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I. A tanév rendje 

I/1. A tanév rendje:  

A tanév első napja:    2021. szeptember 1. (szerda)    

A tanítás utolsó napja/a végzős évfolyamon: 2022. április 29.     

A tanév utolsó napja:    2022. június 15.     

 

Tanévnyitó:  2021.09.01. 8 óra (iskolaudvar) 

 

Őszi szünet:  2021. október 23-tól 2021. november 1-ig tart.  

  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2021. október 22. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd).  

 

Téli szünet:   2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

 

Az első félév:  2022. január 21-ig tart, a félévi értesítők kiosztása: 2022. január 28-ig 

 

Tavaszi szünet:  2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. április 13.(szerda) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

 

Középiskolai felvételi Írásbeli: 2022. január 22. 10 órától (pótló: 2022. január 27-én) 

   Szóbeli meghallgatások: 2022. febr. 22.-márc.11. között. (nálunk: 

március 2-4. között) 

Érettségi szünet: 2022. május 2-3-4.      

 

Témahetek: 

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. 

 

Belső vizsgák/osztályozó vizsgák:   

- 2022. január 10-14. Osztályozó vizsgák  

- 2022. április 25-26. Osztályozó vizsgák előrehozott érettségizőknek 

- 2022. június 7-9. Osztályozó vizsgák 

      

Érettségi írásbeli vizsgák:   2022. május 2-23. között 

Érettségi szóbeli vizsgák: emelt szintű:  2022. június 1-9. között  

   középszintű:  2022. június 13- 24. között  
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Mérések:  

- 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között az általános iskolák nyolcadik évfolyamos 

tanulói számára kötelezően előírt országos pályaorientációs vizsgálat 

- 2021. október 15.  DIFER-mérés záró napja (1. évfolyam) 

 

Kompetenciamérések: konkrét napja még nincs rögzítve. 

- 2022. április 20-26. 10. évf. mérése 1. nap: szövegértés+matematika  

                                                             2. nap: természettudomány 

- 2022. május 4-17. 8. évf. mérése 1. nap: szövegértés+matematika 

                                                        2. nap: természettudomány + idegen nyelv 

- 2022. május 18-31. 6. évf. mérése 1. nap: szövegértés+matematika 

                                                          2. nap: természettudomány + idegen nyelv 

 

- 2022. június 15-ig Netfit feltöltése (felmérések januártól) 

 

Beiratkozások:  

- általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22. 

- középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. 

 

 

Munkarendtől való eltérések lesznek:  

• 2021. december 24. (péntek) helyett 2021. december 11. (szombat) munkanap   

• 2021. március 14. (hétfő) helyett 2022. március 26. (szombat) munkanap  

 

Utolsó tanítási nap:   2022. június 15. (szerda)  

Tanévzáró ünnepély:           2022. június 21.  

Tanévzáró értekezlet: 2022. június 29. 

Tanítási napok száma: 181 általános iskola,  180 gimnázium 

Tanítás nélküli munkanapok száma:   6 (ált.isk.)  7 (gimnázium)  

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 
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 I/2. Értekezletek/konferenciák 

 

 I/2.1. Nevelőtestületi értekezletek  

augusztus 23. Alakuló értekezlet 

  augusztus 31.    Tanévnyitó értekezlet  

 január 19.       Félévi osztályozó értekezlet 

 február 2.    Félévi értekezlet, a félév értékelése 

 április 27.         12. évfolyam osztályozó értekezlete, érettségi előkészítése  

 június 10.                  Osztályozó értekezlet – felső tagozat 

 június 13.                  Osztályozó értekezlet – alsó tagozat / gimnázium  

 június 29.       Tanévzáró értekezlet, a tanév értékelése 

        Nevelőtestületi értekezletet minden hónap első szerdai napján tartunk, ahol 

lehetőség szerint dr. Huszka Mihály lelkipásztorunk segíti közösségünk 

formálódását, így törekedni tudunk a keresztény erkölcsi és viselkedési normák 

kialakítására. Minden értekezletről jegyzőkönyvet készítünk.  

 

 I/2.2. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek 

 Folytatva a hagyományt, ebben a tanévben is hetente egy alkalommal szeretnénk a 

helyettesekkel, a munkaközösségi vezetőkkel, a gazdasági vezetővel és a titkársággal 

megbeszélést tartani a heti aktuális feladatainkról. Időpontja még nincs rögzítve. 

 

 I/2.3. Munkaközösségi értekezletek  

        Az iskolánkban működő hat munkaközösség (alsós, osztályfőnöki, human, reál, 

természettudományi, idegen nyelvi) havonta egy alkalommal, minden hónap második 

szerdáján tart értekezletet, ahol az előző heti nevelőtestületi értekezletek szellemében 

tudják szervezni az aktuális feladatokat. Adott feladatok (pl. ünnepélyek, versenyek 

szervezése) elvégzéséhez kisebb szervezői csoportokat hoznak létre, melyekben a 

szervezésért felelős kollégák tartanak megbeszéléseket, illetve együtt dolgoznak a 

Események Ált. 

Iskola 

 

Közép-

iskola 

December 11. Tanári lelki nap  1 1 

Pályaorientációs nap (január) - 1 

Február 2. Félévzáró értekezlet 1 1 

Március 26. Petőfi nap (DÖK) 1 1 

Május 2. Érettségi szünet - 1 

Május 3. Érettségi szünet/Papírgyűjtés 1 1 

Május 4. Érettségi szünet/Papírgyűjtés 1 1 

Pályaorientációs nap (május) 1 - 

Összesen 6 7 
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konkrét feladatok sikeres elvégzéséért. Az értekezletek anyagát rögzítjük, ezzel is 

segítve az önreflexióinkat.  

 

 I/3. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  

 

Szülői értekezletek:  

Év elején egyes évfolyamoknak az osztályfőnökök a vezetőséggel együtt tartanak 

összevont szülői értekezletet az ebédlőben, ezt követően külön-külön osztályaikban: 

o szeptember 1. 17:00 1. évfolyam számára 

o szeptember 2. 17:00 9. évfolyam számára szaktanárok részvételével 

                                     18:00 12. évfolyam számára 

o szeptember 6. 17:00 5. évfolyam számára szaktanárok részvételével 

                       18:00 8. évfolyam számára 

Szeptember 3 – 17. között a többi évfolyamnak az osztályfőnökök tartanak szülői 

értekezletet osztályaikban, online lehetőséget is választhatva. 

Szeptember 29-én 17:30: Tájékoztató értekezlet a Szülői Szervezet tagjainak/beszámoló 

az elmúlt év eredményeiről, illetve az idei év változásairól, terveiről 

             Február 3-15. Félévi szülői értekezletek: az osztályfőnökök tartják osztályaikban.  

 

Fogadóórák: 

o November 8-9.  

o Április 4-5.  

I/4. Nyílt napok 

• Nyílt nap gimnáziumban: november 15.  

• Nyílt nap az általános iskolában a leendő kis elsősök szüleinek: március 2.  

• Iskolakóstoló foglalkozás a leendő kis elsősök szüleinek és az óvodásoknak: 

március 17. és 29. 

  

II. Személyi feltételek 

II/1. Dolgozók: 

a) Pedagógusok száma: 

      teljes munkaidőben:                                                  46 fő  

            részmunkaidőben:                                                       4 fő 

      óraadók:                                                                      0 fő 

 



 

5 
 

b) Technikai dolgozók száma:(gazdasági vezetővel) 

      teljes munkaidőben:                                                    7 fő 

      részmunkaidőben:                                                       1 fő 

Nevelés és oktatást segítő munkakörben: 

Topál Csenge iskolapszichológus 

Czinege Anikó titkárnő 

Czimbal Gábor rendszergazda 

Illésné Nemes Irén munkaügyi előadó 

Hokné Kármán Szilvia pedagógiai asszisztens/titkárnő 

Gomez Attila pedagógiai asszisztens 

Vörös Kristóf pedagógiai asszisztens 

c) GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon ill. tartós betegállományban lévők: 

• Eltscher-Falvai Anett  

• Farnek-Nagy Klaudia  

• Horváthné Fekete Rebeka  

• Kaltenecker Izabella  

• Krupa Sándor  

• Szlahó Csaba Polgármester úr 

 

d) Hitoktatóink: 

• Peresáné Kállai Georgina/katolikus 

• Vrankó Gézáné/katolikus 

• Denke Katalin/református 

• Sövér Orsolya/református 

• Földesiné Füredi Katalin/református 

• Galambos-Béres Ilona/református 

• Heinemann Ildikó/evangélikus 

 

f) Új dolgozóink: 

• Gyepesy Imola matematika-fizika szakos középiskolai tanár 
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• Kovács Andrea idegennyelv tanár  

• Lakos Krisztina tanító 

• Mesterné Defner Szabina tanító 

• Süliné Nagy Krisztina Andrea idegennyelv tanár 

• Udvardyné Balla Márta napközis feladatokat ellátó nevelő (óvodapedagógus) 

• Vágó Viola Mária történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár saját 

kérésre napközis feladatokat ellátó nevelő 

• Varga Beatrix tanító  

 

g.) Munkakörváltozás:  

• Osikoviczné Csendesi Mária kolléganő igazgatói feladatokat lát el ettől a tanévtől 

• Sztyehlikné Hegyi Krisztina kolléganő pedagógus munkakörben dolgozik ettől a 

tanévtől 

• Bekkerné Fenyő Ágnes kolléganő gimnáziumi igazgatóhelyettes munkakörben 

dolgozik ettől a tanévtől 

 

II/2. Tanulók: 

Létszám:     624 fő (2021. szept. 1.)      

