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„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, És az 

az ember, aki értelmet kap.  

Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, És 

nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.”  

 (Péld 3, 13-14) 

 

Az óvodában és iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a pedagógiai 

programunkban rögzített értékek elérését, és a célok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják 

tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó 

rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola és óvoda pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Mivel 

iskolánk nevelő-oktató tevékenysége az óvodától a középiskola -13. évfolyamig terjed, ez 

fokozottan szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-

oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó eszközök, eljárások kialakítását, alkalmazását. 

A 2022/23 tanév legfontosabb céljai és feladatai 

1. Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, 

melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez, és 

alkalmaznak különböző cselekvés-formákban. 

2. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

3. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve 

szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára 

is. 

4. A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, 

a kommunikációs képességek fejlesztése.  

5. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 

legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a 

testi-lelki higiéné fontosságával.  

6. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás. 



7. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, 

projektmunkák/. 

8. A fenntartható, környezettudatoság mellett elkötelezett magatartásra nevelés. 

Jogszabályi háttér 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) 

2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

4. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

5. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

6. 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

7. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

8. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, 

a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

9. A 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023 tanév rendjéről 

10. 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet a 2022. munkaszüneti napok körüli munkare 

Egyéb szabályzók 
1. 1995. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (az 1998. évi I., a 

2005. évi II. és a végrehajtási utasítással, a 2013. évi V. tv. és a 2019. évi IV. tv. átfogó 

módosításaival egységes szerkezetben) 

2. 2012.évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

3. 5/2020.(I.31.) Kormányrendelet a NAT 2020 bevezetéséről 

Belső intézményi szabályzók, munkavégzés alapdokumentumai 
1. Alapító Okirat  

2. Pedagógiai Program 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. Házirend 

5. Továbbképzési/beiskolázási terv  

6. Intézményi önértékelési szabályzat 

7. Munkaterv 

8. Helyi és kerettantervek  



      

  

Óvoda 
munkaterve. . 
2022/23 Nevelési év. 

Varga Tímea tagintézmény vezető 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT 
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM.BETHLEN GÁBOR ÓVODA5200 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS, PETŐFI ÚT 33.  



9.  A Bethlen Gábor ÓVODA MUNKATERVE 

 
Az óvodai munkaközösség célja, feladatai 

 

 az intézmény keresztyén arculatának megtartása és folyamatos erősítése, törvényes működésének 

biztosítása, 

 a keresztyén értékeken alapuló befogadó és elfogadó nevelés erősítése, 

 a humánerőforrás biztosítása, a szakmai és működési rend kialakítása, 

 új szakmai módszerek elsajátítása - bemutató foglalkozások szervezése az óvodai nevelőtestület 

részére, 

 a munkatársi közösség hatékony együttműködésének támogatása, az új pedagógusok bevonásával. 

 felelősségteljes munkamegosztás a kitűzött célok megvalósításának érdekében,  

 a vezetési és szakmai feladatok strukturált módon történő megvalósítása, 

 az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, az iskolai életre történő felkészítést segítő tevékenységek 

megvalósítása, 

 szükség szerint a különleges ellátást igénylő gyermekek fejlesztésének biztosítása, a 

pedagógusminősítési folyamatok támogatása 

 Óvodai eKréta projekt pilot programjához csatlakozás az Őszi időszakban, 

 EFOP 3.1.5-16-2016-00001 pályázat fenntartási szakaszának megvalósítása 

 

Az irányítás tartalmi célkitűzései, vezetési folyamatok 

Tervezési folyamatok 

 

Cél: A nevelési programban meghatározott folyamatok megvalósulásának biztosítása a jogszabályoknak 

megfelelő keretek között 

 tervezés: az óvodai szabályzó dokumentumok alapján feladat-és időterv alkalmazásával 

 értékelés: óvodai intézményi, óvodapedagógusi, dajkai szinten 

 végrehajtás: intézményi, csoport, és egyéni szinten 

 

Feladat/ tevékenység 
Módsze

r 

Felel

ős 
Résztvevők Idő Dok. 

Óvodai intézményi munkaterv 

elkészítése 
tervezés 

Óvod

a 

vezet

ő 

Óvodavezető 

Óvodapedagóg

usok 

Dajkák 

aug.-

szept. 

óvodai 

munkaterv 

Dajkai munkaterv elkészítése tervezés 

Óvod

a 

vezet

ő 

Óvodavezető 

Óvodapedagóg

usok 

Dajkák 

szept. 
dajkai 

munkaterv 

Jogszabályoknak megfelelő 

munkaköri leírások készítése 
tervezés 

Óvod

a 

vezet

ő 

Óvodapedagóg

usok 

Dajkák 

szept. 
munkaköri 

leírások 

A beszámolókra, vizsgálatokra 

történő felkészülés 
időterv 

Óvod

a 

vezet

ő 

Óvodavezető 

 

szept., 

jan., 

máj. 

 

időterv 

Belső ellenőrzés rend 

működtetése 

feladat-

és 

Óvod

a 

Óvodavezető 

Óvoda 

szept.- 

máj. 

feladat-és 

időterv 



Feladat/ tevékenység 
Módsze

r 

Felel

ős 
Résztvevők Idő Dok. 

időterv vezet

ő 

pedagógusok 

Dajkák 

A nyári szabadságolási tervek 

elkészítése, a munkarend  

megszervezése 

egyeztet

és 

Óvod

a 

vezet

ő 

alkalmazottak 
ápr. 

máj. 
 

A zárás idejére a takarítási rend 

megszervezése felelősök 

kijelölése 

egyeztet

és 

Óvod

a 

vezet

ő 

dajkák máj.  

Szükség szerint: járványveszély 

miatti bezárás esetén digitális 

kapcsolattartás az előző évben 

szerzett tapasztalatok 

felhasználásával 

egyeztet

ésmegbe

szélés 

Óvod

a 

vezet

ő 

Óvoda 

pedagógusok 

gyermekek 

szept.- 

máj. 
 

 

Ellenőrzési folyamatok 

 Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott munkarendjének, a 

kiemelt pedagógiai feladatok teljesülésének vezetői ellenőrzése, mely által 

 biztosított az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működése,  

 erősödik a jól zajló folyamatok rendszere, azok értékelése, és előtérbe kerülnek a rosszul 

megválasztott módszerek, 

 motiváló erővel hat a beosztottak számára 

 erősödik a visszacsatolás, a stratégiai tervezés és döntés 

 

A nevelési év belső ellenőrzési terve 

Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzést végzi 
Határidő/időtartam 

/gyakoriság 

Az ellenőrzés 

formája 

PEDAGÓGIAI MUNKA 

Az intézményi munkaterv 

teljesülése 

intézményvezető, 

óvodavezető 
havi 

dokumentum 

elemzés 

Pedagógiai tervezőmunka 

- csoportnapló 

- tematikus tervek 

Óvodavezető, 

Szakmai 

munkaközösségvezető 

 

havonta 

dokumentum 

elemzés/ 

írásban 

Pedagógiai nevelőmunka 

dokumentálása 

- befogadási-

visszafogadási 

tervek, értékelések 

- nevelési tervek, 

értékelések 

- napirend és 

szervezési 

feladatok 

- statisztikai adatok 

- szülői értekezletek, 

fogadó órák 

Óvodavezető,  

Szakmai 

munkaközösségvezető 

eseti 

 

negyedévente 

 

 

havi 

október-június 

aktuálisan 

Írásbeli/szóbeli 



Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzést végzi 
Határidő/időtartam 

/gyakoriság 

Az ellenőrzés 

formája 

- rendezvényeken 

való részvétel 

A gyermekek egyéni 

nyomonkövetési 

rendszere 

Óvodavezető, 

Igazgató 
félévente Írásbeli/szóbeli 

Pedagógiai 

mérések lebonyolítása, 

feldolgozása 

 

Óvodavezető,  
félévente, szükség 

szerint 
Írásbeli/szóbeli 

Gyermeki hiányzások, 

mulasztások vezetése 

Óvodavezető 

Szakmai 

munkaközösségvezető 

Minden hónap 10-ig 
Dokumentumelemzés/ 

írásban 

Foglalkozási termek 

rendje, tisztasága, aktuális 

dekorációja 

Óvodavezető 

 

Folyamatos/ napi- 

heti 

rendszerességgel 

Írásbeli/szóbeli 

Az étkeztetés rendje 
Óvodavezető 

 

Folyamatos/ 

napi 

rendszerességgel 

Írásbeli/szóbeli 

A gyermekek 

egészségvédelme 

Óvodavezető, 

Igazgató 

Gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatos írásban 

Gyermek és 

ifjúságvédelmi munka 

Óvodavezető, 

Igazgató 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Félévente 1x 

Dec.20-ig, ápr.30-ig 
Írásbeli/szóbeli 

GAZDÁLKODÁS, ÜGYVITEL 

Tanügyi nyilvántartások Óvodavezető, 

Igazgató 
Félévente 1x Írásban/szóban 

Az épületek állaga Igazgató, 

Gazdaságvezető 

Óvodavezető 

Évente 1x Írásban/szóban 

Eszközök, bútorok, 

berendezések állaga 

Óvodavezető, 

Igazgató 

Gazdaságvezető 

Évente 1x Írásban/szóban 

 

Önértékelési és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok az óvodai intézményben 

Cél: a kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása alapján elkészült fejlesztési tervek megvalósítása 

pedagógusi, vezetői és intézményi szinten 

Feladat:  

 A jogszabály által előírt önértékelési feladatok időarányos elvégzése, dokumentálása/erősségek, 

fejlesztendő területek az óvodapedagógus, az óvodai intézmény, és az óvodavezetői szinten egyaránt 

 Felkészülés a tanfelügyelet által kijelölt feladatok megvalósításának ellenőrzésére 

 Az intézményi teljesítményértékelési rendszer bevezetése 

 Önértékelési csoport átszervezése 

 Felkészülés tanfelügyeleti látogatásra, minősítési eljárásra 



Feladat/tevékenység Módszer Felelős Résztvevők 
 

Idő 

Dokumentu

m 

Önértékelési csoport 

szervezése 
megbeszélés 

Óvoda 

vezető 

Önértékelési csoport 

tagjai 

okt. 
munkaterv 

Óvodai Önértékelési csoport 

éves tervének elkészítése 
dok. készítés 

Óvoda 

vezető 

önértékelési csoport 

tagjai 

szept. 
munkaterv 

Óvodai Önértékelési csoport 

éves tervének megvalósítása 
dok. készítés 

Óvoda 

ped-ok 

önértékelési csoport 

tagjai 

szept. 

okt. 

nov. 

munkaterv 

Óvodai intézményi 

tanfelügyelet által kijelölt 

feladatok időarányos 

elvégzése 

dok. 

vizsgálat,  

dok. készítés 

Óvoda 

vezető 
Óvodapedagógusok 

szept. 

okt. 

nov. 
 

 

Beóvodázás 

Cél: Olyan beóvodázási terv készítése, amely a fenntartó által meghatározott létszámot alapul véve reális 

csoportlétszámot eredményez az esélyegyenlőség elve, a Köznevelési Törvény és a Református Közoktatási 

Törvény elve együttesen érvényesül 

Feladat: 

 Óvodanyitogató foglalkozások szervezése 

 Az óvodában folyó szakmai munka bemutatása 

Feladat/tevékenység Módszer Felelős Résztvevők     Idő Dok. 

A gyermekek adatainak, 

nyilatkozatainak aktualizálása, 

csoportdokumentációk  

felfektetése; nyilatkozatok az 

ingyenes étkeztetéshez 

Inf. 

gyűjtés 

Óvodapeda

gógusok, 

óvodavezet

ő 

 

érintett 

pedagóguso

k 

szept. Csoportdokume

ntációk 

csoportnapló 

felvételi- 

mulasztási 

napló; 

nyilatkozatok 

Az újonnan érkező gyermekek  

folyamatos fogadása 

egyeztetés

, 

tájékoztat

ás 

Érintett  

óvodapedag

ógusok, 

óvodavezet

ő 

Új 

gyermekek 

szülei 

szept.- 

jún. 
Jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

Beóvodázási folyamatok 

tervezése,  

irányítása 

feladat-és 

időterv 

Óvoda 

vezető 

Óvodapeda

gógusok 

szept.-

jún.  

Óvodanyitogató 

megszervezése a leendő 

óvodások és 

szülei számára 

dokument

um 

készítés, 

játékos 

foglalkozá

sok 

 

Óvodavezet

ő 

Óvodapeda

gógusok 

szülők 

szept.- 

febr. 

Plakátok 

meghívók 

Jelenléti ívek 

Óvodai beiratkozás 

figyelemmel kísérése 

dokument

um 

készítés 

óvodavezet

ő 

fenntartó, 

iskolavezet

és, 

szülők 

szept.- 

jún. 
Beíratási napló 



 

Óvodai pedagógiai, szakmai folyamatok 

Hit-és erkölcsi nevelés 

Cél: 

 a megalapozott és kialakított értékek, szokások továbbfejlesztése, megszilárdítása, 

 a református keresztyén élménypedagógiai módszerek külső-belső továbbképzésen történő 

megismerése, alkalmazása a nevelőmunka során, 

 templomi alkalmakon történő részvétel erősítése. 

Feladat: 

 belső továbbképzések szervezése, 

 kihelyezett gyermekistentiszteleti alkalmak szervezése. 

 

Feladat/tevékenység Módszer Felelős Résztvevők 

Hittan foglalkozások foglalkozás Butyka Béláné gyermekek/Óvodapedagógusok 

Gyermekistentiszteleti 

alkalmak 
Istentisztelet Csoportvezetők 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

szülők 

Istentiszteleti 

alkalmak 
Istentisztelet Dolgozók Dolgozók 

 

Az óvodai tevékenységek tervezése óvodapedagógusi szinten 

 

Cél: a szabályzóknak megfelelő, különböző szinten működő tervezés segítségével, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő stratégia kialakítása, végrehajtása 

 

Feladat: 

 a különböző szintű tervek alapos, átgondolt elkészítése 

 a nevelési év/félév során a tervek korrekciója, reflektálá 

Feladat/tevékenység Módszer Felelős 
Résztvevő

k 

Dokumentu

mok 

Nevelési tervek 

elkészítése 

 

 

 

 

egyeztetés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

Óvoda 

pedagógus

ok 

Csoportnapló

k, nyári terv- 

nagycsoporto

s naplóban 

Tevékenységi tervek 

készítése 

tapasztalatszer

zés, 

tevékenységbe 

ágyazott 

tanulás 

Óvoda 

pedagógus

ok, 

óvodavezet

ő 

Óvoda 

pedagógus

ok, 

gyermekek 

Tevékenységi 

tervek, nyári 

terv-

nagycsoporto

s naplóban 

Közlekedj biztonságosan 

c. projekt beépítése 
projekt 

Óvodapeda

gógusok/Ó

vodavezető 

Óvoda 

pedagógus

ok/gyerme

kek 

 

A gyermekek egyéni Mérések, Óvoda Óvoda Fejlődési 



Feladat/tevékenység Módszer Felelős 
Résztvevő

k 

Dokumentu

mok 

fejlődésének nyomon 

követése (folyamatos, 

rögzítés 2 alkalommal 

(kiscsoport – 1. alk. 

október) 

megfigyelések 

elemzése 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

napló 

Nyílt napok bemutató 

Óvoda 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

Óvodapeda

góógusok/

gyermekek

/Szülők 

Meghívók, 

plakát 

Fogadóórák megtartása 
Inf. átadás, 

beszélgetés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

szülők 

Gyerekekről 

vezetett 

egyéni 

feljegyzések, 

aláíróív 

Szülői értekezletek 

megtartása –  

Inf. átadás, inf. 

gyűjtés 

Csoport 

óvodapeda

gógusai, 

óvodavezet

ő 

Szülők 

Jelenléti ívek, 

jegyzőkönyve

k 

A folyosó és a 

csoportszobák dekorálása 

az évszakok, ill. az 

egyházi ünnepköröknek 

megfelelően 

megbeszélés, 

anyaggyűjtés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

Óvodapeda

gógusok 

Hirdetések, 

plakátok a 

faliújságokra 

A gondozási feladatok, 

nevelési területek 

gyakorlati 

megvalósítása a diff. 

bánásmód 

figyelembevételével 

Segítségnyújtá

s, ellenőrzés, 

értékelés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

gyermekek 
Nevelési 

tervek 

A rendszeres óvodába 

járás dokumentálása 
dok készítés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

gyermekek 

Felvételi és 

mulasztási 

napló, 

jelenléti óra 

szerinti 

nyilvántartás 

Félévi értékelések 

elkészítése 

elemzés, 

értékelés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

Óvoda 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

csoportnaplók 

Év végi értékelések 

elkészítése 

 

elemzés, 

értékelés 

Óvoda 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

Óvoda 

pedagógus

ok 

óvodavezet

ő 

csoportnaplók 

Gyermekvédelmi 

feladatok elvégzése 
Inf. átadás 

Gyermekv

édelmi 
 

Gyermek 

védelmi 



Feladat/tevékenység Módszer Felelős 
Résztvevő

k 

Dokumentu

mok 

felelős: 

Rúderné 

Kapás 

Anita 

Óvoda 

pedagógus

ok, 

óvodavezet

ő 

naplók 

Statisztika elkészítése 
adatszolgáltatá

s 

óvodavezet

ő 
 statisztika 

 

Külső és belső mérések, a gyermekek fejlődésének nyomon követése 

 

Cél: A gyermeki készségek fejlődésének követése 

Feladat: Fejlesztési feladatok meghatározása, fejlesztési tervek készítése, a szülők tájékoztatása 

 

                                                    Óvodai mérési naptár 

Feladat/ 

tevékenység 
Módszer Felelős Résztvevők 

Idő Feladatok a mérési 

eredmények alapján  

„Szól.e” és 

„KOFA” szűrések 

vizsgálatok nagy 

csoportosoknak, kis 

csoportosoknak 

mérés 

JNSZ 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgála

t 

Törökszentm

iklós 

nagycsoportoso

k, 

kiscsoport 

szept, 

okt. 

Logopédiai 

fejlesztés 

DIFER – mérés – 

középső, és 

nagycsoport 

mérés 

Középsős-, 

és 

nagycsoporto

s 

óvodapedagó

gusok 

Középsősök, 

nagycsoportoso

k 

okt. 

Tudatos, egyéni 

fejlesztések 

tervezése 

Kiscsoportosok 

mérése - bemenet 
mérés 

Kiscsoportot 

vezető óvoda 

pedagógusok 

gyermekek 

nov. Nevelési és 

tevékenységi tervek 

készítése, diff. 

fejlesztés tervezése 

Neveltségi szint 

mérése 

megfigyelé

s 
Óvoda 

pedagógus 

Az óvodába 

való bekerülés 

utáni 3. 

hónapban és 

kimenetkor 

dec.-

máj. 

Kimenet: 

tapasztalatok 

rögzítése, átadása 

(óvoda-iskola 

átmenet) 

Szociometria mérés 
Csoportvezet

ő 

kis-középső-

nagycsoport 

jan.-

máj. 
 



Feladat/ 

tevékenység 
Módszer Felelős Résztvevők 

Idő Feladatok a mérési 

eredmények alapján  

A mérési 

eredmények alapján 

– szükség szerint – 

egyéni fejlesztési 

tervek készítése, 

megvalósítása; 

különös 

figyelemmel az 

óvodában maradt 6 

évesekre 

elemzés, 

értékelés 
óvoda 

pedagógusok 

érintett 

gyermekek 

okt.-

máj. 

egyéni fejlesztési 

tervek; heti 

terv 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok a 

nagycsoportosoknál 

(szükség szerint) 

mérés 

nagycsoporto

s óvónők 

JNSz 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgála

t 

Törökszentm

iklós 

nagycsoportoso

k 

dec. 

Kimenet: 

tapasztalatok 

rögzítése, átadása 

(óvoda-iskola 

átmenet) 

Szülők 

tájékoztatása a 

gyermek iskolába 

járás alóli 

mentesítéséről 

tájékoztatás 

Nagycsoport

ot vezető 

óvodapedagó

gusok 

Óvodapedagóg

usok, szülők 

dec. 

OH honlap 

Szülők 

tájékoztatása a 

gyermek 

fejlődéséről 

tájékoztatás 

(szülői 

értekezlet, 

egyéni 

beszélgetés

) 

Óvodapedag

ógusok 

Óvodapedagóg

usok 

szülők 

szept. 

jan. 

máj.  

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről 

a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.(...) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - 

szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

javaslatokat.” 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése a pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően történik, a „Fejlődés nyomonkövetése” című átdolgozott, kiegészített dokumentumban kerül 

rögzítésre, az adott nevelési évben 2 alkalommal, a féléves nevelési tervek értékeléséhez, ill. készítéséhez 

kapcsolódóan.  



Ezen eredmények alapján történik a féléves nevelési tervek elkészítése, az egyéni fejlesztési területek 

meghatározása.  

Továbbra is működik a gyermekcsoport megosztása csoporton belül a két óvodapedagógus között minden 

csoportban. Ez megkönnyíti a differenciált egyéni képességfejlesztést, az egyéni bánásmód elvének 

alkalmazását, a fejlődés nyomon-követését, a megfigyelést és annak adminisztrációját. 

A nevelési év végén összesítés készül az egyéni és a csoport szintű fejlődés kimutatására vonatkozóan, 

amely csatolandó dokumentum az óvodapedagógusok év végi beszámolójához. 

Egyéni nyomonkövetés 

Feladat/tevékenység 
Tartalom/ 

Módszer 
Felelős Résztvevők 

Idő 
Dokumentu

mok  

Anamnézis lap szülők 

általi kitöltése az új 

gyermekekről 

A gyermekek 

fejlődésével és 

szokásaival 

kapcsolatos 

ismeretek 

A csoportok 

óvodapedagógus

ai 

 

Óvoda 

pedagógus, 

szülő 

szept. 

Anamnézis 

lap 

Nevelési 

tevékenységtervek 

értékelése, reflexiója 

Fejlődés 

eredményei illetve a 

fejlesztési feladatok 

A csoportok 

óvodapedagógus

ai 

 

Óvoda 

pedagógus 

dec., 

ápr. Tevékenység

tervek 

Tanköteles korú 

gyermekek 

képességfelmérő teszt 

A felmérő lap 

kiértékelése 
Csoportvezető 

Óvoda 

pedagógus 

nov. 

Felmérő lap 

Tanköteles korú 

gyermekek szüleinek 

tájékoztatása az 

iskolába járás alóli 

felmentésről 

Tájékoztatás Csoportvezető 

Óvoda 

pedagógus, 

szülő 

nov. 

OH dok. 

Értelmi-beszéd-hallás-

látás-mozgásfejlődés 

eredménye, féléves 

értékelés, szülők 

tájékoztatása 

Adatokkal feltöltött 

fejlődési napló 

alapján kitöltött 

értékelőlap 

A csoportok 

óvodapedagógus

ai 

 

Óvoda 

pedagógus, 

szülő 

jan.,  

máj. 

Értékelőlap 

Bejegyzés a gyermeki 

fejlődést nyomon 

követő Egyéni 

fejlődés naplóba 

A fejlődés tartalmi 

elemei 

A csoportok 

óvodapedagógus

ai 

 

Óvodapeda

gógus 

jan. 

máj 
Egyéni 

fejlődési 

napló 

 

A különleges ellátásra szoruló gyermekek megsegítése 

Cél:  

 a fejlődésben elmaradt területek felzárkóztatása, 

 az egyéni sajátosságokra épülő, de életkornak megfelelő terhelést biztosítása a fejlesztésben 

 a gyermek fejlődésének önmagához mérése  

 óvodapedagógusi kompetenciák erősítése   

Feladat: 

 egyéni fejlesztési tervek készítése és a fejlesztések megvalósítása 



 SNI-s gyermek fejlesztése gyógypedagógus bevonásával, Btmn-s gyermek fejlesztése 

fejlesztőpedagógus bevonásával 

 a tapasztalatok, fejlesztési lehetőségek megbeszélése, egyeztetés az óvodapedagógussal, 

egyéni, differenciált foglalkozás a csoportokban 

 óvodapedagógusok belső ill. egyéni képzésének szervezése, támogatása 

 

Feladat/tevékenység Módszer Felelős Résztvevők 

 

Idő 
Dokumentum

ok 
 

„Szól.e” és „KOFA” 

szűrések vizsgálatok 

nagy csoportosoknak, kis 

csoportosoknak, 

szülők tájékoztatása a 

mérés eredményeiről 

mérés 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Törökszentmiklós 

nagycsoportoso

k, 

kiscsoport 

szept

. 

okt. 

 

 

 

 

 

Logopédiai  

fejlesztési 

napló 

DIFER – mérés – 

középső, és nagycsoport 
mérés 

Középsős-, és 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Középsősök, 

nagycsoportoso

k 

okt. Tudatos, 

egyéni 

fejlesztések 

tervezése 

Kiscsoportosok mérése - 

bemenet 
mérés 

Kiscsoportot vezető 

óvodapedagógusok 
gyermekek 

nov.- 

máj. 

Nevelési és 

tevékenységi 

tervek 

készítése, diff. 

fejlesztés 

tervezése 

A mérési eredmények 

alapján – szükség szerint 

– egyéni fejlesztési 

tervek készítése, 

megvalósítása; különös 

figyelemmel az 

óvodában maradt 6 

évesekre 

elemzés, 

értékelés 
óvodapedagógusok 

érintett 

gyermekek 

márc

. 

egyéni 

fejlesztési 

tervek; heti 

terv 

Szülők tájékoztatása: 

felterjesztés szakértői 

vizsgálatra 

tájékoztat

ás 
Óvodapedagógus 

érintett 

gyermek 

középső-nagy 

csop. 

 

 

 

A 2022-23. nevelési évben érintett gyermekek: 2 fő BTMN (szeptember 15.-ig) 

Tehetséggondozás az óvodában 

Cél:  

 A gyermek két éves megfigyelésén alapuló, kiemelkedő, ígéretes egyéni adottságainak fejlesztése az 

iskolába kerülésig 

 A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális 

fejlesztése 



 a tehetségígéretek elkallódásának megelőzése, az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló 

képességeket felismerése 

 A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek további gondozása 

 Az iskolai tehetséggondozásra történő alapozás 

 

Feladat: 

 Tehetségjegyek felismerése, tehetségterületek behatárolása 

 Lehetőségek felkínálása, érzelmi alapok lerakása 

 A gyermekek komplex ismeretekhez történő juttatása 

 A tehetségfejlesztés megalapozása 

 A program működésének felülvizsgálata 

 

 

Tehetségműhelyek (nagy csoport) 

 

Tehetségterületek Műhely neve Műhelyvezető 

Gyakoriság 

(lehetőség 

szerint) 

Helye 

Testi - kinesztetikus 

tehetség-terület  

sport játékok 

„Mocorgó” 
Csényi Márk 

Gábor 

októbertől heti 1 

alkalom 

(30 perc) 

Tornaszoba 

Testi - kinesztetikus – 

zenei tehetség-terület  

 

1. gyermek(nép)tánc 

 

2. zenei tehetségterült 

„Eszterlánc” 

„Zenebona” 

1. Molnár Anette 

 

2.Lászlóné Pató 

Klára/ Tóth-Pál 

Józsefné 

Tornaszoba 

Térbeli - vizuális 

tehetségterület 

„Népi 

kismesterségek” 
Molnár Anette Fejlesztő szoba 

Természeti és Logikai 

(„Bee boot”) 

tehetségterület  

  

Fürkész -„Robi 

Ovi” 
 Réti Gizella 

Óvodai 

foglalkoztató 

Készség- és 

képességfejlesztő 

műhely 

„SuliMóka” 

Alsós Tanítók 

Nagycsoportot 
vezető 
óvodapedagógusok 

2023. Március, 

Április, Május 

Havi 

1alkalom/30perc 

Óvodai 

foglalkoztató/iskola 

Óvodai angol nyelv „Ovi Angol” szervezés alatt  
Óvodai 

foglalkoztató 

 

 További Műhelyeink  

 

Műhelyterületek Műhely neve Műhelyvezető 

Gyakoriság 

(lehetőség 

szerint) 

Helye 

Korrekciós-Prevenciós 

Torna 
Gyógytestnevelés Varga Tímea 

októbertől heti 

1 alkalom 

(30 perc) 

Tornaszoba 

 

Vízhez szoktatás 

Vizi Manók 

(Nagycsoportosok) 

szervezés alatt 

Június utolsó 2 

hete 

naponta/30perc 

Uszoda/Városi 

strand 



 

Műhelyterületek Műhely neve Műhelyvezető 

Gyakoriság 

(lehetőség 

szerint) 

Helye 

10 alkalom 

 

A szülőkkel és a külső partnerekkel való kapcsolattartás 

 

Cél:  

 A szülők és partnerek tájékoztatásának és véleményezési lehetőségeinek biztosításával, annak 

folyamatosan felülvizsgálatával, és visszacsatolásával az óvodai pedagógiai munka fejlesztése. 

 Szakmai együttműködés kialakítása, fejlesztése az óvodában folyó fejlesztő-nevelő munka 

hatékony megsegítése érdekében. 

 

Partner 
Kapcsolattartás 

módja 
Kapcsolatépítés fejlesztése Felelős 

Törökszentmiklósi 

Református 

Egyházközség 

Presbitériuma/ 

fenntartó 

Igényfelmérés, 

tájékoztatás, 

beszámoló 

 

Tájékoztatás a működésről 

Intézményvezető 

Óvodavezető 

 

Református 

Pedagógiai Intézet 

 

Tájékoztatás 
Szakmai szolgáltatás Óvodavezető 

Bethlen Gábor 

Általános Iskola 

Folyamatos 

együttműködés 

Közös programok 

Szakmai együttműködés 

Tájékoztatás 

Suli-Móka 

Intézményvezető 

Óvodavezető 

Alsós mkv., 

megbízott tanítók 

Székács Elemér 

Református 

Gimnázium 

Folyamatos 

együttműködés 

Közös programok: tangazdaság, 

pékség stb. 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

 

Botlik Erzsébet 

Református Idősek 

Otthona 

Folyamatos 

együttműködés 

Közös programok: Idősek napja, 

Advent, Anyák napja 

Óvodavezető, 

Óvodapedagógusok 

Törökszentmiklósi 

Családsegítő 

Központ 

Közös 

együttműködés 

egyedi esetekben 

Szakmai munka, 

esetmegbeszélések 

jelzőrendszer működtetése 

Tájékozódás és tájékoztatás, 

közös családlátogatások 

Óvodavezető, érintett 

óvodapedagógus, 

gyermek-és 

ifj.védelmi felelős 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Törökszentmiklósi 

Tagintézménye 

Folyamatos 

együttműködés 

Szakmai együttműködés, a 

fejlesztőmunka megsegítése 

Iskolaérettség, egyéb 

pszichológiai, gyógypedagógiai 

vizsgálatok 

Óvodavezető 

Fejlesztőpedagógusok 

JNSZ Megyei 

Szakértői Bizottság 
Eseti kapcsolattartás 

Szakmai együttműködés, a 

fejlesztőmunka megsegítése 

Felterjesztések 

Óvodavezető 

Fejlesztőpedagógusok 

Egészségügy: 

védőnő, 

gyermekorvos 

EGYMI 

Folyamatos 

kapcsolattartás, 

eseti együttműködés 

 

Tisztasági ellenőrzések, szükség 

szerint orvosi vizsgálat az 

iskolaérettség eldöntéséről 

Óvodavezető 

Óvodapedagógusok 

MATEHETSZ 
Közös 

együttműködés 
Továbbképzések Intézményvezető 



Partner 
Kapcsolattartás 

módja 
Kapcsolatépítés fejlesztése Felelős 

Szülői Szervezet 
Évente legalább 

kétszer, aktuálisan 

Tájékoztatás 

 

Intézményvezető 

Óvodavezető 

Szülők 
Folyamatos, eseti és 

szervezett módon 
munkaterv szerint 

Óvodavezető 

Óvodapedagógusok  

Törökszentmiklósi 

Ipolyi Arnold 

Műveődési Központ, 

Könyvtár 

Programokon való 

részvétel, könyvtári 

foglalkozások 

Rendezvények, 

pályázatok 

munkaterv szerint 

csoportszinten tervezetten 

Óvodavezető 

Óvodapedagógusok 

Kodály Zoltán 

Zeneiskola 

Koncertek, 

előadások látogatása 
munkaterv szerint 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Apáról Fiúra 

Egyesület 
műhelymunka munkaterv szerint 

Intézményvezető 

Óvodavezető 

Helyi médiák 
Főigazgatói 

engedéllyel 
 óvodavezető 

Törökszentmiklós 

város nevelési és 

oktatási intézményei 

kapcsolattartás 

továbbképzések 

szakmai fórumok 

rendezvények 

Intézményvezető 

Igazgatótanács 

lelkészei és igazgatói 
kapcsolattartás  Intézményvezető 

 

Szakmai együttműködés a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ –  

Bethlen Gábor Általános Iskolával 

Feladat/ 

tevékenység 
Módszer Felelős Résztvevők Idő Dokumentumok 

Alsós munkaközösséggel 

szakmai együttműködés 
egyeztetés Óvodavezető 

Óvoda- 

pedagógusok 

tanítók 

szept. 

 

együttműködési terv 

Iskolanyitogató 

 

Szakmai együttműködés – 

tanítónők meghívása 

munkaterv szerint 

hospitálás, 

elemzés, 

tapasztalat- 

csere 

Óvodavezető 

Óvoda- 

pedagógusok 

tanítók 

nov. 

febr. 

ápr. 

Jelenléti ív 

Iskolai nevelőtestület 

meghívása óvodai 

programjainkra 

egyeztetés 

Óvoda- 

pedagógusok, 

óvodavezető 

Pedagógusok, 

gyermekek 

szept. 

febr. 

máj. 

jún. 

Jelenléti ív 

Iskolai beíratás 

figyelemmel kísérése 
adatelemzés 

Óvoda- 

pedagógusok 

óvodavezető 

Nagycsoportos 

óvoda- 

pedagógusok 

febr. 

Felvételi, mulasztási 

naplók 

Óvodai 

szakvélemények 

 

Szakmai együttműködés a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ –  

Székács Elemér 

Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal 

Feladat/ 

tevékenység 
Módszer Felelős Résztvevők Idő Dokumentumok 



Kirándulás a 

Tangazdaságba 
egyeztetés Óvodavezető 

Óvoda- 

pedagógusok,  

Pedagógusok, 

gyermekek 

idősza

kos 

 

együttműködési terv 

 

 

Kirándulás 

Kunszentmárton- 

Madárfigyelő napok 

egyeztetés 

Óvodapedagó

gus/Óvodavez

ető 

„Fürkész” 

tehetség 

műhely 

vezetője, 

gyermekei, 

Okt.01

. 
Jelenléti ív 

Iskolai nevelőtestület 

meghívása óvodai 

programjainkra 

egyeztetés 

Óvoda- 

pedagógusok, 

óvodavezető 

Pedagógusok, 

gyermekek 

szept. 

febr. 

máj. 

jún. 

