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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 31 fő 

− 001 feladatellátási hely: 23 státusz  

− 002 feladatellátási hely: 8 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 28 fő   

− 001 feladatellátási hely: 21 státusz  

− 002 feladatellátási hely: 7 státusz  

Betöltetlen álláshelyek száma: 1 fő   

− 001 feladatellátási hely:  0 státusz  

− 002 feladatellátási hely: 1 státusz  

 

Gyed-en, Gyes-en: 3 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatott: 3 fő 

Óraadó (történelem szakos egyetemi hallgató): 1 fő 

Óraadó (logopédus, gyógypedagógus): 2 fő 

Főegyházmegye alkalmazásában (hittanár): 1 fő 

Óraadó (szakszolgálattal szerződésben, gyógytestnevelő): 1 fő 

Nyugdíjas foglalkoztatott: 4 fő 

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak: 

Gazdasági munkatárs  

− vezető: 1 fő 

− ügyintéző: 1 fő (félállásban) 

Rendszergazda: 1 fő 

 

Pedagógiai asszisztens: 4 fő 

− 1 fő teljes munkaidőben határozatlan időre alkalmazva 

− 2 fő teljes munkaidőben meghatározott időre alkalmazva 2021. 02. 28-ig 

− 1 fő napi 4 órában meghatározott időre alkalmazva 2021. 02. 28-ig 
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Technikai dolgozók:  

− takarító: 

− 4 fő napi 8 órában határozatlan időre alkalmazott munkatárs 

− 1 fő napi 8 óra munkaidőben, meghatározott időre alkalmazva 2021. 02. 28-ig 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

1. Albert Bernadett 8   gyermekfelügyelet 

2. Bathóné Kobela Szilvia 6 
igazgatóhelyettes 

3.a osztályfőnök 
 

vezetői feladatok 

gyermekfelügyelet 

3. Dr. Kovácsné Vámos Rita 21 3.b osztályfőnök  
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

4. Farkas Dániel 23 7.a osztályfőnök  gyermekfelügyelet 

5. Jakusné Vámos Mária 22 

munkaközösség- 

vezető 

8.a osztályfőnök 

 gyermekfelügyelet 

6. Kátainé Markó Anita 22 1.b osztályfőnök 

iskolai 

alapítványi 

tag 

kapcsolattartó 

a Viganó 

A.M.I- 

ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

7. Kátainé Oláh Hajnalka 24,5 8.b osztályfőnök  gyermekfelügyelet 

8. Kovács Fanni 18 4.b osztályfőnök  
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

9. Kovácsné Tóth Judit Anna 24   
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

10. Kriegelné Kósa Éva 12   gyermekfelügyelet 

11. Markó Judit  23 5.a osztályfőnök  gyermekfelügyelet 

12. Menyhártné Kormos Klára 24   gyermekfelügyelet 

13. Nagyné Pomázi Gabriella 24  

iskolai 

alapítványi 

tag 

ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

14. Orsós Sándor 24 7.b osztályfőnök  gyermekfelügyelet 

15. Palócz-Keresztesi Anikó 21,5 

DÖK segítő 

pedagógus 

4.a osztályfőnök 

teremtés- 

védelmi 

felelős 

gyermekfelügyelet 

16. Péntek Györgyné 23   gyermekfelügyelet 

17. Petőné Tóth-Fekete Katalin 24   
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

18. Szajkó Sándorné 22   
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

19. Szatmáriné Czakó Judit 24 2.b osztályfőnök 

iskolai 

alapítványi 

tag 

ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

20. Szilágyi Imre 21 6.b osztályfőnök DSE elnök gyermekfelügyelet 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

21. Szmetena Gézáné 12   gyermekfelügyelet 

22. Szöllősi Lászlóné 20 5.b osztályfőnök  gyermekfelügyelet 

23. Takács Anikó 22  
honlap- 

szerkesztő 
gyermekfelügyelet 

24. Tarnai Mihály 7 igazgató  vezetői feladatok 

25. Tési Anna Mária 22   
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

26. Tési Ildikó 12   gyermekfelügyelet 

27. Tugyi Róbertné 23   gyermekfelügyelet 

28. Turóczi Antalné 22 

munkaközösség- 

vezető 

1.a osztályfőnök 

 
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

29. Valcsikné Palcsó Szilvia 23   
ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

30. Víghné Olasz Anikó 8 
igazgatóhelyettes 

6.a osztályfőnök 
 

vezetői feladatok 

gyermekfelügyelet 

31. Víghné Urbán Éva 22 2.a osztályfőnök 
tankönyv- 

felelős 

ebédeltetés 

gyermekfelügyelet 

32. Vincze Dániel 12   gyermekfelügyelet 
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1.2.2. Helyettes osztályfőnökök 

 

Osztály Osztályfőnök Helyettes osztályfőnök 

1.a Turóczi Antalné Szajkó Sándorné 

1.b Kátainé Markó Anita Tési Anna Mária 

2.a Víghné Urbán Éva Petőné Tóth-Fekete Katalin 

2.b Szatmáriné Czakó Judit Nagyné Pomázi Gabriella 

3.a Bathóné Kobela Szilvia Péntek Györgyné 

3.b Dr. Kovácsné Vámos Rita Valcsikné Palcsó Szilvia 

4.a Palócz-Keresztesi Anikó Kátainé Oláh Hajnalka 

4.b Kovács Fanni Tugyi Róbertné 

5.a Markó Judit Szmetena Gézáné 

5.b Szöllősi Lászlóné Menyhártné Kormos Klára 

6.a Víghné Olasz Anikó Albert Bernadett 

6.b Szilágyi Imre Takács Anikó 

7.a Farkas Dániel Víghné Olasz Anikó 

7.b Orsós Sándor Bathóné Kobela Szilvia 

8.a Jakusné Vámos Mária Kriegelné Kósa Éva 

8.b Kátainé Oláh Hajnalka Tarnai Mihály 

 

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Menyhártné Kormos Klára mesterpedagógus 

2. Palócz-Keresztesi Anikó Pedagógus II. 

3. Tugyi Róbertné Pedagógus II. 
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1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 
Tarnai Mihály 

Intézményvezető 

Víghné Olasz Anikó 

Intézményvezető-helyettes 

Bathóné Kobela Szilvia 

Intézményvezető-helyettes 

Hétfő 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

Kedd 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-16:00 

Szerda 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

Csütörtök 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-12:00 

Péntek 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 

 

1.4. Az intézmény tanulói adatai 

Tanulólétszám: 280 fő 

alsó tagozaton: 145 fő  

felső tagozaton: 135 fő 

Tanulócsoportok száma: 16 

alsó tagozaton: 8 

felső tagozaton: 8 

Napközis csoport száma: 7 

alsó tagozaton: 7 

felső tagozaton: 0 

Tanulószobai csoportok száma: 1 

osztály 
osztály-

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 21 2 1 - 4 - 21 

1.b 23 2 1 - 4 1 23 

2.a 16 2 2 - 5 1 16 



 

 

10 / 60 

osztály 
osztály-

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

2.b 16 1 1 - 4 1 16 

3.a 19 - 1 - 2 - 18 

3.b 18 2 1 - 1 2 17 

4.a 15 - 3 - 1 - - 

4.b 17 1 1 1 1 1 - 

5.a 20 - 2 - 2 1 - 

5.b 14 1 2 - 1 1 - 

6.a 19 1 4 - 3 1 - 

6.b 19 1 5 1 6 - - 

7.a 21 2 - - 2 - - 

7.b 10 4 1 - 2 1 - 

8.a 16 - 2 - 4 - - 

8.b 16 1 - - 3 - - 

Összesen 280 20 27 2 45 10 111 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

 Bejelentés időpontja OM azonosító 

1. 2017. 09. 01. 72798914308 

2. 2017. 09. 01. 72356948007 

3. 2019. 09. 01. 72798917776 

4. 2017. 10. 13. 72595389521 

5. 2017. 10. 13. 72676853947 

6. 2019. 09. 01. 72859444142 
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Csoportbontások 

− 7. évfolyamon képesség szerinti bontásban 2 csoport minden tantárgyból 

− 8. évfolyamon képesség szerinti bontásban 2 csoport matematikából  

− Idegen nyelvi bontások: 

➢ 5. évfolyamon osztályszintű csoportok: 2 angol nyelvi és 1 német nyelvi csoport 

➢ 6. évfolyamon osztályszintű csoportok: 2 angol nyelvi és 1 német nyelvi csoport 

➢ 7. évfolyamon képesség szerinti bontás: 2 angol nyelvi és 2 német nyelvi csoport 

➢ 8. évfolyamon képesség szerinti bontás: 2 angol nyelvi és 1 német nyelvi csoport 

Ingyenes tankönyv 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 280 tanuló, arányuk 100% 

SNI tanulók 

SNI tanulók száma és aránya: 20 tanuló, arányuk 7% 

Étkezés 

− Étkezők száma összesen: 212 fő  

− Térítésmentesen étkezők: 79 fő (37%) 

− 50 %-s kedvezményben részesülők: 36 fő (17%) 

− Teljes árat fizetők: 97 fő (46%) 

 

Más teleplésről bejáró tanulók 

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Össz. 

5 5 − 6 4 4 3 4 4 5 7 4 6 1 2 5 65 
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1.5. Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 3 

Tantermek száma: 20 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:  

A Civil Szervezetek Házában (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.) az ebédlő használata az 1-2. évfolyamok által. 

A Rákóczi úti iskolaépület fújítása miatt két szükségtanterem és egy fejlesztő szoba kialakítása a Fő úti telephelyen lévő 

Civil Szervezetek Háza épületben. 

1. A fenntartót érintő feltételek: A Rákóczi úti iskolaépület felújítása miatt kialakított szükségtantermekbe eszközök 

beszerzése (pl. fali táblák). 

2. A koronavírusjárvány miatt megnövekedett mennyiségű higiéniai anyag/eszköz  használat/beszerzés (azon kívül, 

amit az állam központilag nem biztosít). 

3. Szintén a járványhelyzet okozta feladatellátás változására készülve ütemezni szükséges olyan eszközök 

beszerzését, amelyek megteremtik az esetleges, de várható távoktatás feltételeit (pl. webkamerák, laptopok). 

1.6. Kockázati tényezők a tanévben 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 

Távoktatás bevezetése esetén 

hiányzó eszközpark. 

Elavult infokommunikációs 

eszközök. 

 A járványhelyzet miatt magas 

távolléti szám és helyettesítés. 

Mérsékelt, alacsony bekövetkezési 

valószínűségű 

A Rákóczi úton szegényes 

felszeretségű udvar (padok, játékok 

hiánya). 

Nyugdíjasként továbbfoglalkoztatott 

pedagógusok életkorból adódó 

egészségügyi problémái, ebből 

fakadó hiányzások. 
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A 2020-2021. tanév mottója: „Van itt egy gyermek …” (Jn 6,9). 

