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Általános feladataink a 2019/2020. tanévre 

 

 

Tanév, a tanítási év 

2019-2020. tanév  

1. tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő) 

utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő) 

A tanítási napok száma általános iskolában: 180 nap 

A tanítási napok száma gimnáziumban: 179 nap 

Középiskolában az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 30. 

(csütörtök) 

A tanítási év első félévének vége: 2020. január 24. (péntek) 

Az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért 

tanulmányi eredményekről: 2020. január 31-ig (péntek) 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Ezek a 2019/2020-as nevelési évben: december 07. szombat (12.24) 

 december 14. szombat (12.27). 

Tanítási szünet a tanítási évben 

 Tanítási szünet Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Szünet utáni első tanítási nap 

1. Őszi szünet 2019. október 25. 

(péntek) 

2019. november 4. (hétfő) 

2. Téli szünet  2019. december 20. 

(péntek) 

2020. január 6. (hétfő) 

3. Tavaszi szünet 2020. április 9. 

(csütörtök) 

2020. április 20. (hétfő) 

4. Nyári szünet 2020. június 15. (hétfő) 2020. szeptember 1. (kedd) 



 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

 Tanítás nélküli 

munkanap 

Általános 

iskola 

Gimnázium Felelős 

1. Tantestületei kirándulás - 

csapatépítés 

2019. ősz 2019. ősz Nevelési – szervezési 

igazgatóhelyettes 

2. Pályaorientációs nap 2019. 

november-

december  

2019. október Osztályfőnöki 

munkaközösségvezető  

3. Belső továbbképzés 2020. április 

17. 

2020. április 

17. 

Nevelési – szervezési 

igazgatóhelyettes 

4. Érettségi szünet/Huszár 

Gál Szakmai napok 

2020. május 4. 2020. május Igazgató 

5. Érettségi szünet/Huszár 

Gál Szakmai napok 

2020. május 5. 2020. május Igazgató 

6. Érettségi szünet/Huszár 

Gál Szakmai napok 

2020. május 6. 2020. május Igazgató 

7. DÖK nap - 2020. május 7. DÖK vezetője 

8. Belső továbbképzés - 2020. május Igazgató 

 

Értekezletek rendje a 2019-2020-as tanévben 

 

 Értekezlet 

megnevezés

e 

Időpontja Résztvevők Egyéb Felelős 

1. Vezetőségi 

értekezlet 

Minden héten 

hétfő 9:00 – 

11:00 

Igazgató, 

helyettesek, 

óvodai 

intézményegys

égvezető 

Ha a téma indokolja, 

akkor a gazdasági vezető 

Igazgató 



2. Munka-

közösség -

vezetői 

értekezlet 

Aktuális 

feladatoknak, 

igényeknek 

megfelelően 

Igazgató, 

helyettesek, 

munka-

közösségvezet

ők 

 Igazgató-

helyettesek 

4. Havi 

nevelőtestül

eti értekezlet 

Minden 

hónapban, 

aktuális 

feladatoknak, 

igényeknek 

megfelelően 

Tantestület a 

beosztás 

szerint 

 Igazgató-

helyettesek 

5. Osztály-

értekezletek 

Aktuális 

feladatoknak, 

igényeknek 

megfelelően, 

min. 

félévente 

Az adott 

osztályban 

tanító 

pedagógusok 

 Osztályfőnöki 

munka-

közösségvezető 

6. Munka-

közösségi 

értekezletek 

Aktuális 

feladatoknak, 

igényeknek 

megfelelően 

Az adott 

munkaközössé

gek tagjai 

 Munka-

közösségvezetők 

7. Szülői 

értekezletek 

/fogadó órák 

Félévente 

legalább 

egyszer 

Osztályfőnök 

és 

osztályfőnökhe

lyettes 

 Osztályfőnöki 

munka-

közösségvezetőj

e 

8. Első félévi 

osztályozó 

értekezlet 

2020. január 

24. (péntek) 

Alsó tagozat: 

13:00-14:00 

Felső tagozat: 

14:00-15:00 

Gimnázium:  

15:00-16:00 

Nevelőtestület  Oktatási 

igazgatóhelyette

s 



9. Első félévi 

nevelőtestül

eti értekezlet 

2020. január 

31. (péntek) 

Nevelőtestület  Igazgató 

10. Gimnázium 

végzős 

évfolyamána

k osztályozó 

értekezlete 

2020. április 

28. (kedd) 

15:00 -  

12. a osztály 

pedagógusai 

 Oktatási 

igazgatóhelyette

s 

11. Kompetenci

a-mérések 

elemzése, 

értékelése 

2020. május Nevelőtestület  Oktatási 

igazgatóhelyette

s 

12. Második 

félévi 

osztályozó 

értekezlet 

2020. június 

15. (hétfő) 

Alsó tagozat: 

13:00-14:00 

Felső tagozat: 

14:00-15:00 

Gimnázium:  

15:00-16:00 

Nevelőtestület  Oktatási 

igazgatóhelyette

s 

13. Második 

félévi 

nevelőtestül

eti értekezlet 

2020. június 

30. (kedd) 

Nevelőtestület  Igazgató 

 

Ünnepségek 

 

 Ünnepség megnevezése Időpontja Felelős 

1. Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2. 

8:00 óra 

nevelési – szervezési 

igazgatóhelyettes  

2. 12.a osztály szalagavató 

ünnepsége 

2019. november 8. 12.a osztályfőnöke és 11. a 

osztályfőnöke 



3. Az aradi vértanúk napja 

(október 6.) 

2019. október 4. 

(péntek) 

9.a osztály osztályfőnöke 

4. Megemlékezés az 1956. 

október 23-i eseményekről 

2019. október 22. 

(kedd) 

 Pozsár Erika, Horváthné Oláh 

Mónika 

5. Emlékezés a kommunista 

és egyéb diktatúrák 

áldozataira 

2020. február történelem tanárok 

6. Megemlékezés az 1848. 

március 15-i 

eseményekről. Nemzeti 

ünnep. 

2020. március 13. 

(péntek) 

Pántyáné Karancsi I. E, 

7. Holokauszt áldozatainak 

emléknapja  

2020. április Pozsár Erika, Pallagi Józsefné 

8. 12.a osztály ballagási 

ünnepsége 

2020. április 30. 12.a és 11. a osztályok 

osztályfőnökei 

9. Gyermeknap 2020. május Simon Judit alsós 

munkaközösség, óvodai 

nevelőtestület 

10. Nemzeti összetartozás 

napja 

2020. június 4. a Határtalan programban 

résztvevő pedagógusok Pataki 

Dávid, Fegyver Imre 

11. 8. a osztály ballagási 

ünnepsége  

Tanévzáró ünnepély 

2020. június 19. 

(péntek) 

17.00 óra 

8.a osztály és a 7. évfolyamok 

osztályfőnökei nevelési – 

szervezési igazgatóhelyettes  

 

 

Országos mérések, értékelések 

 

 Mérés megnevezése Időpontja Mérésben 

résztvevő 

évfolyamok 

Felelős/mérésvezető 



1. Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló 

rendszer (DIFER) 

2019. október 

11. 

1. évfolyam 

(érintett 

tanulók) 

1. évfolyamok 

osztályfőnökei 

2. NETFIT 2020. január 

8. és 2020. 

április 24. 

között, 

feltöltés 

2020. május 

29-ig 

általános iskola 

felső tagozat és 

gimnázium minden 

évfolyama 

testnevelők 

3. Idegen nyelvi mérés 

(angol nyelv) 

2020. május 

20. 

hatodik és 

nyolcadik 

évfolyamok 

idegen nyelvi 

munkaközösség 

vezetője 

4. Országos 

kompetenciamérés 

2020. május 

27. 

hatodik, nyolcadik 

és tizedik 

évfolyamok 

oktatási 

igazgatóhelyettes 

 

Érettségi vizsgák, vizsganapok 

2020. évi május – júniusi írásbeli érettségi vizsgák: 2020. május 4 – 2020. május 25. 

2020. évi május – júniusi szóbeli érettségi vizsgák: 2020. június 22-23-24. 

 

Középfokú beiskolázás 

Megszervezése és lebonyolítása a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint. 

Felelős: oktatási igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógus előmenetelei rendszer – pedagógus minősítések 2020. 

 

 Pedagógus Minősítési fokozat Iskola 

fokozat, 

ahol a 

minősítést 

végzi 

Választott 

tantárgy, 

melyből minősül 

1. Bán Gergely 

Károly 

Pedagógus I. általános 

iskola 

földrajz 

2. Bartáné 

Karalyos Enikő 

Pedagógus II. óvoda óvoda 

3. Berényiné 

Kungler Ibolya 

Erzsébet 

Pedagógus II. általános 

iskola 

angol nyelv 

4. Dobó Tibor Pedagógus II. gimnázium angol nyelv 

5. Donka Péter Mesterpedagógus 

besorolási fokozat 

megújítását célzó 

minősítési eljárás 

általános 

iskola 

sakk 

6. Fegyver Imre 

 

Pedagógus II. gimnázium fizika 

7. Fodor Adrienn 

Judit 

Pedagógus II. általános 

iskola 

tanító 

8. Jenei Enikő 

Judit 

Pedagógus II. általános 

iskola 

tanító 

9. Majoros Erika Mesterpedagógus 

besorolási fokozat 

megújítását célzó 

minősítési eljárás 

általános 

iskola 

tanulásmódszertan 

10. Majoros 

Rebeka 

Pedagógus I. általános 

iskola 

tanító 

11. Pataki Dávid Pedagógus II. általános 

iskola 

vizuális nevelés 



12. Pék Mónika Mesterpedagógus gimnázium magyar nyelv és 

irodalom 

13. Sárköziné Nagy 

Ilona Krisztina 

Pedagógus II. általános 

iskola 

testnevelés 

14. Szanitter 

Aranka 

Pedagógus II. általános 

iskola 

fejlesztőpedagógia 

15. Tőkés Éva 

 

Pedagógus II. gimnázium angol nyelv 

16. Vadnai Virág Pedagógus I. általános 

iskola 

tanító 

 

A 2019-2020. tanév kiemelt feladatai 

Óvodai nevelés 

Az óvodai nevelés éves munkaterve a későbbiekben részletesen kidolgozva. 