Jelenléti ív 

 

Az óvoda nyitvatartási ideje 

A foglalkozások megszervezése a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően történik, eleget téve a 

gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához 

igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. 

  

Az intézmény óvodája hétköznapokon 6.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. 6,00-tól 7,00-ig dajkai felnőtt 

felügyelet, azt követően óvodapedagógusi felügyelet biztosított. A gyermekek beérkezésének legkésőbbi 

időpontja 8.00. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással történik. 

Óvodai szünet időpontja 

A nyár folyamán az óvodában 1-4 hét a takarítási szünet, úgy, hogy az igénylők számára folyamatosan 

biztosítani kell a Szent Kristóf katolikus óvodában a gyermek ellátását. A zárva tartás időpontjáról 2022. 

február 15-ig a szülők értesítése szükséges. 

A foglalkozások rendje  

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2022. szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan 

történik.  

A nyári hónapok alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek 2023. 

08. 31-ig 

 

Az óvodai nevelői közösség tagjai, beosztásuk 

 

 Óvodapedagógusok Dajkák 

Csillag/ kis csoport 

Rúderné Kapás Anita 

Patóné Fülöp Judit 

(pedagógiaiasszisztens) 

Bacsa Sándorné 

Halacska/kis-középső 

csoport 

Varga Tímea 

Réti Gizella 

Koncz Attiláné 

Királyné Balogh Andrea 

(kis.alk.) 

Bárányka/nagy csoport 

Lászlóné Pató Klára 

Tóth-Pál Józsefné 

Csényi Márk Gábor 

Szarvák-Szűcs Erzsébet 

óvodavezető Varga Tímea  

 

Programok és események 



Tervezett program Felelős Időpont Résztvevők 

Szülői értekezletek 

mindhárom 

csoportban 

Adatlapok, szülői 

nyilatkozatok 

egyeztetése 

Óvodavezető, óvodapedagógusok 
aug. vége- 

szept. eleje 

Óvodaped.-ok, 

szülők 

Mihály napi vásár 

hete (kirándulás, 

almaszüret, 

piaclátogatás, 

vásározás, kézműves 

délelőtt 1.a-b 

osztályokkal, 

tanítókkal) 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata. 

2022.szept.29. 
Gyermekek 

szülők 

Magyar népmese 

napja 
Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata. 

2022.szept.30. 
Gyermekek, 

szülők 

Idősek napja  

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata. 

       

2022.okt.01. 

nagycsoportosok 

Állatok világnapja Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata. 

2022.okt.04. gyermekek 

Reformáció ünnepe Hitoktató 
  2022.okt. 25. Óvodaped.-ok 

gyermekek 

Márton nap  

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata. 

       

2022.nov.5-

11-ig 
Óvodaped.-ok 

gyermekek 

Mikulás várás Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

középsős 

óvodapedagógusok 

feladata. 

2022.dec.05-

09-ig 

gyermekek 

Karácsony hete 
Karácsonyi projekt 

Óvodapedagógusok 

 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

2022.december  

1-3. hete 

 

 



Tervezett program Felelős Időpont Résztvevők 

adventi kézműves 

délután a szülőkkel, 

mézeskalácssütés a 

csoportokban, 

ajándék készítés a 

családoknak, 

időseknek, 

zeneiskolások 

hangszeres koncertje, 

pásztorjáték a 

nagycsoportosokkal 

teendők 

koordinálása a 

középsős 

óvodapedagógusok 

feladata 

 

 

Gyermekek 

szülők 

Farsang hete 
kézműves délután a 

szülőkkel, 

hagyományőrző bál, 

táncház, otthon 

készített jelmezekbe 

való beöltözés, 

jelmezes felvonulás, 

fánksütés-farsangi 

lakoma, fényképezés, 

téltemetés 

Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

középsős 

óvodapedagógusok 

feladata 

   2023. febr. 

Gyermekek 

szülők 

Gergely- járás 

(nagycsoportosok 

látogatása az 

iskolában) 

Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 

 

 2023.márc. 

gyermekek 

Márc. 15. Óvodapedagógusok 
2023.márc. 2. 

hete 
gyermekek 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2023.márc.22. gyermekek 

Virágvasárnap 

 
Butyka Béláné 

2023.március 

28. 
gyermekek 

Húsvét - kézműves 

délután 

 a szülőkkel, az 

Apáról Fiúra 

egyesület 

közreműködésével 

Molnár Anette 

Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata 

2023.április 

Gyermekek 

szülők 

Föld napja/hete 

 
Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

feladata 

2023.április 

17-21-ig 

gyermekek 

Anyák napja Óvodapedagógusok 
május első 

hete 

Gyermekek 

szülők 

Madarak, fák napja Óvodapedagógusok május 2. hete gyermekek 

Gyermekhét/Apák 

napja 
Óvodavezető 

Az Ünnepkörrel 

kapcsolatos 

teendők 

koordinálása a 

kiscsoportos 

május utolsó 

hete 
Gyermekek 

szülők 



Tervezett program Felelős Időpont Résztvevők 

óvodapedagógusok 

feladata 

Pünkösd 
óvodapedagógusok 

Molnár Anette 

június 1. hete óvodapedagógusok 

 

Évzáró, 

nagycsoportosok 

búcsúztatása 

Óvodapedagógusok 

óvodavezető 

június 1. hete 
Gyermekek 

szülők 

 

Egyéb, óvodán kívüli rendezvények, események 

Tervezett program Felelős Időpont Résztvevők 

Színházlátogatás (lehetőség szerint) 

Nagycsoportos, 

középsős   

óvodapedagógusok 

lehetőség 

szerint 

gyermekek 

Zeneiskolai hangverseny a zeneiskolában 
Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 
nagycsoportosok 

Könyvtárlátogatás 

Nagycsoportot 

vezető 

óvodapedagógusok 

nagycsoportosok, 

könyvtáros 

Kirándulás (projektnap) Óvodapedagógusok gyermekek 

Kerti munka Óvodapedagógusok gyermekek 

Megfigyelések, tapasztalatszerző séták 

szervezése 
Óvodapedagógusok gyermekek 

 

A nevelési év munkarendje 

 

Időpont Téma Megjegyzés 

2022.08.24.  

14.00 óra 

Alakuló értekezlet 

 

 

2022. 09. 01. A nevelési év első napja  

2022.10.28-nov.07. 

Iskolai őszi szünet – az 

óvoda igény szerint 

ügyeletet biztosít  

Az őszi szünet előtti utolsó nevelési nap 

október 28. péntek 

Az őszi szünet utáni első nevelési nap 

november 07. hétfő 

2022.október 15 

(szombat) 
Áthelyezett munkanap  

Október 31. pihenőnap miatt. 

Igény szerinti ügyelet biztosított 

2022.11.07. 

Óvodai szakmai nap: 

Mérőanyagok gyűjtése, 

rendszerezése, jó 

gyakorlatok átadása, 

megismertetése 

 

1. nevelés nélküli munkanap, Igény szerint 

dajkai ügyelet biztosított 

2022. 12.21.- 

2023.01.03. 

Téli szünet- az óvoda  

ZÁRVA tart 

A szünet előtti utolsó nevelési nap december 

21. szerda. A szünet utáni első nevelési nap 

2023.01.03. kedd. 



Időpont Téma Megjegyzés 

 

2023.01.30. 

Félévi értekezlet- igény 

szerint dajkai ügyelet 

biztosított 

 

2. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 

biztosított 

2023.02.  

Óvodai szakmai nap 

Hitéleti nevelés, belső 

továbbképzés 

 

3. nevelés nélküli munkanap,dajkai ügyelet 

biztosított 

2023.04.05-04.12. 

Tavaszi szünet-az óvoda 

igény szerint ügyeletet 

biztosít 

Tavaszi szünet előtti utolsó nevelési nap 

április 05. szerda 

Tavaszi szünet utáni első nevelési nap 

április 12. szerda 

2023.05.10.  

Óvodai szakmai nap 

Nevelőtestületi kirándulás 

 

4. nevelés nélküli munkanap 

2023.06.08.  
Óvodai nevelési év zárása, 

ballagás 
 

2023.06. 16. Évvégi értekezlet 
5. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 

biztosított 

2023.06.16.- 07.07-

ig 

Ügyeleti rend szerinti 

nyitvatartás 

Utolsó nevelési nap június 15.  

Ügyeletet igénylők: Bethlen Gábor Óvodába 

járó gyermekek 

2023.07.10.- 28.-ig 

Nyári ügyeleti rend szerinti 

nyitva tartás 

Ügyelet igény szerint 

Ügyeletet biztosító: Bethlen Gábor Óvoda 

 

- Szent Kristóf Katolikus óvoda 

gyermekei fogadása. 

 

Szükség szerint módosítható 

2023.07.31.- 08.18-

ig 

Nyári ügyeleti rend szerinti 

nyitva tartás 

Ügyeletet biztosító: 

- Szent Kristóf Katolikus Óvoda 

Szükség szerint módosítható 

  első nevelési nap 2023.szeptember 01. 

 

GYERMEKISTENTISZTELETI ALKALMAK 

Időpont Csoport Kísérők              Helyszín/óra 

2022.10.02. 

BÁRÁNYKA 

Lászlóné Pató Klára 

Tóth-Pál Józsefné 

Csényi Márk Gábor 

Szarvák-Szűcs Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

 

Gyülekezeti terem 

Kossuth L.u.114. 

9.00 óra 

2023.01.22. 

2023.05.01. 

2022.10.16. 

HALACSKA 

Varga Tímea 

Réti Gizella 

Koncz Attiláné 

Királyné Balogh Andrea 

2023.02.05. 

2023.04.23. 

2022.11.27. 

CSILLAG 

Rúderné Kapás Anita 

Patóné Fülöp Judit 

Bacsa Sándorné 

2023.02.12. 

2023.04.16. 



 

 

EGYÉB, ÜNNEPI ALKALMAK A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

Időpont Óra Istentiszteleti alkalmak  

2022.08.31. 17.00 Tanévnyitó Istentisztelet Mindenki 

2022.10.28.  
Reformációs Kibocsátó 

Istentisztelet 

Mindenki 

2022.12.21.  Kibocsátó Istentisztelet Mindenki 

2022.12.24. 
 

SZENTESTE Szeretettel 

hívogatunk! 

2022.12.25. 
 

KARÁCSONY I. NAPJA Szeretettel 

hívogatunk! 

2022.12.26. 
 

KARÁCSONY II. NAPJA Szeretettel 

hívogatunk! 

2023.03.31.  
KIBOCSÁTÓ 

ISTENTISZTELET 

Mindenki 

2023.05.01. 10.00 Anyák napja 
Szeretettel 

hívogatunk! 

2023.05.28. 10.00 Konfirmáció  

2023.05.29 10.00 Pünkösd 
Szeretettel 

hívogatunk! 

 

  



1.sz. Melléklet 

 

Óvodai Munkaközösségi terv 

2022/2023. Nevelési év 

Készítette: Lászlóné Pató Klára, Munkaközösség vezető 

 

 

Munkaközösség tagjai: 

 

Név Beosztás/csoport 

Rúderné Kapás Anita Óvodapedagógus/”Csillag” csoport 

Varga Tímea Óvodavezető, óvodapedagógus / „Halacska” csoport 

Réti Gizella Óvodapedagógus / „Halacska” csoport 

Csényi Márk Gábor Óvodapedagógus / „Bárányka” csoport 

Lászlóné Pató Klára Óvodapedagógus, munkaközösségvezető  / „Bárányka” csoport 

Tóth-Pál Józsefné Óvodapedagógus / „Bárányka” csoport 

 

 

 A munkaközösség célja: 
 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

• pedagógiai közösség hatékony együttműködésének támogatásával 

• módszertani kultúra gazdagításával 

Részvétel szakmai innovációban 

• e-napló bevezetésével kapcsolatos feladatok 

• csatlakozás az óvodai e-KRÉTA projekt pilot programjához 

 

A munkaközösség feladata: 

 

• Új pedagógusok beilleszkedésének segítése 

•  Az egymástól való tanulás lehetőségének kihasználása, egymás munkájának megismerése belső 

hospitálási rendszermegvalósításával 

• az óvoda pedagógiai és módszertani egységének közös erősítése 

• Az iskolával való együttműködés az első osztályos tanítók és előző évi/jelenlegi nagycsoportos 

óvodapedagógusok többszöri tapasztalatcseréjével 

• EFOP 3.1.5-16-2016-00001 pályázat fenntartási szakasz megvalósításának támogatása 

 

Módszerek: 

segítés, ellenőrzés, egyeztetés, tapasztalatok megosztása, szakmai konzultáció 

 

Munkaközösségi foglalkozások időterve 

 

Dátum Téma Felelős 

2022. november hó Bemutató foglalkozás / 

Bárányka nagycsoportban 

Foglalkozás elemzése 

Csényi Márk 

Lászlóné Pató Klára 

Tóth-Pál Józsefné 

2023. január hó Bemutató foglalkozás / 

Halacska középső csoportban 

Foglalkozás elemzése 

Varga Tímea 

Réti gizella 

munkaközösségvezető 



2023. április hó Bemutató foglalkozás / Csillag 

kis csoportban 

Foglalkozás elemzése 

Rúderné Kapás Anita 

munkaközösségvezető 

 

 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzési terve 

 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés tartalma Határidő / gyakoriság Ellenőrzés formája 

 

Csoportnapló 

 

Pedagógiai 

nevelőmunka 

dokumentálása 

Befogadási / 

visszafogadási terv / 

értékelés 

 

Féléves nevelési terv / 

értékelés 

 

 

Statisztikai adatok 

 

 

Szervezési feladatok 

 

 

 

2022. szeptember 30. 

 

 

 

2022. október 15. 

2023. január 30 

2023. május 30. 

 

szeptember 30.  

havonta 

negyedévente 

szeptember 

december 

március 

 

 

Dokumentumelemzés 

írásbeli / szóbeli 

 

Felvételi- és mulasztási 

napló 

 

Hiányzások / 

hiányzások igazolása 

naprakész 

dokumentálása 

 

 

 

 

 Aktuális hónap 10-ig 

 

Dokumentumelemzés 

írásban 

 

  



 

 

 
 

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS 

OKTATÁSI KÖZPONT 

 Bethlen Gábor Általános Iskola  

tagintézmény munkaterve a 2022/2023. tanévre 

„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a 

Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt 

akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne 

tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 

magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” 

Pál levele a filippibeliekhez 2: 1-4. 

 

Készítette: Patóné Kazinczy Mariann  

 tagintézményvezető  

 

Kelt:  Törökszentmiklós, 2022. augusztus 31. 

  



 

1. Helyzetelemzés 

1.1. Személyi feltételek  

 

       Nevelőtestület 

(GYAK; PED I; PED II 

Mesterpedagógus) 

ÖSSZESEN 38 fő  

Inaktív 1 fő  

Aktív 34 fő  

Teljes állásban 33 fő  

Részmunkaidős 1 fő   

Óraadó 3 fő  
    

Nevelési - Oktatási 

Munkát Segítők (NOKS) 

ÖSSZESEN 7 fő  

pedagógiai asszisztens 6 fő  

iskolatitkár 

               

1 fő 
    

Technikai dolgozók ÖSSZESEN 29 fő 
    

ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
           

74 
fő 

 

 

1.2. Pedagógiai munka adatai 

Pedagógusok kötött munkaideje – óraszámok, Nkt 62.§.(5) (6) alapján 

A kötött munkaidő részeként, kizárólag az intézményben ellátandó feladatok 

 

- tanítási órák, foglalkozások megtartása, 

- az egyéb foglalkozások (sportkörök, tehetséggondozás, korrepetálás, stb.) megtartása, 

- eseti helyettesítések megtartása, 

- tanulók felügyelete, 

- tantestületi, vezetői értekezleteken való részvétel, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- a pedagógusok ügyeleti, ebédeltetési tevékenysége, 

- az iskolai ünnepségeken, kulturális- és sporteseményeken való részvétel, 

- a törzskönyvek, bizonyítványok kiállítása, 

- az iskolai szertár karbantartása, stb. 

 

A kötött munkaidő részeként, az intézményen kívül is ellátható feladatok 

 

- a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a digitális napló vezetése, bejegyzése, 

- kapcsolattartás a tanulókkal és szüleikkel – pl. digitális formában, közösségi oldalakon, 

- a tanulók teljesítményének értékelése, dolgozatok javítása, 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- a pedagógusjelölt mentorálásával kapcsolatos feladatok, stb. 



TANÍTÁSSAL LE NEM KÖTÖTT MUNKAIDŐ (KRÉTA) /Székács tagintézményben is/ 

KÖTÖTT MUNKAIDŐ NEVELÉSSEL-OKTATÁSSAL LE NEM KÖTÖTT RÉSZÉNEK 

FELVÉTELE 

1. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése 

2. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése 

3. heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének 

segítésével összefüggő feladatok végrehajtása 

4. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő felügyelete 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtás 

6. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása 

7. eseti helyettesítés 

8. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 

9. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése 

10. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása 

11. az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része 

12. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása 

13. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel 

14. a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része 

15. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés 

16. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása 

17. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása 

18. hangszerkarbantartás megszervezése 

19. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei 

közötti utazás 

20. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

21. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 

22. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Ellátandó feladatok – 326/2013. Kr 17.§ (1) – (1a) – (2) szerint részletesen a tantárgyfelosztás 

dokumentumban. 

 



1.3. Vezetői ügyelet rendje - 326/2013. Kr. 26.§ (1)-(2) alapján 

Vezetői fogadóórák: 

Patóné Kazinczy Mariann tagintézményvezető Kedd: 14,00-15,00 

Pappné Tóth Ilona vezetőhelyettes Hétfő:15.00 – 16.00 

 

 

1.4. Az intézmény tanulóinak és osztályainak, csoportjainak év eleji létszámadatai  

 

Telephelyek 
Gyermek/tanulócsoportok 

száma 

Kossuth L. u. 103. alsó tagozat 1-2. évfolyam 4 

Bethlen G.u.1. alsó tagozat 3-4. évfolyam 4 

Bethlen G.u.1. felső tagozat 5-8. évfolyam 8 

Iskolai összes tanulócsoport száma: 16 

 
 

 

 

Felső tagozat 

 

1.a 22 fő 5.a 24 fő 

1.b 21 fő 5.b  29 fő 

2.a 26 fő 6.a  16 fő 

2.b 25 fő 6.b  24 fő 

3.a 26 fő 7.a  25 fő 

3.b 21 fő 7.b  22 fő 

4.a 25 fő 8.a  24 fő 

4.b 22 fő 8.b  23 fő 

Összesen: 188 fő Összesen: 
187 

fő 

A TANULÓK ÖSSZLÉTSZÁMA: 375 fő 

 

Különleges ellátásra szoruló gyermekek/tanulók (folyamatosan változó) 

SNI BTMN 

8 fő 10 fő 

 

 

1.5. Tárgyi feltételek megléte - 20/2012. EMMI r. 2. Melléklete szerint 

  

A következő tanév fontos feladata az orvosi szoba és a könyvtárszoba megújítása. 

 

2. A tanév céljai, kiemelt feladatai 

 

1.2. A fenntartó által megfogalmazott feladatok  

- szoros együttműködés a Törökszentmiklósi Református Egyházközséggel, 

- a szakfelügyeleti látogatás során meghatározott szakmai célok időarányos megvalósítása, 

- az óvodai nagycsoportban az iskolára való felkészítés programelemeinek beépítése a napi 

tevékenységbe,  

- a tanulmányi munka színvonalának megtartása,  

- az iskolai nevelésben az alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztése, 



- a versenyekre való felkészítés további erősítése, 

- az intézményi kommunikáció tudatos szinten tartása fenntartó-iskolavezetés, pedagógus-pedagógus, 

pedagógus-szülő, pedagógus-gyermek/tanuló, 

- a humánerő további stabilizálása, 

- a tervezett, hatékony gazdálkodás biztosítása. 

 
A dolgozóktól való elvárások: 

- a református keresztyén szellemiség iskolai szinten történő képviselete, istentiszteleten való 

részvétel, az egyházközségi tagság felvállalása,  

- a tanórai pontosság, a szakmai munka rendszerességének, az egyéni megnyilvánulásokban a 

mértéktartásnak és a kiszámíthatóságnak a növelése, 

- a munkaközösség-vezetők vezetői feladatainak szakmai erősítése-különösen a szakmai munka 

értékelése területén,  

- az intézményi szakmai elvárások, a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos elvárások, a munkatervi 

feladatok a szabályok közös egyeztetése, a megállapodások, követelmények, házirend következetes 

betartása és tartatása, 

- a tanulókkal való kiemelt foglalkozás, motiváció, értékelés, fejlesztés  

- a munkavállalói fegyelem szinten tartása (pontosság, határidők, egyéb), 

- az intézmény fejlődésének aktív támogatása.  

 

2.2. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján megfogalmazott fő célok és feladatok - 

2011. évi CXC. tv 26.§ (1) és a 20/2012. EMMI r. 7.§ szerint 

9. Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet 

tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez, és alkalmaznak 

különböző cselekvés-formákban. 

10. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. 

11. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját 

keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára is. 

12. A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

13. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek 

az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné 

fontosságával.  

14. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás. 

15. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, projektmunkák/. 

16. A fenntartható, környezettudatoság mellett elkötelezett magatartásra nevelés. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elérését, és a célok 

megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola pedagógusai által 

alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Mivel 

iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 1-12. évfolyamig terjed, ez fokozottan szükségessé teszi az egységes 

cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó 

eszközök, eljárások kialakítását, alkalmazását. 

Hosszú távú célunk, hogy tanulóink környezettudatos állampolgárrá váljanak. Ennek érdekében ki kell 

alakítani diákjainkban 



a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

a környezetért érzett személyes felelősséget, a környezetkímélő magatartást, 

a természeti és mesterséges környezet értékeinek megőrzését, védelmét, 

a környezet sokszínűségének megőrzését, védelmét, 

az egészséges életmód igényét és kialakításának módszereit, 

a környezet védelme világméretű felelősséggel, amely túlnyúlik minden kulturális, ideológiai és földrajzi 

határon. 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése diákjainkban 

ökológiai szemléletmód és gondolkodásmód, 

problémaérzékenység és komplex megközelítés, 

a kreativitás és cselekvő részvétel, 

a segítő együttműködés és alkalmazkodó képesség, 

vitakészség, kritikus véleményalkotás, 

kommunikáció, médiahasználat, 

konfliktuskezelés és megoldás, 

az értékelés és mérlegelés készsége. 

 

2.3. Az előző év tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok valamint 

ezekért tett lépéseink 

 

Egy református iskola legfőbb küldetése, hogy a nevelő-oktató munkájával, a hagyományaival, a közösség 

megtartó erejével, a szülőkkel és a családokkal, valamint az adott gyülekezettel együttműködve a rábízott 

gyermekek képességeinek a kibontakoztatásán munkálkodjon megfelelő módszerekkel. 

 

Fontos, hogy mi pedagógusok ne csak kötelességből járjunk be dolgozni, de szeressük is azt a helyet, ahol a 

napjaink nagy részét töltjük. Ezért fontosnak tartom az olyan szervezett és spontán alkalmakat, amelyek 

alkalmasak arra, hogy megerősítsék a csoport tagjai között a kohéziót, hogy a tagok jobban megismerhessék 

egymást, hogy a kommunikáció és az együttműködés sikeres és hatékony legyen az intézményünkben. A cél 

érdekében kötetlen beszélgetésekre, csapatépítő tréningekre, lelki alkalmakra is szükségünk van, akár egy 

előzetes egyeztetésre is, valamint közvéleménykutatásra, ki mit szeretne, milyen körülmények között, 

milyen kompetenciák megerősítésére, fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy egy református iskola falai 

között is megállja a helyét a tantestületünk. 

 

Részletezve a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák a feladatokat. 

 

3. A tanév rendje, helyi sajátosságok 

 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről alapján történik. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (1)  bekezdés  a),  b), f), p)  és  r)  pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. 

rendelet 66.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem 

el:  

1. A rendelet hatálya  

1. § A rendelet hatálya kiterjed a) – fenntartóra tekintet nélkül – aa) az iskolákra, … 

2. A tanév, a tanítási év  

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell 

megszervezni.  

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,  

a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök)  

és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).  

A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap.  

…. 

 (4) A  tanítási  év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb  évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha 

az  iskola a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 



2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem 

tudja teljes egészében pótolni. Az  iskola indokolt esetben gondoskodik az  elmaradt tananyag 2023/2024. 

tanítási  évben történő feldolgozásáról.  

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges 

feltételeket biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó 

foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a  részvételt a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a  szülő az  iskola 

igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.  

…. 

4. § (1) A  tanítási  év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az  iskolák 2023. január 27-ig értesítik 

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

5. § Ha az  iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az  iskola működtetése nem lehetséges, 

az  iskola igazgatójának jelzése alapján a  köznevelésért felelős miniszter az  érintett iskolában, 

feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet 

rendelhet el.  

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

6. § A tanítási  évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az  általános iskolában, a  fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az  alapfokú 

művészeti iskolában négy, a  nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és 

készségfejlesztő iskolában hét, a  szakgimnáziumban nyolc, az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az  utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – 

a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás 

nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.  

7. § (1) Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek),  

a  szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).  

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),  

a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).  

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda),  

a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). (4)  

Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási  év kezdő és befejező 

napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek 

kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak 

megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.  

… 

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az  iskolák – 

szükség esetén  – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola 

közösen is gondoskodhat.  

4. Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany 

János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése 8. § Az  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése 

alapján az  iskola első  évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.  

… 

 6. A témahetek és a témanap megszervezése 11. § (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 témahetek és témanap 

időpontjai:  

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,  

b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,  

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,  

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, 

témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási 

órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.  

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése  

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:  



a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon a  miniszteri 

rendelet 79.  § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;  

b) a  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában 

a  bemeneti célnyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a  6–

8.  évfolyamon, amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) 

szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;  

c) a  b)  pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  angol vagy 

a  német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a  bemeneti idegen nyelvi mérés a  6. és 

a  8.  évfolyamon, valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, amely a  6. és 

a  7.  évfolyamon a  KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;  

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a  4–5.  évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai 

kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. (2) Az  a)–c)  pont szerinti méréseken a  tanulók két 

mérési napon vesznek részt. A  tanuló az  egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések 

közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és 

az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a  Hivatal által 

meghatározott eljárásrend szerint. A  d)  pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon 

vesznek részt. (3)  

Az  (1)  bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott 

adatokat az  iskolák a  bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a  kimeneti mérések esetében 

2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére. (4) Azok 

az  iskolák, amelyekben a  matematika tantárgyat az  adott nemzetiség nyelvén oktatják, a  (3)  bekezdésben 

szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a  tanulók, akik számára 

a  matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést 

a nemzetiség nyelvén teljesítik. (5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott méréseket az  iskoláknak a  Hivatal 

által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk.  

A  bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A  kimeneti 

mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.  

 

5468 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 128. szám (6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és 

informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök 

alkalmazásával kell lebonyolítani.  

(7) Az  iskolák az  (1)  bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 

legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik 

meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon. (8)  

A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.  

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

továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2022. 

október  14-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 a  pedagógus indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai 

tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  

Az  általános iskolák 2022. október 28-ig a  Hivatal által meghatározott módon jelentik a  Hivatalnak 

az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák 

a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.  

(10) Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények 

a  nyolcadik  évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. 

és 2022. október 10. között megszervezik az  Nkt. 80.  § (1a)  bekezdése alapján, a  pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének 

közvetítésével az  iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a  Hivatal által 

kiadott eljárásrend alkalmazásával.  

A  vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik 

meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

(11) A  2022/2023. tanévben az  Nkt. 80.  §  



(9)  bekezdése és a  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 35.  § (5)  bekezdése alapján, országos 

mérés, értékelés keretében a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–

4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg.  

A  mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt rendszerbe.  

13. § (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

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

mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak 

legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását. (2) Az (1) bekezdés szerinti 

ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg 

a köznevelésért felelős miniszter részére.  

8. Záró rendelkezések 14. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 15. § Ez a rendelet 2024. 

június 1-jén hatályát veszti. Dr. Pintér Sándor s. k 

 
EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN (melyek alkalmából aktuális feladatokat készíthetünk a diákokkal) 

szeptember 30. – A népmese napja 

október 1. – Az idősek világnapja 

október 04. – Állatok világnapja 

október 31. – Takarékossági világnap 

december 3. – Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

január 22. – A magyar kultúra napja 

február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja 

március 22. – A víz világnapja 

április 11. – A magyar költészet napja 

április 22.- A Föld napja 

 

Középiskolai felvételi 

2022. október 20. 

A felvételi tájékoztatókat az iskolák oldaláról letölthetők. 

2022. október 31-ig 

Az összes általános iskola megtartja a felvételiről szóló tájékoztatókat a szülőknek és a diákoknak. 

2022. december 2. 

December 2-ig lehet jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a vizsgát szervező 

intézménynél.  

2022. december 9. 

Eddig a határidőig lehet pályázni az Arany János Tehetséggondozó Programba. 

2023. január 19. 

A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Kollégiumi Programba. 

2023. január 20. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program iskolái megszervezik a találkozást a pályázókkal. 

2023. január 21. 10 óra 

A központi írásbeli felvételi vizsga. felvételi vizsga eredményét is figyelembe veszi a jelentkezők 

rangsorolásakor). 

2023. január 31. 14 óra 



A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja. Ezen azok vehetnek részt, akik január 21-én alapos ok 

miatt, igazoltan nem tudtak elmenni az írásbelire. 

2023. február 1. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz tartozó iskolák megszervezik a találkozást azokkal a 

jelentkezőkkel, akik a pótló írásbeli felvételi vizsgát írták meg. 

2023. február 10. 

Szerzett pontokról információk.  

2023. február 22. 

Jelentkezés a középfokú iskolákba.  

2023. február 27-től március 14-ig 

Szóbeli meghallgatások. 

2023. március 21-22. 

Szükség esetén a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjének változtatása.  

2023. április 28. 

A diákok, a szülők és az általános iskolák megkapják a felvételről vagy az elutasításról szóló 

határozatot a középiskoláktól. 

2023. június 21-23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákban. 

 

3.1. A tanítási napoktól eltérő munkanapok és szünetek tervezése  

Az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében valamint az óvodai nevelési év helyi rendjében kell 

meghatározni 20/2012- EMMI r. 3.§ 2) szerint,  

 

3.1.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása, 

Ssz  Tanítás nélküli munkanapok időpontja Felhasználása  

1.  2022. október 15. (szombat) Pályaorientációs nap 

2.  2023. március 24. Wass Albert Országos Vers- és 

Prózamondó Verseny  

3.  2023. január 30. Félévi értekezlet 

4.  2023. június 14. Diákönkormányzati nap 

 

Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok 

számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti 

abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez 

szükséges időt megteremti. 

Nkt. 30. § (2) Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – 

hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra 

megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több 

összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható. 



(3) A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének 

biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló 

heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt 

követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.  

3.1.2.  A szünetek időtartama, 

Szünet első napja előtti 

utolsó tanítási nap 

Szünet utáni első tanítási nap Szünet megnevezése 

2022. október 28. (péntek) 2022. november 7. (hétfő) őszi szünet 

2022. december 21. (szerda) 2023. január 3. (kedd) téli szünet 

2023. április 5. (szerda) 2023. április 12. (szerda) tavaszi szünet 

 

3.1.3.  Az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

emléknapok, megemlékezések időpontjai 

Megemlékezés Megemlékezés időpontja Felelős 

Az aradi vértanúk (október 6.), 2022. október 6. délelőtt 

iskola színpadán 

14 óra katolikus temető 

városi megemlékezés 

8. b osztály 

Répási Éva 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai (február 25.),  

8.évfolyam tanórai keretek 

között 

A holokauszt áldozatai (április 16.),  8.évfolyam történelem 

tanárok 

A nemzeti összetartozás napja (június 4.) 7. évfolyam  oszf. tört. tanárok 

A március 15-ei nemzeti ünnep 6.évfolyam oszf.  

Október 23-ai nemzeti ünnep 8.évfolyam oszf. 

Reformáció 2022. október 31. hittan mk. vezető 

 

3.1.4.  Ünnepek megünneplésének időpontja (az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó 

ünnepek) 

Ünnepek megünneplésének időpontja Felhasználása  

2022. augusztus 31.  17 óra TROK ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ 

2023. június 17.  Bethlen Gábor Általános Iskola tanévzárója 

Ballagás 

 

 

3.1.5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja, 

Nevelőtestületi értekezletek időpontja Tárgyalt téma  

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 22. 9 óra A 2022-23-as tanév előkészítése 

Nyitó értekezlet 2022. augusztus 29. 9 óra A tanév feladatai 

Havonta vagy az igényekhez és a 

járványhelyzethez igazodva keddenként 

Aktuális témák 

2023. január 30. 9 óra Az I. félév értékelése 



 

 

 

3.1.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap 

tervezett időpontja  
3.1.7.  

Nyílt nap időpontja Meghívottak   Felelős 

2022. október 1. hete óvodapedagógusok Vezetőség 

1. osztály 

osztályfőn

ökei 

2022. november 2-3. hét szülők szaktanárok 

2023. március utolsó hete szülők szaktanárok 

Osztályok/évfolyamok/ 

csoportok 
Szülői ért./fogadóóra 

Téma/ 

megjegyzés 

Időterv 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. évfolyam 
Szülői ért. 2022. 

június 21. 

Első szülői 

értekezlet  
x           

1. évfolyam szülői ért: 2022. okt. Beilleszkedés   x         

5. évfolyam 
Szülői  ért. 2022. 

szept. 
Tanévkezdés  x          

2-3-4. 6.7.8. évfolyam 

 

Szülői  ért. 2022. 

szeptember 1-21. 

Tanévkezdés,  

 
 x          

Szülői szervezet 
 2022. szeptember 

vége 

Új intézményi 

struktúra, 

tapasztalatok, 

intézkedések 

  x         

8. évfolyam 
Szülői  ért. 2022. okt. 

nov. 

