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 "Gondol ránk az Úr, meg fog áldani… 

Megáldja azokat, akik félik az Urat, 

 a kicsinyeket a nagyokkal együtt." 

Zsoltárok könyve  

115, 12/a-13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2016 – 2017. TANÉV MUNKATERVE 
Készítette: 
Heves, 2016. augusztus 26.  …………………………………… 
 Együd László 
 intézményvezető  

Az intézmény nevelőtestülete 410 /2016 iktató számú határozatával elfogadta. 
Heves, 2016. szeptember 12.. …………………………………… 
 nevelőtestület képviseletében 

A Fenntartó engedélyezte. 
Miskolc, ___________________. …………………………………… 
 fenntartó képviselője 
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A 2016 – 2017. TANÉV MUNKATERVE 

 

 KÖZÉPISKOLAI TAGINTÉZMÉNY 

 

 

 

Készült: 

-a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, 

-a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII:28..)Korm. 

rendelet 

-a 2011.évi CLXXXVII:törvény a szakképzésről, 

-az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. /VI:28.)Korm. 

rendelet, 

-a 315/2013 (VIII:28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 

-a nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII 31.) EMMI rendelet, 

-a 2016/2017-es tanév rendjéről szóló 12/2016.(VI.27) EMMI rendelet, 

-a 2016.évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015.(VI:29) NGM 

rendelet, 

- az EJROK Pedagógiai programja alapján. 
 

 

Készítette: 

Heves, 2016. augusztus 26. …………………………………… 
 Együd László 
 intézményvezető  

  

 

 

 

Heves, 2016. szeptember 12. …………………………………… 
 nevelőtestület képviseletében 
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CÉLOK ÉS KIEMELT FELADATOK A 2016/2017-ES TANÉVBEN 

 

1., Intézményünk a térség egyedüli középiskolája, így a továbbiakban is kiemelt célunk és 

feladatunk a Heves és a környéken levő településekről ide érkező tanulók képzésének 

minél szélesebb körű és magasabb szintű biztosítása, a szakképzés terén a munkaerő-

piaci keresletekhez, illetve a térségben felmerülő munkaerő-piaci igényekhez való 

alkalmazkodás. Ezért kezdtük el az idei tanévben az Apollo Tyres Kft-vel együttműködve 

az érettségizett tanulók számára a gumiipari technikus, valamint az új típusú 

szakközépiskolában az abroncsgyártó képzést.  

Fontos feladatunk az idei tanévben a képzés tárgyi feltételeinek biztosítása, az iskolai 

tanműhely kialakítása. 

2., Iskolánkban igen magas a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma (kb. 40 %), ezért az idén is kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű tanulókkal való 

külön foglalkozás, ez egyéni bánásmód megvalósítása. 

Ebben a munkában a korrepetálásokon kívül segítséget nyújtanak az országos 

esélyteremtést támogató programok, melynek két alpontjában – az Út az érettségihez és 

az Út a szakmához alprogramban jelentős számú tanuló és mentor pályázik, reméljük 

sikerrel.  

3., Minden évben kiemelt feladatunk a bukások számának csökkentése, valamint – 

elsősorban a szakképzésben- a magas hiányzási mutatók visszaszorítása, a 

lemorzsolódási arányok csökkentése. Ennek formái: az állandó és ideiglenes 

korrepetálások, tanulószoba, szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás.  

4., Kiemelt feladatunk továbbá, hogy a tehetséges tanulók számára biztosítsuk a 

versenyekre való felkészülést, szakkörök, délutáni foglalkozások keretében.  

E céllal működik a színjátszókör, az énekkar, a diáksportkör. Kiállítások és bemutatók 

keretében mutatkozhatnak be tehetséges tanulóink. Az idén is megrendezzük az „Alkotó 

Ifjúság” kiállítást , valamint az iskolai gálaműsorunkat. 

Jelentős számú országos, illetve református iskolák által szervezett versenyeken indulnak 

diákjaink, a versenyek konkrét megnevezését a munkaközösségek éves tervei részletes 

tartalmazzák. 
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Két saját szervezésű országos versenyt is tervezünk, a III. Földi János 

Természettudományos Versenyt, valamint a humán munkaközösség szervezésében az 

„Országos Irodalmi Verseny a Jubileumok Jegyében” c vetélkedőt. 

5., Fontos feladatunk az idei tanévben, hogy az újonnan bevezetett szakgimnáziumi 

képzésben szakmai órákat tartó külső óraadó kollégák munkáját segítsük, összehangoljuk.  

6., Kiemelt faladata a munkaközösségeknek az idei tanévben az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1996. (VI.13) Korm. rend. módosításából 

adódó változások figyelembevételével az új érettségi tételsorok megalkotása. 

7., A következő tanévben is kiemelt feladatunk a kompetenciamérés eredményeinek 

javítása és szinten tartása, valamint az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok 

végrehajtása. Valamennyi mérésben résztvevő osztályban folytatjuk az idén is,- a 

munkaközösségek által meghatározott időrendben és módon- a tanulók mérésre való 

felkészítését.  

Pedagógus továbbképzésekkel és tanári módszertani kultúra továbbfejlesztésével segítjük 

ezt a munkát. 

8., Anyagi lehetőségeink bővítése érdekében, folyamatosan figyelem kísérjük a pályázati 

lehetőségeket és lehetőség szerint kihasználjuk azokat. 

9., A megfelelő tanulói létszám érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a beiskolázási 

tevékenységünkre, a színvonalasan megrendezett nyílt napokra, a környező általános 

iskolákkal való jó kapcsolat fenntartására. 

10., Feltétlenül fel kell újítani ebben a tanévben az iskolai tornatermi öltözőket és 

mosdókat, melyhez jelentős anyagi segítséget nyújt az iskolai szülői munkaközösség. 

11., Az idei tanévben bevezetjük iskolánkban az elektronikus naplót, az ehhez kapcsolódó 

technikai feltételeket fokozatosan biztosítjuk. 

12., Református intézményként arra törekszünk, hogy tanulóink művelt, jellemes 

keresztyén emberekké, az egyetemes és magyar emberi értékek tisztelőivé váljanak. A 

nem református tanulóinknak biztosítjuk vallásuk szabad gyakorlását, de célunk, hogy 

saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük őket. 
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Személyi feltételek a 2016/2017-es tanévben 

 

60 fő főfoglalkozású pedagógust alkalmazunk, ebből 

 2 fő a kollégiumban van 

 1 fő gyógypedagógus /részmunkaidős/ 

 fél állásban 1 fő könyvtáros tanár. 

11 főt pedig óraadóként alkalmazunk 

Óraadókkal tudjuk ellátni a belügyi rendészeti képzésben, illetve a szakgimnáziumi képzés 

rendészeti ágazatában a szakmai, illetve az önvédelmi órákat. A szakképzésben a megfelelő 

végzettségű szakemberek hiányában vagyunk kénytelenek óraadó tanárokat alkalmazni. 

Az oktató-nevelő munkát segítők 

 6 fő tartja a katolikus hittan órákat 

 1 fő (az iskola lelkésze) pedig a református hittan órákat 

A nevelő- oktató munkát segítők, egyéb alkalmazottak: 

 1 fő iskolatitkár 

 1 fő rendszergazda 
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Tárgyi feltételek 

 

 186 db számítógép 

 4 hálózati szerver 

 iskolában használt munkaállomás 134 

 CRT monitorok száma: 5 

 LCD monitorok száma: 132 

 Nyomtató: 10 

 Interaktív tábla: 18 

Valamennyi osztálynak van osztályterme, az előadó termek (fizika, kémia, biológia) jól 

felszereltek, valamennyiben van egy digitális tábla. 

Az anyagi lehetőségek függvényében szeretnénk bővíteni a digitális táblával ellátott 

tantermek számát, célunk egy nyelvi labor kiépítése is. A tantermek bútorzata az előző 

években kb. 70%-ban lecserélésre került. A továbbiakban célunk az előadótermek 

bútorzatának cseréje, valamint asztalok és székek cseréje a szakiskolai tantermekben. 

A számítástechnika oktatása 3 szakterem áll rendelkezésre, ezek felszereltsége korszerű. 

A testnevelés oktatására rendelkezünk egy tanteremmel, egy kondicionáló teremmel, egy 

futófolyosóval, egy udvari salakos pályával, valamint két terempályával. 
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Tárgyi feltételek a tanműhelyekben  

Szerkezetlakatos és hegesztő tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

1 Laborkemence Dh-85/TR     

2 Lánghegesztő és vágó ber. ESAB     

1 Kombinált fúró-marógép Mark Sup     

1 Fémszalagfűrész B 180 S     

1 Szalagcsiszoló MB 100     

5 Műkovácsolás célgépei Eisenkraft     

1 Élhajlító SBS 1020/2,5     

1 Hordozható keménységmérő THL-300     

1 Gyalugép GYG-110     

1 Esztergagép OH-250     

1 Fogyóelektródás védőgázas hegesztő MIG C405L     

1 Fogyóelektródás védőgázas hegesztő MIG C240S     

1 Fogyóelektródás védőgázas hegesztő MIG C250     

1 Hegesztő TIG/MMA Caddy TIG150l     

1 Ponthegesztő THI 30 digit PN     

1 Karos profilolló HS-10     

1 Kéziszerszámok és kisgépek 300 eFt BJ 100eFt DL     

1 Kompresszor       

1 Kompresszor       

1 Homokszóró PSZK-2/3     

Autószerelő és gépjármű diagnosztikai tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

1 Fékpróbapad FPP-410     

1 Motordiagnosztikai m. WesztiWelt-250     

1 Diesel adagoló próbapad Mirköz     

1 Füstgázelemző AutoGas-4     

1 Porlasztóvizsgáló Mirköz     

1 Akkumulátort teszter 12V/400A     

1 Akkumulátort töltő T12/20     

1 Lakatfogó L-1000     

1 Kinyomóprés P-2T     

5 MULTIMÉTER M-2040     

1 Csápos emelő AFV-300     

1 Krokodil emelő       

1 Kéziszerszámok és kisgépek       

Erőgép és munkagép tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

1 Fényszóróbeállító Sklon     

1 Füstölésmérő KM-1     

1 Olajfeltöltő/szűrő FlexBime     

1 Előbefecskedezés beállító ElkonSuper     

2 Stabil motor Zetor-MTZ     

1 Kéziszerszámok és kisgépek       

1 Házi vízellátó V-120     

1 Háztáji fejőgép HF-01     
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1 MTZ-50 x     

1 MTZ-80 x     

1 MTZ-820 YHA-939     

1 Zetor-5211 AEV-417     

1 Zetor-6011 AVC-033     

1 Zetor-6011 BSH-670     

1 Zetor-6211 AAV-640     

1 Zetor-5748 605-75     

1 Zetor-16.245 x     

1 Gutrob23500 x     

1 Nagynyomású mosó Karcher 720 MX     

1 Kompresszor EINHELL     

Fémmegmunkáló tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

6 3 állásos satupad FE-03     

1 lemezolló HS-300      

1 Peremező SKM-200     

2 Asztali fúrógép AF-13     

1 Hengerítőgép H-1200     

1 Kéziszerszámok és kisgépek       

Anyagvizsgáló és méréstechnikai tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

1 Élköszörű EK-002     

1 Pneumatikus próbapad FESTO     

1 Szikra vizsgáló Wr-lux     

1 Digitális keménységmérő       

8 Digitális tolómérő       

10 Mikrométer       

1 Kéziszerszámok és kisgépek       

Nőiruha tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

10 Yaruda ipari varrógép ANITA     

1 Szabászgép S54     

1 Fedőző Brother M-2340CV     

1 Hímzőgép Singer     

1 Vasalóprés Elna     

1 Yamada Interlock 5SZ     

1 Számítógép PC-2009     

1 Gőzölős vasaló       

1 Varró kézieszközök       
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Kőműves tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

3 Betonkeverő B-150l     

10 Talicska T-50     

5 Keverőládák       

1 Digitális távolságmérő       

1 Digitális szintező       

1 LB-Ringer állvány R-2,5/6     

1 Kőműves kéziszerszámok        

1 Kőműves kisgépek        

Festő tanműhely 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

6 Gyakorló fülke       

1 Tapétázóasztal       

1 Tapétázógép       

1 Kompresszor       

2 Festékszórópisztoly       

1 Festő kéziszerszámok        

1 Festő kisgépek        

 

 

Kereskedő kabinet foglalkoztató 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

1 Számítg. Raktárnyílv. rendszer SZG_kalk     

1 Pénztárgép SAM4S     

1 Vonalkódolvasó VTSZ 8471     

  Számítógép PC     

  Dig mérleg ER/15kg     

  Refraktométer  PAL-1     

   preciziós mérleg Kern 440-35N     

  Preciziós válogató sziták  160/250/300/355/ mikron     

  Digitális hőmérő  TESTO 105     

  Elektromos melegítőlap       

  60 lit hűtő 

 

    

  melegítő edények stb 
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Gépudavar és szin 

Db.. Megnevezés Rendsz. / Tipus     

  Pótkocsik       

1 RM-5 YDJ-297     

1 RM-7 YDJ-296     

1 MBP-6,5 YHP-197     

1 PSZE-12,5b YHP-198     

1 BBp-207 X     

5         

  EKE       

1 Függ.eke 2 ef. PZM-230     

1 Függ.eke 3 ef. UO-231     

1 Függ.eke 2 ef.váltva forgató RTO-2116     

1 Kverneland 4 ef váltvaforg.       

1 Függ.eke 2 ef. PN-335     

          

  Tárcsa       

1 Tárcsa függ. UST-2     

1 Tárcsa fél.függ. FFT-20     

1 Tárcsa fél.függ. XT-4     

   

  Kombinátor       

1 Kombinátor függ. FT-3     

1 Kombinátor függ. KON-8001     

          

  Kultivátor       

1 Kult. függ. KULTI-4,2     

1 Kult. függ. KPN-4     

1 Kult. függ. KM-6     

          

1 Ásóborona AB-2     

2 Gyűrűshenger 3 db+3db összeh.     

1  Nehéz gyűrűshenger 3 db     

          

  Vetőgépek       

1 Gabonavet. 32 sor Lajta 32 VNC     

1 Gabonavet. 16 sor KEV-16     

1 Gabonavet. 24 sor IH-6200     

1 Gabonavet. 48 sor Lajta Accord Üz.K.   
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  Vetőgépek       

2 Szemenkénti SPC-6     

1 Szemenkénti IH- CYKLO-400 Üz.K.   

          

  Műtrágya/ szervest.szóró       

1 Vontatott mtrgy. RCV-3     

1 Függesztett mtrgy. Hevesgép     

1 Függesztett mtrgy. Vicon   lengőcsöves 

1 Szervestrágyaszóró T-087     

          

  Permetező       

1 Vontatot Novor-1005     

1 Vontatot RaditoxSuper-18     

1 Függesztett-favédelmi PO43/6     

          

  Szállastakarmány betak.       

1 Rotációs kasza RM-2     

1 Rotációs kasza ZTR-165     

1 Alternáló kasza KSZ-2,1     

1 Rendsodró PZK-7     

1 Rendfelszedő pótk. Hörcsög-3     

1 Bálázó K-454     

1 Vontatott silózó H-3.250     

          

1 Egyéb       

1 Markoló UNHZ-500     

1 Palántázó TP-6     

1 Burgonya ültető SK-2     

1 Burgonya kultivátor SK-2/1     

1 Burgonya kiszedő SK-2/2     

1 Szárzúzó RZ-1,5     

1 Szárzúzó RZ-3     

1 Talajmaró U-533/1     

1 Lengőborona LB-2,5     

1 Csévélőd. Öntözőberendezés       
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Gumiipari tanműhely 

1 Hengerszék/Mill.min. 500mm széles hengerek 

2 Vulkanizáló labor prés, vízhűtés, min. 400*400 lap 

3 Reométer (gumialapanyag vizsgálathoz) 

4 Szakítógép (relatív nyúlás mérés is) 

5 Koptatógép 

6 Keménységmérő SHORA „A” 

7 Keménységmérő SHORE „D” 

8 Felületi keménységmérő vonszoló mutatóval 

9 Optikai folyadék vizsgáló/ refraktométer 

10 Mikroszkóp monitorra köthető 

11 Mikroszkóp monitorral 

12 Mikroszkóp 

13 Mérlegek 

14 Asztali számoló mérleg 

15 Precíziós mérleg 

16 Vastagságmérő gumi műanyagok méréséhez 

17 Sűrűségmérő mérleggel kombinálva 

18 Viszkozitás mérő 

19 Kiöntő edény viszkozitás mérőhöz 

20 Tartó állvány viszkozitás mérőhöz 

21 Mintakivágó, előkészítő berendezés 

22 Öregítő berendezés, UV kamra 

23 Vágógép gumi, műanyag 

24 Szárítószekrény 
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Anyagi feltételek 
 

 

 

Többcélú,közös igazgatású köznevelési intézmény 
 

Az intézmény működési kiadásának forrásai az alábbiak szerint: 

 

 

2016. év 

 Költségvetés ezer forintban 

Forrás Kiadás 

Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 

Saját bevételek 63 094 
Bér-, bérjellegű 

kiadások 
336282 

Normatív 

támogatások 
4633 681 

Bér-, bérjellegű 

kiadások 

közterhei 

89530 

Egyéb támogatás 1 463 Dologi kiadások 134 072 

Fenntartótól 

kapott támogatás 
34133 Fejlesztések 9445 

Meghatározott 

célra átvett 

pénzeszközök 

21937 
Támogatások és 

juttatások 
10328 

Egyéb bevételek 34702 Egyéb kiadások 39353 

Összesen: 619 010 Összesen: 619010 

 

Az intézmény működési kiadásainak forrása a fenntartó által elfogadott költségvetés szerint 

rendelkezésre állnak, az anyagi fedezet biztosított. 

 

Az intézmény legnagyobb arányú bevételét, az összes forráshoz viszonyítva a normatív 

támogatások teszik ki.  

 

A terv adatok alapján az összetett iskola bázis év szerinti forrás megoszlási arányában nyújt 

fedezetet a 2016. évi költségvetés működési kiadásaira. 
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A TANÉV RENDJE: 
 

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (Vi.27.) EMMI rendelet határozza meg.  

 

2§ (2) A 2016/2017.tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016.09.01., utolsó 

tanítási napja 2017.06.15. A tanítási napok száma a szakgimnáziumban száznyolcvan 

nap, a gimnáziumban,szakközépiskolában száznyolcvanegy.. 

 

3§ (3) A szorgalmi idő első féléve 2017.január 20-ig tart. Az iskolánk 2017. január 27-

ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

 

(4) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt 

munkanapon belül az iskolánknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a 

pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi 

értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a 

fenntartónak. 

 

4. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában 

hat, szakgimnáziumban hét  munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat 

fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.  

 

5. § (1) Az őszi szünet: 2016.11.02 – 2016.11.04. . A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2016.10.28., a szünet utáni első tanítási nap: 2016. 11.07.  

(2) A téli szünet: 2016.12.22. – 2017.01.02. . A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2016.12.21., a szünet utáni első tanítási nap: 2017.01.03. 

(3) A tavaszi szünet: 2017.04.13. – 2017.04.18. . A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2017.0412., a szünet utáni első tanítási nap: 2017.04.19. 
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9.§ (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 

2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a 

szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik 

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az 

Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2017. május 24-én. A 

mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való 

részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás - a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével - számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat 

az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik 

meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 

(4) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az 

intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján 

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, 

amely azt 2018. április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.. 
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Az (5) bekezdésben foglalt iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell 

folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen 

nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot 

az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján 

kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A 

tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs 

felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási 

intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok 

tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

 

(9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben országos mérés, 

értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A 

mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik 

fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 
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Az iskolai tanév helyi rendje 

2016/2017 
 

 

 

 

Augusztus 

 
  Feladat Felelős 

28. 
 

tanévnyitó istentisztelet Átányban igh. 