Általános Iskola 

- Határtalanul tanulmányi kirándulás 7. évfolyam – Erdély 

- Olvasóvá nevelés  

- központi felvételi vizsgára való felkészítés 

- kompetenciamérések eredményességének javítása 

- Belső ellenőrzési csoport újra szervezése 

- fejlesztő pedagógiai munkaközösség megszervezése 

- Ökoiskolai munkaközösség megszervezése (Örökös Ökoiskola cím alapkritériuma) 

- testnevelés munkaközösség megszervezése 

Gimnázium 

- középfokú nyelvvizsgára felkészítések angol, német és olasz nyelvből 

- 2020. januártól két hetes külföldi nyelvtanulás megszervezése a 9., 10., 11. 

évfolyamokon tanuló diákok számára 

- kompetenciamérések eredményességének javítása 

- Belső ellenőrzési csoport újra szervezése 

- érettségi vizsgára való felkészítés hatékonyságának növelése 

 

Művészetoktatás 

A művészetoktatás éves munkaterve jelen dokumentum későbbi részét képezi.  

 



 A munkaközösségek éves munkatervei - 2019-2020. tanév 

 

1. Alsós munkaközösség éves munkaterve  

 

Az alsós munkaközösség tagjai: 

1. Berényiné Kungler Ibolya – tanító, angol, 8. o. osztályfőnök 

2. Darókné Pál Zsuzsa – tanító, 1.b osztályfőnök  

3. Fodor Judit – tanító, 3. o. osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

4. Jakab Péter – tanító, testnevelés, 5.b osztályfőnök 

5. Jenei Enikő – tanító, 2. o. osztályfőnök  

6. Jenei Beáta – tanító, 4.b osztályfőnök 

7. Kamenyiczkiné Békési Gizella – tanító, bibliaismeret, 5.a osztály osztályfőnök  

8. Kiss Gabriella – testnevelés 

9. Majoros Rebeka – tanító 

10. Molnár Józsefné – tanító  

11. Onder Gáborné – tanító 

12. Simon Tamásné – tanító, 1.a osztályfőnök 

13. Szanitter Aranka – szakvizsgázott fejlesztőpedagógus 

14. Vadnai Virág – tanító  

15. Vágnerné Pásztor Zsuzsanna – tanító, 4.a osztályfőnök, szakvizsgázott ped. 

tehetséggondozó, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő 

 

Célok, feladatok, vállalások:  

1) Bibliai értékek tiszteletére nevelés, bibliai családmodell képviselete, népszerűsítése. 

2) Hazafias nevelés, magyarságtudat elmélyítése 

3) A tanulás, az olvasás megszerettetése. 

4) Jó szokások kialakítása, kulturált viselkedésre, tiszteletre nevelés. 

5) A lemaradó tanulók segítése, fejlesztése, felzárkóztatása, korrepetálása. 

6) Tehetséggondozás, tehetségfejlesztő szakkörök működtetése, versenyfelkészítés. 

7) Szitakötő bázisiskola program folytatása a differenciált oktatás támogatása és a környezeti 

nevelés színesítése érdekében.  

 

A 2019/2020-as tanév alsósokra vonatkozó javasolt eseménynaptára: 

Hónap Program Felelős 

Szeptember-

október 

 

Bemeneti Difer-mérés elvégzése az 1. 

évfolyamon 

Leendő elsős tanítók 



Szeptember 2. Tanévnyitó  

Szeptember  Tantermek dekorálása osztályfőnökök, 

helyetteseik 

Szeptember Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

Szeptember Tehetséggondozó szakkörök és korrepetálások 

beindítása 

tanítók 

Szeptember Papírhulladék-gyűjtés Jenei Beáta 

Szeptember Helyi olvasóverseny megszervezése.  magyart tanítók 

Október  Elemgyűjtő verseny indítása Jenei Beáta 

November Helyi olvasóverseny beszámolóinak 

meghallgatása (majd folyamatosan a tanév során). 

magyart tanítók 

Elektronikus hulladékgyűjtés Jenei Beáta 

Nyílt napok (szülők és óvodapedagógusok 

számára) 

 

 Óvodai nevelőtestület és az alsós 

munkaközösséggel egyeztetés iskolaérettséggel 

kapcsolatban 

érintett 

óvodapedagógusok, 

alsós tanítók 

November Thanks Giving Day, projektnap Berényiné Kungler 

Ibolya 

December 6. 

csütörtök 

Mikulás ünnep  

December 14. Karácsonyi készülődés a szülőkkel (óvodával 

közös program) 

iskola és óvoda 

pedagagógusai 

December 20. 

péntek  

Szünet előtti utolsó tanítási nap –  

Szitakötő projektnap 

Karácsonyi bazár 

Jenei Beáta, Darók 

Zsuzsa, Vadnai 

Virág 

Január Osztályozó értekezlet, félévi értékelés és 

bizonyítványok kiosztása  

osztályfőnökök 

Január – 

Február  

1. Jutalomkirándulás – Olvasóversenyben 

sikeresen teljesítők számára 

Darók Zsuzsa, 

Vágnerné Zsuzsa 



Január – 

Február  

Szülői értekezletek 

Február Bibliahét, projektnap Kamenyiczkiné 

Békési Gizella, 

Nemes Bea, Bácsi 

Szabolcs, 

nevelőtestület 

Március Tanulmányi versenyek helyi fordulóinak 

lebonyolítása 

 

szaktanárok 

Március Petőfi iskola megyei matematika és szövegértés 

versenyei 

tanítók 

Március 22. Víz világnapja, projektnap Jenei Beáta, Molnár 

Józsefné, Vágnerné 

Zsuzsa 

Április Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulójának 

megrendezése 

az iskolában tanító 

pedagógusok 

Április Bendegúz Tudáspróba megyei fordulói tanítók 

Április Tavaszi szünet  

 

Április 

Óvodai nyílt napon való részvétel tanítók 

Április 30. Méhek világnapja, projektnap Jenei Beáta, Darók 

Zsuzsa 

Május Érettségi szünet  

Május 10.  Madarak, fák napja, projektnap Simon Judit, Jenei 

Beáta, Vágnerné 

Zsuzsa 

Május – Június  2. Jutalomkirándulás – Olvasóversenyben 

sikeresen teljesítők számára 

Fodor Judit 

Május – Június  Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök és 

helyetteseik 



Június Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 

Június 15. hétfő Utolsó tanítási nap  

Június 19. 

péntek 

Tanévzáró ünnepség, ballagás  

Június 30. Tanévzáró értekezlet  

Folyamatos Szociális kompetencia Jenei Enikő, 

Vágnerné Zsuzsa 

Június 15. Sportnap Jakab Péter, Darók 

Zsuzsa 

 

 

Felzárkóztatás és tehetséggondozás: matematika, magyar tantárgyakból heti 1-1 óra 

 

Egyéb délutáni foglalkozások: 

Megnevezés Tanító 

Zenés lány gimnasztika Kiss Gabriella 

Labdarúgás  Csire András 

Szitakötő környezetismereti 

szakkör 

 3-4.osztály 

Jenei Beáta 

 

 

2. Humán munkaközösség munkaterve 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

- Bácsi Szabolcs (bibliaismeret) 

- Horváthné Oláh Mónika (ének-zene) 



- Kamenyiczkiné Békési Gizella (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

hon-és népismeret) 

- Majoros Erika (tanulásmódszertan) 

- Pallagi Józsefné (magyar nyelv és irodalom) 

- Pataki Dávid (rajz és vizuális kultúra) 

- Pataki Judit (magyar nyelv és irodalom) 

- Pék Mónika (magyar nyelv és irodalom) 

- Pozsár Erika (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek) 

- Szanitter Aranka (fejlesztő pedagógus) 

- Pántyáné Karancsi Ilona Emma mk. vez. (magyar nyelv és irodalom) 

 

Általános terveink a 2019 - 2020-as tanévben  

 

- Elsődleges célunk a Szentírás értékeinek közvetítése 

- Krisztus-centrikus nevelés megvalósítása a tanórákon és órákon kívül  

- A tanulás megszerettetése, a tanulás motivációs skálájának bővítése 

- A kötelesség- és feladattudat kialakítása, fejlesztése 

- Korszerű tanítási, tanulási módszerek megismerése, alkalmazása 

- A multimédiás eszközök, interaktív tábla, projektorok, tanulói laptopok gyakoribb 

használata 

- A differenciálás tanórákon 

- A kommunikációs készség fejlesztése 

- Az olvasás, a könyvek megszerettetése 

- Az olvasás élményének megtapasztalása 

- A szövegértés fejlesztése 

- Kreativitás fejlesztése 

- Az esztétikai érzék fejlesztése 

- A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 

- A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás, felzárkóztatás 

- A különböző tantárgyi versenyekre történő felkészítés 

- Pályázatokon, /képzőművészet, vers-, mese-, és novellaíró/való részvétel 

- Minden tantárgy esetében fontos feladatnak tekintjük az alapkészségek fejlesztését: 

- olvasás-szövegértés, 

- írásképesség, 

- memória, 

- koncentráció, 

- elvonatkoztatás, 

- alkalmazkodás, 

- szóbeli kifejezés. 

