- iskola átmenet március-április 

Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ Versenyeredmények leadása Trappné Molnár Ildikó. 

➢ Események sajtófelelősei: Nagy Melinda, Furákné Tóth Ildikó, Nagy Zoltán 

➢ Az iskolai honlap működtetéséért felelős: Gál Tamás 

➢ Iskola honlapjára rendezvények anyagának leadásáért felelős a Furákné Tóth Ildikó, 

Dely Zsuzsanna, Gál Tamás 

➢ Diákügyelet, faliújság, iskolarádió: Furákné Tóth Ildikó, Nagy Melinda 

➢ Színházlátogatások szervezése felelős: Rácz Józsefné, Szegediné Huczek Katalin 

➢ Minden iskolai rendezvény forgatókönyve, két héttel a rendezvény előtt a 

tanárikban kerüljön kifüggesztésre! 
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➢ 1. osztályosok beiskolázási üteme 

- április  óvodai szülői értekezletek a beiskolázásról 

„Iskolába hívogató” rendezvény 

- április 20-21. 1. osztályosok beíratása; DSE tagdíj befizetése 

Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ A 8. évfolyamon tanító szaktanárok óralátogatása a 4. évfolyamon, március- április 

folyamán. Az erről készült hospitálási napló leadása a felsős igh.- nek.  

Határidő: május 4.   

 

➢ Április 28. 4. osztályos szociometria leadása digitális formában az alsós igh.- nek 

Felelősök: 4.- es osztályfőnökök. 

➢ A művészeti iskola tanárai segítenek tanulókat felkészíteni műsorokon, programokon 

történő szereplésre. A kollégák egyeztessenek a szerepléssel kapcsolatosan. 

➢ Erasmus+ pályázat megvalósítása: tanári, tanulói mobilitás  

➢ A Szilády Áron Gimnáziummal kötött megállapodás szerint éves szinten 3 

alkalommal, 8:00 tól 4 tanítási órán való részvétel 7. osztályosoknak a projekt 

keretében.  Időpontok: november 23., február 21., május 16. 

Felelős: Dudásné Kovács Erika 

➢ Egészségnap Felelős: Dudásné Kovács Erika és MTMI munkaközösség 

➢ Boldogiskola témakörei havonta: 

 

➢ szeptember: Hála 

➢ október: Optimizmus 

➢ november: Társas kapcsolatok ápolása 

➢ december: Jó cselekedetek 

➢ január: Célok elérése 

➢ február: Megküzdés 

➢ március: Apró örömök 

➢ április: Megbocsátás 

➢ május. Fenntartható boldogság 

Felelős: Hollós Ágnes, Kárászné Németh Anita 
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14. Intézményi munkaterv havi bontásban 

 

*iskolai *egyházi *művészeti 

 

Dátum Esemény Felelős 

Augusztus 31. Tanévnyitó  
4. és 6. évfolyam  

Kárászné Németh Anita 

Szeptember 11. Tanítás kezdete a művészeti tagozaton Művészetoktatás tanárai 

Szeptember 12-

16.  

MaTalent7 tehetségazonosító mérés 5. 

évfolyamon 
Dely Zsuzsanna 

Szeptember 16-

17. 
Szüreti napok Kárászné Németh Anita 

Szeptember 24. 

930 - 17h 

Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója 

HUNGEXPO C pavilon (1101 Budapest, 

Albertirsai út 10.) 

 

Szeptember 30. Magyar Diáksport napja Ujvári Gábor 

Szeptember  Magyar népmese napja Nagy Melinda, Szegediné 

Huczek Katalin 

Október 3. Zenei világnap – megemlékezés az áhítat keretében Darányiné Haris Gabriella 

Október 6. Osztályszintű megemlékezés 

Iskolarádión keresztül 

 

Osztályfőnökök 

Furákné Tóth Ildikó 

 

Október  72 óra kompromisszumok nélkül László Lajos Gergely 

Október közepe Pályaválasztási kiállítás a 8. évfolyamnak Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Október 21. 

Október 21. 

17.00 óra 

Iskolai megemlékezés: október 23. 

Városi ünnepség iskolai műsorral 

8. évfolyam- Daróczi Csaba- 

Dudásné Kovács Erika - 

Nagy Melinda 

Október 28. “Gyalog jöttem iskolába”  Judák-Vas Anikó, 

Diákönkormányzat 

Október 31. Reformáció  

Október “Mezei pocok “– mezei futóverseny Takács Gyula 

November 1. Mindenszentek ünnepe  

November 21. Diák csendes nap (de.) - Pedagógus csendes nap 

(du.) 

László Lajos Gergely 

November 11. Márton- napi délután 17 órától   László Lajos Gergely 

November 14. 

14h 

Alsós versmondó  

Téma: Iskola 

Vincze Anett 

2. évfolyam 

November 17. 

  

Felsős versmondó 

Téma: Petőfi Sándor 

Szegediné Huczek Katalin 
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November 21. Módszertani ötletbörze angol és némettanárok 

részére 

Szűcsné Martin Erika  

December 16. Adventi hangverseny Soltiné Samu Zsuzsanna 

December  Táncos karácsonyi műsor  

December 21. Karácsonyi műsor az egész iskolának László Lajos Gergely 

4. évfolyam 

Január 6. Vízkereszt  

Január  Ökumenikus imahét  

Január 18. 14h Félévi osztályozó Dely Zsuzsanna  

Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Január 23. Kultúra napi kiállítás Furákné Tóth Ildikó 

Daróczi Csaba 

Február 10. Témanap: Iskolai farsang (5 tanítási óra)  

Február  Szülők bálja  

Február  Tanszaki meghallgatások: gitár, fafúvó, hegedű 

tanszak 

Horváth József, Soltiné Samu 

Zsuzsanna, Fehér Fedoszja 

Február  Társastánc tanszak félévi bemutató  Szőke Vivien 

Február 22 Zeneország - projektnap Udvarhelyi Attila 

Február 27.  A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emlékezés 

Furákné Tóth Ildikó 

Február Látogatás a kecskeméti Mercedes –gyárban a 7. 

osztályosoknak (amikor időpontot kapnak) 

Eilerné Hollós Ildikó 

Február 22. Hamvazószerda   

 Böjti vasárnapok  

 Böjti iskolarádió László Lajos Gergely 

Március 14.  Iskolai megemlékezés 6.évfolyam Eilerné Hollós 

Ildikó, Hegyi Gabriella, 

Ujvári Gábor 

Március 22. Víz világnapja (NTP-INNOV-22 pályázat) Dudásné Kovács Erika 

Március vagy 

április 

Egészségnap - projektnap (NTP-INNOV-22 

pályázat) 

Dudásné Kovács Erika 

Április 24-25. Tavaszi művészeti Napok (kiállítás, táncgála, 

hangverseny) 
AMI tanszakvezető 

Április Régiós Intézményvezetői Konferencia Udvarhelyi Attila 

Április 9- 10. Húsvét  

Április 14. Pedagógus csendes nap  László Lajos Gergely 

Április Leendő első osztályosok felmérése testnevelésből Ujvári Gábor 

Április 20-21. 1.osztályosok beiratkozása Dely Zsuzsanna, 

iskolatitkárok 

Április 22. Föld napja (NTP-INNOV-22 pályázat) Dudásné Kovács Erika 
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Április 

Nov. Jan. Febr. 

Márc.  

Iskolába hívogató a nagycsoportosoknak 

Iskolába hívogató kiterjesztése 1 órás komplex 

foglalkozással az évszakhoz, hónaphoz 

kapcsolódó témában 

 

4. évfolyamon tanítók 

Május 12. Országos mérés a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról 5-8. évfolyamon 

NETFIT 

Ujvári Gábor 

Május  4.évfolyamosok felmérése testnevelésből testnevelők 

Május 2-13. Anyák napja alsóban  

Május 18.  Mennybemenetel  

Május 22. Diák csendesnap László Lajos Gergely 

Március vagy 

április 

Egészségnap Dudásné Kovács Erika  

Judák-Vas Anikó 

Május  Országos mérés  Hegyiné Szanádi Adrien 

Május 28- 29. Pünkösd  

Május Hegedű hangverseny Fehér Fedoszja 

Május  Hegedű, fafúvó, gitár, szolfézs tanszak vizsga AMI-s tanárok 

Május  Táncos évzáró Szőke Vivien 

Június 3. Nemzeti Összetartozás Furákné Tóth Ildikó 

iskolarádión keresztül 

Június 1. hete Évzáró műsor alsó tagozaton  

Június  Előzetes beiratkozás az alapfokú 

művészetoktatásra 

Udvarhelyi Attila 

Június 13. 14h Év végi osztályozó Dely Zsuzsanna  

Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Június 16. 18h Ballagás 7. és a 6. évfolyam 

Június 21. 18h Tanévzáró 1. és 5. évfolyam és AMI  

Asztalos Olga 

Augusztus 31. Tanévnyitó  3. és 6. évfolyam  

Mészárosné Bélteki Mónika 

 Előadások szülőknek, tanulóknak Eilerné Hollós Ildikó 
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• Péntek délutáni iskolai, területi szintű rendezvényt, versenyt nem szervezünk! 