 Általános iskolás:      408 fő (aktív+inaktív jogviszony) 1-8. évf.  

 Középiskolás:     216   fő                               9-12. évf.  

                                              65 fő   9. évf. 

       57 fő   10. évf.  

       54 fő   11. évf.  

       40 fő   12. évf.     

Tanulócsoportok:  

 Általános iskolás:       16 db   1-8. évf.  

 Középiskolás:        8 db   9-12. évf. gimnázium 

III. Oktatás - nevelés 

III/1. Kiemelt célkitűzések: 

Minden tanév új kihívást, ugyanakkor új lehetőségeket is rejt magában. Az idei tanévben, mely 

komoly változásokat hozott a vezetőségben, igyekszünk túllépni az előző év nehézségein a hit 

segítségével, Jézus Krisztus tanítását követve a szeretetre és a békességre törekedve. Ezért a 

2021/22-es tanévünk alapmottója a következő gondolat lett: 

       „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.”   (Mt. 5,9.)  

A huzamos digitális oktatás sokunkat felőrölt, ezért csak a szeretet és béke által tudunk 

megújulni,  és bízni abban, hogy az új tanévünkben visszatérjen és megmaradjon a normális 
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jelenléti oktatás. Felkészülve azonban a váratlan helyzetekre továbbra is megtartjuk és 

használjuk Teams felületünket, online értekezletek megtartására, feladtok feltöltésére, stb.  

Legfontosabb célkitűzéseink között továbbra is megőrizzük az Organikus pedagógia elemeit, 

amelyeket szeretnénk beépíteni mindennapjainkba.  

Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni gimnáziumunk népszerűsítése, hitéleti 

tevékenységünk megújítására és a sikeres beiskolázásra.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük, katolikus iskola révén, a keresztény életre nevelés 

fontosságát. Tanáraink a rábízott tanulókkal való viselkedése a keresztényi értékeknek 

megfelelően történjen! 

Ebben az évben szeretnénk mindazon hagyományos programjainkat újratervezni, melyek az 

előző másfél évben nem kerülhettek megrendezésre, remélve, hogy a járvány nem húzza 

keresztbe terveinket. Újra meghirdetjük iskolacsalogató programunkat, mellyel a város 

óvodás korú gyermekeinek/szüleinek szeretnénk vonzóbbá tenni az általános iskolánkat. Több 

rendezvényre kapnak meghívást az óvónők, az óvodások és szüleik egyaránt. Természetesen 

továbbra is nagy figyelmet fordítunk az alapvető egészségvédelmi szabályokra. 

Ennek érdekében továbbra is alkalmazzuk Intézkedési Tervünket, melyet az EMMI javaslatára 

módosítottunk. 

Fontos, kiemelt feladatunk lesz idén is ökoiskolai környezeti nevelési programunk 

megvalósítása.  

Ennek érdekében többek között a következő megmozdulásokat tervezzük: 

➢ Ökofal készítése 

➢ Túra szakkör  

➢ Szelektív hulladékgyűjtés / papírgyűjtés szeptemberben és májusban 

➢ Részvétel a Világ legnagyobb tanórája projektben 

➢ Részvétel a Fenntarthatósági témahét programjaiban 

➢ Iskolakert működtetése 

➢ ÖKO témanapok szervezése 

o Szeptember 22. Autómentes Világnap 

o Október 4. Állatok világnapja 

o Március 25. ÖKO témanap 

III/2. Főbb feladatok: 

Továbbra is célunk, hogy diákjaink tájékozott, a veszélyekkel és az internetes tér etikus 

használatával tisztában lévő, de annak előnyeit kihasználni tudó felnőttekké váljanak. Immár a 

harmadik tanévünk lesz, ahol a mindenkori 11. évfolyam diákjai töltik fel iskolánk facebookos 

oldalát tartalommal. Az évfolyam osztályai sorsolás útján azonos hosszúságú időszakok 

posztjaiért lesznek felelősek. A feladatuk az, hogy bemutassák iskolánk életét, megismertessék 
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az érdeklődőket mindennapjainkkal, amik a tanuláson kívül számos egyéb elfoglaltsággal és 

vidámsággal vannak teli. Az iránymutatást és az ellenőrzést pedagógusaink közül kiválasztott 

adminisztrátorok látják el. Nem jelenítünk meg hirdetéseket, minden poszt megjelenése 

engedélyhez van kötve. Ezáltal tehetjük a mai fiatalok szemszögéből vonzóvá iskolánkat azon 

gyerekek és szülők számára, akik iskolaválasztás előtt állnak, akár általános iskola, akár 

gimnázium a cél. A gyerekek motivációja pedig nem más, mint hogy a tartalmak által 

legnagyobb látogatottságot, legtöbb „like”-ot elérő osztály 12.-es, egyben utolsó közös 

osztálykirándulása 3 napos lesz, az iskola által 50.000,- forinttal támogatva.  

Az idei évben nagy hangsúlyt helyezünk hitéletünk megújítására. Alapgondolatunk, hogy ne 

a kényszeren, hanem a példaadáson legyen a hangsúly. Ezért létrehoztunk egy kovászcsoportot, 

melynek tagjai olyan kollégák, akik szeretnének ebben a feladatban részt vállalni. 

Minden reggel lehetőséget nyújtunk kollégáinknak, hogy egy rövid imádsággal, elmélkedéssel 

indíthassák a napot.  

Az idei tanév meghatározó feladata lesz az új gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetfejlesztő 

projekt a Katolikus Pedagógiai Intézet mentorálásával. Már a tavalyi tanév végén létrehoztuk 

három fős gyermekvédelmi csapatunkat, melynek tagja: Koncsek Zita (alsó tagozat), Kéthelyi 

Lídia (felső tagozat), Bekkerné Fenyő Ágnes (gimnázium, mentálhigiénés szakember). 

Végül szintén az idei tanév éveleji kihívása az új elektronikus napló, az e-Kréta rendszerének 

felállítása, használata. Ebben a munkában oroszlánrészt vállaltak helyettes kollégáim és 

jelenleg Gyes-es lévő kolléganőnk, aki az órarendkészítésében is hatalmas segítséget nyújt 

nekünk.  

IV. Egyéb feladatok/programok 

 

IV/.1. Lelkiségi célok, feladatok, programok: 

Diákjainkat a keresztény vallás tanításának befogadására készítjük fel, ezért a hitoktatás része, 

hogy minden hétfőn az első tanítási óra elején heti váltásban római katolikus, evangélikus és 

református áhítat, melyet az iskolarádión keresztül hallgatnak meg a diákok. A digitális oktatás 

kapcsán kialakított Teams felületről kivetítve szeretnénk a jövőben az áhítatot közvetíteni. 

Diákjainkat misenapló vezetésével szeretnénk ösztönözni a gyakori miselátogatásra. Kéthetente 

diákmisére várjuk egy-egy évfolyamunk diákjait szolgálatra és részvételre. A legszorgalmas 

miselátogatóknak év végén kirándulást szervezünk egy kegyhely meglátogatása céljából. Az 

első tanóra előtt reggeli imát egyre többször diákok végzik.  

Tantestületi értekezleteinken dr. Huszka Mihály lelkipásztorunk segíti közösségünk 

formálódását. Hitéleti napokat szervez diákjaink és pedagógusaink számára. 