29 
 

tanmenetek leadása igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

pedagógusok 

 
 

tanári ügyelet elkészítése igazgatóhelyettesek 

 

 

 

 

Szeptember 

 

 

  Feladat Felelős 

01. 8
00  

első tanítási nap, ünnepélyes tanévnyitó igh. 

05.  8
00

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

06 17,00 SZMK alakuló ülés SZMK elnök 

06.  15
00

 DÖK alakuló ülés DÖK segítő tanárok 

10-15.  természettudományos verseny meghirdetése Kis Tamás 

12. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

12. 13
00

 tanévnyitó értekezlet igazgató 

19. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

  szülői értekezlet (gimn., szakgimn) igh., osztályfőnökök 

  16
00

-17
00 

fogadó órák  

  17
00

-17
15 

igazgatói tájékoztató a szülőknek  

  17
20

-tól osztályok szülői értekezlete  

20.  szülői értekezlet (szakközépisk, szakképzés) 

menetrend ugyanaz 

igh., osztályfőnökök 

20.  OKTV-re jelentkezés az iskolában szaktanárok 

    

  Magyar Diáksport Napja testnevelőszakos kollégák 

26. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

29.  13
00

 Pákozdi csata évfordulója (akadályverseny) dr. Csintalan Csilla 

    

30  13,00 gólyaavató Dök segítő tanárok, 11 

oszt. osztályfőnökök 
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Október 

 

 

  Folyamatos feladat: óralátogatás terv szerint ig., igh. 

03. 8
00

 hókezdő áhítat iskolalelkész 

03.  zenei világnap Kisné Kertész Gabriella 

06. 9
00

 megemlékezés az aradi vértanúkról  10. d Korsós Krisztián  

10. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

  Intézmény vezetői és gazd.vez. értekezlet ig., gazd.vez. 

11.   „Szép kiejtési verseny” meghirdetése 

angol és német nyelven 

Mikulányi T.-né, Szabari 

Z.-né, Kovácsné Sz K 

12.  Szemétszedés osztályfőnökök 

17.  hétkezdő áhítat iskolalelkész 

21. 9
00

 Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Nemzeti ünnep 

Sebőkné Szegedi Tímea 

24 8
00

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

28. 9-15
00

 Eötvös –nap, Alkotó Ifjúság kiállítás igh. 

 9 
00

 Megemlékezés a reformáció világnapjáról iskolalelkész  

28.  az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

 

 

 

November 

 

 

02.-04  Őszi szünet   

07 8
00

 hókezdő áhítat, szünet utáni első tanítási nap iskolalelkész 

 15
30

 Intézmény vezetői és gazd.vez. értekezlet ig., gazd.vez. 

10. 13
00

 Halloween Somodi Mihály 

  pályaválasztási kiállítások Egerben és 

Gyöngyösön  

ig, igh. 

10.  16
00

  tájékoztató szülői értekezlet a 8. évfolyamos 

szülőknek (iskolában) 

ig., igh. 

14-18.   Magyar Tudomány Hete Csikós Tiborné 

14.  7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

15.  SZMK ülés SZMK elnök 

15-16.   nyílt nap a gimnáziumban és a 

szakgimnáziumban 

igh. 

25.  8. osztályosok idegen nyelvi méréséhez 

adatok elküldése az OH-nak 

igh 

21. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

22-23.  nyílt nap a szakképzésben igh. 

25. 17 
00

 szalagavató ünnepség valamennyi képzésben  

28.  7
45

 hétkezdő áhítat, adventi gyertyagyújtás iskolalelkész 
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December 
 

01  Aids világnap Barcsik Tímea 

01.  hókezdő áhítat iskolalelkész 

05.  hétkezdő áhítat iskolatitkár, igh. 

05 
16,00-18,00 

fogadóórák  

09 
00

 Jelentkezési határidő a központi felvételi 

vizsgára  

 

12.  hétkezdő áhítat iskolalelkész 

15. 17
00

 kollégiumi karácsonyi ünnepség kollégiumvezető 

19 13
00

 Dezemberfest (német nyelvű program) dr. Harkácsi P., Nagyné 

B.K, Kovacsne Sz Katalin 

19.   hétkezdő áhítat iskolalelkész 

21  karácsonyi műsor, utolsó tanítási nap 10.c Szűcs Hajnalka 

 17,00 Evangelizáció ig., iskolalelkész 

    

22.-jan 

02. 

 téli szünet  

 

 

Január 

 

03. 8,
00

 hókezdő áhítat iskolalelkész 

03.  első tanítási nap  

  A tanulók fizikai állapotának felmérése 

folyamatos feladat április 30-ig NETFIT 

testnevelő kollegák 

09.  hétkezdő áhítat  

10. 17
00

 SZMK megbeszélés igh. 

12. 9
00

 Doni áttörés napja (ünnepség)  

16. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

19.  17
00

 Tájékoztató szülői értekezlet a 6 évfolyamos 

képzésről 

igh. 

20.  az első félév utolsó napja  

 13
00

 osztályozó értekezlet igh. 

20  Református iskolák gálaműsora a müvelődési 

központban 

 

21.  10
00

 központi írásbeli felvételi a 8. o. részére igh. 

  Sítábor Bányai Ilona 

23. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

23.  Magyar Kultúra Napja- Kiállítás a tanulók 

munkáiból az iskolában 

Bardiné B Anikó 

Gombos István 

26. 14
00

 pótfelvételi igh. 

27.  írásbeli dolgozatok megtekintése igh 

27-ig.  félévi értesítők kiosztása  

  Ökumenikus alkalom ig., iskolalelkész 

30. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

  szülői értekezlet (gimn., szakgimn.) igh., osztályfőnökök 

 16
00

-17
00

 fogadó órák  

 17
00

 osztály szülői értekezletek  

31.  Nyílt nap a hatévfolyamos gimnáziumban igh. 

31.  szülői értekezlet (szakiskola, szakképzés) 

menetrend ugyanaz, mint a gimnáziumban 

osztályfőnökök 
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Február 

 

 

01. 7
45

 Hókezdő Istentisztelet iskolalelkész 

03. 13
00

 Félévi értekezlet ig.,  

06. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

  Keresztrejtvényfejtő verseny Nagyné B Krisztina 

11. 19
00

  jótékonysági bál igh. 

13. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

15.  jelentkezési lapok beadási határideje iskolatitkárok 

  Valentin-nap DÖK 

17 17
00

 Böjti evangelizáció iskolalelkész. 

20. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

24.  kommunizmus áldozatainak emléknapja Svoób István 

25   országos irodalmi verseny  Sebőkné Szegedi Tímea 

27.  hétkezdő áhítat iskolalelkész. 

 

  

 

Március 

 

 

01.  7
45

 Hókezdő áhítat iskolalelkész 

03. 15
30

 Intézmény vezetői és gazd.vez. értekezlet ig., gazd.vez. 

  országismereti vetélkedő/német nyelvű/ Horváth Mihályné, 

Kovácsné Sz Katalin 

06. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

08. 14
00

 Nőnap igazgató 

10.  ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 

hozatala 

 

11.  továbbképzési terv elküldése a 2017/18-as 

tanévre 

igh. 

13. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

14.  nemzeti ünnep (megemlékezés) 10.b Mikulányi Tamásné 

17 17,00 SZMK megbeszélés  

20. 7
45

 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

27.  hétkezdő áhítat  

30.  Frühlingsfest (német nyelvű program) 

 

Horváth Mihályné, 

Kovácsné Sz Katalin 
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Április 

 

03. 800 hókezdő áhítat iskolalelkész 

10. 745 Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

11.   Költészet Napja Szabóné Víg Magdolna 

12.  szünet előtti utolsó tanítási nap, húsvéti csendes 
nap 

. 

12 17,00 Húsvéti evangelizáció  

13-18  tavaszi szünet  

19.  Holocaust emléknap Keserű Réka 

21  diáknap Dök 

24.    Föld Napja Barcsik Tímea 

24.  Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

29.  III.Földi János természettudományos verseny 
szóbeli döntője és eredményhirdetése 

igh, Kis Tamás 

30.  NETFIT befejezése testnevelő tanárok 

 

Május 

 

02.  Hókezdő áhítat iskolalelkész 

03.  osztályozó értekezlet a végzős osztályokban  

04 -  vidámballagás ig, igh 

05.  ballagás igh., iskolalelkész 

08-tól  írásbeli érettségi vizsgák  

15-től  szakmai vizsgák ig., igh 

15.  hétkezdő  áhítat iskolalelkész 

17  idegen nyelvi mérés a 8. osztályosok körében  

22.  Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

24.  Országos kompetenciamérés 

 

felmérésvezetők, 

telephelyi koordinátor 

25  Jutalomkirándulás a kiemelkedő 

versenyeredményt elért tanulóknak 

igh 

29.  Hétkezdő áhítat iskolalelkész 

 

Június 

 

01. 7
45

 Hókezdő áhítat iskolalelkész 

01.  NETFIT feltöltése igh, testnevelő tanárok 

02. 15
30

 Intézmény vezetői és gazd.vez. értekezlet ig., gazd.vez. 

02 8,00 Iskolai pünkösdi áhítat 

Pünkösdi evangelizáció 

 

06  9,00 Nemzeti Összetartozás Napja Kovács Attila 

12. 7
45

 hétkezdő áhítat iskolalelkész 

15.  utolsó tanítási nap  

15. 13
00

 osztályozó értekezlet igh 

19-30.  szóbeli érettségi vizsgák ig., igh. 

18.  tanévzáró Istentisztelet Átányban ig., iskolalelkész 

20 17,00 SZMK ülés SZMK elnök 

22-243  beiratkozás igh, osztályfőnökök 

30.  tanévzáró értekezlet igh. 

30.  tanévzáró ünnepség, áhítat igh. 
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Augusztus 

 

 
  Felkészülés a 2017/18-as tanévre  

    
 

 

Tanítás nélküli munkanapok a középiskolában 

1. 2016. október 28.  Eötvös nap 

2 2017. február 3. Nevelőtestületi értekezlet 

3. 2017. április 21. Diáknap 

4-5-6 2017. május 8-9-10.. Írásbeli érettségi vizsgák 

Tanítás nélküli munkanapok a szakgimnáziumban 

1. 2016. október 28.  Eötvös nap 

2 2017. február 3. Nevelőtestületi értekezlet 

3 2017. március 22 Szakmai tanulmányi kirándulások 

4. 2017. április 21. Diáknap 

5-6-7 2017. május 8-9-10.. Írásbeli érettségi vizsgák 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

1. 2016. augusztus 22.  Alakuló nevelőtestületi értekezlet 

2. 2016. szeptember 12.. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

3. 2017. január 20.. Nevelőtestületi értekezlet – osztályozó konferencia 

4. 2017. február 3. Félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet 

5. 2017. június 15. Nevelőtestületi értekezlet – osztályozó konferencia 

6. 2017. június 30. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
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Szülői értekezletek 

2016. szeptember 19-20. 17,00 Tanév indítása, tapasztalatok, éves munkaterv 

2016. november 10. 16:00 Pályaválasztási tájékoztató (8. évfolyam) 

2017. január 19. 17:00 Pályaválasztási tájékoztató (6. évfolyam) 

2017. január 30-31. -. 16:00 
Az első félév értékelése, előretekintés a második 

félévre 

 

Fogadóórák 

2016. 09.19-20 . 16:00 

2016. 12.05 16,00 

2017. 01. 30 31. 16:00 

 

Szülői Munkaközösség Ülései 

2016. szeptember 6.  Éves munkaterv véleményezése 

2016. november 15.  

2017. január 10.  

Jótékonysági bál szervezése 

Szülői elégedettség mérés  

Jótékonysági bál szervezése 

2017. március 17. A jótékonysági bál bevételének elszámolása 

A bál tapasztalatainak megbeszélése 

2017. június 19. 16.30  Évértékelő beszámoló véleményezése-évzáró 

 

 

Étkezési térítési díjak fizetése a tárgyhónapban pótnap 

Szeptember  12-16-ig 7:30-16:00 19-23-ig 7:30-16:00 

Október   10-164ig 7:30-16:00 17-21--ig 7:30-16:00 
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November   14-18-ig 7:30-16:00 21-25-ig 7:30-16:00 

December   05-9-ig 7:30-16:00 12-16-ig 7:30-16:00 

2017. Január   16-20-ig 7:30-16:00 23-27-ig 7:30-16:00 

Február   13-17-ig 7:30-16:00 20-24-ig 7:30-16:00 

Március   13-17-ig 7:30-16:00 20-24-ig 7:30-16:00 

Április   3-7-ig 7:30-16:00 10-11-ig 7:30-16:00 

Május   15-19-ig 7:30-16:00 22-26-ig 7:30-16:00 

Június   6-9-ig  7:30-16:00  
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I. A tehetség, a képesség kibontakoztatását szolgáló tanórán kívüli 

tevékenységeink: 
 

A finanszírozási feltételek sajnos nem teszik lehetővé a tanórai csoportbontásokat, de a 

tanárok a tanórai kereteken belül is figyelnek az egyéni képességekhez igazodó 

módszerekkel való munkára. Így tehetséggondozásra a tanórákon kívül nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

a) tanórán kívül tevékenységek, szakkörök – robotika, ECDL, iskolai színjátszás, 

énekkar, 

b) DSE – sport lehetőségek, 

c) versenyek, vetélkedők, bemutatók. Fontos célunk az idén is, hogy a tanulóink 

minél nagyobb számban vegyenek részt a meghirdetett tanulmányi versenyeken. 

A gimnazista tanulók az OKTV valamennyi meghirdetett versenyén indulnak, a 

szakképzésben a tanulók az OSZTV-n vesznek részt. A konkrét versenyek 

megnevezését, amelyen tanulóink az idei évben indulnak, a munkaközösségek 

munkatervei tartalmazzák. Részt veszünk továbbá minden olyan a tanév során 

kiírásra kerülő versenyen, amelyre a tanulóink érdeklődést mutatnak.  

d) A szakképzésben tanulókat továbbra is ösztönözzük „A Szakma Kiváló Tanulója” 

versenyen. A szakiskolai tanulók közismereti tárgyak versenyén vesznek részt. 

Minden évben, így az idén is tervezzük az „Alkotó Ifjúság Kiállítás” iskolai 

megrendezését, ahol a tanulók minden szakmában elkészítik pályamunkáikat, 

melyek kiállításra kerülnek az iskola aulájában. A pályamunkák elbírálását 

szakmai zsűri végzi. 

e) szabadidős foglalkozások: az osztályfőnökök munkatervükben határozzák meg a 

konkrét foglalkozásokat, 

f) az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata. 
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I/a/ Robotika szakkör 

A foglalkozásokhoz 1 db LEGO MINDSTORMS EV3 és a tanár saját 1 darab LEGO 

MINDSTORMS NXT 1.0 készlete áll rendelkezésre. 

A LEGO ROBOT szakkör a diákok körében nagy érdeklődésre tart számot, hiszen maga 

a LEGO építés még a felnőttek körében is kedvelt elfoglaltság. A LEGO-robot építés és 

programozás különleges titokzatossága pedig magával ragadja az alkotni vágyó kíváncsi 

diákokat. A bemutatásra szánt LEGO robot alkotások révén, a csodálat és alkotó fantázia 

azonnal beindul. Amit pedig oktatás és nevelés vonatkozásában hozadékként megjelenik, 

az a kompetenciák sokassága, amely nem csak az informatikai, programozási készségek 

fejlődődésében nyilvánul meg, hanem többek között a csoportban dolgozás képessége, a 

probléma megoldó gondolkodás fejlődése, a térbeli látás erősödése, a konstruktív 

logikus gondolkodás, a felelősség tudat. Kapcsolódási pontként megemlíthető a fizika, 

földrajz, matematika, kémia, erkölcstan, idegen nyelv tantárgyak is. Bár ezt a szakkör 

felső tagozaton lenne célszerű kezdeni, az hozzánk jelentkező diákok többsége számára 

ismeretlen terület a LEGO robotok világa. 

NXT robot-programozási versenyeket rendeznek már évek óta, mert a robotok szerepe a 

jövőben erősödni fog, és szükség van különböző robotokhoz magas szinten értő 

szakemberekre. Rengeteg szakmai anyag található az Interneten, bár többsége angol 

nyelvű. A magyar nyelvű tananyagok száma kevés, de az alapok elsajátításához 

elegendő. 

A szakkör tartalma: a robotika történelme napjainkig; számítógép felépítése; 

hangszerkesztés; intelligens kocka megismerése, alkalmazása, programozás közvetlenül; 

érzékelők és működésük (hang, fény, szín, giro, elfordulás, távolság, hőmérséklet, 

nyomás), motorok, modellek építése leírások alapján, LEGO NXT, EV3 grafikus 

programozási nyelv (felület); feladat megoldások, önálló alkotások. A szakkör a 

rendelkezésre álló készlet mennyiség szűkössége miatt, legfeljebb 6-8 fő számára 

szervezhető, ahol a szerepek folyamatosan változnak (vezető, építők, programozók, 

alkatrész keresők stb.) 
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I/b ECDL vizsga lehetősége iskolánkban. 

Iskolánk IKT kompetencia fejlesztése érdekében, ECDL vizsgaközpontot működtet így 

lehetőséget biztosít az ECDL vizsga megszerzésére. A felkészülésre szakkör keretében vagy 

egyéni segítség nyújtás keretében biztosít lehetőséget diákjainknak. 

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence), 

röviden ECDL, az "informatikai írástudás" igazolására hivatott. A bizonyítvány egységes 

vizsgák segítségével igazolja országtól függetlenül a számítógép használatának alapos 

ismeretét. A vizsgarendszer az EU egyre jelentősebb támogatását élvezi, több tagországban 

államilag is elismert bizonyítvány. Hazánkban a 2005 óta bevezetett kétszintű érettségi 

követelményrendszerét is az ECDL tematika figyelembevételével dolgozták ki. A 

felsőoktatásban is egyre nő a jogosítvány szerepe, mert több iskola számítja be valamilyen 

formában (van ahol a felvételinél jelent plusz pontot, van ahol később egy-egy tárgyból 

jelent mentességet). Elképzelhető, hogy a felsőoktatási felvételi követelménye lesz a 

jövőben. 

ECDL felkészítő szakkör: 

 az iskolai informatika tananyag bár lefedi az ECDL vizsgán teljesítendő 

követelményeket, kellő begyakorlás szükséges, 

 diákjainknak a felkészüléshez ECDL szakkört indítunk, 

 a szakkör nem tematikus képzést, oktatást jelent, hanem gyakorlófeladatok felügyelt 

megoldását, 

 a vizsgák előtt az adott modulból oldunk meg gyakorló feladatokat, 

 első körben a tanárral közösen történik a feladatok megoldása, majd egyénileg, tanári 

segítséggel, 

 a feladatok begyakorlása után közvetlen a vizsga előtti alkalommal a diákok 

próbavizsgát tehetnek, 

 a szakkörre kizárólag az iskolánkban tanuló nappali tagozatos diákok 

jelentkezhetnek. 

  



 

27 

Önálló felkészülés: 

 az ECDL bizonyítvány megszerzése nincs tanfolyam elvégzéséhez kötve 

 bárki felkészülhet a vizsgákra önállóan is (ehhez persze kellő szorgalomra van 

szükség)  

I/c Iskolai színjátszás 

Intézményünkben a humán munkaközösség szervezésében és felügyeletével évtizedek óta 

hagyománya van a különböző irodalmi műsorok rendezésének.  

Ezek részben nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz, másrészt iskolai hagyományokhoz 

kapcsolódnak. Tanulóink között évről évre vannak olyanok, akik az iskolai közösségi élet 

részeként szerepet vállalnak ilyen típusú rendezvényeken. Néhányan versmondással, mások 

egy színdarabban való fellépéssel járulnak hozzá egy-egy rendezvény sikeréhez.  

Iskolánkban a 2013/2014.-es tanév óta a drámapedagógiai módszerek tudatos alkalmazására 

különös figyelmet fordítunk. A tanórán kívüli tevékenység részeként színjátszó-kör 

szerveződött. 9. -12. évfolyamos tanulók részvételével. 