  

A fenntartó  – az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, 

annak szellemiségét megfogalmazó normákhoz, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekhez 

kapcsolódóan, azokon túlmutatóan a 2020/2021. tanév kiemelt feladataként az Eucharisztiára és a gyermekekre 

koncentráló evangéliumi gondolatot jelölte meg, kérve, hogy az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek idei 

mottóját gondolataikban és cselekvésükben hordozzák, intézményük munkatervében jelenítsék meg.  

Az Érsek atya által megfogalmazottakhoz kapcsolódóan munkák tervezésekor is külön-külön is tekintünk intézményünk 

minden egyes gyermekére, s helyzete szerint óvjuk elsősorban a lemorzsolódástól azzal is, hogy minden gyermekben 

megtaláljuk, hogy valamiben biztosan jó, s azt a tehetségét bontogassuk, erősítsük. 

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában e terület 

kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

− osztályfőnöki  

− ének-zene  

− hittan 

− napközis foglalkozás 

− egyéb tanórákon 

− tanórán kívüli tevékenységeken 

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaterv 2.2. pontja és a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.        

2.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- illetve oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink tovább 

haladását kibontakoztatott képességeiknek megfelelően. Kiemelkedő fontosságot szánunk tanulóinknak a keresztény 

erkölcsi és szellemi nevelésére, a katolikus hitelvek szerinti életvitel kialakítására és folytatására. Arra törekszünk, hogy 

a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek 

képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. A szakmai tudás mellett szilárduljon meg bennük a katolikus 

erkölcs, és hit. 

 

 

 

 



 

 

14 / 60 

Távlati cél: 

A társadalom számára hasznos, igazi értékrend szerint élő boldog embert nevelni.  

 

Közeli cél: 

Felkészíteni a gyereket arra, hogy: 

− alapműveltséggel rendelkezzen;  

− képességeinek megfelelő iskolát válasszon a továbbtanuláshoz, és ott keresztény emberként álljon helyt;  

− megtalálja azt a közösséget, amely segíti őt.  

Általános célunk, hogy neveltjeink képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel 

legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. A katolikus iskola célja, hogy az 

iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény 

értékek szerinti formálásához. A katolikus iskola így egyszerre nevel és evangelizál. 

 

Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára: 

A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll.  

A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és így motivált munkában fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, 

a kitartás képességét, és segítjük érzelemvilágának gazdagodását.  

A tanuló a tanulási tevékenységek közben - képességeinek megfelelően – folyamatosan bővíti alapismereteit.  

Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását.  

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Fejlesztjük a tanuló tanulási képességét, 

megalapozzuk a tanulási szokásokat. Segítjük a tanulási nehézségekkel küzdő gyereket.  

Törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy 

eltérő ütemű éréséből fakadnak.  

Tudatosítjuk a gyermekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket.  

Megerősítjük, illetve igyekszünk kialakítani a keresztény magatartásmintákat, szokásokat.  

Közösségi életre nevelünk.  

A gyermek jellemét formáljuk, így a személyiség érését segítjük elő.  

A fenti feladatokat a szülőkkel, szakemberekkel együtt próbáljuk megoldani.  

 

Feladatok az alapfokú nevelés oktatás második szakaszára: 

A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, empátiáját, felebaráti szeretetét.  

Egészséges versenyszellemet alakítunk ki.  

Segítjük a gyermeket, hogy a tanulási tevékenység közben – képességeinek megfelelően – folyamatosan bővítse 

alapismereteit.  

Olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, 

becsületességének, szavahihetőségének értékét.  
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Tudatosítjuk a tanulókban a keresztény közösség értékét.  

Igyekszünk megtanítani arra, hogy keresztény ember felelősségtudatával viszonyuljon a természeti és az épített 

környezethez.  

Tudatosítjuk a keresztény, a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományokat, és ezen értékek ápolására neveljük 

őket.  

Megerősítjük a keresztény Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztetjük más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.  

 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei 

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat folytatjuk: 

− következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és formálása 

érdekében, hh 

− folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat,  

− rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról,  

− az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt. 

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

− Hitéleti nevelés  

− Tehetséggondozás 

− A fegyelem javítása 

− Az országos mérésből adódó feladatok (szövegértési feladatok eredményeinek javítása) 

− Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

− Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

− Alsó-felső tagozatváltás feladatai 

− Elsős tanulók szocializálása 

− Intézményi önértékelésből adódó teendők 

− Morális – erkölcsi nevelés minden területen elsődleges szempont: társas viselkedés szabályainak betartása 

(köszönés, csúnya beszéd elhagyása, ebédlői magatartás javítása)  
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3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. időpont felelős időpont 

1. 
2020. 10. 21. 

Pályaorientációs nap 

Víghné Olasz Anikó 

igazgatóhelyettes 
2020. 10. 21. 

2. 2021. 03. 29. 
Bathóné Kobela Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2021. 03. 29. 

3. 2021. 03. 30. 
Bathóné Kobela Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2021. 03. 30. 

4. 2021. 03. 31. 
Bathóné Kobela Szilvia 

igazgatóhelyettes 
2021. 03. 31. 

5. 
2021. 06. 14. 

Gyermeknap 
diákönkormányzat 2021. 06. 14. 

6. 2021. 06. 15. 
Víghné Olasz Anikó 

igazgatóhelyettes 
2021. 06. 15. 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:     2020. szeptember 01. (kedd) 

Utolsó nap:  2021. június 15. (kedd) 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 01-től 2021. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

− Őszi szünet: 2020. 10. 23 – 2020. 11. 01. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 10. 22. (csütörtök) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. 11. 02. (hétfő) 

− Téli szünet: 2020. 12. 23 – 2021. 01. 03. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 12. 18. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 01. 04. (hétfő) 

− Tavaszi szünet: 2021. 04. 01 – 2021. 04. 06. 
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A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 03. 31. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 04. 07. (szerda) 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

− 2021. 03. 15. (hétfő)  nemzeti ünnep  

− 2021. 05. 24. (hétfő) pünkösdhétfő 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2020. 12. 11. (szombat) – 2020. 12. 24.  helyett 

 – 2021. 06. 12. (szombat): Ballagás 
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3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak 

ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Takács Anikó 2020.10.06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

Jakusné Vámos Mária 

Kátainé Oláh Hajnalka 
2020.10.22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) 
Tarnai Mihály 2021.02.25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Szilágyi Imre 

Vighné Olasz Anikó 
2021.03.12. 

5. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
Tarnai Mihály 2021.06.04. 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Művészeti iskola kiállítása Takács Anikó 2021.06.03. 
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó szentmise igazgatóhelyettesek 
2020.08.30. 

2020.09.06. 

2. Bérmálkozás hitoktatók 2020.10.03. 

3. Elsőáldozás hitoktatók 2020.10.04. 

4. Adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

2020.11.30. 

2020.12.07. 

2020.12.14. 

5. Szent Miklós ünnepe osztályfőnökök 2020.12.04. 

6. Adventi lelkinap a gyerekeknek 
hitoktatók, 

osztályfőnökök 
2020.12. 

7. 
Pásztorjáték és karácsonyi szentmise  

a Lovardában 

Soós Tamás plébános, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

2020.12.20. 

8. Hamvazószerda hitoktatók 2021.02.17. 

9. Nagyböjti lelki nap a gyerekeknek 
hitoktatók, 

osztályfőnökök 
2021.03. 

10. Tanévzáró az egri Bazilikában igazgatóhelyettesek 2021.06.10. 

11. Ballagás 
Farkas Dániel, 

Orsós Sándor 
2021.06.12. 

12. Elsőáldozás hitoktatók 2021.06. 

13. Tanévzáró ünnepség igazgatóhelyettesek 2021.06.18. 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2020. 08. 24. Alakuló értekezlet igazgató 

2020. 08. 31. Tanévnyitó értekezlet igazgató 

2020. 09. 05. Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2020. 09. 30. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2020. 10. 14. Alsó tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 
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időpont esemény / téma felelős 

2020. 10. 21. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2020. 11. 09. 

13:00 
Alsó és felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2020. 11. 09. 

14:00 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2020. 11. 25. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 01. 13. Alsó tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 01. 25. 

13:00 
Osztályozó értekezlet igazgató 

2021. 02. 03. 

13:00 Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2021. 02. 24. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 03. 10. Alsó tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 03. 24. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 04. 14. 

13:00 
Alsó tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 04. 14. 

14:00 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2021. 04. 28. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 05. 26. Felső tagozat munkaközösségi értekezlete munkaközösség-vezető 

2021. 06. 07. 

13:00 
Osztályozó értekezlet igazgató 

2021. 06. 24. 

9:00 
Tanévzáró értekezlet igazgató 
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3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2020.  

09. 07-10. 
Alsó tagozat szülői értekezletei igazgatóhelyettesek 

2020.  

09. 14-17. 
Felső tagozat szülői értekezletei igazgatóhelyettesek 

2021.  

02. 08-11. 
Alsó tagozat szülői értekezletei igazgatóhelyettesek 

2021.  

02. 15-18. 
Felső tagozat szülői értekezletei igazgatóhelyettesek 

2021. 

05. 12. 
„Határtalanul” szülői értekezlet 

Menyhártné K. K. 

Jakusné V. M. 

Kátainé O. H. 

Az egyes pedagógusoknak az iskola weblapján és az e-naplóban közzétett megadott időben heti fogadóórájuk van.  

Ettől eltérően előzetes időpontegyeztetéssel van lehetőség megbeszélésre a szülőknek a pedagógusokkal. 
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2021. 03. 17. Iskolanyitogató 
Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

2021. 06. 03. Művészeti iskola kiállítása Takács Anikó 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák  

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

„Suli-hód” levelezőverseny 1-4. szaktanárok 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 3-8. szaktanárok 

Fiumei Tehetségnap megyei helyesíró verseny 

(Szolnok) 
3-4. szaktanárok 

Teleki természettudományi verseny 5-8. szaktanárok 

„Mátyás tudósai” megyei versmondó, helyesíró- és rajzverseny 

(Szolnok) 
3-8. szaktanárok 

Katolikus Iskolák Sportversenye 

(Jászapáti) 
5-8. szaktanárok 

Dugonics András matematikaverseny 5-8. szaktanárok 

Szent Györgyi Töprengő megyei matematikaverseny 

(Szolnok) 
2. szaktanárok 

Simonyi Zsigmond helyesíró verseny 

(Szolnok) 
5-8. szaktanárok 

Házi versmondó verseny 1-6. szaktanárok 

Szókincsbővítő angol nyelvi verseny 

(házi verseny) 
5-8. szaktanárok 

Madarak és Fák Napja verseny 

(Szolnok) 
5-8. szaktanárok 

„Logikai Lovagi Torna” Katolikus Iskolák tanulmányi versenye 3-8. szaktanárok 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

(Jászapáti) 

Országos történelem tanulmányi verseny 7-8. szaktanárok 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti 

vizsgák időpontját: 

− javítóvizsga: 2021. 08. 26. 

− osztályozó vizsga:  

− félévi 2021. 01. 19-21.  