Továbbtanulás, 

pályaválasztás 
    x       

1- 4. évfolyam 

Szülői  ért. 2023. 

február első és 

második hete 

Félévi 

értékelés 
      x     

5 - 8. évfolyam 

Szülői  ért. 2023. 

február első és 

második hete 

Félévi 

értékelés 
      x     

Szülői szervezet  2023. május            x  

1- 4. évfolyam 

Szülői  ért. 2023. 

május első és 

második hete 

 Anyák napja 

igény szerint 
         x  

5 – 7. évfolyam 

Szülői  ért. 2023. 

május első és 

második hete 

 Anyák napi 

igény szerint 
         x  

Fogadóórák  November, április 

 Egyéni 

elbeszélgetések 

ettől eltérő 

időpontokban 

is 

   x     x   



3.1.7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat valamint egyéb mérések lebonyolításának 

felelősei  

A tanulók fizikai fittségi szintjének mérése 

felelős: Kenyeres-Bata Lívia 

ellenőrzi: igazgató 

Az idegen nyelvi mérés lebonyolítása 

felelős: Sósné Kádár Marianna 

ellenőrzi: igazgató 

Országos Kompetenciamérés lebonyolítása 

felelős: Répási Éva 

ellenőrzi: igazgató 

 

DIFER-mérés: tanulók kiszűrése, decemberig mérés 

felelős: alsó tagozatos munkaközösségvezető 

ellenőrzi: igazgató 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók teljesítménye, fejlődésüknek a nyomon követése  

felelős: osztályfőnökök 

ellenőrzi: tagozaton tanító tanárok munkaközösség-vezetője 

A tanév rendje12. § (1) szerint négy országos mérés lebonyolítására kerül sor, melyben teljesen új elemek is 

vannak:  

 

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon a  miniszteri 

rendelet 79.  § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;  

b) a  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában 

a  bemeneti célnyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a  6–

8.  évfolyamon, amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) 

szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;  

c) a  b)  pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  angol vagy 

a  német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a  bemeneti idegen nyelvi mérés a  6. és 

a  8.  évfolyamon, valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, amely a  6. és 

a  7.  évfolyamon a  KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;  

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a  4–5.  évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai 

kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. (2) Az  a)–c)  pont szerinti méréseken a  tanulók két 

mérési napon vesznek részt. A  tanuló az  egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések 

közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és 

az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a  Hivatal által 

meghatározott eljárásrend szerint. A  d)  pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon 

vesznek részt. (3)  

Az  (1)  bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott 

adatokat az  iskolák a  bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a  kimeneti mérések esetében 

2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére. 

 

3.1.8. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés rögzítése 

 
Mivel naponta több osztályban is megfordulnak a kollégák, amelyek akár nagyon különbözőek is lehetnek 

egy-egy intézményen belül is, fontos, hogy alkalmazkodjunk az adott helyzethez. Az osztályokban egyre 

több az érzelmi és viselkedési problémával küzdő gyermek, egyre kevesebb a barátságos, összetartó, 



együttműködő osztályközösség, és egyre nehezebb az érdeklődés és valamiféle rend vagy fegyelem 

fenntartása az osztálytermekben. Mindez szintén jelzi, hogy a szociális és érzelmi kompetenciák megfelelő 

modellezésének és tanításának hiánya egyre rosszabb következményekkel jár, és valamit tenni kell nekünk 

is, nem szabad mindig a körülményeket okolnunk.  

Természetesen sok elhivatott pedagógus érzi ezt, és szívesen cselekedne is, csak épp nincsenek felkészítve 

az érzelmi nevelésre, a közösségépítésre, mint új feladatra, nincsenek eszközeik arra, hogy pozitív módokon 

kezeljék a kihívást jelentő tanulókat, és nem tudják hogyan lehetne hatékonyan menedzselni a széthúzó, 

ellenséges vagy éppen rendbontó osztálytermi viselkedést. 

A nevelőtestület 2022. augusztus 24-én egy csapatépítő, megerősítő tréningen vett részt, amelybe már 

bevontuk az egész nagy testületet, hiszen a következő tanévben már együtt kell gondolkodnunk. A tréning új 

helyszínéül a Székács ebédlőjét választottuk, ahol felszínre kerülhetnek a munkatársak kevésbé ismert 

kompetenciái, képességei, gondolatai. Ugyanakkor észrevétlenül lerombolhat akár munkakörök közé épült 

falakat. Amennyiben működik ez a dolog az segíteni fogja a klikkesedés, a kirekesztés, a távolságtartás 

feloldását, erősödhet az összetartás, a munkatársak elkezdhetnek csapatban gondolkodni, közösen problémát 

megoldani és egymástól segítséget kérni. 

dr. Szontagh Pál a Református Pedagógiai Intézetet igazgatója vezette ezt a továbbképzést. Fontosnak 

tartom, hogy egy külső szakértő tanácsait megfogadva saját intézményünkre tudjuk formálni a tanultakat és 

a mindennapokban alkalmazni azokat. Mivel önmagában egy-egy pedagógus vagy osztályfőnök egy 

személyben nem is lenne elegendő a feladathoz, hiszen a kutatások szerint, a szociális és érzelmi nevelés 

azokban az intézményekben a leghatékonyabb, ahol fokozatos lépésekben egy konkrét közösségi és érzelmi 

kultúrát építenek fel valamennyi diák, tanár és a szülők bevonásával. 

Az intézményeink szorosabb együttműködésével fontosnak tartok egy SWOT-analízist készíteni együtt, a 

munkatársakkal, hogy lássuk, mik az erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink, fenyegetéseink. 

Egy gyerek számára a kultúra azt jelenti, hogy minél többet mozogni, minél több alkotó tevékenységben 

részt venni, stratégiai játékokat játszani. Ezek az ókor óta az idegrendszer és a gondolkodás fejlesztésnek a 

természetes eszközei. Meghatározóak voltak abban, hogy az emberiség képes legyen átállni egy olyan 

gondolkodásmódra, amelynek jellemzője a módszeres, gazdálkodó, jövőorientált gondolkodásmód, ami az 

írásbeliség alapjává vált. Ezt szeretnénk tovább támogatni azzal, hogy sokfajta mozgási lehetőséget ajánlunk 

a tanulóinknak, valamint a táblajátékok, stratégiai játékokat is alkalmazni a módszereink között. Ehhez 

természetesen anyagi forrásokra is szükség lesz, valamint keressük folyamatosan a pályázati lehetőségeket 

is.  

A tehetséggondozás megújítása fontos számunkra. Dr. Balogh László professzor úrral és munkatársaival újra 

felvettük a kapcsolatot és a tehetséggondozásunkat új alapokra helyezve az egyedi sajátosságainkat 

megtartva azon fogunk dolgozni a következő években, hogy a kor kihívásainak is megfelelve minden 

tehetség megtalálja az útját. 

 

Kísérleti jelleggel a fennálló helyzetre is tekintettel az 5. évfolyamon az első félévben a csoportbontásokat 

más módon terveztük. A tapasztalatok alapján a differenciállást, tehetséggondozást a második félévben 3 

szinten szeretnénk megvalósítani.  

A hosszabbtávú terveket a fenntartó kérésére a tehetség munkacsoport dolgozza ki és valósítja meg. 

A tanulmányi kirándulások módját, idejét az osztályfőnökök határozzák meg. 

Javasoljuk a MÁV által biztosított „ingyenes” utazásokat az adott korosztálynak megfelelő 

múzeumlátogatással, amelyek nem csak a fővárosra vonatkoznak.  

A nyárra igyekszünk kihasználni pályázat adta lehetőségeket a táboroztatásra. 

Júniusra két olyan tábort szervezünk, melyek a családoknak segítenek abban, hogy minimális költséggel 8-

16 óráig a gyermekeiket biztonságban tudják nálunk, mi pedig református hittan, valamint játékok terén 

élményeket nyújtsunk nekik.  

Tehát két olyan tábort tervezünk június 19-23-ig és 26-30-ig, melyet az összes kolléga bevonásával a májusi 

jelentkezéseknek megfelelően megtervezünk erre a két hétre, jelentős részében az iskolánk területére.  

A jelenlegi állás szerint bált nem szervez az intézmény.  

A 8-os osztályfőnökök bensőséges módon szeretnék a bankettet lebonyolítani.  

 



3.1.8.1. A tanmenetek tartalmi követelményei 

Az előző évekhez hasonlóan a tanmenetek megfelelő színvonalon való elkészítését kérjük a 

kollégáktól. Így a tanfelügyeleti látogatások, minősítések alkalmával megfelelő lesz az értékelés. 

 

 tantárgyhoz kapcsolódó ige kiválasztása 

 helyzetelemzés; 

 célmeghatározás 

 tananyag feldolgozása 

 témahét, projekthét  

 országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam) 

 egyéb az évfolyamot érintő külső és belső mérések 

 nemzeti és egyházi ünnepek, megemlékezések 

Tartalom: 
 - témakörök 

 - tantárgyi koncentráció 

 - előzetes ismeretek 

 - folyamatos ismétlés 

 óraszám 

 tananyag 

 módszer, munkaforma 

 képességfejlesztés 

 tevékenységek 

 eszközök 

A központilag kiadott tanmenetek helyi sajátosságokra formálása. 

 

 

3.1.9.  Az iskolai kórus időpontjai, - amely foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a 

kórustagok számára nem folytatható 

Az iskolai kórus időpontjai I. félévben  

Hétfő- csütörtök 8. óra alsós,  

Hétfő-csütörtök 9. óra felsős 

 

Az iskolai kórus időpontjai II. félévben 

 

 

3.1.10.  Versenyek- a tanévre szóló rendeletben foglaltak szerint  

A munkaközösségek munkaterveiben rögzítve.  

 

3.1.11. Tanulmányok alatti vizsgák ideje - 20/2012. EMMI r. 64-78.§ 

 

Vizsgarendszer a 8. évfolyamon 

 

 



Tantárgy A vizsga 

típusa 

Időpontok A vizsga jellege 

Angol nyelv szóbeli május kötelező 

Történelem projektmunka május kötelező 

Magyar irodalom prezentáció 

szóbeli 

április 

május 

kötelező 

Földrajz  

 

projektmunka 

 

 

április 

 

 

kötelező 
Biológia 

Fizika 

Kémia 

Számítástechnika gyakorlati május kötelező 

 

 

A szaktanár javaslata alapján a mérések lehetnek: szóbeli, írásbeli, projektmunka stb.  

A tanévvégi mérések alól felmentést kaphat az a tanuló, aki az adott tantárgy országos tanulmányi versenyén 

1-10. a megyei versenyeken 1-6. helyezést ér el.  

 

A munkaközösségek munkaterveiben részletesen rögzítve.  

 

3.1.12. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere  
A munkaközösségek munkaterveiben részletesen rögzítve.  

 

A megfelelő magasabb színvonal megtartásához az iskolánk pedagógiai programja minden évfolyam 

számára megjeleníti a belső vizsgák rendszerét, amely mára a környezeti és társadalmi változásokhoz, 

elvárásokhoz is igazodva alakult át.  

Diákjaink írásban és szóban adnak számot tudásukról, fejlődésükről, képességeikről.  

Ez a tanulóink ismereteinek összerendezését, egy tervszerű végiggondolását és ismétlését jelenti, másrészt a 

középiskolába felvett tanulók tanulási folyamatának folyamatosságát biztosítja. Több területen ppt-vel 

támogatott előadásokat vártunk a gyerekektől, ami megint más részképességeket mozgatott meg és más 

elvárások megalapozását tette lehetővé. A körülményekhez és követelményekhez igazodva formáljuk az 

elvárásokat a színvonal megtartását szem előtt tartva.   

 

Az intézmény mérési rendje 

Mérési naptár- alsó tagozat 

 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 

DIFER dec.    

Matematika Bemeneti mérés év elején, félévi mérések, tanév végi mérés 

 Év végi vizsga 

Olvasás 

- szövegértő 

- hangos (olv. technika) 

Bemeneti mérés év elején (kivéve 1. évf.), félévi mérések, tanév végi 

mérés 

 ápr./hangos 

olvasás 

 Évvégi 

vizsga/szövegértés 

Másolás/helyesírás, 

nyelvtani ismeretek 

Bemeneti mérés év elején (kivéve 1. évf.), félévi mérések, tanév végi 

mérés 

 ápr./  

helyesírás 

ápr./ 

nyelvtan 

 

 

 

 

 

 



Mérési naptár- felső tagozat 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Helyesírás,  

anyanyelvi ismeretek 

Bemeneti mérés év elején, félévi és év végi mérések 

Történelem Félévi és év végi mérések 

Angol nyelv Félévi és év végi mérések 

Kompetencia 

szövegértés, 

matematika, 

természettudományok 

Idegennyelvi mérés 

 országos mérés 

május 

 országos mérés 

május 

Természettudományok   Projekt munka Projekt munka 

Bemeneti mérés év elején, félévi és év végi mérések 

Ref.hit és erkölcstan      konfirmáció  év végi mérés 

 

 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek és tagjai, melyek munkatervei a mellékletben 

találhatóak: 

 
Munkaközösség 

megnevezése 

Tantárgy/ágazat vezető helyettes (ha 

releváns) 

Tagok 

Általános iskolai 

tanítók 

munkaközössége 

nr. Bakos 

Georgina 

 Balázsné Csáki 

Ildikó, Kecsőné 

Szűcs Csilla, 

Kókainé Olasz 

Orsolya, Kónya 

Józsefné, 

Kovácsné Csák 

Henriett, Mrena 

Andrea, 

Polgárné 

Madarasi 

Zsuzsanna, 

Szabóné 

Tolmár Andrea, 

Szőnyi Mónika, 

Pappné Tóth 

Ilona, Molnár 

Anette, 

Hitéleti 

munkaközösség 

Hit – és erkölcstan, 

etika, rajz 

(művészet), ének-

zene, „Alkotóház” 

egyházi ének 

Butyka Béla 

Csabáné 

Rácz Péterné Patóné 

Kazinczy 

Mariann, 

Baranyi 

Katalin, 

Firtermaiszter 

Diána, Behán 

Brigitta, 

Kollányi Zsolt, 

Balázsné Csáki 

Ildikó 

Tehetséggondozó 

munkaközösség 

nr. Répási Éva nr. Répási Éva, 

Benczur 

Barbara, Sósné 

Kádár 

Marianna, 

Töltszéki 

Gyuláné, 

Szabóné 

Tolmár Andrea, 



Banáné Szőke 

Ilona 

Általános iskolai reál-

testnevelés 

munkaközösség 

Földrajz, biológia, 

természetismeret, 

fizika, kémia, 

matematika, 

informatika, 

testnevelés, 

természettudomány 

Balogh Tibor nr. 

Répási Éva 

mentorálásával 

Balogh Tibor, 

Süveges-Szabó 

Zoltán, Hevesi-

Tóth Gáborné 

(tanítók, 

matemat. 

műv.ter.: Bakos 

Georgina, 

Kókainé Olasz 

Orsolya, Szőnyi 

Mónika- 

Pappné Tóth 

Ilona) Balogh 

Tiborné, 

Bencsik Zoltán, 

Guba Attila, 

Kenyeres-Bata 

Lívia, Répási 

Éva 

Általános iskolai 

humán-idegen nyelv 

munkaközösség 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem, 

társadalomismeret, 

kommunikáció és 

magyar, élő idegen 

nyelv 

hon-és népismeret, 

dráma 

Sósné Kádár 

Marianna 

nr. Kóródi Erika, 

Sági István, 

Sósné Kádár 

Marianna, 

Szlovencsákné 

Kaszanyi Ilona, 

Töltszéki 

Gyuláné, 

Kecsőné Szűcs 

Csilla Benczur 

Barbara, 

Allison Novak, 

Kóródi Erika, 

Barta Bernadett 

 

A 2022/2023-es tanévben a mérésben részt vevő évfolyamok köre bővül, a 6. 8. és 10. évfolyam mellett: 

 a 4. és 5. évfolyamon is vizsgálja a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását, 

 a 7. évfolyamon is vizsgálja a tanulók szövegértési képességét, matematikai eszköztudását és 

természettudományos műveltségét 

 

A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és 

szövegértési képességeiket és természettudományos műveltségüket a tanulmányaik során és a 

hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés tartalmi keretei határozzák meg a kompetenciamérés feladataiban 

alkalmazott műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított 

mértékét, a feladatok fajtáit, a kérdések típusainak arányát, illetve a használt szövegtípusokat. 

 

A szövegértési képességet vizsgáló tesztekben a mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, 

összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el a tanulóktól, elbeszéléseket, 

regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos táblázatokat 

tartalmaznak. A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásakor a 

szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű 

és komplex műveletek is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek 

funkciójának meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok


A matematikai eszköztudást mérő tesztek azt vizsgálják, hogy mennyire képesek az iskolai oktatás során 

elsajátított matematikai ismereteiket valós helyzetekben, életszerű kontextusokban alkalmazni. A felmérés 

ugyan figyelembe veszi a matematika tanterveket, de nem csak azon ismeretek mozgósítását várja el, 

amelyeket éppen az adott évfolyamon kellett elsajátítani. 

A természettudományos műveltségét vizsgáló mérésekben a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, 

technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A 

kérdések megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a 

diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, 

adatábrázolásokat is. 

A tanév rendje szerint a 2022/2023. tanévben 2 mérési időszak lesz: 

Bemeneti mérés időszaka: 2022. szeptember 26. – november 30. 

Kimeneti mérés időszaka: 2023. március 6. – június 9. 

A bemeneti méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk: 

 10. évfolyam:      2022. szeptember 26. – október 7 

 8. évfolyam:        2022. október 10. – 21. 

 6. évfolyam:        2022. október 24. – november 11. 

 4.-5. évfolyam:    2022. november 14. – november 30. 

A tanulók csak az évfolyamuknak megfelelő mérési időszakban, munkanapon tudnak mérést indítani. 

A kimeneti méréseket az iskoláknak a Hivatal által - a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében – 

később meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. 

Az alábbi mérési területekből áll az országos mérések rendszer 

 matematikai eszköztudás 

 szövegértési képesség 

 természettudományos műveltség 

 idegen nyelv 

 célnyelv 

 

Vizsgálati területek: 

A matematikai eszköztudást, a szövegértési képességet és a természettudományos műveltséget mérő online 

tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy ismereteiket hogyan 

tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérések természetesen figyelembe 

veszik azt is, hogy a tantervek alapján a tanulók milyen ismeretekkel rendelkeznek az adott évfolyamig. 

Az idegen nyelvi  és célnyelvi mérés fő célja a funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése 

autentikus szövegekre épülő motiváló feladatok segítségével. Az idegen nyelvi mérés az angol vagy német 

nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében zajlik. Az angol, német vagy kínai célnyelvi mérést a két 

tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák tanulói írják meg 6-8. évfolyamon. A mérések 

természetesen figyelembe veszik azt is, hogy a tantervi előírások alapján a tanulóknak melyik KER (Közös 

Európai Referenciakeret) szintet kell elérniük az adott évfolyamig.(6-7. évfolyam: idegen nyelvi mérés A1-

es szint, célnyelvi mérés A2-es szint; 8. évfolyam: idegen nyelvi mérés A2-es szint, célnyelvi mérés B1-es 

szint). 

Feladatok jellege: 



A matematikatesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik, a feladatban bemutatott szituáció többnyire 

életszerű. A kérdések között vannak viszonylag egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható 

feladatok és vannak hosszabb számításokat igénylők. A szövegértés részben különféle szövegek 

szerepelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a 

tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni a szövegben található információkat, képes-e a 

szövegben található összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget. A természettudomány 

tesztben egy feladathoz 1-2 kérdés tartozik. A feladatok között a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, 

technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A 

kérdések megválaszolásához nem kizárólag és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a 

diákoknak, hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, 

adatábrázolásokat is. A nyelvi mérések tesztjeiben egy feladathoz egy kérdés tartozik. A tesztek egyik 

felében az olvasott szöveg értését és szövegalkotást, a másik felében a hallott szöveg értését vizsgáló 

feladatok vannak. 

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a 

tanulóknak. 

Gyakorlási lehetőségek: 

Az egyes területek példafeladatai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon a 

Köznevelés / Országos és nemzetközi mérések / Digitális országos mérések 2022-től 

/ Példafeladatok oldalon. 

A feladatok megtekintéséhez, kipróbálásához regisztrációra nincs szükség. A Példafeladatok menüpontban a 

digitális mérések mérési területeihez tartozó online példafeladatok linkjei találhatók. A feladatok mellett 

útmutatók is megtekinthetők, amelyek a feladatok felépítését mutatják be, és azt, hogyan kell a választ 

megadni a különböző feladattípusok esetén. A Példafeladatok menüpontból elérhető feladatok nem alkotnak 

feladatsort, azaz a feladatok között nem lehet lapozni. A feladatok egyesével érhetők el, a feladatok linkjére 

kattintva a feladatok új lapon nyílnak meg. 

Mely tanulók számára kötelező a részvétel a bementi mérésben? 

A szövegértési képességet és matematikai eszköztudást vizsgáló kísérleti bementi mérésben a 4-5. 

évfolyamokon tanulók vesznek részt. A bemeneti mérések esetében a szövegértési képességet, matematikai 

eszköztudást és természettudományos műveltséget vizsgáló mérésekben fő szabály szerint a köznevelésben 

tanuló 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók vesznek részt. A tanuló mérésben való részvételét és mérési 

évfolyamát alapvetően az határozza meg, hogy mennyi ideje vesz részt az oktatási rendszerben. A mérésben 

részt vevő tanulók körének meghatározásakor az intézmény vezetőjének figyelembe kell vennie a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározottakat is. Bemeneti idegen nyelvi mérésben - 

a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol 

vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt. Bemeneti célnyelvi mérésre a két tanítási 

nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulói körében kerül 

sor. 

Mely tanulók számára kötelező a részvétel a kimenti mérésben? 

A kísérleti kimenti mérésben szövegértés és matematikai eszköztudás területeken a 4-5. évfolyamokon 

tanulók vesznek részt. 

A kimeneti mérések esetében a szövegértési képességet, matematikai eszköztudást és természettudományos 

műveltséget vizsgáló mérésekben a köznevelésben tanuló 6-11. évfolyamon tanulók vesznek részt. 

A technikumi vagy szakképző iskolai képzésben tanulók közül csak a 10. évfolyamosok vesznek részt a 

szövegértési képességet, matematikai eszköztudást vizsgáló mérésben. 

A kimeneti idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók kivételével - az iskolák 6-8. 

évfolyamán az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt. 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok


A kimeneti célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák 6-8. 

évfolyamos tanulói körében kerül sor. 

4. A tanév szakmai feladatai  

 

4.1. A pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok (tanfelügyelet, önértékelés) - 2011. évi CXC. tv 

87.§ és 20/2012. EMMI r. 145-156.§. Az önértékelés éves terve az ötéves program aktuális része 

 

Az ellenőrzés és értékelés tervszerűségének biztosításához elengedhetetlennek tartom az ellenőrzések 

tudatosabb beosztását a minősítések, önértékelések, tanfelügyeletek szempontsorának megfelelően. 

Reménység szerint több lehetőség lesz a kollégák munkáját és az osztályok fejlődését folyamatában is 

megfigyelni.  

Ez egyrészt segítségünkre lesz az egyelőre 7 minősítésben és a tanfelügyeletekben, a 6 önértékelésben, ami 

ránk vár a 2022-es valamint 2023-as évben. Ez is segít bennünket az ellenőrzések minél magasabb szintű 

teljesítésében. Hiszen az előző tanévben is 8 önértékelés, 3 minősítés és 3 pedagógus tanfelügyelet 

visszajelzései, tapasztalatai alapján magas színvonalon működik az intézményünk, amit továbbra is tartani 

szeretnénk.  

 

A 2022. évi 4 tanfelügyeleti látogatásból az első három a 2021/22. tanévre esett. A 4. látogatás 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona kolléganőnél 2022. november 8. a jelen adatok szerint.  

A 2023. évi adatok szerint Sósné Kádár Marianna tanárnőnek lesz tanfelügyeleti látogatása előreláthatólag a 

második félévben, de lehet, hogy az övé is átcsúszik a következő tanévre.    

 

 

A pedagógus önértékelés éves terve 
2022-2023. 

tanév 

2022. 

09. 01- 12.31. 

2023. 

01.01-06.30 

2023. évi minősítési tervbe vagy 

tanfelügyeletbe bekerült 

pedagógusok 

vagy 

 

Sósné Kádár Marianna 

Benczur Barbara 

Balázsné Csáki Ildikó 

 

 

 

Balogh Tibor 

Behán Brigitta 

Bencsik Zoltán 

 

AZ ÖNÉRTÉKELÉST TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT TAGJAI 

 Patóné Kazinczy Mariann 

 Pappné Tóth Ilona 

 Rácz Péterné 

 Sósné Kádár Marianna 

 Répási Éva 

 Szabóné Tolmár Andrea 

 Balogh Tibor 

 Süveges-Szabó Zoltán 

 

 



 

4.2. A pedagógus életpálya rendszerrel kapcsolatos feladatok - 2011. évi CXC. tv 64-65.§ és 326/2013 Kr. 2-12.§ 

 
A tanévben pedagógusminősítésre bekerült pedagógusok a 326/2013 Kr. 10.§ szerint 

Ssz Név Elérni kívánt fokozat 

1.  Baranyi Katalin pedagógus I 

2.  Balogh Tiborné pedagógus II 

3.  Kenyeres-Bata Lívia pedagógus II 
4.  Kóródi Erika pedagógus II 
5.  Süveges-Szabó Zoltán pedagógus II 
6.  Szlovencsákné Kaszanyi Ilona pedagógus II 
7.  Rácz Péterné pedagógus II 

 

4.3. Pályaorientáció - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 

 
A törvényi előírásnak megfelelően a szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanapok egyike 

pályaorientációs nap. A tantestület szervezi a szülők és a partnerek bevonásával ennek a napnak a 

megvalósítását.  

 
A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap ideje 2022. október 15. 

 

4.4. Esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok - 20/2012. EMMI r. 171-172.§ és 32/2012. EMMI r. 

 

Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját 

keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára is. 

 

Modulrendszer 

 

A tehetséggondozás célja: 

- tantárgyi keretek között célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az 

egyéni képességek, érdeklődés kibontakoztatására, az alapkészségek további fejlesztésére. 

- megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az önálló 

információszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai tanulmányokra. 

- esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. 

- egy idegen nyelv alapszintű kommunikációjának elsajátítása A2 szinten 

- a továbbtanulási és az országos kompetencia mérés eredményeinek megtartása. 

- egyéni képességek szerinti, egyéni fejlesztés 

- alapkészségek kiemelt fejlesztése. 

A délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése. 

Ennek érdekében alkalmazzuk a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb elsajátítása, 

elmélyítése, illetve többletismeretek szerzése differenciált munkával valósul meg. Ezt szolgálja az idegen 

nyelv emelt szintű oktatása csoportbontásban is. Az iskola délutáni, szabadidős szolgáltatásai között kínál 

egy speciális választható modulokból álló rendszert, valamint angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga letételét, 

középiskolára előkészítő, versenyre felkészítő szakköröket, táncoktatást, sportköröket, könyvtári, 

internetezési lehetőséget. A modulok a délutáni foglalkozásokat ölelik fel. A modulok egy részén való 

részvétel minden tanuló számára kötelező, míg másokat – kötelezően– választhat. 

 

 

4.5. Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás felzárkóztatás - 20/2012. EMMI r. 

4.§ 14 és 27.§ (5)-(6) 

 



Cél: az elmaradó területek felzárkóztatása, harmonikus személyiséggé nevelés, közösség hasznos tagjává 

válás segítése. 

Fejlesztendő területek: 

 magatartászavar, indulatkezelési probléma, figyelem-koncentráció gyengeség, érzelmi – akarati - 

fiziológiai nyugtalanság kezelésére, lazítás megtanulására, idegrendszer és észlelés fejlesztésére való 

törekvés, 

 az SNI és BTMN habilitációs-rehabilitációs foglalkozások lehető leggazdaságosabb és leghatékonyabb 

tervezése, a képesítéssel rendelkező kollegák bevonása a habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokba, a 

fejlesztő foglalkozásokba, a tantárgyfelosztás hozzáigazítása a humán erő feltételekhez 

 a tanügyi dokumentumok hibamentes kezelése, naprakész vezetése,  

 az igazgatói határozatok elkészítésénél pozitív megközelítés, az informatikai eszközök beépítésére 

való törekvés. 

 

 

 

csoport név oszt. diagnózis fejl. ped. óraszám 

1. 

Czikora János 2.b BTMN 

 

1 

Farkas Milán 2.b BTMN 1 

Soós Flóra Bella 3.a BTMN 1 

Orbán Levente 4.a BTMN 1 

  

csoport név oszt. diagnózis fejl. ped. óraszám 

2. 

Barócsi Hunor 5.b SNI 

 

1 

Galsi Katinka 5.a SNI 3 

Horváth Bianka 5.a BTMN 1 

Szabó Zselyke 5.a SNI 1 

Szajkó Zoltán 5.b SNI 1 

    

 

csoport név oszt. diagnózis fejl. ped. óraszám 

3. 

Suki Mónika 7.a BTMN 

 

1 

Sebestyén Erik 8.a BTMN 1 

Polgár Szabolcs 8.a SNI 1 

    

    

 

csoport név oszt. diagnózis fejl. ped. óraszám 

4. 
Polgár Szabolcs 8.a SNI 

 
1 

Volf István 8.b SNI 1 

 

csoport név oszt. diagnózis fejl. ped. óraszám 

5. 

Berecz Szabolcs 3.b SNI 

 

2 

Barócsi Hunor 5.b SNI 2 

Szabó Zselyke 5.a SNI 2 

Szajkó Zoltán 5.b SNI 2 

Szajkó Benedek 5.b SNI 2 

 



5. A pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási tervből adódó feladatok - 2011. 

évi CXC. tv 62.§ (2) és 277./1997 Kr. 1.§ (2) 

Az intézmény pedagógiai továbbképzési terve alapján a következő pedagógusok tanulnak tovább 

a megfelelő humánerőforrás biztosítása érdekében: 

Sorszám 
Pedagógus 

neve 
Intézmény/Szak 

Befejezés 

várható 

ideje 

Támogatás 

mértéke 

Megjegyzés 

1. 
Bencsik 

Zoltán 

Eszterházy 

Károly Főiskola 

– Eger Földrajz – 

testnevelés szak 

2022.12.30. 

2022-23. 

tanévben 

100 % 

 

2. 

Szabóné 

Tolmár 

Andrea 

ELTE Bárczi 

Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Kar 

Budapest 

gyógypedagógus 

alapképzési szak- 

logopédia 

szakirány 

2023.07.15. 
Szakmai 

megsegítés 

 

3. 
Baranyi 

Katalin 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

Pedagógiai Kar 

Nagykőrös 

óvodapedagógus 

2024.06.30. 
Szakmai 

megsegítés 

állami 

finanszírozás 

4.  
Firtermaiszter 

Diána 

Károli Gáspár 

Református 

Egyetem 

Pedagógiai Kar 

Nagykőrös  

általános iskolai 

tanító 

2024.12.30. 
Szakmai 

megsegítés 

állami 

finanszírozás 

 

6. Az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása - 2011. évi CXC. tv 3.§ 

6.1. Az iskola és a család kapcsolata 

 

 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család.  

A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a 

református közoktatási intézmény, amely a gyereket Krisztusban testvérnek fogadja el.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója – legalább félévente egyszer – a szülői szervezet választmányi ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan a szülői értekezleteken. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Szülői értekezletek (évente legalább kettő az első és végzős évfolyamokon legalább három 

alkalommal) feladata: 

 a szülők és pedagógusok kapcsolatának kialakítása, fejlesztése 

 a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- helyi tanterv követelményeiről, 



- a tanuló tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az eredményekről, problémákról. 

 a szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

b) Fogadóóra (évente kétszer: november és április hónapban) feladata: 

 személyes kapcsolat kialakítása a szülők és szaktanárok között, illetve ezen keresztül 

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (pl. otthoni tanulás, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadidő helyes 

eltöltése, pályaválasztás) 

c) Nyílt tanítási nap feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munkájába. Lehetősége nyílik a szülőnek, hogy tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség mindennapjairól. 

d) Családlátogatás (első és ötödik évfolyamon) feladata a gyermek családi hátterének, 

körülményeinek megismerése. Az utóbbi években a járványhelyzet miatt ezek az alkalmak 

elmaradtak.  

e) Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő kérdésekben. (dicséret, elmarasztalás, hiányzások és 

következményei) 

 A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

tanévenként meghatározza. 

 

 

6.2. A fenntartóval való kapcsolat  

Az iskola fenntartója a Törökszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma.  

 

A fenntartó folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény munkáját, javaslatokat fogalmaz meg a 

hatékonyabb működés érdekében, amit a rendszeres megbeszéléseken az intézmény főigazgatójával 

egyeztet. 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok 

 
A vezetői tanács a saját maga által kialakított munkarendben a főigazgató vezetésével működik, elősegítve a 

Református Oktatási Központ összehangolt munkáját, a nevelési és az oktatási célok elérését, a takarékos 

gazdálkodást. A szervezeti egységek egymás közti kapcsolattartását, együttműködési rendjét a vezetői 

tanács irányítja az egységek vezetőinek bevonásával. 

 

Tagjai: főigazgató, gazdasági igazgató-helyettes, tagintézményvezetők és a tagintézmény-vezető 

helyettesek. 

A Református Oktatási Központ nevelőtestületének tagjai az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a 

kollégiumi, valamint a szakképzés területén az iskolai nevelő-oktató munkát végző pedagógusok. 

Tevékenységüket a főigazgató, a középiskolai tagintézmény-vezető, az általános iskolai tagintézmény-

vezető, óvodai tagintézmény-vezető, az SZMSZ és a munkaköri leírásban rögzítettek az irányadók. 

A nevelőtestület tagja a gazdasági igazgató-helyettes. 

A titkárság az iskolavezetőség adminisztratív tennivalóit ellátó szervezeti egység. Vezetője a főigazgató, 

valamint a középiskolai tagintézmény-vezető. A feladatokat a vonatkozó munkaköri leírás és az iratkezelési 

szabályzat határozza meg. 

 

7. Az intézmény belső ellenőrzési rendje - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) és 20/2012. EMMI r. 4.§ 

(1) b) 

A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 
Az ellenőrzésre jogosultak köre: 



A pedagógiai munka ellenőrzésére jogosult a Református Oktatási Központban: 

 a főigazgató 

 az tagintézmény-vezetők 

 tagintézmény-vezető helyettesek 

 gazdasági igazgató-helyettes 

 a szakmai munkaközösségek vezetői 

 a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 az egyházközség által felkért szaklátogatók 

 a fenntartó presbitériumának elnöksége önállóan vagy szakértő bevonásával 

 az gazdasági bizottság elnöke a kijelölt tagjaival együtt 

 a Kormányhivatal által kijelölt szakértők 

 

Az ellenőrzésre jogosultak a pedagógiai munkát elsősorban a tanév elején elkészített ellenőrzési terv alapján 

hajtják végre. Az ellenőrzési tervet az főigazgató készíti el, egyeztetve az ellenőrzésben segítő 

személyekkel. Az ellenőrzési tervet ismertetni kell a nevelőtestület tagjaival. Az ellenőrzési tervben 

meghatározott célok és feladatok végrehajtásáért a főigazgató felelős. 