- Továbbra is fontos feladatunk az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a 

helyesírás, a szövegértés és szövegalkotás, általánosságban a kommunikációs 

képességek javítása, fejlesztése. 

- A tehetséggondozás mellett továbbra is szükség van a rászoruló, lemaradó tanulók 

korrepetálására, a fejlesztő pedagógus bevonásával valamint differenciált 

képességfejlesztésre a tanórán és órán kívül. 



 

 

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 2019 /2020-as tanévi eseménynaptára 

 

Hónap Tevékenység 

Szeptember/ 

október 

 

Évnyitóra műsor /Felelős: Pántyáné Karncsi Ilona Emma, Pék Mónika 

Nemzetközi közlekedési versenyre felkészítés nyáron /július, augusztus/ 

Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Nemzetközi közlekedési Európa-bajnokság Svájcban, Genfben 

szeptemberben  

 A tanulók igényeinek felmérése: az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó 

versenyekre, nevezések  

Szakkörök beindítása igény szerint; felzárkóztatás igény szerint 

Tehetséggondozás és felzárkóztatás a tanórákon differenciálással  

Magyar és történelem érettségire felkészítés folyamatosan /Felelős: Pozsár 

Erika, Pék Mónika 

Bendegúz országos helyesíró versenyre nevezés és felkészítés 

folyamatosan /Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi Józsefné, 

Pék Mónika 

5.-től 12.-ig digitális felmérésekre felkészítés folyamatosan, /Felelős: 

Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pék Mónika, Pozsár Erika, Pataki Judit, 

Kamenyiczkiné Békési Gizella, Pallagi Józsefné 

Év végi vizsgára való szóbeli felkészítés folyamatosan 5. től 11. osztályig 

/Felelős: Kamenyiczkiné Békési Gizella, Pallagi Józsefné, Pántyáné 

Karancsi Ilona Emma, Pataki Judit, Pék Mónika, Pozsár Erika,  

Olvasóvá nevelés; Ajánlott (házi) olvasmányok feldolgozása 7-9.-ban 

/Felelős: Pék Mónika, Pallagi Józsefné 

Anyanyelvi szakkör aktuális versenyre felkészítéssel/Felelős: Pántyáné 

Karancsi Ilona Emma 

KRESZ szakkör aktuális versenyre felkészítéssel /Felelős: Pántyáné 

Karancsi Ilona Emma 

A 8. osztályos felvételire felkészítés 7. és 8. osztály /Felelős: Pék Mónika, 

Pallagi Józsefné 

Dr. Kardos Albert nemzetközi vers- és prózamondó versenyre nevezés és 

felkészítés folyamatosan /Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Mentor program /Felelős: Pék Mónika 

Országos Savaria történelemversenyre nevezés igény szerint, 

gimnazistáknak /Felelős: Pozsár Erika 

Mozaik országos anyanyelvi versenyre nevezés és felkészítés folyamatosan 

/Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi Józsefné 

7-8. -os országos történelem versenyre nevezés /igény szerint Pozsár Erika 

Titok online Arany János országos helyesírási versenyre nevezés és 

felkészítés folyamatosan /Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi 

Józsefné 

OKTV-re felkészítés magyarból és történelemből /igény szerint Pozsár 

Erika, Pék Mónika 

Október 6. megemlékezés, műsor /9. o./ Felelős: osztályfőnök, Pallagi 

Józsefné, Horváthné Oláh Mónika 



Szövegértés gyakorlása, fejlesztése egész tanévben 5-6. 7-8. és 9-10. 

osztályban /Felelős: Pallagi Józsefné, Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pék 

Mónika, Pataki Judit 

Nemzeti ünnep; Megemlékezés, műsor, október 23./ Pozsár Erika, 

Horváthné Oláh Mónika,  Pataki Dávid 

Októbertől SNI- s és a BTMN - es tanulók mérése /Felelős: Szanitter 

Aranka 

Rajzpályázatokra nevezés folyamatosan /Felelős: Pataki Dávid 

Bendegúz versenyre készítés folyamatosan//Felelős: Pántyáné 

Októbertől SNI- s és a BTMN- es tanulókkal kapcsolatos tájékoztatás 

Felelős: Szanitter Aranka  

 Dr. Kardos Albert nemzetközi vers- és prózamondó versenyen való 

részvétel Debrecen/Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

November OKTV iskolai fordulója/igény szerint 

Nyílt napok a felső tagozaton és a gimnáziumban /Felelős: minden  

szaktanár 

A Magyar Nyelv Napja novemberben, a nyílt nap után, osztályszinten  

Az SNI- s és a BTMN - es tanulók számára szépíró versenyre való 

felkészítés /Szanitter Aranka és Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi 

Józsefné 

December A 8. osztályos felvételire felkészítése folyamatosan / Felelős: Pék Mónika 

Országos Savaria Tanulmányi Verseny iskolai forduló /Felelős: Pozsár 

Erika 

Területi GYIK alsós KRESZ verseny /Felelős: Pántyáné 

Megyei GYIK alsós KRESZ verseny /Felelős: Pántyáné 

Kompetenciamérésre készítések magyarból a 6. 8. és a 10. osztályban 

folyamatosan/ Pataki Judit, Pék Mónika, Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Télapó az osztályokban, az iskolában  

Simonyi Helyesíró Verseny iskolai fordulójának megszervezése 

lebonyolítása Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi Józsefné, 

Pék Mónika 

Január A 8. osztályos felvételi és javítása /Felelős: Pék Mónika 

Aktuális rajzpályázatokra nevezés /Felelős: Pataki Dávid 

Felsős és gimnáziumi Szép magyar beszéd Kazinczy – versenyekre 

felkészítés  Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

A Titok országos anyanyelvi verseny 1-2. fordulója/Felelős: Pántyáné 

Magyar kultúra napja,  jan. 22. osztályszinten 

A félév zárása, a munkaközösség félévzáró értékelése, értekezlete  

Digitális tesztek; Mérés, értékelés / Pallagi Józsefné, Pataki Judit, Pék 

Mónika, Pántyáné, Pataki Judit, Pozsár Erika, Kamenyiczkiné Békési 

Gizella 

Folyamatos konzultáció a fejlesztő pedagógussal és a 

gyógypedagógusokkal 

Február Tavaszi megyei versenyekre jelentkezések és felkészítés igény szerint  

Iskolai szépíró verseny szervezése, lebonyolítása, SNI- s és a BTMN - es 

tanulók számára /Felelős: Szanitter Aranka, Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Nyelvész versenyre nevezés/ Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pék 

Mónika,  Pallagi Józsefné  



Bendegúz országos digitális verseny fordulóinak megoldása folyamatosan: 

Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma, Pallagi Józsefné, Pék Mónika 

Felsős és gimnáziumi megyei szintű Kazinczy – versenyek /Felelős: 

Pántyáné  

Bibliai tematikus hét/ Felelős: Kamenyiczkiné Békési Gizella,  

munkaközösség 

Kompetenciamérésre készítések magyarból a 6. 8. és a 10. osztályban 

folyamatosan/ Pék Mónika, Pataki Judit, Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Az SNI- s és a BTMN - es tanulók számára versmondó / szépolvasó 

versenyre való felkészítések igény szerint/ Szanitter Aranka, Pántyáné 

Karancsi Ilona Emma, 

Március Megemlékezés március 15-éről/ Felelős: /Pántyáné, Horváthné Oláh 

Mónika, Pataki Dávid 

Az SNI- s és a BTMN - es tanulók számára versmondó verseny szervezése, 

felkészítések igény szerint/ Szanitter Aranka, Pántyáné Karancsi Ilona 

Emma 

Generali Nagy Diák KRESZ – versenyre nevezés és felkészítés a 14 - 24 

évesek közötti országos versenyre / Felelős: Pántyáné 

Megyei Nyelvész verseny megszervezése, levezetése az intézményünkben 

13. alkalommal /Felelős: Pántyáné, humán munkaközösség 

Megyei középiskolás KKK KRESZ versenyre felkészítés / Felelős: 

Pántyáné 

KRESZ területi, megyei felsős versenyekre felkészítés /Felelős: Pántyáné 

KRESZ középiskolai megyei verseny/Felelős: Pántyáné 

Bendegúz megyei versenyre felkészítés/ Felelős: Pántyáné, Pék Mónika, 

Pallagi Józsefné 

Rajzpályázatok elkészítése folyamatosan /Felelős: Pataki Dávid 

 Bendegúz országos versenyre felkészítés/ Felelős: Pántyáné 

 Április Április 12. péntek, vagy április 16. kedd, Holokauszt-emléknap; Pozsár 

Erika, Pallagi Józsefné 

KRESZ felsős és középiskolás területi és megyei versenyekre felkészítés 

/Felelős: Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Területi KRESZ versenyekre felkészítés és versenyek: /Felelős: Pántyáné 

Megyei „Ki a mester két keréken” KRESZ verseny/ Felelős: Pántyáné 

Megyei szavalóversenyekre felkészítés igény szerint / Felelős: Pántyáné 

Megyei Bendegúz helyesíró verseny Debrecen/Felelős: Pántyáné Karancsi 

Ilona Emma, Pék Mónika, Pallagi Józsefné 

Írásbeli középszintű érettségi vizsgákra felkészítések, próbaérettségik/ 

Pozsár Erika, Pék Mónika  

A Titok országos anyanyelvi verseny Budapest /Felelős: Pántyáné 

Simonyi országos helyesíró verseny megyei fordulója/ Felelős: Pántyáné 

Országos Mozaik anyanyelvi versenyre felkészítés és verseny Debrecen/ 

Felelős: Pántyáné 

KRESZ felsős és középiskolás megyei versenyek /Felelős: Pántyáné 

Ballagás és műsor megszervezése, segítése a 12. osztály számára/ Felelős: 