− tanév végi 2021. 06. 02-04. 

− pótló vizsga  

➢ 2021. 01. 22. 

➢ 2021. 06. 05. 
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3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2020. 10. 16. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2020. 09. 20. 

Felelős: Péntek Györgyné gyógypedagógus 

 

c) Országos mérés a 4., 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2021. 05. 19. és 2021. 05. 26. 

Felelős: Jakusné Vámos Mária 

3.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. NETFIT 

Szilágyi Imre 

Farkas Dániel 

Orsós Sándor 

2021. 01. 11- 

2021. 04. 23. 
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SZAKMAI FELADATOK 

3.8. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 
Intézményi és pedagógusi önértékelés  

elvégzése 
Bathóné Kobela Szilvia folyamatos 

2. 
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés –  

intézményi 
Tarnai Mihály folyamatos 

3. 
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés – 

 pedagógus 
Tarnai Mihály folymatos 

3.9. A minőségfejlesztési munka tervezése 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 
Részletes szociometriai felmérés intézményünk  

fő csoportjai körében. 
Tarnai Mihály 2021.05. 

2. 
Részletes célfelmérés a tanulók és a pedagógusok körében  

a digitális kultúrájukról. 

Bathóné  

Kobela Szilvia 
2021.05. 

3.10. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Pedagógusok jelentkeztetése igazgató 2021.03.31. 

2. Portfólió feltöltése 
a minősítési eljárásban résztvevő 

pedagógus 

2020.  

11. 25. 

 

3.11. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 

Munkaköri feladatok ismertetése igazgató 2020. 09. 01. 

Munkaköri leírások aktualizálása igazgató 2020. 09. 30. 

Munkaszerződések aktualizálása gazdasági vezető 2020. 09. 30. 
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3.12. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. 

(VIII.11.) EMMI rendelet 2.sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki 

munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a 

tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs 

feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes 

szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő fakultációs, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantérgyfelosztás).   

3.13. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő projektek 

EFOP-3.2.3-17-2017-00021 kódszámú 

„Digitális környezet 

a köznevelésben” 

Bathóné 

Kobela Szilvia 

2021. 

05. 01. 

Folyamatban lévő projektek 
EGYH-KCP-20-0478 

Közösségépítő nyári hittantábor 
Markó Judit  

Folyamatban lévő projektek 

EFOP-3.3.5-17-2017-00057 azonosítószámú 

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását 

segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti 

megvalósítása” 

Víghné Olasz 

Anikó 
 

Folyamatban lévő projektek 
ERASMUS+ Program1 keretében Iskolai, óvodai 

partnerségek _ 2019-1-PL01-KA229-065378_3 
Tarnai Mihály  

Folyamatban lévő projektek 
EFOP-4.1.5-16 - Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 
Tarnai Mihály  

Folyamatban lévő projektek 
„Határtalanul” program tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek HAT-19-01-0384 

Víghné Olasz 

Anikó 
 

Folyamatban lévő projektek Erzsébet programok 
Bathóné 

Kobela Szilvia 
 

Folyamatban lévő projektek Csodaszarvas Program 
Víghné Olasz 

Anikó 
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3.14. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, 

kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek 

megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, 

adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító 

ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

− az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

▪ Eszközei: együttműködés a gyermekvédelmi felelőssel, a Családsegítő Szolgálattal 

− képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

▪ Eszközei: tehetséggondozás, felzárkóztatás 

− a tehetséges tanulók támogatása  

▪ Eszközei: szakkörök szervezése, versenyekre való felkészítés 

− a versenyek szervezése  

▪ Eszközei: tanulói motiváció 

− a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak 

megismertetése 

▪ Eszközei: pályázatokban való részvétel, együttműködés a helyi kisebbségi önkormányzattal 

− a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a 

tanulókban 

▪ Eszközei: a nemzeti ünnepek alkalmával a községi ünnepségeken való részvétel, a helyi 

nevezetességek látogatása  

− az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése 

▪ Eszközei: előadások szervezése szakemberek bevonásával 

 

3.15. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység megnevezése Résztvevő Időpont, helyszín Felelős 

Felvételi előkészítő 

magyar nyelvből 
8. évfolyam heti 2 óra Víghné Olasz Anikó 

Felvételi előkészítő 

matematikából 
8. évfolyam heti 2 óra Jakusné Vámos Mária 

Angol nyelvi szakkör 5-6. osztályok heti 2 óra Szöllősi Lászlóné 

Matematika szakkör 3. 4. heti 1 óra osztálytanítók 
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osztályok 

Korrepetálás alsó tagozat 1-3. osztályok heti 2 óra osztálytanítók 

Felzárkóztatás felső 

tagozat 
5-8. osztályok heti 1 óra szaktanárok 

Viganó Alapfokú Művészeti 

Iskola (Jászberény) 

kihelyezett néptánc          

csoportja 

1-6. 

osztályosok 
heti 4 óra  

Szűcsné Urbán Mária 

táncpedagógus 

Lovasoktatás 3-4. osztályosok heti 2 óra Katona Béla 

 

A Nkt. 27.§  (11)  alapján heti 5 testnevelés óra kötelező minden évfolyamon.  

Az 1-4. évfolyamok órarendjébe beépítettük a heti 5 testnevelés órát.  

A 3. és 4. osztályos tanulók - a helyi önkormányzat által működtetett lovardában és az iskola részére az önkormányzat 

részéről ingyenesen biztosítottan  - heti 2 testnevelés óra keretében a nemzeti lovaskultúra kerettanterve szerint folyik 

lovasoktatás szakképzett lovasoktatók segítségével. Tudomásunk szerint jelenleg az országban egyedüliként 

Jászalsószentgyörgyön valósul ez meg a jelen tanévben is.  

Az 5-8. évfolyamoknak heti 3 órát a délelőtti tanítási órák keretében tartunk. A fennmaradó két órát délutáni 

foglalkozás keretében szervezzük. Az a tanuló, aki valamilyen egyesületben edz, annak igazolás alapján nem kell részt 

vennie az órákon. 

3.16. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai 

szerint meghatározott időpontban történik.  

 

feladat / esemény felelős határidő 

Szülői értekezlet - tanító nénik bemutatása igazgató 2021. 03. 

Óvodai látogatások 
Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 
2021. 03. 11. 

Iskolai nyílt nap  

a leendő első osztályosoknak 

Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 
2021. 03. 17. 

Beiratkozás igazgatóhelyettes 2021. 04. 
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Előkészítése az intézményvezető-helyettesek és az alsó tagozat munkaközösség-vezetőjének közös feladata, amelynek 

során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka 

és a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    
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4. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL 

ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

4.1. A közalkalmazottak továbbképzése  

A törvényi változások kapcsán 2012/2013. tanévtől felfüggesztésre került a pedagógusok jogszabályban meghatározott 

körének kötelező továbbképzése. A továbbképzésről rendelkező jogszabály alapján elkészült 2024-ig szóló pedagógus 

továbbképzési terv alapján az alábbi pedagógusok érintettek beiskolázásban, továbbképzésben – külön fenntartói 

feltételek és támogatás alapján. 

Továbbképzési program: 

Név Képzés Intézmény Évf. 

Markó Judit digitális kultúra tanár Eszterházy Károly Egyetem 1. 

 

Beiskolázási program: 

Az akkreditált 

továbbképzés típusa 

Továbbképzés 

megnevezése 

A résztvevő 

pedagógus neve 

A megújuló kompetencia, 

ismeret 

120 órás képzés KIP 

Kecskés-Markó Szilvia 

Nagyné Pomázi Gabriella 

Szatmáriné Czakó Judit 

Tugyi Róbertné 

Valcsikné Palcsó Szilvia 

DFHT 

30 órás képzés DO60 Kátainé Markó Anita testnevelés 

30 órás képzés Német tanítás Kátainé Oláh Hajnalka kommunikáció 
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5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó feladatainak, 

módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: szülői értekezletek, Szülői Szervezet értekezletei, honlap, Facebook-

oldal és csoport, személyes és telefonos megbeszélések, fogadóórák. 

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

− az intézmény honlapján 

− Szülői Szervezet értekezletén 

Az osztályfőnökök:  

− szülői értekezleteken 

− telefonon és személyesen 

− üzenőfüzeten, tájékoztatók kiküldésével 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

− fogadóóra 

− Kréta 

− tájékoztató füzet 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 

Iskolai honlap Takács Anikó folyamatos 

Iskolai Facebook csoport Víghné Olasz Anikó folyamatos 

Osztályok zárt facebook csoportjai osztályfőnökök folyamatos 

Adventi készülődés hitoktatók 2020. 12. 

Nyílt nap munkaközösség-vezetők 2021. 03. 17. 

 

5.2. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó mun-kakapcsolatban kell 

állnia a fenntartóval, az Egri Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságán működő Oktatási 

Osztállyal, illetve az ingatlanok, épületek tulajdonosával, azok állag-megőrzését, karbantartását végző 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatával. 
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A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 
Fenntartói / működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás igazgató 
Dr. Németh Zoltán 

osztályvezető 

Gazdasági ügyintézés igazgató, gazdasági vezető 

Ft. Ficzek László 

általános helynök, 

Szarvák Imre 

polgármester 

Egyházi irányítás igazgató, katekéták 
Soós Tamás 

plébános, KATEKIR 

Koordinálás és segítségnyújtás igazgató 

Dr. Németh Zoltán 

osztályvezető, 

Szarvák Imre 

polgármester 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések heti 

Személyes beszélgetések napi 

Elektronikus és postai levélváltás napi 

Egyéb érintkezési formák szükség szerint 
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6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
igazgató 

október 

évindítás, 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek 

(lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulókra)  

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek (SNI-s 

tanulók) 

foglalkozási naplók, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok  

dokumentum-

vizsgálat 
igazgatóhelyettesek 

november 

első félévi 

óralátogatások, 

délutáni 

foglalkozások 

látogatása 

tanórák, 

foglalkozások, 

tanulószoba, 

napközis-és 

sportfoglalkozások 

óralátogatások 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

december 

második negyedéves 

értékelés,  

ügyelet ellátása,  

órák pontos kezdése 

osztálynapló,  

egyéni haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat,  

óralátogatások 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-inak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

március a pedagógusok minősítési dokumentum- igazgató 



 

 

34 / 60 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

minősítésének 

előkészítése, 

ellenőrzők, 

tájékoztató füzetek, 

tanulói füzetek 

ellenőrzése, 

második félévi 

óralátogatások 

dokumentáció vizsgálat,   

óralátogatások 

igazgatóhelyettesek 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések, 

képzőművészeti- és 

fejlesztő 

foglalkozások 

rendje 

osztálynapló,  

egyéni haladási napló 

a lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulókról, 

óralátogaások 

dokumentum-

vizsgálat 
igazgatóhelyettesek 

május 

nyári táborok, 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi oldalának 

megszervezése és a 

lebonyolítás 

munkálatai 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

igazgatóhelyettesek 

osztályfőnökök 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

7.1. A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2020. szeptember … napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás 

mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a 

hitelesítők aláírása.) 