 

Az ellenőrzési terv tartalmazza: 

 az ellenőrzés területét 

 az ellenőrzés idejét 

 az ellenőrzés formáját. 

 

Az ellenőrzés célja: 

 

Az ellenőrzés során vizsgálni kell az intézmény tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét. Az 

ellenőrzés eredményeiről következtetéseket vonhat le a főigazgató, elemzi a feltárt tényeket. 

 

Az ellenőrzés során fel kell tárni az esetleges hiányokat és hibákat, az új módszerek alkalmazhatóságát, az 

elért eredményeket és sikereket. 

 

Az ellenőrzés alapját képezi: 

 a pedagógiai program 

 az éves munkaterv 

 az iskola kitűzött feladatai. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 

Óralátogatás: az óralátogatás során ellenőrizhető a kötelező és választott órarendi óra, valamint a tanórán 

kívüli foglalkozás is. Rendszeres óralátogatással kell segíteni a pályakezdő pedagógusok, illetve az új 

pedagógiai módszerrel kísérletező pedagógus munkáját. 

 

Az óralátogatás során vizsgálni kell: 

 az óra célját és tartalmát, 

 az órán alkalmazott módszereket, 

 az óra felépítését és szervezését, 

 a tanulók munkáját és magatartását, 

 a pedagógus munkáját, egyéniségét, magatartását, 

 az elért eredményeket, 

 az esetleges hiányosságokat, hibákat. 

 

Óralátogatáson a főigazgató előzetes bejelentés nélkül is részt vehet. 

 

Vizsgálat: 

 



Az ellenőrzési tervben kell meghatározni a tanév során lefolytatandó vizsgálatokat. A vizsgálat célja lehet: 

 egy-egy osztály, tanulócsoport fejlődése, 

 egyes tárgyak közötti koncentráció, 

 egyes tárgyak tanításának eredményessége, 

 tehetséggondozás, 

 felzárkóztatás, 

 egyes pedagógusok munkája. 

 

A vizsgálatról mindig előre tájékoztatni kell az érintett pedagógust. 

 

A vizsgálat, minősítő jellegű ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés írásbeli rögzítése 

 

Az ellenőrzésben résztvevő személyek meghatározott időszakonként egyeztető megbeszélést tartanak. Az 

ellenőrzési tapasztalataikról írásos emlékeztetőt készítenek.  

 

Az ellenőrzés tapasztalatai nem titkosak, ezt a pedagógus kérésére megismerheti. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatni kell a pedagógust. 

 

8. Egyéb fontos területek - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) h) 

Tanulószobai alapfeladat 
- a tanulás nyugodt körülményeinek biztosítása a felső tagozatosok részére 

- a házi feladat elkészítésének felügyelete, irányítása, ellenőrzése, a felkészülés segítése 

- az önálló tanulás készségének fejlesztése (időbeosztás, sorrend) 

- gyakorlási lehetőség biztosítása (könyvek, feladatlapok, számítógép) 

 

A tanulószobai foglalkozás a leghamarabb végző osztály utolsó órájának végétől 15.45-ig, ügyelet 16.15-ig. 

 

A tanulószoba rendje 
A tanulószobai foglalkozás ideje alatt a diák a tanulószoba vezetőjének felügyelete alatt áll, a közösséget 

csak az ő engedélyével hagyhatja el. 

Amennyiben a tanuló délelőtt nem hiányzott az iskolából, a tanulószobáról a szülő előzetes írásbeli kérése 

alapján engedjük csak el. 

Szakkörre, különórára a szülő írásbeli nyilatkozata alapján lehet a tanulószobáról elmenni. 

A tanulási időt a tanuló a tanulószoba vezetőjének irányításával a napi házi feladat elkészítésével, a 

másnapra való felkészüléssel illetve gyakorlással, ismétléssel tölti el. 

Tanítási időn kívül az iskola területén pedagógus felügyelete nélkül diák nem tartózkodhat. 

Aki tanítás után - szakkörre, különórára, buszra várva - nem megy haza, az a tanulószobán felkészüléssel, 

csendes foglalkozással tölti el a várakozási időt. A tanulószoba rendje rá is vonatkozik. 

 

Komplex tehetséggondozó program 

 

Tehetség munkacsoport 

 
Név Szakképzettség 

Banáné Szőke Ilona Szakvizsgázott tehetségfejlesztési szakértő - Debreceni Egyetemen - 



ECHA diploma 

Benczur Barbara Szakvizsgázott tehetségfejlesztési szakértő - Debreceni Egyetemen - 

ECHA diploma 

Töltszéki Gyuláné Tehetségfejlesztési szakértő – Debreceni Egyetem – ECHA diploma 

Répási Éva Szakvizsgázott tehetségfejlesztési szakértő - Debreceni Egyetemen - 

ECHA diploma 

Szabóné Tolmár Andrea Tehetséggondozó pedagógus szakmódszertan alapvégzettségre épülő, 

felsőszintű szakmódszertani végzettség – Távoktatási Intézet 

Sósné Kádár Marianna A tehetséggondozás pszichológiai alapjai - 1 éves képzés Debreceni 

Egyetem 

 

A pedagógusok 85%-ának van a tehetséggondozáshoz kapcsolódó 30-120 órás módszertani 

továbbképzése. 

 

Cél: komplex, nyolc évre kiterjesztett tehetséggondozási rendszer működtetésével a tanulók egyéni 

képességeinek, készségeinek, attitűdjének, motivációjának rendszerszerű fejlesztése 

  Elsődleges: a gyermekek képességeinek feltárása, és intenzív fejlesztése 

  Általános intellektuális és speciális képességek párhuzamos fejlesztése 

  Személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, viselkedéskultúra, moralitás) 

  Célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, egyéni képességeik, érdeklődésük 

kibontakoztatása 

  Megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni a gyermekeket az önálló 

információszerzés és felhasználás módszereire 

  
Alsó tagozat  

1 - 2. évfolyam A bevezető szakasz: az alapkészségek megalapozása, a motivációs eszközök 

biztosítása, a gyermekek biztonságérzetének kialakítása a cél 

3 – 4. évfolyam Az alapozó szakasz: célja a biztos alapkészségek elsajátításán túl a 

tehetségígéretekre való odafigyelés, a tehetségterületeken olyan kínálat 

biztosítása az intézményben, amely segíti a programba való bekerülést, a 

tanítók reális pedagógiai véleményének kialakítását. Módot és lehetőséget 

adnak a tanulónak több sajátos terület saját élmény szerzésére. 

3. évfolyam Tehetségígéretek felkutatása 

4. évfolyam   

Beválogatás a csoportokba (Ki, miben tehetséges?) 

Dr. Balogh László mérései 

Tanítók véleménye, elemzése 

Felvételi a 4. évfolyam végén 

Felső tagozat  

5 – 6. évfolyam A tehetségazonosítás a program alapcélja 

7 – 8. évfolyam  A klasszikus tehetségfejlesztési elemek alkalmazásával a tanuló erős 

területeinek továbbfejlesztése, gyenge területeinek szükséges erősítése, 

személyiségének fejlesztése. 

 

 

Alsó tagozat 

 
A 4. évfolyamon többféle tanórán kívüli foglalkozást ajánlunk fel, amelyben kipróbálhatja magát a tanuló. 

Ezek a délutáni foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, mindig ugyanazon a napon. A 

tanulók választás alapján iratkoznak be az egyes foglalkozásokra.  

A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a felső tagozaton tanító kollegák is részt vesznek, 

ezáltal megismerik a tanulókat, egy előzetes kapcsolat alakul ki közöttük. A foglalkozások alatt 

információkat szerzünk a tanulók érdeklődéséről, az egyes témák iránti motiváltságáról, szocializációjáról.  



 

A beválogatás mechanizmusa 

 
A tehetséggondozó programba történő beválogatás a negyedik évfolyamon az alábbi szempontok szerint 

történik: 

– az osztálytanítók megfigyelésekre alapozott véleménye, 

– pszichológiai tényezők vizsgálata, 

– a tanulói portfóliók, 

– a tanulók tanulmányi eredménye, 

– a kimeneti vizsga eredményei, 

– Dr. Balogh László mérései – figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás vizsgálata (újra) 

 

4. év végi vizsga: matematika, anyanyelv, logikus gondolkodás, emlékezet, szövegértés, kommunikációs 

készség vizsgálata. A negyedikesek írásbeli vizsgája magyar nyelv és irodalomból szövegértés, 

tollbamondás- helyesírás. A szóbeli vizsga anyaga ismeretlen (természettudományos vagy bibliai témájú) 

szöveg önálló elolvasása, majd kis felkészülés után hangos olvasás, a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 

való válaszadás, beszélgetés - általános tájékozottság, kommunikáció. Az előzetesen kiadott 

memoriterekből (15 tanult vers), tételhúzás után egyet mondanak el a tanulók. 

Matematikából tanulóink írásbeli vizsgát tesznek, ahol az alapkészségek fejlettségi szintje mellett 

(összeadás, kivonás, szorzás, osztás) mérjük a logikus gondolkodás képességét és az alkalmazni tudás 

szintjét is. 

 

Felső tagozat 

 

A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek 

  

Kiemelt szerep jut a képességfejlesztésnek, a tanulástechnikának, a személyiségfejlesztésnek.  

A program elemei: versenyeztetés; ösztöndíjrendszer és nyelvvizsga 

 

Tanórai lehetőségek:  

gyorsítás, gazdagítás, differenciálás, speciális stratégiák, kooperatív módszerek alkalmazása, IKT 

eszközök használata, digitális kompetenciák fejlesztése.   

 

Tanórán kívüli foglalkozások:   
Kötelező és választható modulok. 

A modulok a tanórai munkához szervesen kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek: 

 - tartalomközpontú 

 - tevékenységirányú 

 - teljesítménycentrikus  

 - stratégiai célja a tehetséggondozásban résztvevő tanulók személyiségjegyeinek 

sokoldalú fejlesztése.  

 

Délutáni foglalkozások modulrendszere 
ÚJ 

5. évfolyam 

 

Egész osztály Képességfejlesztés (önismeret, tanulástechnika) 

Csoport- 

bontásban 

Játékos logika- 

logikai/stratégiai  

táblajátékok 

Játékos 

anyanyelvünk 

Játékos 

anyanyelvünk 

Játékos logika- 

logikai/stratégiai  

táblajátékok 

Választható Vívás, tánc, média, idegennyelvi kommunikáció 

 



6. évfolyam 

 

Egész osztály Képességfejlesztés (önismeret, tanulástechnika) 

Felkészülés a digitális kompetenciamérésre 

Csoport- 

bontásban 

Játék az 

anyanyelvvel 

Természet- 

tudományos 

kísérletek 

Természet- 

tudományos 

kísérletek 

Játék az 

anyanyelvvel 

Választható Vívás, tánc, média, konfirmáció, idegennyelvi kommunikáció 

 

7. évfolyam 

 

Egész osztály Képességfejlesztés (önismeret, tanulástechnika) 

Csoport- 

bontásban 

Idegen nyelvi kommunikáció Természet- 

tudomány 

Választható Vívás, tánc, média, idegennyelvi kommunikáció 

 

8. évfolyam 

 

Egész osztály Felvételi előkészítő magyar nyelv-és 

irodalom, matematika, idegen nyelv 

tantárgyakból 

Felkészülés a digitális 

kompetenciamérésre  

Választható Vívás, tánc, média, idegennyelvi kommunikáció 

A választható tevékenységek, foglalkozások köre a feltételrendszernek megfelelően módosulhat. 

Dr. Balogh László által mért hatásvizsgálatok (a járványhelyzet és egyéb előre nem 

látható helyzetek függvényében) 
 

5. 6. és 8. évfolyamon: 

- IQ 

- A tanulás motivációjának vizsgálata 

- A tanulási stratégiák vizsgálata 

- A szorongás vizsgálata 

- Személyiség-vizsgálatok 

 

 

 

Pedagógiai, pszichológiai mérések – Egyéni fejlesztési terv 

5. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 

Énkép Figyelem   szeptember 

  Emlékezet   szeptember 

Interperszonális 

készségek 
Logikus gondolkodás   szeptember 

  Kreativitás   október 

Szorongás Tanulási szokások 
Saját közösség iránti 

attitűd 
november 

  Tanulási stílus   december 

  Tanulási orientáció    december 

  Iskolai motiváció Szociometria december 



6. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 

Énkép Figyelem Szociometria szeptember 

  Emlékezet   szeptember 

Szorongás Logikus gondolkodás   szeptember 

Személyi kontroll Kreativitás 
Saját közösség iránti 

attitűd 
október 

  Tanulási stílus   november 

Boldogság- és 

szomorúságforrások 

Tanulási orientáció 

(stratégia) 
  november 

Sikerkeresés, 

kudarckerülés 
Iskolai motiváció   december 

7. évfolyam 

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 

Énkép Figyelem Szociometria szeptember 

Pályaválasztás, hajlam és 

hivatás 

Emlékezet   szeptember 

Szorongás Logikus gondolkodás   szeptember 

  Kreativitás   október 

  Iskolai motiváció Saját közösség iránti 

attitűd 

november 

Impulzivitás, 

kockázatvállalás, 

empátia 

Tanulási orientáció 

(stratégia) 

  november 

A pálya iránti érdeklődés Tanulási stílus   december 

8. évfolyam  

Személyiségfejlesztés Tanulás Közösség Idő 

Énkép, Figyelem Szociometria szeptember 

Felelés, nyilvános 

szereplés 

Emlékezet   szeptember 

Szorongás Logikus gondolkodás   szeptember 

Jövőkép Kreativitás   október 

A pálya iránti érdeklődés Iskolai motiváció A közösség értékrendje november 

Vizsgaszorongás Tanulási orientáció   december 

Pályaválasztás – Hajlam 

és hivatás 

    december  

  

A méréseket a fejlesztő pedagógusok fejlesztő órákon végzik, majd kiértékelik, kivéve a szociometriai 

mérés, melyet az osztályfőnök mér osztályfőnöki órán. 

 

Összegzés:  

- A vélt tehetségterület megnevezése 

- A felismert erősségek  

- Az erősségek továbbfejlesztés érdekében a teendők 

- A javítandó gyengeségek 

- A gyengeségek megváltoztatására javaslatok 

 

 

Feladat/tevékenység Felelős 

Mérőanyagok előkészítése fejlesztő pedagógusok 

 

Mérések elvégzése a fejlesztő órákon, illetve 

osztályfőnöki órán 

fejlesztő pedagógusok 



Mérések kiértékelés fejlesztő pedagógusok  

Mérések eredményeinek ismertetése egy osztályban 

tanítók értekezletén 

adott osztályban tanító pedagógusok 

Mérések eredményeinek ismertetése az osztályozó 

értekezleten 

adott osztályban tanító pedagógusok 

Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a szülői 

értekezleten az osztály helyzetképéről és az abból 

adódó feladatokról 

osztályfőnökök 

 

Tehetség tanácsadás: 

 

Tehetség tanácsadás az intézményben több szinten valósul meg. A tanácsadás módszere minden 

alkalommal irányított beszélgetés. 

 A Debreceni Egyetem méréseket végző pszichológusa (Dr. Balogh László) tart a szülők 

számára egyénenkénti tanácsadást a gyermek személyiségével, motivációjával, tanulási 

stratégiájával, IQ-jával kapcsolatban. 

 A fejlesztő pedagógus egyéni értékelő beszélgetéseket /tanácsadást folytat a szülőkkel, 

tanulókkal, melynek témája a tanuló tanulmányi munkája, tanórai és azon kívüli 

teljesítménye, az osztályközösségben elfoglalt helye, magatartása, szorgalma, 

terhelhetősége, a mérések eredménye, következtetések, célok. 

 
A méréseket a fejlesztő pedagógusok fejlesztő órákon 

végzik, majd kiértékelik, kivéve a szociometriai 

mérés, melyet az osztályfőnök mér Mérések 

eredményeinek ismertetése egy osztályban tanítók 

értekezletén 

adott osztályban tanító 

pedagógusok 

november 

Mérések eredményeinek ismertetése az osztályozó 

értekezleten 

adott osztályban tanító 

pedagógusok 

január 

Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a szülői 

értekezleten az osztály helyzetképéről és az abból 

adódó feladatokról 

osztályfőnök február 

 

Mérőanyagok előkészítése fejlesztő pedagógusok folyamatos 

Mérések elvégzése a fejlesztő órákon, illetve 

osztályfőnöki órán 

fejlesztő 

pedagógusok/osztályfőnök 

folyamatos 

Mérések kiértékelés fejlesztő pedagógusok folyamatos 

Mérések eredményeinek ismertetése egy osztályban 

tanítók értekezletén 

adott osztályban tanító 

pedagógusok 

november 

Mérések eredményeinek ismertetése az osztályozó 

értekezleten 

adott osztályban tanító 

pedagógusok 

január 

Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a szülői 

értekezleten az osztály helyzetképéről és az abból 

adódó feladatokról 

osztályfőnök február 

 

 

  



9. A Hitéleti munkaközösség fontosabb általános iskolai sajátosságai 

 

Általános iskolát érintő istentiszteleti alkalmak: 

Nap Időpont Osztály Kisérő  

2021. 

aug. 

31. 

17.00 MINDEN

KI 

 TROK 

TANÉVNYIT

Ó 

ISTENTISZTE

Évfolyam Vizsga Feladat- és 

tételsorok 

leadási 

határideje 

Felelős Gyakorlás/felkészítés 

1. illemtan 2022. 

március 

Firtermaiszter 

Diána 

-Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 

2. illemtan 2022. 

március 

Baranyi Katalin Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 

3. illemtan 2022. 

március 

Patóné 

Kazinczy 

Mariann 

-Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 

4. illemtan 2022. 

március 

Rácz Péter 

Béláné 

Baranyi Katalin 

-Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 

7. bibliaismeret, 

egyéni 

projektmunka 

készítése 

március  Rácz Péter 

Béláné 

Baranyi Katalin 

-Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 

8. szóbeli 

vizsga 

március  Firtermaiszter 

Diána 

-Év elejétől folyamatos 

felkészítés 

-A tanmenetben 

konkrétan, a tananyag 

részeként tervezve az 

ismétlés 



LET 

09. 

04. 

10.00. 8. 

évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 

Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 

 

Istentisztelet 

09.11. 10.00 7. 

évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 

Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

09.18. 10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

09.25. 10.00 5. 

évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 

Péterné 

Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

10. 02. 

9.00 Csillag 

csoport 

 Gyermek-

istentisztelet 

10.00  4. 

évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 

Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

10.09. 10.00 3. 

évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 

Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 

 

10.16. 

9.00 Halacska 

csoport 

  

10.00 2. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 

10. 23. 

9.00 1. 

évfolyam 

Kókainé Olasz Orsolya, Szabóné Tolmár 

Andrea 

Firtermaiszter Diána, Molnár Anett 

Gyermek-

istentisztelet 

10.00 7. 

évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 

Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

10.28.   REFORMÁCIÓS KIBOCSÁTÓ 

ISTENTISZTELET 

MINDENKI 

10.30. 10.00   

 

ŐSZI SZÜNET 

Szeretettel 

hívogatunk! 

11.01. 10.00  Szeretettel 

hívogatunk! 

11.06. 10.00  Szeretettel 

hívogatunk! 

11.13. 10.00 5. 

évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 

Péterné 

Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

11.20. 10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

11.27. 

9.00 Bárányka 

csoport 

  

10.00 8. 

évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 

Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 

 

Istentisztelet 

12.04. 9.00 1. 

évfolyam 

Kókainé Olasz Orsolya, Szabóné Tolmár 

Andrea 

Firtermaiszter Diána, Molnár Anett 

Gyermek-

istentisztelet 

10.00 2. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 



12.11. 10.00 3. 

évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 

Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

12.18. 10.00 4. 

évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 

Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

12.21   KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET MINDEKI 

12. 24.   SZENTESTE SZERETETTE

L 

HÍVOGATUN

K! 

12.25.   KARÁCSONY I. NAPJA SZERETETTE

L 

HÍVOGATUN

K! 

12.26.   KARÁCSONY II. NAPJA SZERETETTE

L 

HÍVOGATUN

K! 

01.08. 10.00 8. 

évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 

Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 

 

Istentisztelet 

01.15. 10.00 7. 

évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 

Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

 

01.22. 

9.00 Csillag 

csoport 

  

10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

01.29. 10.00 5. 

évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 

Péterné 

Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

 

02.05. 

9.00 Halacska 

csoport 

  

10.00 4. 

évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 

Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

02.12. 9.00 Bárányka 

csoport 

  

10.00 3. 

évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 

Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 

02.19. 

9.00 1. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 

10.00 2. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 

02.26. 10.00 7. 

évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 

Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

03.05. 10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

03.12. 10.00 5. 

évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 

Péterné 

Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

03.19. 10.00 4. 

évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 

Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 



03.26. 10.00 3. 

évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 

Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

03.31.   KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET MINDENKI 

 

04.02. 

9.00 1. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 

10.00 2. 

évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 

Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 

Katalin 

Istentisztelet 

     

04.06.   Nagycsütörtök Szeretettel 

hívogatunk! 

04.07.  8. b Nagypéntek Répási Éva 

Rácz Péterné 

04.09. 10.00  Húsvét I. Szeretettel 

hívogatunk! 

04.10. 10.00  Húsvét II. Szeretettel 

hívogatunk! 

04.16. 

9.00 Csillag 

csoport 

  

10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

 

04.23. 

9.00 Halacska 

csoport 

  

10.00 7. 

évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 

Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

04.30. 10.00 5. 

évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 

Péterné 

Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

 

05.01. 

9.00 Bárányka 

csoport 

  

10.00 4. 

évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 

Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

ANYÁK NAPI MŰSOR 

Istentisztelet 

05.07. 10.00 3. 

évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 

Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

05.14. 10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

05.21. 10.00 6. 

évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 

Allison Novak, Töltszéki Gyuláné, 

Kollányi Zsolt 

Istentisztelet 

05.28. 10.00 Felső 

tagozat 
Konfirmáció  

05.29. 10.00 Alsó 

tagozat 

Pünkösd II.  

 

Rácz Péter Béláné  

mk vez. helyettes 

  



10.  Az általános iskolai tanítók munkaközösségének munkaterve 

1. A munkaközösség célja: 

Az alsós (6-10 éves) tanulók ismereteinek bővítése, képességeik készségeik, személyiségük fejlődésének összehangolása, nyomon 

követése. Az intézményi nevelési alapelvek, célrendszerek által meghatározott feladatok végrehajtása. A közös szemlélet, 

egységes gondolkodás kialakítása. A feladatok, rendezvények tervezése, lebonyolítása.  

2. A munkaközösség feladata: 

A tanév végén meghatározott célok szem előtt tartása a tanév során. 

A munkaközösség célkitűzései: 

A digitális nevelés-oktatás jó módszereinek beépítése a mindennapi gyakorlatba, 

 A digitális oktatás használata lehetőleg minden tanítási órán. 

 A digitális alkalmazások megismerése 

 Az alkalmazások készségszintű használatának kialakítása 

A 4.-5. évfolyam átmenetének tudatos tervezése 

 Volt 4. évfolyamos tanítók-leendő 5. évfolyamos tanárok megbeszélése, egyeztetése még a tanév elején. 

 5. évfolyamos bemeneti követelmények, tanterv, tananyag megismerése, egyeztetése 

 Tanítók tanítása az ötödik évfolyamon 

 Emlékezet, figyelem, szókincs, kifejezőképesség, ok-okozati összefüggés felismertetése, fejlesztése 

folyamatosan beépítve a tanórákba alsó tagozaton 

 Szóbeliség előtérbe helyezése, számolási készség 4. osztályban, eszközhasználat körző. táblai közös 

munka növelése 

 Térkép, diagram használata értelmezése 

 Önállóságra nevelés több területen 4. osztályban 

A tehetséggondozás intézményi programjának komplex alkalmazása 

 tehetségkereső program alkalmazása a 3-4. évfolyamon 

 1-2. évfolyamon szakköri jelleggel működő tehetségkeresés 

 tanórán megvalósuló differenciált tehetségfejlesztés  
 logikai feladatok, több önálló megoldása 

 önellenőrzés belső igényének kialakítása 

 a pozitív attitűd alapozása 

A tanulmányi munka színvonalának megtartása, emelése, a követelmények év eleji kidolgozása 

Az alapkészségek fejlesztése 

 differenciált óravezetés. egyéni és kiscsoportos foglalkozás a tanulókkal, párhuzamos óravezetés,  

vagy tanulókkal tervezett foglalkozás, korrepetálás, felzárkóztatás, versenyre felkészítés, szükség esetén 

kiscsoportos foglalkozás 

 3-4. évfolyamon a differenciált munka erősítése, tehetségkeresés és felzárkóztatás 

 4. évfolyamon a vizsgákra történő tudatos tervezés és folyamatos felkészítés 

 új módszerek és tanulási technikák további alkalmazása,  

 füzetvezetés, íráskép fejlesztése 

 szépírás megtartása, fejlesztése 

 a tanult nyelvtani ismeretek felszínen tartása, elmélyítése 

 az életkoruknak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátítása 

 alapműveletek jártassági szinten való elsajátíttatása 

 szorzótábla ismerete  

 matematikai alapműveletek optimum szinten való tanítása, a szóbeliség növelése 

 egyéni haladási, fejlődési ütem nyomon követése, dokumentációja 

A versenyeken való részvétel céltudatos irányítása 

 sokoldalú versenyzési lehetőség biztosítása 

 osztályszinten történő megmérettetés a házi versenyek előtt 

 tervezett versenyfelkészítés 

 városi-kistérségi versenyekre való jelentkezés növelése 

 iskolai versenyek kétszintű értékelése 

belső mérésekre való felkészülés tudatos tervezése (folyamatos ismétlés, visszacsatolások) 

 tanmenetben tudatosan megtervezett folyamatos ismétlés a tanórákon és a házi feladatokban 

 ismeretek elsajátításának állandó ellenőrzése, felmérése 

Az értő olvasás fejlesztése változatos munkaformákkal, módszerekkel az osztályfoknak megfelelő, játékos 

feladattípusok alkalmazása 

 az Olvasóvá nevelés programjának működtetése beépítése a tanmenetbe. 

 a szókincs bővítése  

 a lényegkiemelés képességének és a figyelem fejlesztése. 



 olvasás tempójának gyorsítása 

 értő olvasás fejlesztése 
 a közmondások szólások magyarázatának folyamatos gyakorlása 

A tanulási folyamatok eredményességének növelése vázlatkészítés alkalmazásával 

 2. évfolyamon, kulcsszavak, tételmondatok közös kiemelése,  

 3-4.o közös, és önálló vázlatírás 

A szociális viselkedés szabályainak következetes betartására nevelés, a házirend betartása 

 a házirend és a hetesi rendszer betartatása 

 negatív minták, hatások ellensúlyozása, a szocializáció fejlesztése a játék eszközeivel 

 illemtani szabályok és szituációk beépítése, alkalmazása a tanórákon és a napköziben 

Az egyházi, közéleti tevékenységekben való aktív részvétel 

 a közösségi szereplések színvonalának emelése, a megjelenésre való odafigyelés 

 az intézmény iránti elkötelezettség (rendezvények, programok) 

 közös programok szervezése az egyházközség egyéb intézményeivel (óvoda, idősek otthona) 

A beiskolázás kiemelt célként való kezelése 

 Iskolanyitogató foglalkozások, a városi óvodások részére egyéb foglalkozások  

biztosítása 

 A leendő elsős tanítók részvétele az óvodában szervezett Gergely-járás héten 

Az intézményi PR tudatos folytatása 

 Minden pedagógus az általa szervezett programokról, versenyekről stb. rövid beszámolót fogalmaz meg, lehetőleg 

 egy héten belül. Felelős: Mrena Andrea 

 

3. A munkaközösség tagjai és oktatott tantárgyaik: 

Pedagógus neve Oktatott tárgyak Évfolyam/csoport 

Szabóné Tolmár Andrea 1.a matematika, magyar, napközi 1.a 

Kókainé Olasz Orsolya 1.b matematika, magyar, napközi, 

6.b matematika 

1.b 

Molnár Anette 1.a technika, 1.b technika, 2.b 

technika, 3.b technika, 4.a technika, 

4.b technika, szakkör 

 

Kovácsné Csák Henrietta 2.a magyar, ének, 2.a technika, 

napközi  

2.a 

Mrena Andrea 2.b magyar, ének-zene, napközi, 1-

4 évf. informatika 

2.b 

Polgárné Madarasi 

Zsuzsanna 

2.a matematika, 2.b matematika, 

2.a rajz, 2.b rajz, 2. a-b napközi, 2.b 

korrepetálás 

2.a, b 

Kónya Józsefné 3.a magyar, környezetismeret, 

technika korrepetálás, napközi 

3.a 

Balázsné Csáki Ildikó 3.b magyar, környezetismeret, 

testnevelés, ének-zene, napközi, 

egyházi ének 3. évfolyam 

3.b 

Szőnyi Mónika 1.a,b ének, 3.a matematika és 

napközi, 3.b matematika, 5.b 6.b 

matematika, kántori szolgálat, 

versenyfelelős 

3.a,b 

Kecsőné Szűcs Csilla 4.a matematika, magyar, napközi 

5.a magyar, 5.a dráma, 6.a dráma 

4.a 

Bakos Georgina matek, magyar, ének, napközi, 

korrepetálás, 6.a matematika 

4.b 

Pedagógiai asszisztensek:   



Olaszné Hévizi Ilona 

Szécsi Regina 

Nagy Gabriella 

Munkácsi Magdolna 

Munkaközösség munkáját 

segítő pedagógusok: 

Firtermaiszter Diána 

Baranyi Katalin 

  

 

1. Programok és események 

Tervezett program Felelős Időpont Résztvevők 

Tanévnyitó ünnepély igazgató 08.31. mindenki 

Szülői értekezletek tanítók 09. 12-16. tanítók, szülők 

Bolyai 

matematika verseny 

tanítók nevezési 

határidő: 09.18. 

 

3-4. évfolyam 

Tanmenetek elkészítése tanítók 09 15. tanítók 

Magyar Diáksport Napja mindenki 09.30 1-4. évfolyam 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

tanítók nevezési 

határidő: 10.01.  

körzeti forduló: 

11.18.  

3-4. évfolyam 

Iskolanyitogató 

foglalkozások tervezése, 

megtartása 

 novembertől leendő 1. osztályos 

tanítók 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

levelezős verseny 

tanítók verseny 

meghirdetése 

szeptember 

elején  

1-4. évfolyam 

Bolyai 

matematika verseny 

tanítók megyei forduló 

saját iskolában: 

10.14.  

3-4. évfolyam 

Magyarországi 

Református Általános 

Iskolák Országos 

Mesemondó, Meseíró, 

Kézműves és Szépíró 

Találkozója, 

Tiszakécske 

tanítók A munkaterv 

elkészítésének 

időszakában 

pontos határidők 

még nem 

kerültek fel a 

Református 

Pedagógiai 

Intézet oldalára 

1-4. évfolyam 

Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny 

tanítók nevezési 

határidő: 10. 11.  

2-4. évfolyam 

Bolyai 

Természettudományi 

tanítók nevezési 

határidő: 10.27.  

3-4. évfolyam 



Csapatverseny 

DIFER mérések  tanítók 10.31. 1-2. évfolyamon 

tanítók, vizsgált 

tanulók 

Egyéni nyomon követés 

folytatása 

tanítók folyamatosan 1-4. évfolyam 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

tanítók megyei forduló 

saját iskolában: 

11.11.  

3-4. évfolyam 

Magyarországi 

Református Általános 

Iskolák Országos 

Mesemondó, Meseíró, 

Kézműves és Szépíró 

Találkozója, 

Tiszakécske 

tanítók A munkaterv 

elkészítésének 

időszakában 

pontos határidők 

még nem 

kerültek fel a 

Református 

Pedagógiai 

Intézet oldalára 

1-4. évfolyam 

Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny 

tanítók iskolai forduló 

(saját iskola): 

11.21.  

2-4. évfolyam 

Bendegúz Nyelvész 

Verseny  

tanítók verseny 

meghirdetése 

november elején  

1-4. évfolyam  

Mesemondó verseny 

 

Kecsőné Szűcs Csilla 

Bakos Georgina 

November vége 1-4 évfolyamos 

tanulók 3 

fő/osztály 

Kistérségi Mesemondó 

Verseny 

Törökszentmiklós 

tanítók december első 

hete 

1-4. évfolyam 

Advent-projekt 

(adventi rajz, ének 

verseny) 

tanítók, szaktanárok és 

hitéleti munkaközösség 

december 1-4. évfolyam  

Matematika verseny  

 

Kókainé Olasz Orsolya 

Polgárné Madarasi 

Zsuzsanna 

01.hó 3-4. évfolyamos 

tanulók 5 

fő/osztály 

Bendegúz Nyelvész 

Verseny  

tanítók verseny 

meghirdetése 

november elején  

1-4. évfolyam  

Félévi értékelés tanítók  1-4 éfolyam 

Farsang munkaközösség- vezető 02.hó  1-4 évfolyam 

Országos MÉH-ÉSZ 

Logikai Verseny 

Mrena Andrea szeptembertől 

folyamatosan 

2-3. évfolyam 

Bolyai 

Természettudományi 

Csapatverseny 

tanítók  körzeti forduló: 

01.13.   

3-4. évfolyam 

Tiszántúli Református 

Általános iskolák 

Matematika Versenye, 

Tiszafüred 

tanítók A munkaterv 

elkészítésének 

időszakában 

pontos határidők 

3-4. évfolyam 



még nem 

kerültek fel a 

Református 

Pedagógiai 

Intézet oldalára 

Bendegúz Nyelvész 

Verseny  

tanítók verseny 

meghirdetése 

november elején  

1-4. évfolyam  

Óvoda-iskola átmenet 

megsegítése 

munkaközösség- vezető  leendő 1. osztályos 

tanítók 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny  

tanítók  megyei forduló 

(kijelölt 

helyszíneken):  

02.17.  

3-4. évfolyam 

Bolyai 

Természettudományi 

Csapatverseny 

tanítók országos döntő 

írásbeli forduló: 

02.17.  

szóbeli forduló: 

03.11.  