Heti 2 órában délutáni foglalkozás keretében foglalkozunk a tanulókkal a színjátszó-kör 

foglalkozásai igazodnak a drámapedagógiai módszerekhez. A dráma fő célja a megértésbeli 

változás előidézése. Annak megértésében kell előrelépnünk, amiről az adott, konkrét 

esetben a dráma szól. A főcélt rövidebb időtartamokra szóló - ideiglenes - célok 

leválthatják. Ilyenek például a következők: 

 a dráma formanyelvének tanítása, 

 nyelvhasználat fejlesztése, 

 a csoportos tevékenységet akadályozó közösségi problémák megoldása, 

A drámapedagógia követelményei, hogy a gyakorlatok során sajátítsák el a drámai 

kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást 

megkönnyítik. Ismerjék meg magukat, társaikat, környező világukat egy-egy gesztus, 

hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. A foglalkozások során a tanulók 

elemezzék, hogy az író által tudatosan létrehozott drámai feszültség a mindennapok 

dramaturgiájából táplálkozik. Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a 

legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magukat. Törekedjenek 

arra, hogy a játékbeli társak vagy épp a széles nyilvánosság ne gátolja meg őket a közlés 

árnyaltságában és teljességében. S mivel a nyilvánosság elviselését az önmagukkal való 
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azonosság tudata teszi lehetővé, el kell érni, hogy az identifikáció biztonsága ily módon is 

hozzásegítse őket az önmegvalósításhoz. Alakuljon ki bennük erős szociális és esztétikai 

érzékenység. A rögtönzött játékok során gyakorolják a különféle élethelyzetek, szituációk 

felismerését, az azokban való eligazodást, a döntést. Erősödjék empátiás készségük, 

legyenek képesek szerepcserére a játékbeli helyzetekben. Ismerjék fel minél pontosabban a 

hétköznapi életben és a különböző műfajú művekben megjelenő esztétikai minőségeket, 

szerepeljen ezek meghatározása állandó napi gyakorlatukként, természetesen koruknak 

megfelelő formában és mélységben. Érvényesüljön a drámával való foglalkozás 

tantárgyhatárokon áthatoló integráló szerepe. Legyen érték a tanulók szemében az új 

összefüggések feltárása. 

A diákokkal életkorukhoz igazodó darabot dolgozunk fel drámapedagógiai módszerekkel.  

Az előző tanévben Janikovszky Éva – „Kire ütött ez a gyerek?” című írásának dramatizált 

feldolgozását adták elő tanulóink 3 alkalommal. Ebben az évben a létszám bővült, jelenleg 

18 tanuló tagja a közösségnek. A sikeres közösségépítésnek köszönhetően ebben az évben 

már 7. évfolyamról is jelentkeztek diákok. Két előadást tervezünk az idén 20 perc címmel. 

A tanév második felében pedig a Határtalanul pályázat keretében Tamási Áron –novellák 

dramatizált változatát próbáljuk. A tanév végén a diákok pályázati segítséggel Erdélyben 

fogják előadni a darabot. 

 

I/d Énekkar 

 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 

Kodály Zoltán 

 

Az iskola fontosnak tartja a tehetséggondozást, így az énekkar működtetését is. 

Az első hetekben megtörtént a tanulók meghallgatása, énekkarba való felvétele. 

36 tanulóból áll jelenleg a kórus, hiszen a különböző évfolyamok órarendjét nehéz 

egyeztetni. 

 

Külön foglalkozom a szóló éneklésére alkalmas fiatalokkal, illetve cigány népzene 

tanításával. A műsorainkba bevonjuk a hangszert tanuló diákokat is. 

Szeptember elején a Heves-megyei Rendőr-főkapitányság által rendezett megyei  
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Ki Mit Tud-on 2 tanulónk ének kategóriában országos döntőbe jutott, célunk , hogy minél 

eredményesebben szerepeljenek diákjaink az országos ,megmérettetésen is. 

 

A tanév során a kórus az iskola ünnepségein szerepel, pl.:  

évnyitó,  

ballagás, 

évzáró. 

 

Egyházi vonatkozású rendezvényeken: 

áhítat, 

Reformáció napja. 

 

Állami ünnepek műsorában:  

október 23. 

március 15. 

 

Kulturális programokon: 

Zenei Világnap,  

Magyar Kultúra Napja,  

Költészet Napja. 

 

Ezen kívül fontos részét képezik az iskola egyéb szervezésű műsorainak: 

 Karácsonyi műsor az iskolában és a kollégiumban, 

 a Don-kanyarban elesettek emlékére rendezett műsor, 

 farsangi jótékonysági műsor, 

 Frühlingsfest. 

Természetesen minden – év közben adódó – felkérést próbálunk teljesíteni. 

Az iskolai énekkari foglalkozásainak időpontjai: minden héten szerdán és csütörtökön 

14:30-tól -16:00-ig 

Helye: 2. emelet 201.terem  
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II. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának segítése 

 

 

 Útravaló MACIKA 

A hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében részt vesz iskolánk az Útravaló MACIKA 

program két alprogramjában: 

 

 Út az érettségihez  

 Út a szakmához 

 

A programokban évente átlagosan 50-60 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

diákkal foglalkozik 25-30 mentor. Heti rendszerességgel nyújtanak segítséget a mentorok a 

tanulóknak a tanulmányi munkájukban, a tanulás módszertani segítésében, illetve a tanulók 

egyéb téren felmerülő problémáinak megoldásában. A mentorok figyelemmel kísérik a 

tanulók hiányzását, és rendszeresen tartják a kapcsolatot a szülőkkel, évente három 

családlátogatásra is sor kerül. A tanulók tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjban is 

részesülnek, amely szintén segítséget jelent a jobb tanulmányi eredmények elérésében.  
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Iskolai munkaközösségek munkatervei 
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I. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

A 2016/ 2017 TANÉVRE 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Csikós Tiborné:  matematika- kémia szakos, 

munkaközösség-vezető 

Ballagó János:  földrajz szakos 

Barcsik Tímea:  biológia- földrajz szakos 

Bernátné Drávucz Ildikó: kémia szakos 

Herczeg Zoltán:  matematika- fizika- informatika szakos 

Kis Tamás:  matematika- fizika szakos 

Kis Károly Róbert  rendszergazda, informatika szakos 

Kolláth József  fizika szakos 

Lénárt Zsolt:  informatika szakos 

Lukács Györgyné:  matematika szakos 

Sági Lászlóné   mérnöktanár 

Szabó Erika:   mezőgazdasági mérnöktanár 

Szűcs Hajnalka:  matematika szakos 

Veres Erzsébet:  matematika- fizika szakos 
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A munkaközösség kiemelt feladatai 

 

Napjainkban nagy szükség van jól képzett mérnökökre, tanárokra, orvosokra stb. Mi 

fedezhetjük fel a jövő tudósait. Olyan alapokat kell számukra biztosítani, amire a későbbi 

tanulmányaik során is építeni tudnak. 

A munkaközösség legfontosabb feladatai közé tartozik a tehetséges diákok motiválása, 

tehetséggondozása, versenyekre való nevezése, felkészítése, valamint minden diák megfelelő 

felkészítése az országos kompetencia felmérésre, a „kisérettségire”, a szakmai vizsgákra és az 

érettségire. 

 Kiemelt feladat a kompetenciamérés eredményeinek, valamint a matematika érettségi 

eredmények javítása, mert a korábbi években sok volt a gyenge dolgozat. Ehhez elengedhetetlen a 

lemaradó diákok felzárkóztatása, a differenciálás, a digitális tananyag használata, a tanulás tanítása 

és minden olyan módszer alkalmazása, ami segíthet céljaink elérésében. Sikernek tekintjük, ha 

javítani tudunk az előző években elért eredményeken, ha kevesebb a pótvizsgázó vagy évismétlő 

diák és nincs elégtelen a vizsgákon. 

 Kiemelt feladatunk továbbá a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, segítése, hiszen 

iskolánkban a diákoknak több mint harmada hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A 

korábbi években az Útravaló program és számos Támopos pályázat keretén belül szervezett 

szakkör, program tette ezt lehetővé. Az idei tanévben is megkeressük a folytatás lehetőségét. 

Ezeken kívül az év eleji felmérések, illetve a félévi eredmények alapján a munkaidő terhére igény 

szerint korrepetálást, érettségi felkészítő foglalkozásokat szervezünk. 

 Munkaközösségünk matematika szakos tanárai vállalják továbbra is az előző tanévhez 

hasonlóan, hogy hetente egy napon a kollégiumban korrepetálást tartanak. 

Az adminisztrációs munkánk javítása folyamatos feladatunk. 

 

Diákjainkkal szeretnénk részt venni a következő versenyeken 

 

 minden tantárgyból a 11. és 12. évfolyamos diákokkal az OKTV-n 

 

 biológiából 

 a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Versenyen 

 a Budai József Református Biológiaversenyen 

 Herman Ottó Országos Biológiaversenyen 

 Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-Környezetvédelmi Verseny 

 

 földrajzból 

 a Less Nándor Országos Földrajzversenyen 

  a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Földrajzversenyen 

 Teleki Pál Országos Földrajz–Földtan Verseny 
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 fizikából 

 az Öveges József Országos Fizikaversenyen 

 a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyen 

 a Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Versenyen 

 a Sas Elemér Fizika Kísérlet Versenyen 

 a Mátrai Tibor Megyei Fizikaversenyen 

 Jedlik Ányos Fizika Tehetségkutató Verseny 

 Varázstorony vetélkedő 

 

 kémiából 

 az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyen 

 a Curie Kémia Emlékversenyen 

 Hevesy György Országos Kémiaverseny 

 Müller Ferenc Kémia Tehetségkutató Verseny 

 

 informatikából 

 a Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyen 

 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen 

 Református Gimnáziumok Országos Informatika Versenye 

 Megyei Alkalmazói Informatika Verseny 

 Országos Internetes Tanulmányi Verseny (Mozaik Tanulmányi Verseny) 

 Informatika Tehetségkutató Verseny 

 Károly Róbert Főiskola Informatika Versenye 

 

 Pénzügyi versenyek: 

 PénzSztár verseny (penzsztar.hu) 

 MNB tőzsdejáték verseny (ha meghirdetik) 

 MNB POP tanulmányi verseny (ha meghirdetik) 

 MNB Monetary verseny (ha meghirdetik) 

 Vállalkozói verseny (Neumann János Középiskola és Kollégium Eger) 
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 matematikából 

 Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 

 a Varga Tamás Matematikaversenyen 

 az Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyen 

 Református Iskolák matematika versenyén 

 Palotás József Megyei Matematika Emlékversenyen 

 Kertész Andor Megyei Matematika Emlékversenyen 

 az ABACUS feladatmegoldó  levelezős versenyen 

 a BENDEGÚZ feladatmegoldó levelezős versenyen 

 a KÖMAL feladatmegoldó levelezős versenyeken 

 az Orchidea Pangea Matematikaversenyen. 

 a Földi János Természettudományos Versenyen 

 

Ezeken kívül figyeljük az új kiírásokat, és igyekszünk bekapcsolódni új versenyekbe is. 

 A III: FÖLDI JÁNOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYT 

munkaközösségünk szervezi, mellyel célunk nemcsak az, hogy a természettudományokat 

megkedveltessük a diákokkal, hanem szeretnénk minél több gyerekkel, szülővel és tanárral 

megismertetni iskolánkat. Talán ezzel mi is hozzájárulhatunk a tanulói létszám növekedéséhez. 

A versenyeken résztvevő diákok névsorát a szaktanárok állítják össze, segítik a levelező 

versenyekben résztvevő diákok munkáját, felelnek a versenyekre való felkészítésért. 

Az érintett kollégák elektronikus úton is megkapják a versenyekkel kapcsolatos 

információkat. A nevezéseket és nevezési díjak befizetését a kollégákkal való egyeztetés alapján a 

munkaközösség vezető és az igazgatóhelyettes intézi, valamint segítenek megszervezni a diákok 

utaztatását. 

 

A megvalósítandó feladatok, időrendi sorrendben: 

 

Augusztus 

 

29. Munkaközösségi értekezlet- az éves program megbeszélése     felelős : Csikós Tiborné 

 

Szeptember 

 

5-16. A Földi János Természettudományi verseny beindítása     felelős: Kis Tamás 

5-9. Munkaközösségi értekezlet 

Téma: A 2015/2016-es tanév kompetenciafejlesztési programjának megvalósulása, a 

mérésen tapasztaltak megbeszélése, az új mérésre való felkészülés megtervezése 

            felelős: Csikós Tiborné 

26-30. Bemeneti mérés matematikából a 8. és a 10. évfolyamokon 

felelősök: Csikós Tiborné, szaktanárok 

20. OKTV jelentkezések leadása              felelősök: szaktanárok 
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Október 

 

A kiírás szerinti határidőig jelentkezés a Nemes T., a Kozma L. versenyre 

        felelősök: Herczeg Z. és Lénárt Zs. 

17-21. Munkaközösségi megbeszélés 

Téma: A bemeneti mérés kiértékelése            felelősök: szaktanárok 

28. Bekapcsolódás az Eötvös- napi rendezvényekbe    segítők: szaktanárok 

Megfelelő számú érdeklődő esetén 

Matematikai vetélkedő szervezése               felelős: Szűcs Hajnalka 

Kísérletezős foglalkozás szervezése         felelősök: Bernátné D. I., Barcsik T., Csikós T-né 

15-től: Jelentkezés a Curie kémia versenyre      felelős Csikós T-né 

 

November 

 

A kiírás szerinti határidőig jelentkezés a Varga T. és az Arany D. matematika versenyekre és 

7-15.  Jelentkezés a Zrínyi Ilona versenyre           felelős: Csikós Tiborné 

10. A gimnáziumi tájékoztató szülői értekezlet megrendezésének segítése 

felelős: Barcsik T., Csikós T-né, Kis T.,Lénárt Zs. 

14-18.  A Magyar Tudomány Hete rendezvénysorozat 

felelős: Csikós Tiborné, segítők: szaktanárok 

15-16.A gimnáziumi nyílt napon bemutatók tartása            felelősök: szaktanárok 

 

December 

 

A kiírás szerinti határidőig jelentkezés az Öveges J., Less N. versenyre felelősök: szaktanárok 

1. Az AIDS világnapja              felelős: Barcsik Tímea 

 

12-21.  Ellenőrző mérés matematikából a 8. és a 10. évfolyamokon  

felelősök: Csikós Tiborné, szaktanárok 

Folyamatosan:  A Földi versenyre érkező feladatsorok javítása, új feladatsor kiküldése 

felelős: Kis Tamás, segítők: szaktanárok 

 

Január 

 

A kiírás szerinti határidőig jelentkezés a Dr. Hajdú- Moharos, Budai J. a Kitaibel P  a Mikola 

S., a Mátrai T., a Sas E. és az Irinyi J. versenyre          felelősök: szaktanárok 

21.: Felügyelet ellátása a központi írásbeli felvételin           felelősök: szaktanárok 

31.: A hatévfolyamos nyílt napon bemutatók tartása           felelősök: szaktanárok 
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Február 

 

A kiírás szerinti időpontban ORCHIDEA - PANGEA MATEMATIKA VERSENY iskolai 

fordulójának megrendezése, és jelentkezés a Református Iskolák matematika versenyére.  

               felelősök: szaktanárok 

1-3.: Munkaközösségi megbeszélés 

Téma: Az ellenőrző mérés kiértékelése            felelősök:Csikós T-né 

24-ig: A Hevesy verseny iskolai fordulójának megrendezése 

felelős: Bernátné Drávucz Ildikó 

Március 

A kiírás szerinti határidőig jelentkezés a Less Nándor és a Dr. Hajdú Moharos József 

földrajzversenyekre.                felelős: Ballagó János 

(13)14.(-16.) A Π nemzetközi napja alkalmából vidám vetélkedő és rajzverseny szervezése 

          felelős: Szűcs Hajnalka, segítő Veres Erzsébet 

22.(20-24) A víz világnapja   felelős: Ballagó J. Barcsik T., Csikós T-né 

27-31.  II. ellenőrző mérés matematikából a 8. és a 10. évfolyamokon 

felelősök: Csikós Tiborné, szaktanárok 

Április 

 

3-7. A digitális témahéten előadások szervezése          felelősök: szaktanárok 

18-21.: Munkaközösségi megbeszélés 

 Téma: A II. ellenőrző mérés kiértékelése, a tapasztalatok megbeszélése 

felelősök:  Csikós T-né 

22.(20-24): A Föld napja              felelős: Ballagó J., Barcsik T. 

29. A Földi János Természettudományi verseny döntőjének megrendezése 

felelős: Kis Tamás, segítők: szaktanárok 

Május 

 

10. Madarak és fák napja          felelős: Barcsik T. 

Alapvizsgák megszervezése a 8. és 10. évfolyamokon          felelősök: szaktanárok 

Június 

Az éves munka értékelése 

Heves, 2016. 08. 28. 

Készítette:      Csikós Tiborné 

      munkaközösség-vezető 
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II. 

Humán munkaközösség munkaterve 

2016/17-es tanév 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 

tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás 

izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit 

szeretni fog.” 

 

 

 

 

A munkaközösség a magyar nyelv és irodalom,történelem,mozgókép- és médiaismeret, angol 

nyelv, német nyelv, rajz és ének-zene tantárgyat tanító tanárokat fogja össze. 

Munkánkat igyekszünk a fenti idézet szellemében végezni. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Acsánné Perlaki Ágnes                         magyar-könyvtár 

Bardiné Bohács Anikó                           magyar 

dr. Csintalan Csilla                                 angol-történelem 

dr. Harkácsi Péter                                  történelem-német 

Gombos István                                       rajz 

Horváth Mihályné                                 német 

Keserü Réka                                           történelem 

Kisné Kertész Gabriella                        ének 

Kovács Attila                                          magyar-média 

Kovácsné Szucsik Katalin                     német 

Mikulányi Tamásné                               angol 

Nagyné Betembuk Krisztina                német 

Papp Renáta                                           angol 

Sebőkné Szegedi Tímea                        magyar 

Somodi Mihály                                       angol 

Strausz Erika                                           történelem 

Svoób István                                           történelem 

Svoóbné Lénárt Ágnes                          német 

Szabari Zoltánné                                    angol 

Szabóné Vig Magdolna                         magyar 
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Fontosnak tartjuk, hogy a diákok média és informatika uralta világunkban hozzájussanak az 

alapvető humán értékekhez is, művelt, anyanyelvüket ismerő és szerető, idegen nyelveket beszélő, 

a kultúra iránt fogékony és az őket körülvevő világban önállóan eligazodni képes felnőttekké 

váljanak, akik örömüket lelik a humán tudományokban és művészetekben. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy az alapvető ismereteket élményszerűen, állandó gondolkodásra 

késztetve adjuk tovább. 

A tanév során a diákokat igyekszünk bevonni a különféle tanulmányi versenyekbe (OKTV, OÁKTV, 

iskolai, városi, országos versenyek és pályázatok), valamint rendhagyó tanórák szervezésével, 

közgyűjtemények (könyvtár, múzeumok, levéltár) látogatásával próbáljuk motiváltságukat növelni. 

 

Az idei tanévben szeretnénk a magyartanárok terheit csökkenteni,hiszen eddig alapvetően ők 

készítették a nagyobb megemlékező műsorokat, irodalmi összeállításokat,így most megpróbáljuk 

ezeket osztály szinten,az osztályfőnökök irányításával megvalósítani. Természetesen a magyar 

szakos kollégák szükség esetén segítséget nyújtanak. Közös megegyezés alapján a mindenkori 

10.osztályosoké lesz az október 6-i, az október 23-i megemlékezés,a karácsonyi  és a március 15-i 

műsor. 

 

 

 

 

 

TERVEZETT PROGRAMOK:                                                                      FELELŐS(ÖK): 

 

SZEPTEMBER 

- munkaterv elkészítése                                                                 munkaközösség 

-tanmenetek elkészítése                                                                szaktanárok 

- év eleji felmérések                                                                        szaktanárok 

 

- akadályverseny a pákozdi csata emlékére                               dr.Csintalan Csilla 

 

OKTÓBER 

- zenei világnap                                                                               Kisné Kertész Gabriella 

- megemlékezés az aradi vértanúkról                                         10.d osztály, Korsós Krisztián of. 