 

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal 

egyetért.   

  

Jászalsószentgyörgy, 2020. szeptember ......  

............................................. 

 

diákönkormányzat képviselője 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: Jászalsószentgyörgy, 2020. szeptember  ..... 

 

............................................. 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

 

Az iskolai lelkipásztor nyilatkozata 
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Az iskolai lelkipásztori feladatokat ellátó Soós Tamás esperes-plébánossal, érseki tanácsossal a 20120/2021. tanévi 

Munkaterv előzetesen egyeztetésre került. 

 

Jászalsószentgyörgy, 2020. szeptember …. 

 

…………………………... 

           Soós Tamás  

       esperes-plébános 

 

 

 

A fenntartó Egri Főegyházmegye jóváhagyó nyilatkozata 

 

 

A Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. tanévi Munkatervét a 

fenntartó Egri Főegyházmegye jóváhagyta. 

 

 

Eger, 2020. szeptember ……  

 

 

 

………………………………... 
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MELLÉKLETEK  

1. sz. melléklet 

A TANÉV PROGRAMJA 

2020/2021. 

 

IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK PROGRAMFELELŐS 

AUGUSZTUS 

VIII. 24.  

9:00 

Alakuló értekezlet 

Munka- és balesetvédelmi oktatás Tarnai Mihály igazgató 

VIII. 24-25. 

8:00 Tankönyvosztás Tési Ildikó tankönyvfelelős 

VIII. 25. 

9:00 

Alsós és felsős  

munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők 

VIII. 26. 

9:00 Javítóvizsgák 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

szaktanárok 

VIII. 26-28. 

9:00 Tantermek, szertárak rendezése, leltár  szaktanárok, osztályfőnökök 

VIII. 29. 

9:00 

Tantermek, szertárak vezetői ellenőrzése, leltár 

ellenőrzése Tarnai Mihály igazgató 

VIII. 30. 

11:00 

Veni Sancte tanévnyitó I. 

1. 2. 3. 8. évfolyamnak 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

Jakusné Vámos Mária, 

Kátainé Oláh Hajnalka 

VIII. 31. 

10:00 Tanévnyitó értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

SZEPTEMBER 

IX. 01. 

Osztályfőnöki órák 

Tűz- és balesetvédelmi tájékoztatás 

Tarnai Mihály igazgató, 

osztályfőnökök 

IX. 01. 

14:00 

Tantestületi katekézis 

Előadó:  

Dr. Novák István főigazgató, plébános 

Tarnai Mihály igazgató, 

Soós Tamás plébános 

IX. 03. 

13:40 DÖK - gyűlés 

Palócz- Keresztesi Anikó  

DÖK segítő pedagógus 

IX. 02-től 1. osztályosok mérése DIFER 

Péntek Györgyné gyógypedagógus, 

1. osztályok tanítói 

IX. 05. 

13:00 Nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

IX. 06. 

11:00 

Veni Sancte tanévnyitó II. 

4. 5. 6. 7. évfolyamnak 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

Jakusné Vámos Mária, 

Kátainé Oláh Hajnalka 

IX. 07-17. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

IX. 07- 

2021. I. 23. 

A tanulók felkészítése a központi felvételi 

megírására 

Víghné Olasz Anikó,  

Jakusné Vámos Mária 

IX. 10. Őszi hulladékgyűjtés 

Palócz- Keresztesi Anikó, 

Nagyné Pomázi Gabriella, 

Kátainé Oláh Hajnalka 

IX. 17. 

Nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi 

eljárás rendjéről. Pályaválasztási szülői 

értekezlet 

Jakusné Vámos Mária, 

Kátainé Oláh Hajnalka 

IX. 20. 

16:00 Tanmenetek leadása 

Tarnai Mihály igazgató, 

munkaközösség-vezetők 

IX. 22. 

10:30 Tűzriadó gyakorlat Tarnai Mihály igazgató 

IX. 25. Éves versenynaptár összeállítása, leadása munkaközösség-vezetők 
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IX. 28. 

17:00 SZMK választmányi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

IX. 30. 

14:00 

Felső tagozat:  

magatartás és szorgalom értékelése 

Jakusné Vámos Mária  

munkaközösség-vezető 

IX. 30. Szent Jeromos napja Markó Judit 

OKTÓBER 

X. 01. E-naplóban az adatok aktualizálása osztályfőnökök 

X. 02.  

péntek 

Állatok világnapja 

1. Teremtésvédelmi nap 

Palócz- Keresztesi Anikó  

teremtésvédelmi referens,  

Dr. Kovácsné Vámos Rita 

X. 03. 

16:00 Bérmálkozás 

Markó Judit,  

Kövesdiné Nagy Nóra 

X. 04. 

11:00 Elsőáldozás 

Markó Judit,  

Kövesdiné Nagy Nóra 

X. 06. 

kedd Az aradi vértanúk emléknapja 

Takács Anikó, 

osztályfőnökök 

X. 13-ig 

Nevezési határidő a Zrínyi Ilona matematika 

versenyre Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

X. 14. 

Alsó tagozatos  

munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

X. 31-ig 

Nyolcadik évfolyamos tanulók tájékoztatása a 

felvételi eljárás rendjéről osztályfőnökök 

X. 22. Vizsgálatra való felterjesztések egyeztetése 

Péntek Györgyné gyógypedagógus, 

osztályfőnökök 

X. 19-22. Tök-jó hét az alsó tagozaton 

Kátainé Markó Anita,  

Valcsikné Palcsó Szilvia 

X. 21. 

14:00 

Felső tagozat:  

magatartás és szorgalom értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

X. 22. Október 23-i megemlékezés 

Kátainé Oláh Hajnalka, 

Jakusné Vámos Mária 

X. 23. péntek Nemzeti ünnep  

X - XI. 

folyamatos 

8. osztályosok: középiskolai nyílt napok 

látogatása osztályfőnökök 

X. Dugonics matematika verseny szaktanárok 

X. 21. 

1. tanítás nélküli munkanap 

Pályaorientációs nap Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes 

X. 22. 

csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

NOVEMBER 

XI. 02. 

hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap  

XI. 05. Szent Imre-nap 

hitoktatók, 

Szilágyi Imre 

XI. 11. 

13:00 

Alsó tagozatos  

munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

XI. 11. 

14:00 Nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

XI. 22-ig 

péntek 

Kompetenciaméréshez szükséges anyagok 

küldése az  

Oktatási Hivatal részére Jakusné Vámos Mária   
XI. 25. 

14:00 

Felső tagozat: magatartás és szorgalom 

értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

XI. 30-ig A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 

XI. 30. 

hétfő Első adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

DECEMBER 

XII. 04. 8. o. - jelentkezés a központi írásbeli felvételi Vighné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 
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péntek vizsgákra Kátainé Oláh Hajnalka,  

Jakusné Vámos Mária 

XII. 04. 

péntek Szent Miklós ünnepe 

Markó Judit,  

Kövesdiné Nagy Nóra, 

osztályfőnökök 

XII. 07. 

hétfő Második adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

XII. 11. 

szerda 

Jelentkezés az Arany János tehetséggondozó 

programba 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka,  

Jakusné Vámos Mária 

XII.  Lelki nap a gyerekeknek 

Tarnai Mihály igazgató, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

XII. 14. 

hétfő Harmadik adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

XII. 18. 

péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap   

XII. 20. 

11:00 

vasárnap 

Pásztorjáték és karácsonyi szentmise a 

Lovardában 

Soós Tamás plébános, 

hitoktatók,  

osztályfőnökök 

JANUÁR 

I. 04. 

hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap  

I. 06. 

szerda Vízkereszt- tantermek megáldása 

Soós Tamás plébános, 

Tarnai Mihály igazgató  

                  I. 

11-IV.23. Tanulók fizikai állapotának felmérése Szilágyi Imre, Farkas Dániel, Orsós Sándor 

I. 13. 

Alsó tagozatos  

munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

I. 18. Árpádházi Szent Margit ünnepe Víghné Olasz Anikó 

I. 22. 

péntek Első félév zárása 

igazgatóhelyettesek,  

osztályfőnökök 

I. 23. 

10:00 

szombat 

Írásbeli felvételi vizsgák- 

8. osztályosok osztályfőnökök 

I. 25. 

13:00 
Osztályozó értekezlet 

Tarnai Mihály igazgató 

I. 28. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák  

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka,  

Jakusné Vámos Mária 

I. 31. Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök 

FEBRUÁR 

II. 03. 

13:00 

szerda Félévi nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

II. 08-18-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök 

II. 17. Hamvazószerda hitoktatók 

II. 19. 

péntek 

8. osztályos tanulói jelentkezési lapok 

továbbítása 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

II.  Mátyás Tudósai tanulmányi verseny Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

II. 24. 

14:00 

Felső tagozat: 

magatartás és szorgalom értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

MÁRCIUS 

III. 05. Zrínyi Ilona matematika verseny 

Turóczi Antalné munkaközösség-vezető, 

Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

III. 09. 

Leendő első osztályos tanító nénik és a 

gyógypedagógus látogatása az óvodába Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

III. 10. Alsó tagozatos  Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 
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munkaközösségi értekezlet 

III. 12. 

péntek Március 15-i megemlékezés 

Szilágyi Imre,  

Víghné Olasz Anikó 

III. 15. 

hétfő Nemzeti ünnep  

III. 16-ig 

kedd Tankönyvrendelés 

Víghné Urbán Éva tankönyvfelelős, 

szaktanárok 

III. 17. 

Bemutató foglalkozás  

a leendő 1. osztályosoknak Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

III. 22-23. 

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége 8. 

osztályban 

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

III. 24. 

14:00 

Felső tagozat: 

magatartás és szorgalom értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

III. Nagyböjti lelki nap a gyerekeknek 

Tarnai Mihály igazgató, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

III. 26. 

péntek Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

III. 29-31. 

2-3-4. tanítás nélküli munkanap 

Kérésre ügyelet biztosítása Bathóné Kobela Szilvia igazgatóhelyettes 

ÁPRILIS 

IV. 07. 

szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

IV. 14. 

13:00 Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

IV. 14. 

14:00 Nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

IV. 15. 

csütörtök Szavalóverseny 1-6. osztályoknak 

Turóczi Antalné munkaközösség-vezető, 

Péntek Györgyné, 

Kovács Fanni 

IV.  1. osztályosok beiratkozása Turóczi Antalné munkaközösség-vezető 

IV. 21 II. Szent György Kupa Atlétikai Verseny Farkas Dániel 

IV. 22. 

csütörtök 

Föld napja 

2. Teremtésvédelmi nap 

Palócz- Keresztesi Anikó  

teremtésvédelmi referens, 

Szatmáriné Czakó Judit 

IV. 22. 

csütörtök 

Természettudományi vetélkedő  

7-8. osztályosok számára 

munkaközösségvezető,  

fizika, biológia, kémia, földrajz szakos szaktanárok 

IV. 23. 

péntek 

Iskolánk védőszentjének ünnepe: 

Szent György napja 

hitoktatók,  

Farkas Dániel 

IV. 28. 

Felső tagozat: 

magatartás és szorgalom értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

IV. 30. 

péntek A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 

MÁJUS 

V. 01. NETFIT mérés zárása testnevelő tanárok 

V. 10. 

hétfő 

Madarak és fák napja 

3. Teremtésvédelmi nap 

Palócz- Keresztesi Anikó  

teremtésvédelmi referens, 

Tési Anna Mária 

V. 12. „Határtalanul” szülői értekezlet 

Menyhártné Kormos Klára projektfelelős, 

Jakusné Vámos Mária osztályfőnök, 

Kátainé Oláh Hajnalka osztályfőnök 

V. 19. 

szerda 

Idegen nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. 