• Osztályrendezvények max. 17 óráig tarthatnak! 

• Különböző szereplésekre a próbák rendje (művészeti tagozatra is érvényes): 

• Óraközi szünetekben nincs próba. 

• A tanítási órákat érintő próbákat, 2 héttel a rendezvény előtt forgatókönyvvel és 

tanulói névsorral kifüggesztve, az igazgatóhelyettessel előzetesen egyeztetve 

engedélyeztetni kell, és kizárólag a nagy rendezvényekre érvényes. (pl. adventi 

hangverseny) 

• A tanulók szabadidejében tervezett próbáknál figyelembe kell venni a tanulók 

terhelhetőségét. 
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Az alapfokú művészeti iskola programjai (Dunántúli Tagozat) 

 

 

Év Hónap 
Pontosított 

dátum 
Tevékenység 

2022 Szeptember     

      Beiratkozás 

    24 Geresdlaki gőzgombóc fesztivál fellépés 

2022 Október     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      Akasztói workshop rendezése 

2022 November     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      Pécsi workshop rendezése 

2022 December     

    5-7 Mikulás napi fellépések a telephelyeken 

    19-21 
Karácsonyi napi fellépések a 

telephelyeken 

2023 Január     

      Félévi vizsgák a telephelyeken 

      Akasztói szülők-nevelők bálja fellépés 

      magyarbóly szülők-nevelők bálja fellépés 

2023 Február     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 
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Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      Jótékonysági gála rendezése (Almamellék) 

2023 Március     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Hátrányos helyzetű település felkeresése 

(1. falu) 

      
Hátrányos helyzetű település felkeresése 

(2. falu) 

2023 Április     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Hátrányos helyzetű település felkeresése 

(3. falu) 

      
Pécsi művészeti iskolás táncverseny 

rendezése 

2023 Május     

      
Művészeti Iskolás társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      
Országos klubközi társastáncversenyek 

(hétvégente) 

      Év végi vizsgák a telephelyeken 

2023 Június     

      2023/2024 évi beiratkozás 

2023 Július     

      Akasztói tábor (napközis) 

      Almamelléki tábor (napközis) 
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15. A munkaterv elfogadása, legitimáció 

 

1. Elfogadás 

➢ A munkatervi célkitűzéseket a Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat 

megismerte, azzal egyetértettek, elfogadták. 

➢ Az intézmény nevelőtestülete a 2022/2023- as tanévre szóló munkatervet a 

2022. augusztus 29-i ülésen elfogadta. 

 

 

2. Érvényesség, hatályosság 

➢ Az elfogadott munkaterv 2023. augusztus 31- ig érvényes. 

➢ Hatálya az intézmény valamennyi tanulójára és alkalmazottjára kiterjed.  

 

 

3. Nyilvánossága 

➢ Az eredeti példány a mellékletekkel az intézmény igazgatójánál található. 

➢ A munkaterv nyilvános, betekintésre megtalálható az igazgatóhelyetteseknél és 

az iskola honlapján. 

 

 

2022. augusztus 31. 
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Munkaközösségek:  

 

a) Osztályfőnöki    

munkaközösségvezető: Eilerné Hollós Ildikó 

b) Kulturális       

munkaközösségvezető: Szegediné Huczek Katalin 

c) MTMI (Matematikai, Természettudomány, Műszaki és Informatikai) 

munkaközösségvezető: Dudásné Kovács Erika 

d) Idegen nyelvi és nemzetközi kapcsolatok 

munkaközösségvezető: Szűcsné Martin Erika 

e) Egészségnevelés 

munkaközösségvezető: Judák- Vas Anikó 
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a) Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2022/2023. 

 

 

„A hittel való hozzáállás nem aggódik, nem izgul, 

és nem fél a holnaptól, mert tudja, akárhova is kell 

mennie, akár a holnap ismeretlenjébe is, Jézus ott 

van vele.” (Joyce Meyer) 

 

 

 

ÉVES MUNKATERV 

 
 

 
 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 
 

 

 

2022-23. TANÉV 
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Az osztályfőnöki munkaközösség a 2022-23-as tanévben 26 fővel dolgozik.  

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Asztalos Olga 1. a 

Sörfőzőné Haskó Ildikó 1. b 

Kőszeginé Marosi Judit 2. a 

Mészárosné Bélteki Mónika 2. b 

Vincze Anett 2. c 

Csápekné Deli Helga 3. a 

Judák-Vas Anikó 3. b 

Hollósné Zsikla Judit 3. c 

Kévés Rózsa 3. d 

Fejesné Császár Éva 4. a 

Bezsenyi Orsolya 4. b 

Kárászné Németh Anita 4. c 

Hollós Ágnes 4. d 

Szegediné Huczek Katalin 5. a 

Reszlné Elek Henriette 5. b 

Lovász Noémi 5. c 

Hegyi Gabriella 6. a 

Eilerné Hollós Ildikó 6. b 

Ujvári Gábor 6. c 

Rácz Renáta 7. a 

Darócziné Mátrai Enikő 6. b 

Gurzó Lászlóné 7. c 

Daróczi Csaba 8. a 

Dudásné Kovács Erika 8. b 

Szűcsné Martin Erika 8. c 

Szabó Orsolya, gyógypedagógus 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség célja:   
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Az osztályfőnöki munka koordinálása, adminisztrációja mellett különböző közösségfejlesztő 

programok és kirándulások szervezése tanulóinknak, mely közösség építésén túl hozzájárul 

személyiségük széleskörű fejlődéséhez.  

Kiemelt célunk még, hogy tanulóink ismeretei bővüljenek az őket körülvevő világról, esetleg a 

rájuk leselkedő veszélyekről. Különböző, adott életkort érintő felvilágosító előadások 

megszervezése és lebonyolítása meghívott szakemberek segítségével történik. Nagyon fontos 

célunk még a szülőkkel való kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, 

illetve az esetlegesen felmerülő problémákról. Igyekszünk a szülők számára is előadásokat 

szervezni – az aktuális problémákat és az adott életkort érintő – témákban.  

 

 

Feladataink a 2022-23. tanévben: 

 

1. Az osztályfőnöki munka tervezése év elején minden osztályfőnök kiemelt feladata, 

melynek segítségével képet kapunk az osztály összetételéről, szerkezetéről, felelősi 

rendszerről, és amely alapján megvalósulnak az adott évre tervezett feladatok, 

közösségépítő programok. (felelős: osztályfőnökök) 

 

2. Minden évben nagy feladat és kihívás minden pedagógus számára a tanulásban 

alulmotivált tanulók, illetve a magatartás problémás tanulók kezelése. Az EPSZTI 

ajánlására az evangélikus iskolák a 2022-23. tanévben fontos, kiemelt feladatuknak 

tekintik és nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai bántalmazás megelőzésére és 

intervenciójára. Az általuk küldött módszertani anyagban, melynek címe Zárókő, 

konkrét ajánlásokat, ötleteket kapnak az osztályfőnökök az iskolai bántalmazás 

megelőzéséhez, illetve kezeléséhez. Ebben a feladatban nagy segítségünkre van még 

Csóka Efraim missziós lelkész, metálhigiénés szakember, a Kikötőpont Mentálhigiénés 

Egyesület elnöke. Efraim a programban résztvevő felsős osztályközösségek számára 

csoportos foglalkozásokat tart meghatározott tematika alapján. Ezek a foglalkozások 

elsősorban preventív jellegűek, erősítik a közösséget. Középpontban van a keresztény 

értékrendű lelkigondozás, egymás elfogadása, önismeret fejlesztése, pozitív 

életszemlélet kialakítása. Preventív jellege mellett természetesen szükség esetén az 

adott csoportban a meglévő bántalmazás kezelését, megoldását is végezzük a szakember 

segítségével. 

Alsó évfolyamos osztályainkban segítségünkre van a Családsegítő és Lenhardtné 
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Monda Margit óvodai és iskolai szociális segítő, aki egyben összekötő szerepet tölt be 

intézményünk és a helyi Családsegítő Szolgálat között. Felmerülő problémák esetén 

hozzájuk is fordulunk segítségért, illetve a problémák megoldása érdekében az 

esetmegbeszélések résztvevői is vagyunk. (felelős: Eilerné Hollós Ildikó, 

osztályfőnökök)  

 

3. Az osztályfőnökök minden évben szerveznek tanulmányi kirándulást, a kiránduláson 

való részvétel önköltséges.  Ezért igyekszünk az olyan programokat, utazási 

lehetőségeket preferálni, melyek költsége a szülők számára elfogadható. A kirándulás 

helyszínét és időpontját az évfolyamok közösen határozzák meg az aktuális tanévben. 