- "Szép kiejtési verseny"  meghirdetése (angol)                       Mikulányi T-né,Szabari Z-né 

- megemlékezés az 1956-os forradalomról                              10.a osztály, Sebőkné Szegedi Tímea of. 
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NOVEMBER 

-Halloween-party                                                                         Somodi Mihály 

-kulturális gálaműsor  (gyergyói kapcsolat) 

 

DECEMBER 

 

- Dezemberfest                                                                           dr. Harkácsi Péter és a németesek 

- karácsonyi műsor                                                                    10.c osztály, Szűcs Hajnalka of. 

- amerikai vendégdiákok fogadása                                          Páriné Berecz Etelka 

JANUÁR 

- megemlékezés a doni  áttörésről                                         dr.Harkácsi Péter 

- megemlékezés a magyar kultúra napjáról  

  Gálaműsor                                                                                Bardiné Bohács Anikó     

- kiállítás a diákok munkáiból                                                  Gombos István                      

FEBRUÁR 

- református iskolák országos irodalmi versenye                Sebőkné Szegedi Tímea 

- a kommunizmus áldozatainak emléknapja                        Svoób István 

- Német és angol nyelvű keresztrejtvényfejtő verseny      Nagyné Bettembuk krisztina 

MÁRCIUS 

- megemlékezés március 15-ről                                            10.b osztály, Mikulányi Tamásné of. 

- Frühlingsfest                                                                            Horváth Mihályné, Kovácsné Szucsik 

katalin 

- német nyelvű országismereti vetélkedő                             Horváth Mihályné, Kovácsné Szucsik 

Katalin 

 

 

ÁPRILIS 

- a költészet napja                                                                  Szabóné Vig Magdolna 

- Holocaust emléknap                                                           Keserü Réka 

- szépkiejtési verseny  (angol,német)                                Mikulányi Tamásné,Szabari Zoltánné    

JÚNIUS 

- nemzeti összetartozás napja                                            Kovács Attila 
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A munkaközösség tagjai igyekeznek  változatos programokat kínálni a diákoknak. 

A legtöbb kolléga vállal feladatot,így a terhek nagyrészt megoszlanak. 

 

Tehetséggondozás 

Fontos feladatunk a tehetséges diákok felkarolása,versenyekre való felkészítése. Annál is 

inkább,mert az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja,hogy sajnos egyre kevesebb ilyen tanulóval 

van dolgunk. 

Minden lehetőséget igyekszünk megragadni,hogy összemérhessék tudásukat más iskolák 

diákjaival. 

Ebben a tanévben is szeretnénk indulni a következő versenyeken: 

 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

Bendegúz Tudásakadémia  

Aranycsengő versmondó verseny   

Ötágú síp versmondó verseny 

OÁTV 

OKTV 

A minél színvonalasabb szereplés érdekében ebben a tanévben tehetséggondozó szakkör is indul 

Sebőkné Szegedi Tímea vezetésével. Bízunk benne,hogy így még eredményesebbek lesznek a 

versenyzők. 

Mindenképpen meg kell említeni a Harmónia Művészeti Iskolával fenntartott szoros 

munkaviszonyt,hiszen ennek köszönhető, hogy Bardiné Bohács Anikó kolléganő egy színjátszó 

csoporttal igen színvonalas munkát végezve színesítik az iskolai programok palettáját. 

 

A versenyeken felül  szervezünk színházlátogatást a diákoknak,az előző évek tapasztalata alapján 

ez még népszerű program a körükben. 

 

Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás: 

Tehetséges tanulóink mellett viszonylag nagy számban vannak olyanok is, akik csak nehezen tudják 

tartani a lépést társaikkal. Természetesen kiemelt feladatnak tekintjük felzárkóztatásukat, szinten 

tartásukat. Ebben segítséget jelent az Útravaló ösztöndíj mentori rendszere is. 
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Kompetenciamérésre való felkészítés: 

Az utóbbi évek eredményei szükségessé tették,hogy tudatosabban készüljünk a 

kompetenciamérésre. A tanórák kínálta gyakorlási lehetőségen túl heti egy alkalommal 

lehetőséget biztosítunk a tanulóknak közös felkészülésre. 

 

 

Természetesen továbbra is nagy gondot fordítunk az érettségire való felkészítésre, hiszen 

diákjainknak ez a legfontosabb az itt töltött idő alatt. Programjaink segítenek a felkészülésben is és 

a szabadidő értelmes eltöltéséhez is hozzájárulnak. 

 

 

Heves, 2016.szeptember 1.  

 

 Szabóné Vig Magdolna 

 munkaközösség vezető 
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III. 

 

 

 

A Szakmai Munkaközösség Munkaterve 

2016/2017 

  

Készítette:  Sági Lászlóné 

     mk. vezető 
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I. Helyzetelemzés: 

1. Szakmai munkaközösség tagjai: 

Tanárok   Tanított szakmák: 

Balázs László   gépész szakoktató 

Barna András   Gépész 

Bekecs József   gépész szakoktató 

Buzás Simon   Gépész 

Czók Zsolt   Gyakorlati oktatásvezető 

Ember György  gépész 

Fatul József   kőműves szakoktató 

Király Ferencné  női szabó szakoktató 

Kirschner Gábor  faipar 

Losonczki Tamás  gumiipar (abroncsgyártó) 

Major László   gépész szakoktató 

Rácz Gergő   gumiipar 

Rátkainé Sárándi Eszter kőműves, festő, 

Sági Lászlóné   pék. MG. Ismeret 

Szalkári Zoltán  festő szakoktató 

Szilákné Balajti Katalin női szabó 

Tóth Károlyné  cukrász, eladó 

Urbán Jenő   gépész 

Urbán Tamás   gépész 

Veréb Béláné  cukrász, eladó 

Szakmai idegen nyelv oktatása: 

angol   Mikulányi Tamásné 

angol  Simon Mónika 

német  Horváth Mihályné 
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II. A munkaközösség célja 

Korszerű szakmai elméleti és gyakorlati ismeret oktatása, a 2016 szeptember 1.-

től bevezetésre kerülő új szakgimnáziumi és módosult szakközépiskolai 

kerettantervek alapján. Tanulóink felkészítése a komplex vizsgákra. 

A munkavédelem oktatása kiemelt jelentőségű, munkavédelmi, környezetvédelmi 

szemlélet kialakítása, valamint élelmiszeripari, cukrász és eladó tanulók esetén a 

higiénia hangsúlyozása is rendkívül fontos a komplex vizsgák eredményessége 

érdekében. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatása csoportos és egyéni 

foglalkozások szervezésével, aminek célja a lemorzsolódás csökkentése. 

Tehetséges tanulók felkutatása és felkészítése szakmai versenyekre. Kőműves, 

Eladó, Szerkezetlakatos szakmákban tervezzük az SZKT. versenyt, cukrász 

tanulóinkkal pedig az Illésy Gasztro Kupán való résztvételt. 

Szintvizsgákra való felkészülés. 

Szóbeli és írásbeli, informatikai kommunikáció fejlesztése, felkészülés az írásbeli 

és a szóbeli vizsgákra. 

Pályaválasztási kiállítás és a nyílt napok megszervezésével a beiskolázás 

elősegítése érdekében. 

A 9. évfolyamon a tanulók beiskolázása, pálya alkalmassági vizsgálatok 

megszervezése. 

 

III. A tanév kiemelt feladatai 

 

1.Tanmenetek elkészítése, az átdolgozott helyi programoknak megfelelően. 

2.A lemorzsolódás csökkentése rendkívül fontos, különösen a 9. évfolyamokon. 
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3.Eötvös-Nap megszervezése, érdekes, változatos szakmai programokkal. Alkotó 

Ifjúság kiállítás színvonalas megszervezése. 

4. A szakmai vizsgák lebonyolításának megszervezése, az új követelményeknek 

megfelelő komplex vizsgák formájában. 

5.Pályaválasztási kiállítás megszervezése, a megfelelő létszámú beiskolázás 

érdekében, az előző éveknek megfelelő színvonal biztosítása. 

6.Az elméleti és a gyakorlati képzés összhangjának javítása, a tanulás 

hatékonyságának növelése érdekében. 

7. Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számára csoportos és egyéni 

foglalkozások szervezése, melynek célja a hátrányok csökkentése, a tanulók 

továbbhaladási esélyeinek javítása, felkészítésük a szakmai vizsgákra. 

8. A 10. évfolyamon az osztály összevonásból adódó problémák megoldása, új 

osztályokban megfelelő közösség kialakítása. 

9.Tehetséges tanulók felkészítése országos versenyre: SZKT Kőműves, Festő, 

Szerkezetlakatos szakmákban. Illésy Gasztro Kupa  cukrász és eladó tanulók 

részére 

10.Szalagavató megszervezése, lebonyolítása. 

11. Felkészülés az Ifjú Kézműves Kiállításra. 

12.Tanulók eredményes felkészítése a szakmai vizsgákra. 

13.Írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgák megszervezése, zökkenőmentes 

lebonyolítása. 

14. Nyári gyakorlat megszervezése, lebonyolítása. 
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V. Feladatnaptár 

Tervezett program, 

feladat 

Időpont Felelősök 

1.Munkaközösségi 

megbeszélés. 

Szeptember 1 Sági Lászlóné, szaktanárok, szakoktatók 

2. Tanmenetek elkészítése Szeptember  Sági Lászlóné, szaktanárok, szakoktatók 

3 Nyári gyakorlatok 

ellenőrzése. 

Szeptember Czók Zsolt, Veréb Béláné 

osztályfőnökök 

4. Ösztöndíj igénylés Szeptember8 Sági Lászlóné, osztályfőnökök 

5.Alkotó Ifjúság pályázat 

meghirdetése 

Szeptember Sági Lászlóné, Rátkainé S. Eszter, Tóth 

Károlyné, Veréb Béláné, Czók Zsolt 

Kirschner Gábor, Ember György, Urbán 

Jenő, Urbán Tamás, Király Ferencné, 

Balázs László, Bekecs József, Major 

László, Fatul József, Szalkári Zoltán, 

6. Szülői értekezletek 

megtartása 

Szeptember 20. Osztályfőnökök, szaktanárok, 

szakoktatók 

7.Eötvös-Nap megszervezése Október 28 Sági Lászlóné, Tóth Károlyné, Király 

Ferencné, Veréb Béláné, Rátkainé S 

Eszter, Urbán Jenő, Urbán Tamás, Ember 

György,Czók Zsolt, Mikulányi Tamásné, 

Horváth Mihályné, Losonczki Tamás, 

Buzás Simon 

8. Alkotó Ifjúság kiállítás Október 28 Sági Lászlóné, Czók Zsolt,Rátkainé S. 

Eszter, Tóth Károlyné, Veréb Béláné, 

Kirschner Gábor, Ember György, Urbán 

Jenő, Urbán Tamás, Király Ferencné, 

Balázs László, Bekecs József, Major 

László, Fatul József, Szalkári Zoltán, 

Losonczki Tamás, Buzás Simon 

 

9. Ösztöndíjas tanulók 

hiányzásának, kimaradásának 

Október  Sági Lászlóné, Major László, Fatul 

József, Rátkainé S. Eszter, Svoób István, 



 

48 

követése havonta folyamatos Veres Erzsébet Veréb Béláné 

10. Szintvizsgák 

megszervezése 

Október  Czók Zsolt, Veréb Béláné, Fatul József, 

Major László, Tóth Károlyné, Rátkainé 

S. Eszter, Urbán Tamás, Balázs László, 

Sági Lászlóné, Király Ferencné 

11. Pályaválasztási kiállítások November Czók Zsolt, Veréb Béláné, szaktanárok, 

szakoktatók 

12. Nyílt nap November 22-23  Szilákné Balajti Katalin, Czók Zsolt, 

Veréb Béláné, szaktanárok, szakokt. 

13.Tanulmányi,házi 

versenyek 

November Szilákné B. Katalin, Rátkainé S. Eszter, 

Tóth Károlyné Sági Lászlóné, Urbán 

Tamás, Urbán Jenő, Ember György 

14. Szalagavató November 25 Szilákné Veréb Béláné, Kovácsné 

Szucsik Katalin, Vers Erzsébet, Király 

Ferencné 

15. Illésy Gasztro Kupa 

Kisújszállás cukrász és eladó  

December  Tóth Károlyné, Veréb Béláné 

16. Szakmai vizsgák 

lebonyolítási rendjének 

kidolgozása 

December  Szilákné B. Katalin, Rátkainé S. Eszter, 

Tóth Károlyné, Czók Zsolt, Ember 

György, Urbán Tamás, Kirschner Gábor, 

Veréb Béláné 

17. SzKT versenyekre való 

jelentkezések:Kőműves,Eladó 

és női szabó  szakmák esetén 

Január, illetve a 

kiírásoknak 

megfelelően 

Szilákné B. Katalin, Rátkainé S. Eszter,  

Fatul József, Tóth Károlyné, Veréb 

Béláné, Király Ferencné 

18. Gyakorlati munkahelyek 

biztosítása a kilencedik 

évfolyam tanulói számára 

Január Veréb Béláné, szaktanárok, szakoktatók, 

osztályfőnökök 

19. Félév zárása, külsős 

gyakorlati jegyek 

Január  Veréb Béláné, Sági Lászlóné Tóth 

Károlyné, Urbán Tamás 

 

20. Szülői értekezletek Január 31 Osztályfőnökök, szaktanárok, 

szakoktatók 

21. Ösztöndíjhoz adat 

gyűjtés, igénylés a 2. félévre 

Február 5. Sági Lászlóné, Rátkainé S. Eszter, Svoób 

István, Veres Erzsébet, Veréb Béláné, 

Király Ferencné 
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22.Szintvizsgák szervezése a 

9. évfolyam számára 

Február- április 

30-ig 

Czók Zsolt, Veréb Béláné, Szaktanárok, 

szakoktatók, osztályf. 

23. Ifjú Kézművesek 

Kiállítása a Heves M. 

Kereskedelmi és Iparkamara 

szervezésében 

Március Czók Zsolt, Veréb Béláné, Sági Lászlóné, 

Tóth Károlyné, Rátkainé S. Eszter Fatul 

József, Urbán Tamás, Balázs László, 

Urbán Jenő, Bekecs József, Ember 

György, Major László, Király Ferencné 

24 Jegyek zárása a végzős 

évfolyamon. 

Május 3 Szaktanárok, Szakoktatók 

25 Ballagás Május 5 Osztályfőnökök 

26. Írásbeli vizsgák 

lebonyolítása 

Május 15-22 Szaktanárok, szakoktatók, 

osztályfőnökök 

27. Gyakorlati vizsgák 

megszervezése 

Május Szaktanárok, szakoktatók, 

osztályfőnökök, Czók Zsolt, Veréb 

Béláné 

28. Szóbeli vizsgák 

megszervezése 

Május Szilákné B. Katalin, Sági Lászlóné, Tóth 

Károlyné, Rátkainé S. Eszter, Kirschner 

Gábor, Ember György, Urbán Tamás,  

29. Tanulók zárása, 

gyakorlati jegyek 

Június 15 Szaktanárok, szakoktatók, Czók Zsolt, 

Veréb Béláné 

30 Nyári gyakorlat 

megszervezése 

június Czók Zsolt, Veréb Béláné, szaktanárok, 

szakoktatók 

 

Heves, 2016-09-1. 

 

       Sági Lászlóné 

  Munkaközösség vezető 
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IV. 

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség az intézményünkben tanuló 26 osztály 

osztályfőnökéből áll.  

Tagjai: 

OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK 
HELYETTES 

OSZTÁLYFŐNÖK 

7.a Lukács Györgyné Dr. Harkácsi Péter 

8.a Bardiné Bohács Anikó Barcsik Tímea 

9.a Barcsik Tímea Strausz Erika 

10.a Sebőkné Szegedi Tímea Lukács Györgyné 

11.a Szabari Zoltánné Kisné Kertész Gabriella 

12.a Dr. Csintalan Csilla Csikós Tiborné 

 9.b Keserü Réka Korsós Krisztián 

10.b Mikulányi Tamásné Bányai Ilona 

11.b Csikós Tiborné Dr. Csintalan Csilla 

12.b Lénárt Zsolt Svoóbné Lénárt Ágnes 

10.c  Szűcs Hajnalka Nagyné Bettembuk Krisztina 

11.c Kovács Attila Ballagó János 

12.c Ballagó János Kovács Attila 

 9.d Herczeg Zoltán Sebőkné Szegedi Tímea 

10.d Korsós Krisztián Keserü Réka 

11.d Kovács Attila Ballagó János 

12.d Szabóné Vig Magdolna Szűcs Hajnalka 

1/9/1 Rátkainé Sárándi Eszter Rácz Gergely 
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1/9/2 Svoób István Balázs László 

1/9/3 Tóth Károlyné Sági Lászlóné 

2/10/1 Veres Erzsébet Jurányi István 

2/10/2 Király Ferencné Szilákné Balajti Katalin 

3/11/1 Kovácsné Szucsik Katalin Jurányi István 

3/11/2 Veréb Béláné Király Ferencné 

 13.c Horváth Mihályné Losonczki Tamás 

 14.c Urbán Tamás Urbán Jenő 

 

 

Az osztályfőnöki munkaközösségnek iskolánk valamennyi osztályának osztályfőnöke a tagja. 

Annak érdekében, hogy az osztályfőnöki munka ellátása az osztályfőnök esetleges 

akadályoztatása esetén is folyamatos és zavartalan legyen, a tanév elején minden osztályfőnök 

kijelöl maga mellé egy helyettest. A helyettes osztályfőnöki rendszer néhány éve került 

bevezetésre iskolánkban, és a tapasztalatok alapján jól működik, nagy szükség van rá. 

Az osztályfőnökök elsődleges feladata az osztály tanulmányi munkájának, a tanulók egészséges 

testi-lelki fejlődésének figyelemmel kísérése, annak elősegítése.  

A kezdő évfolyamok esetében kiemelt feladataink közé tartozik az új osztályok 

beilleszkedésének elősegítése: az alapvető iskolai szabályok (házirend, tűz-és balesetvédelem, 

stb.), valamint az iskolai ügyintézés menetének megismertetése az új tanulókkal. A fentiek 

megkönnyítését célozzák az immár hagyománnyá vált ismerkedési vagy gólyanapok augusztus 

végén.  Az érettségi vizsgával záródó gimnáziumi képzésben a 9. évfolyamos tanulók számára 

új terhet ró az 50 órás kötelező közösségi szolgálat teljesítése, amelyet szintén az 

osztályfőnökök koordinálnak. 

A felsőbb évfolyamokon az alapvizsgák megszervezése, a fakultációk kiválasztásához, illetve a 

pályaválasztáshoz nyújtott segítség szintén az osztályfőnököktől származik.  

Ha áttekintjük az iskola éves programtervét, a legtöbb esemény megszervezéséhez 

nélkülözhetetlen az osztályfőnökök közreműködése. A szeptemberi gólyaavató, a szeptember 

29-i akadályverseny, az Eötvös-nap, a kárpát-medencei adománygyűjtés, a jótékonysági bál, a 

diáknapok, a ballagás, az érettségi vizsgák megszervezése és lebonyolítása mind lelkiismeretes 

osztályfőnöki munkát feltételeznek. 
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Az osztályfőnökök, amellett, hogy napi szinten figyelemmel kísérik diákjaik tanulmányi 

előmenetelét, a gyerekek nevelésében is kulcsszerepet játszanak. Különösen igaz ez a családi 

problémákkal küzdő, illetve hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében. Ezért 

az egyik legfontosabb feladatunk a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, mivel ezáltal sok  

esetben javítható a tanulmányi munka, elősegíthető a rendszeres iskolába járás, ill. minden 

olyan információ átadása, amit egyébként a tanuló otthon nem mond el. 