3-4. évfolyam 

PÉNZ7Pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

tanítók, szaktanárok 03.06-10. 1-4. évfolyam 

Helyesírási verseny 

 

Szőnyi Mónika 

Szabóné Tolmár Andrea 

03. hó 3-4. évfolyamos 

tanulók 5 

fő/osztály 

(Wass Albert) 1-4. rajz tanítók 

Kollányi Zsolt 

Molnár Anette 

 

03.24. 

1-4. évfolyamos 

tanulók 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

levelezős verseny 

tanítók verseny 

meghirdetése 

szeptember 

elején  

1-4. évfolyam 

Nagykunsági 

Református 

Egyházmegyei Szépen 

helyesen író verseny, 

Túrkeve 

tanítók A munkaterv 

elkészítésének 

időszakában 

pontos határidők 

még nem 

kerültek fel a 

Református 

Pedagógiai 

Intézet oldalára 

1-2. évfolyam 

Kölcsey-napok tanítók 04. hó 3-4. évfolyam 

Szövegértő verseny 

 

Balázsné Csáki Ildikó 

Kónya Józsefné 

04. hó 2-4. évfolyamos 

tanulók 5 

fő/osztály 

Tiszántúli Református 

Általános iskolák 

Matematika Versenye, 

Tiszafüred 

tanítók A munkaterv 

elkészítésének 

időszakában 

pontos határidők 

még nem 

kerültek fel a 

Református 

3-4. évfolyam 



Pedagógiai 

Intézet oldalára 

Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny 

tanítók országos forduló 

(Kecskemét): 

04.21.-23.  

2-4. évfolyam 

Fenntarthatósági 

Témahét 

tanítók, szaktanárok 04.24-28. 1-4. évfolyam 

Anyák napja tanítók 05. hó  évfolyamonként 

eltérő 

Bendegúz Nyelvész 

Verseny  

tanítók verseny 

meghirdetése 

november elején  

1-4. évfolyam  

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

levelezős verseny 

tanítók verseny 

meghirdetése 

szeptember 

elején  

1-4. évfolyam 

Tanév végi értékelés tanítók 06. hó eleje  

Leendő első osztályosok 

szülői értekezlete 

leendő 1. osztályos 

tanítók 

06. hó közepe  

Tanulmányi 

kirándulások 

1-4. évfolyam lehetőségek és 

igények alapján 

 

A versenyfelelős Szőnyi Mónika. 

 

 

2. VIZSGAREND: 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

DIFER 09.-10. 10. - - 

Számolási 

alapműveletek 

- 03.28. 

(í) 

- 05.16. 

(í) 

Tehetséggond. feladatsor - - - 05. 

(í) 

Olvasás 

(néma értő) 

- 04.18. 

(í,sz) 

04.18. 

(í) 

05.17. 

(í) 

Memoriterek, hangos olvasás, 

kommunikáció 

- - - 05.19. 

(sz) 

Másolás/helyesírás - 04.11. 

(í) 

 

03. 21. 

(í) 

- 

Nyelvtani ismeretek - - 05.18. 

(í) 

Hittan-illemtan - - - 02. 

(sz) 

Digitális országos mérés - - - Bemeneti: 11.14-

30. 

Előkészítés:09.23. 

Kimeneti: 03.06-

06.09. 
 

 

A mérések lebonyolítását, értékelését a tantárgyat tanító kollégák végzik. 

A 4. évf. memoriter/hangos olv. vizsgáin a szaktanárok, leendő osztályfőnökök is részt vesznek, valamint az 

iskola vezetése is figyelemmel kíséri a tanulók munkáit, feleleteit.  
 

 



 

 

A vizsgákra történő felkészítés feladat- és időterve 

 

Évfolyam Tantárgy 

Feladat- és 

tételsorok 

leadási 

határideje 

Felelős 

Előző évi vizsgaanyag/ 

példatár alapján 

történő gyakorlás, 

felkészítés 

Alsó tagozat 

1. illemtan szeptember   - Év elejétől 

folyamatos 

felkészítés  

- Tanmenetben 

konkrétan, tananyag 

részenként tervezve 

az ismétlés, és a 

súlypontozás  

- Az írásbeli mérések 

évfolyam szintű 

javítása (egy 

pedagógus végezze)  
 

2. 

matematika február 24. Bakos Georgina 

olvasás, 

szövegértés 

március 17. Szőnyi Mónika 

másolás-

helyesírás 

március 13. Kecsőné Szűcs Csilla 

illemtan szeptember  

3. 

olvasás, 

szövegértés 

március 24. Szabóné Tolmár Andrea 

másolás-

helyesírás 

 

február 24. 

Kókainé Olasz Orsolya 

 

nyelvtan 

illemtan szeptember  Hitoktatók 

4. 

matematika április 14. Polgárné Madarasi Zsuzsanna 

olvasás, 

szövegértés 

április 14. Pappné Tóth Ilona 

nyelvtan április 14. Mrena Andrea 

illemtan szeptember   

 

 

3. Olvasóvá nevelés: 

A feldolgozandó művek, melyek feldolgozása beépítésre kerül a magyar nyelv és irodalom 

tanmenetekbe:  

1. évfolyamon: Magyar népmesék, Gőgös Gúnár 

Feldolgozás Kincses füzet segítségével, dramatizálással, bábok készítésével. A megalkotott 

művekből kiállítás szervezése. 

 

2. évfolyamon: Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje című könyvének feldolgozása 

 

3. évfolyamon: Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál 

 

4. évfolyamon: Erich Kastner: A két Lotti című ifjúsági regényének feldolgozása 

 



11. Az általános iskolai humán-idegennyelv munkaközösség munkaterve 

 

“Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” 

(Példabeszédek 27:19)  
 

 

 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HUMÁN – IDEGEN NYELVI 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2022-2023-AS TANÉVRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Készítette: 

                                                                                                                 Sósné Kádár Marianna 

                                                                                                                 munkaközösség-vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. augusztus 26. 
 

 

 

 

 

1. A munkaközösség célja: 

Munkaközösségünk ebben a tanévben is törekszik, hogy napi tevékenységünk közben jelen legyen a 

következetesség, az együttműködő készség, a tolerancia. Célunk, az egységes, színvonalas oktató- és 

nevelőmunka; a keresztyén társadalomtudományos műveltségkép kialakítása tanulóinkban, a közös 

minőségi és szakmai munka tervezése, szervezése és ellenőrzése. Feladatunk a későbbi tanulmányokhoz 

szükséges és a mindennapi életben használható tudás átadása. Fontos, hogy megalapozzuk diákjaink 

viszonyát anyanyelvünkhöz, nemzeti kultúránkhoz, népünk múltjához, az idegen nyelvekhez. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre. Igyekszünk a leghatékonyabb, eredményre vezetőbb változatos 

munkaformákat alkalmazni a tanítási órákon, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, gondolkodtatjuk, 

cselekedtetjük őket. 



Az alkalmazható tudás a legfontosabb, ezért az olyan készségek és a képességek fejlesztése a célunk, hogy a 

tanulók minél sikeresebben vehessenek részt az ismeretszerzésben és annak alkalmazásában. 

Munkaközösségünk tagjai a tanítási-tanulási folyamat megszervezésekor kiemelten fontosnak tartják a 

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a differenciálást és a változatos munkaformák 

alkalmazását. Megalapozzuk a gyermekek tanulási szokásait, segítjük az egyéni képességeik kibontakozását. 

A nehézséggel küzdő tanulókat igyekszünk mindenben támogatni. A gyerekek önálló tanulását segítve a 

megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismereteket igyekszünk beépíteni, majd 

alkalmazni az önálló tanulás során.  

 

1.1. Kiemelt célok: 

 a tanulmányi munka színvonalának megtartása,  

 együttműködés a Székács Elemér Református Középiskola humán – idegen nyelvi 

munkaközösségével, 

  a digitális nevelés-oktatás jó módszereinek további beépítése a mindennapi gyakorlatba /Internet, e-

tananyagok, projektmunkák/,  

 a versenyekre való felkészítés és a versenyeken való részvétel további erősítése, 

 az intézményi kommunikáció tudatos fejlesztése (pedagógus-pedagógus, pedagógus-szülő, 

pedagógus-gyermek/tanuló. 

 A fenntartható, környezettudatoság mellett elkötelezett magatartásra nevelés. 

 

2. A munkaközösség feladata: 

 A szaktárgyi órák anyagának átgondolt, a tartalmi és formai értékeket figyelembe vevő kiválasztása 

és a befogadást segítő, a tanulók képességeihez igazodó közvetítése. 

 Az egységesség érvényesítése a pedagógiai értékelés, vizsgakövetelmény, házirend, házi feladatok 

elkészítése, ügyelet terén.  

 Az országod és belső mérésekre való felkészülés tudatos tervezése (folyamatos ismétlés, 

visszacsatolások). 

 Az értő olvasás fejlesztése változatos munkaformákkal, módszerekkel, a tanulási folyamatok 

eredményességének növelése vázlatkészítés alkalmazásával. 

 A tanulók írásbeli munkáinak rendszeres, értékelő ellenőrzése tartalmi, helyesírási és esztétikai 

szempontból; az egységes füzetvezetés, az önellenőrzés és a hibajavítás megkövetelése, a tanulók 

házi feladatának állandó ellenőrzése minden nevelő részéről, a kialakított rend betartása. 

 Szakmai együttműködések, a team munka fejlesztése. 

 A kommunikációs helyzetnek megfelelő verbális és metakommunikációs eszközök használatának 

elsajátíttatása, a beszédpartner iránti tiszteletet kifejező, kulturált beszéd megkövetelése. 

 Változatos órán kívüli tevékenységek és versenyek szervezésével a tanulói képességek minél 

tökéletesebb kibontakoztatása, az érdeklődés felkeltése, a versenyeken való részvétel céltudatos, 

folyamatos irányítása. 

 Az alsó tagozatban az idegen nyelv iránti pozitív érdeklődés felkeltése, megtartása és a biztos alapok 

megteremtése. Minden tanulócsoportban kommunikatív, cselekvésközpontú nyelvoktatás biztosítása. 

A dinamika és játékosság elvének alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban az életkori 

sajátosságok figyelembevételével.  

 Aktív részvétel az iskolai rendezvények (pl. ünnepélyek, projektek, versenyek) szervezésében, 

sikeres lebonyolításában. 



 A tanulók munkájának, viselkedésének folyamatos, következetes értékelése, e célból kapcsolattartás 

a szülőkkel (akár a modern elektronikus lehetőségek felhasználásával is). 

 A szakmai anyagok igényes, határidőre történő elkészítése, leadása. 

 Az esztétikus iskolai környezet, a tantermek rendjének, tisztaságának megtartatása. 

 Jó munkatársi viszony és együttműködés kialakítása a kollégákkal; kulturált kommunikáció és stílus 

a kollégákkal, szülőkkel, tanulókkal való kapcsolattartás során. 

 

2.1. Minden tantárgyból feladat: 

 

 A tantermi oktatásban a digitális eszközök további alkalmazása: 

 

 A Google classroom rendszer használatának lehetőségei:  

- hiányzások esetén házi feladatok megadása, pótlása, 

- projektmunkák készítésére, 

- házi dolgozat készítése, beadása, 

- kiegészítő anyagok küldése (videók, források stb.) 

- versenyfelkészítésben 

- Redmenta tesztek alkalmazása mérések előtt, estleges iskolai alkalmazás számítógépteremben 

- online gyakorló feladatok Learningapps, wordwall stb., szabadulószobák. 

 

 Szövegértés fejlesztése  

 A belső és országos mérésekre való felkészülés tudatos tervezése (folyamatos ismétlés, 

visszacsatolások). 

 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése, a mechanikus tanulás helyett az értő, mélyrehatoló 

tanulástechnika előtérbe helyezése:  

- önálló információszerzés, -feldolgozás képességének fejlesztése (online és nyomtatott forrásokból) 

- szókincsbővítés; szakszavak használata 

- szövegfeldolgozó eljárások elsajátítása, gyakorlása, mint tömörítés, szövegek kiegészítése, jártasság 

a grafikai szervezők használatában 

- értő szövegfeldolgozás gyakorlása: fogalommagyarázat, kérdezés, dramatizálás 

- lényegkiemelés gyakoroltatása: információk, kulcsszavak, kiemelése, vázlat készítése 

- a helyes vázlat, feleletterv készítésének gyakoroltatása, 

- gondolkodási képességek (logikus gondolkodás, emlékezet, asszociációs képesség, analógia 

felismerése, ok-okozati továbbgondolás, problémamegoldás) fejlesztése: történet kitalálása, 

ábraelemzés, asszociációs feladatok, képek közötti tartalmi kapcsolat 

 

 A szóbeli megnyilvánulás további fejlesztése: 

- információk, vélemények önálló szavakkal való megfogalmazása 

- vázlat, kulcsszavak segítségével összefüggő felelet adása, 

- a szóbeli számonkérések minél gyakoribb alkalmazása a tanítási órákon 

- a mondanivaló logikus felépítésének, nyelvileg helyes, kifejező és meggyőző előadásának 

gyakoroltatása 

 

2.2. Tantárgyankénti speciális feladatok:  

 

Magyar nyelv és irodalom 



- A hangos olvasás értelmi-érzelmi hangsúlyozása fejlesztendő. Elvárás, hogy pontatlanság ne 

legyen egy egyszerű ismeretterjesztő szöveg olvasásában, és megfelelő hangerőt, tempót 

használjon az olvasó tanuló. 

- A szövegértés fejlesztéséhez szükséges az elvont gondolkodás megalapozása, fejlesztése; a 

konkrét jelentésen túllépés; a jelképes jelentések felismerése az egyszerűbb esetekben.  

- Kiemelten fontos az olvasott szövegekkel összefüggésben az aktív szókincs gazdagítása, 

hiszen, ha a tanulóknak nagyobb a szókincsük, jobb teljesítményt nyújtanak a teljes szöveg 

megértésében, mint a szegényesebb szókinccsel rendelkező társaik. 

- Erősíteni kell a szóbeliség használatát. Ugyanakkor a bizonytalanságra, tartalomnélküliségre 

utaló mondatkezdések (pl. hát…), töltelékszavak használatáról szoktassuk le a tanulókat! 

- Anyanyelvi ismeretek alapos elsajátítása (kiemelten szóelemek, szófajok, mondatrészek), 

folyamatos ismétlése, alkalmazóképes tudás megszerzése  

- Irodalomelméleti fogalmak alkalmazóképes tudása 

 

          Történelem  

- a történelmi kulcsfogalmakkal kapcsolatban tanultak folyamatos felhasználása és bővítése 

- a megszerzett ismeretek rendszerezése, alkalmazása, a történelmi megismerést elősegítő 

általánosítások megfogalmazása történelmi fogalmak segítségével 

- térképhasználat fejlesztése 

- a történelmi párhuzamok felhasználása az események, jelenségek értelmezéséhez és 

megmagyarázásához 

- fogalmazás-, esszéírás képességének további fejlesztése 

- az információk szerzése elsődleges és másodlagos forrásokból. Könnyen érthető írásos 

források tartalmának ismertetése; egyszerű következtetések megfogalmazása kérdések alapján.  

- események, jelenségek, személyek bemutatása vagy jellemzése korabeli források segítségével, 

információk keresése irányított kérdésekre. 

 

    Idegen nyelv:   

- vélemény kifejezésének fejlesztése szóban és írásban, 

- olvasott és hallás utáni szövegértés tudatos folyamatos fejlesztése minden évfolyamon, 

- folyamatos készülés az országos digitális mérésre. 

 

 

 

3. A munkaközösség tagjai és oktatott tantárgyaik: 

Pedagógus neve Oktatott tárgyak Évfolyam/csoport 

Benczur Barbara angol   

Kóródi Erika történelem, német  

Sági István angol, történelem  

Sósné Kádár Marianna magyar, angol  

Szlovencsákné Kaszanyi 

Ilona 

magyar, történelem  

Töltszéki Gyuláné magyar, könyvtár  

Allison Novak angol nyelvi lektor  

   

   

   

 

 



 

4. Programok és események 

Tervezett 

programok/versenyek 
Felelős Időpont/határidők Résztvevők 

Munkaközösségi 

foglalkozás (tanév eleji 

feladatok) 

Mkv. 2022. aug.23. mk. tagok 

Tervezőmunka: egyéni 

munka: tanmenetek, 

foglalkozási tervek 

készítése 

          Mkv. 2022. aug. – szept. szaktanárok 

 

Szintfelmérők 

elkészítése, a mérés 

lebonyolítása angol 

nyelvből az 5. 

évfolyamon 

Benczur B. 

szaktanárok 

Szeptember 2. hete szaktanárok 

Az év eleji tervezőmunka 

ellenőrzése  

Szóbeli és írásbeli 

véleményezés  

Mkv. Szeptember 2022. szept. 

Angliai tanulmányút 

szervezése 

Mkv. Október-június 6-8. évf. 

A tanórai oktató-nevelő 

munka ellenőrzése 

Óralátogatás, tanügyi 

dokumentumok és 

tanulói írásbeli munkák 

ellenőrzése 

Mkv. Folyamatos Munkaközösség 

tagjai 

Digitális országos 

mérésekre felkészülés, 

őszi és tavaszi mérések 

lebonyolítása  

Mkv. 

szaktanárok 

Folyamatos 5-8. évf. 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 
Sósné K.M. Nevezési határidő: 2021. 

október 1. (péntek), 18 óra. 
A megyei/körzeti forduló 

időpontja: 2021. november 11. 

(péntek), 14:30 – 15:30 
Az országos döntő 

időpontja: 2021.november 25. 

(szombat) 

5-8. évf. 

Október 31. Reformáció 

napja 

szaktanárok október  5-8. évf. 

Thanksgiving/ Hálaadás 

napja – tematikus délután 

Benczur Barbara 

Allison Novak 

november 4. csütörtökje 5-8. évf. 

Szép magyar beszéd Sósné K. M. iskolai: 2022. december 

területi: 2023. január 10. és 

február 11. között 

5-8. évf. 

Advent: ötletgyűjtés, 

programok kidolgozása, 

rendezése, pályázatok 

kiírása 

 

Mkv., szaktanárok 2022. dec. 13-21. 5-8. évf. 

Munkaközösségi Mkv. 2023.január mk. tagok 



foglalkozás (félévi 

munka értékelése) 

Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei 

helyesírási verseny 

iskolai fordulójának 

rendezése 

Sósné K.M. 2022. november 5-8. évf. 

Bekapcsolódás a Március 

gyönyörűsége – 

Versmondó versenybe a 

Petőfi-bicentenárium 

jegyében a Székács 

tagintézményben 

Szlovencsákné K. I. Március 13. (hétfő) 7-8.-os tanulók  

Wass Albert Országos 

Vers- és Prózamondó 

Verseny 

Sósné K.M. 2023. március  5-8. évf. 

Bendegúz nyelvÉSZ Töltszéki Gy.-né  5-8. évf. 

Tudásvadász (országos 

honismereti)  

Szlovencsákné K.I.  5-6. évf. 

Teleki Történelem 

Verseny – Mezőtúr 

Szlovencsákné K.I.  7. évf. 

Munkaközösségi 

foglalkozás (belső és 

országos mérések) 

Mkv. 2023. március mk. tagok 

Pénz7- Pénzügyi és 

vállalkozási témahét – 

csatlakozás a témahét 

programjaihoz 

szaktanárok Március 6-10. mk. tagok 

5-8. évfolyam 

Szaktárgyi mérések 

elvégzése, értékelése, 

elemzése 

mkv. 

mk. tagjai 

folyamatos mk. tagok 

Bercsényi Napok megyei 

angol verseny 

Sósné K.M.  6. évfolyam 

Jane Haining Angol 

Nyelvi Emlékverseny 

(RPI) 

Benczur B.  8. évfolyam 

Fenntarthatósági témahét 

– csatlakozás a témahét 

programjaihoz 

szaktanárok Április 25-29. mk. tagok 

5-8. évfolyam 

Városi és kistérségi 

versenyeken aktív 

részvétel 

szaktanárok folyamatos 5-8. évfolyam 

„Színes tinták" Magyar 

irodalom verseny 6., 7., 

és-8. évfolyamos 

tanulóknak (POK) 

Sósné K.M.   

Legjobb helyesíró Szlovencsákné K.I. 2023. május 7-8. évf. 

Legjobb angolos Sági I. 2023. május 7-8. évf. 

Munkaközösségi 

foglalkozás (éves munka 

értékelése) 

Mkv. 2023.június mk. tagjai 

    

    

    



    

    

    

 

5. MÉRÉSEK/VIZSGAREND: 

A mérés-értékelés minden tanulási folyamatnak kulcseleme. Az értékelés jelentősen befolyásolja a tanulási 

folyamatot, a tanuló személyiségének alakítását, a tanuló önértékelését és motivációját, ezért a tanulói 

teljesítmények értékelése kiemelt figyelmet érdemlő, felelősségteljes feladat. 

 

Cél: A tanulók, gyermekek fejlődésének hiteles követése, a hiányosságok feltárása, az erősségek 

megismerése, az értékelés egységességének erősítése. Információk szerzése arról, hogy a tanulók elérték-e a 

kitűzött célokat, a meghatározott és kívánt tanulási eredményeket. A mérések eredményei alapján 

következtetések, elemzések, fejlesztési feladatok meghatározása a szaktanárok által. 

 

Feladatok:  
 

Év elejétől folyamatos felkészítés: 

- a tanmenetben konkrétan, tananyag részenként tervezve az ismétlés, és a súlypontozás, 

- a digitális országos mérésre való készítés szintén a tanmenetben tervezendő, 

- a mérések eredményei alapján következtetések, elemzések, fejlesztési feladatok meghatározása a 

szaktanárok által. Két héten belül írásban értékelni: elért eredmény, erősségek, hiányosságok, 

feladatok. Ezt eljuttatni az iskola vezetésének, a munkaközösség-vezetőnek. 

 

 

Tantárgyi mérési naptár – humán munkaközösség  

Minden tantárgyból minden évfolyamon: Bemeneti mérés év elején, félévi és év végi mérések 

 

Vizsgarendszer a 8. évfolyamon 

 

 

Tantárgy A vizsga 

típusa 

Időpontok A vizsga jellege 

Angol nyelv szóbeli május kötelező 

Történelem projektmunka május kötelező 

Magyar irodalom prezentáció 

szóbeli 

április 

május 

kötelező 

 

Digitális országos mérés (szövegértési képesség, idegen nyelvi mérés): 

Bemeneti mérések: 

 8. évfolyam: 2022. október 10. – 21. 

 6. évfolyam: 2022. október 24. – november 11. 

 4.-5. évfolyam: 2022. november 14. – november 30. 

             Kimeneti mérés időszaka: 2023. március 6. – június 9. 

4-5. évfolyam 

6-8. évfolyam 



 

 

2022. szeptember 1. 

                                                                                Sósné Kádár Marianna 

                                                                               munkaközösség-vezető 

  



12. Az általános iskolai reál-testnevelés  

munkaközösség munkaterve 

 

  

 

Készítette: Balogh Tibor 

Óvoda munkaterve. . 

 

2022-2023-as tanév 



Általános iskolai reál-testnevelés munkaközösség éves munkaterve 

2022-2023. tanév 

A munkaközösség célja 
 A jogszabályoknak megfelelő tervezés, a tanmenetek aktualizálása az új taneszközöknek megfelelően 

 Az egyházközség és az iskola 300. évfordulójára való méltó felkészülés és méltó megvalósítás 

 A tanórai pontosság, a szakmai munka rendszerességének, az egyéni megnyilvánulásokban a 

mértéktartásnak és a kiszámíthatóságnak a növelése 

 A 4.-5. évfolyam átmenetének tudatos tervezése 

 A hetedik évfolyam tanulmányi visszaesésének tudatos megakadályozása, a belépő 

természettudományos tantárgyak sajátos tanulástechnikájának elsajátíttatásával 

 Tanulmányi munka színvonalának megtartása, emelése, a vizsgák jelentőségének további erősítése, 

megfelelő motivációs tényezők beépítésével a legeredményesebb tanulási módszer kialakítása 

 Az „a” osztályos tanulókkal való kiemelt foglalkozás, motiváció, értékelés, fejlesztés 

 Tehetséggondozás a tanítási órákon differenciált munkaforma alkalmazásával, órán kívül délutáni 

alkalmak biztosítása, versenyzési lehetőségek nyújtása; a tehetséggondozás intézményi programjának 

komplex alkalmazása. 

 Az intézményi mérési és vizsgarendszer eredményei alapján következtetések, elemzések, fejlesztési 

feladatok meghatározása  

 Az intézményi kommunikáció tudatos szinten tartása (pedagógus-pedagógus, pedagógus-szülő, 

pedagógus-gyermek/tanuló, PR tudatos folytatása) 

Testnevelés 
 A test fejlesztése mellett a lelki funkciók, akarati tulajdonságok fejlesztése, alakítása, megerősítése 

 A képességfejlesztés megjelenése a tervezésben. 

 Az egyéni tehetségek figyelembevétele, mert minden tanulóhoz külön út vezet, versenyzés 

 Fejleszteni kell a csapatjátékokban a keresztyén – fair play – szemléletet, a tisztességet, az egyéni 

érdek alárendelését a közösségnek. 

 Erősíteni kell az ellenféllel szembeni tisztességes játékot. 

 Az értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a kudarc tűrése, szabályok betartása, 

céltartás, a nehézségek leküzdése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás. 

 A munka színvonalának emelése. 

 A szaknyelv minőségi javítása, megfelelő használata 

 A versenyeken való részvétel céltudatos irányítása. 

 Versenyfelkészítés mindenki feladata. 

 A szociális viselkedés szabályainak következetes betartására való nevelés, házirend betartása. 

 Pedagógusok pontos, tudatos felkészülése. 

 Adminisztrációs tevékenységek (naplóvezetés) színvonalának emelése, határidők pontos betartása. 

 Módszertani gazdagság. 

 Pedagógiai ismeretek, módszertani kultúra megújítása. 

 Beiskolázás sikerességének segítése. 

A munkaközösség feladata 

 Tanulmányi munka színvonalának megtartása, a mérések és a tanév végi tapasztalatokból adódó 

feladatok 

A munkaközösség egészére vonatkozó feladatok: 

- Az érdeklődés kialakításának elősegítése, fenntartása 

- Motiváltság megteremtése 

- A munkához való viszony pozitív irányba való terelése 

- Megismerő-képességek szintjének emelése – figyelem, emlékezet, kiemelten a logikus gondolkodás 

- Folyamatos ismétlés 

- Értő tanulás 

- Gyakorlatorientált ismeretátadás 



- A tanórai munkában kapjon kiemelt szerepet a munkáltatás, tevékenykedtetés, ne csak néma 

hallgatóként vegyenek részt a tanulók 

- Felszerelések hiánytalan meglétének következetes ellenőrzése 

- Megfelelő munkafegyelem, egészséges munkazaj megkövetelése 

- Kötelességtudat, fegyelem, akarat fejlesztése 

- Esztétikus füzetvezetés, vázlat segítse a tanulók munkáját 

Testnevelés 

o A tornacsarnok, tornaudvar, öltözők, mosdók, szerek, eszközök, szertár állagának 

megőrzése. Szerek használat utáni helyre tétele. 

o A kistornaterem állapotának megőrzése. Balesetvédelmi oktatás megtartása. 

o A kézilabda pálya biztonságos, balesetmentes használata. A pálya állagának óvása. 

Balesetvédelmi oktatás megtartása. 

o Szakmai munkánk színvonalának emelése bemutató órákkal, munkaközösségi 

megbeszéléssel, tapasztalatcserével. 

o Háziversenyek meghirdetése, megtartása, jutalmazás. 

o Felmérések pontos végrehajtása, azok elemzése, következtetések levonása. 

o A mindennapos testnevelés törvényben előírt biztosítása, tanmenet elkészítése. 

o Rendszeres jegyekkel való értékelés, a gyermek önmagához viszonyított fejlődése 

alapján. 

o Adminisztrációs tevékenységek színvonalának emelése, határidők szigorú betartása. 

o Egyesületek igazolása minden hónapban megtörténjen, a tanulók rendszeres edzésre 

járásról. A testnevelők a saját osztályaikban lévő tanulókat ellenőrzik. 

 

A munkaközösség tagjai és oktatott tantárgyaik 
 

Pedagógus neve Oktatott tárgyak Évfolyam/csoport 

Bakos Georgina Matematika 5.ab I. csoport; 6.a  

Balogh Tiborné Környezetismeret 4.a,b 

Természettudomány 5.a I. csoport; 6.a,b 

Földrajz 7.a; 8.a 

Kompetencia 7.a 

Bencsik Zoltán Testnevelés 1.b; 2.b; 4.a; 5.a; 6.b; 7.a 

Guba Attila Testnevelés 1.a; 2.a; 3.a; 4.b; 6.a; 7.a; 8.a 

Kenyeres-Bata Lívia Testnevelés 1.a; 3.b; 5.b; 7.b 

Gyógytestnevelés 1-8. évfolyam 

Kollányi Zsolt Természettudomány 5.a II. csoport 

Kókainé Olasz Orsolya Matematika 6.b I. csoport 

Pappné Tóth Ilona Matematika 5.ab II. csoport 

Süveges-Szabó Zoltán  Technika és tervezés 5.a,b; 6.a,b; 7.a,b 

Fizika 7.a,b; 8.a,b 

Informatika 8.a,b 

Digitális kultúra 5.a,b; 6.a,b,7.a,b  

Informatika modul 7.b 

Répási Éva Földrajz 7.b; 8.b 

Kompetencia, fejlesztő 4.a,b; 5.a,b; 6.b; 8.a 

Modul 6.b; 8.b 

Természettudomány 5.b 

Testnevelés 3.a; 8.b 

Szőnyi Mónika Matematika 5.ab III. csoport; 6.b II. csoport 

Balogh Tibor Matematika 7. a,b I. csoport; 8.a,b I. csoport 

Kompetencia 6.a 

Felvételi előkészítő 8.a,b 

Testnevelés 6.a 

Óraadók 

Hevesi Tóth Gáborné Matematika 7.a,b II. csoport; 8.a,b II. csoport 



Banáné Szőke Ilona Biológia 7.a,b; 8.a,b  

Kovács Józsefné Kémia 7.a,b ; 8.a,b 

Szilágyi Erik Néptánc 1-2. évfolyam 

Bartyik Tímea Néptánc 1-2. évfolyam 

 

Versenyek 
Verseny neve Verseny szintje Felelős 

Teleki Pál Földrajz-Földtan verseny 7-8. iskolai, megyei, országos Balogh Tibormé 

Herman Ottó Biológia verseny 7-8. iskolai, megyei, országos Banáné Szőke Ilona 

Bólyai matematika csapatverseny 5-8. megyei, országos Balogh Tibor 

Zrínyi Ilona matematika verseny 5-8. megyei, országos Balogh Tibor 

Varga Tamás matematika verseny 7-8. megyei, országos Balogh Tibor 

„Matematika kis hercegei” 6. osztály területi Balogh Tibor 

Legjobb matematikus 7-8. iskolai H. Tóth Gáborné 

Fizika próbaverseny 7-8. iskolai, megyei Süveges-Szabó Zoltán 

Legjobb fizikus 7-8. iskolai Süveges-Szabó Zoltán 

Az iskola informatikusa 7-8. iskolai Süveges-Szabó Zoltán 

Országos Alföldi Informatika Verseny Nyíregyháza országos Süveges-Szabó Zoltán 

Németh József Informatika Emlékverseny területi Süveges-Szabó Zoltán 

Németh József Matematika emlékverseny területi Balogh Tibor 

„Bölcs bagoly” levelezős, megyei Répási Éva 

Petőfi Általános Iskola versenye matematikából, 

természettudományból, Túrkeve 

területi Balogh Tibor, Balogh 

Tiborné 

Bendegúz levelezős verseny levelezős, országos Balogh Tibor 

MOZAIK levelezős verseny levelezős, országos Balogh Tibor 

Városi iskolák által kiírt versenyek városi Balogh Tibor 

 

Testnevelés 

 A versenyek meghirdetésénél figyelembe kell venni, hogy melyeket támogatja az iskola és 

melyekhez szükséges a szülői támogatás.  

 Akkor nevezzük be a tanulókat, ha tudjuk vállalni a felkészítést. 

 Versenyfelkészítés mindenki feladata. 

 Városi versenyen való részvétel szorgalmazása. 

 Szülő megfelelő tájékoztatása. 

 Kölyökatlétika verseny szervezése városi szinten alsó tagozatbak november. Atlétika népszerűsítése.  

Verseny neve Verseny szintje Verseny várható időpontja 

Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság megyei 2022. szeptember 22. 

Bozsik torna regionális 2022. október-november 

Bozsik torna  regionális 2023. január-február 

Bozsik torna regionális 2023. március-április 

Bozsik torna regionális 2023. május 

Kézilabda U 14 fiú régiós 2022. október 

Kézilabda U 14 leány régiós 2022. október 

Kézilabda U 13 fiú régiós 2022. október 

Kézilabda U 13 leány régiós 2022. október 

Kézilabda U 12 fiú régiós 2022. október 

Kézilabda U 11 fiú régiós 2022. október 

Kézilabda U 10 fiú régiós 2022. november 

Kézilabda U 9 fiú régiós  2022. november 

Kézilabda U 8 leány, fiú régiós 2022. január 

Kölyökatlétika alsó tagozat városi 2022. november 

Tornaverseny  városi 2023. március 

Országos Református Iskolák 

Bajnoksága 
országos 2023. május 



Atlétika többpróba egyéni, 

csapatbajnokság 
városi 2023. április 

Atlétika többpróba egyéni, 

csapatbajnokság 
megyei 2023. május 

Atlétika többpróba egyéni, 

csapatbajnokság 
országos 2022. május 

 

Fradi SuLiga 
Alapszabályok: 

- 5. és 6. osztályos gyerekek játszhatnak, évvesztesek is (10-13 éves kor) 

- Játéknapokon maximum 15 fős csapatok, keret lehet bővebb 

- jócselekedeteknél alapvetően elvárt, hogy a csapat 50 %*a plusz 1 fő legyen legalább jelen. 

- Mérkőzések 20 x 40 m-es pályákon lesznek, 5+1-es csapatokkal, 2x15 perc játékidővel. 

- Mérkőzéseken legalább 1 lánynak végig a pályán kell lennie. 

Rendezők feladatai:  

- frissítők a csapatoknak (kulacsok/üvegek újratöltése) 

- játékvezető biztosítása (testnevelő vagy bárki, aki ismeri a szabályokat) 

- Bűnmegelőzés workshopokhoz projektorral rendelkező terem szükséges. 

Pontozás: 

- Győztes mérkőzés 3, döntetlen 1, vereség 0 pont. 