A kirándulás lebonyolítására 1 tanítási nap vehető igénybe, ha az adott osztály 90 %-a 

részt vesz. (felelős: osztályfőnökök) 

A hetedikes osztályfőnökök még az előző tanév végén elkészítették a „Határtalanul” 

pályázatot. A pályázat még elbírálás alatt van, nyertes pályázat esetén az erdélyi 

Sarmaságra utaznak 39 hetedikes tanuló részvételével. (felelős: a hetedikes 

osztályfőnökök)  

 

4. A tanulmányi osztálykiránduláson túl számos egyéb program szervezésével segítik az 

osztályfőnökök a közösségépítést. Ezek szervezése fakultatív, az osztályfőnök az 

osztállyal közösen tervezi év elején. Ezek a következők lehetnek: karácsonyi parti, 

Mikulás napi színház, biciklitúra, színházlátogatás, múzeumlátogatás, családi nap, 

„mosolygós délután”, osztály délután. Ezekre az alkalmakra igénybe tudjuk venni a 

városunkban újonnan kialakított ifjúsági közösségi házat. (felelős: osztályfőnökök) 

 

5. Iskolánkban már több éve működik alsó tagozaton a „Boldog Iskola” program, mely 

szintén pozitív értékeket közvetít a tanulók felé. Segít egymás elfogadásában és 

megbecsülésében. (felelős: a negyedik évfolyamon tanítók) 

 

6. Egész éves feladatunk az SNI-s tanulók gondozása, fejlesztési terv elkészítése, 

folyamatos egyeztetés a gyógypedagógusokkal (felelős: osztályfőnökök, 

gyógypedagógusok) 

 

7. Egyházi iskolánkban fontosnak tartjuk a karitatív tevékenységet, az önzetlen 

segítségnyújtást. Erre ad jó alkalmat „72 óra kompromisszumok nélkül” programon 
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való aktív részvétel. Az osztályfőnökök a tanulókkal közösen döntik el, milyen karitatív 

tevékenységet szeretnének vállalni. (felelős: osztályfőnökök) 

 

8. Egyházi iskola lévén, minden évben tartunk Csendes napot, melyen a    keresztény 

szellem megőrzésén és Istenre való figyelésen túl közösségerősítő programokat is 

szervezünk. (felelős: László Lajos, Eilerné Hollós Ildikó, osztályfőnökök) 

 

9. A tanév folyamán tervezünk egy szakmai programot is a munkaközösségi tagok 

számára, melyet az aktualitásokat és igényeket figyelembe véve fogunk megszervezni. 

 

10.  A rendszeres könyvtárlátogatás segít kialakítani a tanulókban az olvasás igényét és 

szeretetét. Az iskolai könyvtárban havonta 1 alkalommal minden osztály részt vesz 

könyvtári órán. Ennek időpontját minden pedagógus egyezteti Nagy János 

könyvtárossal. (felelős: könyvtáros, pedagógusok) 

 

11.  Az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segíti a 8. évfolyamon tanítók hospitálása 4. 

évfolyamon. 

 

12.  A műsorok, rendezvények szervezését a kulturális munkaközösséggel összehangolva 

valósítjuk meg. Iskolánkban minden évben meghitt keretek között ünnepeljük a 

karácsonyt. Az évnyitón és az évzárón is műsort adunk, valamint aktív részesei vagyunk 

a városi rendezvényeknek is.  

 

Ünnepeink, megemlékezéseink: 

 

Iskolai évnyitó - (felelős: 4. és 6. évfolyam) 

Október 23. városi megemlékezés - (felelős: 8. évfolyam) 

Karácsony - (felelős: hitoktatók, 4. évfolyam) 

Március 15. városi szintű megemlékezés - (felelős: 6. évfolyam) 

Anyák napi, vagy osztály évzáró műsor alsó tagozaton – (felelős: osztálytanító) 

Ballagás – (felelős: 7. évfolyam) 

Iskolai évzáró - (felelős: 1. és 5. évfolyam) 

Farsang: a farsangot iskolai szinten alsó és fölső évfolyamon osztályokban         

ünnepeljük. A kijelölt napra az osztályok előzetesen választanak maguknak egy témát, 
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mely alapján mindenki elkészíti a jelmezét, és azon a napon abban a jelmezben jön 

iskolába. A nap folyamán farsanggal kapcsolatos témákat dolgoznak fel a gyerekek az 

osztályfőnökeikkel. Nem maradhat el a farsangi fánk sem! (felelős: Eilerné Hollós 

Ildikó, osztályfőnökök) 

 

13.  Az adventi időszakban kicsit elcsendesedünk. Magunkra, társainkra és családunkra 

figyelünk, várjuk Jézus születését. Az idén is „kinyitjuk szívünket” egy-egy apró 

figyelmességgel, jó cselekedettel társaink, vagy családunk felé. A „Nyisd ki a szíved” 

adventi naptárat a fölsőben az aznapi apró feladatokkal, figyelmességekkel a bejárat 

melletti faliújságon találhatjuk. Alsó évfolyamon pedig az alsó aulában. (felelős: Eilerné 

Hollós Ildikó, osztályfőnökök) 

 

14.  Az iskolai munka mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy tanulóink megismerjék 

lakóhelyük infrastruktúráját, ezért szervezünk számukra üzemlátogatást. Ezek az 

üzemlátogatások felső tagozatban segítik tanulóink pályaválasztását is.  (felelős: Eilerné 

Hollós Ildikó, osztályfőnökök) 

 

Tervezett, ajánlott látogatások évfolyamok szerint: 

 

1. évf. – Rendőrség 

2. évf.  – Tűzoltóság 

3. évf.  – „Soltvadkert” projekt keretein belül borászati üzem  

4. évf. – Pékség 

5. évf.  – Műanyag üzem Soltvadkerten 

6. évf. – Frittmann-Borászat/ Lantos Borászat vagy Protokon 

7. évf.  – Mercedes-Benz (Kecskemét) 

8. évf. – pályaválasztási kiállítások megtekintése 

 

15.  A közösségépítés, közös programokon túl előadásokat is szervezünk tanulóink 

számára különböző szakemberek részvételével. Ezek célja ismeretek átadása, bővítése 

egy adott tanulókat érintő témában.  

 

• Egészségügyi felvilágosító előadások: egyre nagyobb szükség van az egészségügyi 

felvilágosító előadás tartására. Tapasztalataink alapján a gyerekek többsége elég 
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felvilágosult a témában, de ismereteik pontatlanok, felszínesek, illetve hiányosak. 

Ezeket az előadásokat évfolyamonként külön lányoknak és fiúknak a védőnővel előre 

egyeztetett témákban tervezzük. (felelős: Eilerné Hollós Ildikó, védőnők) 

 

Az előadások témái:  

 

          4. évfolyamos lányoknak: Serdüléssel járó testi változások, tisztálkodás 

5. évfolyamos lányoknak és fiúknak külön: Serdüléssel járó testi változások, 

tisztálkodás 

6. évfolyamosoknak: Káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizmus 

7. évfolyamos lányoknak és fiúknak külön: Szexuális felvilágosítás és fogamzásgátlás 

8. évfolyamos lányoknak és fiúknak külön: Nemi úton terjedő betegségek  

 

• Egyik legnagyobb fiatalokra leselkedő veszély a drogfogyasztás. Minden évben 

szakembert hívunk, aki DROG-prevenciós előadás keretében ad tájékoztatást a 

drogokról a hetedik osztályosok számára. (felelős: Eilerné Hollós Ildikó)      

 

• Sajnos a technika fejlődésével, az internetes világ kiszélesedésével, az információk 

korlátlan és ellenőrizhetetlen áramlásával egyre több veszély leselkedik a mai fiatalokra, 

gyerekekre sajnos már kisiskolás korban is. Gyakran a szülők sincsenek tudatában, 

milyen veszélyes, ha a kisiskolás korú gyermeke kontroll nélkül használhatja az 

internetes platformokat. Sajnos az internetes oldalak nem megfelelő használata során 

felmerülhet bűncselekmény elkövetése, mellyel nincsenek is tisztában a tanulók. 

Meghívott szakértőnk bűnmegelőzés céljából, preventív jelleggel internetes közösségi 

oldalak célszerű használatáról tart előadást a hatodik évfolyamosoknak. (felelős: Eilerné 

Hollós Ildikó) 

 

16.  Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra is. 

Fontosnak tartjuk, hogy nekik is különböző gyermeküket érintő témákban segítséget 

nyújtsunk. Ezeket az előadásokat mindig összevont szülői értekezlet keretében tartjuk, 

mert az a tapasztalatunk, hogy így többen jönnek el, mintha egy külön meghirdetett 

alkalom lenne. Ebben a tanévben a következő előadásokat szervezzük a szülőknek: 
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• Mezőfi-Horváth Antónia klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tart előadást az 

első évfolyamos szülőknek a túlzott tv-zés és az „okos eszközök” túlzott használatáról 

és gyermekekre kifejtett káros hatásairól. Előadásában rávilágít a szülők felelősségére 

is ebben a témában.  