évfolyamon  

Jakusné Vámos Mária, 

osztályfőnökök 

V. 23. Pünkösdhétfő  

 Határtalanul kirándulás  

V. 26. 

szerda 

Országos kompetenciamérés szövegértés- és 

matematika tantárgyakból 6. és 8. osztályok 

Jakusné Vámos Mária,  

osztályfőnökök 
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V. 26. 

szerda 

14:00 

Felső tagozat: 

magatartás és szorgalom értékelése Jakusné Vámos Mária munkaközösség-vezető 

V. 28. 1. osztályosok mérése DIFER Péntek Györgyné gyógypedagógus 

JÚNIUS 

VI. 01. Szent Jusztin ünnepe Szöllősi Lászlóné 

VI. 03. Művészeti iskola kiállítása Takács Anikó 

VI. 04. 

péntek Nemzeti Összetartozás Napja Albert Bernadett  

VI. „Határtalanul” program értékelése Menyhártné Kormos Klára projektfelelős 

VI. 07. 

13:00 Osztályozó értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

VI. 10. 

10:00 

csütörtök Tanévzáró az egri Bazilikában igazgatóhelyettesek 

VI. 12. 

10:00 

szombat Ballagás 

Tarnai Mihály igazgató, 

Farkas Dániel,  

Orsós Sándor 

VI. 14. 

hétfő 

Gyermeknap (DÖK-nap) 

5. tanítás nélküli munkanap Palócz- Keresztesi Anikó  

VI. 15. kedd 6. tanítás nélküli munkanap  

VI. 18. 

17:00 

Te Deum 

Tanévzáró ünnepség 

Tarnai Mihály igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

VI. 24. 

9:00 

csütörtök Tanévzáró értekezlet Tarnai Mihály igazgató 
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2. sz. melléklet 

Hitéletünk munkaterve Iskola, Óvoda 

  

Szeptember   

aug.30. 1,2,3,8 évf. 

szept.6. 4,5,6,7 évf. 

Veni Sancte  

Tartalma:   

Részvétel a szentmisén  

Védőszent ünnepe 

aug. 20. 

 

2b , 8b - Szent István 

Szeptember 12:  

Szűz Mária névnapja  

Tartalma:   

Mária képnél virág elhelyezése  

Szeptember 29:   

Szent Mihály napja – szüreti mulatság  

  

Tartalma: 

szőlő szemezése, préselése, mustkészítés,  

diótörés,   

ismerkedés népi hangszerekkel /köcsögduda, citera/ táncház, 

sportversenyek őszi termésekkel.  

Védőszent ünnepe 

szept. 30. 

 

5a - Szent Jeromos 

Október 1:   

Szent Teréz ünnepe  

 

Védőszent ünnepe 

Tartalma:   

A gyermekek megáldása 

 

2a - Lisieux-i Kis Szent Teréz  

Október 4:   

Állatok világnapja  

  

Tartalma:  

Megemlékezés Assisi Szent Ferencről az állatok védőszentjéről  

Kiállítás rendezése a folyosón, rajzolás krétával az udvar 

betonozott részén.  

Október 8:   

Magyarok Nagyasszonya  

Tartalma:   

Mária meglátogatása a templomkertben 

Október 18-21 (?) „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – 

intézményeinkben 

Lippay Lajos római katolikus pap, kanonok, teológiai 

doktor, egyetemi tanár, egyházi író. 

Megemlékezünk a nyolcadik évfolyamos gyerekekkel iskolánk 

egykori névadójáról és plébánosunkról ( őszi szünet előtti)  

November 1:   

Mindenszentek  

Tartalma:   

A szentmisén megemlékezünk az üdvözült lelkekről. 

(őszi szünet) 

Védőszent ünnepe  

6b – Szent Imre 

Szentmisén November 11:   

Szent Márton napja   

  

Tartalma:   

Szent Márton életének megismertetése a gyermekekkel, 

felvonulás mécsesekkel, vagy rajzok készítése.  

November 19.   

Szent Erzsébet napja   

Tartalma:   

Az Árpád házi szent életének megismertetése a gyermekekkel  

Az óvodában jelenet a nagycsoportosok előadásában. 

Védőszent ünnepe nov.19 

nov.30 

 

1a – Szent Erzsébet 

1b – Szent András 

Hittanverseny  

Andrássy György Katolikus Közgazdasági 

Középiskola 

Eger 

3 fő gyermek 

November 30:   

Advent kezdete  

  

Tartalma:   

Adventi koszorú készítése, koszorúszentelés, a gyertyák 

folyamatos meggyújtása.   

Betlehem elkészítése (?) 

December 

Adventi gyertyagújtás 

Adventi lelkinap 

 

December 4:   Tartalma:   
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Szent Borbála napja  Gyümölcsfaág hajtatása karácsonyra.  

December 6:   

Védőszent ünnepe Szent Miklós napja  

  

Tartalma:   

8a – Szent Miklós 

Mikulás érkezése, fogadása, a gyermekek dallal, verssel 

köszöntik, csomagosztás.  

December 13:   

Luca napja  

Tartalma:   

Luca búza ültetése Karácsonyra  

Karácsony:   

  

Urunk születésnapja  

  

Tartalma:   

Karácsonyi hangulat megteremtése, karácsonyi sütemények 

készítése szülőkkel, nagymamákkal közösen.(?)  

Karácsonyt megelőző időszakban a gyerekekkel közösen a 

dekoráció elkészítése, kihelyezése /fenyőág, pattogatott 

kukorica, alma, szalma, csuhé, rafia, mézeskalács, gyertyák 

begyűjtése, készítése/  

Karácsony heti események  

  

   

Tartalma:    

Karácsonyi zene délelőtt és délután a folyosón,  

fenyőfa  díszítése,  gyerekek megajándékozása,  

Pásztorjáték.  

December 20.  

Pásztorjáték 

Óvoda-iskola – község egyházközség közös szervezésében 

Lovarda 

Január 6:   

Vízkereszt – Háromkirályok ünnepe   

  

Tartalma:  

Karácsonyi díszek leszedése a fáról, a  

dekorációs falról és a csoportokban  

Védőszent ünnepe jan.18. 6a – Szent Margit 

Nagyböjti lelkinap 

 

 

Február 2:   

Gyertyaszentelő Boldogasszony   

  

Tartalma:   

Ünnepi lelki percek,  a plébános  úr megszenteli az osztályok, 

csoportokgyertyáit  

Február 17 – március 29. 

Nagyböjt – Húsvét  

   

 

Tartalma:  

Hamvazkodás: szentmise 

A Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, Urunk halála és 

feltámadása, bibliai történet megismertetése a gyermekekkel.  

„Jézus útja” témahét  

Keresztút a diákok imájával 

A Húsvét megjelenítése a dekorációs falon 

Március 5:   

Szent Kinga ünnepe:  

  

Tartalma:  

Megemlékezés  Árpád-házi  Szent Kinga születésnapjáról. 

Ünnepi lelki percek   
Március 12:  

Szent Gergely napja – iskolába hívogatás  

  

Tartalma:   

Nagycsoportosok érdeklődésének felkeltése az iskola iránt, volt 

óvodásaink ellátogatása a nagycsoportosokhoz.  

Védőszent ünnepe márc.15  

7b – Szent Kristóf 

Március 19:   

Szent József napja    

Tartalma:   

Az édesapák köszöntése, közös programok szervezése.  

Március 28. Virágvasárnap Tartalma:   

barkaszentelés 

Április 24:   

Szent György napja – egy gyermek-egy palánta  

 

Védőszent ünnepe 

Tartalma:   

Óvodánk, Iskolánk udvarának díszítése virágokkal.  

 

7a – Szent György 

Május:   

Anyák napja - Mária Mennyei Édesanyánk  

  

Tartalma:  

Az Édesanyák köszöntése, Mária mindannyiunk édesanyja 

(megjelenítés a  

faliújságon és a csoportokban)  

Védőszent ünnepe  

máj.04. 

máj.22. 

 

4b – Szent Mónika 

3b – Szent Rita 

Május:   Tartalma:   
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Pünkösd 

  

A szentlélek eljövetelének ünnepe  

Pünkösdi  népszokások,  hagyományok felelevenítése  

Június 

Védőszent ünnepe  

jún.01. 

jún.13. 

 

 

5b – Szent Jusztin 

3a, 4a – Páduai Szent Antal  

 

Te Deum  

Tartalma:   

A tanév értékelése, zárása, ünnepi szentmise.  
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3. sz. melléklet 

Alsó tagozatos munkaközösség éves munkaterve 

 

Készítette: Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

 

1. A munkaközösség tagjai: 

1.a 
Turóczi Antalné (osztályfőnök) 

Szajkó Sándorné napközis pedagógus 

1.b 
Kátainé Markó Anita (osztályfőnök) 

Betöltetlen álláshely – napközis pedagógus 

2.a 
Petőné Tóth-Fekete Katalin (osztályfőnök) 

Víghné Urbán Éva 

2.b 
Szatmáriné Czakó Judit (osztályfőnök) 

Nagyné Pomázi Gabriella 

3.a 
Bathóné Kobela Szilvia (osztályfőnök) 

Péntek Györgyné 

3.b 
Dr. Kovácsné Vámos Rita (osztályfőnök) 

Valcsikné Palcsó Szilvia 

4.a Palócz-Keresztesi Anikó (osztályfőnök) 

4.b Kovács Fanni  (osztályfőnök) 

 

Az osztályokba betanító nevelők: 

Tési Anna Mária környezetismeret,                        

technika, testnevelés 

napközis foglalkozás 

3.a 

Markó Judit hittan 4.b  4.a 

Kövesdiné Nagy Nóra hittan 1.a 1.b  2.a  2.b  3.a  3.b 

Kátainé Oláh Hajnalka német nyelv 

magyar nyelv és irodalom 

4.o 

4.a 

Szöllősi Lászlóné angol nyelv 1.a 1.b  2.a  2.b  3.a  3.b 

Tugyi Róbertné angol nyelv 4.a 4.b 

Kovácsné Tóth Judit testnevelés 

technika 

napközis foglalkozás 

rajz 

4.b 

 

3.b 

Valcsikné Palcsó Szilvia matematika. testnevelés 

napközis foglalkozás 

4.a 

3.a 

Petőné Tóth Fekete Katalin ének 4.a 4.b 

Tési Ildikó fejlesztő foglalkozás 1-8. o 

Péntek Györgyné  gyógypedagógiai foglalkozás 4-8.o 

Takács Anikó képzőművészeti foglalkozás 1.a 1.b  2.a  2.b   

Vincze Dániel képzőművészeti foglalkozás 3.a 3.b  4.a 4.b 

Tóthné Répási Anett gyógypedagógiai foglalkozás 1-3. osztályok 

Bús Ágnes logopédiai foglalkozások 1-8. osztályok 

 

Pedagógiai asszisztensek: 

− Molnár Tiborné 
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− Borbély Renáta 

− Kobeláné Sipos Judit 

 

2. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai 

 

Feladatainkat 2013.évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosítása valamint 

a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján határoztuk meg. Iskolai dokumentumaink a Nemzeti Alaptantervre épülő 

Pedagógiai programunk valamint Katolikus Kerettanterv alapján kidolgozott Helyi tantervünk tartalmazzák a rövid és 

hosszú távú terveinket, melyek megvalósulását segíti iskolai munkatervünk. A következő nevelési és oktatási 

feladatokat kiemelt területként kezeljük. 