Lelki napok tanárainknak:  
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2021. aug. 26-án: Tantestületi lelki napi kirándulás: Szent Angyalok templom 

(Gazdagrét), Etyek 

2021. december 11./ Lelki nap, kirándulás Szentkútra (tanítás nélküli nap) 

Diákjainknak:  

2021. dec. 4. Adventi lelki nap a 3. a és 3. b osztálynak 

2022. április 9. Nagyböjt lelki nap a 7. évfolyamnak 

2022. június 6. Pünkösdi Családi Nap a 9. évfolyamnak 

Hagyományos karácsonyi műsorunkat a Jézus Szíve templomunkban tartjuk 2021. dec. 20-án.  

Intézményvezetőként a legfontosabb célom, hogy kollégáimat irányítva korszerű tudást 

biztosítsunk diákjainknak, elsődleges feladatként pedig az Etikai kódex szabályait szem előtt 

tartva a keresztény kultúra értékrendjén keresztül szeretném a ránk bízott ifjúságban a 

keresztény szellemiséget erősíteni.  

Idén is a két ötödik, a két hatodik, a két kilencedik és a két tizedik osztályban lesz CSÉN-es 

oktatás Artztné Csatári Marianna, Cserné Szabó Anita, Dóczyné Topál Dalida, Topál Csenge, 

Peresáné Kállay Georgina és Madarász Krisztina kollégák közreműködésével. 

IV/2. Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések: 

 

- 2021. szeptember 1. tanévnyitó ünnepség 8:00 órától  

- 2021. október 6. Aradi vértanúkról ünnepi megemlékezés 10:00 órától az iskola 

udvarán  

- 2021. október 23. Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról 10:00 órától az 

iskola udvarán, 2021. okt. 22-én. 

- 221. november 4. Az emlékezés napja  /megemlékezés órakeretben – iskolarádión 

- 2022. január 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja / 

megemlékezés iskolarádión 

- 2022. január 22. A magyar kultúra napja / megemlékezés órakeretben – iskolarádión 

jan. 21-én 

- 2022. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai/ megemlékezés 

osztályfőnöki óra keretében a gimnáziumban 

- 2022. április 16. A holokauszt áldozatai / megemlékezés osztályfőnöki óra keretében 

a gimnáziumban 

- 2022. március 15. Forradalom-és szabadságharcról megemlékezés/városi ünnepség 

az iskolánk szervezésében, nyilvános főpróba – ünnepség az iskola diákjainak 

március 11-én 
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- 2022. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja/ megemlékezés órakeretben – 

iskolarádión június 3-án. 

Egyéb rendezvények:  

- 2021. szeptember 26. Terményáldás a Szent Kereszt templomban 

- 2021. október 22. Gólyabál a 10. évfolyam szervezésében 

- 2021. december 10. Szalagavató a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

- 2021. december 20. Karácsonyi műsor Jézus Szíve templomunkban 17:00 órától 

IV/3. A DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

- 2021. szeptember 23-24. Papírgyűjtés 

- 2021. december 6. Mikulás 

- 2022. május 3-4. Papírgyűjtés 

- 2022. február 25. Farsangi bál 

- 2022. március 26. Petőfi Nap  

 IV/4. Organikus pedagógia megvalósításának részterületei 

Az Organikus pedagógia elemei közül a következő részterületeket szeretnénk beépíteni a 

mindennapjainkba. 

1. Családi Életre Nevelés  

2. Furulyatanítás 

3. Erdei iskola 

4. Mozgás 

5. Témanapok, projektek megvalósítása (hálózatos oktatás) 

6. Iskolapszichológiai ellátás  

7. Iskolakert  

8. Élménypedagógia 

  

CSÉN: 

A csapatunk tagjai (iskolapszichológus és CSÉN-es szaktanárok) az idei tanévre is rendszeres 

megbeszéléseken készítették el az éves tervezeteket, szem előtt tartva az „Életünk a család” 

Alapítvány NAT-ban is megfogalmazott ajánlásait, Dóczyné Topál Dalida kolléganő 

vezetésével.  

Minden CSÉN óra előtt a pedagóguspárok közösen elkészítik az óravázlatokat, és 

gondoskodnak az órához szükséges szemléltető eszközök és segédanyagokról előkészítéséről. 
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CSÉN órákat az általános iskolában 5-6. évfolyamon heti egy órában valósítjuk meg. A 

gimnázium 9-10. évfolyamán kéthetente dupla órában tarjuk a foglalkozásokat. Minden tanórát 

CSÉN-es képzettséggel rendelkező, megfelelően felkészült kollégapár tart. Évente bemutató 

órákat is tartanak a kollégák a szülőknek és érdeklődő kollégáknak, általában nyílt napon.  

Az órák után rendszeres szupervíziót tartanak a kollégák, amelyet kiegészítenek a féléves és 

éves értékelési, önellenőrzési beszámolók. Rendszeresen részt veszünk az országos CSÉN 

munkacsoport szervezésében megtartott szakmai napokon, ahol szintén lehetőségünk nyílik az 

önellenőrzésre és szakmai tapasztalatcserére.  

Elemzés készül iskolai szinten a féléves és éves beszámolók elkészítésekor. Felsőbb szinten az 

országos munkacsoport végzi el az elemzést, visszajelzést ad az éves szakmai találkozókon.  

Furulyatanítás: 

Az idei tanévben érintett osztályok: 

Osztályok: 4.a, 4.b,2.a,3.a 

                  Foglalkozások gyakorisága: A heti két énekórába beépítve, illetve a komplexitás 

elvét követve bizonyos órákon, szabadidőben. 

Működés formája: Az iskola megvásárolja a gyermekek számára a furulyát és a hozzá tartozó 

Hangról hangra kisfüzetet, így a gyerekek ezt használatra ingyen kapják. 

Idei célok, tervek, feladatok:  

- ismerkedjen meg és használja a gyermek a hangszert 

- a hangszeres zenével sikerélményhez juttatni 

- a hangszer segítségével képességek fejlesztése: tiszta éneklés, ritmusérzék, apró 

mozgások, koncentráció, belső hallás  stb. 

- egyéni tempó figyelembe vétele 

Kollégáim tapasztalata pozitív. A gyerekek örömmel és lelkesen használják a hangszert. 

Alig várják, hogy az órákon előkerüljön a furulya. A szülők véleménye is jó, örömmel 

hallgatják gyermekük hangszerjátékát otthon.  

Erdei iskola 

Időpont: 2022. június 2-3-4.  

Osztályok: 4. osztály vegyesen, aki szeretne  főszervező: Fekete- Part Gabriella 

A 4.a-ban főszervező: Kállainé Szögi Klára Helyszín: Kismaros-Csattogó-völgy. 

Foglalkozások gyakorisága: A  negyedikes osztályból és a 3.a osztályból 3-3  napos erdei 

iskolába megy az osztály. 

Idei célok, tervek, feladatok: 

- ismeretbővítés, képességfejlesztés 

- felfedezik a helyszín adottságait, ismerkednek földrajzával, növényeivel, állataival, az 

épített környezettel, az ott élő emberekkel, a helyi történelemmel, kultúrával 

- megvizsgálják a természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat 

- az együtt töltött napok-esték, a közös vizsgálódás, az egymás eredményeire épülő 

tevékenység társaikhoz is közelebb hozza őket, nő az önállóságuk és biztonságérzetük 

az adott környezetben 
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- a  közös munka, egymásra utaltság során fejlődik a tanulók szociális fogékonysága 

- az önismereti, fejlesztő játékok során személyiségük árnyaltabbá, gazdagabbá válik 

Mozgás 

Időpont: egész évben folyamatosan 

Osztályok: összes osztály érintett 

Foglalkozások gyakorisága: napi szintű 

Idei célok, tervek, feladatok: 

testnevelés órák mellett délutáni mozgási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. A Petőfi Kupa 

évek óta sikeres része az iskolai életnek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a diákok által 

leginkább kedvelt, legsikeresebb sportágakból állítottuk össze az idei kínálatot. 

Korcsoportonként folynak a mérkőzések a választható sportágakban: labdarúgás, kézilabda, 

röplabda, kidobós, asztalitenisz; nemenkénti vagy vegyes csapatokban. Az 1-2. osztályosaink 

csapatversenyben, 3-4.osztályosaink fociban és partizánban mérik össze tudásukat. 