Nagyon fontosnak tartjuk a kezdő osztályfőnökök munkájának segítését, emellett 

tanévkezdéskor valamennyi osztályfőnök segítséget kap az osztályfőnöki tanmenetek 

elkészítéséhez: az egyes témák milyen arányban szerepeljenek az osztályfőnöki órákon a tanév 

során. Kiemelt módon és kötelező jelleggel foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel 

(egészséges táplálkozás, higiénia, a dohányzás, az alkohol és a drogok káros hatásai), ezekhez 

az órákhoz szakember, elsősorban az iskolaorvos és az iskolavédőnő segítségét is rendszeresen 

igénybe vesszük.  

A fent említett témák mellett minden évben előkerül a környezetvédelem témaköre is. A tanulók 

figyelmét fel kell hívni szűkebb (otthon és osztályterem) és tágabb környezetük (lakóhely, 

iskola környéke) tisztán tartására. Az utóbbi években ősszel és tavasszal iskolai szintű 

szemétszedési akciókat indítunk, általában az országos kezdeményezéshez csatlakozva.   

Ebben a tanévben is tervezzük a tanulók iskolába érkezésének ellenőrzését a késések 

visszaszorítása miatt annak érdekében, hogy elkerüljük a tanítási munka zavarását. 

Szeptembertől folyamatosan zajlik a tanulói ügyeleti munka megszervezése, a tanulók 

tájékoztatást kapnak feladataikról. Szintén rendszeres lesz a tanári ügyeleti munka figyelemmel 

kísérése, ami a feladat még alaposabb végzésére ösztönzi a kollégákat. 

Az osztálynaplók és csoportnaplók ellenőrzése is folyamatosan történik annak érdekében, hogy 

az osztályfőnökök a megfelelő időben képet kaphassanak a tanulók tanulmányi munkájáról. Az 

idei tanévtől kezdve az elektronikus napló bevezetése reményeink szerint megkönnyíti ezt a 

munkát. 

A tanfelügyeleti rendszer bevezetésével a tanárok, elsősorban az osztályfőnökök feladata lesz a 

tanulók felkészítése arra a tényre, hogy számukra idegen személyek is részt vesznek a 

tanórákon. Ez néhány tanulóban feszültséget válthat ki, aminek leküzdése szintén az 

osztályfőnök feladata. 

 

Feladataink közé tartozik: 

 

 a kezdő osztályfőnökök munkájának segítése, támogatása; 

 a kezdő osztályok beilleszkedésének elősegítése az iskola életébe; 
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 a házirendben megfogalmazott elvárások, kötelezettségek betartatása, folyamatos 

figyelemmel kísérése, különös tekintettel a tanulók középiskoláshoz méltó magaviseletére, 

embertársaik iránti tiszteletére; 

 a kezdő osztályok közösségi szolgálatának szervezése, a feladat ismertetése, folyamatos 

nyomon követése, a sikeres feladatteljesítés érdekében külső partnerek bevonása; 

 az osztályokban felmerülő problémák megbeszélése, javaslatok azok megoldására; 

 rendszeres kapcsolat kialakítása az Új Kontaktpont Irodával, mely segítséget nyújt 

önismereti, stresszkezelési, pályaorientációs, szenvedélybetegségekről szóló foglalkozások 

szervezésével;  

 rendszeres kapcsolattartás az iskolaorvossal és az iskolavédőnővel, akik osztályfőnöki 

órákon egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásokat tarthatnak; 

 a végzős osztályok továbbtanulásának, pályaválasztásának elősegítése külsős előadók, 

nálunk végzett tanulók, főiskolák, egyetemek bevonásával; 

 a pályaválasztási kiállításokon való részvétel megszervezése; 

 a tanulói ügyeleti munka beosztása, a tanulók feladatainak ismertetése; 

 a félévi és tanév végi magatartás- és szorgalom jegyek megbeszélése; 

 a szülőkkel való aktív és rendszeres kapcsolattartás, a szülői értekezletek témáinak 

megbeszélése; 

 a szülői és tanulói elégedettségmérésben való részvétel; 

 a kompetenciamérés sikeres lebonyolításában való részvétel; 

 az iskolabál sikeres lebonyolításának támogatása; 

 az osztályfőnököknek a tanév folyamán, elsősorban a tanév kezdetén és végén felmerülő 

adminisztrációs munkájának figyelemmel kísérése; 

 az osztály-, és csoportnaplók rendszeres ellenőrzése, 

 tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatások szervezése szaktanárok bevonásával a tanulók 

kulturális, szaktárgyi, történelmi fejlődésének és a nemzeti tudat erősítésének érdekében. 

 

 

 

 

Dr. Csintalan Csilla 

munkaközösség vezető 

 

  



 

54 

 

V. 

A Diákönkormányzat éves munkaterve a 2016/17-es tanévre 

 

SZEPTEMBER 

 DÖK alakuló ülés: az előző tanévi munka értékelése, tapasztalatcsere, vezetőség 

megválasztása: elnök, elnökhelyettesek, vállalandó programok megbeszélése, azok 

felelőseinek megválasztása. 

 Igyekszünk minél több ötletet gyűjteni, amellyel feltölthetnénk a DÖK majdnem üresen 

kongó kincstárát, hogy programjainkat meg tudjuk valósítani. 

 Szept. 22.: Gólyaavatás a szakképzésben 

 Szept. 30.: Gólyaavatás a gimnáziumban 

 Valamennyi program szervezésében és feladat elvégzésében a Diákönkormányzatot 

patronáló 2 tanár segít és felügyel. 

 

OKTÓBER 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 Eötvös-nap  

 

NOVEMBER 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 Az iskolaújság Eötvös-napi különszámának szerkesztése: interjúk, érdekes riportok az 

előadókkal, diákokkal, tanárokkal 

 

DECEMBER 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 A SZALONCUKORKÜLDŐ – SZOLGÁLAT munkába áll, a 10. évfolyam a felelős  

 Adománygyűjtés céljából karácsonyi zsibvásár, kézműveskedés, standolás 

 

JANUÁR 

 Játék – és sportdélután forró teával; hócsata, illetve igény esetén korcsolyapálya  

kialakítása a sportpályán – 11-12. évfolyamosok szervezésében 

 

FEBRUÁR 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 Valentin-napi szívkirály és szívkirálynő - választás; szavazás, játékos vetélkedő, igény 

esetén disco/bál 
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MÁRCIUS 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 Nőnapi rádióműsor 

 Kiállítások, előadások szervezése anyagi kerettől függően: 

Hulladékból Termék Kiállítás 

Tükörben a Világ kiállítás 

Hulladékból művészet 

 

ÁPRILIS 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 DIÁKNAPOK „Játssz, sportolj és nyerj!” – egész napos vetélkedők, versenyek, 

sportprogramok 

 

MÁJUS 

 Aktuális feladatok, programok, egyéb megbeszélnivalók 

 BICIKLITÚRA  

 KENUTÚRA A TISZÁN  

Jurányi István tanár úr segítségével 

 

JÚNIUS 

 Éves munka megbeszélése, tapasztalatcsere, javaslat kiemelkedő munkáért járó dicséretre, 

jutalomra 

 

 

Török Martin      Nagyné Bettembuk Krisztina 

        Kovács Attila 

 

 

DÖK - elnök      DÖK munkáját segítő tanárok 

 

         

Heves, 2016.09.06. 

 

 Török Martin Nagyné Bettembuk Krisztina 

  Kovács Attila 

 DÖK - elnök DÖK munkáját segítő tanárok 
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VI 

Kollégium munkaterve 

2016/2017-ES TANÉV 
 
 

A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

 a kollégiumi nevelés országos alapprogramja - 59/2013(VIII.9.) EMMI rendelet 

 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 

 a kollégium hagyományait, az előző évek tapasztalatait 
 

Munkatervünkkel (az abban megfogalmazott feladatokkal) a dokumentumokban rögzített 

nevelési és oktatási célokat kívánjuk megvalósítani. 
 
 

H E L Y Z E T E L E M Z É S  
 

 Kollégiumunk férőhelyeinek száma: 70 fő. Ebben az évbe 27 tanuló iratkozott be a 

kollégiumba.  

 Diákjaink többsége megyénkből érkezik, de vannak távolabbról (80-100 km) jelentkezők 

is. 

 Egy kollégiumi csoport működik 27. fővel. 

 Az I. emeleten a fiúk, a II. emeleten a lányok vannak elhelyezve. 

 A kollégiumi elhelyezést indokló tényezők: bejárási nehézségek (távolság, idő, költség), 

másrészt a kedvezőbb tanulási feltételek (tanulószoba, könyvtár, felzárkóztató 

foglalkozások) megléte. 

 Családi helyzetükre igaz mindaz, ami a mai magyar társadalmat jellemzi (szerény anyagi 

körülmények, csonka családok, nevelési hiányosságok stb.). 

 A kollégiumi munkát 3 nevelő látja el. Munkánkat segítik azok az iskolai nevelők, akik 

felzárkóztató foglalkozásokat vezetnek (matematika, fizika és idegen nyelvből). 

 A kollégium épületének felújítása befejeződött. (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, tető 

szigetelése stb.) 

 

S Z E M É L Y I  F E L T É T E L E K  

 

Nevelőtestület tagjai: 

 Kollégiumvezető: Gombos István (félállásban) 

 Csoportvezető nevelő: Szabó Erika (félállásban) 

 Éjszakai ügyeletes nevelő: Blahó András 

 Lelki és hitéleti nevelést segítő: Mészáros Ildikó nagytiszteletű asszony 

 Tanuló csoport száma: 1 
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 Létszám:27 fő. 

 
T E C H N I K A I  É S  T Á R G Y I  F E L T É T E L E K  

A tanulók 2 szinten 7 ágyas szobákban vannak elhelyezve. 

Szintenként tanulószobával, klubszobával rendelkezünk. 

A közösségi helyiségek TV-vel, DVD-vel felszereltek. 

Szintenként számítógép termek vannak kialakítva 4-4 géppel, internet hozzáféréssel. 

A nevelőiben 1 laptop segíti a nevelők munkáját. 

A tanulást és a szabadidős foglalkozásokat segítő eszközök tekintetében a kollégiumi 

ellátottság megfelelő. 

A sportfoglalkozások az iskola tornatermében, illetve a városban működő 

„konditermekben” zajlanak. 

 

É T K E Z É S  

A tanulók az ebédet a középiskolánk ebédlőjében kapják, a reggelit és vacsorát a kollégium 

ebédlőjében. 
 

F E L A D A T A I N K  

 A hátrányos helyzetű fiataljaink esélyegyenlőségének megteremtése, a továbbtanulás 

lehetőségének segítése. 

 Az integrációs nevelés elősegítése, a korszerű és egészséges életmód és tanulási 

feltételek biztosítása. 

 Szoros együttműködés a szülőkkel és az iskolával. 

 A keresztény hit erősítése, a hitélet gazdagítása, a keresztény erkölcsi értékek 

közvetítése. 

 

T E R V E Z E T T  F O G L A L K O Z Á S O K ,  S Z A B A D I D Ő S  

P R O G R A M O K  

 Tanulmányi foglalkozások: 16
00

-19
00

, közben vacsora 

 Kimenő lehetősége: 18
00

-19
30

-ig (20
00 

– ig nyári időszámításkor!) 

 Szabadidős programok: informatika, sport, klubszobai-csocsó, sakk, TV, DVD, stb. 

 

N A P I R E N D  

6
30

: ébresztő, tisztálkodás, stb. 

7
00

: reggeli 

7
30

-ig a kollégium elhagyása 

14
00

: kollégium nyitása 

15
45

: kimenő, szabadidő 

16
00

-19
00

: tanulmányi foglalkozás 

 az iskolai nevelők segítsége a tanulásban- matematika, kémia, idegen nyelv, stb.) 

19
30

-21
00

: szabadidős foglalkozások 

22
00

: takarodó 
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A kollégiumot a tanulók vasárnap 18 
00

tól foglalhatják el, pénteken 7
30 –

 ig
 
hagyják el. 

 

A csoportfoglalkozások kedden 17
00

-17
45

 között történnek a KNOAP által előírt 

témakörökben és óraszámokban. 

 

 

1. A csoportfoglalkozások keretterve, éves óraszámai 

 
 

Tematikus foglalkozások (60 %) 

 

TÉMAKÖR: 

ÉVFOLYAMOK: 

1-8. 

évfolyam 

 

9. 

évfolyam, 

9./N 

évfolyam, 

9./Kny. 

évfolyam, 

9./Ny. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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Általános csoportfoglalkozások (40 %) 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: 
ÉVFOLYAMOK: 

1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Tanulmányi, magatartási helyzet 

(értékelés). 
4 4 4 4 3 3 

Vetélkedők, versenyek 

(előkészítés). 
4 4 4 4 4 4 

Hagyományok, ünnepek, 

megemlékezések (előkészítés). 
7 7 7 7 5 5 

Összesen: 15 15 15 15 12 12 

 

 Felelős: csoportvezető 
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2. A kollégiumi közösség nyújtotta lehetőségek: 

 

a) csoportos beszélgetések keretében: 

 együttélési normák, szokások, vitakultúra 

 egészséges életmód, káros szenvedélyek leküzdése 

 szabadidős programokon való részvétel 

 

b) egyéni beszélgetés, egyéni törődés: 

 az egyént foglalkoztató problémák megbeszélése, kezelése 

 tanulást segítő, iskolai felkészítést támogató munka 
 

 Felelős: minden nevelő 

 
 

3. Kapcsolódás az iskolai programokhoz: 
 

 rendezvényeken való aktív részvétel 

 diák-önkormányzati tagok bekapcsolódása az iskolai DÖK munkájába 
 

 Felelős: kollégiumvezető 

 
 

4. Kapcsolódás a megye kollégiumainak sport- és kulturális rendezvényeihez. 
 

 sportnap 

 „Ki mit tud?”, stb. 
 

 Felelős: kollégiumvezető 

 
 

5. Programok a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére: 
 

 asztalitenisz  

 csoportszintű vetélkedők, versenyek, klubestek 

(névnap, születésnap stb.) 

 sportfoglalkozás (játék, verseny szervezése)  

 informatika 

 Felelősök: minden kollégiumi nevelő 

 

6. A kollégiumi nevelő-oktató munka ellenőrzése 

 

 Foglalkozások látogatása: havi rendszerességgel 

 A napirend betartatásának ellenőrzése napi szinten. 

 Helyiségek, szobák, mosdók stb. ellenőrzése folyamatosan 

 Munkatervek, naplók, foglalkozási tervek ellenőrzése szeptember 

hónapban, majd havonta 

 Felelős: kollégiumvezető 

  



 

61 

 

 

 

 AUGUSZTUS: beköltözés a kollégiumba 31-én 15
00 

- tól 

 

 SZEPTEMBER 

 

 

 Kollégiumgyűlés 

 Felelős: kollégiumvezető 

 

 Választható foglalkozások 

 Felelős: kollégiumvezető 

 

 A házirend ismertetése 

 Felelős:  csoportvezető 
 

 Ismerkedés a várossal. 

 Határidő:   szeptember 15. 

 Felelősök:  Szabó Erika 
 

 Nevelői értekezlet. 

 Felelős:      kollégiumvezető 
 

 Kapcsolatfelvétel a szülőkkel (személyesen, telefonon, levélben). 

 Határidő:   szeptember 30. 

 Felelős:      kollégiumvezető 
 

 Iskolai szülői értekezlet – fogadóórán. 

 Felelősök:  csoportvezető 

 Református gyülekezet szeretet vendéglátása 

 

 OKTÓBER: 

 

 Felzárkóztató foglalkozások megszervezése. 

 Felelős:       kollégiumvezető 
 

 Csoportfoglalkozások megtervezése. 

 Határidő:    október 1. 

 Felelősök:   csoportvezető 
 

 Megemlékezések (október 6., október 23.) iskolai szinten. 

 Felelősök:   csoportvezető 
 

 Diákgyűlés, „gólyaavató” – kollégiumi rendezvény. 

 Határidő:    október 15. 

 Felelősök: kollégiumvezető,     .   

                                                                                              csoportvezető. 
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  csoportvezető 

 Ki beszél? Ő! - klubfoglalkozás 
 

 Részvétel focitornán Mátrafüreden. 

 Felelős: kollégiumvezető 

 Református Gyülekezet szeretet vendéglátása 

 Nevelői megbeszélés 

 Felelős: kollégiumvezető 

 

 

 NOVEMBER: 
 

 

 Sor- és váltóverseny (tornaterem) 

 Felelős:       Blahó András 
 

 Karácsonyi rendezvény előkészítése (próbák stb.). 

 Felelős: Szabó Erika 

   

 Református Gyülekezet szeretet vendéglátása 

 Ki beszél? Ő! – klubfoglalkozás 

 Nevelői megbeszélés 

 Felelős: kollégiumvezető 

 

 

 DECEMBER: 

  
 

 A kollégium karácsonyi ünnepi műsora (ajándékozás stb.) 

 Határidő:    december 17. 

 Felelős: Szabó Erika 

 Városi Karácsonyi rendezvény 

 Felelősök:  csoportvezető 
 

 JANUÁR: 
 

 Kollégiumgyűlés 

A félév tanulmányi és magatartási helyzetének elemzése, értékelése. 

   Határidő:    január 25. 

   Felelős:   kollégiumvezető 
 

 A Magyar Kultúra Napja – Művelődési Központ 

   Felelősök:  csoportvezető 

 Ki beszél? Ő! - klubfoglalkozás 
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 FEBRUÁR: 
 

 Vetélkedő  

   Felelős:   kollégiumvezető 

 Református Gyülekezet szeretet vendéglátása 

 

  Ki beszél? Ő! – klubfoglalkozás 

 

 Farsangi mulatságok 

 

 Felelős: csoportvezető 

 
 

 MÁRCIUS: 
 

 Sport est. 

 Felelős:     Blahó András 
 

 Megemlékezés március 15-ről - iskola tornaterme. 
 

 Református Gyülekezet szeretet vendéglátása 

 

  Ki beszél? Ő! - klubfoglalkozás 

 

 

 ÁPRILIS: 

  
 

 Végzős diákjaink búcsúztatója. 

 Felelős:Szabó Erika csoportvezető 

 Református Gyülekezet szeretet vendéglátása 

 

  Ki beszél? Ő! - klubfoglalkozás 

   
 

 

 MÁJUS: 
 

 „Bográcsolás”- Református Gyülekezet. 

 Felelősök: kollégiumvezető 

  Szabó Erika 

 Környezetvédelmi akció 

  Felelős: kollégiumvezető 
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 JÚNIUS: 
 

 Lehetőségeink szerint: kirándulás vagy „bográcsolás”. 

 Strandlátogatás - Jászszentandrás 

 Határidő:   június 15. 

 Felelős:      kollégiumvezető 
 

 

Heves, 2016. augusztus 24. 

 

 
 

 

 Gombos István 

 kollégiumvezető 
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VII. 

Az iskolai könyvtár munkaterve 

2016/2017. tanév 

 

Az iskolai könyvtár biztosítja a tanulás-tanítás folyamatában jelentkező tanulói-szaktanári igények 

teljesítését, az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz, a neveléshez szükséges 

dokumentumokat. 

Az éves terv elkészítésének alapja az érvényes jogi szabályozókon alapulva az intézmény 

munkaterve. 

 

Kiemelt feladataink: 

-A tanulók magas szintű, biztos alapot szerezzenek az egész életen át tartó tanuláshoz az önálló 

ismeretszerzés lehetőségeinek megismerésével. 

-Az internet és az egyéb elektronikus kommunikáció valamint a szövegértési nehézségek 

hatására az olvasási kedv nagy mértékben csökkent, ezért az olvasáskultúra fejlesztése és az 

iskolai könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése különösen nagy hangsúlyt kap. 

-Kiemelt figyelmet szentelünk a hátrányos helyzetű környezetben élő és a roma tanulók 

esélyegyenlőségének növelésére. 