 

• A kamaszkort túl kell élni gyereknek és szülőnek egyaránt. Ebben szeretnénk segítséget 

nyújtani a hatodik évfolyamos szülőknek. Ugyancsak Mezőfi-Horváth Antóniát hívjuk 

az előadás megtartására.  

 

• DROG-prevenciós előadást nem csak a hetedikes tanulóknak szervezünk, hanem a 

szüleiknek is. Fontosnak tartjuk ebben a témában a szülők felvilágosítását is, hiszen 

egyre több fiatalt ragad magával ez a káros szenvedély, és sajnos a kábítószerrel való 

találkozás egyre hamarabb érkezik el a fiatalok életében. Ezért az előadást a hetedikes 

tanulóink szülei számára is megszervezzük. 

 

• Az iskolai bántalmazás, mint jelenség sajnos egyre elterjedtebb napjainkban. Csóka 

Efraim nem csak osztályközösségekben végez preventív munkát. A hetedik 

évfolyamosok szüleihez is meghívjuk őt egy előadás megtartására. Ebben az előadásban 

a bántalmazásra utaló jelekről, beszélgetés fontosságáról, a megoldást segítő 

lehetőségekről beszél. 

 

17.  A folyamatos kommunikációt nagyon fontosnak tartjuk a család és az iskola között. Az 

iskolai létszámcsökkenés megelőzése érdekében jelzőrendszert dolgoztunk ki a szülő és 

az iskola között 3., 5-7. évfolyamon. Egy motivációs levél közös kitöltésével 

beszélgetés keretében egyeztetünk ez említett évfolyamokon a család és a gyermek által 

elvárt és a gyermek által elért eredményekről. Szándékaink szerint ez a jelzőrendszer 

segíti a tanulmányi munka javulását, illetve azt, hogy a tanulók jól érezzék magukat 

iskolánkban. (felelős: osztályfőnökök) 

 

18.  A szülőkkel való kapcsolattartás formái iskolánkban a szülői értekezletek. 

Négy szülői értekezletet tartunk alsó és felső tagozatban egyaránt, ezek témái: 
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Alsó tagozaton:  

 

Aktualitások, gyerekek tanulmányi előmenetele, magatartási problémák, konfliktusok 

az osztályban. 

 

          Felső tagozaton: 

 

              5. osztály: 

    1.  Felső tagozatosok lettünk - Tanulási szokások 

               2. Felkészülés a serdüléssel járó problémákra 

               3. A család, mint közösség a nevelésben, munkamegosztás a családban 

               4. Év végi aktualitások, nyilvános internetes oldalak veszélyei 

 

              6. osztály: 

         1. Viselkedéskultúra 

    2. Az egészséges életmód szerepe és fontossága az ember életében  

3. Serdülőink családi életre nevelése meghívott előadó részvételével 

4. Év végi aktualitások 

       

             7. osztály: 

    1. Iskolai zaklatás, bántalmazás meghívott előadó részvételével 

    2. Drogprevenciós előadás meghívott előadó részvételével 

    3. Pályaválasztási előzetes - képességek és a pályaválasztási elhatározás 

    4. Ballagási ünnepség szervezése  

 

             8. osztály: 

    1. Pályaválasztási tájékoztató 

    2. Pályaválasztási ankét 

    3. A jelentkezési lapok kitöltése, aláíratása, egyeztetés a szülőkkel 

    4. Ballagási megbeszélés, tájékoztató szülőknek a belső vizsga 

    tapasztalatairól, hasznosságáról  

 

➢ fogadóórák hetente 1 alkalommal 

➢ kapcsolattartás informatikai felületek segítségével, szülői csoportok létrehozása 
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➢ családlátogatás: első és ötödik osztályban, illetve problémás tanulók  

esetében szükség esetén 

➢ nyílt tanítási napok: alsó tagozaton egyéni terv alapján, időpontokat a szülői 

értekezletekhez igazítva, 

5. évfolyamon: a novemberi szülői értekezlet időpontjához igazítva 

 

 

 

                                                   Eilerné Hollós Ildikó, munkaközösség-vezető 
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b) Kulturális munkaközösség munkaterve 2022/2023.  

Kulturális munkaközösség 2022/2023. 

Munkaterv 

Tagok, tanított tantárgyak 

1. Furákné Tóth Ildikó  rajz, kerámia 

2. Gurzó Lászlóné magyar nyelv és irodalom 

3. Hollósné Zsikla Judit tanító 

4. Kárászné Németh Anita tanító 

5. Kévés Rózsa tanító 

6. Mészárosné Körmendi Anita magyar nyelv és irodalom 

történelem és állampolgári ismeretek 

7. Nagy János iskolakönyvtáros 

8. Nagyné Pál Olga tanító 

9. Muskó Gabriella gyógypedagógus 

10. Nagy Melinda történelem és állampolgári ismeretek 

11. Szabadiné Viszmeg Erzsébet történelem és állampolgári ismeretek 

magyar nyelv és irodalom 

12. Horváth József ének-zene 

13. Darányiné Haris Gabriella ének-zene 

14. Dobszai Ildikó tanító 

15. Szegediné Huczek Katalin magyar nyelv és irodalom 

német nyelv és irodalom 

16. Vincze Aliz tanító 
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Munkacsoportok 

1. Magyar (Gurzó Lászlóné, Mészárosné Körmendi Anita, Szegediné Huczek Katalin, 

Muskó Gabriella, Hollósné Zsikla Judit, Kévés Rózsa, Vincze Aliz, Kárászné Németh 

Anita) 

2. Történelem (Szabadiné Viszmeg Erzsébet, Nagy Melinda, Mészárosné Körmendi 

Anita) 

3. Művészet: (Darányiné Haris Gabriella, Horváth József, Furákné Tóth Ildikó, Dobszai 

Ildikó) 

4. Könyvtár (Nagyné Pál Olga, Nagy János) 

A munkaközösség célja: 

Legfőbb célunk, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos alapot nyújt, és képessé 

teszi őket a továbbhaladásra, a további boldogulásra. Törekszünk a megfelelő szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség, a véleménynyilvánítás megfelelő módjának kialakítására. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék kulturális értékeinket, szeressenek olvasni, 

ápolják anyanyelvüket, zenei anyanyelvi ismereteik fejlődjenek. Szeressenek énekelni, zenélni, 

alkotni. A vizuális nevelés részeként fontos, hogy fejlődjön a tanulók kreativitása. Szeretnénk, 

ha tisztában lennének az alapvető történelmi eseményekkel, tényekkel és összefüggésekkel, ha 

értenék a társadalmi cselekvések okait és okozatait, és ennek tudatában alakítanák jelenüket és 

jövőjüket. Hangsúlyt fektetünk a hazafias nevelésre. Arra bíztatjuk őket, hogy aktívan 

vegyenek részt az iskola és a város társadalmi életében, ismerjék meg helyi kulturális 

értékeinket. 

Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak vagyunk az 

újra is. 

A tanév kiemelt feladatai: 

• Egyházi iskolával kapcsolatos pedagógiai feladatok 

• Kis csoportos létszámmal kommunikáció és média szakkör 
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• Digitális napló használata 

• Hátrányos helyzetű tanulók integrációja 

• Kompetencia alapú oktatás programjának folytatása, fenntartása 

• Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése 

• Tanulóközpontú, cselekedtető oktatás 

• Számonkérés a tanuló egyéni haladási ütemének figyelembe vételével 

• A határidők betartása, egységesség a követelményekben, értékelésben 

• Tanmenetek és foglalkozási tervek átgondolt elkészítése, megvalósítása 

• Nép- és honismereti órák folyamatos bejegyzése az E- naplóba 

• Részvétel az iskolai és városi ünnepségek irodalmi blokkjainak összeállításában, 

betanításában 

• Drámaórák bevezetése 7. évfolyamon 

• Felzárkóztató és tehetségfejlesztő magyar foglalkozásokat tartunk 

• Kulturális szakkörök tartása 

• Igény szerint középiskolai felvételi előkészítőt szervezünk az első félévben  

• Csatlakozunk a művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény programjaihoz 

• kompetenciamérésre felkészítés: differenciált foglalkozások, különböző típusú 

szövegek megismertetése a tanulókkal. Leszakadó tanulók segítése, kiemelten jó 

képességű tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztése, önálló munkára szoktatás. 