A testnevelők az év folyamán többször, általában hétvégeken városi futóversenyre viszik a 

gyerekeket, részt vesznek például a vecsési Lóti-futi versenyen. 

Ugyancsak szabadidős, élményszerző mozgási lehetőséget nyújt a túra-szakkörünk is, valamint 

mazsorett csoportunk. Diákjaink a téli időszakban helyben korcsolyázni mennek,  az 

osztálykirándulásokat pedig séták, túrák színesítik. 

Az Autómentes napi (szept.22.) megmozdulásunk iskolánk számos diákját és pedagógusát  

szólítja meg sikeresen településünk körbe-kerékpározására.   

Tantestületünk néhány tagja Fekete-Part Gabriella tanárnő vezetésével minden nyáron egyhetes 

sporttábort szervez a felső tagozatos tanulók számára. A Balaton partján szervezett táborban 

elsősorban felső tagozatos tanulóink vesznek részt, akik a tábor ideje alatt sokféle sportot 

kipróbálhatnak, és számtalan élményben lehet részük. A táborozás és a sok mozgás mind a 

résztvevő gyermekek testi-lelki egészségére, mind a közösség alakulására rendkívül jó hatással 

van.  

Témanapok, projektnapok 

2022. március 25-re, a Víz Világnapjára tervezzük Öko témanapunkat, melynek 

lebonyolítását a természettudományi munkaközösség végzi, remélve, hogy idén nem leszünk 

online térbe kényszerítve.  

A témanapok megvalósításával a következő pedagógiai célokat tűztük ki: 

- az egyes tudományágakban való elmélyedés és a holisztikus szemlélet; 

- élményszerű tanulás; 

- párhuzamosan fejleszteni a tudást, aktivitást és a tenni akarást; 

- alkalmazásra képes tudáshoz juttatni a tanulókat; 

- megoldási lehetőségek, kiutak felvázolása; 

-    a hálózatos tanítás megvalósítása a választott témákban.  

A fenti elvek alapján készítjük elő az idei témanapunkat is. Ebben a munkában segítségünkre 

van az osztályfőnöki munkaközösség és az Öko munkacsoport is. A témanap lebonyolításában 

az iskola minden pedagógusa részt vesz, hiszen a hálózatos oktatás részeként valósítjuk meg. 
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Az idei tanévben egy új kezdeményezést indítunk el. Német nemzetiségi hetet tervezünk 2022. 

április 4-8. között, melybe minden munkaközösség bekapcsolódik, mert fontosnak tartjuk, hogy 

diákjaink megismerjék településünk meghatározó nemzetiségi kultúráját, életmódját. Mindezt 

tanórai témákba rejtve, valamint játékos, kötetlen programok keretében is szeretnénk 

megvalósítani. Ebben a projektben az idegennyelvi munkaközösségünk lesz segítségünkre.  

Iskolapszichológiai ellátás 

Iskolapszichológusunk a 2017-2018-as tanév óta az osztályfőnökökkel egyeztetve különféle, 

egy vagy több alkalomból álló és változatos tematikájú foglalkozásokat tart az osztályoknak 

(közösségformálás, konfliktuskezelés, tanulási módszerek, stb.). Ezeket a foglalkozásokat mind 

a pszichológus, mind az osztályfőnök dokumentálja (pl. az e-naplóban való rögzítéssel). 

Ezen kívül a szülő beleegyezésével, a gyermek, a szülő vagy a pedagógusok kezdeményezésére 

egyéni terápiás foglalkozásokon vehetnek részt azok a tanulók, akik ezt igénylik, vagy akiknek 

szükségük van rá. 

Ebben a tanévben szükséges újra feleleveníteni azokat a mentális egészségfejlesztést célzó 

programokat, amiket az elmúlt tanévben a járványügyi korlátozások miatt nem tudtam 

megvalósítani (amennyiben az aktuális szabályozások engedik). Ilyen például a délutáni 

foglalkozás felső tagozatosok számára, ahol kis csoportos formában több osztályból érkező 

érdeklődők különböző önismereti játékokkal, témák feldolgozásával kerülhetnek közelebb 

önmagukhoz, egymáshoz és a pszichológiához, illetve a Szülő Klub is, mely két havonta lenne 

késő délutáni időpontban. Emellett folytatásra várnak az előző tanévben elindult egyéni 

folyamatok, és várjuk az újabb megkereséseket kollégák, szülők és gyerekek részéről is. 

Remény szerint az idei tanévben a tavalyinál több osztályban tud iskolapszichológusunk 

csoportos foglalkozások (érzelmi intelligencia fejlesztés, csapatépítés, pályaorientáció, 

tanulástechnika, stb.), illetve ismét autogén tréning relaxációs csoportot indítani kollégák 

számára. Fontos a kapcsolattartást a Pedagógiai Szakszolgálattal és a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, hiszen sok gyermek esetében előfordul velük közös esetvezetés, remélve, hogy  

visszatérhet a személyes találkozások formája az online megbeszélések helyett. Szakmai 

fejlődés tekintetében kolléganőnk A magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület 780 órás 

Komplex Integratív Gyermekterapeuta képzését tervezi. 

A keresztény nevelést pszichológusként ebben a szemléletben igyekszik segíteni a hozzá 

fordulókat. Emellett a CSÉN órák kerete teszi lehetővé, hogy a hit témaköre jobban 

megjelenjen, akár olyan formában is, hogy az Istenhit, a vallásosság pszichológiai 

immunrendszerre, megküzdési képességre gyakorolt pozitív hatása is szóba kerüljön. 

 

Iskolakert 
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Egész tanévet átölelő tevékenység az alsó tagozaton szakkör keretében (heti 2 óra), az 

organikus pedagógiai törekvéseink egyik elemeként. 

 

Ebben a tanévben az alsó tagozaton célunk az iskolakerttel való foglalkozás beépítése a 

technika és környezetismeret tantárgyakba. A kollégák a tanmeneteikbe is feltüntetik az 

iskolakert látogatását. Előzetes beosztás után az iskolakerti órákat Dudás Noémi tanító tartja 

az osztályoknak. 

 

A tanévben a két 5. osztályban kertészeti alapismereteket tanulnak a gyerekek a technika órák 

keretében – Reál munkaközösség munkaterve is tartalmazza. 

 

Élménypedagógia 

A humán munkaközösséggel együttműködve Kárpáti Szilvia és Péter Zoltán felfedeztető 

szakkört terveznek indítani, az itt szerzett élmények hatására remélhetőleg nyitottabbak lesznek 

az őket körülvevő világra. Ez a program illeszkedik az organikus pedagógia- élménypedagógia 

részéhez.  

 

Szintén az élménypedagógia területéhez tartozik a Gazdakalendárium, avagy a játékos kicsi 

gazda hónapjai programunk is, mely egy 10 alkalmas programsorozat két osztály (4.a, 5.a) 

részvételével (a tavaly félbemaradt program befejezése). 

 

IV/5. Belső továbbképzés 

Megvalósulása a havonta sorra kerülő nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteteken, a 

munkaközösségek bemutató óráin, ill. az azokat követő szakmai megbeszéléseken. Ezen kívül 

szerveznek a munkaközösségek egyéb alkalmakat is, például a reál munkaközösség a 

hálózatos oktatást mutatja be a hetedik évfolyamon (fizika-informatika). Továbbra is 

elengedhetetlen a digitális rendszerünk használata, ezért kollégáinknak képzést tartunk a 

Teams felületről (l. a külső továbbképzéseknél)   

Az újonnan belépő kollégák munkáját a próbaidejük lejárta előtt ellenőrizzük.  

Egyébként pedig egész évben folyamatos lesznek óralátogatások, segítve ezzel a kollégák 

szakmai fejlődését.  

  

 

IV/6. Táborok, tanulmányi kirándulások 

Az idei tanév ugyan hagyományos jelenléti oktatással indul, de a bizonytalanságot érezve nem 

csak általános iskolai, hanem a gimnáziumi tanulók is inkább tavasszal mennek kirándulni, 

kivéve a végzősöket, mert ők már most, ősszel. Az általános iskolások májusban az írásbeli 

érettségi első napját használják kirándulás céljából.  
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Szeretnénk idén újra szervezni erdei táborokat, nyári táborokat, valamint énekkari és hittanos 

kirándulást.  

Erdei tábor 3-4. évfolyam. 2022. június 2-4. 