 

I. Tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok: 

A könyvtár bemutatása az intézményünkbe érkező 7. és 9. évfolyamos diákoknak, és 

felvilágosítás a könyvtári szabályzatról. 

 

Az új olvasók beiratkozása. 

A kölcsönzési listák áttekintése, esetleges könyvtári tartozások behajtása. 

A könyvtár raktári rendjének biztosítása, rend és áttekinthetőség megteremtése. 

A tankönyvellátással kapcsolatos feladatok: 

-A tartós tanulói tankönyvek bevételezése, kölcsönzése. 

 

 

II. A tanév során felmerülő feladatok: 

1.      Olvasószolgálattal, tájékoztató munkával kapcsolatos feladatok: 

A könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások folyamatos szervezése. Esetleges 

egyéb tanórák megtartásához (irodalom-, nyelvóra, informatika óra, szakmai óra) helyszín és a 

szükséges dokumentumok biztosítása. 
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A tanulók információkeresésében való segítségnyújtás és tájékoztató munka. 

 

Olvasóvá nevelés a tanulók érdeklődésének felkeltésével. 

A tanulók könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés 

módjainak megismertetése, kutatómunka segítése. 

 

Iskolai ünnepségekre ill. vetélkedőkre való felkészülés, kiállítások rendezésének segítése.  

 

2.      Könyvtárszervezéssel, feldolgozó munkával , adminisztrációval kapcsolatos feladatok: 

 

A SZIRÉN 9 integrált könyvtári rendszer bibliográfiai adatbázis karbantartása, napra készre 

hozatala. 

 

A könyvtár dokumentumainak , átvizsgálása,  kiegészítése. 

 

-         Szervezeti és működési szabályzat 

-         Könyvtárhasználati Szabályzat 

-         Leltárkönyvek . 

-         Statisztikák. 

 

3.      Szakmai fejlődést elősegítő rendezvényeken való részvétel, tájékozódás a könyvtári  

szakmát érintő információkról, könyvtári kapcsolatépítés. 

 

Szeptember 

 

Könyvtárhasználati, könyvtárbemutató  órák a 7. és 9. évfolyamon. 

Tankönyvellátással kapcsolatos feladatok. 

Új könyvek állományba vétele. 

Folyóiratok rendezése.   

 

Október           

 

Az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából könyvajánló összeállítása. 

Statisztika elkészítése. 
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Az1956-os forradalom 60. évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódó programok 

segítése. 

 

November 

 

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny iskolai fordulója. 

 

Ajánló bibliográfia készítése „Tanáraink kedvenc olvasmányai” címmel. 

 

Letéti könyvtár kialakítása a városi könyvtár állományából: ifjúsági regények, szórakoztató 

irodalom. 

 

 

December 

 

Könyvtári rend áttekintése, a kisebb mértékben rongálódott könyvek javítása. 

 

Az adventi csendes naphoz  kiadványok, segédanyagok biztosítása. 

 

Segítség az iskolai karácsonyi műsor megszervezésében.  

 

 

Január:  

 

A féléves munka értékelése. 

Felkészülés a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre. 

 

 

Február: 

 

A Bod Péter megyei könyvtárhasználati verseny  az OPKM kiírásának megfelelően. 

 

Farsangi dekoráció készítése csoportfoglalkozás keretében, farsangi népszokások. 

 

 

Március 
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Ajánló bibliográfia a nőnap és az 1848-as forradalom megünnepléséhez. 

 

Április 

 

Szavaló- és prózamondó versenyek segítése. 

 

Költészet napja alkalmából levelező vetélkedő. 

 

Raktári katalógus felülvizsgálata. 

 

 

Május 

 

Tankönyv-visszavétel elkezdése (végzős évfolyamok). 

 

Érettségihez szükséges irodalom, segédanyag biztosítása. 

 

 

Június 

 

Könyvtái könyvek és tankönyvek visszavétele. 

 

A könyvtár állományának rendezése. 

 

 

 

III. Napi feladatok 
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A  naponta elvégzendő feladatok a következők: 

 

-         visszahozott könyvek  visszaosztása a polcokra, 

-         sajtófigyelés, tájékoztatás, 

-         dokumentumok bevételezése, 

-         egyedi nyilvántartás gondozása (leltárkönyvek, számítógépes program) 

-         kölcsönzési nyilvántartás gondozása, 

-         napi statisztika, 

-         kölcsönzés  

-         témakutatás, 

-         tájékoztatás, 

-         bibliográfiák készítése 

-         könyvpiac figyelemmel kísérése, tájékoztatás, 

-         könyvek beszerzése, rendelése, 

-         kapcsolattartás más intézményekkel. 

 

IV. Tanévzárással kapcsolatos feladatok: 

 

-         A kölcsönzésben lévő dokumentumok visszavétele, a könyvtári tartozások rendezése, 

igazolások kiadása. 

 

-         A késedelmes olvasók felszólítása. 

 

-         Az adatbázis karbantartása: a végzett tanulók kivezetése a nyilvántartásból. 

 

 

 

 

2016. szeptember 01. 

        Acsánné Perlaki Ágnes 

 

 

Acsánné Perlaki Ágnes 

könyvtáros tanár  
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VIII. 

Az iskolai szülői munkaközösség munkaterve 

 

Az Eötvös József Református Oktatási Központ szülői közösségét a Szülői 

Munkaközösség (rövidítve az SZMK) képviseli, melyet az osztályok választott 

képviselői alkotnak – osztályonként 3 szülő. 

Az SZMK célja: 

1. Támogatja az iskolában folyó nevelő-oktató munkát 

2. Vállalja és ellátja az iskola szülői és tanulói közösségének érdekképviseletét. 

3. Segíti az iskola által szervezett programok megvalósulását, saját programokat is 

kezdeményeznek az iskolával egyeztetve. 

Tervezett ülések a 2016-2017-es tanévben 

1. 2016. szeptember 06. - 17:
00

 

 Beszámoló az év indításáról  

 Előadó: igazgató 

 Az éves munkaterv megbeszélése 

 Felelős: SZMK elnök 

 

2. 2016. november 15. – 17:
00

 

 A jótékonysági bál előkészítésének megkezdése 

 Felelős: SZMK elnök 
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3. 2017. január 10. – 17:
00

 

 A jótékonysági bál feladatainak megbeszélése 

 Felelős: SZMK elnök 

 

4. 2017. március 17. – 17:
00

 

 A jótékonysági bál bevételének elszámolása 

 A bál tapasztalatainak megbeszélése 

 Felelős: SZMK elnök 

5. 2017.június 19. – 17:
00

 

 A tanév tapasztalatainak megbeszélése 

 Előadó: igazgató 

 Évértékelő megbeszélés, javaslatok a következő tanévre 

 Felelős: SZMK elnök 

 

  

  

 Herczegné Dér Éva 

      SZMK elnök 
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VIII. 

Iskola egészségügyi éves munkaterv 
a 2016/2017.-es tanévre 

 

 

Szeptember: Éves munkaterv elkészítése, egyeztetése a pedagógusokkal és az iskola 

igazgatójával, iskolaorvossal 

Testnevelési csoportbesorolás elkészítése 

Törzslapok postázása, megkérése iskolaváltás miatt 

Pályaalkalmassági pótszűrés a 9. évfolyamokban szakközépiskola,szakgimnázium munka eü. 

könyvek kiadása a gyakorlatra járó tanulóknak 

HPV védőoltás szervezési feladatainak lebonyolítása a 7.osztályban 

Hepatitis -B I.- védőoltási lista készítése a 7. osztályban, szülői nyilatkozatok aláíratása 

Védőoltások lebonyolítása, adminisztrációja 

Tisztasági-, személyi higiénés vizsgálat a 7. és 8. osztályban, sz. e. más osztályokban 

Jelentés elkészítése a tisztasági szűrésről 

Gondozotti füzet aktualizálása, leletek begyűjtése a tanulóktól 

Felvilágosító előadások: 

 Fertőző betegségek és megelőzésük, védőoltások (7. osztály) 

 9. évfolyamos osztályoknál a kizáró okokról, szakmai alkalmasságról 

 

Október: 

Osztálynévsorok egyeztetése a törzslapokkal, törzslapok rendezése, megkérése, elküldése 

Testnevelési csoportbesorolás készítése, igazolások kiadása 

Eü. könyvek kiadása a gyakorlatra járó tanulóknak 

Pótszűrések lebonyolítása - pályaalkalmasítás 

Szükség esetén tisztasági- és személyi higiénés vizsgálatok 

Védőoltások ellenőrzése a törzslapokon 

12. évfolyam biometriai és orvosi szűrővizsgálata - gimnázium 

16 éves korosztály kigyűjtése  

Cervarix I védőoltás lebonyolítása, adminisztráció-7.osztályban 

Pótoltás –Hepatitis-B I. 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Eötvös nap-előadás szervezése 

Fogamzásgátlásról felvilágosító előadás 

Egészségnapon részvétel 
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November: 

Sportolók terheléses vizsgálata 

Iskolaszemle: tornaterem ,öltözők , kollégium és konyha ellenőrzése 

16. évesek záró állapotvizsgálata-szakgimnázium, szakközépiskola 9.évfolyam 

12. évfolyam biometriai és orvosi szűrővizsgálata - gimnázium 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Gondozottak ellenőrzése, leletek begyűjtése 

Felvilágosító előadások: 

 Általános személyi higiénia és serdülőkori higiénia 

Nemi betegségek, általános fertőzések-megelőzés 

Káros szenvedélyek :drog, alkohol,dohányzás  

Elsősegélynyújtó / katasztrófa védelmi szakkör. 

 

 

 

December: 

12. osztályosok biometriai és orvosi vizsgálata-pótszűrés 

Sportolók terheléses vizsgálata-beszélgetés az „egészséges sportról”és étrend kiegészítőkről 

Személy- és vagyonőrök biometriai és orvosi vizsgálata 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Gondozotti füzet átnézése új tanulók nyilvántartásba vétele 

Felvilágosító előadások: 

Káros szenvedélyek:drog, dohányzás, alkohol 

Elsősegélynyújtó / katasztrófa védelmi szakkör. 

 

Január: 

Tisztasági- és személyi higiéne vizsgálat a 7. és 8. osztályban, sz. e. más osztályokban 

Jelentés elkészítése a tisztasági vizsgálatról 

8.és 10. osztályosok biometriai és orvosi vizsgálata 

Sportolóknál és a 12. osztályokban pótszűrés 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Igazolások kiadása a pályaválasztáshoz  

Felvilágosító előadások:  

Önvizsgálat, emlőszűrés-a daganatok korai felismerése 
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Káros szenvedélyek :drog, alkohol,dohányzás  

Elsősegélynyújtó / katasztrófa védelmi szakkör 

 

Február: 

10. osztályos gimnáziumi osztályok biometriai és orvosi vizsgálata 

16 évesek záró állapotvizsgálata 9. évfolyamos gimnáziumi osztályokban 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Szakorvosi leletek begyűjtése adminisztrálása  

Gondozottak nyomon követése 

Pótszűrések 

Felvilágosító előadások: 

Egészséges táplálkozás egészséges életmód, étrend kiegészítők 

 Nemi betegségek,fogamzásgátlás 

Elsősegélynyújtó/ katasztrófa védelmi szakkör 

 

Március: 

Hepatitis -B 2  oltás lebonyolítása a 7. osztályban 

Oltási könyvek megírása, pótoltás 

Pótszűrések a hiányzó tanulóknál 

Leletek begyűjtése  

10. évfolyam- szakgimnáziumi tanulók biometriai és orvosi vizsgálata, 16. évesek záró 

állapotvizsgálata pótszűrése 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Felvilágosító előadások. 

 Napjaink népbetegségeinek megelőzése 

Elsősegélynyújtó/ katasztrófa védelmi szakkör 

  

 

 

Április: 

Cervarix-II védőoltás lebonyolítása a 7.osztályban 

Kötelező tisztasági vizsgálat a 7. és 8. osztályban 

10. évfolyam- szakközépiskolások biometriai és orvosi vizsgálata, 16. évesek záró 

állapotvizsgálata pótszűrése 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  
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Pótszűrések 

Jelentés elkészítése a tisztasági vizsgálatról   

Leletek begyűjtése, adminisztrálása 

Pályaalkalmassági értesítő kiküldése a leendő 9. évfolyamosoknak 

Gondozottak nyomon követése 

Felvilágosító előadások a kért témákban 

Felvilágosító előadás – drog – dohányzás- alkohol témákban   

Elsősegélynyújtó/ katasztrófa védelmi szakkör és verseny  

 

Május: 

Pályaalkalmassági vizsgálat a leendő 9. évfolyamos osztályokban szakmánkénti beosztás szerint 

külön időpontokban: biometria és orvosi vizsgálat 

„Fittség szűrés” a testnevelő tanárokkal a meghatározott osztályokban  

Vizsgálati lapok összegzése az éves jelentéshez 

Gondozottak ellenőrzése 

Pótszűrések 

Felvilágosító előadások a kért témákban.   

 Fogamzásgátlásról felvilágosító előadás 

Nyár, balesetek, veszélyek  

Elsősegélynyújtó szakkör és verseny  

 

Június: 

Pályaalkalmassági szűrés a leendő 9. évfolyamokban szakközépiskola, szakgimnázium 

Az év során szűrővizsgálaton megjelent tanulók vizsgálati adatainak egyeztetése 

Iskola-egészségügyi jelentés elkészítése 

Törzslapok dokumentálása, gondozottak nyomon követése 

Munkaegészségügyi kiskönyvek érvényesítése a gyakorlatra járó tanulóknál 

 

Július-Augusztus: 

16. évesek záró állapotvizsgálatáról betétlapok megírása 

A tanév során szűrővizsgálaton megjelent tanulók vizsgálati adatainak egyeztetése 

Iskola-egészségügyi jelentés elkészítése 

Törzslapok dokumentálása, gondozottak nyomon követése 

Pályaalkalmassági pótszűrés a 9. évfolyamnál-leletek begyűjtése 
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A felvilágosító órák témáit a pedagógusokkal előzetesen egyeztetve, a tanulók igényeit is 

figyelembe véve választjuk meg.  

Tisztasági szűrés negyedévente a 7. és 8. évfolyam tanulóinál történik, de igény illetve szükség 

szerint más osztályokban is. 

Az éves munkánkról a szülők tájékoztatását az osztályfőnökökön keresztül szülői értekezleten 

szeretnénk megvalósítani, az osztályokra aktualizálva a tájékoztatást.  

A tanulók egészségi állapotáról, a gondozott betegségekről és a szedett gyógyszerekről a 9. és 7. 

évfolyamos tanulók szülei az általunk készített formanyomtatványon nyilatkoznak. 

A kötelező és a választható védőoltások előtt a szülők tájékoztatása írásban történik, a 

tájékoztatóhoz csatolt szülői nyilatkozatra védőoltás beadása előtt szükségünk van. 

A tanév folyamán elvégzett szűrővizsgálatok eredményéről, a beutalásokról, javaslatokról a 

szülőket a tanulókon keresztül írásban tájékoztatjuk. 

 

Heves, 2016.09.05. 

 

                                                    Iskola igazgató 

                                          

 

 

 

                   Iskolaorvos                                                             Iskolavédőnő 
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IX. Testnevelés és sport tantárgygondozás 

 

Alapfeladatunk, és céljaink:  

- a testnevelés és sport megszerettetése 

- a sporton keresztül a kitartás erősítése 

- az egészséges versenyszellem kialakítása 

- sportszerűségre nevelés 

- tehetséges tanulók versenyeken való indítása 

a tanulók egészséges életmódra nevelése 

Az egész év során fokozott figyelmet fordítunk a következő feladatokra: 

- A 9.-12.  évfolyamon bevezetésre kerülő 5 órás testnevelés órák hatékony megszervezése, a 

tornatermi órarendi beosztás elkészítése 

- az előírt felmérések elvégzése,  

-úszás oktatás megszervezése a 7. évfolyam számára 

- minden tanuló számára biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét a diáksport 

egyesülettel megkötött megállapodás alapján: atlétika, kézilabda, tollaslabda sportágakban, és 

szabadidősport rendezvényeken.  

- az iskolaorvossal együttműködve a tanulók egészségi állapotának felmérése 

(gyógytestnevelés, könnyített és állandó felmentések) 

- kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szülőkkel a felmerülő problémák orvoslására 

 

A tanulók értékelésének módjai 

- Sportági feladatok, mozgástechnikák mérése (előre meghatározott témákban és  

időpontokban) 

- Motoros képességek (gyorsaság, állóképesség, erő) és a főbb testtájak (törzs, alsó  

és mellső végtag) teljesítményszintjének mérése ősszel és tavasszal (mini-Hungarofit és 

NETFIT mérési rendszer alkalmazásával.  

- Tanórai aktivitás, magatartás, viselkedés értékelése 

- A tanuló önmagához viszonyított fejlődése 

- Tanórán kívüli szabadidős tevékenységben való aktív részvétel 

 

Tehetséggondozás, versenyeztetés:  

A Nemzeti Tehetségprogram által kiírt Sportágválasztó Nap megrendezése a tavaszi időszakban 

(nyertes pályázat esetén) 
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A versenykiírásoknak megfelelően: Részt veszünk a megyei, területi és országos Diákolimpiai 

versenyrendszerben, a református iskolák versenyrendszerében és a szakszövetségek által 

szervezett versenyeken az alábbi sportágakban: 

- atlétika 

- kézilabda 

- tollaslabda 

- labdarúgás 

Szabadidő sport 

 2016. szeptembertől folyamatosan: 

 -Iskolai házi bajnokságok szervezése és lebonyolítása labdarúgás, kosárlabda, röplabda 

sportágakban. 

-részvétel a városi szabadidősport rendezvényeken (pl Fut A Heves) 

-2017. február:  sítábor szervezés Ausztriában  

- gyalogtúra szervezése 2016. októberében a Szádelői-völgybe. 
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Önértékelés csoport feladatterv  

2016– 2017 tanév – pedagógusok 

 ellenőrzött személy ellenőrzés ideje ellenőrző személy 

1.  Losonczki Tamás szeptember 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

2.  Rácz Gergely szeptember 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes  

3.  Papp Renáta október 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

4.  Szűcs Hajnalka október 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

5.  Barcsik Tímea november 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

6.  Nagyné Bettembuk Krisztina november 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

7.  Veréb Béláné december 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

8.  Szabari Zoltánné január 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

9.  Bekecs József január 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

10.  Balázs László február 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

11.  Keserű Réka február 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

12.  Jurányi István március 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

13.  Sági Lászlóné március 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

14.  Herczeg Zoltán április 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

15.  Urbán Tamás április 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

16.  Dr.Harkácsi Péter május 
intézményegység vezető 

intézményegység vezető helyettes 

 

 

 

Belső ellenőrzési terv  

2016 –2017 tanév – technikai dolgozók 

 ellenőrzött személy ellenőrzés ideje ellenőrző személy 

1.  Nagypál Angelika folyamatos 
intézményegység 

vezető 

2.  Nyitrai Istvánné 2016. dec. 1 -14. 
intézményegység 

vezető 

3.  Gombos Lajos 2017. január 25- 27. 
intézményegység 

vezető 

4.  Ádám István 2017. február 14. 
intézményegység 

vezető 

5.  Bettenbuk Ferencné 2017. március 3. 
intézményegység 

vezető 
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Két iskolai alapítvány segíti az iskolai munkát 

 

1. „Ahány nyelv, annyi ember” alapítvány 

 

1993 márciusában a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet alapításával jött létre. 

 

Az alapítvány célja: 

 

 nyelvtanulás célzatú külföldi cserekapcsolatok létrehozását és fenntartását 

 az osztálykirándulások támogatásával hazánk kulturális és természeti értékeinek jobb 

megismerését 

 az iskola kiemelkedő képességű tanulóinak jutalmazása az iskola tárgyi feltételeinek 

javítása 

Az alapítvány pénzügyi forrását az SZJA 1 %-ából származó összeg jelenti, ez évente 

300-400 ezer forint. 