- Időben érkezés: 1 pont (kezdés előtt 15 perccel vagy hamarabb) 

- Szurkolásért: 1 pont (csapattagoké is) 

- csapat egységes, általunk kapott mezben jelenik meg: 1 pont 

- pozitív hozzáállás (pl. Fair Play, segítőkészség, jó magaviselet) 5 pont 

- Közösségi aktivitás (az egész év során, különös tekintettel a holtszezonra, arra a fél évre, amikor 

nem találkozunk szervezett keretek között, maximum a Fradi meccseken) 5 pont/alkalom 

(ismétlődésnél minden alkalomnál eggyel kevesebb, ötödiktől csak 1 pont)  

- FTC mérkőzéslátogatás 3 pont, távolsággal plusz pontok: 

 100 km felett +2 

 150 km felett +3 

 200 km felett +4 

-  pontlevonás: 

 rossz magaviselet 1 pont 

 szemetelés 1 pont 

 sárgalap 1, piros lap 2 pont 

SuLiga menetrend 
Dátum Helyszín 

2022. szeptember 12. Jászberény 

2022. október 3.  Mezőtúr 

2023. március 13. vagy 17. Cserkeszőlő 

2023. március 31.  Tiszaföldvár 

2023. április 24. vagy 27. Törökszentmiklós 

2023. május 8. vagy 12. Szolnok 

2023. június 3.  Döntő 

 

Programok 

Világnap neve Ideje Program 

Program 

megvalósításának 

ideje 

Felelős 

Állatok világnapja 
2022. 

október 2. 

Sulirádió – 

megemlékezés 
2022. szeptember 30. Répási Éva 

Takarékossági 

világnap 

2022. 

október 

31. 

Matematikai 

vetélkedő 
2022. október 27. Balogh Tibor 



Víz világnapja 

2023. 

március 

22. 

Plakátkészítő 

verseny 
2023. március 22. Kollányi Zsolt 

Föld napja 
2023. 

április 21. 

Topográfiai 

vetélkedő 
2023. április 20. 

Balogh Tiborné 

Répási Éva 

Madarak és fák napja 
2023. 

május 21. 

Vetélkedő – 

madarak hangja 
2023. május 18. Balogh Tiborné 

 
Tervezett programok Felelős Időpont/Határidő Résztvevők 

Munkaközösségi foglalkozás 

Év eleji feladatok: 

javaslatok a munkaközösségi 

munkatervhez. 

Iskolai munkaterv tervezetének 

megismerése. 

Szakmai folyamatok tervezése 

Tanmenetek készítésének 

szempontjai 

Balogh Tibor 2022. szeptember 

6. 
Balogh Tiborné 

Bakos Georgina 

Bencsik Zoltán 

Guba Attila 

Kenyeres-Bata Lívia 

Kollányi Zsolt 

Pappné Tóth Ilona 

Répási Éva 

Süveges-Szabó Zoltán 

Kókainé Olasz 

Orsolya 

Szőnyi Mónika 

Banáné Szőke Ilona 

Kovács Józsefné 

Tanmenetek készítése 

tömegsport, edzések ellenőrzése. 

Balogh Tibor 2022. szeptember 

15. 

2022. szeptember 

munkaközösség tagjai 

Óralátogatás, tömegsport, 

edzések ellenőrzése 

Balogh Tibor Folyamatos, 

megbeszélés 

alapján 

munkaközösség tagjai 

Év eleji (bemeneti mérés) 

felmérés íratása 

Balogh Tibor 2022. szeptember munkaközösség tagjai  

Felkészülés a versenyekre. 

A verseny naptárban jelölt 

versenyek lebonyolítása 

Balogh Tibor Folyamatos munkaközösség tagjai  

Labdarúgó házibajnokság Guba Attila 

szaktanárok 

Mk. vezető 

2022. október Adott osztályok és 

szaktanárai 

Kölyökatlétika alsó tagozat Kenyeres-Bata 

Lívia 

szaktanárok 

2022. november alsós atléták, nevezett 

tanulók 

Kosárlabda házibajnokság Bencsik Zoltán 

szaktanárok 

2022. november Adott osztályok nevezett 

tanulói és szaktanárai 

Munkaközösségi foglalkozás: 

Félév értékelése. Félévi 

mérések, témazáró dolgozatok 

eredményei. 

A fejlődés íve. Kiemelt 

feladatok a 2. félévre. 

Balogh Tibor 2023. január munkaközösség tagjai 

Torna házibajnokság Kenyeres-Bata 

Lívia 

szaktanárok 

2023. február  nevezett tanulók 

Kézilabda házibajnokság Bencsik Zoltán 

szaktanárok 

2023. április nevezett osztályok 

Év végi felmérések (kimeneti Balogh Tibor 2023. május- munkaközösség tagjai 



eredmények) június 

Munkaközösségi foglalkozás. Év 

végi eredmények 

Értékelés, tapasztalatok 

összegyűjtése, javaslatok a 

következő tanévre 

Balogh Tibor 2023. június  munkaközösség tagjai  

Mérések, vizsgák 

Vizsgarendszer a 8. évfolyamon 

Tantárgy A vizsga 

típusa 

Időpontok A vizsga jellege 

Földrajz 

projektmunka április kötelező 
Biológia 

Fizika 

Kémia 

Informatika gyakorlati május kötelező 

A szaktanár javaslata alapján a mérések lehetnek: szóbeli, írásbeli, projektmunka stb.  

A tanévvégi mérések alól felmentést kaphat az a tanuló, aki az adott tantárgy országos tanulmányi versenyén 

1-10. a megyei versenyeken 1-6. helyezést ér el.  

Mérési naptár- felső tagozat 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Kompetencia: 

szövegértés, 

matematika, 

természettudományok 

Idegennyelvi mérés 

 
országos mérés 

május 
 

országos 

mérés 

május 

Természettudományok 
  Projekt munka Projekt munka 

Bemeneti mérés év elején, félévi és év végi mérések 

Digitális mérések 

 5. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 

Bemeneti mérés 2022. november 14-

30. 

2022. október 24.- november 

11. 

2022. október 10-21.  

Kimeneti mérés 2023. március 6. – június 9. 

a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében az OH később határoz a 

pontos évfolyamonkénti ütemezésről 

A 4-5. évfolyam átmenetének tudatos tervezése 

A felső tagozatba kerülés során kisebb akadályokkal kell megküzdeni a tanév elején a tanulóknak: pl. a 

tantárgyat tanítók személye, óravezetési stílusa, technikái, önállóság elvárása a pedagógus részéről. Így az 

első hónap az átmenet, amely elegendőnek bizonyul a nehézségek leküzdésére, a tanulóknak sikerül 

elfogadni a nevelőket, igyekeznek a közösen felállított szabályok követésére, alkalmazására.  

Matematikából a bevezető időszak ismétléssel kezdődik, elsősorban azok a 4. évfolyamon megtanult 

ismereteket felelevenítve történik, amelyek nélkülözhetetlenek a magasabb számkörben való 

továbbhaladáshoz, geometriai és algebrai ismereteik bővítéséhez. 

  



Matematika 

 a matematikai logikus gondolkodás fejlesztése 

 a pozitív attitűdök kialakítása a tantárggyal kapcsolatban 

 a kompetencia alapú feladatok beépítése a tanulók feladatmegoldásai közé 

 a megfelelő munkatempó kialakítása 

 feladattudat 

 a játékosság, mint módszer alkalmazása az oktató-nevelő munkában 

 akik jól teljesítenek azokban megerősíteni a tudást, akiknek az eredménye egy kicsit gyengébb, 

azoknak további feladatok adásával, gyakoroltatással javítani azokat a hibákat, amelyeket vétettek a 

feladatmegoldások során 

 önellenőrzés igényének alakítása, fejlesztése 

 eszközök használata 

 figyelem minőségének, koncentráltságnak, tartósságának fejlesztése 

 az igényes munkavégzés erősítése 

 kompetencia fejlesztő feladatok 

Fizika, kémia 

 Törekedni kell, hogy az otthoni tanulás egyre több tanuló számára belső igénnyé váljon, hiszen a 

kísérletek, folyamatok, összefüggések otthoni átgondolása elengedhetetlenül szükséges az ismeretek 

elsajátításához, ne elégedjenek meg csal az írásbeli házi feladat elkészítésével. 

 Erősíteni kell a tananyag gyakorlathoz való közelítését, melyet a gyengébb képességű tanulók 

szívesen fogadnak. 

 Továbbra is feladat az „a” osztályok esetében a felszerelések megléte, az értő olvasás, a 

lényegkiemelés, a vázlatírás, a szövegalkotás, a szókincs fokozottabb fejlesztése. 

 A „b” osztályok esetében a szaknyelv tudatos használata, a mindennapos szókincsbe való beépítése, 

valamint, hogy minél többen vegyenek részt versenyeken, vállaljanak önálló kiselőadásokat, 

kutatómunkát. 

Természettudomány, biológia, földrajz 

 Kommunikációs képességek fejlesztése, ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával, 

szómagyarázatokkal, kérdésfelvetéssel, szókincs fejlesztésével, szakszerű magyarázatok adásával. 

 A megismerési módszerek elsajátításának, a természettudományos gondolkodásmódnak a 

továbbfejlesztése, a természethez való pozitív attitűd fenntartása. 

 Továbbra is fontos az ismeretelsajátítási folyamatok gyakorlása (analízis, szintézis, ok-okozati 

összefüggések, felismerés, lényegkiemelés, vázlatpontok megfogalmazása). 

Digitális kultúra/Informatika, Technika 

 Munkatempó, logikai és algoritmikai készség fejlesztése. 

 Értő olvasás, szövegfeldolgozás, ok-okozati kérdések megválaszolása, összefoglalás, lényegkiemelés 

fejlesztendő terület. 

 Olyan honlapok megismerése, látogatás, mely segít az ismeretek elsajátításában; csibÉSZtúra, 

okosdoboz. 

Fejlesztendő kompetenciák 

 Hatékony, önálló tanulás 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményező-készség, vállalkozói kompetencia 

 Matematikai kompetencia 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 



 Életpálya-építési kompetenciák 

Természettudomány, fizika, kémia, földrajz, biológia tantárgyak közös feladatai 

 A rövidtávú memória mellett a hosszú távú memória további fejlesztése 

 A kulcsfogalmak elemzése, rögzítése, folyamatos ismétlése 

 Az önálló tanulási kompetenciák fejlesztése 

 A szaknyelv további pontos, szakszerű használata 

 Az elemző gondolkodás fejlesztése 

 Az összefüggések keresésének, felismerésének fejlesztése 

 A feladatok, információ pontos értelmezése 

 Rendszerező-képesség szintjének emelése 

 Grafikonok, táblázatok, ábrák elemzése, melye segítséget jelent a központi felvételire és a 

kompetenciamérésre való felkészülésben 

Testnevelés 

 A tanulók ismerjék fel az alkalmazás szintjét a mozgástevékenységeknek és sportolásnak az 

egészséges életmódban betöltött szerepét. Tartózkodjanak minél többet a szabadban, és ott 

rendszeresen végezzenek mozgásos tevékenységeket. 

 Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben. 

 A játék és sporttevékenység során sajátítsák el a segítségadás, a baleset elhárítás módjait. 

 Törekedjenek az egészség megőrzésére a betegségek, balesetek, sérülések elkerülése, a megfelelő 

magatartási szokások kialakítására. 

 Alakuljon ki a tanulókban segítőkész, elfogadó magatartás a sérült és fogyatékos embertársak iránt. 

 Rendelkezzenek ismeretekkel az egészséget veszélyeztető, káros, függőséghez vezető szokások 

kialakulásáról, mindezek megelőzéséről. 

Tervezés, tanmenetek 

 tantárgyhoz kapcsolódó ige kiválasztása 

 helyzetelemzés 

 célmeghatározás 

 tananyagfeldolgozás 

 témahét, projekthét 

 országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam) 

Tartalom 

- témakörök 

- tantárgyi koncentráció 

- előzetes ismeretek 

- folyamatos ismétlés 

- óraszám 

- tananyag 

- módszer, munkaforma 

- képességfejlesztés 

- tevékenységek 

- eszközök 

Ellenőrzési terv 

- Az óralátogatás előzetes egyeztetés alapján történik. 

- Óralátogatás szempontjai: óra eleji ismétlés, számonkérés, célkitűzés, motiváció, új anyag feldolgozása, 

ismeretátadás, módszerek, munkaformák. 

 

„A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, s egyszerre ott van előttünk, 

mint mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő valóságában.” 

Kosztolányi Dezső  



 

 
 

„Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, megint egy 

másiknak egyet, kinek-kinek a maga képessége szerint…”  

/Máté 25:15/ 

Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ 

Tehetség munkaközösségének munkaterve 

2022 – 2023. tanév 

 

 

„Mert bölcsesség megy a te elmédbe és a tudomány a te lelkedben 

gyönyörűséges lesz.” 

                                                                           /Péld. 2:10/ 

 

 
Készítette: Répási Éva 

                  mk.vez. 
 

Tehetség munkaközösség munkaterve 

2022/2023. tanév 

 
Igazából sosem tudhatjuk, még talán saját magunk sem, hogy mire is vagyunk képesek. Lehet, hogy pár száz 

év múlva, vagy pár száz évvel ezelőtt derülne vagy derült volna ki, hogy mihez is értünk igazán, és mi az, 

amit igazán szeretnénk csinálni. Sokan egy egész életen át keresik életük értelmét. Lehet, hogy az „életem 

célja” a képességeink kibontakoztatását, azaz a tehetséggé válást jelenti? 

 
Név Szakképzettség Osztály/óra 

Répási Éva Szakvizsgázott tehetségfejlesztési 

szakértő - Debreceni Egyetemen - 

ECHA diploma 

5.a,b Fejlesztő (Önismeret, 

tanulástechnika, képességfejlesztés, 

kompetencia) óra 

6.b Önismeret, tanulástechnika, 

képességfejlesztés, kompetencia 

modul 

8.b Életpálya-építés modul; 



Képességfejlesztés, kompetencia 

modul 

8.a Fejlesztő (Önismeret, 

tanulástechnika, képességfejlesztés, 

kompetencia) óra 

6.b Mindennapi környezetünk modul 

7.b Testi-lelki egészség modul 

8.b Európai Unió modul 

Benczur Barbara Szakvizsgázott tehetségfejlesztési 

szakértő - Debreceni Egyetemen - 

ECHA diploma 

7.b Önismeret, tanulástechnika, 

képességfejlesztés, kompetencia 

modul 

8.b Idegen nyelvi modul 

Sósné Kádár 

Marianna 

A tehetséggondozás pszichológiai 

alapjai - 1 éves képzés Debreceni 

Egyetem 

6.b Idegen nyelvi modul 

Szlovencsákné 

Kaszanyi Ilona 

Tehetség és személyiség 

Tanulásfejlesztés a 

tehetséggondozásban 

 

   

   

   

   

   

 
A tehetség kibontakozása a talentum felismerésétől a sikeres és kreatív önmegvalósításig közös ügyünk. A 

tehetség, a család, az oktatók és a szakemberek eltökélt, szenvedélyes munkája nemcsak az egyént, hanem 

szűkebb és tágabb közösséget is gazdagítja. 

Kezdetben a sikeres embereket, így a legmagasabb rangúakat, a legjobb tanulókat, a leggazdagabbakat 

sorolták ide. Később a különböző intelligencia - tesztekben a legmagasabb pontszámot elérőket vélték a 

legtehetségesebbeknek. Jelenleg sokkal bonyolultabbnak tartjuk a tehetség - talentum eredetét, semhogy 

egyetlen megközelítés alapján meghatározható lenne. Egyszerűen, a józan ész alapján végig gondolva a 

tehetség fogalmát, öt kritériumot érdemes kiemelni: 

- a tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent 

- valamelyik emberi tevékenységi körben 

- olyan kiemelkedő teljesítményre, amely 

- társadalmilag hasznos és amely 

- megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára. 

 

Harsányi István klasszikus meghatározása szerint: 

 „Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az 

átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni." 

 

Tehetséggondozó program a Bethlen-ben 

 

Tudatosan biztosítjuk az átlagosnál egy-egy területen jobb képességekkel rendelkező tanulók fejlesztését. 

A tehetséggondozó program 1987/88-as tanévtől működik. A program kidolgozását és működtetését a 

Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének támogatásával végeztük. A program megújítása 

a komplexitás irányában folyamatos volt. 

 

A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális 

tehetségfejlesztést. Az is gondot okozhat, ha túl korán kezdjük ezt a munkát, de az is, ha elszalasztjuk a 

szenzitív korszakot a speciális képességterületeken. Nehéz pontos választ adni a fenti kérdésre, hiszen függ 

ez magától a speciális képességtől, annak megjelenési idejétől is: például a zenei, matematikai, bizonyos 

mozgásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhetnek. Ezek programszerű egyéni fejlesztése tehát már 



ekkor fontos, egészében véve azonban az óvodáskor „alapozó” korszaknak tekinthető bizonyos értelemben: 

elsősorban a megfelelő érzelmi fejlődést kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy „törődünk” velük, s 

engedjük őket játszani. Ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyerekeket, 

ebből sok probléma adódhat. 

Az iskoláskor természetesen már más lehetőségeket kínál, azonban itt is óvatosan kell eljárnunk. A 

kisiskolás korban is alapozó munkát végezhetünk, csak más értelemben, mint az óvodáskorban: elsősorban 

a tehetség általános képességeihez tartozó elemeit kell hatékonyan fejleszteni. Az úgynevezett speciális 

osztályok koraiak még ebben az időszakban, hiszen ezekben a kiemelkedő teljesítmény alapja többnyire a 

magas szintű általános intellektuális képességrendszer, nem pedig a speciális képesség.  

A felső tagozat (illetve az ennek megfelelő gimnáziumi osztályok) már színtere lehet a hatékony speciális 

tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, amelyben a kutatások és tapasztalat szerint (12-13 éves kor körül) már 

többnyire megjelenik a speciális tehetség. Kettős itt az iskola funkciója: egyrészt a tehetséges gyerekek 

felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos - nemcsak az intellektuális szférában! - programokat 

biztosítani, másrészt – ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti formákban kell azt 

továbbfejleszteni. 

 

A tehetségfejlesztés kritikus pontjai 

Amint a tehetség-összetevők és a fejlődési folyamat tanulmányozása jelzi, sok buktatója van a 

tehetséggondozásnak. 

 Ezek közül most a nagyobb, átfogó építőkövek: 

- a tehetség azonosítása, felismerése 

- a programok célkitűzései 

- szervezeti formák 

- gazdagítás, dúsítás 

- tantestületi munkamegosztás, speciális funkciók 

- együttműködés a családdal. 

 

 

 

A program elsődleges célja, a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb 

pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával. Fontos a személyiség fejlesztése /pl. önismeret, 

alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra/. 

 

A program jellemzői: 

 

Gyorsítás: A tanulók jó képességeikből adódóan gyorsabb tempóban képesek elsajátítani az ismereteket. Így 

a felszabaduló időben több lehetőség nyílik a gyakorlásra, egy téma sokoldalúbb megközelítésére.  

Dúsítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges tanulók számára, melyek a 

gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik. 

Speciális stratégiák: A tehetségesekkel való foglalkozás megköveteli a pedagógusoktól, hogy a kiemelkedő 

képességű tanulókat megfelelően leterhelje, testhezálló feladatok adásával. Olyan stratégiák alkalmazása 

mely során szükség van a problémák elemzésére; a megoldás igényli a tanulóktól az általánosítást, 

szintetizálást, az értékek vizsgálatát… 

A tevékenységhez fűződő viszony, vagy motiváció: Nagyon fontos szerepe van a tanulók 

feladatelkötelezettségének, hiszen számtalan esetben tapasztaljuk, hogy a gyerek intellektuális képességeit 

mérő teszt eredményei jók, mégsem teljesít jól tanulmányi munkája során. 

 

 

Komplex tehetséggondozás az általános iskola felső tagozatán 

 

Cél  
Az általános iskola felső tagozatán az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, komplex 

tehetséggondozási rendszer működtetésével, a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűdjének, 

motivációjának rendszerszerű fejlesztése, követése, az önálló tanulás megtanítása, önálló ismeretszerzési 



eljárások megismerése, az információ tudatos kezelése, tudatos kommunikáció (magyar-idegen nyelv- 

elektronikus), önérvényesítés fejlesztése, egészséges versenyszellem, gyakorlatorientáltság kialakítása, a 

magyarságtudat fejlesztése, a keresztyén múltunk megismerése, református gyökereink erősítése, 

reményteljes  jövőkép kialakítása. 

Az 5 - 6. évfolyamon a tehetségazonosítás a program alapcélja. Azonosítani a tanuló erősségeit, 

gyengeségeit, ezek alapján fejlesztési tervek kidolgozása, a tanuló egyéni fejlesztése. 

A 7 - 8. évfolyamon a tehetséggondozás célja a klasszikus tehetségfejlesztési elemek alkalmazásával a 

tanuló erős területeinek továbbfejlesztése, gyenge területeinek szükséges erősítése, személyiségének 

fejlesztése.                                                                                                                      

Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek összekapcsolása. 

 

A tanulók a következő modulokon vesznek részt iskolánkban, ebben a tanévben: 

5.a,b 

K 
Fejlesztés délelőtti órában 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

 
Fejlesztés délutáni órában 

Játékos logika Anyanyelv 

V Mozgáskultúra: kézilabda, foci 
 

6.b 

K 

Modul  Modul  Modul  

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés, 

kompetencia 

KV 

Kötelezően választható modul  Kötelezően választható modul  

Honismeret, 

helytörténet 

Idegen nyelv Informatika - 

ECDL 

Mindennapi 

környezetünk 

V 
Mozgáskultúra: kézilabda, foci 

Keresztyénségünk: konfirmáció 

 

7.b 

K 
Modul  Modul  Modul  

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

KV 

Kötelezően választható modul  Kötelezően választható modul  

Informatika - 

ECDL 

Érdekes 

kísérletek 

Nyelvi 

kommunikáció 

Testi-lelki 

egészség 

V 
Mozgáskultúra: kézilabda, foci 

Egyháztörténet 

 

8.b 

K 

Modul  Modul  Modul  

Életpálya-építés Kitekintés a 

világirodalomba 

Képességfejlesztés, 

kompetencia 

KV 

Kötelezően választható modul  Kötelezően választható modul  

Érdekes 

matematika 

Idegen nyelv Európai Unió Informatika -

ECDL 

V 
Mozgáskultúra: kézilabda, foci 

Felvételi, nyelvvizsgára előkészítők 
 

Ezek a modulok a tanórai munkához szervesen kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek. A gazdagító 

program modelljei nagyobb részt igazak rá, hiszen: 



-  tartalomközpontú - amennyiben felvállalja, hogy sok plusz ismeretet nyújt a különböző témák 

kapcsán 

- tevékenységirányú - hiszen az ismeretek feldolgozása nem elméleti síkon történik csak, hanem amihez 

csak lehet, mindig konkrét tevékenység kapcsolódik; kísérlet, megfigyelés, vizsgálódás… 

- és kisebb részben teljesítménycentrikus, hiszen felvállalja a versenyekre való felkészítést is. 

 

A modulok általunk meghatározott stratégiai célja a tehetséggondozásban résztvevő tanulók 

személyiségjegyeinek sokoldalú fejlesztése. 

 

A program során alkalmazott mérések 

 

Dr. Balogh László: „Az egyéni tehetséggondozó programok szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

tehetség-keresésnek, - azonosításnak, hiszen a korrekt program csakis a gyermek alapos ismeretére épülhet. 

A tehetség fejlesztésére kiválasztott stratégiának korrekt felmérésen kell alapulnia, felderítve, hogy az 

egyénnek mire van szüksége a fejlődéshez!” 

Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, annál 

megbízhatóbb az azonosítás. Ezért alakítottuk ki a rendszer-jellegű professzionális azonosítást iskolánkban. 

Természetesen az azonosítás és a fejlesztés folyamata szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a hatékony 

fejlesztés az éles szemű pedagógusnak lehetőséget nyújt a tehetség megfigyelésére és felismerésére is. 

Elméletileg az iskolai éveknek egyetlen töretlen folyamatnak kell lennie. Ez egy egységesen felépített 

rendszer. 

Munkánk alapja a Dr. Balogh László prof. által készített és kielemzett mérések. A mérések alapján 

folyamatosan nyomon-követhetők a tanulók személyiségében végbemenő változások. 

A következőkben a felső tagozaton végzett pedagógiai méréseket mutatom be. 

A mérések fő területei a programunk fő céljaival összhangban:  

- személyiség  

- intellektuális képességek 

- közösség. 

 

Mérések 

Önismeret, énkép Kiemelkedő helyet foglal el a személyiségfejlesztésünkben. Olyan 

kérdőívekkel mérjük, melyet saját magukról töltenek ki, így a saját 

magáról kialakított elképzelésük, énképük tükröződnek az 

eredményekben. Természetesen ezeket összehasonlítjuk a mások által 

elkészített jellemzésekkel is, és így kaphatunk reális képet. 

Szorongás Az egyes tanulók általános szorongási szintjére vonatkozóan kapunk 

adatokat: erősen, közepesen, alig szorongó kategóriákban. 

Figyelem Azt vizsgáljuk, milyen gyorsan dolgozzák fel a tanulók az 

információkat, mennyire koncentrálnak, mennyire tűrik a monoton 

feladatokat. Különlegessége, hogy kizárólag a figyelmet méri, nem 

mossa össze más – például számolási – képességekkel: egy adott idő 

alatt mennyi munkát tud teljesíteni a tanuló, milyen színvonalon és 

mennyire stabilan. 

Emlékezet Az emlékezet mérése során nemcsak arról kapunk információt, hogy 

mennyire megbízható ez a kognitív funkció, hanem a különböző helyze-

tekben elért eredmények az egyén tanulási stílusára is következtetni 

engednek. Nagyon fontos tudni azt, hogy milyen a gyermekek 

emlékezete, hiszen ez a tanulás egyik kulcsa, ettől függ az iskolai 

eredménye.  

Logikus gondolkodás A gondolkodás a megismerőtevékenység legmagasabb foka. 

Gondolkodásunk segítségével vagyunk képesek a problémák 

megoldásához vezető út megtalálására, szabályok megfogalmazására, 

alkalmazására, következtetések levonására és véleményünk 

megindokolására. 

Kreativitás A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a 



különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt 

tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában 

történő megjelenését. 

 

A saját közösség iránti attitűd A tanulóknak a saját osztályközösségük iránti kedvező vagy kedvezőtlen 

attitűdjét tárja fel. 

Társas kapcsolatok, 

interperszonális készségek 
A hagyományos értelemben ismert intelligencia mellett létezik egy 

un. érzelmi intelligencia, egy érzelmi-társas-kommunikációs 

képességcsoport. Ide tartozik pl. mások érzéseinek megértése, a 

saját érzések kifejezése, a stresszhelyzetek kezelése, a nem-

verbális jelek olvasása. E képességcsoport megfelelő fejlettsége esetén 

csökkenhetne az erőszak (pl. a gyerekek „megtanulnák", hogyan 

fejezzék ki indulataikat), a konfliktusok nagyobb hányada oldódna meg 

(pl. ha a tanulók tudnának kommunikálni egymással).  

Tanulási szokások A kialakult tanulási szokások tudatosítása, és hatékonyabb tanulási 

szokások kialakítása a cél. 

Tanulási stílus Annak a megismeréséhez nyújt segítséget, hogy a tanulók milyen 

tanulási stílust részesítenek előnyben másokhoz képest, melyek azok a 

leginkább preferált stratégiák, amelyekkel – szerintük – a 

legeredményesebben tudnak tanulni. Ezt fontos tudni, mert attól 

függően, hogy ki milyen tanulási stílust képvisel, más-más tanulási 

stratégia lehet hasznos a számára. 

Tanulási orientáció Ezzel a kérdőíves eljárással a tanulás megközelítés stílusát tárhatjuk fel. 

A 3 stílus (Mélyrehatoló, Reprodukáló, Szervezett) további 3-3 

összetevőre bontható, melyekhez tizedikként a külső nyomásra, csak a 

bizonyítványért tanulás kategóriája tartozik. 

Iskolai motiváció Az iskolai tanulás motivációs oldalát ismerhetjük meg három 

dimenzióban (Követő, Érdeklődő, Teljesítő) és dimenzióként 3-3-

motívumcsoportban, melyeket tizedikként a presszióérzés motívuma 

egészít ki. 

Sikerkeresés, kudarckerülés A tanulók maguk meghatározzák, hogy melyik viselkedésmódot 

részesítik előnyben a másikkal szemben. Cél, hogy sikerorientáltakká 

váljanak. 

Személyi kontroll Azt vizsgálhatjuk meg, hogy a tanulók vélekedése szerint a velük 

történő pozitív vagy negatív események milyen mértékben vannak 

összefüggésben a saját viselkedésbeli megnyilvánulásaikkal. 

Tanulás iránti attitűd E módszer segítségével, az egyes tantárgyakkal kapcsolatos többlet és 

lelki jelentéseket deríthetjük fel. 

A pálya iránti érdeklődés Önismereti célból készül, de abban segít, hogy érdeklődésüknek 

megfelelően válasszanak iskolát, pályát. 

Felelés, nyilvános szereplés Három kategóriába sorolhatók a tanulók: riasztó, keserves feladat, vagy 

természetes, vagy sikeres ezen a területen. 

Pályaválasztás – Hajlam és 

hivatás 

Meghatározható, hogy négy alapkategória közül melyik a hangsúlyos a 

tanulónak: 1. Emberekkel való foglalkozás 2. Rendszerek és folyamatok 

irányítása 3. Kommunikációs és művészeti területek 4. Tudományos és 

technikai területek. 

Vizsgaszorongás Képet kaphatunk a tanulók számonkérési helyzetben tanúsított 

szorongásáról általában, és a vizsgaszorongást alkotó összetevőkről – 

aggodalom, emocionális izgalom – tekintetében. 

Impulzivitás, 

kockázatvállalás, empátia 

Meggondolatlan viselkedést kifejező impulzivitást, a kihívás kedvelését 

mutató kockázatvállalást és az együttérzést kifejező empátiát méri a 

kérdőív.  

 

  



 

Feladat- és időterv 

 
Tevékenység Felelős/Felelősök Tanácsadás 

 2022. szeptember 27. kedd 

Munkaközösség létrehozása 

Célkitűzések megbeszélése 

Feladatok, tevékenységek felvázolása, megbeszélése 

Mi a tehetség? 

A Bethlen tehetséggondozó programjának ismertetése 

A Székács tehetséggondozó programjának bemutatása 

Répási Éva 

 

 

 

 

? 

 

Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. országos 

Konferenciája – Beszámoló  

Szakirodalom ajánlás:  

- Szakmai ajánlások pedagógusoknak a 

tehetséggondozásban  

Répási Éva 

Répási Éva, Sósné 

Kádár Marianna 

Répási Éva 

Répási Éva: 

Igény szerint -

egyeztetés után 

2022. október 25. kedd 

MATEHETSZ online fejlesztő programjainak 

ismertetése 

A tehetséggondozó program pedagógiai-pszichológiai 

méréseinek rendszere 

Szakirodalom ajánlás:  

- „Jó szóval oktasd…” Módszertani ajánlás oktatóknak  

- Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal  

Répási Éva  Répási Éva: 

Igény szerint -

egyeztetés után 

2022. november 29. kedd  

Mérések elemzése, egyéni fejlesztési terv 

Szakirodalom ajánlás: 

- Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok  

- Mentorálás a tehetséggondozásban 

Répási Éva Répási Éva: 

Igény szerint -

egyeztetés után 

2023. február 28. kedd 

Mérések elemzése osztályok bemutatása 

Mérési eredmények közzétételének módszertana 

Mérési eredmények átadása osztályfőnököknek, 

szaktanároknak, szülői értekezleten szülőknek 

Mérések megbeszélése a tanulókkal a fejlesztő órákon, 

modulokon 

Mérések gyakorlati felhasználás a fejlesztő órákon 

Szakirodalom ajánlás: 

- Tehetség és személyiségfejlesztés  

- Ha tehetséges a gyerek… Útmutató a szülőknek és 

tanároknak - RÉ  

Répási Éva 

Mérések alapján egyéni 

tanácsadás 

Répási Éva: 

Igény szerint 

2023. március 28. kedd 

Drámapedagógia a tehetséggondozásban  

MATEHETSZ felületeinek használata 

Speciális tehetségek gondozása (matematika, 

képzőművészet, sport, fizika, biológia, zene) 

Répási Éva Répási Éva: 

Igény szerint 

2023. június 20. kedd 

Értékelés. 

Következő tanévre feladat-megjelölések 

Répási Éva Répási Éva: 

Igény szerint 

 

 

 

 

 

  



 

13. PR terv 

„Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, 

aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, 

aki tanító, tanítson, 

aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, 

aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, 

aki elöljáró, legyen gondos, 

aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest.” 

 

Rómaiakhoz írt levél (12,6-8) 

 

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola 

Intézményi PR terv 

 ELŐZETES JAVASLAT 

 

 

 
 

2022/23. tanév 
 

 

 

 

Készítette: Mrena Andrea 

 

 
 

Azt gondolom, hogy az iskolák életében egyre fontosabb, hogy a PR tevékenység előtérbe kerüljön, mert 

felerősödött a verseny az iskolák között a tanulólétszám fenntartásáért. A szülők számára lényeges, hogy az 

iskola mennyi és milyen információt juttat el magáról a külvilág felé, befolyásolja a választást, hogy az 

intézménynek milyen a hírneve.  

 

A PR, a kommunikáció szervezése a kölcsönös bizalom és megértés érdekében, céltudatos közvélemény 

formálás az iskola, mint szervezet elismerése érdekében. 

 

Intézményünk kommunikációs céljai: 

- az iskola pozitív imázsának fenttartása, építése 



- szakmai elismertségünk, innovációs képességünk megtartása, növelése 

- intézményünk munkájáról, életéről, tevékenységéről, a szülői ház, a térség lakossága, civil 

szervezetei, más intézményei nagymértékben értesüljenek a média csatornákon keresztül 

- a református szellemiség hiteles közvetítése 

- az iskolához, az egyházhoz való kötődés elmélyítése 

- jól működő belső és külső kommunikáció tudatos folytatása  

Az iskolai PR tevékenység folyamatos feladata, elemei: 

1. Intézményi honlap - bethleng.hu 

- alapvető információszerző portál 

- kiemelt feladat a honlap belső tartalmának folyamatos aktualizálása, a szakmai anyagok 

felülvizsgálata, módosítása a 2022/23. tanév tükrében.  

2. Intézményi facebook oldal  

- a közösség összetartására és tájékoztatására szolgál 

- Intézményünk hivatalos közösségi oldala népszerű, a legnagyobb segítséget nyújtja az információk 

közlésében 

- folyamatos aktualizálása, a friss posztok közzététele, a korrekt tájékoztatás kiemelt feladat a 

mindennapokban  

3.  Arculat: 

- az iskola filozófiája, kultúrája: hagyományok, szokások, magatartás előírások 

- Kik vagyunk? Mi az iskola küldtetése? Milyen értékeket közvetítünk? 