A kilencedik évfolyam augusztus 16-18. között csapat- és közösségépítő gólyatáboron vett részt 

Gödön és Vecsésen, három külön napon. Kiváló lehetőség ez leendő gimnazista diákjainak, 

hogy megismerkedjenek egymással, tanáraikkal.  

December 4-én adventi kirándulást szervezünk Bécsbe diákjainknak.  

Szeretnénk Határtalanul pályázatunkat is újra tervezni, hiszen a járvány miatt már kétszer el 

kellett halasztani.  

IV/7. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Iskolánk évek óta stabil, jó kapcsolatot ápol a szülőkkel. A Szülői Szervezet vezetőjének 

személye nem változott, továbbra is Balogh Miklósné.  

A szülői értekezletek és a fogadóórák a legfontosabb események a szülőkkel való 

kapcsolattartás terén. Ezen kívül a legtöbb osztályfőnök a szülőkkel e-mailen, illetve az e-

naplón és a Teams rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. A kollégák megítélése szerint a 

szülőkkel jó kapcsolatot tudnak ápolni.  

A szülők, e-naplón keresztül tájékozódhatnak gyermekeik előmeneteléről. Ha szükséges 

családlátogatást is szervezünk.  

Egyéb szülői tájékoztató értekezletek: 

2021. szeptember 6. Továbbtanulási tájékoztató értekezlet a 8. évfolyam szüleinek 

2021. szeptember 29. Szülői Szervezetnek összevont szülői értekezlet  

Nyílt napokat is tartunk a szülőknek, hogy bepillantást nyerjenek iskolánkban folyó oktató-

nevelő munkánk mindennapjaiba: 

2021. nov. 15-én a gimnáziumban 

2022. március 2-án az általános iskolában, valamint iskolakóstolgató foglalkozásokat 

március 17-én és 29-én ugyancsak az általános iskolában.  

 

IV/8. Kulturális -, és sportélet, hagyományaink ápolása 

Hagyományápolás: 
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Ebben a tanévben is fontosnak tartjuk, hogy jelen legyünk Vecsés város nemzetiségi életében, 

annak ellenére, hogy már nem vagyunk német nemzetiségi iskola. Mivel fontosnak tartjuk a 

hagyományápolást, ezért április 4-8. között nemzetiségi hetet tartunk, ahol településünk 

nemzetiségi hagyományaival is megismertetjük diákjainkat (tájház, savanyítóüzem látogatása, 

stb.). Természetesen osztálykirándulásokon, illetve osztálysétákon is ismerkedhetnek diákjaink 

a német nemzetiségi látnivalókkal Vecsésen. 

2021. szept. 26-án részt veszünk a 3. évfolyamos diákjainkkal a terményáldáson a Szent 

Kereszt templomban.  

Május hónap folyamán Petőfi gálát szervezünk két évvel ezelőtti terveink alapján remélve, hogy 

most megvalósulhat. Itt szeretnénk lehetőséget biztosítani tehetséges diákjaink szereplésére. 

Sportélet: 

Házi versenyeinket a Petőfi-kupában bonyolítjuk le: 

SPORTÁG FELELŐS IDŐPONT 

Partizán, 5-6.o. vegyes 

csapat 

Kárpáti Szilvia 2022. március 

Labdarúgás, 5-6.o. fiúk Kiszty Roland 2021. szeptember 

Öt labdás kidobós 7-8.o. 

lány 

Oszoli Beatrix 2022. március 

Röplabda, gimnázium Papp Katalin 2022. március 

Labdarúgás, gimnázium Nagy László 2022. március 

Labdarúgás, 7-8.o. fiúk Nagy László 2022. március 

Asztalitenisz Testnevelők 2022. április 

 

Városi versenyek: az időpontok a későbbiekben lesznek pontosítva. 

SPORTÁG ÉVFOLYAM FELELŐS IDŐPONT 

Kézilabda, lány 5-6.o. Kiszty Roland  

Kézilabda, lány 7-8.o. Papp Katalin  

Kézilabda, fiú 5-6.o. Kiszty Roland  

Kézilabda, fiú 7-8.o. Oszoli Beatrix  

Labdarúgás, fiú 5-6.o. Nagy László  

Labdarúgás, fiú 7-8.o. Papp Katalin   

Atlétika – futás, 

kislabda hajítás 

5-8.o. Oszoli Beatrix, 

Nagy László, 

Kárpáti Szilvia. 

  

 



 

17 
 

Egyéb sportversenyek: 

Lóti-futi városi futóverseny szervezési feladatok: Kárpáti Szilvia, Nagy László, Oszoli 

Beatrix, Papp Katalin, Kiszty Roland. 

A házi-, és városi versenyekre a kijelölt kollégáknak kell biztosítania a tanulók és  ez által 

iskolánk részvételét. 

A testnevelés órák mellett délutáni mozgási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. A Petőfi 

kupa évek óta sikeres része az iskolai életnek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a diákok 

által leginkább kedvelt, legsikeresebb sportágakból állítottuk össze az idei kínálatot. 

Korcsoportonként folynak a mérkőzések a választható sportágakban: labdarúgás, kézilabda, 

röplabda, kidobós, asztalitenisz; nemenkénti vagy vegyes csapatokban. 

V. Munkaközösségek éves tervei 

Alsós munkaközösség: 

Az alsós munkaközösség kiemelt feladatának tartja az Organikus pedagógia részterületeinek 

megvalósítását, a tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munkát, a 

gyermekek hitéleti fejlődését. A harmadik évfolyam részt vesz a terményáldó szentmisén, az 

advent lelki napon. További kiemelt tevékenységek:  

- ebéd előtti és utáni ima 

- adventi koszorú készítése 

- Gazdakalendáriumban való részvétel 

- rajzórán, rajzversenyre egyházi témájú rajzokat készítése 

- egyházi ünnepeket feldolgozása 

Törekszünk a diákokban a hit és az élet személyes szintézisét létrehozni, és felelős keresztény 

életre ösztönözni őket. Ehhez igyekszünk a tantárgyak lehetőségeit kiaknázni a keresztény 

személyiség kibontakoztatása érdekében. 

Az erkölcsös, tisztelettudó, felelős viselkedés kialakítására törekszünk. 

A tanulók keresztény világszemléletének kialakítása és érzelmi-szellemi erősítése fontos 

számunkra. 

 

 

Az alsós munkaközösség tervezett versenyei: 

A tanítók a tanév folyamán a következő versenyekre készítik fel a tanulókat: 

évfolyam hónap verseny neve verseny típusa 

4. november Dugonics András matek 1.forduló katolikus iskolák 

közötti 

4. január Dugonics András matek 2.forduló   katolikus 

iskolák közötti 
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2-4. április Aranytoll helyesíró egyházmegyei 

1-4. októbertől 

májusig 

Teki totó levelezős 

4. novembertől 

márciusig 

 4.-8.osztályosokból egy 5-6 fős 

csapat műveltségi vetélkedője 

városi 

1-4. november német, angol házi rendezés, 

egyházmegyei online 

1-4. május Lóti-futi futóverseny városi 

1-4. március vers-és prózamondó iskolai 

1-4. április vers-és prózamondó városi 

1-4. december Petőfi kupa iskolai 

1-4. szeptembertől 

júniusig 

rajzversenyek városi, területi, 

egyházmegyei 

1-4. november adventikoszorú-készítő iskolai 

2-4. októbertől 

májusig 

Harmatcsepp levelezős egyházmegyei 

 

 

Természettudományi munkaközösség: 

Különösen nagy figyelmet fordít a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű 

tanulók együtt tanulásának támogatására. Lehetőséget biztosít a szabadidő közös eltöltésére, 

ezzel közös élmények megélésére: környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok, 

sportolási lehetőségek, házi versenyek. A személyiség- és közösségfejlesztésnek nagyon fontos 

eszköze a konfliktuskezelés, melynek alap feltétele a megfelelő kommunikáció a 

tanulócsoportokon belül, illetve az osztályok és a pedagógusok között – hatékony 

kommunikáció kialakítására törekszik. Az együttműködés és a kommunikáció alapja az 

illemszabályok ismerete és betartása, kollégáink nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók 

viselkedéskultúrájának fejlesztésére.  

A TTM aktívan részt vesz ökoiskolai, ill. környezetvédelmi feladatokban. 

A testnevelő kollégáknak kiemelten kell foglalkozni az egészséges életmóddal. Fontos a 

tanulóink tájékoztatása, hogy a járványügyi helyzetben is a megfelelő testmozgás, táplálkozás 

és aktív pihenés  nélkülözhetetlen. 