A kuratórium a rendelkezésre álló összeget a beérkezett igényeknek megfelelően elosztja, s 

bár az összeg nem jelentős, az osztályok és külföldi utazásokon résztvevő tanulók örömmel 

fogadják az alapítvány pénzügyi támogatását. 
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2. XXI. Századért Alapítvány 

 

 

A XXI. Századért Alapítvány 1998. év szeptemberétől működik iskolánkban. 

 

Az alapítvány legfontosabb célkitűzései: 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. 

 A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. 

 A felnőttek képzése, átképzése és továbbképzése. 

 

A fent említett célok hatékonyabb megvalósítása érdekében, mint közhasznú szervezet végzi 

tevékenységét. 
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Pályázatok 

 

PÁLYÁZATI PROGRAMOK 

 

Iskolánk elkötelezett a folyamatos pályázati fejlesztések megvalósításában, így a 2016/2017-es 

tanévet érintően alapvetően három párhuzamos fejlesztési koncepciót igyekszünk megvalósítani. 

 

Célterületek: 

- kapcsolaterősítés a családdal, mint intézménnyel 

- közösségfejlesztés és társadalmi szerepvállalás erősítése 

- környezetvédelem – szemléletformálás 

 

Kapcsolaterősítés a családdal, mint intézménnyel: 

Védőháló a családokért elnevezésű EFOP pályázati program keretében kívánunk átfogó, családi 

életre nevelő, a család szerepét tudatosító, népszerűsítő ifjúságfejlesztési programsorozatot 

megvalósítani a félév kezdetével: 

 

Közösségfejlesztés és társadalmi szerepvállalás erősítése 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével elnevezésű EFOP program 

keretében tervezünk közösségfejlesztő és ifjúságfejlesztő programsorozatot megvalósítani, hosszú 

távra tervezünk, a program 36 hónapos. 

 

Környezetvédelem – szemléletformálás 

Szemléletformálási programok elnevezésű KEHOP konstrukció keretében a megújuló energia, a 

környezetvédelem, a környezeti felelősségtudatra nevelés elmélyítését tervezzük, az átfogó program 

eredményeként tanulóink környezeti szemléletformálása történik. 
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Az Eötvös József Református Oktatási Központ középiskolai tagintézmény munkatervét a 

nevelőtestület a 2016.09.12-i nevelőtestületi értekezleten megismerte és azt elfogadta. 

Jelenléti ív csatolva. 

 

 

 Együd László 

 igazgató 
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A 2016/2017. tanév rendjét a 35/2014.( IV.30.) EMMI rendelet határozza meg.  

 

2§ (2) A 2016/2017 tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1, utolsó 

tanítási napja június 15.  A tanítási napok száma 182, azaz száznyolcvankét nap. 

3§ (3) A szorgalmi idő első féléve 2016. január 20-ig tart. Az iskolánk 2017. január 27-ig 

értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

(4) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt 

munkanapon belül az iskolánknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a 

pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi 

értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - a 

fenntartónak. 
 

4. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 

célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.  

 

5. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2 - november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap október 28, a szünet utáni első tanítási nap november 7.  

(2) A téli szünet 2016. december 22 – 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap január 03.  

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

április 12, a szünet utáni első tanítási nap április 24.  
 

8§ (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre 

felkészíti a tanulókat. 

 

9. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben 

országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai 

alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra 

kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és - képességek 

mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon 

felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával 

értékelhetők. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az 

Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2017. május 24-én. A 

mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez 

szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. 

november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási 

évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között, 

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között, 

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. 

között. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid71680
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(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 
 
(4) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, 

majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a 

fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A 

Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt 2018. április 28-ig a kormányzati 

honlapon nyilvánosságra hozza. 

5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével 

az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi 

mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a 

Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal 

által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját 

döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett 

tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a 

Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és 

intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A 

mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján 

állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a 

honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig. 
 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2016. október 20-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 

óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak 

látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 28-ig – a Hivatal által meghatározott módon 

– jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 02-ig kell elvégezniük. 

(7) A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. 

június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg 

kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült 

jelentést a Hivatal 2017. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. 

tanévben 8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 

 

  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1064852#sid34560
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175803#sid564480
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1064852#sid36608
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A 2016/2017 tanév kiemelt feladatai: 

1. a tehetséggondozás 
Kiemelt feladatként határoztuk meg a tehetséges tanulók fejlesztését, célirányos 

versenyeztetését. 

A tehetség kialakulásában az öröklés, és a társadalmi nevelés is szerepet játszik. A 

tehetséges tanulók felismerése nem könnyű feladat, mert nincs éles határvonal a 

tehetséges és a jó képességű tanulók között. A tehetségfejlesztés szorosan összefüggő 

kettős feladata tehát a tehetségcsíra felismerése, majd céltudatos, korszerű 

módszerekkel történő fejlesztése. A tehetséges kisgyermek sajátosságait a 

legkönnyebben úgy figyelhetjük meg, ha összehasonlítjuk őket az azonos korú, nemű, és 

műveltségi csoporthoz tartozó többi gyermekkel. Értelmi tekintetben a tehetséges 

kisgyermekeknek többnyire fejlettebb a szókincse, nagyobb az általános tájékozottsága, 

hamarabb kezdenek érdeklődni a könyvek és számok iránt, hosszabb ideig tudnak 

figyelni, kitartóak és kreatívak a problémamegoldásban, élénk a képzeletük és erős vágy 

él bennük arra, hogy a „Miért?”-re választ kapva tudásukat gyarapítsák. 

 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységeink 

a.) a differenciált, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

b.) a kiscsoportos oktatás 

c.) tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök – citera, színjátszó, gitár, foci, horgász 

d.) tehetséggondozó foglalkozások a differenciált képességfejlesztés időkeretben 

e.) sport lehetőségek 

f.) versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

g.) a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások, táborozások, stb.), 

h.) az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

i.) tanulmányi versenyek, házi hangversenyek, bemutatók, kiállítások megrendezése, 

j.) szabadidős keretben kulturális érdeklődés felkeltése 

k.) néptánc tanulás lehetősége alapfokú művészetoktatás keretében 

l.) térségi és megyei, országos versenyeken való megmérettetés 

 

2. a felzárkóztatás 

Intézményünk biztosítja a tanulási kudarcnak kitett tanulók, a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási zavarral küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók és a hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatását. A 2016/2017 tanév kiemelt feladata a kompetenciamérésekkel 

kapcsolatos fejlesztés. Ez magába foglalja a célirányú pedagógus továbbképzést és a tananyag 

áttekintését.  

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felismerése 

 Megfigyelés; 

 Dokumentumelemzés (szakvélemény, szakértői vélemény, a tanuló iskolai 

produktumainak célirányos áttekintése); 

 Diagnosztikus felmérések tanév elején; 

 DIFER-vizsgálat, hallásvizsgálat; 

 Fizikai állapotfelmérések minden évfolyamon; 

 Logopédiai szűrések szeptemberben az 1-2. évfolyamon; 

 Védőnői, orvosi szűrővizsgálatok  
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   Feladataink: 

 a kudarc, alulteljesítés okainak felderítése; 

 a kudarc okainak kezelése, lehetőség szerinti megszüntetése; 

 őszinte, együttműködő légkör kialakítása a szülői házzal, fejlesztőpedagógussal, 

gyógypedagógussal; 

 differenciált tanórai foglalkozás; 

  felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztés; 

 pozitív motiválás; sikerélményhez juttatás; 

 tanulás tanítása; 

 egyénre szabott, változatos tanulási módszerek, eljárások kiépítése; 

  alapkészségek fejlesztése; (értő olvasás, íráskészség, számolási készség) 

  az emlékezet erősítése; célszerű rögzítési módszerek kialakítása; vázlat íratása; 

 problémamegoldó képesség fejlesztése; 

 kommunikációs készségek fejlesztése. 

 a tanulók önmagukhoz mért értékelése; 

 fejlesztés eredményének mérése; 

 kis lépések elvének alkalmazása; 

 a személyes kompetenciák megalapozása, kommunikációs készségek kialakítása; 

 önbecsülés, felelősségérzet, magabiztosság fejlesztése, önfegyelem kialakítása; 

 másodlagos figyelem- és magatartászavarok megelőzése, kiküszöbölése, megfelelő 

kezelése  

A felzárkóztatás és megsegítés színterei, módjai 

 A személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülőkkel és társintézményekkel való 

folyamatos együttműködés; 

 Tanórai differenciálás; 

 Egyéni, felzárkóztató foglalkozások; 

 A tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a 

reális önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése; 

 

Képességfejlesztő, fejlesztő pedagógiai és rehabilitációs foglalkozások – egyéni 

felzárkóztató program alapján, kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozások keretében 

(logopédiai, fejlesztő pedagógiai és gyógypedagógiai foglalkozás); 

 Délutáni, tanórai foglalkoztatás; 

  A tanuló mentesítése egyes tantárgyak értékelése alól, amennyiben ezt a tanuló egyéni 

adottsága, továbbá sajátos helyzete indokolja. (kizárólag szakértői vélemény alapján.) 

 

 Tanítás nélküli munkanapok 

1. 2016. október 15. szombat 

(október 31-e hétfő 

bedolgozása) 
igazgatói szünet  

2. 2017. április 19. igazgatói szünet/tavaszi szünet 

3. 2017. április 20. igazgatói szünet/tavaszi szünet 

4.  2017. április 21 igazgatói szünet/tavaszi szünet 

5. 2016. június 15. DÖK- nap 
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Nevelőtestületi értekezletek 

1. 2016. augusztus 21. hétfő Alakuló nevelőtestületi értekezlet 
2. 2016. augusztus 31. szerda Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
3. 2016. szeptember 19. péntek interaktív tábla használata a gyakorlatban I. 
3. 2016. október 21. péntek interaktív tábla használata a gyakorlatban II. 
4. 2016. november 14. hétfő interaktív tábla használata a gyakorlatban III. 
5. 2017. január 16. hétfő nevelőtestületi értekezlet - osztályozó konferencia 

6. 2017. január 30. hétfő Félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet 

7. 2017. március 06. hétfő nevelőtestületi értekezlet/továbbképzés- szakmai nap 

8. 2017. május 15. hétfő nevelőtestületi értekezlet - aktualitások 

9. 2016. június 13. hétfő nevelőtestületi értekezlet – osztályozó konferencia 
10. 2016. június 20. hétfő Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

Szülői értekezletek 

2016. szeptember 5-6. 

hétfő -kedd 16:00 
A tanév indítása, éves munkatervünk ismertetése 

2016 október 24. hétfő 

16:30 
Pályaválasztási tájékoztató (8. évfolyam) 

2017. február 06.-07.  

hétfő - kedd 16:00 
Az első félév értékelése, előretekintés a második félévre 

 

 

 

 

Fogadóórák 

2016. november 7. hétfő 16:00 

2017. március 20. hétfő 16:00 

 

Diákközgyűlés időpontjai 
évkezdés 2016. szeptember 5. hétfő 
I. félév 2016. december 16. péntek 
II. félév 2017. május 19. péntek 

 

Szülői Munkaközösség Ülései 

2016. szeptember 26. hétfő 16:00  Éves munkaterv véleményezése 

2016. október 17. 16:00  Reformáció napi megbeszélés 

2016. december 05. hétfő 16:00 Mikuláscsomagok összeállítása 

2017. június 13. kedd 16:00 Évértékelő beszámoló véleményezése 
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1. számú melléklet 

 
 

Belső ellenőrzési terv  

2016 – 2017 tanév – pedagógusok 
 ellenőrzött személy ellenőrzés ideje ellenőrző személy 

1.  Balláné Szabó Erika 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

2.  Balogh Imre 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

3.  Barna Dóra 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

4.  Bedécs Éva 
október 

február 

intézményegység vezető 

5.  Ferenczfi Zoltán 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

6.  Kis Zoltán 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

7.  Magyarné Makó Annamária 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

8.  Majoros Edit 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

9.  Ötvös Zoltánné 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

10.  Patkóné Stander Anna 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

11.  Szórád Mihályné 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

12.  Tatai József 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

13.  Vona Henrietta Nikoletta 
október 

február 

intézményegység vezető 

 

 

Belső ellenőrzési terv  

2016 – 2017 tanév – iskolatitkár, technikai dolgozók 
 ellenőrzött személy ellenőrzés ideje ellenőrző személy 

1.  Kovácsné Oláh Szilvia folyamatos 
 

tagintézmény vezető 

2.  Kövesdiné Juhász Julianna folyamatos 
 

tagintézmény vezető 

3.  Sárándi Krisztina folyamatos 
 

tagintézmény vezető 

 

2. számú melléklet 
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FELADATAINK HAVONKÉNT 
 

Szeptember  

Időpont Esemény Felelős 
05-06 csütörtök 

16:00 
Szülői értekezletek Osztályfőnökök  

05. hétfő 15:00 DÖK alakuló gyűlés DÖK vezető, tagintézmény 

vezető 
05.-09. péntekig Év eleji felmérések osztályonként, 

főtárgyakból 
Szaktanárok 

tanítók 
01.-05. hétfőig bizonyítványok beszedése, leadása a 

titkárságon 
Osztályfőnökök 
iskolatitkár  

01.-02. péntekig tankönyvek beszerzésének ellenőrzése Osztályfőnökök 
Tankönyvfelelős/iskolatitkár  

05. hétfő  

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

9. péntek 12:00 Naplók leadása ellenőrzésre,  
törzskönyvek kitöltése, leadása  
 

 
bejegyzések ellenőrzése 

osztályfőnökök, 
napközis nevelők,  
szakkörök, fejlesztőped. 
diff. kép.fejlesztést tartók 

tagintézmény vezető 

12.hétfő  

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

14.szerda 12:00 tanmenetek leadása, megküldése a 

megadott  e-mail címre 
pedagógusok 

17. péntek 14:00 Vezetőségi értekezlet 
A tanév kiemelt feladatainak áttekintése- a 

munkacsoportok felállása;  

tagintézmény vezető,  
helyettes, Lelkész(DÖK 

vezető) 
Mk. Vezetők,  

19. hétfő  

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

19. hétfő Versenynaptár elkészítése megbízott kolléga 
 

19. hétfő 16:00 

Nevelőtestületi értekezlet tagintézmény vezető  

26. hétfő  

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

26. hétfő 16:00 Szülői munkaközösségi ülés  tagintézmény vezető  
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Október  

Időpont Esemény Felelős 
folyamatosan Óralátogatások terv szerint tagintézmény vezető 

 
03. hétfő Reggeli áhítat 

 

lelkész 

04. kedd Idősek Világnapja/ Gondozási Központ 

Műsort adunk az időseknek 

 

ének-zenét tanító;  

05. szerda 

14:00 

Vezetőségi értekezlet tagintézmény vezető, és 

helyettese , lelkész 
06. csütörtök 

 
Október 6-i megemlékezés magyartanár/osztályfőnökök 

 

10. hétfő  

 

Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

10. hétfő Első évfolyamon Diagnosztikus mérés 

létszámának felmérése  

 

1.osztály osztályfőnök 
tagintézmény vezető 

17. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

17. hétfő 

16:00 
SZM ülés – Reformáció napi 

megbeszélés 

intézményegység vezető 

21. péntek Október 23-i nemzeti ünnep megemlékezés 
Az őszi szünet előtti utolsó munkanap 

 

    Megbízott kolléga 

 

21. péntek 16:00 

Nevelőtestületi értekezlet tagintézmény vezető  

24. hétfő 

16:00 
Pályaválasztási tájékoztató szülői értekezlet 

a 8. osztályban 

 

8. osztályfőnök 
 

28. péntek Diagnosztikus mérés létszámának jelentése 

az OH-nak 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

tagintézmény vezető 

31. hétfő a Reformáció emléknapja / megtartva az 

őszi szünet előtt október 30-án, vasárnap 

elsősök fogadalom tétele 

Lelkész/vallástanár 
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November  

 

Időpont Esemény Felelős 

07. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási 

nap 

 

07. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

07. hétfő 

14:00 

Vezetőségi értekezlet 

 

intézményegység 

vezető,  

Lelkész/ DÖK vezető 

Mk. Vezetők 

07. hétfő 16:00 

 

Fogadóórák Minden pedagógus 

14. hétfő 

 

Tankönyvigénylés felmérése tankönyvfelelős 

14. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

 

14. hétfő 16:00 

 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

/interaktívtábla használata III. 

 

tagintézmény vezető  

21.hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

28. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 
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December  

Időpont Esemény Felelős 
02. péntek 

 
Difer vizsgálatok befejezése 

dokumentáció leadása 

1. o. tanító néni 

tagintézmény vezető 
  2.  
05. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

05. hétfő Vezetőségi értekezlet tagintézmény vezető, 

Lelkész/ DÖK vezető 

Mk. Vezetők 

05. hétfő 

 

SZMK- gyűlés mikuláscsomagok 

elkészítése 

tagintézmény- vezető 

06. kedd 

délelőtt 

Mikulás-műsor  osztályfőnökök 

09. péntek 8. osztályosok jelentkezése az írásbeli 

felvételi vizsgára 

8. o. osztályfőnök 

16. péntek  

15:00 

diákközgyűlés DÖK segítő  

19. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész/vallástanár 

21. szerda 

16:00 
KARÁCSONYI MŰSOR 

 

Megbízott kollégák 

21. szerda téli szünet előtti utolsó tanítási nap –  

Csendes nap 

Lelkész/vallástanár 

Alsós tanárok 
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2016. Január 
 

Időpont Esemény Felelős 

03. kedd téli szünet utáni első tanítási nap 

 
 

folyamatos 

01.04 – 

04.30. 

tanulók fizikai állapotának felmérése 

NETFIT 

testnevelő kollégák 

09. hétfő Vezetőségi értekezlet tagintézmény vezető, és 

helyettese  

Lelkész/ DÖK vezető 

Mk. Vezetők 

09. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

16. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

16. hétfő 

14:00 
Félévi osztályozó konferencia tagintézmény vezető, 

helyettes, 

minden kolléga 
18. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

20. péntek 

 
Az I. félév zárása 

 

 

 

23. hétfő Magyar Kultúra Napja Megbízott kolléga 

 

27. péntek Az I. félévi bizonyítvány kiosztása 

 

osztályfőnökök 

30. hétfő Nevelőtestületi értekezlet – az I. féléves 

pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

hatékonyságának vizsgálata  

 

tagintézmény vezető, és 

helyettese  
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Február  

 

Időpont Esemény Felelős 

folyamatosan Óralátogatások terv szerint tagintézmény vezető, 

helyettes 
6. hétfő 

 
Reggeli áhítat lelkész 

6. hétfő 

14:00 

Vezetőségi értekezlet tagintézmény vezető, és 

helyettese  

06. hétfő 

16:00 

Szülői értekezlet osztályfőnökök 

07. kedd 16:00 Szülői értekezlet  

 

osztályfőnökök 

06. hétfő Tankönyvek megrendelőlapjainak 

kiadása a szülők felé 

tankönyvfelelős 

13. hétfő 

 
Reggeli áhítat lelkész 

17. péntek Farsangi bál 

alsós osztályok maszkabál 

farsangi műsor – felsős osztályok 

DÖK 

8. osztály 

minden kolléga 
     20. hétfő 

 
Reggeli áhítat lelkész 

24. péntek 

 
A Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapja 

Tagintézmény vezető; 

osztályfőnökök 

27-28. 