• Az új mérésekre felkészülés (bemeneti mérések, kompetencia), online formában is 

gyakorlunk a tanulókkal. Szövegtípusok, amelyekre kiemelt figyelmet fordítunk: 

szépirodalmi, természettudományos, plakátok, adattartalmú szövegek 

• Bántalmazás kezelése: csoporttagok hatnak a gyermek szépérzékére, érzékenyítjük őket 

a művészeti alkotások által, zenehallgatás, versek hallgatása. 
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• Belső vizsga átdolgozása 

• Bekapcsolódunk az Iskolánk 10 éve- projektbe (Furákné Tóth Ildikó- szervező, 

Szegediné Huczek Katalin, Mészárosné Körmendi Anita -segítők) 

Tervezett foglalkozások: 

- 2022. augusztus 24. alakuló foglalkozás 

- november   megbeszélés 

- április    megbeszélés 

- A munkacsoportok rendszeresen egyeztetnek. 

Alakuló foglalkozás:  

o Az iskolai éves munkaterv áttekintése, megbeszélése, javaslatok írása 

Versenyek, rendezvények, tanulmányi kirándulás, pályázatok, vizsgák: 

- szeptember 30. (péntek) a magyar népmese napja (rövid műsor a sulirádióban, felelős 

Szegediné Huczek Katalin, Nagy Melinda, Mészárosné Körmendi Anita) 

- nov. 14. Alsós versmondó verseny Téma: Iskola (felelős: Vincze Anett) 

- nov.17. csütörtök 15.00 Felsős versmondó verseny  

(felelős: Szegediné Huczek Katalin, Mészárosné Körmendi Anita) 

Téma: Petőfi Sándor 

Osztályonként 2-2 tanuló indulhat. 

Nevezési határidő: november 7-ig 

(A tanuló neve, verse) 

Az osztályverseny november 7-ig történjen meg! 

- Komplex irodalmi verseny: Dobszai Ildikó, Fejesné Császár Éva 

- Április: a magyar költészet napja alkalmából rövid műsor, versek a sulirádióban 

(felelős: tanítók, magyartanárok) 
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- előkészítő foglalkozások a központi felmérésre (Szegediné Huczek Katalin) 

- felolvasó verseny (Szegediné Huczek Katalin, Mészárosné Körmendi Anita) 

- Könyvfaló verseny (Szegediné Huczek Katalin, Kárászné Németh Anita) 

- Kölyökolvasó verseny (alsó tagozat) 

- Táltospróba (alsó tagozat) 

- Február: szépíró verseny 3-8.o (Gurzó Lászlóné) 

- Simonyi-verseny (Szegediné Huczek Katalin) 

- belső vizsga: májusban, tanórai keretek között 

Magyar nyelv és irodalom: írásbeli vizsga: szövegértés, tollbamondás 

Történelem: tételek 

- Egyéb meghirdetett versenyeken folyamatos részvétel (kiskőrösi versmondó, 

népdaléneklési verseny, képző- és iparművészeti verseny, szanki versmondó, 

kiskunhalasi versmondó, Fedorka, szép magyar beszéd, helyesírási és nyelvművelő 

versenyek) 

- Evangélikus iskolák történelmi versenye, Bonyhád, 7-8. évf. (Nagy Melinda) 

- Holokauszt Emlékközpont és a Dohány utcai zsinagóga – Budapest nyolcadik évfolyam 

részére (Nagy Melinda) 

- könyvtári órák járványügyi helyzettől függően (Felelős: Nagy János) 

- Bod Péter könyvtári verseny (Felelős: Nagy János) 

- 5-6. évfolyam könyvtári verseny (Nagy János) 

- Kultúra napi kiállítás (Darányiné Haris Gabriella, Furákné Tóth Ildikó, versekkel 

csatlakozunk) 

- Országos evangélikus rajzpályázat (Furákné Tóth Ildikó, tanítók) 

- Városi rendezvényeken közreműködés 
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- Országos népzenei találkozó MEGINT (Horváth József) 

- Októberi zenei világnap (Darányiné Haris Gabriella) 

- Soltvadkert projekt szakmai támogatása 3. évfolyam 

- Vadkerti Újság jubileumi lapszám szerkesztésében részt vesz: Nagy Melinda (téma: 10 

éves az iskola) 

- a tematikus könyvtári órák is szerephez jutnak. Tervezett a még több szaktárgyi óra  

ütemezése a könyvtár állományát felhasználandó. A 2022/2023-as tanévben is 

folytatódnak a délutáni klubkönyvtári foglalkozások. Ebben a tanévben az 5. és 6. 

évfolyam vesz részt rendhagyó könyvtári vetélkedőkön. 

 

Költségtervezet: 

iskolai versmondóra, prózamondó, szépíró (alsó-felső tagozat) jutalmak 80000 Ft 

Könyvfaló alsó és felső tagozat 10000Ft 

Bod Péter könyvtár verseny, könyvtári verseny 4000 Ft 

Bonyhádi történelem verseny útiköltség 1 csapat esetén 6000 Ft 

 

 

 

A munkatervet a munkaközösség tagjai megvitatták, elfogadták. 

 

Szegediné Huczek Katalin mk. vez. 
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c)MTMI (Matematikai, Természettudomány, Műszaki és Informatikai) 

munkaközösség munkaterve 2022/2023. 

 

MTMI munkaközösség 

2022/2023. évi munkaterve 

 

„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, 

a hangzavarban a harmóniát. 

A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” 

(Albert Einstein) 

Munkaközösségünk összetettségéből adódóan a munkánk megvalósításához 3 

munkacsoportban dolgozunk az idei tanévben is: matematika, természettudomány, informatika. 

A csoportok tagjai a tanév során együtt valósítják meg szaktárgyaikhoz kapcsolódó, tervezett 

és vállalt programjaikat. A mindenkit érintő feladatok esetében, munkaközösségi megbeszélés 

keretében, a csoportok együttműködésével szeretnénk elérni, hogy a munkatervben leírtakat 

minél eredményesebben tudjuk megvalósítani, így hatékony munkát tudjuk végezni a 

beiskolázási eredmények tükrében. 

Céljaink, feladataink:  

Kiemelt feladatok: 

• A keresztényi értékek közvetítése, a közösségi normák elfogadtatása, betartatása, a 

közösség támogató, segítő erejének megtapasztaltatása. 

• A bántalmazás megelőzésére és intervenciójára tervezett tevékenység 

természettudomány – egészségtan 5. és biológia 7., 8. osztályban. 

• Kulcskompetenciák, együttműködési készség fejlesztése, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Tanulás tanulása.  

• A tanulók IKT kompetenciáinak megerősítése, felkészítése a különböző online oktatási 

feladatok sikeres teljesítésére (országos mérések, versenyek, nyelvvizsga, felvételi). 



   

 

73 

 

• A pedagógus életpályamodell folyamat: a belső ellenőrzési és értékelési rendszer 

felülvizsgálata és működtetése. Az óralátogatási gyakorlat folytatása, dokumentálása, 

az előre egyeztetett vezetői/ munkaközösség-vezetői óralátogatásokhoz óraterv leadása, 

minősítési eljárás. 

• Módszertani megújulás. A tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok 

arányának növelése (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát 

alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték). Mintaadás az ismeretszerzéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. A tanulók egyéni tanulási módszereinek és 

szokásainak megalapozása. Az együttműködésre építő tanulási technikák és 

tanulásszervezési módok fokozatos kialakítása, bővítése. 

• A tanulók képesség szerinti fejlesztése: tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

differenciálás. 

• Az alapfogalmak, a minimum követelmények, a 8. osztályos belső vizsgák kérdéseinek 

egyeztetése (szaktanár, tanévben végig feladat). 

• A 8. osztályos belső vizsgák lebonyolításának rendje, követelményei, értékelése, tételek 

folyamatos kiadása december 1-ig. A szülők tájékoztatása szülői értekezleten, illetve 

szaktanárok által írásban. A jelentkezési lap aláíratása tanulóval, szülővel, szaktanárral. 

• Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. Számonkérés a tanuló 

egyéni haladási ütemének figyelembevételével. 

• A pályaorientáció tudatos szervezése. 

• A tanulók egészségtudatos viselkedésének erősítése. A fenntartható fejlődés oktatása, 

elkötelezettség és felelősségvállalás kialakítása. 

• Házi, kistérségi, megyei, regionális, országos versenyeken, pályázatokon való részvétel, 

versenyek értékelése a járványügyi helyzetnek megfelelően. A tervezett versenyek 

mellett folyamatosan érkeznek versenyfelhívások, melyekre lehetőség szerint 

szeretnénk elmenni.  

• Természettudományos szövegek feldolgozásával segítünk hozzájárulni a kompetencia-

mérések eredményességéhez. 

• Az intézményi önértékelés keretében óralátogatások, egymás munkájának, 

módszereinek megismerése és megbeszélése. 

• Tankönyvrendelés 

• Tankönyvváltás az új NAT bevezetésével 7. évfolyamon - szakmai megbeszélések. 

• Tanmenetek, tanulócsoportra adaptált tanmenetek készítése. 
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• Nyílt napok az 5. évfolyamon. Rugalmasan, az online oktatás függvényében. 