Pék Mónika, Pataki Judit és Horváthné Oláh Mónika 

Alsós 1 - 2. -os megyei és országos Pindur-pandúr KRESZ versenyekre 

felkészítések /Felelős: Pántyáné 

Országos középiskolás KKK KRESZ verseny/ Felelős: Pántyáné 



Országos és Kárpát – medencei KRESZ versenyre készítés, projektek 

elkészítése folyamatosan /Felelős: Pántyáné 

Május Írásbeli középszintű érettségi vizsgák és javításuk /Felelős: Pék Mónika, 

Pozsár Erika 

Országos és Kárpát – medencei Bicaj-Ricsaj közlekedési versenyre 

felkészítés /Felelős: Pántyáné 

Kompetenciamérésre készítések magyarból a 6. 8. és a 10. osztályban 

folyamatosan/ Pék Mónika, Pataki Judit, Pántyáné Karancsi Ilona Emma 

Országos KIK KRESZ versenyre felkészítés / Felelős: Pántyáné 

Országos Pindur-pandúr KRESZ verseny Budapesten  az óvodás és 1-2.-

os tanulók számára /Felelős: Pántyáné 

A BTMN - s és SNI-s tanulók év végi visszamérése és az eredmények 

megbeszélése lehetőség szerint /Szanitter Aranka /Igény szerint - előzetes 

egyeztetések alapján - a témazáró dolgozatok megírása a fejlesztő szobában 

történhet./ 

A megyei családi KRESZ versenyre felkészítések /Felelős: Pántyáné 

Országos Nyelvész versenyre való felkészítés és verseny//Felelős: Pántyáné 

Generali Országos Nagy Diák KRESZ – verseny Budapest a 14 - 24 évesek 

között / Felelős: Pántyáné 

Országos „Ki a mester két keréken” versenyre felkészítés és verseny 

/Felelős: Pántyáné 

Országos KIK KRESZ versenyre felkészítés és verseny /Felelős: Pántyáné 

Június Ballagásra, évzáróra műsor szerkesztése /Felelős: Pataki Judit, Pataki 

Dávid,  Horváthné Oláh Mónika 

Országos családi KRESZ versenyre felkészítés /Felelős: Pántyáné 

Szóbeli középszintú magyar és történelem érettségi vizsgák/Felelős: Pék 

Mónika, Pozsár Erika 

Nemzeti Összetartozás Napja /június 4. csütörtök/ Határtalanul program 

résztvevőinek bemutatója és kiállítása/Fegyver Imre, Pataki Dávid 

Kárpát – medencei KRESZ verseny Nyíregyházán /Felelős: Pántyáné 

Munkaközösségi értekezlet; Az éves munka értékelése 

  

 

 

 

 

 

3. Reál munkaközösség munkaterve 

 

A munkaközösség tagjai: 

1. Bán Gergely – földrajz 

2. Bácsi Szabolcsné - technika 

3. Csire Annamária – matematika 



4. Csire András – matematika   

5. Fegyver Imre – fizika, informatika  

6. Kis Gabriella - testnevelés 

7. Sárköziné Nagy Ilona - testnevelés 

8. V. Szabó Ildikó – biológia 

 

A 2019/2020. tanévben munkaközösségünk kitüntetett céljai: 

Biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, testnevelés tárgyakból: 

- központi felvételire, érettségire, versenyekre való felkészítés; 

- tematikus érettségi felkészítés már október hónaptól; 

- a kompetencia mérésekre való készülés a 6., 8., 10. évfolyamon az aktuális tanév 2. 

félévében; 

- közösségi szolgálatban szeretnénk, ha tehetséges gimnazista diákok felsős tanulókat 

korrepetálnának;  

- alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően 

- a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése 

- a digitális rendszerek rendszeres és folyamatos használata az ismeretek elsajátításának 

támogatása érdekében; 

- digitális rendszerek segítségével számonkérés, havi félévenkénti gyakorisággal 

elsősorban matematika tantárgyból; 

- a reáltantárgyak és a testnevelés megszerettetése; 

- természettudományokkal kapcsolatos kiadványokra, web-oldalakra, televízióadásokra 

történő figyelemfelhívás;  

- új módszerek alkalmazása; 

- sok szemléltetés; 

- felfedeztető ismeretátadás, gyakorlati életből vett példákon keresztül; 

- versenyekre és kompetenciamérésre való felkészítés 

- kiemelt terület: a tehetségek támogatása, kiemelése => órakeret biztosítása esetén 

tehetséggondozó szakkörökön, elkészült önértékelő digitális rendszereken keresztül 

gyorsítás, dúsítás; 

- differenciálásban való előrelépés; 

- önálló tanulásra való nevelés, adott érdeklődési területben való elmélyülés, kutató 

munka (project munkánkon keresztül) menetének megtanítása; 

- szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, tantárgyi fogalmak megfelelő használata, 

alkalmazása 

- a természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és 

tanórán kívül 

- a tanulásban lemaradottak feltérképezése, felzárkózásuk támogatása; 
 

Testnevelés tantárgyból: 

- gondot fordítunk tanulóink testi fejlődésére, egészséges életmódjára, erőnlétük és 

fizikai teljesítőképességük fokozására 

- rendszeres testedzés népszerűsítése 

- mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása 

- sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység 

öröme 

- kudarctűrés, nehézségek leküzdése, kitartás, monotónia tűrése 



- a tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag jól terhelhető, 

sportolni vágyó fiatalok mielőbbi kiválasztása, a versenysport felé irányítása 

- helyes öltözői rend kialakítása, tanulók tiszta és adott sporthoz illő felszerelése, 

higiéniai szokások kialakítása, az órák kezdetének és befejezésének pontosságága, 

mint nevelési lehetőségek alkalmazása 

- Diákolimpiára való nevezés 

- órakeret biztosítása esetén szakkörök megszervezése 

- tömegsport tevékenységek beindítása 

- versenyeredmények, felmérések értékelése 

- NET-FITT mérések elvégzése 

 

A 2019/2020-as tanév esemény naptára: 

Hónap Nap Esemény Időpont 

Augusztus  A munkaközösség megalakulása, éves feladatok 

megbeszélése 

 

Szeptember  Tanmenetek elkészítése, leadása, szertárrendezés  

 Versenyek kihirdetése  

 Edzések, szakkörök beindítása  

   

 Versenyekre jelentkezők összeírása, nevezési díj 

beszedése 

 

 Bolyai Matematikai Csapatverseny 3.-8. évfolyam 

jelentkezési határidő 

 

 Varga Tamás Matematikaversenyre való jelentkezés 

kezdete  

 

 OKTV jelentkezési határidő  

 Bolyai Matematikai Csapatverseny 3-8. évfolyam 

jelentkezési határidő 

 

 OKTV jelentkezési határidő  

Október  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

 Bolyai Matematikai Csapatverseny 1. forduló 

(ált.iskola) 

 

 Bolyai Matematikai Csapatverseny 9.-12. osztályos 

jelentkezési határidő 

 

 Curie Matematika Emlékverseny jelentkezési határidő  



 

November 

 Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

 Lilla téri informatikai verseny   

 E-hód verseny (informatika)  

 József Attila prezentációkészítő informatika verseny  

 OKTV 1. forduló  

 Varga Tamás Országos Matematikai verseny nevezési 

határidő 

 

 Bolyai Matematikai Csapatverseny döntő (ált.iskola)  

 Zrínyi Miklós Országos Matematikai verseny nevezési 

határidő 

 

 Varga Tamás Országos Matematika verseny iskolai 

fordulójának megszervezése 

 

   

December  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

   

 Euro-Babtista Gimnázium Informatika versenye  

 Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 1. forduló  

Január  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

 Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés, 

egyeztetés 

 

 Félévi értékelések  

 KisTK versenyek (informatika)  

 Bolyai Matematikai Csapatverseny 1. forduló 

(gimnázium) 

 

 Varga Tamás Országos Matematika verseny 2. fordulója  

 OKTV 2. forduló  

Február  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

 Curie Matematika Emlékverseny 1. forduló  

 Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2. forduló  

 Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny  



 Bolyai Matematikai Csapatverseny döntő (gimnázium)  

 Varga Tamás Országos Matematika verseny 3. fordulója  

Március  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

  OKTV 3. forduló  

  Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny döntő  

Április  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

  NETFIT mérések  

  Curie Matematikai Emlékverseny döntő  

  Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 3. forduló  

Május  Munkaközösségi megbeszélés igény esetén  

 NETFIT mérések  

   

 Nagy Digitális Kaland informatika verseny  

 Matematika érettségi  

 Biológia érettségi  

 Informatika érettségi  

 Kémia érettségi  

 Földrajz érettségi  

 Fizika érettségi  

 Országos kompetenciamérés matematikából  

Június  Éves munka értékelése  

 

Egyéb versenyek, amelyeken részt kívánunk venni, de az időpontok még nincsenek 

meghirdetve: 

- Kinizsi Pál Matematika verseny 

- Benedek Napok matematika verseny 

- 12 csúcsú kocka matematika verseny 

- Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola versenye 

- Mezei városi-megyei futóverseny 

- Városi, megyei úszó diákolimpia 

- BPG olimpia 



- Asztalitenisz verseny 

- Labdarugó verseny 

 

4. Idegen nyelvi munkaközösség 

 A munkaközösség tagjai: 

1. Berényiné Kungler Ibolya (általános iskola, angol nyelv) 

2. Dobó Tibor (ált. iskola, gimnázium, angol nyelv, középfokú nyelvvizsga-koordinátor) 

3. Pallagi Józsefné (gimnázium, német nyelv) 

4. Pásztori Lászlóné (gimnázium, olasz nyelv) 

5. Pataki Judit (munkaközösség-vezető a 2016/2017-es tanévtől kezdődően, általános 

iskola, gimnázium, angol nyelv) 