 

1-2. évfolyam  

− Segítjük a gyermekeket beilleszkedni az iskolai tanulás tevékenységeibe, megalapozzuk az egyéni tanulási 

módszereket és szokásokat.  

− Kiemelt feladat a tanulásban akadályozott, problémával küzdő tanulók figyelemmel kísérése, szoros 

együttműködés a gyógypedagógusokkal. 

− Személyiségfejlesztés, tanulóink személyiségének tiszteletben tartása, formálása. 

 

3-4. évfolyam  

− Célunk az önálló tanulás módszerének, szokásrendszerének kialakítása, azért is, hogy a digitális oktatásra való 

áttérés esetén a tanulók a kiadott feladatokat nagyobb hatékonysággal tudják megoldani 

− A tehetséges tanulóinkat versenyre előkészítő és tehetséggondozó foglalkozásokkal emeljük magasabb szintre. 

− A tanulási kudarcnak kitett (BTM, SNI) tanulóink hiányosságait a gyógypedagógusok fejlesztő tevékenységén 

felül, fejlesztésekkel, tanórai differenciálással igyekszünk kompenzálni. 

 

 

3. A tanév célkitűzései, feladatai 

 

A keresztény szellemiség és erősítése 

− A diákok személyiségének kialakításakor meghatározó szerepe van a pedagógusok személyes példaadásának, 

hiteles keresztény életének.  

− A reggeli imádságban alkalmanként kéréseinket, köszöneteinket továbbra is megfogalmazzuk. 

− A lelki-napokra, misékre, elsőáldozásra folyamatosan készülünk. 

 

Szaktárgyi feladatok  

 

− Magyar nyelv és irodalom  

• A szövegértés fejlesztése, a szöveg megértésének vizsgálata feladatlapok segítségével.  

• A helyesírás tervszerű fejlesztése, helyesírási szójegyzék használata.  

• Az ellenőrzés, önellenőrzés, javítás, javíttatás fokozása.  

• Olvasási készség, szövegértő olvasás kialakítása, eredményességének növelése, olvasóvá nevelés. 

• Szókincs bővítése, szóbeli kifejezőképesség növelése, írásbeli szövegalkotás fejlesztése. 

 

− Matematika  

• A matematikai alapkészség fejlesztése.  

• Ismert típusú feladatok megoldása, algoritmusok.  

• A logikai gondolkodás fejlesztése.  

• Az önálló tanulás, az önellenőrzés képességének fejlesztése.  

• Matematikai nyelvezet használata, matematikai jellegű szövegértés fejlesztése. 

 

− Környezetismeret  

• A természeti értékek tudatos megőrzésének igényére való törekvés.  

• A saját környezet védelme, szépítése.  

• A testi, lelki egészség tudatos alakítására való törekvés kialakítása.  

• Egészségvédő szokásrendszerek kialakítása. 

 

 

Az alsó tagozat tantervi követelményeinek elsajátíttatása, az értékelés egységesítése  

Kiemelt feladatként kezeljük:  
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− a tanév elején, az előző év második félévi anyagának ismétlése, a tanulók közel azonos szintre emelése, hogy 

együtt tudjanak haladni ebben a tanévben; 

− a tanév folyamán a tantervi minimumfeladatok megalapozása, önálló munkára nevelés (korosztálynak 

megfelelő szinten) az esetleges digitális oktatásra való áttérés megsegítéséhez; 

− egységes témazárók összeállítását az azonos évfolyamokon;  

− a hangos olvasás felmérését a 2-4. évfolyamon, a tanév elején és végén; 

− a számolási készség felmérését (1 perc alatt elvégzett alapműveletek) a tanév elején és végén. 

 

 

Tanulmányi mérések, eredmények elemzése, értékelése  

 

Munkaközösségi értekezleten történik az év eleji felmérések után, félévkor illetve tanév végén. A tanulmányi mérések 

eredményeit értékeljük, az elérni kívánt célokat megfogalmazzuk.  

 

 

 

Év eleji és év végi mérések: 

 

DIFER Szövegértés 
Hangos 

olvasás 

Magyar 

nyelv 
Matematika 

Számolási  

készség 

Környezet- 

ismeret 

1. o. ✓       

2. o.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. o.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. o.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

További feladatok 

− Az esélyegyenlőségi törvény betartásának elősegítése és nyomon követése a fejlesztőpedagógusok, a gyermek 

– és ifjúságvédelmi felelős, a Nevelési Tanácsadó és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével.  

 

Szakmai tapasztalatok átadása 

− Kiemelt feladat a kulcskompetenciák beépítése az alsós munkatervbe és ennek megfelelően a tanmenetek 

átdolgozása, folyamatos rendszerezése, egyeztetése, javítása. 

− Folyamatos kapcsolattartás egyházi iskolákkal, továbbképzéseiken, versenyeken való rendszeres részvétel. 

− Hospitálás megszervezése. Bemutató óra egy az első, és egy a második félévben is. 

− Pályakezdő munkatársaink mentorálása. 

− Szoros együttműködés a gyógypedagógus kollégákkal. 

 

 

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

 

− Szülői értekezletek, fogadóórák. 

− Közös kirándulások szervezése. 

 

Külső kapcsolatrendszerünk: 

− Cifrapalota Óvoda Tagintézmény 

− Védőnői szolgálat 

− Jászsági Családsegítő - Gyermekjóléti Szolgálat 

− Községi Könyvtár 

− Iskolarendőri szolgálat 

− Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 

 

Beiskolázás hatékonyságának megőrzése  
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Az óvodával való jó kapcsolat fenntartását továbbra is feladatunknak tartjuk. Készséggel veszünk részt az iskolába jövő 

óvodások szülői értekezletein. Nyílt napot tartunk a szülőknek. Várjuk az 1. osztályokba az óvónők és a 

nagycsoportosok látogatását. A leendő elsős kollégák hospitálását megszervezzük az óvodába.  

 

Január Igazgató úr kijelöli a leendő elsős tanító néniket 

Március A leendő elsős kollégák és a gyógypedagógus hospitálása az óvodába 

Április Óvodások iskolai beiratkozása 

Május Bemutató foglalkozás a leendő 1. osztályos gyerekeknek 

Szülői értekezlet az intézményünkbe beíratott gyerekek szülei számára 

 

Szakkörök 

− matematika szakkör 

− néptánc szakkör 

 

Versenyek  

− Házi versenyek : 

 

• Vers- és prózamondó verseny 1-6. osztályosoknak 

 

− Megyei versenyek:  

• Zrínyi Ilona matematika verseny 

• Mátyás tudósai vers- és prózamondó, matematika, rajz 

• Fiumei Tehetségnap Megyei helyesíró verseny 

• Szent - Györgyi Töprengő megyei matematika verseny 

• Lovagi Logikai Torna (Jászapáti) 

• Levelező versenyek (Suli-Hód) 

 

4. Munkaközösségi értekezletek 

 

2020.  

Augusztus 25. 
− Alakuló értekezlet 

− Eszközigények leadása 

2020.  

Szeptember 16. 
− A tanév őszi programjainak megbeszélése 

− Versenyekre benevezés 

2020.                 

Október 14. 
− Az első osztályosok beilleszkedése 

− DIFER mérési eredmények megbeszélése 

− Vizsgálatra való felterjesztések egyeztetése a gyógypedagógussal 

2020.               

December 02. 
− Az adventi ünnepkörrel és a karácsonyi ünnepéllyel kapcsolatos feladatok 

megbeszélése 

2021.                   

Január 13. 
− Félévi értékelés 

− Farsangi előkészületek megbeszélése 

2021.                   

Március 10. 
− Beiskolázás: nyílt nap szervezése 

 

2021. 

április 14. 
− Versmondó verseny előkészítése 

2021.                  

Május 05. 
− Tanév végi felmérések egyeztetése 

− Osztálykirándulások 

 

5. Munkaközösségi eseménynaptár 

Időpont Program Felelős 

AUGUSZTUS   

augusztus 30. Veni Sancte - tanévnyitó Tarnai Mihály  

igazgató 

augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet Tarnai Mihály  

igazgató 

SZEPTEMBER   

szeptember 01.  Tűz- és balesetvédelmi oktatás osztályfőnökök 

szeptember  

05-től 

1. osztályosok mérése (DIFER) Péntek Györgyné 

szeptember  Szülői értekezletek osztályfőnökök 
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07-10. 

szeptember 10.  Hulladékgyűjtés Nagyné Pomázi Gabriella 

Kátainé Oláh Hajnalka 

szeptember 30. Benevezés a Sulihód levelezős tantárgyi versenyre Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

szeptember  Templomlátogatás az 1. osztályosokkal osztályfőnökök 

szeptember 20. Tanmenetek leadása Turóczi Antalné 

szeptember 22. Tűzriadó gyakorlat igazgató 

szeptember 25. Nevezés a „Suli-Hód”levelezős               tanulmányi 

versenyre 

Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

szeptember 30. Hangos olvasás felmérése Turóczi Antalné 

OKTÓBER   

október 01. Anyakönyvek megnyitása osztályfőnökök 

október 02.  

 

Állatok világnapja 

1. Teremtésvédelmi nap Dr. Kovácsné Vámos Rita 

október 04. Elsőáldozás 

Markó Judit,  

Kövesdiné Nagy Nóra 

október 06. 

kedd Az aradi vértanúk emléknapja 

Takács Anikó, 

osztályfőnökök 

október 14. Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

október 19. Tök-jó hét az alsó tagozaton Kátainé Markó Anita 

Valcsikné Palcsó Szilvia 

október 20. Hangos olvasás felmérése Peztőné T.F. Katalin 

október 22. Számolási készség felmérése Turóczi Antalné 

október 22. Vizsgálatra való felterjesztés egyeztetése gyógypedagógusok 

október 22. Október 23-i megemlékezés 

Kátainé Oláh Hajnalka, 

Jakusné Vámos Mária 

október 23-  

november 01. 