A munkaközösségi foglalkozások tervezett programjai: 

• Az éves munkaterv megbeszélése (08. 24.) 

• Aktualitások:  

o Teams használata  

o könyvtári órák egyeztetése 

o kompetenciamérés (matematika, természettudomány) 

• Szakmai foglalkozások:  

o Digitális ötletbörze, Teams, Matalent (Dely Zsuzsanna, október eleje) 

o „Kísérletezzünk!” (Dudásné Kovács Erika, december) 

o Óralátogatás a „Pénzhét” keretében (Reszlné Elek Henriette, március 6-10.) 

• Természettudomány munkacsoport tervezett programjain való részvétel 

(terepgyakorlatok, szervezett programok). 

A munkacsoportok feladatai, tervezett programjai: 

Matematika munkacsoport 

• 2020-as matematika kompetenciamérés értékelése, tanulságok levonása, az ebből adódó 

feladatok megbeszélése, az intézkedési tervben foglaltak fokozatos beépítése a 

képességfejlesztő és differenciált matematika órákba (matematikát tanítók).  

• Felkészülés a kompetenciamérésre, próbafeladatok elvégzése, mérési eredmények 

elemzése alapján nagyobb hangsúlyt kapnak az arányossági feladatok. 

• A hagyományos levelezős versenyeken való hatékony és sikeres szereplés, minél több 

tanuló bevonásával, a versenyek folyamatos értékelése, tapasztalatok megbeszélése 

(matematikát tanítók): 

o Zrínyi Ilona országos matematikaverseny 
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o Levelész-Matekész, Matektájoló versenyek - Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Szakgimnázium, Kiskőrös 

o MA-TEKO-LÓ és KözgazdÁSZOK versenyek - II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Szakközépiskola és Gimnázium, Kiskunhalas 

o K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő - Kecskemét 

o Diákszimpózium – Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium, 

Kiskunhalas 

o Pangea Matematika verseny – online 

o Curie Matematika Emlékverseny 

• „Pénzhét” – a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (Reszlné Elek Henriette, 

március 6-10.) 

• Matalent7 – tehetségazonosító mérése 5. évfolyamon az OH szervezésében.  

2022. szeptember 12- 16. Felelős: Dely Zsuzsanna 

• Belső vizsgák értékelése, eredményei, esetleges problémák felvetése, megvitatása. 

• Próbafelvételi íratása - 2021. december 

• Felzárkóztató és tehetséggondozó programok: 

o Matematika felzárkóztató foglalkozás 7. évfolyam 

o Matematika korrepetálás 8. évfolyam 

o Matematika korrepetálás 6.-7. évfolyam 

o Matematika középiskolai előkészítő foglalkozás 8. évfolyam 

o Tehetséggondozás 5.-8. évfolyam 

Természettudomány munkacsoport 

• Felkészülés a kompetenciamérésre, próbafeladatok elvégzése. 
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• A tantárgyfelosztás a természettudományos tantárgyak tekintetében idén is heti 1,5 óra, 

az I. félévben 7. évfolyamon: 1 óra biológia és fizika, 2 óra földrajz és kémia, 8. 

évfolyamon 1 óra biológia és földrajz, 2 óra kémia és fizika lesz, míg II. félévben 

fordítva.  

• A környezetismeret, a természetismeret, biológia, kémia, fizika, földrajz tananyag 

egymásra épülésének megbeszélése, dolgozatok tartalmának összehangolása. 

• Lehetőség szerint terepgyakorlaton (pl. DSE túrák), szervezett programokon, 

továbbképzéseken való részvétel: Mobillabor foglalkozás, Kutatók éjszakája a Szilády 

Áron Gimnáziumban, Európai Madármegfigyelő Napok (ősz), Orchidea túrák a 

Kiskunsági Nemzeti Parkban (tavasz). 

• Csatlakozás a DSE által szervezett kirándulásokhoz. 

• Egészségnap programjának megszervezése (Dudásné Kovács Erika) – együttműködés 

az Egészségnevelési munkaközösséggel (Judák-Vas Anikó). 

• Madarak és fák napja a tavaszi diák csendes nap keretében (Dudásné Kovács Erika) 

• Pályázatok: 

o Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 

számú pályázat kapcsán együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal. Nyertes 

laborpályázatuk keretében (20 tanuló, 1 kísérő, 4 természettudományos óra/alkalom, 

összesen 3 alkalom) idén is be tudunk kapcsolódni a projektbe (felelős: Dudásné Kovács 

Erika). 

o Ökoiskola pályázat fenntartása (felelős: Csápekné Deli Helga). 

o Az NTP-INNOV-22-0238 pályázat a Kulturális és Innovációs Minisztérium 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata az innovatív 

tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósításának 

támogatására. A nyertes pályázatnak köszönhetően a „Természettudományos 

tehetséggondozás - Kémia a természetben és az iparban” projekt 1.900.000 Ft 

támogatásban részesült. A pályázati összeget a 60 órás szakköri program és lazító 

programelemek megvalósításához szükséges eszköz-, anyag- és vegyszerbeszerzésre, 

jelentős részét utazásra fordítjuk. Családi nap, egészségnap, nyitott szakkör, 



   

 

77 

 

üzemlátogatások, más intézményben végzett foglalkozások (Kutatók éjszakája, MVM 

Paksi Atomerőmű, Zsolnay és Mecseki bányászati múzeum), tanulmányutak/látóutak 

(Pécs, Paks, Budai hegység) várnak a diákokra. A tehetséggondozó munka hozzájárul 

az egységes természettudományos világkép, a környezet- és egészségtudatos magatartás 

kialakításához, a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. A tematika a nyolcadikos 

természettudományos tananyagokra épül, kiegészíti azokat, élmény- és 

felfedezésközpontú. Mivel továbbtanulás előtt álló gyerekek vesznek részt a projektben, 

a gimnáziumba készülők alaposabban körül járhatnak 1-1 témát, megalapozva 

természettudományos ismereteiket, a szakképzésbe indulók pedig tapasztalati úton, 

testközelből történő megismeréssel szerezhetnek maradandó tudást. Felelős: Dudásné 

Kovács Erika 

• A fenti pályázatokhoz és az Ökoiskolai címhez kapcsolódó programok, 

üzemlátogatások, kiállítások, előadások szervezése diákok bevonásával, a járványügyi 

helyzet függvényében: 

o Nyitott szakkörök 

o Családi nap, Egészségnap 

o Kutatók éjszakája a Szilády Áron Református Gimnáziumban 

o Európai hulladékcsökkentési hét (felelős: Dudásné Kovács Erika) 

o Fenntarthatósági témahét (felelős: Csápekné Deli Helga) 

o Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja (felelős: Dudásné K. 

E.) 

o Mobillabor (felelős: Dudásné Kovács Erika) 

o PontVelem Okos Program és Mobiltelefonok és e-kütyük gyűjtése, 

Fizibusz (felelős: Csápekné Deli Helga) 

o Üzemlátogatások 

• Versenyek: természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika versenyek figyelemmel 

kísérése, a gyermekek felkészítése (felelősök: szaktanárok): 

o Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny 
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o Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

o Curie Kémia Emlékverseny 

o Barátunk a természet csapatverseny (Kecskemét, Katona József Könyvtár) 

o Bibó István Gimnázium: Diákszimpózium (Kiskunhalas) 

o Bibó István Gimnázium: Szent-Györgyi Albert kémiaverseny 

o „Tudós Rektor” Csapatverseny (Kiskunhalas, Szilády Á. Gimnázium) 

o Müller Ferenc kémia emlékverseny (Bonyhád) 

o DÉKÁNITAS megyei egészségbiológiai verseny (Kiskunhalas) 

o Id. Szántay Csaba Országos Általános Iskolai Kémiaverseny (ELTE) 

o Szabó Szabolcs Természettudományos Vándorkupa (Szabó Sz. Alapítvány) 

o „TETT: Te és a természettudományok – mesés történetek” (Szabó Szabolcs 

Alapítvány) 

• Felzárkóztató és tehetséggondozó programok: 

o „Kísérletezzünk!” 5-8. – évfolyam 

o Természettudományos tábor a nyári szünetben (felelős: Csápekné Deli Helga, 

Reszlné Elek Henriette) 

o Kerekasztalbeszélgetés természettudományos tantárgyakat tanító középiskolai 

tanárokkal 

o Mobillabor foglalkozás (felelős: Dudásné Kovács Erika) 

Informatika munkacsoport 

• Felkészülés a kompetenciamérésre, próbafeladatok elvégzése, a felület megismerése, 

készségszintű használata. 

• Versenyek: 

o II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum - informatika 
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o Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium - informatika 

• Online versenyek lebonyolításánál segítségnyújtás. 