6. Tőkés Éva (általános iskola, gimnázium, angol nyelv, versenykoordinátor) 

 

 

 

 A 2019/2020. tanévben munkaközösségünk kitüntetett céljai: 

- a diákok megfelelő motiváltságának elérése az idegen nyelvek tanulására 

- változatos tanítási módszerek, az egyes korosztályoknak megfelelő játékok 

alkalmazása, verseny- és nyelvvizsga felkészítés 

- verseny- és nyelvvizsga felkészítő szakkörök tartása 

- felzárkóztatás 

- a debreceni Amerikai Kuckó meglátogatása 

- versenyeken való részvétel 

- a 11-12. évfolyam érettségi vizsgára való felkészítése 

- OKTV-n való részvétel, továbbjutás a 2. fordulóra 

- angol nyelvi programok, kulturális rendezvények szervezése 

 

 

 

 A 2019/2020. tanév esemény naptára: 

Hónap Nap Tevékenység Időpont 

Augusztus 2019.08.29. Idegen nyelvi munkaközösségünk gyűlése 11:00- 

12:00 

Szeptember 2019.09.02. OKTV-re való felkészülés kezdete 

(egyéni tanrendes tanulók esetén) 

egyeztetés 

szerint 



 2019.09.02. Középfokú nyelvvizsgára való 

felkészülés kezdete (szakkörök) 

hetente 

 2019. 09. 05-13. Szóbeli nyelvvizsga-időpontok (Origó)  

Október 2019. 10. 02-07. Szóbeli középfokú nyelvvizsga hete 

(Origó) 

 

 

 2019.október eleje Német egyéni/csoportos fejlesztés 

kezdete 

igény 

szerint 

 2019.október eleje Olasz egyéni/csoportos fejlesztés kezdete igény 

szerint 

 2019. október 19. Írásbeli középfokú nyelvvizsga időpontja 

(DExam) 

 

November 2019. 11. 04-11. Szóbeli középfokú nyelvvizsga hete 

(Origó) 

 

 2019 novembere OKTV angolból  

 2019. november 

28. 

Thanksgiving (Hálaadás) AMERIKAI 

KUCKÓ 

iskolán belüli programok, projektverseny 

egész nap 

December hónap eleje Szóbeli középfokú nyelvvizsga hete  

 2019. 12. 20. Christmas Party egész nap 

Január 2020. január eleje Szóbeli középfokú nyelvvizsga hét  

 2020. január eleje Írásbeli középfokú nyelvvizsga  

Február 2020. február eleje Szóbeli középfokú nyelvvizsga hét  

 2020. február eleje Írásbeli középfokú nyelvvizsga  

 2020. február 25. Pancake Day 

játékos feladatok, palacsintaevő verseny 

stb. 

 

Március 2020. március 

eleje 

Szóbeli középfokú nyelvvizsga hét  

Április 2020. április eleje Szóbeli középfokú nyelvvizsga hét  

 2020. április vége Írásbeli középfokú nyelvvizsga  

Május 2020. május 7. Angol középszintű érettségi 8:00 



Június 2020. június 22-

24. 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák  

 

 

Tervek továbbá:  

- az általános iskolában megrendezendő Országos angol nyelvi versenyen való részvétel 

- „kis TK”-s angol nyelvi versenyen való részvétel 

- Erzsébet tábor keretében nyelvi tábor (angol nyelvvizsgafelkészítő, német, olasz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

Osztályfőnöki munkaközösség tagjai 

 

5.a Kamenyiczkiné Békési Gizella osztályfőnök 

5.b Jakab Péter osztályfőnök   

6.a : Pántyáné Karancsi Ilona osztályfőnök  

6. b: Pozsár Erika osztályfőnök 

7.a.: Pataki Dávid osztályfőnök  

7.b.: Fegyver Imre osztályfőnök –  

8.o.: Berényiné Kungler Ibolya osztályfőnök –  

9. o. Pallagi Józsefné- osztályfőnök 

10. o.: Majoros Erika osztályfőnök  

11. o.: Pataki Judit osztályfőnök  

12. o. Pék Mónika osztályfőnök  

 

Az éves terv elkészítésének általános alapelvei:  

Munkaközösségünk az intézményünk által erre a tanévre vállalt általános feladatait figyelembe 

véve készítette el munkatervét. (lásd. Tanév helyi rendje). 

 

- Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába és több 

részből áll.  A 2013. szeptember 1.-jétől életbe lépő törvényi változások miatt minden 

évfolyamon kötelezően heti 1 osztályfőnöki órát kell tartani. Nem adtak ki központi 

kerettantervet az általános és gimnáziumi intézmények számára, hanem a kijelölt 

tartalmakat kell megjeleníteni a helyi tantervben és tanmenetekben.  

- Osztályértekezleteket szervezünk legalább félévente – de szükség esetén több 

alkalommal is- az osztályban tanító szaktanárok, a bibliaismeret tanárok valamint a 

gyermekvédelmi felelős kollégával a hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében.  

-  Fejlesztési területek: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, 

állampolgárságra, demokráciára nevelés, önismeret, társas kultúra, családi életre 

nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, felelősség vállalás másokért, önkéntesség, 

fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés, 

médiatudatosságra nevelés és a tanulás tanítása. 

- Fejlesztendő kulcskompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, 

matematikai, természettudományos, technikai, digitális, szociális, állampolgári, 

kezdeményezőképesség, vállalkozói, esztétikai-művészeti, tudatosság, és 

kifejezőképesség és hatékony, önálló tanulás.  

- Az osztályfőnököknek ennek megfelelően kell kidolgozniuk és használniuk az adott 

osztályra vonatkozó dokumentumokat. Munkaközösségünk új tagja és természetesen a 



többiek számára is módszertani ajánlást készítünk, amelyek segítik őket az új feladatok 

megoldásában is. 

- Fontos feladat a 9-12. osztályban kötelező közösségi szolgálat megszervezése és 

adminisztrációja is, hiszen a 12. osztály számára az érettségi feltétele az 50 órás 

közösségi szolgálat teljesítése. A tapasztalatok alapján szükséges egy belső szabályzat 

kialakítása a szolgálatra vonatkozóan.  

- Szintén fontos feladat az intézmény egyházi jellegének figyelembevétele, a fenntartó 

egyház által megfogalmazott éves célok megvalósítása az osztályközösségekben. 

- Minden évfolyamon vannak olyan aktuális kérdések, nevelési, szervezési feladatok, 

amelyeknek megbeszélése az osztályfőnöki órákon kerül sor. Az osztályfőnökök 

munkáját segítik az osztályfőnök-helyettesek, akik hiányzás esetén látják el az 

osztályfőnöki teendőket.   

- A munkaközösség feladata: az osztályfőnöki munka koordinálása iskolai és pályázati 

programokon, tematikus napokon. A humán, az idegen nyelvi és a reál 

munkaközösségek munkájának segítése. 

- Pontos naplóvezetés, adminisztráció a tanév során. A tanév során intézményünkben 

elektronikus naplót használunk. 

- Szorosabb kapcsolattartás a szaktanárokkal (kiemelten a bibliaismeretet tanítókkal) és 

a gyermekvédelmi felelős kolléganővel. A tantestület tájékoztatása a gyermekvédelmi 

feladatokról. 

- Módszertani segítségnyújtás, tapasztalatcsere az osztályfőnöki órákkal, munkával 

kapcsolatban. Törekszünk az életkori kori sajátosságok figyelembe vételére.  

- Kapcsolattartás a szülőkkel (üzenő, elektronikus ellenőrző könyv, szülői értekezlet, 

Nyílt napok szervezése, fogadó órák, hivatalos e-mail-értesítés stb.) Nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a tanulók érdemjegyeinek bejegyzésének ellenőrzésére.  

- A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül kidolgozott:- A tanulás tanítása és  

az életpálya-építés kompetencia területek beépítése az osztályfőnöki órák anyagába. 

Belső szakmai továbbképzés szervezése a tanulás tanításának módszertanáról 

osztályfőnökök számára. 

- Az osztályok tanulmányi és magatartási helyzetének folyamatos értékelése, elemzése. 

A magasabb százalékok bevezetése. Motivációs rendszerek kialakítása. 

- Kiemelt feladat: az iskola anyagi értékeinek védelme. 

- Osztálykirándulások (tanulmányi) szervezése, az osztályközösség formálása iskolán 

kívüli programokon. Javaslat: tanulmányi kirándulások szabályzatának elkészítése, 

tématervek gyűjtése tanulmányi kirándulások szervezéséhez 

- Egészséges életmódra nevelés. (táplálkozás, sport) 

- Az iskola tanulóinak neveltségi szintjének emelése.   

- A nemzeti emléknapok (október 6., február 25., április 16., június 4.) színvonalának 

emelése 

- A hatékony nevelő-oktató munka érdekében konzultációk szervezése osztályfőnökök 

számára. 

 

A tanév esemény naptára: 

Hónap Tevékenység Felelős 

szeptember tanévnyitó ünnepség 

 

szervezési igazgatóhelyettes 

osztályfőnöki megbeszélés (munkaterv, 

tanmenetek, ötletek) 

szeptember 3-5. 

osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 



végzősök szalagtűző ünnepsége  

szülői értekezlet 

12. osztály osztályfőnöke 

tanév eleji tennivalók: elektronikus naplók 

beírása, a tanév rendje, házirend ismertetése 

 

Az osztályközösség (újra) formálása  

teremdekoráció  

szülői értekezletek szervezése 

5-12. osztályok 

szeptember 14-28. 

osztályfőnökök 

 osztályértekezletek 5-12. évfolyam 

szeptember 16-30. 

osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 

osztályfőnökök 

október Megemlékezés az aradi vértanúkról október 

6. (iskolai szinten ) 

október 4. 