Őszi szünet  

NOVEMBER   

november 5. Szent Imre nap Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

Kövesdiné Nagy Nóra 

november 11.  Márton- napi népszokások Petőné T. F. K. 

Kovácsné Tóth Judit 

november 11. 

Alsó tagozatos  

munkaközösségi értekezlet 

Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

november 11. Nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

november 30. Első adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

DECEMBER   

december 02. Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

december 04. Mikulás osztályfőnökök 

december 07. Második adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

december 07. Zrínyi Ilona matematika verseny 1. forduló Víghné Urbán Éva 

december Lelki nap a gyerekeknek 

Tarnai Mihály igazgató, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

december 14. Harmadik adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

december 18-  

január 03.  

Téli szünet  

december 20. 

vasárnap Pásztorjáték és karácsonyi szentmise a Lovardában 

Soós Tamás plébános, 

hitoktatók,  

osztályfőnökök 

JANUÁR   

január 06.  Vízkereszt- tantermek megáldása Soós Tamás plébános, 

Tarnai Mihály igazgató 

január 13. 

Alsó tagozatos  

munkaközösségi értekezlet 

Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 
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január 18. Osztályozó értekezlet igazgató 

január 22. I.Félév zárása osztályfőnökök 

január 31. Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök 

FEBRUÁR   

 

február 03. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

február 08-18-ig Szülői értekezletek osztályfőnökök 

február 15. Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

február  Farsang osztályfőnökök 

február  Mátyás tudósai verseny munkaközösség-vezetők 

MÁRCIUS   

március 1. Hamvazószerda hitoktatók 

március 5. Zrínyi Ilona matematika verseny 2. forduló Turóczi Antalné 

Víghné Urbán Éva 

március 10. Gergely- napi népszokások előadása az óvodában Petőné T. F. Katalin 

március 10. Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

március 12. Március 15-i megemlékezés 

Szilágyi Imre,  

Víghné Olasz Anikó 

március 17. 

Bemutató foglalkozás  

a leendő 1. osztályosoknak 

Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető 

március A leendő elsős kollégák és a gyógypedagógus 

hospitálása az óvodába 

 

március Nagyböjti lelki nap a gyerekeknek 

Tarnai Mihály igazgató, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

március 29-31. 

2-3-4. tanítás nélküli munkanap 

Kérésre ügyelet biztosítása 

Bathóné Kobela Szilvia 

igazgatóhelyettes 

március 31-  

április7. 

Tavaszi szünet  

ÁPRILIS   

április 14. Alsó tagozatos munkaközösségi értekezlet 

Turóczi Antalné  

munkaközösség-vezető 

április14. 

 Nevelőtestületi értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

április 15. Szavalóverseny 1-6 osztályos tanulóknak Turóczi Antalné 

munkaközösség-vezető, 

Péntek Györgyné, 

Kovács Fanni 

április 2. Iskolánk védőszentjének ünnepe: 

Szent György napja 

II. Szent György Kupa Atlétikai Verseny 

Farkas Dániel 

április  Első osztályosok beiratkozása igazgató helyettesek 

április 22. 

Föld napja 

2. Teremtésvédelmi nap 

Palócz- Keresztesi Anikó  

teremtésvédelmi referens, 

Szatmáriné Czakó Judit 

április 30. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 

MÁJUS   

május 10. 

Madarak és fák napja 

3. Teremtésvédelmi nap 

Palócz- Keresztesi Anikó  

teremtésvédelmi referens, 

Tési Anna Mária 

május Bemutató foglalkozás a leendő 1. osztályos 

gyerekeknek 

Turóczi Antalné 

munkaközösség vezető 

május  Szülői értekezlet az intézményünkbe beíratott 

gyerekek szülei számára 

Tarnai Mihály igazgató 

leendő elsős tanítók 

május  Elsőáldozás hitoktatók 

május 23. Pünkösdhétfő  

május 26. Hangos olvasás felmérése Petőné Tóth F. Katalin 
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május 28. Számolási készség felmérése Szatmáriné Czakó Judit 

JÚNIUS   

június 03. Művészeti iskola kiállítása Takács Anikó 

június 07. Év végi osztályozó értekezlet igazgató 

munkaközösség-vezetők 

június 10. Tanévzáró az egri Bazilikában igazgatóhelyettesek 

június  12. Ballagási ünnepség igazgató 

osztályfőnökök 

június 14. 

 

Gyermeknap (DÖK-nap) 

5. tanítás nélküli munkanap Palócz- Keresztesi Anikó  

június 15.  6. tanítás nélküli munkanap  

június 18. Te Deum – ünnepélyes tanévzáró  Tarnai Mihály igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

június 24. Tanévzáró értekezlet Tarnai Mihály igazgató 

 Nyári napközi igazgatóhelyettesek 
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4. sz. melléklet 

Felső tagozat munkaközösségének éves munkaterve 

 

Készítette: Jakusné Vámos Mária 

munkaközösség-vezető 

A munkaközösség tagjai: 

Név Képesítés Osztályfőnök 

Albert Bernadett egyetemi hallgató - 

Farkas Dániel tanító, testnevelés műveltségi terület 7.a 

Jakusné Vámos Mária tanár, matematika, fizika. informatika, 

munkaközösségvezető 

8.a 

Kátainé Oláh Hajnalka tanító, tanár, német nyelv 8.b 

Kriegelné Kósa Éva tanár, magyar nyelv, magyar irodalom - 

Markó Judit tanár, hittanár 5.a 

Menyhártné Kormos Klára tanár, matematika, fizika, kémia - 

Nagyné Pomázi Gabriella Tanító, magyar irodalom és nyelvtan  

Orsós Sándor tanító, testnevelés, matematika műveltségi 

terület 

7.b 

Palócz-Keresztesi Anikó tanító, biológia, technika  

Szilágyi Imre tanár, földrajz, testnevelés 6.b 

Szöllősi Lászlóné tanító, tanár, angol nyelv 5.b 

Szmetena Gézáné tanító,  - 

Takács Anikó rajz, képzőművészet - 

Tarnai Mihály igazgató, tanár, történelem - 

Tugyi Róbertné tanító, angol nyelv  

Víghné Olasz Anikó igazgatóhelyettes, tanár, magyar nyelv-és 

irodalom 

6.a 

 

Célok, feladatok: 

− Tanulói motiváció fenntartásának (változatos tanítási-tanulási folyamatok tervezése, szervezése: életkornak, 

csoportnak, tantárgyaknak, témáknak megfelelően), a tananyag megértését, feldolgozását, rögzítését segítő 

szemléltetés lehetőségeinek vizsgálata, alkalmazása, aktív ismeretszerzésre ösztönzés.  

− Legjobb magatartási átlagot elért osztály jutalmazása év végén. 

− Legjobb szorgalmi átlagot elért osztály jutalmazása év végén. 

− Pályaválasztás segítése, iskolalátogatások, nyílt napok segítésével.  

− Tanulmányi versenyeken való részvétel ösztönzése. 

− Az iskola és a család számára fontos kompetenciák fejlesztése (szolidaritás, tolerancia, felelősségvállalás, 

együttműködési készség. 



 

 

53 / 60 

− Megemlékezés az osztályok védőszentjeiről. 

− Az online oktatásra való felkészülés. 

− Az online oktatáshoz szükséges tanulói eszközök felmérése. 

  

Nevelési célok: 

− tanulóink neveltségi szintjének javítása, növelése 

− az általános illemszabályok - különös tekintettel a napszaknak megfelelő köszönésre - folyamatos fókuszban 

tartása 

− tanulóink étkezési kultúrájának javítása 

− tanulóink beszédstílusának javítása, a trágár, illetlen beszéd visszaszorítása 

 

Oktatási célok: 

 

Magyar nyelv és irodalom  

− A szövegértés fejlesztése, a szöveg megértésének vizsgálata feladatlapok segítségével havonta, minden 

évfolyamon. 

− Az írásmunkák esztétikumára való törekvés.  

− Önálló, hatékony tanulásra szoktatás 

− Kommunikáció fejlesztése 

− Köznapi szövegalkotás fejlesztése 

 

Matematika, fizika, kémia 

− A tudás felhasználásának megtanítása 

− Alkalmazható tudás 

− Gyakorlatiasság 

− A kreatív gondolkodás fejlesztése 

− Az önálló tanulás, az önellenőrzés képességének fejlesztése 

 

Biológia, földrajz 

− A természeti értékek tudatos megőrzésének igényére való törekvés 

− Környezetvédelem 

− Környezettudatos gondolkodás fejlesztése 

− Egészségvédelem 

 

Idegen nyelv 

− Kommunikáció fejlesztése 

 

Hittan 

− Hitélet fejlesztése 

− Keresztény magatartás kialakítása 

 

A felső tagozat tantervi követelményeinek elsajátíttatása, az értékelés egységesítése  

Kiemelt feladatként kezeljük:  

− egységes témazárók összeállítását az azonos évfolyamokon;  

− matematika tantárgyból tanév végi, kimeneti statisztika felmenő rendszerben a folyamatos fejlődés vizsgálata 

céljából 

− szövegértés felmérés minden évfolyamon, félévente 3 alkalommal, majd az eredmények összevetése tanév 

végén a fejlődés vizsgálata céljából 

 

Tanulmányi mérések, eredmények elemzése, értékelése  

Munkaközösségi értekezleten történik az év eleji felmérések után, félévkor illetve tanév végén. A tanulmányi mérések 

eredményeit értékeljük, a tapasztalatok birtokában a fejlesztési stratégiákat megtervezzük, az elérni kívánt célokat 

megfogalmazzuk. 

 

További feladatok 

− A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása a versenyekre való felkészítéssel  

− Az esélyegyenlőségi törvény betartásának elősegítése és nyomon követése a fejlesztőpedagógusok, a gyermek 

– és ifjúságvédelmi felelős, a Nevelési Tanácsadó és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével.  
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− A lemorzsolódás veszélyének csökkentése  

− A lassabban, nehezebben teljesítő tanulók rendszeres és folyamatos megsegítése 

 

Szakmai tapasztalatok átadása 

− Szeretnénk elérni, hogy olyan legyen a felsős munkaközösség, hogy összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja 

− Kiemelkedő szakmai munkára törekvés 

− Kiemelt feladat a kulcskompetenciák beépítése a felsős munkatervbe  

− Folyamatos kapcsolattartás egyházi iskolákkal, továbbképzéseiken, versenyeken való rendszeres részvétel. 