- ÚJ LOGO: egyszerűség, egyediség, egységesség, széles körben használható legyen és igazodjon az 

iskola fizolófiájához, kultúrájához 

o nyomtatványok, szórólapok (különösen a beiratkozó 1. osztályos szülők számára) meghívók 

- Image film, Bethlen himnusz 

4. Külső partnerek, médiakapcsolatok: 

- Szakmai kapcsolatok erősítése, újítása, kiépítése, folyamatos kapcsolattartás a fenntartóval, más 

intézményekkel (sajtóelérhetőség listájának frissítése) 

- Miklós TV:  

- magas színvonalú, szakmai munkát végez, az elkészített anyagok kreatívak, méltó módon 

mutatják be iskolánkat, egyházközségünket 

- havi feladat - és időterv (esetleges szerződéskötés alapján) 

- segíti a Média szakkör munkáját (esetleges szerződéskötés alapján) 

- Helyi és megyei sajtó, média – Új Néplap, Törökszentmiklósi Hírlap, Szolnok TV, Rádió 

Törökszentmiklós – folyamatos kapcsolattartás 

- IKK – Ipolyi Arnold Művelődési Központ – könyvtár, színház stb. 

- Apáról Fiúra Egyesület – műhelymunkák 

- Sportegyesületek, Zeneiskola – további jó kapcsolat fenntartása 

 

Kiemelt kommunikációs témák: 

A tájékoztatás eszközei fotók, minivideók, rövid szöveges összefoglalók, cikkek, szóróanyagok. 

- iskolai, egyházi rendezvények, ünnepségek (pl. Tanévnyitó Istentisztelet, 5. évfolyam 

fogadalomtétele, adventi projekthét) 

- versenyeredmények, - események (pl. Wass A. országos szavalóverseny) 

- beiskolázás, iskolanyitogató (óvónők fogadása) 

- pályázati programok, tehetséggondozás 

- színházlátogatás, osztálykirándulás, gyermekkönyvtár látogatása, kiállítás megtekintése – olvasóvá 

nevelés  

 

A kommunikáció, a PR felelősei 

- PR-csoport vezetője: Mrena Andrea 



o Feladata: az intézményi PR tevékenység, az információk koordinálása 

o Lehetőség szerint PR munkaközösségként megalakulhatna a PR-team a PR vezető 

irányításával. (Javaslat: tagintézményekben 1-1 fő) 

- nevelőtestület tagjai, akik az aktuális iskolai eseményekről, versenyekről 5-6 fotót és rövid szöveges 

összefoglalót küldenek a PR csoport vezetőjének (mrena.andrea@bethlentm.com) 

- Média-szakkör – Vezető: Mrena Andrea és Kecsőné Szűcs Csilla (melléklet) 

- DÖK tagok, Református IFI tagok: programjaikról diákcikkek, fotók, élménybeszámolók készítése 

PR tervezet-részlet, véglegesítés az intézményi munkaterv és a DÖK munkaterv alapján 

Augusztus-Szeptember 
Időpont Program/téma Megjegyzés 

VIII. 31. 17 óra Tanévnyitó istentisztelet 

- Fekete Károly püspök 

- Dr. Nagy István 

agrárminiszter 

- Budai Ferenc főigazgató 

- TROK 

Sajtóközlemény a médiának: 

Miklós TV – képek, videó 

Szolnok TV - videó 

Új Néplap – cikk, kép 

Törökszentmiklósi Hírlap 

- tanévnyitó – cikk, kép 

- később riport az 

intézményvezetőkkel 

Rádió Törökszentmiklós – 

hírelés 

Aktív Rádió, Szolnok - hírelés 

 

Forgatókönyv  

Újságcikk, képek, videó 

VIII. 30, IX. 1-2. Megkezdődött az iskola – Első 

napok az 1. osztályosoknál 

 

Miklós TV – 3 perc minivideó 

Később a beiskolázásnál is 

felhasználható! 

 

IX. Gólyaavató Média szakkör 

kisvideó,képek 

 

IX. Alison Novak – anyanyelvi lektor 

bemutatása 

Média sazkkör 

kisvideó – vágás Miklós TV. 

 

 

 

 
Feladat- és időterv 

 

Feladat Határidő Felelős Megjegyzés 

A PR-team 

megalakulása 

tagintézményi szinten 

IX.  megbeszélés, tájékoztatás 

feladatok tisztázása, javaslatok 

A PR-team 

(munkaközösség) 

megalakulása 

intézményi szinten, 

felelősök megválasztása 

IX.  megbeszélés, tájékoztatás 

feladatok tisztázása, javaslatok 

együttműködési keretek 

kialakítása 

folyamatos 

kapcsolattartás 

a PR-team tagjaival, 

vezetőséggel 

- közös 

programok, 

ünnepségek 

- témahetek, 

projektek 

- mindennapi élet 

 PR vezető személyesen 2 hetente 1x mk. 

megbeszélés 

 

tájékoztatás folyamatosan e-mail, 

zárt messenger csoport, 

claasroom, meet 



Miklós TV szerződés: 

feladatok tisztázása,  

együttműködési keretek 

kialakítása 

 

 igazgató - havi 2 kisfilm 

- segíti a Média szakkör 

munkáját 

- havi feladat és időterv 

- folyamatos egyeztetés 

Partnerlista, sajtólista 

(cím, intézmények 

elérhetőségek) 

   

Honlap, facebook 

figyelemmel kísérése, 

frissitése 

folyamatos   

Intézményi események 

dokumentálása – fotók, 

cikkek 

folyamatos   

Az információk időbeli 

koordinálása az 

intézményekben és az 

intézmények között 

(igényfelmérés-igény 

jelzés-szakmai tartalom 

pontosítása-javaslat az 

időpontra. stb.) 

folyamatos PR-csoport  

A PR tevékenység 

eredményeinek 

folyamatos értékelése – 

szükséges módosítások, 

fejlesztések 

   

 

13.1. Média szakkör 

 
A tevékenység neve: Média szakkör – Bethlen TV  

 

A tevékenység célja:  

- a szakkör váljon felelősségteljesen, lelkesen, kreatívan együttműködő 

„szerkesztőséggé” 

- legyenek képesek a tanulók az év elején megtervezett, beindított iskola TV-t az iskolai 

élet színes, izgalmas fórumává tenni, hétről-hétre gazdagítani új hírekkel, 

tudósításokkal, interjúkkal, érdekességekkel. 

- látogatás során ismerkedjenek meg a helyi TV munkájával. 

- ismerkedjenek meg egymással és alakítsák ki saját szabályrendszerüket. 

 

A tervezett foglalkozások száma: 

- hét/1 tanítási óra + további órák az anyagok kidolgozására, szerkesztésére  

 

Célcsoport: 

- felső tagozat, évfolyamonként 2-2 tanuló 

 

Eszközigény:  



- tanári laptop, pendrive, külső mikrofon, videokamera, mobiltelefon 

- tanterem „stúdió”helység 

 

Együttműködő partner: 

- Miklós TV – Hudu Csaba, Molnár Sándor 

 

Tartalmi egységek: (példa jelleggel) 

1. Milyennek látjuk iskolánkat? Arculata  

1. Online televízió: Mini filmjeinket, képsorozatainkat mobillal készítjük 

2.Szövegalkotási gyakorlatok, kommunikáció  

3. Ötletbörze 

- Milyen adások lehetnek? 

 - az iskolai élet eseményeinek megörökítése (DÖK, Ifi programok) 

 - iskolán belüli közvélemény kutatás – VéleményM: heti kérdések 

- pedagógusok bemutatása „diákszemmel”  

 - zene- és filmajánló stb. 

5. Kisvideók, képek arhiválása 

6. Közösségi oldal, facebook: cél növelni az oldal iránti érdeklődést, a felhasználók 

aktivitását 

- a médiatartalmak terén fontos a frissesség, a rendszeres, hiteles tájékoztatás a 

minőségi tartalmak létrehozása (azonnali fotók, videók) 

 

Szakkörvezetők: Mrena Andrea, Kecsőné Szűcs Csilla - tanítók 

 

  



TÖRÖKSZENTMIKLÓSI  

REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT  

 

SZÉKÁCS ELEMÉR GIMNÁZIUM,  

TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 évi munkaterv 
 

 

 

 

 

 

Készítette: dr. Bischofné Németh Katalin  

tagintézmény-vezető  

Budai Ferenc főigazgató ajánlása alapján 

 

 

 

 

 

 

 

  



“De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által 

mindenkor diadalra vezet bennünket, és 

ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.” 

2 Kor. 2:14 

Az intézmény Pedagógiai Programja alapján megfogalmazott fő célok és 
feladatok 
 

Intézményünk a Törökszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásában működő Törökszentmiklósi 

Református Oktatási Központ középiskolája elsősorban a térség leendő református értelmisége nevelésének 

megalapozását tekinti feladatának, de nyitva áll az itt tanulni kívánó, más felekezetű diákok előtt is. 

Az intézményben világnézetileg elkötelezett keresztyén szellemiségű nevelés folyik. Isten ajándékának 

tekintjük a gyermeket és adottságait, valamint azt a lehetőséget, hogy – a családdal együtt – az Ő 

munkatársai lehetünk a reánk bízott fiatalok formálásában, a bennük rejlő képességek, lehetőségek 

kibontakozásában. Diákjainkat segítjük személyiségük fejlesztésében és személyiségük autonómiájának 

kibontakoztatásában. 

 

Alapértékeink 

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink testileg – lelkileg 

egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban.  

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a személyre szabott foglalkozást 

mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.  

- Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak a gyerekek. 

Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően 

szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk. 

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek tanulóink 

személyiségébe. 

- Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a 

hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s kitartással eljutni a kitűzött célig. 

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában boldogulni tudó 

emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni 

értéknek tekintik boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az emberiséget 

szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig fejlesztve, jobbítva. 

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, tovább vigyük hagyományainkat, a családi tradíciókat, a 

felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a keresztyén értékek, a munka 

szeretetét. 

Célok, feladatok 

- Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet 

tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez, és alkalmaznak 

különböző cselekvés-formákban. 

- Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. 



- Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját 

keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára is. 

- A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

- Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek 

az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné 

fontosságával.  

- Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás. 

- Az IKT- eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, projektmunkák/. 

- A fenntartható, környezettudatoság mellett elkötelezett magatartásra nevelés. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elérését, és a célok 

megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola pedagógusai által 

alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.  

 

Alkalmassá kívánjuk tenni őket – ha adottságaik és szorgalmuk lehetővé teszi – a középszintű vagy 

emeltszintű érettségi vizsgáik letételére majd a felsőoktatásban tanulmányaik folytatására.  Továbbtanulni 

nem kívánó diákjainkat pedig abban segítjük, hogy középfokú végzettséghez kötött szakképzést szerezzenek 

annak érdekében, hogy a későbbiekben a munkaerő piacon megtalálják élethivatásukat. Nevelésünk egyik 

célja, hogy a fiatalok rátalálhassanak élethivatásukra, további szolgálati- és munkaterületükre.  

 

Iskolánkban olyan elvek szerint nevelünk-oktatunk, melyek az említett értékeket szolgálják és szigorúan 

kerüljük azokat az elveket, módszereket, melyek fenti jogrendet vagy a közerkölcsöt sértik, illetőleg mások 

joga, szabadsága, meggyőződése, emberi méltósága ellen irányulnak. 

 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban fejlesszük a munkaerő piac egyik legfontosabb elvárását 

az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket. 

Célunk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre szabott fejlesztése a 

következő, a NAT által meghatározott területeken:  

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció  

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia  

 Digitális kompetencia  

 A hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Nevelő, oktató munkánk Krisztusközpontú. Teljes embert formálunk, a test és a lélek együttes munkálása a 

cél. Az értékrend alapja a Biblia. A nevelés alapja a személyes példamutatás.  

  



 

Iskolánk fennállásának 83., a Református iskolarendszerhez kapcsolódóan harmadik tanéve a 

2022/23-as tanév. 

Személyi feltételek 
 31 fő főállású pedagógus 

 8 fő óraadó 

 Búzás Bálint (mezőgazdaság) 

 Farkas István (logopédia – SNI) 

 Fűzfa Renáta (matematika) 

 Kerezsiné Kádár Erika (matematika) 

 Kiss Orsolya (gyógypedagógus, SNI) 

 Mezei Zoltán (mezőgazdaság) 

 Nagyné Bojtok Franciska (kollégium) 

 Tóvizi Tibor (fizika) 

 35 fő fizikai állomány, ebből 

 2 NOKS iskolatitkár, rendszergazda 

 Részmunkaidős: 1 (Zabolai Gyula – műszaki vezető) 

 Minősítő eljárásra jelentkezett: Molnár Tibor (Ped. II.) 

 egyéb alkalmazottak: 40 fő technikai alkalmazott, ebből: 

távollévő: gyes: 1 fő konyhai alkalmazott - Kovács Mária, gyed:  Vetró Edina, Hapekné Karikó 

Alexandra, betegség egyéb: nincs 

 

Főállású pedagógusok mellékletben találhatóak. 

2020. július 1-től minden pedagógus a Munka törvénykönyve szerinti munkavállaló lett. 

Valamennyi pedagógus rendelkezik a jogszabályokban megfogalmazott végzettséggel! 

Tárgyi feltételek 

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendeletben 

megfogalmazott PTT-ben és KKK-ban megfogalmazott kötelező eszközjegyzékben szereplő tárgyi 

feltételek intézményünkben rendelkezésre állnak, illetve szerződés keretein belül biztosítottak. 

 Tantermek, csoportszobák, szertárak  

 F főépület 

 B bázis 

 M műhely 

 K kollégium 

 T tanbolt (eseti nyitva tartás) 

 Biológia, kémia labor, mérőterem, előadó 

 Nyelvi laborok 

 Informatika tantermek 



 Tornacsarnok és műfüves pályák 

  

2022/2023-ra tervezett felújítások 

 Tangazdaság infrastruktúra, eszközpark – irányított fejlesztés szükséges 

 Tanműhelyek, raktárépületek tetőszerkezete, nyílászáróinak cseréje szükséges 

 Klimatizálás, páraelszívó rendszer beépítés a konyhán  

 Tanpékség eszközfejlesztése (forgókocsis kemence) 

 Főépület konyha feletti tetőszerkezetének javítása 

 

Eszközeink, ingatlanaink állagmegóvása, mindannyiunk egyéni felelőssége!   

 



OSZTÁLYOK – ÁGAZAT – OSZTÁLYFŐNÖK – LÉTSZÁM - TANETEREM 
 osztály  ágazat osztályfőnök létszám tanterem 

1.  9.AC Mezőgazdasági 

technikus,  

Sütő - és 

cukrászipari 

technikus 

mezőgazdasági 

- 

élelmiszeripari 

Szitár Anikó 29  

A: 22, 

C: 7 

F11 

2.  9.GIS Gimnázium, 

Sportedző és 

sportszervező 

gimnázium, 

sport 

Trecskó 

Ildikó 

18 

GI: 7, 

S: 11 

F13 

3.  9.E Kereskedő és 

webáruházi 

technikus 

kereskedelem Kara Róbert 23 F8 

4.  9.MG Gazda, 

Mezőgazdasági 

gépész 

mezőgazdasági Molnár Tibor 22 

M: 10, 

G: 12 

F6 

5.  9.PC Pék-cukrász élelmiszeripari Csertő Ilona 

Mónika 

23 B19 

6.  10.ASC Mezőgazdasági 

technikus,  

Sütő - és 

cukrászipari 

technikus 

mezőgazdasági 

– 

élelmiszeripari-

sport 

Veresné Nagy 

Margit 

28 

A: 15, 

C: 7, S: 

6 

F14 

7.  10. 

BEGI 

Pénzügyi és 

számviteli 

ügyintéző, 

Kereskedő és 

webáruházi 

technikus, 

Gimnázium 

gazdálkodás és 

menedzsment – 

kereskedelem - 

gimnázium 

Hámori 

Krisztina 

26 

B: 6, E: 

11, GI: 

9 

F15 

8.  10.MG Gazda, 

Mezőgazdasági 

gépész 

mezőgazdasági Hagyó Attila 

András 

23 

M: 14, 

G: 9 

F16 

9.  10. PC Pék-cukrász élelmiszeripari Vas István 20 B18 

10.  11.AC Mezőgazdasági 

technikus,  

Sütő - és 

cukrászipari 

technikus 

mezőgazdasági 

- 

élelmiszeripari 

Markót-

Szabó Beatrix 

21 

A: 15, 

C: 6 

F7 

11.  11.DPC Pék, Pék-

cukrász 

élelmiszeripari Csizmadia 

Barna 

14 

D: 5, 

PC: 9 

F5 

12.  11.MG Gazda, 

Mezőgazdasági 

gépész 

mezőgazdasági Seres 

Hajnalka 

20 

M: 12, 

G: 8 

F9 

13.  12.AC Mezőgazdasági 

technikus, 

élelmiszeripari 

technikus 

mezőgazdasági 

- 

élelmiszeripari 

Annus Anita 14 

A: 9, C: 

5 

F10 

14.  13.I Szakközépiskola

i végzettségre 

épülő intenzív 

érettségi 

intenzív 

érettségi 

Lovász 

Magdolna 

17 K8 



15.  13.AC Mezőgazdasági 

technikus, 

élelmiszeripari 

technikus 

mezőgazdasági 

- 

élelmiszeripari 

Cseh Judit 19 

A: 12, 

C: 7 

F12 

 

Terem férőhelyeink, (főépület):  

Sorszám Funkció Férőhely 

F1 Informatika 12 

F2 Nyelvi labor 18 

F3 Tanterem 12 

F4 Tanterem 20 

F5 Tanterem 28 

F6 Tanterem 24 

F7 Tanterem 36 

F8 Tanterem 28 

F9 Tanterem 36 

F10 Tanterem 36 

F11 Tanterem 28 

F12 Tanterem 36 

F13 Tanterem 36 

F14 Tanterem 38 

F15 Tanterem 38 

F16 Tanterem 28 

 

 

Bázis és kollégium épülete:  

Sorszám Funkció Férőhely 

B18 Tanterem 36 

B19 Tanterem 36 

B4 Labor 16 

B5 Labor 12 

M1 szaktanterem 30 

M2 szaktanterem 30 

M3 Tanterem 28 

M4 Tanműhely 20 



M5 Gépműhely 12 

T1 Tanterem 24 

K1 Tanterem 20 

K2 Tanterem 22 

K3 Logisztika 22 

K4 Taniroda 22 

K5 Informatika 22 

K6 Gépírás 24 

K7 Tanterem 30 

K8 Tanterem 28 

K9 Tanterem 20 

K10 Labor 16 

 

A TERMEK ÁLLAGMEGÓVÁSA AZ OSZTÁLY ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELELŐSSÉGE! 

 

Tanulói adatok 
 Teljes létszám: 331 fő  

 SNI : 2x szorzó: 36 fő 

 Számított létszám: 368 fő 

 Tanulócsoportok száma: 15 db  

 Átlaglétszám: 22 fő 

 Kollégista: 45 fő 

 

267/2022. (VII.29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 
 

 Az iskolai év szeptember 1-jén, kedden kezdődik, és 2022. június 15-ig tart.  

 Ezen belül az első félév 2023. január 20-ig tart majd, az iskolák január 28-ig értesítik a diákokat és a 

szülőket a félévi eredményekről. 

 A tanítási napok száma általában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap.  

 A középfokú iskolákban a végzősök számára az utolsó tanítási nap 2023. május 4-én, lesz. 

 Tanítás nélküli munkanapok száma 7. 

 Tagintézmény-vezető által elrendelt tanítás nélküli napok (a változtatás jogát 

fenntartva) 

o Diáknap 1 nap 

o Tanári csapatépítő nap 1 nap 

o Wass Albert Verseny 1 nap 

o Áldozó csütörtök és egyéb hitéleti napok 2 nap 

o Írásbeli érettségi 1 nap 

o Osztálykirándulások 1 nap 

 

Tanítási szünetek: 

 



Szünetek előtti utolsó/utáni első tanítási napok: 
 Őszi szünet: 2022. október 28. / 2022. november 7. 

 Téli szünet: 2022. december 21. / 2023. január 3. 

 Tavaszi szünet: 2023. április 5. / a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. 

 

Érettségi vizsgák: 

 

Őszi érettségi: 
 írásbeli: 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26. 

 emelt szintű szóbeli: 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14. 

 középszintű szóbeli: 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30. 

 

Tavaszi érettségi: 
A tavaszi érettségik írásbelijei május 5-től (aznap nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgák lesznek) 26-ig 

tartanak. A magyar nyelv és irodalom írásbeli - azaz az első kötelező tárgy - május 8-án 9 órakor lesz. 

 

Az emelt szintű szóbeliket 2023. június 7–14. között, az középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2023. június 

19–30. tartják majd. 

 

Országos mérések 

 

A diákoknak a következő tanévben lesz pár felmérésük: a szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a  8. és a  10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. 

évfolyamokon lesznek. 

 

A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között lesznek, a kimeneti mérésekre 

2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

 

Tudnivalók az idei digitális országos mérésekről: 

 

A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet bekezdése 

határozza meg. 

 

A bemeneti méréseket az iskoláknak e rendelet alapján 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között 

kell lebonyolítani az alábbiak szerint: 

 

A 10. évfolyamon 2022. szeptember 26. – október 7., 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 23. 

 

A kimeneti mérésekre 2023. március 6. – június 9. között kerül sor. A kimeneti mérések évfolyamonkénti 

ütemezését – a bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében – a hivatal később határozza meg. 

 

A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2022. november 30. 

 

A 2022/2023-as tanév bemeneti országos méréseivel kapcsolatos tájékoztató információk 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/Orszagos_meresek_202

2_2023_tanev_tajekoztato.pdf 

 

Témahetek 

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 

 Digitális Témahét 2023. március 27–31. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között, 

 Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/Orszagos_meresek_2022_2023_tanev_tajekoztato.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/Orszagos_meresek_2022_2023_tanev_tajekoztato.pdf


Tantárgyfelosztás elvei 
 

(6)
 * 

 A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két 

óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy 

munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-

oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat 

kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az e bekezdésben 

foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát. A kötött 

munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

Ennek megfelelően a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: (22-26 óra), de főigazgatói utasításra a 

közvetlenül tanórai órák tartásával lekötött munkaidő a tagintézményben: 24 óra. 

 

Pedagógusonként 24 óra került alapóraszámként beállításra, ám figyelembe vettük az órakedvezményeket, 

így 24 – 22 – 20 tanítással lekötött óra volt az alap, ettől eltért vezetőkön kívül a könyvtáros kolléganő, 

valamint a műszaki vezető.  

Eltérő óraszámot határoztunk meg a jogszabályoknak megfelelően a kollégiumi nevelők esetében, ez 32 óra, 

illetve csoportvezetők esetén 30 az órakedvezmény miatt. 

A tanítással lekötött, rendszeresen tartandó, órarendben rögzített tanórák fentiek szerinti többletóráit 

túlóraként határoztuk meg. 

Csoportbontásokra informatika és gyakorlati foglalkozások esetében került sor, a létszámok függvényében, a 

Pedagógiai Programmal összhangban. 

A szaktanárok felmenő rendszerben viszik tovább a csoportokat/osztályokat az adott tantárgyak esetében, 

lehetőség szerint.  

Összevonásra évfolyam szinten németből, bizonyos mezőgazdasági gyakorlati csoportoknál került sor, ez 

utóbbi esetben a jogszabálynak megfelelően 16 fölötti létszám esetén. 

 

Két kolléganő (Behán Brigitta és Benedek Katalin mindkét tagintézményben lát el feladatot, így eleget téve 

a 40 munkaórának. 2 kolléga pedig a Bethlen Tagintézményből tanít át az ottani kötelező tanóráik 

megtartásán túl. 

 

2 NOKS munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tanítást is vállal a betöltetlen álláshelyek miatt. 

 

24 óra /hét fölött túlóraként elrendelhető 

Osztályonkénti tantárgyak és óraszámok a Pedagógiai és Szakmai Program szerint elosztva. 

 

 Fölmenő rendszer tantárgyanként 

 Ahol lehet! 

 Csoportbontás 

 Informatika néhány osztálynál 

 Idegen nyelv német-angol nem azonos számú csoport  

 Szakmai gyakorlatok 

 Összevonások  

 évfolyami szinten 

 Több évfolyamban 

 

A tantárgyfelosztásban rögzített órák megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak (2011. évi CXC törvény 

6. melléklet) és a PP-nak.  

 

Mindezen elvek a Főigazgatóval, illetve a fenntartó képviselőjével egyeztetésre kerültek, 

szükségtelen fenntartói többletköltséget nem generálnak. 

 

Összegzés:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj428idde3f


Tantárgyfelosztás szerinti ellátott tanítással lekötött óra (szükséges összes elméleti, gyakorlati, 

kollégiumi): 811 óra/hét – ebből kollégium: 94 óra/hét nappali, 68 éjszakai feladat. Ez 34 pedagógus 

álláshelynek felel meg, 24 órával számolva (jelenleg: 31 saját pedagógus, 8 óraadó, 4 áttanító) 

Ebből saját intézményi pedagógus által ellátott túlóra (órakedvezmények, betöltetlen álláshelyek okán): 

144,5 óra/hét 

Bethlenből munkaidőben áttanító: 37,5 óra/hét (Behán Brigitta, Benedek Katalin) 

Bethlenből munkaidőn túl (túlórában) áttanító: 22,5 óra/hét (Balogh Tibor, Süveges-Szabó Zoltán) 

Székácsos betanító (2 fő NOKS): 7,5 óra/hét 

Óraadó: 8 fő 56,5 óra/hét lásd alább 

Tavalyi óraadók száma: 4 fő (Szilágyi Szabolcs, Mezei Zoltán, Kiss Orsolya, Farkas István) 

Idei növekmény oka: Matematika-informatika-fizika 2 pedagógus kiesett 

Egyéb változás: 

1 új mg pedagógus, félig műszaki vezető 

1 kollégiumi nevelő nyugállomány, 1 új érkezett 

1 élip. mérnök elment) 

25-32 órában (a főállásban, teljes munkaidőben csak pedagógusként foglalkoztatott pedagógusok által 

ellátott órák száma: 96 óra/hét – megjegyzés a köt. tanórákra vonatkozóan: 2 fő 6 órás, 1 fő 2 órás, 2 fő 

12 órás, 1 fő 11 órás, 12 fő 24 órás, 2 fő 32 órás (koll.) 

 

KÖTÖTT MUNKAIDŐ NEVELÉSSEL-OKTATÁSSAL LE NEM KÖTÖTT RÉSZÉNEK 

FELVÉTELE 

 

Az alábbi feladatok közül határozzuk meg a 32 óráig lekötött, tanítási órán és órakedvezményen túli 

órákat, melynek részletezése a 7. számú melléklet tartalmazza 

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése 

 az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése 

 heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli 

önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása 

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai 

és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtás 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása 

 eseti helyettesítés 

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése 

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása 

 az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része 

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása 

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel 

 a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része 

 az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés 

 környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása 

 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása 

 hangszerkarbantartás megszervezése 

 különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás 

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

 a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

 

 



Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások: (+ 6 órában) szeptember 20-áig megtörténik a felmérés 

Előző évi felmérés alapján 11-12. évfolyamon, külön tanterv alapján, kötelező jelleggel 

o Kötelező érettségi tantárgyakból 

o Szakterületenként 1-1 választható tantárgyakból 

o Emelt szintű érettségire való felkészítés: 

 

Engedélyezett óraszámok diákokra és osztályokra. 

 

  A B C D E 

1 

évfolya

m 

gyermek, tanuló heti 

óraszáma 

osztályok heti 

időkerete 

nemzetiségi iskolai 

nevelés-oktatás 

többlet tanórai 

foglalkozásainak 

száma 

sajátos nevelési igényű tanulók heti 

egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma (óvoda 

esetében a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlesztő, valamint a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

egészségügyi, pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs 

foglalkoztatásának időkerete) 

2   

BA 

testne

velés 

nélkü

l 

BB 

testne

velés 

BC 

órák 

testnev

eléssel 

CA 

engedé

lyezett 

CB a 

hittan 

többet 

órakerete 

egyházi 

intézmén

yekben 

CC 6 

és 8 

évf. 

gimná

zium 

többle

tórái 

DA 

nemz

etiség 

EA 

értel

mi 

fogya

tékos 

EB 

gyeng

énlátó 

EC vak, 

nagyoth

alló, 

mozgás

- és 

beszédf

ogyaték

os 

EE 

siket 

és 

autist

a 

EF 

eg

yé

b 

13 kilence

dik 

évfolya

m 

30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4 

14 tizedik 

évfolya

m 

31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4 

15 tizeneg

yedik 

évfolya

m 

30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 

16 tizenke

ttedik 

évfolya

m 

30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 

 

Tantárgyfelosztás szerint minden osztály a vonatkozó jogszabályok szerinti maximális óraszámon belül van 

tervezve! 

 

Szakmai munka szervezése  

 

 NAT-ban megfogalmazott alapelvek 

 Kerettantervben megfogalmazott alapelvek. 

 Érettségi vizsga részletes köv. közép sz. 

 SZVK-ban megfogalmazott alapelvek. 



 PP-ben megfogalmazott alapelvek 

 Képzési és Kimeneti Követelmény 2020-tól induló képzések esetében 

 Programtanterv 2020-tól induló képzések esetében 

 Helyi tantervben megfogalmazott alapelvek. 

 Munkatervben megfogalmazott alapelvek. 

 Tanmenetben megfogalmazott alapelvek. 

 

Pályaorientáció  
 

Pályaorientációs tevékenységünk két területen valósul meg. Egyrészt saját tanulóinkat szakmabemutatókkal, 

üzemlátogatásokkal és előadásokkal segítjük a tanult szakma szeretetének és ismeretének, a pályán 

maradásnak az elmélyítésében. Gimnazista tanulóinknak külön is tartunk önismereti, pályaismereti és 

pályaorientációs szaktanácsadást az OH pályaorientációs szakembereinek bevonásával.  

Tevékenységünk másik pillére az általános iskolai korosztály orientálása, a nálunk oktatott hiányszakmákkal 

való megismertetése a gyakorlatban is. Tesszük ezt pályaorientációs napokon, nyílt napokon, 

szakmalabirintus kiállításokon és szakmakóstoló táborok tartásával egyaránt. 

Esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok  
 

Törekszünk enyhíteni a szelekciós mechanizmusok érvényesülését és lehetővé tenni a különböző társadalmi 

hátterű és nevelési igényű tanulók eredményes oktatását, nevelését, hozzájárulni a társadalom 

differenciálódásából adódó előítéletek csökkentéséhez, saját körünkön belüli megszüntetéséhez.  

 

Ennek érdekében:  

- Támogató és elfogadó keresztyén közösségbe integrálunk minden diákot.  

- Mindenki számára méltányos és egészséges tanulókörnyezetet alakítunk ki.  

- Biztosítjuk a mindennapi testedzést, mozgást, sportolást.  

- A tanítási órákon megteremtjük a feltételeit a tanulók életkori képességeinek megfelelő és adottságaikat 

kihasználó differenciált munkavégzésnek.  

- Igyekszünk tapasztalatot és élményszerzést segítő módszereket alkalmazni.  

- Törekszünk a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére.  

- Segítjük az önálló tanulás képességének és a tanuláshoz való pozitív attitűdnek a kialakulását. 

- Megfelelő információkkal, egyéni beszélgetésekkel segítjük a fiatalok továbbtanulását, pályaválasztását.  

- Az idegen nyelveket és az informatika tantárgyakat osztott csoportban tanítjuk, megteremtve ezzel az 

eltérő ütemű előrehaladás és az intenzív egyéni munka feltételeit.  

- Amennyiben a szociálisan hátrányos helyzet beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségeket 

eredményez, a pedagógusok, az ifjúságvédelmi felelős és a szülő együttműködésnek kialakítására 

törekszünk a segítségnyújtás érdekében.  

- Ha szükséges, segítséget kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményektől.  

 

Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás 
felzárkóztatás 
 

Kiemelten kell törekednünk arra, hogy az iskolába kerülést követően lehető leghamarabb felfedezzük, 

kiszűrjük, vizsgálatokra küldjük a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókat. 

(32/2012.(X.8.) EMMI rendelet figyelembe vétele.) 

 



Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekekkel való 
foglalkozások: 

 A BTMN-s gyermekekkel fejlesztőpedagógus (Annus Anita) foglalkozik. 

  A foglalkozások rendszeresen a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata szerint zajlanak, fejlesztési 

tervek alapján. 

Sajátos nevelést igénylő (SNI) gyermekekkel való foglalkozások: 
 Az SNI-s gyermekekkel gyógypedagógus heti 4 órában (Kiss Orsolya) logopédus (Farkas István) 

heti 2 órában foglalkozik. 

 A foglalkozások rendszeresen a Szakértői Bizottság javaslata szerint zajlanak, fejlesztési tervek 

alapján. 

 

Feladatok: 

 Folyamatos szűrés és gondozás, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és 

 szaktanárokkal, szülőkkel. 

 BTM-es gyermekek folyamatos segítése, kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival. 

Szakvéleményben megfogalmazott feladatok ellátása. 

 SNI- s tanulóink esetében új, különös figyelmet igénylő feladat az ellátás megszervezése, 

kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusok, szaktanárok, szülők között. 

 Tanítási órákon, értékelésben ez egyéni bánásmód érvényesítését biztosítjuk. 

 

Tehetséggondozás 
 

A 2022/2023-as tanévben a Tehetséggondozó munkaközösség munkaterve alapján végezzük a 

tehetséggondozást. 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

- a tehetségkutatás, 

- a tanórán kívüli lehetőségek,  

- a tanórán belüli lehetőségek 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

- és a nyomon követés. 

A tehetségkutatás 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 

- a korai felismerés, 

- a tehetségek számbavétele, 

- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színtereinek 

meghatározása, 

- egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás, 

- esélyegyenlőség megteremtése 

 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

1. Tanóra keretén belül 

2. Tanórán kívül 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségi tanórán belül 

 

A tehetséggondozást tanórán elsősorban az óraszámok emelésével igyekszünk megvalósítani. Az óraszámok 

emelése mellett hatékony pedagógiai módszerekkel, differenciált foglalkoztatással, módszertani kultúránk 

állandó fejlesztésével igyekszünk megvalósítani. 