 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Az egyházi iskolákban alapvető követelmény a tanulók személyiségének komplex fejlesztése. 

A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést együtt érdemes kezelni, mert nem csak 
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tartalmilag, hanem módszertanilag és a megvalósulásuk szempontjából is szorosan 

összefonódnak. 

Példaként kell szolgálnunk tanítványaink számára. Ha egy tanár „mintát tud adni”, azzal olyan 

értékeket közvetít, amelyekkel a tanulók személyisége fejleszthető. Célunk, hogy tanítványaink 

megtapasztalják és tudatosodjon bennük, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe 

van jellemük alakulásában, tanuljanak meg eligazodni az emberi kapcsolatok világában és 

legyenek nyitottak nagyobb közösségek felé is (iskola, plébánia, nemzeti és világegyház, ill. a 

társadalom). Ezért intézményünk a diákönkormányzattal együtt sok közösségi programot 

szervez, melyekbe a szülőket is bevonjuk, mivel a család és az iskola szoros együttműködése 

szükséges céljaink eléréséhez. Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni tanulóink öltözködési és 

beszédkultúrájára. Minden évfolyamon fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy másokról 

fénykép- vagy videófelvételt csak azok beleegyezésével készíthetnek és/vagy oszthatnak meg 

a közösségi média felületén. Tanítás közben, az órák folyamán szigorúan tilos kép- vagy 

hangfelvételt készíteni. Amennyiben visszaélést tapasztalunk, annak nemcsak iskolai, hanem 

büntetőjogi következményei is lehetnek. A fényképezéssel kapcsolatos problémák mellett 

pedagógusként mindent meg kell tennünk az iskolai zaklatás, a bullying és a cyber bullying 

megelőzésére, kezelésére. Ennek az osztályfőnöki órákon kívül a CSÉN foglalkozások és az 

iskolapszichológus által tartott prevenciós foglalkozások is teret nyújthatnak. 

 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Aktuális stratégiai célunk a minőségi oktatás mellett továbbra is a diákok motivációja, a 

tananyagban való lemaradásuk mérséklése, ösztönzése az általános iskolai tanulmányaik 

befejeztével a gimnáziumunkban való továbbtanulásra, valamint eredményes felkészítése az 

érettségire ill. nyelvvizsgára. Ebben a tanévben is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a tanulók 

motiválására, mivel ez szorosan összefügg a teljesítményükkel. Ennek érdekében változatos és 

megfelelő módszereket (szituációk, szerepjáték, játékos feladatok stb.) és eljárásokat (páros 

munka, csoportmunka stb.), taneszközöket (motiváló szövegek, képek, tárgyak, videók stb.) 

választunk és alkalmazunk. A tanórákon alkalmazzuk az organikus pedagógia módszereit. A 

prezentációs nyelvi verseny több tantárgy tudnivalóit integrálja, így beilleszthető a hálózatos 

tanítás rendszerébe.  

A nemzetiségi hon-és népismeret tudnivalóit beépítjük a tartalmilag kapcsolódó témáknál a 

német órák anyagába, valamint a nemzetiségi héten elmélyítjük tanulóink ezirányú ismereteit. 

Az idegen nyelvi órák felölelik az egészséges életmód, a környezetszennyezés és 

fenntarthatóság, a környezettudatosság témaköreit is, így kapcsolódunk az ökoiskolai 

programhoz. 

A hatodikos és nyolcadikos diákokat célirányosan készítjük fel a nyelvi mérésre. 

A munkaközösség tervezett versenyei / eseményei: 

• okt.15. Spielnachmittag 
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• nov. 11. Board game and tea party 

• dec. 4. adventi kirándulás 

• dec.  13-17. adventi/ karácsonyi prezentációk bemutatása, PlayProjekt/SpielStunde 

• dec. 20. karácsonyi műsor 

• febr. Mezzofanti nyelvi verseny 

• febr. ELC angol szövegértési verseny 

• április 4-8 nemzetiségi hét, gimnazisták és felsősök nyelvi versenye: prezentáció 

angolul és németül ( Petőfi Presi English, Petőfi Presi Deutsch) 

 

Reál munkaközösség 

Kiemelt feladatnak tartjuk az alapkészségek minden évfolyamon, minden 

természettudományos tantárgyból való folyamatos gyakorlását, megfigyelőképesség 

fejlesztését, az önálló ismeretszerzésre nevelést (logikus gondolkodás, a tanultak megőrzése, 

beépítése a meglévő ismeretrendszerbe, emlékezőképesség, a rendszeres tanulás szokásának 

megszilárdulása), az alapeszközök készségszintű használatát (vonalzó, körző, vonalzó, 

szögmérő, számológép, függvénytáblázat, kísérleti eszközök). 

Fontos a számítástechnikai ismeretek, internet használatának ösztönzése az 

ismeretszerzésben. A tanulókban ki kell fejleszteni az információs rendszerben való 

eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét.  

A gyengén teljesítő felsős diákok számára tudunk foglalkozásokat biztosítani, gimnáziumban, 

az érettségi előtt álló tanulóknak van plussz órájuk. 

Informatikából, fizikából érettségi előkészítőn vehetnek részt diákjaink. 8. évfolyamon 

felvételi előkészítőt biztosít az iskola. 

A munkaközösség tervezett versenyei: 

• Dugonics András matematika verseny 4.-8. 

• Pest megyei matematika verseny gimn. 

• Fizikai kísérletek versenye 

 

Human munkaközösség 

A munkaközösség tagjai fontosnak tartják, hogy diákjaink megismerjék irodalmi értékeinket, 

szeressenek olvasni, ápolják anyanyelvüket. 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. Kiemelt célnak tekintik 
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a környezeti nevelést is, beleértve az ökológiai lábnyomunk csökkentését és a környezet 

fenntarthatóságát. 

A munkaközösség tagjai kiemelt szerepet játszanak ünnepségeink, megemlékezéseink 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

A munkaközösség tervezett versenyei 

Magyar nyelvtan: 

Helyesírási verseny általános iskolásoknak 

Gödöllői egyházi iskolák közötti helyesírási verseny (Aranytoll): 5- 8. évfolyam 

(március) 

Bendegúz – nyelvészverseny (levelezős) 

            Iskolai Bendegúz nyelvészverseny: 5- 8. évfolyam (szeptembertől májusig) 

           Megyei Bendegúz nyelvészverseny: 5- 8. évfolyam (szeptembertől májusig) 

           Országos Bendegúz nyelvészverseny: 5- 8. évfolyam (esetleg) 

Irodalom 

Vers – és prózamondó verseny 

           Iskolai vers-és prózamondó verseny: 5-13. nyelvi évfolyam (március) 

           Városi vers-és prózamondó verseny: 5-13. nyelvi évfolyam (április) 

           Országos szavalóversenyek: 5-8. évfolyam (Regösök húrján, április-június) 

 Egyházmegyei szavalóverseny 

Történelem 

            OKTV – (ősz) 

Öko munkacsoport terve 

Szeptember: 

➢ Szeptember 3. hete: Takarítási világnap 

Tevékenység: Saját terem esztétikumának fejlesztése, karbantartása, zöld sarkok 

létrehozása, azok gondozása, az iskola zöldítése 

➢ Az Ökofal elkészítése: 

Az Ökofal helyére sík képernyős TV került. Jeles napokkal kapcsolatos ppt-k, 

diasorozatok kivetítését tervezzük. A hagyományos faliújságot is frissítjük a gyerekek 

munkáival. 

➢ Szeptember 22.: Autómentes nap 

Kihirdetjük iskolánkban, hogy aki csak tud, ezen a napon jöjjön biciklivel, gyalog vagy 

rollerrel reggel az iskolába. 

A felső tagozat kiegészítve a 4. évfolyammal kerékpáros programon vesz részt. 
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➢ Szeptember 23-24.: Őszi papírgyűjtés 

➢ A szelektív hulladékgyűjtés beindítása: használt elem, akkumulátor, telefon, műanyag 

kupak 

➢ A tanév elején a DÖK feladata az energia „kommandó” megszervezése. 