 

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

− Fogadóórák 

− Szülői értekezletek 

− Igény szerint telefonos kapcsolattartás 

 

Versenyek  

 

Megyei versenyek  

− Zrínyi Ilona matematika  

− Mátyás tudósai vers- és prózamondó, matematika, rajz 

− TELEKI TEVE természettudományi vetélkedő 

− Dugonics András matematika 

− Komplex Művészeti Vetélkedő Szolnok 

− London Bridge – angol verseny 

− Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

− Sportversenyek egész évben 

 

Folyamatos feladatok: 

 

− Összehangolt munka az osztályokban tanító nevelőkkel 

− Adminisztráció pontos, naprakész ellátása; az e-napló bevezetése 

− Havonta papír alapon tájékoztatni a szülőket az e-naplóba bekerült értékelésekről 

 

 

 

Dátum Feladatok, értekezletek Felelős/ felelősek 

Augusztus 

2020. 08. 25. A felső tagozat munkaközösségének alakuló 

értekezlete 

Tarnai Mihály igazgató 

2020. 08. 31. A munkaközösség éves munkatervének elkészítése munkaközösségvezető, 

munkaközösség tagjai 

2020. 08. 31. A tantermek dekorációinak elkészítése osztályfőnökök, szaktanárok 

Szeptember 

2020. 09. 03. Dök gyűlés Palóc- Keresztesi Anikó 

2020. 09. 10. Hulladékgyűjtés Kátainé Oláh Hajnalka 

2020. 09. 14-18. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

2020. 09. 18. Nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi 

eljárás rendjéről. Pályaválasztási szülői értekezlet 

A 8. osztályok osztályfőnökei 

2020. 09. 07- 

2021. 01. 23. 

A tanulók felkészítése a központi felvételi 

megírására 

Víghné Olasz Anikó, Jakusné 

Vámos Mária 

2020. 09. 30. Tanmenetek elkészítése munkaközösségvezető, 

szaktanárok 

2020. 09. 30. Versenynaptár elkészítése munkaközösségvezető, 

szaktanárok 

2020. 09. 30. Munkaközösségi értekezlet, magatartás és 

szorgalom értékelése 

munkaközösségvezető 

2020. 09. 30. Szent Jeromos napja Markó Judit 

Október 

2020. 10. 01. E-napló adminisztrációs feladatainak rendezése, osztályfőnökök 
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anyakönyvek megnyitása 

2020. 10. 05. 

hétfő 

Állatok világnapja Palóc- Keresztesi Anikó 

2020. 10. 06. 

kedd 

Az aradi vértanuk emléknapja történelem szakos tanár 

2020. 10. 22. Nemzeti ünnepünk. Október 23-i megemlékezés Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2020. 08. 30. II. Szent György Kupa Atlétikai Verseny Farkas Dániel 

2020. 10.  Elsőáldozás, bérmálás  hitoktatók 

November 

2020. 11. 05. Szent Imre-nap hitoktatók, Szilágyi Imre 

2020. 11. 25. Munkaközösségi értekezlet, magatartás és 

szorgalom értékelése 

munkaközösségvezető 

2020. 11. 30. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 

December 

 2020. 12. 04. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára  Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2020. 12. 07. 

hétfő 

Szent Miklós ünnepe 

 

hitoktatók, Jakusné Vámos Mária 

2020. 12. 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása.  

 

Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2020. 12. 18. Adventi vásár, karácsonyi üdvözlőlap küldés Palóc- Keresztesi Anikó 

2020. 12. 18. Karácsonyi ünnepség, pásztorjáték 

 

hitoktatók, Markó Judit 

Január 

2021. 01. 18. Árpádházi Szent Margit ünnepe Víghné Olasz Anikó 

2021. 01. 23. Központi írásbeli felvételi vizsgák  

 

igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2021. 01. 28. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák  

 

igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2021. 01. 22. Első félév zárása Tarnai Mihály igazgató 

2021. 01. 31. Félévi értesítők kiadása osztályfőnökök 

Február 

2021. 02. 05. Szülői értekezletek 

 

osztályfőnökök 

2021. 02. 19. Jelentkezési lapok kitöltése a továbbtanuláshoz  

 

igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2021. 02. 24. Munkaközösségi értekezlet, magatartás és 

szorgalom értékelése  

 

munkaközösségvezető 

Március 

2021. 03. 12. 

péntek 

Március 15-i megemlékezés 

 

Szilágyi Imre, Víghné Olasz 

Anikó 

2021. 03. 22-23. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége  igazgatóhelyettes, 

Kátainé Oláh Hajnalka, Jakusné 

Vámos Mária 

2021. 03. 24. Munkaközösségi értekezlet, magatartás és 

szorgalom értékelése 

munkaközösségvezető 
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Április 

2021. 04.  Szavaló verseny 1-6. osztályosok számára alsós munkaközösségvezető 

2021. 04. 22. A Föld napja Palóc- Keresztesi Anikó 

2021. 04. 22. Természettudományi vetélkedő 7-8. osztályosok 

számára 

munkaközösségvezető, fizika, 

biológia, kémia, földrajz szakos 

szaktanárok 

2021. 04. 23. 

péntek 

Szent György nap hitoktatók, Farkas Dániel 

2021. 04. 30. A bukásra álló tanulók szüleinek tájékoztatása osztályfőnökök 

Május 

2021. 05. Szülői értekezlet a „Határtalanul „kiránduláson 

részt vevő tanulók szülei részére  

 

Jakusné Vámos Mária, Kátainé 

Oláh Hajnalka 

 

2021. 05. 19. Idegen nyelvi kompetenciamérés 6. és 8. 

évfolyamon  

 

Jakusné Vámos Mária 

2021. 05. 26. Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon  

 

Jakusné Vámos Mária 

2021. 05. 28. Gyermeknap Palóc- Keresztesi Anikó 

Június 

2021. 06. 01. Szent Jusztin ünnepe Szöllősi Lászlóné 

2021. 06. 03. Művészeti iskola kiállítása Takács Anikó 

2021. 06. 04. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

2020.06.04. 

 

történelem szakos tanár 

 

2021. 06. Munkaközösségi értekezlet, magatartás és 

szorgalom értékelése 

 

munkaközösségvezető, 

osztályfőnökök 
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5. sz. melléklet 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 

2020-2021. tanév 

FELELŐS: Vincze Dániel, Takács Anikó 

SZEPTEMBER:   

• Beíratás a művészeti iskolába 

• Beírási napló-törzslapok megnyitása 

• Művészeti iskolai tanmeneteinek elkészítése 

OKTÓBER:  

• Festészet napja megünneplése kiállítással, gyerekek munkáiból, paszpatuzva a lépcsőház falain -Állatok 

világnapjával egybekötve 

 

 NOVEMBER:  

• Adventi dekorációk elkészítése 

DECEMBER:        

• Karácsonyi képeslapok, meghívók, ajándékok készítése (idősek otthona) 

                              

JANUÁR:  

• Művészeti iskolai félévi bizonyítványainak kiadása 

• tanulmányi átlag összegzése 

• Magyar kultúra napja 

FEBRUÁR:  

• Farsangi jelmeztervező kreatív munka 

MÁRCIUS:  

• Aszfalt rajzkészítés két világnap kapcsán (Kis Iskola udvar, vagy Rákóczi úti iskola kisudvara) 

• Március 2. Ima világnapja (Ikonfestészet) 

• Március 21. Költészet napja, (stencilek) 

• Máecius:22. Víz világnapja (Monet -vízililiomok – parafrázis) 

ÁPRILIS: 

• A következő tanévi beíratási igény felmérése 

• Alapszakon végző tanulók vizsgáztatása 

• Húsvéti dekoráció elkészítése 

 

MÁJUS: (tervezett) 

• Tavaszi tárlat  (helyi és  környék iskolák munkaiiból ) 

• Múzeum látogatás 

• Fazekas műhely látogatás 
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 JÚNIUS:         

• Tanévzáró vizsgakiállítás,  

• Oklevelek készítésében való kreatív munka 

• Művészeti iskolai év végi bizonyítványainak kiadása 

 

6. sz. melléklet 

Diákönkormányzat munkaterve 

2020/2021. tanév 

Készítette: Palócz-Keresztesi Anikó 

Helyzetelemzés, célok 

Iskolánkban az 1-2. évfolyam kivételével minden osztályban működik a Diákönkormányzat. Az osztályok által 

megválasztott 2 tanuló képviseli a diákközösséget. Egy fő diákönkormányzat elnök és egy fő diákönkormányzat elnök 

helyettes. 

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, valamint fontos feladatunknak tekintjük a 

szabadidős programok és közösségszervezői tevékenységeket. A DÖK változatosabbá teszi a diákéletet, próbáljuk 

figyelembe venni a programjaink szervezésénél azt, hogy minél változatosabb legyen, értékeket képviseljen, pozitív 

élményekhez juttassa társainkat. 

A diákönkormányzat havi egy alkalommal ülésezik, illetve a programokhoz igazodva. A tagjai az osztályok által 

megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a 

diákönkormányzat működését. A képviselők rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, 

lebonyolításában. 

➢ A diákönkormányzat működésének folyamatos javítása 

➢ A tanulók bővülő körének bevonása az iskolai eseményekbe 

➢ Az iskolához tartozás érzésének erősítése 

➢ Tanulóink bevonása iskolánk életébe, szem előtt tartva a szabadidő hasznos eltöltését, 

➢ a környezettudatos magatartás formálását a fenntartható fejlődés érdekében 

➢ Szoros, hatékony együttműködés iskolánk tanulóival és szüleikkel 

A munkatervünk megfogalmazásánál természetesen a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel meghozott 

szabályokat is figyelembe vettük. Nem gondolkodhattunk olyan rendezvények szervezésében, amelyek tömegesek. 

Emellett előtérbe helyeztük segítő munkánkat az iskola hétköznapi, mindennapi életének szervezésénél, például: 

figyelni és figyelmeztetni a maszk használatra vagy a kézfertőtlenítésre diáktársainkat. 

Feladatok 

➢ Rendezvények szervezése, levezetése, értékelése 

➢ A tanulók jogainak és kötelességeinek tudatosítása, kiemelten a kötelességeket 

➢ Házirend betartása 

➢ Az iskola és környezete esztétikai képének szinten tartása, javítása 
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➢ Havi diákönkormányzati gyűlések  

➢ Szelektív hulladékgyűjtési akciók szervezése (papírgyűjtés) a környezettudatos, felelős életmód kialakításának 

érdekében 

 

Időpont Tervezett program 

Szeptember ➢ Patronáló tanár megválasztása 

➢ Tisztségviselők megválasztása 

➢ Éves munkaterv előkészítése, programjavaslatok elfogadása 

Október ➢ Hulladékgyűjtés, tökfaragás, töklámpások készítése osztályonként 

December ➢ Adventi szaloncukor árusítás 

Február ➢ Színházlátogatás szervezése 

Március ➢ Víz világnapja 

➢ Mozilátogatás szervezése 

➢ DÖK kirándulás 

Április ➢ Föld Napja 

➢ Iskolai vers- és prózamondó verseny 

Május ➢ Szent-György Nap 

Június ➢ Gyereknap 
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FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

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

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Nkt. Vhr.) 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

• A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 

• A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 