• Digitális témahét (március 27-31.) – Reszlné Elek Henriette 

• LegoRobotika szakkör - 4. évfolyam Dely Zsuzsanna 

Munkaközösségünk tagjai: 

Asztalos Olga 

Csápekné Deli Helga 

Daróczi Csaba 

Darócziné Mátrai Enikő 

Dely Zsuzsanna 

Dudásné Kovács Erika 

Furákné Tóth Ildikó 

Hegyiné Szanádi Adrien  

Lovász Noémi 

Mészárosné Bélteki Mónika  

Reszlné Elek Henriette 

Szabó Orsolya 

    

Dudásné Kovács Erika 

munkaközösség-vezető 
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d) Idegen nyelvi és nemzetközi kapcsolatok munkaközösség munkaterve 

2022/2023. 

 

IDEGEN NYELVI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

2022/2023. 

 

“Education is not preparation for life 

Education is life itself.” 

(John Dewey) 

 

 

" Bildung ist keine Vorbereitung auf das Leben; Bildung ist das Leben selbst.” 

(John Dewey) 
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A 2022/23. tanévben az idegen nyelvi és nemzetközi kapcsolatok munkaközösség 13 taggal 

működik. 

Tagok:  

Asztalos Olga 

Darócziné Mátrai Enikő 

Dudásné Kovács Erika 

Eilerné Hollós Ildikó 

Fejesné Császár Éva 

Hegyi Gabriella 

Nagy Melinda 

Nyúlné Forgó Mária  

Rácz Renáta 

Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Szegediné Huczek Katalin 

Szűcsné Martin Erika 

Vincze Anett 

Az idegen nyelvi és nemzetközi kapcsolatok munkaközösség céljai: 

• Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolánkban folyó oktatás, 

nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

• Tanárképzésben, továbbképzéseken, nyelvi konferenciákon hallottak átadása. 

• Óralátogatások során hatékony módszerek megismerése, ötletcsere. 

• Pályázatok figyelemmel kísérése, lehetőség szerint részvétel azokon. 

• A „Jó gyakorlat”-tal és iskolai innovációval kapcsolatos módszerek, tartalmak 

átadása. 

• A tanulók célnyelvi műveltségének és az interkulturális kompetenciájának fejlesztése. 

• A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 
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• A tanulók személyiségének fejlesztése. 

• Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, meglévő kapcsolatok ápolása, nemzetközi 

együttműködési lehetőségek keresése. 

• Erasmus pályázatokon való részvétel. 

 

A tanév kiemelt feladatai:  

• A tanulók digitális kompetenciáinak erősítése, további digitális tananyagok készítése, 

fejlesztése 

• NAT bevezetése 3. és 7. évfolyamon, további évfolyamokon a tanmenetek 

kidolgozása 

• Felkészülés az országos kompetenciamérésre idegen nyelvből, az előző tanévek 

eredményeinek értékelése 

• Módszertani ötletbörze angol- és némettanárok részére- 2022. november 28. 

• A tanulók nyelvtanulási technikájának fejlesztése 

• A hátrányos helyeztű, valamint a tehetséges tanulók egyéni fejlesztésének 

továbbgondolása 

• Tanulók motivációjának növelése 

• Egyházi iskolával kapcsolatos pedagógiai feladatok 

• Diák tanulmányutak szervezése (Erasmus akkreditáció) 

• Német nyelvi tábor szervezése- igény esetén- 2023. július  

• Folyamatban lévő pályázatok: Erasmus akkreditáció 1. év kiutazások és beszámolás, 

2. év: kurzusokon való részvétel. 

• Testvériskolai kapcsolatok ápolása.  

• Egyházi iskolánk 10 éves jubileumára szervezett rendezvénysorozat keretében 

riportkészítési pályázatot hirdetünk tanulóinknak, melynek témája iskolánk nemzetközi 

kapcsolatainak, tanulmányi kirándulásainak és iskolalátogatásainak bemutatása 

• Idegen nyelvű videó megtekintése és feldolgozása a bántalmazással kapcsolatosan 

felső tagozaton 

• Közös karácsonyi parti szervezése angolosoknak és németeseknek 

• Könyvtárlátogatás 
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Tanulmányi Versenyek: 

• Országos Angol Nyelvi Verseny és Országos Német Nyelvi Verseny 

• Kistérségi szavaló verseny, Császártöltés  

• Bajai Vers és prózamondó verseny  

• Textpuzzle német verseny, Kecskemét 

• Katona Német Verseny, Kecskemét 

• II. Rákóczi Internetes Verseny, Kiskunhalas 

 

Tervezett foglalkozások: 

1. augusztus 25.: Alakuló foglalkozás: Éves munkaterv, tanmenetek, nívócsoportok, 

versenyek. 

2. november 28.: Módszertani ötletbörze- Erasmus disszemináció.  

3. december 21. Karácsonyi parti 

4. február 27.: Egyházi iskolánk 10 éves jubileumára szervezett riportkészítési pályázat 

bemutatója. 

5. május 30.: Erasmus akkreditáció aktuális feladatai. Országos kompetenciamérés 

értékelése. Bántalmazással kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. Éves munka 

értékelése. 

Költségvetés:  

1. Jutalmak: 30.000 Ft 

2. Rendezvények, 10 éves jubileumhoz kapcsolódó kiadások:40.000 Ft 

3. Erasmus pályázathoz kapcsolódó vendégek fogadása: 30.000 Ft 

   Szűcsné Martin Erika       

munkaközösség vezető 
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e) Egészségnevelés munkaközösség munkaterve 2022/2023. 

 

Egészségnevelési munkaközösség 

2022/2023. évi munkaterve 

 

1. Kiindulópont: 

Iskolánkban a munkaközösségek átszervezését követően 2021/2022. tanévben alakult 

meg az Egészségnevelési munkaközösség, melynek kiindulópontja iskolánk tanulóinak fizikai 

állóképességének, testi egészségének, lelki egyensúlyának támogatása, elősegítése és 

fejlesztése.  

Iskolánk tanulóra egyre inkább jellemző, hogy fizikai állóképességük gyengül, gyakori 

a helytelen táplálkozás következtében a túlsúlyos gyermek, továbbá a kevés mozgás miatt a 

hibás testtartású tanuló is évről-évre egyre több. Lelki egyensúlyuk esetenként labilis, a felső 

tagozaton már megjelenhet az egyes tanulóknál a pótcselekvésre való hajlam, azaz a 

dohányzásra és alkoholfogyasztásra való társas befolyások. Iskolánk oktatása és nevelése, 

„féltő-támogató” hozzáállása sokuk számára visszatartó erőt tud biztosítani.  

 

2. Munkaközösség célja: 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel kapcsolatos 

értelmezésének felhasználásával elősegíteni tanítványainkat az egészséges életmód 

kialakítására és megőrzésére. 

Egészségfejlesztés: „az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját 

egészségüket felügyeljék és javítsák.” 

Egészségnevelés: „olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 

tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása 

érdekében.” 

A munkaközösség kiemelt célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

iskolánk mindennapjaiban rendszerszeresen működő egészségfejlesztő tevékenységekben, 

mely a tanuló részvételével az egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál. 
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2.1.A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen:  

 

• az egészséges táplálkozás, 

• a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

• a testi és lelki egészség fejlesztése, 

• a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• a személyi higiéné területére terjednek ki.  

 

2.2.További egészségnevelési feladatok: 

 

• higiénés magatartásra nevelés, 

• egészséges mozgásfejlődés biztosítása, 

• betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés 

• prevenció, 

• harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. 

 

3. Munkaközösség kiemelt feladatai a tanévre: 

 

Feladatok Megvalósításért felelős 

Szeptember 

2022. szeptember 14. 

Testnevelés tanmenetek elkészítése, leadása 

Az új NAT szerint a Kerettanterv átdolgozása a 

Testnevelés és sport műveltségterületen. 

testnevelést tanítók 

Szakmai egyeztetések: A mindennapos 

testnevelés foglalkozásainak megszervezése. 

Felső tagozaton a NETFIT felmérési rendszer 

technikai hátterének kezelése. Sportiskolai 

Ujvári Gábor 

Marosi Judit 
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csoportok kialakítása az 1.-8. évfolyamokon, a 

tehetségek kiemelése.  

Első két hétben a sportági igazolások begyűjtése, 

elbírálása alsó tagozaton (testnevelési órák alóli 

menteség).  

alsós osztályfőnökök 

 

Alsó tagozaton és az 5. évfolyamon az első szülői 

értekezleten való részvétel a testnevelést oktató 

pedagógusoknak 

adott évfolyamon tanító testnevelők 

2022. szeptember 26. 

„Elsősegélynyújtás, újraélesztés” előadás a 

munkaközösségi tagoknak és a 8. évfolyamnak 

mentősök, Csápekné Deli Helga 

 

2022. szeptember 30. Magyar Diáksport napja Ujvári Gábor 

Sportszakkörök indulása: 

- Sakk 

- Atlétika 

2022. szeptember 9. szakköri lehetőségek 

kihirdetése 

2022. szeptember 16. szakköri jelentkezés 

2022. szeptember 21. szakköri óraigények leadása 

tanulói névsorral 

2022. szeptember 23. szakköri munkaterv leadása 

 

Nagy János 

Takács Gyula 

Október 

2022. október 28.  