9. osztály 

osztályfőnöki megbeszélés (tervek, szülői 

értekezletek tapasztalatai) 

október  

osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 

 

Iskolai szintű megemlékezés az 1956-os 

forradalomról és szabadságharcról:  

október 22. 

történelemtanár, 

magyartanárok, 

osztályfőnökök 

8. évfolyam szóbeli tájékoztatója a 

továbbhaladási eljárás rendjéről, a felvételi 

rendjéről 

szülői értekezlet 8. évfolyamon 

 

oktatási igazgatóhelyettes 

osztályfőnök 

november Huszár Gál Nyílt Nap(ok) felső tagozaton és 

gimnáziumban 

osztályfőnökök 

12. osztály szalagtűző ünnepsége osztályfőnökök 

december Mikulás ünnepség.  

december 6. (iskolai és osztályszintű) 

osztályfőnökök 

az általános iskolai tanulók jelentkezése a 

központilag szervezett írásbelikre,  

8.  osztály osztályfőnöke, 

oktatási igazgatóhelyettes 

naplók áttekintése,  

a bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése 

december 15-ig 

osztályfőnökök 

 karácsonyi vásár a felső tagozat számára osztályfőnökök 



december 21. 

január Az első félév tanulmányi és magatartási 

helyzetének értékelése, a második félév 

legfontosabb céljainak meghatározása 

január 31-ig 

osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 

 

A félévi eredményekről szóló értesítések 

kiosztása 

 

osztályfőnökök 

Egységes írásbeli továbbhaladási, ill. 

felvételi vizsgák 8. évfolyam 

8. osztály osztályfőnöke 

oktatási igazgatóhelyettes 

február .  

a középfokú iskolába való jelentkezés, a 

tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok 

elküldése 

 

oktatási igazgatóhelyettes 

1. osztály osztályfőnöke 

megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól 

 

történelemtanár, 

magyartanárok, 

osztályfőnökök 

szülői értekezletek szervezése 

 

osztályfőnökök 

munkaközösség vezetője 

Érettségire és felsőfokú oktatási 

intézményekbe való jelentkezés és a 

jelentkezési lapok elküldése 

12. osztályos osztályfőnök 

tanulmányi osztálykirándulás tervek 

kidolgozása, megbeszélése 

osztályfőnökök 

március Március 15.-i iskolai szintű ünnepi 

megemlékezés 

március 13. 

 

történelemtanár, 

magyartanárok, 

osztályfőnökök 

osztályfőnöki megbeszélés (szülői 

értekezletek tapasztalatai, osztályfőnöki 

témák, módszerek) 

március  

osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője 

 

A tanulói adatlapok módosítási 

lehetőségének időpontjai középfokú iskolák 

felvételi eljárásában 

. 

8. osztályos osztályfőnök 

április   



a holokauszt áldozatainak emléknapja: 

április 16. 

történelemtanár, 

bibliaismeret tanárok 

osztályfőnökök 

A 12. osztály ballagásának előkészítése  

a 12. osztály ballagása április 30 

szervezési igazgatóhelyettes 

11-12. évfolyam 

osztályfőnöke 

május Írásbeli középszintű írásbeli érettségi 

vizsgák megszervezése.(május) 

oktatási igazgatóhelyettes 

 tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök 

 a bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése osztályfőnökök 

június nemzeti összetartozás napja, megemlékezés 

június 4. 

osztályfőnökök 

történelemtanár 

tanulmányi osztálykirándulások 

június1-15. 

osztályfőnökök 

8. évfolyam ballagási ünnepsége és 

tanévzáró 

szervezési igazgatóhelyettes 

7-8.osztály osztályfőnöke 

5-6. osztály osztályfőnöke 

szóbeli érettségi vizsgák megszervezése oktatási igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

 

 

6. Művészetoktatás éves munkaterve  

 

Csoportvezető: Pataki Dávid 



 A Huszár Gál Iskola diákjai a művészetoktatási foglalkozásokon a művészeti ágak közül a 

képzőművészettel ismerkedhetnek meg, alapfokon hat, illetve előképző szinten két 

évfolyamon. Alapfokon elsősorban az egyedi és a sokszorosító grafika, valamint a festészet 

különböző válfajait, módszereit, eljárásait tanulhatják meg a gyerekek. Ezen képalkotói 

eljárások mellett az utóbbi években a különböző tárgyalkotói eljárásokra is egyre nagyobb 

hangsúlyt igyekszünk tenni, mint például az origamira, a kerámiára, vagy a szobrászkodásra. 

Ezen évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy ezekkel a tevékenységekkel  is szívesen és 

eredményesen foglalkoznak tanulóink, jó hatással van a mind a személyiségfejlődésükre, mind 

pedig a kézügyességükre, így egyre nagyobb teret kívánunk ezeknek biztosítani ebben a 

tanévben is.  

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy mindezen tevékenységek megismertetése, végzése és 

gyakorlása az intézményünk kinyilvánított értékei mentén, keresztény szellemiségben 

történjen. Ennek értelmében az órai foglalkozásokon kizárólag olyan témákat kívánunk 

feldolgozni, illetve olyan típusú versenyeken, pályázatokon igyekszünk részt venni, és olyan 

esetleges jövőbeli kiállításokat kívánunk megtekinteni, amelyek témájukban, tematikájukban 

ezen értékekkel összeegyeztethetőek. 

 Mindezek mellett hasznosnak, és a későbbiekben is folytatandónk tartjuk még a többi, Hit 

Gyülekezete által alapított testvériskolával való kapcsolattartást mind szakmai területen, mind 

pedig az intézményi programok területén. Itt külön kiemelve a nyíregyházi Bethlen Gábor 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolát. 

Óraterv: 

Tantárgy/Évfolyam: Alapfok 

I. 

Alapfok 

II. 

Alapfok 

III. 

Alapfok 

IV. 

Alapfok 

V. 

Alapfok  

VI. 

Vizuális alkotó 

gyakorlat 

heti óraszám: 

2 2 2 2 2 2 

Grafika és festészet 

alapjai heti 

óraszám: 

2 2 2 - - - 

Grafika és festészet 

műhelygyakorlat 

heti óraszám: 

- - - 2 2 2 

Összes heti 

óraszám: 

4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 

 



Csoportok:  

Egyes csoport Kettes csoport Hármas csoport 

Alapfok 1. Alapfok 2.-3. Alapfok 4.-5.-6. 

 

A 2019/2020. tanév havi lebontású ütemterve: 

Augusztus- Szeptember: 

- Beiratkozás a művészetoktatásra. 

- Csoportok kialakítása, véglegesítése, az esetleges különbözeti vizsgák lebonyolítása. 

Október: 

- Október 23-i ünnepség dekorálásában való részvétel. 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjainknak számára. 

November: 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjainknak számára. 

December: 

- Készülődés a karácsonyra. Karácsonyi ajándéktárgyak és dekorációk készítése. 

Január: 

- Részvétel a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános 

Iskolája által kiírt éves versenyen. 

Február: 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és az azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjaink számára. 

Március: 



- A március 15-i iskolai megemlékezés dekorálásában való részvétel. 

- Részvétel testvériskolánknak a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola évenkénti országos rajzversenyén.  

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjaink számára. 

Április: 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és az azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjaink számára. 

Május: 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és az azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjaink számára. 

Június: 

- Az aktuális képzőművészeti pályázatok nyomon követése, és az azokon való részvétel, 

amennyiben azok az intézmény deklarált értékrendjének megfelelő értékrendet 

képviselnek, valamint megfelelő művészeti és mentális fejlesztési lehetőséget biztosítanak 

diákjaink számára.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Óvodai nevelés éves munkaterve 

 
Az óvodai nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év időtartama 

A nevelési év első napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31. 

 

Iskolai szünetek időpontjai, amelyekhez igazítva felmérést készítünk a várható 

gyermeklétszámról, akik számára a szülők ügyeleti óvodai ellátást kérnek. Az elmúlt évek 

tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a 

napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény 

összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. 

 Az iskolai őszi szünet: 2019. október 28. – október 31.. 

 Az iskolai téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 3. (első tanítási nap: jan. 6.) 

 Az iskolai tavaszi szünet: (HGG) 2020. április 14-17. 

 A gimnáziumi írásbeli érettségi miatti szünet: május 4-5-6. 

A nyári óvodai zárva tartás tervezett időpontja: Várható/tervezett időpontja: július 13 

hétfőtől.- augusztus 21. péntekig. Nyitás: aug.24. hétfő. A zárva tartásról február 15-ig 

tájékoztatjuk a szülőket a fenntartó jóváhagyása szerint. 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben, így óvodánkban is alkalmazni 

kell. 

Ezek a 2019/2020-as nevelési évben:  dec 07. szombat (12.24). dec 14. szombat (12.27).  

Nevelésmentes munkanapok A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra, öt 

munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel. Ezek időpontja előtt 7 nappal 

a szülőket szóban és írásban is értesítjük erről.  

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk: 

 

Ssz. Időpont Felhasználás tárgya 
 

1. 2019.09.05. Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály 

számára.30 órás képzés 3. napja ,saját intézményünkben. 

2. 2019.09.06. Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály 

számára.30 órás képzés 4. napja ,saját intézményünkben. 

3. 2020.05.04. Szakmai nap: Alkalmazotti és  Nevelőtestületi értekezlet – év érték. 