Hétfő, kedd 

Iskolanyitogató: 

nyílt tanítási napok, és tájékoztató a 

leendő elsős szülőknek 

tagintézmény vezető 

Leendő 1. o. tanító néni 
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Március  

Időpont Esemény Felelős 

 

06. hétfő 

 

Nevelőtestületi értekezlet,  tagintézmény vezető 

06. hétfő Vezetőségi értekezlet tagintézmény vezető,  

Lelkész/ DÖK vezető 

Mk. Vezetők 
06. hétfő 

8:00-8:45 
Reggeli áhítat lelkész 

9. csütörtök Munkaközösségi értekezlet Mk. Vezetők 

Mk. Tagok 

13. hétfő 

 

Reggeli áhítat lelkész 

14. kedd Március 15-e nemzeti ünnep 

– megemlékezés  

 

Megbízott kollégák 

17. péntekig Továbbképzési terv 

elkészítése a 2017-2018 

tanévre 

 

intézményegység 

vezető  

17. péntek Felvételi – sorrend módosítás 

lehetősége 

8. osztály oszt.főnök 

 

20. hétfő 

 

Reggeli áhítat lelkész 

27. hétfő 

 
Reggeli áhítat lelkész 
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Április 
  

Időpont Esemény Felelős 

03. hétfő Reggeli áhítat 

 

lelkész 

 

6 -7 

csütörtök, 

péntek 

Leendő elsősök beiratkozása 

 

tagintézmény vezető 

9. vasárnap Virágvasárnapi Istentisztelet 

 

 

10. hétfő hétkezdő áhítat 

 

lelkész 

11. kedd 

 

Költészetnapi versmondó verseny 

Házi / Tenk / Heves 

 

Megbízott kollégák 

12. szerda 

 
szünet előtti utolsó tanítási nap 

A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

CSENDES NAP 

tagintézmény vezető / 

lelkész 

13 – 18.  tavaszi szünet tagintézmény vezető  

 
19-20-21 igazgatói szünet 

 

 

24. hétfő 

 
szünet utáni első tanítási nap 

Reggeli áhítat 

lelkész 

24. hétfő Föld napja – rendezvények az 

iskolában 

Mk. vez. 

 

30. NETFIT befejezése testnevelő tanárok 
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Május  

Időpont Esemény Felelős 

1. hétfő tanítási szünet 

 

 

08. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

08-09. 

Hétfő- kedd 
Anyák napi műsorok 

osztályokban 

osztályfőnökök 

11. csütörtök 

14:00 

 

Madarak és fák napi 

vetélkedő 

Megbízott kollégák 

15. hétfő 

14:00 

Vezetőségi értekezlet Tagintézmény 

vezető, és 

helyettese  
15. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

15. hétfő 

 
Nevelési értekezlet tagintézmény vezető/ 

mérési csoport 
17. szerda Országos angol nyelvi 

mérés/ 6. és 8. osztály 

tagintézmény 

vezető / mérési 

koordinátorok 

19. péntekig felmérni a 2017-18 tanévre 

tanórán kívüli 

tevékenységekre 

jelentkezők létszámát 

Tagintézmény 

vezető, 

osztályfőnökök 

19. péntek 

15:00 
Diák közgyűlés Lelkész/ DÖK 

vezető 
22. hétfő hétkezdő áhítat 

 

lelkész 

24. szerda Országos 

Kompetenciamérés 

Tagintézmény vezető,  

Felmérésvezetők, 

telephelyi koordinátor 
25. csütörtök 

 

Áldozócsütörtöki 

Istentisztelet 

lelkész 

25. csütörtök 

14:00 
Házi hangverseny Zenetanár/ 

zeneiskolások 

27. szombat 

8:00- 

CSALÁDI NAP 

 

minden kolléga 
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Június  
Időpont Esemény Felelős 

01. 

csütörtök 

Tanulók fizikai állapotának felmérése utolsó 

nap NETFIT 

Testnevelő kollégák 

05.29- 

06.02. 

 

Tanulmányi kirándulások                         Osztályfőnökök 

04. vasárnap 

 
Pünkösd - konfirmáció lelkész 

04. 

vasárnap 

 

Trianon emléknap - megemlékezés  

05. hétfő 

 

Pünkösd 

iskolaszüneti nap 

 

12. hétfő 

 
Reggeli áhítat Lelkész 

12. hétfő 

14:00 
Osztályozó konferencia tagintézmény-vezető és 

minden kolléga 
13. kedd 

 
SZMK évértékelő ülés tagintézmény vezető 

15. csütörtök DÖK-nap  
15. csütörtök 

 

18:00 

8. osztályosok bankettje Minden kolléga 

17. 

szombat 

10 óra 

BALLAGÁS 

 

8. osztály/ osztályfőnök 

19. -23. 

hétfő-

péntek 

bizonyítványok, törzskönyvek kiállítása 

 

osztályfőnökök 

tagintézmény vezető 

25. 

vasárnap 

10:30  

Tanévzáró Ünnepi Istentisztelet, 

bizonyítványosztás  

tagintézmény. vezető, 

helyettes 

28. szerda 

09:30 

Nevelőtestületi értekezlet – az egész 

éves pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának vizsgálata 

tagintézmény vezető, 

Minden pedagógus 

30. péntek  

9:00 

Teremleltár, szertár leltár tagint.vez. helyettes 

gazdasági ügyintéző, 

valamennyi kolléga 
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FELKÉSZÜLÉS A 2017-2018 TANÉVRE 
 

Időpont Esemény Felelős 
08. 21. H 

08:00 – 

09:00 

 

 

09:00 – 

12:00 

 

 

12:00 – 

14:00 

 

 

Új kollégák bemutatása,  

helyfoglaló a tanáriban  

 

Alakuló értekezlet –  

tantárgyfelosztás, 

 

munkavállalói adatszolgáltatás 

foglalkozás-egészségügyi beutaló 

kiosztása (új dolgozók, aktuális) 

 

Valamennyi kolléga 

 

 

 

tagintézmény vezető, 

nevelőtestület,  

 

Nevelőtestület tagjai 

iskolatitkár  

08. 22. K 

08:00 – 

11:00 

 

08:00 – 

11:00 

 

11:00 – 

14:00 

Konzultáció a javítóvizsgára 

bizottsági megbízások kiadása 

 

 

Munkaközösségi értekezletek – a mk. 

éves munkatervének összeállítása 

 

Osztálytermek előkészítése a tanulók 

fogadására  

vizsgáztató szaktanárok 

tagintézmény vezető 

 

 

Mk.vez. és mk.tagok 

 

 

alkalmazottak 

08. 23. Sz 

 

09:00 – 

12:00 

 

12:00 – 

12:30 

 

12:30 – 

14:00 

 

 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet  

A 2015-2016 tanév helyi rendjének, éves 

munkaterv összeállítása, elfogadása 

 

Munkaszerződések, és munkaköri 

leírások átvétele, aláírása 

 

Osztálytermek előkészítése a tanulók 

fogadására 

 

 

tagintézmény vezető, 

nevelőtestület  

 

 

alkalmazottak 

 

 

Osztályfőnökök, és tanítók, 

szaktanárok 

08. 24. Cs 

 

08:00 – 

10:00 

 

08:00 – 

14:00 

 

 

08:00 – 

14:00 

 

 

Javítóvizsgáztatás  
 

 

Teremleltár elkészítése, aláírása, 

kifüggesztése, terembeosztás szerint 

 

 

Órarend elkészítése 

 

tagintézmény vezető, 

szaktanárok és 

vizsgabizottsági tagok 

 

tagintézmény vezető h., 

Osztályfőnökök,  

gazdasági ügyintéző,  

 

tagintézmény vezető 

helyettes, mk vez. 
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Időpont Esemény Felelős 
08. 25. P 

09:00 – 

10:00 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 

14:00 

 

 

Órarend megismerése 

Folyosó, és udvari ügyelet beosztása, 

leadása 

Naplók, nyomtatványok átvétele 

 

Megbeszélés az alkalmazotti 

fogadalomtételről 

 

Szakleltár elkészítése, aláírása 

Osztálytermek előkészítése a tanulók 

fogadására, terembeosztás szerint 

 

intézményi alkalmazottak 

 

tagintézmény vezető 

helyettes, Mk.vezetők 

 

 

új kollégák, lelkész 

 

Valamennyi pedagógus 

tagintézmény vezető, 

pedagógusok 

08.27. V  

10:30 – 

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPI 

ISTENTISZTELET 

Fenntartó 

Lelkész 

alkalmazottak 

tagintézmény vezető 

08. 28. H Alkalmazotti kirándulás  alkalmazottak 
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4. sz. melléklet 
A 2016-2017 tanévben a következő versenyekre nevezünk be tanulókat: 

 

A 2016-2017 év versenynaptára: 
 

sorszám időpont típus Program - helyszín Jelentkezés módja, ideje 

1. 2016. 

szeptember 30 

tanulmányi meseolvasó / saját szervezés 

/EJROK -HEVES 

levél 

szeptember 15 

2. 2016. 

november  

Művészeti 

verseny 

Mesemondó, meseíró 

kézműves, és szépíró 

/Tiszakécskei Református 

Kollégium Általános Iskolája 

Október 15. 

Email: 

realisgimi@realisgimi.hu 

3. Egész éves Tanulmányi Levelezős verseny az Apáczai 

Kiadó szervezésében, 

 Ne felejtsetek! 

Email/2016. szeptember 

4. Egész éves Tanulmányi Szivárvány levelezős verseny 

a Mozaik kiadó gondozásában 

Email/2016. szeptember 

5. Egész éves Tanulmányi Egyéb iskolák által indított 

levelezős versenyek a 

továbbtanulni vágyó 8. 

osztályosok részére 

Email/2016. szeptember- 

október 

6. Egész éves Tanulmányi Országos Honismereti 

tanulmányi verseny; levelezős 

formában 

Email/2016. szeptember 

7. Egész éves tanulmányi Házi tanulmányi versenyek 

matematikából, és magyar 

irodalom- és nyelvtanból 

Októbertől 2016. 

májusig 

8. 2016. október- 

2017. április 

egyéb ILLEMTAN verseny, 

levelezős fordulók, és helyi 

döntő 

Lorántffy Zsuzsanna 

Református Ált Isk. 

Email 

2016. október 

9. 2017. január 

23. 

tanulmányi Vers – és prózamondó, szép - és 

helyesíró verseny 

Tenki Szent István Katolikus 

Ált. Isk. 

2016. december 

10. 2016- 2017. 

május 

tanulmányi KISMATEMATIKUS 

Kistérségi levelezős- helyi 

döntővel / HEVES 

2015. október 
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Az intézmény nevelőtestülete 2015. augusztus 31- én tartott nevelőtestületi értekezleten  

a 2015-2016 tanév munkatervét véleményezte, és elfogadta. 

 

 

………………………………. 

Balláné Szabó Erika 

 

…………………………….…. 

Balogh Imre 

 

…………………………….… 

Barna Dóra 

 

……………………………… 

Énekes Istvánné 

 

……………………………… 

Ferenczfi Zoltán 

 

………………………………. 

Kis Zoltán 

 

……………………………… 

Magyarné Makó Annamária 

………………………………. 

Majoros Edit 

 

………………………………. 

Ötvös Zoltánné 

 

………………………………. 

Patkóné Stander Anna 

 

………………………………. 

Szórád Mihályné 

 

………………………………. 

Tatai József 

 

………………………………. 

Vona Henrietta Nikoletta 
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A 2015 – 2016. TANÉV MUNKATERVE 

 

TÜNDÉRKERT REFORMÁTUS 

TAGÓVODA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Heves, 2015. augusztus 25.  …………………………………… 
  

 intézményvezető  

  

 

 

  

A 2016-2017. TANÉV MUNKATERVE 

Heves, 2016. augusztus 25. 
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Helyzetkép 

Az Eötvös József Református Oktatási Központ – Tündérkert 

Tagóvodája Heves, Szerelem Alfréd út 19. 

Csoportok száma: 1 

Alkalmazottak száma: 2 óvónő, 1 dajka 

Óvodai férőhelyek száma: 3 X 30 fő, ebből jelenleg 1 csoport működik 25 fővel  

   

2016-17-es nevelési év kiemelt feladatai: 

1. Mozgáskultúra fejlesztés folytatása az elmúlt év tapasztalatai, jó gyakorlatai 

alapján, a korábban megfogalmazott célterületeken (úszás, lovaglás, néptánc, 

…stb.) 

2. pályázati lehetőség esetén az óvoda udvari játékainak bővítése 

3. játszóház, a már kialakult keretekkel rendelkező „Totyi-klub” továbbfejlesztése, 

tematikus foglalkozások szervezése a résztvevőknek. (ringató, babatorna, 

babamasszázs.) 

4. nagycsoportos óvodásaink számára tematikus iskola előkészítő foglalkozások 

Belső fejlesztési terveink: 

A korábbi évben elkezdett mozgásfejlesztés és terápia jó tapasztalatai az idei évben 

is ezek mindenkori folytatását igénylik. Az óvoda létszáma az elmúlt évben 

örvendetes módon gyarapodott, ez a szülői visszajelzések alapján nagyban volt 

köszönhető a tervszerű szisztematikus szakmai munkának. Azonban ez a létszám 

már az idei évben felveti a második csoport nyitásának a kérdését, amit rövidesen 

el kell dönteni, hiszen a további számbeli fejlődésnek az egy működő csoport 

komoly akadályt jelenthet. Alapvető cél a tavalyi év kezdeményezéseinek a 

fixálása, elmélyítése a nagyobb gyermeklétszám mellett is.  
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Nevelés nélküli munkanapok 

1. 2016. szeptember 21.  Kirándulás az erdőtelki Arborétumba. 

2. 2017. június 21. Kirándulás a jászberényi Állatkertbe. 

3. 2017. július 4. Lovaglás a szülőkkel, a tanultak bemutatása. 

4. 2017. július 14. Úszás a szülőkkel a tanultak bemutatása. 

   

 

2016-2017-es tanév zárva tartásai: 

2016.október 31. Reformáció napja. 

2016. december 27-30. téli zárva tartás. 

2017. április 14. Nagypéntek. 

2017. július 31- augusztus 18. nyári zárva tartás. 

 

Szeptember: 

 1. A tanév első óvodai napja. Játszóház (a leendő óvodások számára szülővel) 

 2. Úszásfoglalkozás.  

 5. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák számára). „Óv-Is” 

foglalkozás 

 8. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 9. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 12. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 13. Lovaglás. 

 14. Hittan. 

 15. Néptánc foglalkozás. 

 16. „Óv-Is” foglalkozás. 

 19. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 21. Kirándulás az erdőtelki Arborétumba. 

 22. Néptánc foglalkozás. 

 23. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 
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 26. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 27. Lovaglás. 

 28. Hittan. 

 29. Néptánc foglalkozás. 

 30. „Óv-Is” foglalkozás. 

 

 Október:  

 3. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák számára). „Óv-Is” 

foglalkozás 

 5. Hittan. 

 6. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 7. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 10. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 11. Lovaglás. 

 12. Hittan. 

 13. Néptánc foglalkozás. 

 14. „Óv-Is” foglalkozás. 

 17. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 19. Hittan. 

 20. Néptánc foglalkozás. 

 21. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 24. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 25. Lovaglás. 

 26. Hittan. 

 27. Néptánc foglalkozás. 

 28. „Óv-Is” foglalkozás. Óvodai foglalkozás a Reformáció Napjára készülve. 
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November: 

 3. Hittan. 

 3. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 4. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 7. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 8. Lovaglás. 

 9. Hittan. 

 10. Néptánc foglalkozás. 

 11. „Óv-Is” foglalkozás. 

 14. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 15. Bábszinház. 

 16. Hittan. 

 17. Néptánc foglalkozás. 

 18. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 21. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 22. Lovaglás. 

 23. Hittan. 

 24. Néptánc foglalkozás. 

 25. „Óv-Is” foglalkozás. 

 28. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 30. Hittan. 

 

 

December: 

 1. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 2. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 
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 4. Városi Adventi Ünnepség. 

 5. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 6. Mikulás az óvodában. 

 7. Hittan. 

 8. Néptánc foglalkozás. 

 9. „Óv-Is” foglalkozás. 

 12. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 14. Hittan. 

 15. Néptánc foglalkozás. 

 16. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 19. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 21. Hittan. 

 22. Karácsony az óvodában. 

 26. Karácsony a református templomban. 

 

Január: 

 4. Hittan. 

 5. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 6. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 9. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 10. Lovaglás. 

 11. Hittan. 

 12. Néptánc foglalkozás. 

 13. „Óv-Is” foglalkozás. 

 16. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 
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 18. Hittan. 

 19. Néptánc foglalkozás. 

 20. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 23. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 24. Lovaglás. 

 25. Hittan. 

 26. Néptánc foglalkozás. 

 27. „Óv-Is” foglalkozás. 

 30. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 31. Hittan. 

 

Február: 

 1. Hittan. 

 2. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 3. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 6. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 7. Lovaglás. 

 8. Hittan. 

 9. Néptánc foglalkozás. 

 10. „Óv-Is” foglalkozás. 

 13. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 15. Hittan. 

 16. Néptánc foglalkozás. 

 17. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 20. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 21. Lovaglás. 
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 22. Hittan. 

 23. Farsang az óvodában. 

 24. „Óv-Is” foglalkozás. 

 27. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 

Március 

 1. Hittan. 

 2. Néptánc foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 3. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 6. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 7. Lovaglás. 

 8. Hittan. 

 9. Néptánc foglalkozás. 

 10. „Óv-Is” foglalkozás. 

 13. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 14. Március 15-hez kapcsolódó emlékművek meglátogatása, koszorúzása. 

 16. Néptánc foglalkozás. 

 17. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 20. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 21. Lovaglás. 

 22. Hittan. 

 23. Néptánc foglalkozás. 

 24. „Óv-Is” foglalkozás. 

 27. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 29. Hittan. 

 30. Néptánc foglalkozás. 



 

 

123 

 

 

 31. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 

 Április: 

 3. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 4. Lovaglás. 

 5. Hittan. 

 6. Néptánc foglalkozás. 

 7. „Óv-Is” foglalkozás. 

 10. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). Városi versmondó verseny. 

 12.Hittan. 

 13. Néptánc foglalkozás. 

 13, Ünnepség Húsvétra készülve. 

 18. Lovaglás. 

 19. Hittan. 

 20. Néptánc foglalkozás. 

 21. „Óv-Is” foglalkozás. 

 24. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 26. Hittan. 

 27.. Néptánc foglalkozás. 

 28. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 

Május 

 2 Lovaglás. 

 3. Hittan. 

 4. Néptánc foglalkozás. Anyák Napja az óvodában. 

 5. „Óv-Is” foglalkozás. 

 7. Anyák napja a református templomban. 
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 8. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). Városi versmondó verseny. 

 10.Hittan. 

 11. Néptánc foglalkozás. 

 12. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 15. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 17. Hittan. 

 18. Néptánc foglalkozás. 

 19. „Óv-Is” foglalkozás. 

 22. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 24. Hittan. 

 25.. Néptánc foglalkozás. 

 26. Úszásfoglalkozás. „Óv-Is” foglalkozás. 

 29. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 30. Lovaglás. 

 31. Hittan. 

 

Június 

 1. Néptánc foglalkozás. 

 2. „Óv-Is” foglalkozás. Ünnepség Pünkösdre készülve. 

 7.Hittan. 

 8. Néptánc foglalkozás. 

 9. „Óv-Is” foglalkozás. 

 11. Óvodás ballagás a református templomban. 

 12. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 14. Hittan. 

 15. Néptánc foglalkozás. 

 16. „Óv-Is” foglalkozás. 
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 19. „Óv-Is” foglalkozás. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák 

számára). 

 21. Kirándulás a jászberényi Állatkertbe. 

 23. Úszásfoglalkozás.  

 26. „ Totyi-klub” (kisbabás foglalkozások anyukák számára). 

 27. Lovaglás. 

 

Július: 

 3. „Totyi-klub” 

 4. Lovaglás a szülőkkel. ( A tanultak bemutatása.) 

 8. Családi Nap. 

 10. „ Totyi-klub”.  

 14. Úszás a szülőkkel. 

 17. „ Totyi-klub”. 

 31. Óvodai zárva tartás kezdete. 

 

Augusztus: 

 

 7-19. Nagytakarítás az óvodában. 

 21. Óvodanyitó nap 

 28. Óvodára hangoló. 

 30.Iskolába menők napja. 
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Az Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert tagóvodájának a 2016/2017-es 

tanévre szóló munkatervét az óvoda nevelőtestülete megismerte és azt elfogadta. 

Heves, 2016.szeptember 12 
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