Október: 

 

➢ Ökofal frissítése: okt. 4-10. – A világűr hete, okt. 4. - Állatok világnapja 

➢ Gazdakalendárium - Október/ Mindszent hava: Vadon termő és termesztett gyümölcseink 

ismerete  

➢ Október 4.: Az állatok világnapja 

➢ Adománygyűjtés állatmenhely/ek részére 

➢ Állatsimogató program + rajzfelhívás 

Iskolánkba készülő óvodásoknak is meghirdetjük (iskolacsalogató). 

➢ Október folyamán: 72 óra kompromisszum nélkül 

(Ezt a programunkat az aktuális járványhelyzet felülírhatja.) 

 

November: 

 

➢ Részvétel a Világ legnagyobb tanórája projektben 

➢ Ökofal frissítése (november utolsó péntekén: Nemzetközi Ne Vásárolj Semmit Nap) 

➢ Gazdakalendárium (Szent András hava) :  Az erdő fái és az erdőlakó állatok 

 

December: 

 

➢ December eleje: Madárbarát kert – téli madáretetés 

➢ Tevékenység: Az iskolakertben madárkalácsot készítünk, madáretetőt helyezünk ki. A tél 

folyamán etetjük, itatjuk a madarakat. 

➢ Gazdakalendárium - December/ Karácsony hava: Egyik legfontosabb haszonnövényünk: a 

kukorica 

➢ December 1.: AIDS-elleni Világnap: Ismeretterjesztő órák, a védőnő meghívása a 8. és a 

10. évfolyam osztályaiba – előadás az AIDS és a nemi úton terjedő betegségek elleni 

védekezésről 

➢ Adventi készülődés, koszorúkészítés természetes anyagokból 

➢ Állatmenhely támogatása:  Téli gyűjtés 

➢  

Január: 

➢ Félévzárás, féléves beszámoló elkészítése, ökoiskolai munkacsoport féléves munkájának 

értékelése 

➢ Korcsolyázás 

➢ Ökofal frissítése 

➢ Téli madáretetés, -itatás 
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Február: 

➢ Ökofal frissítése: 

➢ II. 1 – A Tisza élővilágának emléknapja, II.2 – a Vizes élőhelyek világnapja 

➢ Gazdakalendárium: - Február/ Böjtelő hava: Méhészet, méhészeti termékek  

 

Március: 

 

➢ Göncölj a Földért! - Sulizsák program - ruhagyűjtés 

➢ Március  - Te Szedd! - Országos szemétszedő akció 

➢ Március 25. – ÖKO témanap  

➢ Március 26. – Petőfi nap 

➢ Víz Világnapjához kapcsolódó vetélkedők, játékok, filmek, előadások szervezés 

➢ Gazdakalendárium – Március - Böjtmás hava: Baromfifajták, tojás, tojásfestés 

 

Április: 

 

➢ Április 22.: A Föld napja 

➢ Ökofal frissítése 

➢ Programok a Föld napja alkalmából 

➢ Gazdakalendárium - Április - Szent György hava: Pásztorélet, őshonos állatfajták  

➢ Részvétel a Fenntarthatósági témahét programjaiban 

 

Május: 

➢ Május 3-4. - Tavaszi papírgyűjtés: 

➢ Május 19.: Madarak és fák napja: 

➢ Az Ökofalon a gyerekek munkáiból bemutatjuk az év madarát és az év fáját. 

➢ Május 31. Dohányzásmentes Világnap: közös szervezés a védőnővel 

➢ Gazdakalendárium – Május - Pünkösd hava: Növényi festékanyagok 

 

Június: 

➢ Június 5.: Környezetvédelmi világnap 

➢ Az Ökofal frissítése 

➢ Június 13. – Sportnap 

➢ Erdei iskola 

➢ Időpont: 2021. június 2-3-4. 

➢ A  negyedikes osztályokból és a 3.a osztályból 3-3  napos erdei iskolába mennek a 

jelentkező tanulók és az osztály. 

 

Az Öko munkacsoport folyamatos tevékenységei: 
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Hulladékgyűjtési program 

 

Használt elem- és telefon akkumulátor gyűjtése (Pontvelem.hu. Passzold vissza, tesó!) 

Felelős: Mészáros Mónika, Haluska László, Dudás Noémi 

 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola területén: szelektív kukák kihelyezése 

Felelős: a munkaközösségek tagjai, technikai dolgozók, gondnok 

 

PET palackgyűjtés és zsugorítás  

Felelős: technikai dolgozók, DÖK - Energia Kommandó 

 

Kupakgyűjtés folyamatosan 

Felelős: osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

„Tegyük szebbé környezetünket!” program 

 

Az iskola kertjének, parkjának megújítása és folyamatos gondozása  

Új növények telepítése - fűszerkert, sziklakert, egyéb dísznövények, osztályok fáinak 

gondozás 

Komposztálandó zöld hulladék, avar, stb. összegyűjtése és komposztálása  

Felelős: Dudás Noémi, gondnok, technikai dolgozók 

 

Iskola „zöldítése” - Célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú belső 

helyiségeiben minél több dísznövény legyen.  

Az osztálytermek dekorálásánál elsődleges szempont az élő növények száma és ápoltsága. 

Felelős: Dudás Noémi, osztályfőnökök, technikai dolgozók 

 

Szemétszedés (iskolaudvar, iskola környéke) – Beosztás elkészítése 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

A munkaközösség munkájának bemutatása az iskola weboldalán (ökoiskola menüpont), 

egyéb internetes felületen, Ökofalon, városi újságban 

Felelős: Dudás Noémi, Kárpáti Szilvia, Pécsi Marcell 

 

„Energia” program  

 

,,Energialesen” – diákokból álló csoport (Energia Kommandó) rendszeres ellenőrző sétája, 

„őrjárata” az iskola egész területén – vízcsapok, világítás, szellőztetés-ablakbezárás stb., 

diákok figyelmeztetése, figyelemfelkeltő plakátok, írások közzététele az öko hirdetőtáblán– 

időközönként helyzetértékelés  

Felelős: DÖK  
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Energia-, víz- és papírfogyasztás minimalizálása, csapok elzárása, a termekben, folyosókon a 

szükségleteknek megfelelő áramfogyasztás  

Felelős: osztályfőnökök, technikai dolgozók 

A fénymásoló papír-fogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése, selejt 

papírok felhasználása 

Felelős: titkárság 

Környezetbarát tisztítószerek használata  

Felelős: gondnok, technikai dolgozók 

 

„Egészség” program  

 

Egészségnevelési programok 

Iskolabüfé: egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása.  

Cél az étkezéssel kapcsolatos műanyag hulladék (poharak és ételes dobozok) csökkentése, 

teljes megszűntetése és szelektív gyűjtése. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok  

Sportnapok, sportversenyek, szabadidős sportprogramok 

 

Szabadidős programok 

 

Jeles napokhoz, környezetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó programok (Fentebb részletezve) 

  

Túrák, kirándulások: hétvégi és nagyobb lélegzetű kirándulások szervezése, természetjárás 

 

Szűkebb környezetünk természetvédelmi értékeinek meglátogatása  

Környezetvédelmi vetélkedők, akadályversenyek szervezése  

Ismeretterjesztő előadások  

Kapcsolat természetvédő szervezetekkel 

 

Az ÖKO munkacsoport programjával összhangban minden munkaközösség minden 

pedagógusa aktívan szerepet vállal ezen megmozdulásoknál.  

VI. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

Intézményünkben az ellenőrzés szervezetten és hatékonyan működik bevonva a BECS tagjait, 

az igazgatóhelyetteseket és a munkaközösség vezetőket. Az ellenőrzést munkaközösségi 

szinten elsősorban óralátogatásokkal valósítjuk meg, intézményi szinten, az intézményi 

önértékelésen belül a pedagógus értékelés eszközrendszerével vizsgáljuk a kollégák pedagógiai 

tevékenységét. Az értékelés a tanórákat követő reflexiókban nyilvánul meg, illetve 

munkaközösségi szinten a havonta megtartandó munkaközösségi értekezleteken vizsgáljuk az 
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eredményességünket és fogalmazzuk meg a megfelelő korrekciókat. Az újonnan belépő 

kollégákat a próbaidejük lejárta előtt a vezetőtársaimmal ellenőrzöm.  

 

Óralátogatásaink célja: Az oktató-nevelő munka hatékonyságának, eredményességének, a 

pedagógus kompetenciák érvényesülésének vizsgálata, elemzése, értékelése. A szakmai tanórai 

számonkérés (értékelés, ellenőrzés) formáinak, gyakoriságának és szakszerűségének 

vizsgálata, a fejlesztő értékelés jelenléte a napi gyakorlatban. Ezen kívül mindenkor a 

segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása.  