4. 2020.05.05. Szakmai nap: Felkészülés az évzárásra, év végi programokra  

alkalmazotti értekezlet, szervezet fejlesztési célok 

5. 2020. 

júniusában 

Nevelésmentes nap keretében: 

Hit Óvodák III. Országos Konferenciája a Huszár Gál Óvodában 

 

Humán erőforrás – csoportbeosztások 

 



 

Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Férőhely, 

létszám 

 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

  

1.  Gólya  

(2,5-4 évesek) 

23+1 SNI Bujdosó Tiborné 

Pór Ilona 

Pénzes 

Andrásné 

Kiss-Rónyai Anita 

2.  Fecske 

(4 -7 évesek) 

24+3 SNI Bartáné Karalyos 

Enikő 

Erdődi Attiláné 

Kapcsa 

Györgyné 

Klepács Mária 

3.  Cinege 

(4-6 évesek) 

23 Horváth Gyuláné 

Szepesi Veronika 

Perge 

Zoltánné 

 

Összesen: 70+4     

Igazgató, gazdaságvezető, élelmezésvezető idő-részarányosan 

Iskolatitkár, udvaros, gondnok, rendszergazda iskolai alkalmazásban 

 

 

 

Alapszolgáltatások 

 

Ssz. Fejlesztési terület Szakember Ellátás gyakorisága 

1.  Logopédiai ellátás  hetente 

óraadóként 

2.  kontroll szűrések, valamint 

3 és 5 évesek szűrése 

Pedagógiai Szakszolgálat 

logopédusa 

3.  Fejlesztőpedagógiai 

ellátás 

Bujdosó Tiborné 

fejlesztő óvodapedagógus 

heti 1x/gyermek, vagy két 

hetente 2x, munkaidőn túl 

4.  SNI gyermekek 

gyógypedagógiai 

ellátása 

 

gyógypedagógus 

4 fő SNI gyermek ellátása 

szükséges órakeretben 

5.  Óvoda 

pszichológus 

Lehetőség szerint  

 

 

Tehetségműhelyek 

 

Ssz. Név Szakember Gyakoriság 

1.  „Tá-ti-ka” 

Zeneóvoda 

Pór Ilona Andrea heti 1x 30 p. 

ebéd után 

2.  Ovisakk 

 

Donka Péter heti 1x 45 perc 

ebéd után 

3.  OVIKRESZ Pántyáné Karancsi Ilona 

Emma és minden érintett 

óvodapedagógus 

alkalomszerűen, tavaszi 

verseny időszakban, 

versenyre készülés 

4.  OVIRAJZ Az idei nevelési évben csak 

időszakosan, 

csak rajzpályázatra felkészítés 

zajlik óvodapedagógusokkal 

 

Különfoglalkozások: 



 

Ssz. Név Szakember Gyakoriság 

1.  Oviangol 

 

Horváth Gyuláné/ 

Szepesi Veronika 

heti 1x 30 p. 

ebéd után 

2.  Öröm(labdás)torna/Gyógytorna Bartáné Karalyos 

Enikő 

heti 1x 30-40 perc 

 

3.  Ovifoci: SZPA-Inter 

 

Jakab Péter Heti 2 x 45 perc 

délután 

4.  Zenés-lánytorna 

 

Kiss Gabriella heti 1x 30 p. 

alvás idő után 

 

Célok és feladatok: 

 

Az intézményünk folyamatosan nyomon követi:  

 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazottaknak,  

 illetve Fenntartói elvárásoknak,  

 és az óvodánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott céloknak való megfelelést. 

 Előző év végi beszámolók eredményeire épülő fejlesztési tervek kijelölését szükséges 

korrekciók megtételét, csoportonként és intézményegység szintjén is. Ezek között 

kiemelve: a mérés-érétekelési rendszerünk pontosítását, hatékony humánerőforrás 

gazdálkodást, információ áramlás biztosítását. Alapdokumentumok áttekintését. (Házi 

rend, SZMSZ) 

Nevelési évünk főbb prioritásai  

 Nemzeti identitás erősítése, hazaszeretetre nevelés, szülőfölddel való ismerkedés, 

 Bibliai család modell erősítése (nemi identitás erősítése) 

 Keresztény értékrend és jellem megismertetése, alakítása, erősítése 

 Olvasóvá nevelés-olvasott mesék,versek megszerettetése 

 Sikeres egyéni fejlesztés, hatékony együttműköés a szülőkkel 

 

Az idei nevelési évünket meghatározó események:  

Óvodánk ebben a nevelési évben kezdi meg 5. nevelési évét, 2020 nyarán ünnepeljük az óvodai 

intézményegységünk fennállásának 5. évfordulóját. Ebből az alkalomból igyekszünk a 2020 

tavaszi eseményeinket ünnepi hangulatban szervezni:  

 

 Gyermek és családi napon:  születésnapi torta és ünneplés szervezése. 

 Évzáró-ballagásokon az 5. születésnapról is megemlékezünk.  

 Június végén mi adunk helyszínt a Hit Óvodák III. Országos 

Konferenciájának.(fenntartói egyeztetés alatt) 

 Lehetőség esetén saját óvodai rajzpályázatot hirdetnénk óvodai témában a 

születésnaphoz kapcsolódóan. 

 Szeretnénk az óvoda első 5 évét fotókönyvben megörökíteni. 

 

Első ízben biztosítunk az idei nevelési évben (2019. aug. és szept.) egy nagy volumenű (30 

órás, bp-i székhelyű) képzésnek helyszínt. 



Az előző évi tanfelügyeleti eredményekre épülő fejlesztési és intézkedési tervek aktuális 

részeinek megvalósítása is szakmai feladataink között szerepel, melyek részletesen az 

intézkedési tervben szerepelnek. 

Óvoda naptár – a 2019/2020-as nevelési év tervezett programjai 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett 

tartalmai és időpontjai, amelyekről a szülők aktuálisan is értesítést kapnak, illetve számítunk 

azokban aktív együttműködésükre, részvételükre, támogatásukra.  

Aktuálisan egész nevelési évben igyekszünk figyelni a meghirdetett rajzpályázatokra, 

versmondó versenyekre, egyéb versenyekre, programokra és azokon aktívan részt venni. 

 

Időpont/határidő Program Felelős 

 Szeptember  

Szeptember 02. Nevelési év kezdete, új és régi óvodások fogadása 

saját csoportjaikban. Befogadás-beszoktatás  

óvodapedagógusok 

Szeptember 05.- 06. Továbbképzés Óvodánkban, 30 fő részvételével 

Tótszőllősy Tünde: Mozgásfejlesztő program eltérő 

fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára. 

(30 órás képzés második 15 órája) 

Bihari óvoda meghívása a képzés 3. napjára. 

int.egység-vezető, 

óvodapedagógusok 

Szeptember  első 

hetei 

Vezetői megbeszélés, éves egyeztetés a Szülői 

Szervezet tagjaival 

Intézmény-egység-

vez. 

 Logopédiai szűrések és kontroll szűrések (5 

évesek) 

Ped. Szaksz. 

Szeptember  első 

hetei 

09.09.10.11. 

Év eleji szülői értekezletek- Szülői Szervezet 

tagjainak választása, újra választása. 

óvodapedagógusok 

Szeptember. 11. Őszi úszótanfolyam-jelentkezési határidő Bartáné K. E 

Szeptember 16-27. Őszi úszótanfolyam (10-11 óráig) Bartáné K. E 

Szeptember 16. Egyéni fejlesztő foglalkozások indítása: 3 fő 

(BTM) esetében 

Bujdosó Tiborné 

Szeptember Pedagógiai Szakszolgálat-logopédiai kötelező 

szűrése 5 évesek körében 

Ped.Szaksz. 

Szeptember 27. Látogatás Erdélybe: Bihari Óvoda 

átadóünnepségére 

int.egys.vez 

Szeptember-Október  Kirándulás a pallagi almáskertbe-almaszedés óvodaped. 

Október 

Október    során Elem és Papírgyűjtés óvodaped. 

Október 01. Zene világnapja alkalmából: hangszer bemutató 

10.oszt.  

Pór Ilona 

Október során „Ültess fát!” Bálint Gazda 100 éves- Kalap Jakab 

Koncert és gyümölcsfa ültetés az udvaron  

intézmény-egység-

vez 



Október 14. Indul az ovisakk, oviangol, ovirajz, ovi-foci- 

Bozsik program keretében. zeneovi, az örömtorna  / 

gyógytorna csoport. 

érintett 

pedagógusok 

Október 09. Betakarítás ünnepe (szüret, diótörés, 

kukoricamorzsolás, gyümölcsaszalás-kóstolás), 

délelőtti program 

óvodaped. szülők  

Október  18. Óvodai ellátás iránti igényfelmérés határideje az 

iskolai őszi szünet idejére  

óvodaped. 

Október - November  Őszi kirándulások autóbusszal Óvodaped. 

 Madarak gyűrűzése- költöző madarak témában, 

Természettár vagy MME helyi képviseletével 

Bujdosó Tiborné 

Szeptember 15-

Október 30 között 

Egyéni felmérések elkészítése, kiértékelése, 

fejlesztések megtervezése  

óvodapedagógusok 

Október 28-31. Iskolai őszi szünet idején ügyeleti óvodai ellátás   óvodaped. 

November 

November során Fogászati szűrés (iskola fogászathoz igazítva) óv.-int.egy.v 

November során Iskolai nyílt nap az alsó tagozaton (szülő viheti 

óvodás gyermekét) óvodapedagógus látogatja előző 

évben iskolába ment óvodásait. 

óvodapedagógusok  

alsós munk.k 

November során Teddy Maci kórház az óvodában Bartáné K E. 

November során 3 évesek logopédiai szűrése Ped. Szaksz. 

November során Alsós munkaközösséggel egyeztetés az iskolába 

készülő gyermekekről , iskolaérettségről 

érintett 

pedagógusok 

November során Fogadóórák iskolába készülőknek-kérdéses esetek 

előtérbe helyezése 

óvodapedagógusok 

December 

December 06. Mikulás ünnepség a csoportokban Szepesi V. 