„Gyalog jöttem iskolába” projektnap 

Judák-Vas Anikó, Diákönkormányzat 

„Mezei pocok” Helyi mezei futóverseny  Takács Gyula 

Kistérségi mezei futóverseny Ujvári Gábor Daróczi Csaba, Takács 

Gyula 

Fradi SuLiga I.  

4.-5.-6. évfolyam 

Ujvári Gábor 

November 

Gyalogtúra - SKDSE szervezésében  

alsó tagozat - Óbánya 

Rácz Renáta 

„Gyümölcs-nap” projektóra alsó tagozaton: Judák-Vas Anikó 

felső tagozaton: Dudásné Kovács Erika 
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Helyi atlétika verseny – őszi forduló 

 alsó és felső tagozat 

Takács Gyula 

Fradi SuLiga II.  

4.-5.-6. évfolyam 

Ujvári Gábor 

December 

„Fogápolás” projektnap – alsó tagozat fogorvos, Csápekné Deli Helga 

Január 

2023. január 3.- március 31.  

Szakmai ellenőrzés - mindennapos testnevelés 

testnevelést oktatók 

2023. január 9. - május 12.  

Országos mérés a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról 5-8. évfolyamon 

NETFIT 

Ujvári Gábor Daróczi Csaba, Takács 

Gyula 

Február 

„Közlekedj biztonságosan” rajzpályázat alsó 

tagozaton 

rendőrség, alsó tagozaton tanító 

osztályfőnökök 

2. félév feladatainak megbeszélése munkaközösségi tagok 

Március 

Labdarúgó házibajnokság szervezése  Ujvári Gábor Daróczi Csaba, Takács 

Gyula 

Dodgeball bemutató (kiütő) Ujvári Gábor 

Közösségépítő foglakozás – Kerékpártúra a 

Tulipános kerthez, piknik 

Judák-Vas Anikó 

Fradi SuLiga III.  

4.-5.-6. évfolyam 

Ujvári Gábor 

Április 

Óvodások felmérése a következő évi első 

évfolyam sportiskolai csoport kialakítása  

Ujvári Gábor 

Helyi atlétika verseny – tavaszi forduló 

alsó és felső tagozat 

Takács Gyula 

Gyalogtúra - SKDSE szervezésében  

felső tagozat  

Rácz Renáta 

Fradi SuLiga IV.  Ujvári Gábor 
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4.-5.-6. évfolyam 

Május 

2023. május 4. 

A 4.-ik évfolyam felmérése.  

Felmérési feladatok: 1. 6×10 m ingafutás 2. 

helyből távolugrás 3. 600m síkfutás 4. 

labdapattogatás falhoz   

testnevelést tanítók 

Egészségnap szervezése  alsó tagozaton: Judák-Vas Anikó 

felső tagozaton: Dudásné Kovács Erika 

„Fogápolás” projektnap – felső tagozat Dudásné Kovács Erika 

Június 

2023. június 15-ig 

Feltöltés a NETFIT rendszerbe 

Ujvári Gábor 

Balesetmegelőzési és biztonságok közlekedési 

előadás 

Kerékpáros akadályverseny: 

1.-2. évfolyam 

3.-4. évfolyam 

rendőrség, Csápekné Deli Helga 

Tanár-diák mérkőzés Ujvári Gábor Daróczi Csaba, Takács 

Gyula 

Tanév során folyamatosan zajló programok: 

Úszásoktatás 3. évfolyam Ujvári Gábor, Takács Gyula 

Mezítlábas tanösvény  osztályfőnökök, testnevelést oktatók 

Diákolimpiai versenyek nevezések: testnevelést oktatók 

Gyógytestnevelés  Pásztorné Molnár Judit 

Fogorvosi szűrővizsgálat fogorvosok, osztályfőnökök 

Orvosi szűrűvizsgálat orvos, védőnők, osztályfőnökök 

Fejtetű szűrővizsgálat védőnők 

Az intézményi önértékelés keretében, a 

pedagógus önértékelés részeként óralátogatások, 

reflexiók, önreflexiók, egymás munkájának, 

módszereinek megismerése és megbeszélése. 

munkaközösségi tagok 



   

 

89 

 

Személyi higiénés magatartásra nevelés, helyes 

kézmosás, környezetünk/öltözők rendje 

mellékhelységek használata 

osztályfőnökök, testnevelést oktatók 

Főzőcske /reform ételek /mézes kalács sütés 

időszakos foglakozás szervezése ünnepnapokhoz 

kötötten 

alsós osztályfőnökök 

 

3.1.Tanórai keretek, elsősorban: 

 

• természettudományos órák, különösen környezetismeret és biológia, 

• osztályfőnöki órák, 

• testnevelés órák.  

 

3.2.Tanórán kívüli keretek: 

 

• nem sportjellegű tevékenységek (egészségnap, rendezvények), 

• mindennapos testmozgás, tömegsport, sportrendezvények, sportversenyek, 

• SKDSE-vel együttműködés  

• tanár-diák mérkőzés, 

• osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások  

• szabadidő tartalmas és helyes eltöltése 

 

4. Munkaközösség tervezett foglakozási: 

 

• 2022. augusztus 24: Alakuló foglalkozás 

Az éves munkaterv kialakítása, tanmenetek ellenőrzése, versenyek és feladatok, 

költségvetés egyeztetése. 

• 2022. szeptember 26.: „Elsősegélynyújtás, újraélesztés” előadás 

• 2022. október: „Gyalog jöttem iskolába” projektnap megszervezése 

• 2023. január: 2. félév feladatainak megbeszélése, szakmai ellenőrzésre való 

felkészülés 

• 2023. április: Közösségépítő foglakozás – Kerékpártúra a Tulipános kerthez, piknik 

• 2023. június: Éves munka értékelése  
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Az időszerű feladatok előtt „team” megbeszélések az érintett munkacsoport/pedagógusok 

bevonásával. 

 

5. Tervezett versenyek, melyeken iskolánk tanulói indulnak:  

 

• Mezei futóbajnokság, Felelős: Takács Gyula 

• Atlétika pályabajnokság – Diákolimpia, Felelős: Takács Gyula 

• Labdarúgó házibajnokság – Diákolimpia, Felelős: Ujvári Gábor 

• Úszás – Diákolimpia, Felelős: Takács Gyula 

• Asztalitenisz – Diákolimpia, Felelős: Müllerné Valics Emese 

• Birkózás - Diákolimpia, Felelős: Kozák István 

• Sakk- Diákolimpia, Felelős: Nagy János 

 

5.1. Tervezett rendezvények/versenyek megszervezéséhez költségtámogatás: 

100 000 Ft/ tanév, melyet felhasználunk: 

 

• Kitűzőkészítő gép – „Gyalog jöttem iskolába”  

• Tanár-diák mérkőzés, Felelős: felsős testnevelők 

• Helyi mezei futóverseny   Felelős: Takács Gyula 

• Helyi atlétika verseny Felelős: Takács Gyula 

• Labdarugó bajnokság Felelős: Ujvári Gábor 

• Egészség nap (zöldségek, gyümölcsök, pékáru, túró, joghurt, tonhal, fűszernövények)  

Felelős: Dudásné Kovács Erika, Judák-Vas Anikó 

• Meghívott előadóknak, foglakozást tartóknak ajándék  

• Diákolimpiai versenyek 

• Útiköltség a vidéki sportversenyekhez 

 

6. Kapcsolattartás egyéb szervezetekkel: 

 

• Birkózó szakosztály 

• Asztalitenisz szakosztály 

• Szakszolgálat- gyógytestnevelés 

• Orvosi és védőnői hálózat 
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• SKDSE 

• Család- és gyermekjóléti szolgálat – gyermekpszichológus 

• Komszolg. Soltvadkert 

• Rendőrség 

• Mentőszolgálat 

 

7. Munkaközösségen belüli munkacsoport/ vezetője: 

 

• Testnevelés munkacsoport, vezető: Ujvári Gábor 

 

8. Munkaközösség tagjai (évfolyam): 

 

• Bezsenyi Orsolya 4. évfolyam 

• Csápekné Deli Helga 3. évfolyam 

• Daróczi Csaba felsős testnevelés tanár 

• Dudásné Kovács Erika felső tagozat 

• Kőszeginé Marosi Judit 2. évfolyam 

• Rácz Józsefné napközis nevelő 

• Sörfőzőné Haskó Ildikó 1. évfolyam 

• Szabó Orsolya gyógypedagógus 

• Takács Gyula testnevelés tanár 

• Ujvári Gábor testnevelés tanár 

• Vincze Anett 2. évfolyam 

 

         Judák-Vas Anikó 

       munkaközösség-vezető 

 