Ebben a tanévben továbbra is szükségesnek tartjuk a szabadidős udvari tevékenységek, a 

differenciált foglalkozások, az egyéni fejlesztések, a szakkörök, az érettségi felkészítő 

foglalkozások, az ügyeleti munka, a jelenléti ív és az e-napló ellenőrzését is.  

 

VII. Általános tudnivalók 

Szakmai munkaközösségek vezetői: 

• Alsós munkaközösség: Kállainé Szögi Klára 

• Human munkaközösség: Pécsi Marcell 

• Idegen nyelvi munkaközösség: Madarász Krisztina 

• Természettudományi munkaközösség: Nagy László 

• Reál munkaközösség: Szűcs Ildikó 

• Osztályfőnöki munkaközösség: Sztyehlikné Hegyi Krisztina  

Területek felelősei: 

Munkavédelmi:               Várszegi Anikó gazdasági vezető/Haluska László gondnok 

Ifjúságvédelmi csoport:    Bekkerné Fenyő Ágnes, Kéthelyi Lídia, Koncsek Zita 

Belső Ellenőrzési Csoport                Bánlaki Tiborné 

Diákönkormányzat:       Papp Katalin 

Közösségi Szolgálat:       Kaposi Gábor 

ÖKO munkacsoport és iskolakert:  Dudás Noémi 

CSÉN vezetője:                                 Dóczyné Topál Dalida 

Tankönyvfelelős                                Pécsi Marcell 

 

Belső önértékelési csoport: 

o Vezető: Bánlaki Tiborné 

Tagok: Hegyesi Krisztina, Bekkerné Fenyő Ágnes, Kocsis Nóra, Osikoviczné 

Csendesi Mária, Papp Katalin, Kállainé Szögi Klára, Fekete-Part Gabriella, 

Sztyehlikné Hegyi Krisztina, Szűcs Ildikó 

 



 

27 
 

 

Osztályfőnökök: 

  

            1. a osztály: Dudás Noémi  

1. b osztály: Pályi Tünde 

2. a osztály: Magos Béláné 

2. b osztály: Hütter Teréz 

3. a osztály: Koncsek Zita 

3. b osztály: Mesterné Defner Szabina 

4. a osztály: Kállainé Szögi Klára 

4. b osztály: Pleskovics Sándorné 

5. a osztály: Hegyesi Krisztina 

5. b osztály: Madarász Krisztina 

6. a osztály: Szuromi Tamás 

6. b osztály: Artztné Csatária Mariann 

7. a osztály: Bánlaki Tiborné 

7. b osztály: Kéthelyi Lídia 

8. a osztály: Oszoli Beatrix 

8. b osztály: Papp Katalin 

9. a osztály: Juhász Mónika 

9. b osztály: Takács Anna 

10. a osztály: Szűcs Ildikó 

10. c osztály: Prorokné Jankovics Anita 

11. a osztály: Nagy László 

11. c osztály: Kaposi Gábor 

12. a osztály: Gyepesy Imola 

12. c. osztály: Cserné Szabó Anita 

 

Iskola-egészségügyi Szolgálat/Munkaterv/2019/2020. tanévre  

a tanulók egészségfejlesztéséről és egészségügyi ellátásáról 

Iskolaorvos:  Dr. Popon Rozália 

Főállású iskolavédőnő:  Tuifelné Véber Katalin 

Augusztus 

- Rendelő, gyógyszerszekrény takarítása, rendezése 

- Anyagrendelés, eszközök sterilizálása 

- Adminisztrációs anyagok elkészítése, szülők részére 

- Egyeztetés iskolaigazgatóval, osztályfőnökökkel 

Augusztus 30-31. és szeptember 2-3. között COVID 19 védőoltásban való részvétel. 
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Szeptember 

- Létszámok kérése, lapok rendezése. Kikérők megírása, lapok postázása 

- Iskolatükör elkészítése, elsős kérdőívek kiosztása tetvességi tájékoztatóval együtt 

- 7. osztályos lányok HPV oltás előkészítése, szülői és tanulói tájékoztatás  kérőlap 

kiosztása, begyűjtése Népegészségügyi Osztály által meghatározott időpontig 

- Testnevelési csoportbesorolás elkészítése, egyeztetése 

- 6 éves kori oltás ellenőrzése, adminisztrációja 

- 5 éves orvosi státuszlap bekérése 

- 6.-7. osztályosok védőoltási tájékoztatójának kiosztása, begyűjtése 

- 6. osztályosok MMR oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- 7. osztályosok Engerix-B 1. oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- 16 évesek névsorának elkészítése, szűrővizsgálati tájékoztatók elkészítése 

- Tisztasági vizsgálat 

-    Területi védőnők értesítése-beiratkozásról 

Szülői értekezleten való részvétel az első osztályban, igény szerint az oltandó osztályokban. 

Október 

- Adminisztráció 

- Veszélyeztetett tanulók egyeztetése 

- HPV 1. oltás lebonyolítása, adminisztrációja 

- 6. osztályosok dTap oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- Pótoltások 

- Mellékhelyiségek, konyha, iskolai büfé ellenőrzése, balesetvédelmi szemle  

 

November 

- Adminisztráció 

- 9. és 8. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 8. osztályosok hallásszűrése 

- HPV oltások adatbevitele az OSZIR rendszerbe 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Egészségnevelő előadás   

- Gondozás 

 

December 

- 12. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 12. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 
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- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás   

- Adminisztráció 

 

2022. 

Január 

- 6. és 4. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 6. és 4. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/  

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Tisztasági vizsgálat 

- Egészségnevelő előadás   

 

Február 

- 10. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 10. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/  

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás  

 

Március 

- 10. és 2. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- 7. osztályosok Engerix-B 2. oltásának lebonyolítása, adminisztrációja 

- 10. és 2. osztályosok hallásszűrése 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

 

Április 

- 1. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás  

- HPV 2  oltások  

- HPV oltások OSZIR rendszerbe való felvitele 

- Mellékhelyiségek, testnevelés órák ellenőrzése 

- Tisztasági vizsgálat  
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Május 

- 3.és 7. osztályosok törzslapozó- és szűrővizsgálata 

- Folyamatos pótvizsgálatok /hiányzók/ 

- Kiadott beutalók eredményének folyamatos visszakérése 

- Egészségnevelő előadás  

 

Június 

- Éves statisztika elkészítése 

- Adminisztráció 

- 8. osztályosok lapjainak postázása 

 

Egészségnevelési terv: 

 

1-2. osztály 

Ismerkedés az első osztályos gyermekekkel. 

Fogmosásról, fogmosás fontossága, helyes fogápolás. 

Napi higiéné. Vizsgálatokról, szűrésekről. 

 

3-4. osztály 

Egészséges életmód, táplálkozás. 

Napi higiéné, napirend. 

Mozgásról. 

TV, videó és videojátékokról. 

Kislányoknak serdülésről. 

Erőszakmentes kommunikáció. 

 

5. osztály  

Az egészséges életmód. 

Egészséges táplálkozás, táplálkozási ismeretek, tápanyagok. 

Dohányzás káros hatásai. 

Védőoltások jelentősége. 

 

6. osztály 

Dohányzás 

A serdülőkori változásokról, anatómiai-élettani változások. 

Higiénés tanácsadás. 

Aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélése. 
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Lányoknak: menstruációról. 

Védőoltások, HPV. 

 

 7-8. osztály 

 

7. osztálynak HPV oltásról, méhnyakrákról, megelőzésről, szűrésről 

Dohányzás problémája, kockázata, következménye. 

Drogok hatása, drogprevenció. 

Alkohol problémája, hatása, kockázata. 

Lányoknak: fogamzásgátlásról  

AIDS-ről , Energiaitalok káros hatásáról 

Újraélesztés, elméleti és gyakorlati alapismeretek és gyakorlás 

 

Gimnáziumi osztályok részére 

Lányoknak: fogamzásgátlásról. 

Fiatalok kapcsolatáról, problémákról. 

AIDS prevenció. 

Drog, alkohol, dohányzás káros hatásai, kockázatai. 

Egészséges életmód, táplálkozás, sport. 

Család, családtervezés, CSVSZ munkája. 

A-H-A programban való részvétel 

Szűrővizsgálatok. Mell és here önvizsgálat jelentősége 

 

 

 

 

 

 

VIII. Legitimációk 
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