December 09 után Karácsonyi ünnepség a csoportokban  Óvodapedag. 

December 14. 10-13 

óráig szombat 

délelőtt 

Karácsonyi Játszóház  a szülőkkel együtt, az alsós 

munkaközösséggel közösen szervezve 

óvodapedagógusok 

December 14. Iskolaérettségi és felülvizsgálatok iránti kérelmek 

elküld 

óv.ped 

December  16 és 20 

között . 

Meglepetés karácsonyi műsor az óvodát segítő 

munkatársaknak a Szülői Szervezettel közösen. 

Zeneóvoda, 

Oviangol, Fecske 

cs. 

December 23- Jan. 

05. 

Iskolai téli szünet ideje -ügyeleti felmérés óv.ped. 

Január 

 Január során Óvodai és iskola első osztályába történő 

jelentkezési lapok kiosztása   Óvodai jelentkezési 

lapok 

int.egys.vez 

óvodaped. 

Január során Téli kirándulás szervezése – lehetőségek szerint óvodaped. 



Január során Szülői értekezletek a csoportokban iskola 

érettségről 

óvodaped. 

Január során Fogadóórák iskolába készülőknek óvodaped. 

Január végén Intézményi féléves értekezlet int.egy-vez 

Január végén Természettár előadása a téli madáretetésről Bujdosó T.né 

 

Időpontok/határidők MÁSODIK FÉLÉV  

tervezett programjai, feladatai 

Felelős 

Január 5 évesek kötelező logopédiai szűrése Ped. Szaksz. 

Február 

Február 14. Tájékoztatás az óvoda nyári zárásáról  int.egys.-vez 

Február  Óvodai szakvélemények kiadása  int.egys-ve 

Február végéig Egyéni felmérések, megfigyelések rögzítése, 

fogadóórák 3-5 éves korosztály szüleinek 

óvodapedagógusok  

Március 

 Március 01.  ÚJRAPAPÍR-NAPJA családi alkotó verseny 

eredményhirdetés: március 04.szerda 

Bujdosó Tiborné 

Március 13.  Megemlékezés 1848.márc. 15-ről- részvétel az 

iskolai műsor főpróbáján, látogatás a Kossuth - 

szobornál 

óvodapedagógusok 

Március-Április Óvodai nyílt napok óvodaped. 

Április 

Április során Nagy csoportosok látogatása az első osztályban 

(óv.ped viszi őket)- amennyiben igény lesz rá, 

leendő osztályfő. 

óvodapeda-

gógusok 

Április során Nyílt nap az óvodai csoportokban (szülőknek és 

tanítóknak) 

óvodapeda-

gógusok 

Április 11. Költészet-napi megemlékezés Bujdosó Tné 

Április 03. Felmérés óvodai ügyeleti ellátás iránt az iskolai 

tavaszi szünet idejére 

óvodapedagógusok 

Április 09. Húsvét az óvodában- Bibliai vetélkedő: Ki tud 

többet a Páskha ünnepéről 

óvodapedagógusok 

Április 14 - 17. Tavaszi szünet az iskolában-ügyeleti ellátás igény 

szerint az oviban. 

ügyeletes óv.ped 

Április 20 és  

Május 20 között 

Iskolai és óvodai beiratkozások a fenntartó kiírása 

szerint 

int.egys.-vez 

Április-Május Óvodai rajzpályázat kiírása a óvodánk 5. 

születésnapja alkalmából – lehetőségek szerint 

int.egys.-vez 

Május 

Április 27- Május 08.             

között 

Anyák Napja - Szülők napja – dalos játékos 

köszöntő –Fecske csoport, Cinege csoport 

óvodaped 



Május 04.-05. Nevelésmentes napok (iskolai írásbeli érettségi 

idején) 

int.egys-vez 

Május 06. Tavaszi kirándulás/ séta óvodaped. 

Május 08. és 11. 

között 

Madarak és fák napja: madárbarát tevékenység-

program  

óvodaped 

Május első fele Évzáró-anyák napja, nyílt nap –Gólya csoport óvodaped 

Május-Június Tavaszi kirándulások – lehetőségek szerint óvodaped 

Május 20. Igény felmérés a nyári óvodai ellátás iránt 

és nyári úszótanfolyam iránt 

Bartáné K.E. 

Május  vége Pindur-pandúr országos KRESZ verseny Bp. Pántyáné K.I 

Május 23. Gyermeknapi rendezvény a szülőkkel, iskolával és 

a fenntartóval közösen 5 éves szüli napi zsúr 

szervezése 

óvodapedagógusok 

Május 29. 16 óra Évzáró – Ballagás Fecske csoport  

Cinege-Évzáró- Ballagás 

óvodaped. és 

szülők 

Június 

Június 09. 16  óra Újonnan beiratkozott gyermekek szüleinek 

értekezlet 

int.egység-vez 

óv.ped 

Június 10.  10 ó Játszó délelőtt az új ovisoknak óvodaped. 

Június 20. Éves értékelések elkészítése a csoport naplóban 

Gyermekek egyéni dokumentációinak elkészítése, 

szülők tájékoztatása, fogadóórák 

int.egység-vezető 

óvodaped. 

Június első felében Nyári úszótanfolyam 10 nap (10-11 óráig) Bartáné K. E 

Június  20 után Hit Óvodák III. Országos Konferenciája - HGÓ int.egys-vez. 

Június 15. – Július 10. Nyári napi rend szerinti ellátás ügy óv.ped 

Július 13. – Aug. 21. Nyári zárás 6 hét (felújítások, takarítások) int.egys-vez. 

Augusztus 

Augusztus 24 - 31. Nyári napi rend szerinti ellátás összevont 

csoportban 

óv.ped. 

Augusztus 25.-31. Fogadóórák, anamnézisek felvétele az új 

gyermekekről 

óv.ped 

Augusztus 31. Csoport naplók, felvételi mulasztási naplók és 

igazolások, elballagott gyermekek személyi 

anyagainak-egyéni fejlődési dokumentációinak 

lezárása, archiválása 

int.egys-vez. 

óvodapedagógusok 

Szeptember 01. Indul az új nevelési év: 2020/2021 

minden gyermek saját csoportjában 

int.egys-vez 

óvodaped. 

 

 

Munkatársi értekezletek, Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

 



 Felhasználás tárgya Időpont 

1. Nevelési év nyitása 2019. augusztus 23. 

2 Aktualitások és programok, feladatok egyeztetése, 

tájékoztatás, kérdések tisztázása 

Havonta 1x és 

szükség szerint  

3. Félévente munka és program értékelés Félévente  

4 Aktuális témában, Belső tudásmegosztás, szakmai 

értekezletek, munkacsoportok tevékenységei 

Aktualitások esetén 

5. Nevelési év zárása 2020. május, aug. 

 

 

 

 

Szülői értekezletek -  Szülői értekezletek a csoportokban  

 Csoport neve 
 

Tervezett téma Időpont 

1. Gólya csoport Nevelési évkezdés, Házi rend és óvoda naptár 

ismertetése, közös nevelési célok, életkori sajátosságok, 

befogadási folyamat közös tervezése 

2019.szept.10. 

  Beszoktatás, befogadás tapasztalatai és megfigyelések 

ismertetése, közös célok meghatározása 

2020. jan. 

2. Fecske 

csoport 

Nevelési évkezdés, Házi rend óvoda naptár ismertetése 

Az iskolai életre történő alkalmasságról. Szomszéd 

csoportból érkező nagy gyermekek és szüleik 

köszöntése, bemutatkozása 

2019. szept. 09. 

  Az iskolai életre történő alkalmasságról, 

programok, felmérések, megfigyelések 

eredményeiről 

2020. jan. 

3. Cinege 

csoport 

Nevelési évkezdés, Házi rend és óvoda naptár 

ismertetése,  

2019. szept 11. 

  Az iskolai életre történő alkalmasságról, 

programok, felmérések, megfigyelések 

eredményeiről  

2020. jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fogadóórák Időpont 

Igazgató kedd: 15.00 - 16.00.  (igazgatói iroda) 

Óvodai intézményegység - vezető kedd: 13.30. - 14.30. (fsz. vezetői szoba) 

Csoportvezető óvodapedagógusok:  hétfő: 13.30. - 14.30. (I.em.: óvodai fejlesztő szoba) 

Fejlesztőpedagógus: hétfő: 13.30. - 14.30. (fsz. óvodai nevelői szoba) 

Gyermek- és családvédelmi felelős hétfő: 13.30. - 14.30. (I:em.: óvodai fejlesztő szoba) 

Gyógypedagógus-logopédus: Egyéni egyeztetés alapján (em.i óvodai fejlesztő 

szoba) 

 
 

Az óvodai csoportokban: a félévenkénti kötelező fogadóórák egyéni időpont egyeztetések 

alkalmával történnek.  

Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja–hirdetőtáblákon kifüggesztve  található. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

2020 tavaszán: március és április hónapra, aktuális eseményekhez igazítva, csoportonként. 

Ezek a nyílt napok már bent lévő óvodásaink szüleinek és leendő tanító néniknek szerveződik. 

 

Leendő óvodásaink szülei számára szervezett szülői értekezlet:  

2020. június 09. kedd 16 óra 

 

Újonnan beiratkozott óvodás gyermekek szülei és gyerekek számára szervezett  
nyílt nap, játszó délelőtt:  

2020. június 10. szerda 10 -11.30. óráig 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2019. szeptember 02.                        

Máté József 

                                                                                        igazgató 

 

 



FENNTARTÓI ZÁRADÉK 

 

 

 

 

 

 

 