A tehetségfejlesztés tanórán kívül 

 

Eszközei: 

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



-  a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók megfelelő 

fejlesztéséről, 

-  tehetséggondozó szakkörök, 

-  iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok, atlétika versenyek 

-  szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

-  az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, multimédiás 

tanuló programok) 

-  iskolai könyvtár használata 

 

Iskolánkban a tehetséggondozás az alábbi színtereken valósul meg 

 

A tehetséges, kiemelkedő, illetve jó képességű tanulóink részére különféle tantárgyi szakköröket szervezünk.  

Sportolni szerető tanulóink sportköri foglalkozásokon vehetnek részt, melyeket a következő sportágakból 

szervezünk: kosárlabda, kézilabda, atlétika, torna valamint tömegsport foglalkozásokat szervezünk 

 

Emelt szintű és középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat biztosítunk a következő tantárgyakból:  

 

technikum, szakgimnázium (kifutó rendszerben) 

 angol nyelv, földrajz, matematika, testnevelés, szakmai alapismeretek 

 informatika (e), vizuális kultúra, angol nyelv (e), történelem (e), biológia, kémia (e), fizika (e)  

 történelem (k), magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (k), informatikai alapismeretek,  

 

Technikus tanulóink OSZTV felkészítőn vehetnek részt, szakiskolai tanulók SZKTV felkészítőn vesznek 

részt. 

Évente megrendezzük a diáknapot, ahol az osztályok különféle ügyességi- és sportversenyeken mérhetik 

össze tudásukat. Továbbá hitéleti napokat, valamint a DÖK döntése alapján a farsangot, adventi 

eseményeket. Ezek jó alkalmat biztosítanak a tehetséggondozás mellett egyúttal a közösségformáláshoz is. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyermekeknek lehetőségük legyen arra, hogy tudásukat különböző 

szaktárgyi versenyeken lemérhessék, ezért minden versenyzési lehetőséget kihasználunk (levelező 

vetélkedő, házi-, városi-, megyei- és országos szaktárgyi versenyek). 

 

Ezek a tehetséggondozó tevékenységek egymásra épülnek: a tanórákon kialakított biztos tudásra építve a 

szakkörökön, felkészítőkön gyarapítják tudásukat, a szaktárgyi versenyeken elért szép eredmények pedig 

bizonyítják tehetséggondozásunk eredményét. 

 

Szakmai munka szervezése munkaközösségi szint 
 

Tantárgyi órakeretben megvalósítandó elképzelések: 

 szakma megszerettetése, lemorzsolódás csökkentése, eredmények javítása, óralátogatások, új 

pedagógiai módszerek, vizsgákra való felkészítés, témahetek, elmélet és gyakorlat megfelelő 

ötvözése, tantárgyi kapcsolódások megtalálása, kompetenciamérés eredményeinek javítása, 

gimnáziumi osztályokban felkészítés az emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra 

 

Tanítási órával le nem kötött részben tervezett tevékenységek 

 Mérések, vizsgák eredményeinek elemzés, versenyeken, programokon való részvétel, pedagógus 

továbbképzések, önértékelés a munkaközösségen belül, ünnepségek szervezése, hospitálás, bemutató 

órák 

Szakmai munka szervezése:  

  



 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK A TAGAINTÉZMÉNYBEN (önálló, illetve összevont) 

 

 Munkaközösség 

megnevezése 

Tantárgy/ágazat vezető helyettes (ha 

releváns) 

Tagok 

1.  Hitéleti 

munkaközösség 

Hit – és erkölcstan, 

etika, rajz 

(művészet), ének-

zene, „Alkotóház” 

Butyka 

Béla 

CSabáné 

Rácz Péterné Patóné Kazinczy 

Mariann, Baranyi 

Katalin, Firtermaiszter 

Diána, Behán Brigitta, 

Kollányi Zsolt, 

Balázsné Csáki Ildikó 

2.  Tehetséggondozó 

munkaközösség 

nr. Répási 

Éva 

nr. Középiskola: Fejes 

Zsolt, Csizmadia 

Barna, Vas István, 

Bischofné Németh 

Katalin, Lovász 

Magdolna 

Répási Éva, Benczur 

Barbara, Sósné Kádár 

Marianna, Töltszéki 

Gyuláné, Szabóné 

Tolmár Andrea, 

Banáné Szőke Ilona 

3.  Szakmai 

tárgyakat 

oktatók 

munkaközössége 

Mezőgazdasági, 

élelmiszeripari, 

kereskedelmi, 

gazdálkodás és 

menedzsment, 

sport ágazat 

Molnár 

Tibor 

Vas István Szitár Anikó, Prilipa 

Tamás, Csertő Ilona, 

Annus Anita, Annus 

Péter, Seres 

Hajnalka, Hagyó 

Attila, Rédai Lajos, 

Tari János, Veresné 

Nagy Margit 

Dr. Bischofné 

Németh katalin, Dr. 

Szecsei István, 

Deákné Botlik Csilla, 

Hámori Krisztina 

4.  Osztályfőnöki-

kollégiumi 

munkaközösség 

nr. Markót-

Szabó 

Beatrix 

nr. Lovász Magdolna, 

Cseh Judit, Annus 

Anita, Csizmadia 

Barna, Seres 

Hajnalka, Markót-

Szabó Beatrix, 

Hámori Krisztina, 

Veresné Nagy 

Margit, hagyó Attila, 

Vas István, Szitár 

Anikó, Molnár 

Tibor, Trecskó 

Ildikó, Csertő Ilona, 

Kara Róbert , 

Bartha Judit, Fejes 

Zsolt, Nagyné Bojtok 

Franciska, Hagyó 

Attila András 



5.  Középiskolai 

reál-testnevelés 

munkaközösség 

Földrajz, biológia, 

természetismeret, 

fizika, kémia, 

matematika, 

informatika, 

testnevelés 

Hámori 

Krisztina 

nr. Csizmadia Barna, 

Kőrösi László, 

Annus Anita, Prilipa 

Tamás, Cseh Judit, 

Kicsi Róbert, Budai 

Ferenc 

6.  Középiskolai 

humán-idegen 

nyelv 

munkaközösség 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem, 

társadalomismeret, 

kommunikáció és 

magyar, élő idegen 

nyelv 

Trecskó 

Ildikó 

nr. Juhász-Kádas 

Krisztina, Papp 

László, Markót-

Szabó Beatrix, Dr. 

Bischofné Németh 

Katalin, Lovász 

Magdolna, Faragó 

Katalin, Fejes Zsolt, 

Kara Róbert, dr. 

Szecsei István 

 

Egyéb ellátandó feladatok: 

 

 Folyosóügyelet,  

 Helyettesítési ügyelet 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés 

 Iskolai programok szervezése 

 Hagyományőrző programokba bekapcsolódás 

 Beiskolázási programokba bekapcsolódás 

 Hitéleti alkalmak szervezése, lebonyolítása 

Kötött munkaidő nyilvántartása 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

(5) *  A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben 

dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a 

munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

 

(6) *  A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két 

óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy 

munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-

oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat 

kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az e bekezdésben 

foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát. A kötött 

munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és 

egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 

 a Munka törvénykönyvének a 134.§-a, a munkáltató számára kötelezettségként rendeli el a rendes, 

a rendkívüli munkaidőre, vonatkozó adatok nyilvántartását. A nyilvántartásból naprakészen 

megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő 

és befejező időpontjának is.  Teljes munkaidő (40 óra) kötött része 80% (32 óra) iskolai vagy iskola 

által szervezet programokon való részvétel 

 



Szakképzési támogatások: 
 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – 

a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult. 

(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan 

az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a 

szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló 

jogosult. 

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA 

rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két 

hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második 2 hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és 

augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással 

egy időben kerül átutalásra. 

 

A 2022/2023-as tanévben szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki  

 tanulói jogviszonnyal rendelkezik,  

 adott évfolyam tanulója a 2021/2022-es tanévben:  

 9. technikum  

 1/9 4-es szintű szakképző iskola 

 első szakmaszerző,  

 nem évismétlő,  

 duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,  

 igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát. 

 

Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramok  

 

 Út az érettségihez alprogram 

 Út a szakmához alprogram 

 

Apáczai Ösztöndíjprogram 

 

Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban 

tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának tanulói 

jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől. 

 

A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől 

függően. A 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával 

tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára. 

https://ikk.hu/osztondijak 

Az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása  
Az iskola és a család kapcsolata 
 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola tagintézmény-vezetője – legalább félévente egyszer – a szülői szervezet választmányi 

ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan a szülői értekezleteken. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Szülői értekezletek (évente legalább kettő az első és végzős évfolyamokon legalább három 

alkalommal) feladata: 

https://ikk.hu/osztondijak


 a szülők és pedagógusok kapcsolatának kialakítása, fejlesztése 

 a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- a közoktatás-politika alakulásáról, 

- helyi tanterv követelményeiről, 

- a tanuló tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az eredményekről, problémákról. 

 a szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

b) Fogadóóra (évente kétszer: november és április hónapban) feladata: 

 személyes kapcsolat kialakítása a szülők és szaktanárok között, illetve ezen keresztül 

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (pl. otthoni tanulás, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadidő helyes 

eltöltése, pályaválasztás) 

c) Nyílt tanítási nap feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munkájába. Lehetősége nyílik a szülőnek, hogy tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség mindennapjairól. 

d) Családlátogatás (elsősorban az első évfolyamon) feladata a gyermek családi hátterének, 

körülményeinek megismerése. 

e) Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő kérdésekben. (dicséret, elmarasztalás, hiányzások és 

következményei) 

 A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

tanévenként meghatározza a naptári ütemtervben. 

 

A kollégium kapcsolata az iskolával és a szülői házzal 

A kollégiumban folyó nevelés eredményességét két fontos tényező, az iskolával és a szülői házzal való jó 

kapcsolat nagymértékben befolyásolja.  

A kollégium működése az iskola pedagógiai programjába épül be. Folyamatos a kapcsolat az 

osztályfőnökökkel, informális a szaktanárokkal.  

Konkrét esetek, problémák kapcsán (magatartás, fegyelmi kérdések) többnyire alkalomra szorítkozó. 

A nyílt napokon és fogadóórákon a kollégiumi tanárok is részt vesznek, hogy közös tájékoztatást tudjanak 

adni az érdeklődő szülőknek. 

 

A fenntartóval való kapcsolat  

 

Az iskola fenntartója a Törökszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma.  

 

A fenntartó folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény munkáját, javaslatokat fogalmaz meg a 

hatékonyabb működés érdekében, amit a rendszeres megbeszéléseken az intézmény vezetőjével egyeztet.  

 



Kapcsolattartás egyéb szervezetekkel 

 

Református fenntartású iskolaként a hitélet minél szélesebb körben történő kiterjesztése kiemelt feladatot 

jelent. Az Oktatási Hivatalon kívül így rendszeres kapcsolatot tartunk  

 más református egyházi iskolákkal a dIGI-klub online fórumain,  

 a Református Pedagógia Intézettel,  

 az egyházmegye intézményeivel,  

 

NEMZETKÖZI PROGRAMOK a 2022/2023-es tanévben 
 

SZERVEZŐ, KOORDINÁTOR: dr. Bischofné Németh Katalin 

 

1. Az idei tanévben is folytatjuk a külföldi szakmai gyakorlatok szervezését, amennyiben és 

ahogyan azt a járványhelyzet megengedi 

Szervező: Davidovics László, a gyomaendrődi Alföldi ASZC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Agrárszakképző Iskolák Hálózata Európai 

Uniós programjainak koordinátora  

Iskolai koordinátor: Dr. Bischofné Németh Katalin 

Helyszínek: Lengyelország, Janow, Franciaország, Tulle 

 

2. Határtalanul! pályázatok 

A járványhelyzet miatt a 2019/2020-as tanévben nem valósult meg a kárpátaljai program. Mindkét utazás 36 

tanuló számára biztosítja a kiutazás, a tanulmányi kiránduláson való részvétel lehetőségét, melyeket az 

ukrajnai háborús helyzet miatt elnapolni kényszerültünk. 

 

3. Stratégiai együttműködés Erasmus+ program keretében 

KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training 

Címe: Young Meets Old in Culinary Heritage 

 



01/09/2022 - 31/08/2024 – 24 hó futamidő Résztvevők:

  
Tervezett beiskolázási tevékenység a 2023/2024-es tanévre 

A Székács tagintézményben évek óta a következő tartalommal végezzük a beiskolázási tevékenységet: 

 NYÍLT NAPOK (1 HÉTKÖZNAP ÉS 1 SZOMBATI NAPON) 

 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEKEN, PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓN VALÓ RÉSZVÉTEL 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 

 SZAKMALABIRINTUS PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL 

 DIGITÁLIS FELÜLETEKEN (FACEBOOK, HONLAP, INSTAGRAM, REFORMATUS.HU, 

SZOLJON.HU ÉS EGYÉB RELEVÁNS HÍRPORTÁLOK) 

 NYOMTATOTT MÉDIAFELÜLETEK (ÍRÁNYTŰ, KAMARAI KIADVÁNYOK, 

REFORÁTUSOK LAPJÁBAN, TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HÍRLAPBAN VALÓ CIKKEK) 

Ezt egészítik ki a következő pályaorientációs programok, melyek élményt nyújtva teszik vonzóvá az 

iskolánkat: 

 PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP(OK) A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 

TÁMOGATÁSÁVAL 

 SZAKMAKÓSTOLÓ TÁBOR A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 

TÁMOGATÁSÁVAL 

Az idei tanévben i s folytatjuk ezeket a tevékenységeket, különös tekintettel az iskolában megvalósítandó 

programokra, szem előtt tartva az élménymarketing jelentőségét.  

A nyílt napok programjait úgy állítjuk össze, hogy az iskola valamennyi képzés bemutatjuk interaktív, 

élményszerű, játékos formában, forgószínpad jelleggel. A tanulókat tanítványaink és kollégáink kísérik a 

helyszínekre. 

A Szolnokon megrendezendő Szakmalabirintus kiállításra is viszünk a bemutatott szakmák kipróbálására 

alkalmas eszközöket, játékokat. 



A szülői értekezletekre lehetőleg kortárs segítőket is magunkkal viszünk, hogy erősítsük a szájreklámot, a 

közvetlenül a tanulóktól-tanulók felé irányuló kommunikációt, az iskola előnyeinek hangsúlyozásával, a 

saját pozitív tapasztalatok megosztásával. 

Munkánkat PR film, PPT-prezentáció és szórólapok segítik, melyeket rendszeresen aktualizálunk, 

korszerűsítünk. 

A Törökszentmiklósi ROK tagintézményeivel szoros együttműködésben végezzük ettől az évtől a 

munkánkat, és számítunk arra, hogy az alsóbb évfolyamos, református intézményeinkben tanuló diákok, sőt 

óvodások is felmenő rendszerben a mi diákjaink lesznek. Így a programjainkra meghívjuk a társiskolák 

tanulóit, szüleit, beláthatnak az iskola életébe tevékenységébe és azt is a beiskolázás részének tekintjük. 

A közösségi felület kezelője: Dr. Bischofné Németh Katalin 

Beiskolázási programok felelőse: Dr. Szecsei István 

TERVEZETT KÉPZÉSEINK A 2023/2024-ES TANÉVRE 
 

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK (5 év) 

 
Kód Ágazat megnevezése Szakmajegyzék szerinti  

megnevezés 
Felvehető 
létszám 

Felvétel feltétele 

0001  

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET  

 

Mezőgazdasági technikus 
 

25 fő  
külön felvételi eljárás nélkül 
 
általános iskolai 
bizonyítványban szereplő 
érdemjegyek alapján kialakított 
rangsor szerint 
 
orvosi alkalmassági vizsgálat 
szükséges 

0002  

 
 

ÉLELMISZERIPAR 

 

Sütő- és cukrászipari 
technikus 

 

25 fő 

0003 Élelmiszerellenőrzési 
technikus 

25 fő 

0004  

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT  
 

Pénzügyi - számviteli 
ügyintéző 

 

25 fő 

0005  
KERESKEDELEM  

 

Kereskedő és webáruházi 
technikus 

 

25 fő 

0006  

SPORT 

 

Sportedző - sportszervező 25 fő 
 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK (3 év) 

 
Kód Ágazat megnevezése Szakmajegyzék szerinti  

megnevezés 
Felvehe

tő 
létszám 

Felvétel feltétele 

0007  

 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS 

ERDÉSZET  

Gazda 
 

25 fő külön felvételi eljárás nélkül 
 
általános iskolai bizonyítványban 
szereplő érdemjegyek alapján 
kialakított rangsor szerint 
 
orvosi alkalmassági vizsgálat 
szükséges 

0008 Mezőgazdasági gépész 
 

25 fő 

0009  

ÉLELMISZERIPAR  

 

Pék-cukrász 25 fő 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (4 év) 

Kód Megnevezés Felvehető 
létszám 

Felvétel feltétele 

0010 4 osztályos általános gimnáziumi képzés (idegen nyelvi és 
informatikai tagozattal) 

 

25 fő az általános iskolai eredmények, 
az egységes központi 

kompetenciaalapú írásbeli vizsga 
eredménye alapján rangsorolunk 

0011 8 osztályos általános gimnáziumi képzés 25 fő általános iskolai bizonyítványban 
szereplő érdemjegyek alapján 
kialakított rangsor és felvételi 
elbeszélgetés szerint 

 



Mellékletek 
 

 1. sz. melléklet munkaközösségek munkatervei 

 2. sz. melléklet alkalmazott jogszabályok a szakmai tantervek készítéséhez 

 3. sz. melléklet ügyeleti rend  

 4. sz. helyettesítési rend 

 5. sz. főállású pedagógusok és végzettségek 

 6. sz. a tanítási órákon felüli, 32 óráig terjedő órák beosztása 

 

  



 

1. számú melléklet 
a TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT  

SZÉKÁCS ELEMÉR GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 2022/2023-as munkatervéhez: 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

  



OSZTÁLYFŐNÖKI-KOLLÉGIUMI MUNKAKÖZÖSSÉG 

munkaterve 
 
 
 

2022/2023. tanév 
 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:       
 

Markót-Szabó Beatrix 
munkaközösség-vezető 

  



Az osztályfőnök szerepe a pedagógiában 

 

„Az osztályfőnök az osztály anyja/apja.  

Az osztály osztályfőnök nélkül gazdátlan, kóbor nyájra emlékezteti az embert. Az osztályfőnök a pásztor, 

aki egyben tartja a nyájat, felelősséggel tartozik a tagjaiért külön-külön is, és együtt is. 

Az osztályfőnök az, aki ismeri a gyerekek személyiségét, sajátosságait, családi viszonyait egyenként, 

egyúttal pedig rálátása van a gyermek osztályban elfoglalt helyéről, szociometriai választásairól, 

kapcsolatairól. Az osztályfőnök látja osztálya tagjait a legteljesebben, igazán személyes módon, ahogy a 

jövő - menő szaktanárok nem láthatják. Az osztályfőnök viszont fontos és nélkülözhetetlen információk 

birtokában sokat segíthet a gyermeknek felmerülő iskolai, tanulási, személyes problémái megoldásában. 

Akár családi, akár tanulási nehézség, az osztályfőnök a gyermekek körülményeinek, személyiségük összes 

aspektusának ismeretében, meg tudja látni a gyermek esetleges változását, problémáját, és jó esetben meg 

tudja találni az iskolai szinten megoldható problémák orvoslásának lehetőségét. Ha ez nem sikerülhet, akkor 

közvetíteni tudja a problémát, a gyermek igényeit a szülőknek, illetékeseknek, és érvényesíteni, védeni tudja 

a gyermek jogait. Az osztályfőnök tehát korántsem csak szervező és adminisztrátor.” 

   (Szendrei Judit – Sulinet Hírmagazin - Forrás: Új Pedagógiai Szemle) 

Az osztályfőnök feladatai, hatásköre  

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken 

aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával.  

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.  

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és 

elfogadását.  

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. 

osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.  

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.  

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.  

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.  

 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.  

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és 

tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.  

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább havonta – 

tájékoztatja a szülőket.  

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a 

tanuló továbbhaladásának feltételeiről.  

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.  

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.  

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.  

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.  

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermek-védelmi 

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.  

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.  

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.  

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.  



 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről 

szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, 

gyógyszerérzékenység).  

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók maga-tartás és 

szorgalom osztályzatára.  

 A tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel 

történő elismerésére.  

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd 

írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Fegyelmi előtti elbeszélgetést szervez az 

érintett tanulók, tanulók szülei és az osztályban tanító kollégák részvételével. Súlyosabb esetben 

javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt 

rendelkezések alapján jár el.  

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra 

előre felkészül.  

 Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és továbbtanulási 

lehetőségekkel.  

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet).  

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.  

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.  

 Kitölti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.  

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 

Helyzetelemzés 

A 2022/2023. tanévben 15 osztályban 339 tanuló kezdte meg a tanulmányait iskolánkban. Négy 

kilencedikes osztály indult 120 tanulóval. A ballagó osztályok száma három, további végzős osztályok 

száma három, májusban körülbelül 118 tanuló búcsúzik az iskolától. 

Az átlagos osztálylétszám 22,6 fő. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

osztály osztályfőnök létszám 

 

9.AC Szitár Anikó 30 

9.GIS Trecskó Ildikó 17 

9. E Kara Róbert 16 

9.MG Molnár Tibor 20 

9. PC Csertő Ilona Mónika 29 

 

10.ASC Veresné Nagy Margit 29 

10. BEGI Hámori Krisztina 34 

10.MG Hagyó Attila 24 

10. PC Vas István 21 

 

11.AC Markót-Szabó Beatrix 21 

11.DPC Csizmadia Barna 14 

11.MG Seres Hajnalka 20 

 

12.AC Annus Anita 14 

 

13.I Lovász Magdolna 17 

 



13. AC- Cseh Judit 19 

 

Új osztályfőnökök: Csertő Ilona Mónika és Szitár Anikó, akiknek mentoruk ebben a tanévben: Vas István 

Kollégiumi nevelők: Bartha Judit, Benedek Katalin, Fejes Zsolt, Hagyó Attila, Nagyné Bojtok Franciska 

 
Kiemelt feladatok  

 

 

 Tanügyigazgatási fegyelem, határidők betartása. 

 A környezettudatos magatartásra nevelés jelenjen meg az osztályfőnöki órák témái között. 

 Aktívan részt veszünk diákjainkkal a témahetek programjain. (Pénz7; Fenntarthatósági Témahét; 

Digitális Témahét) 

 A védőnő, az iskolarendőr és az iskolai szociális segítő bevonásával a tanulókat érintő egészségügyi-

, bűnmegelőzési és szociális témákban előadásokat, beszélgetéseket szervezünk. 

 Szükség esetén az osztályban előforduló problémás esetek kezelése céljából „egy osztályban tanítók 

értekezletét” hívunk össze. 

 Módszertani kultúránk bővítése és egymás segítése érdekében lehetőség szerint látogatjuk egymás 

óráit, a tapasztalatokat megosztjuk. 

 A munkaközösségi megbeszéléseken az aktuális feladatokon túl igény szerint egy-egy téma köré 

szervezünk beszélgetést. 

 Folytatjuk az iskolai ünnepségek, megemlékezések megrendezését, melyeken az egyes évfolyamok 

feladata a következő: 

9. évfolyam technikus és szakképzős osztályok: 

részvétel az október 6-i városi ünnepségen 

  az iskolai karácsonyi ünnepség megszervezése 

  részvétel a március 15-i városi ünnepségen 

  a tanévzáró ünnepség megszervezése 

  egyéb rendezvényeken berendezés, pakolás 

10. évfolyam technikus és szakképzős osztályok: 

a tanévnyitó ünnepség megszervezés 

10. évfolyam technikus osztály:  

az október 23-i és a március 15-i iskolai ünnepség megszervezése 

11. évfolyam technikus osztály, a 10. évfolyam szakképzős osztályok, a 12. évfolyam intenzív 

érettségire készülő osztály és a DÖK: 

a gólyaavató, a szalagavató, a ballagás és a diáknap megrendezése 

12. évfolyam szakgimnáziumi osztály és a 11. évfolyam szakképző osztályok:  a 

szalagavató műsor összeállítása, előadása 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az ünnepi, alkalomhoz illő megjelenésre. 

 Tervezőmunkánkhoz vegyük igénybe a könyvtárban található szakkönyveket! 

 Kollégiumi munka és kollégiumi rendezvények egészítik még ki ebben a tanévben a munkaközösség 

munkáját, feladatait 

 

 



KÖZÉPISKOLAI HUMÁN ÉS IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERV A 2022/23-AS TANÉVRE 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

NÉV: TANTÁRGY: 

Faragó Katalin Magyar nyelv és irodalom, kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom 

Fejes Zsolt  

(kollégiumi nevelőtanár) 

Történelem 

Kara Róbert Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Lovász Magdolna Magyar nyelv és irodalom, kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom, könyvtár (munkaközösség-vezető) 

Dr. Szecsei István Magyar nyelv és irodalom, történelem (igazgatóhelyettes) 

dr. Bischofné Németh Katalin        Német nyelv (tagintézményvezető) 

Juhász-Kádas Krisztina                  Német nyelv 

 Markót- Szabó Beatrtix                 Angol nyelv 

 Papp László                                   Angol nyelv 

 Trecskó Ildikó                               Angol nyelv 

 

 

A) Tagintézményünk, a Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nevelési és oktatási tevékenységének folyamatában a 

református szellemiség beépítéséhez - tartalmában - a humán munkaközösség mind a tantárgyak 

tartalmaiban, mind a munkatervünkbe is beépített, a keresztyén hithez, a Református Egyház ünnepköreihez, 

szokásrendjéhez közelítő alkalmakkal, különféle rendezvényekkel, versenyekkel, ünnepségekkel járul hozzá.  

Emellett a közismereti tárgyak órakeretében előtérbe helyezzük a szakma megszerettetésére irányuló 

tartalmakat. Fokozottan odafigyelünk azokra a módszerekre, amelyek a lemorzsolódás csökkentését, az 

eredmények javulását célozzák. Ennek érdekében óralátogatásokon veszünk részt, új pedagógiai módszerek 

alkalmazására törekszünk, felzárkóztató órákat, kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, érettségi vizsgára 

felkészítő órákat tartunk, versenyekre készítjük fel a tehetséges tanulóinkat, csatlakozunk az intézmény 

aktuális tanévben meghirdetett témaheteihez, kiemelten foglalkozunk a környezettudatosságra való 

neveléssel, tantárgyi keretben és órákon kívüli foglalkozásokon egyaránt. A tehetséges tanulókat igyekszünk 

megnyerni az emelt szintű érettségi letételére. Megfelelő számú jelentkező esetén 11-12. osztályban 

fakultációt szervezünk heti 2 órában az emelt szintű érettségire való felkészítéshez.  

Munkaközösségünk kiemelt feladatának és céljának tekinti a haza, a nemzeti hagyományok tiszteletének és 

szeretetének a tanulók értékrendjébe való beépítését.  



 

Ettől a tanévtől kezdődően egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulókat a református 

szellemiség szerint neveljük, gondolok itt a hitélettel kapcsolatos kötetlen beszélgetésekre az idegen 

nyelvi órákon. Elsődleges célunk természetesen az, hogy használható nyelvtudást szerezzenek tanulóink, 

hiszen az idegen nyelvet utazásaik, munkájuk során, külföldi barátaikkal való kapcsolattartásukban biztosan 

használni fogják. Tanulóink filmeket néznek, számítógépes programokat használnak, használati utasításokat 

böngésznek szintén idegen nyelven.  Szükségük van tehát az idegen nyelvre, mint munkaeszközre  és  

alapvető kommunikációs képességre. 

. 

A munkaközösség munkáját az év során a havi rendszerességgel megtartott munkaközösségi értekezleteken, 

ill. igény és feladatok szerint szükséges alkalmi megbeszélések keretén belül végzi. Ebben a tanévben a 

különböző továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon  részt veszünk,  tájékoztatjuk  egymást  az  ott  

hallottakról.  További módszertani továbbképzési lehetőség, feladat egymás óráinak látogatása, az ott 

tapasztaltak megbeszélése, más módszerek javaslata.   

A dokumentumok felülvizsgálatát,  a  szükséges  változtatásokat  folyamatosan,  az  aktuális  feladatnak  

megfelelően  el  kell  végezni. Figyelemmel kell kísérni az év során megjelenő pályázatokat, a diákok 

munkáját segítő kiadványokat, akciókat. 

Segítjük javaslatainkkal, szervező munkánkkal a hasznos, jó kiadványok beszerzését. 

Az év elején fontos feladat a levelező versenyek ajánlása, szervezése, ismertetése, majd az év során a 

versenyeken résztvevő tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, határidők betartatása, 

útmutatás a feladatok megoldásához. 

Az általunk használt, ill. a folyamatosan megjelenő tankönyvek  értékelése,  elemzése  annak  érdekében,  

hogy  a  lehető  legjobbat  tudjuk kihozni a tanulóinkból.  

Általános feladataink 

 Szervezett és spontán munkaközösségi üléseken az adott, illetve az oktatást érintő aktuális 

problémák megbeszélése. 

 A középszintű és emeltszintű érettségi tapasztalatainak megvitatása. 

 Minél több tanuló felkészítése a sikeres közép, illetve az emeltszintű érettségikre, OKJ-s 

vizsgákra. 

 A pályázatok figyelemmel kísérése, az új tankönyvek és más tanítási segédletek tanulmányozása. 

 A tanári továbbképzésen, tankönyvbemutatókon, nyelvi konferenciákon való részvétel, a 

tapasztalatok továbbadása. 

 Külföldi cserekapcsolatok és projektek további működtetése. 

Egymás tanóráinak látogatása. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelvet tanító kollégák 

egymástól tanulhassanak, módszertani ötletekkel gazdagodjanak. 



A lemorzsolódás csökkentése egy másik fontos kihívás. A kilencedikes tanulóinknak felzárkóztatót 

szervezünk. A szakközépiskolai tanulóknál csökkentettük az elégséges érdemjegy megszerzéséhez 

szükséges szintet, amely 35 % .Tanulóinknak a javítóvizsgán lehetőséget adunk, hogy sikerrel teljesítsék az 

adott évfolyam követelményeit, így a minimum szintet kérjük tőlük amit 25 %.  A nyelvi órákon 

megpróbálkozunk a motiváció erősítésével, a tanulócsoportokon belül differenciálunk és igény szerint az 

egyéni segítségnyújtás lehetőségével élünk. Az eredmények javítása érdekében biztosítjuk az esélyt a 

tanulóink számára, hogy az érdemjegyeik átlagát jobbá tehessék. A munkaközösségen belül az önértékelés 

lehetőségével élünk illetve tanulóinktól is elvárjuk a visszacsatolást, munkánk értékelését.  A nyelvi 

készségeket, az olvasott szövegértést, a hallott szövegértést, a beszédkészséget és az íráskészséget 

folyamatosan fejlesztjük, hiszen az érettségin is és bármilyen más vizsgán is eszerint ítélik meg tanulóink 

tudását. A vizsgára való felkészítéskor a tanulók közösen, de a szaktanár komoly felügyeletével kidolgozott 

témaköröket kapnak meg. A különböző vizsgákra lelkileg is felkészítjük diákjainkat a vizsga részletes 

leírásával, bemutatásával, továbbá a vizsgahelyzet imitálásával. Pedagógiai módszereink változatosak, 

csoport, pármunka egyéni és frontális munka is szerepel a tanítási folyamat során. Nyitottak vagyunk az 

innovációra, az önképzésre, pedagógus továbbképzéseken szívesen veszünk részt. Egymás óráit látogatjuk, 

pedagógiai módszereket veszünk át, ötleteket merítünk illetve belső képzéseket szervezünk tapasztalataink 

megosztása érdekében. Az IKT eszközökre kiemelt hangsúlyt helyezünk, így  a tanórákon lehetőség szerint 

használjuk az interaktív táblákat,  vetítéssel tesszük érdekesebbé az ismeretszerzést. A TÁMOP program 

keretében elsajátított módszereket alkalmazzuk és drámapedagógiával próbáljuk lekötni a kevésbé 

koncentrálni tudó tanulóink figyelmét. Mérések tekintetében szintfelmérő, szakmai próbavizsga, valamint 

próba érettségi dolgozatokat íratunk, a tanórákon szóban rendszeresen feleltetünk. A vizsgák eredményeit 

összevetjük és levonjuk a következtetéseket a tanítási, tanulási folyamatra vonatkozóan. 

 

B) A járványhelyzet és az energiaügyi helyzet jelenlegi állása okán fel kell készülnünk egy esetlegesen 

újabb iskolabezárásra, ami a digitális távoktatás újbóli bevezetését jelentené. Ebben az esetben korábbi 

iskolaévek bevált módszereit kívánjuk alkalmazni: a digitális platformok közül a Kréta, a Google-

Classroom, a Google-Meet, illetve a Facebook osztálycsoportok és a Messanger adta lehetőségekkel élve 

tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, adunk ki feladatokat, fogadjuk a tanulók feleleteit, munkáit. 

A digitális oktatásra történő átállás esetében a számonkérés is a fenti csatornákon történik, ennek formái: 

- a tematikus egységek végén feladatlap – a megoldás időkorlát kijelölésével 

- szóbeli feleletek a tanulók technikai eszközeit figyelembe véve, a közösen választott eszköz 

segítségével 

Eseti jelleggel: 

-a tanulók által önállóan elkészített ppt-k értékelése 

-a tanulók által önállóan  elkészített projektmunkák értékelése 

A korábbi tapasztalatok alapján élő videós órák tartására törekszünk (amennyiben erre megvannak a 

technikai feltételek), mert így lehet hatékony kommunikációt folytatni a gyerekkel a tananyagról; illetve, ha 



ez nem valósul meg, akkor is igyekeznünk kell az órák idejében dolgoztatni a diákokat, mert így talán 

kevésbé vesznek el, és kialakul egy kötött munkarendjük, amelyben talán kevésbé felejtkeznek el a 

feladataikról.  

Lehetőség szerint élünk majd a kiscsoportos iskolai foglalkozások lehetőségével, főleg az érettségiző 

osztályok esetében, hiszen ez már a korábbi tanévben is működött. 

 

C) A Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ megalakulásával a középiskolai és általános iskolai 

tagintézmény egymásra épülésének, közös programjainak kidolgozása is feladataink körébe tartozik. A 

2022/23-as tanévben ez a közösen meghirdetett Wass Albert országos szavalóversenyen kívül a Petőfi 

bicentenárium jegyében megrendezett, a Székács Elemér középiskolában hagyományosan Március 

gyönyörűsége elnevezésű szavalóverseny kiterjesztése az általános iskolai tagintézményre. Az idén először 

megszervezésre kerülő Bakony Judit Történelmi Emlékverseny esetében is ugyanezt tervezzük, de csak a 

következő, 2023/24-es tanévtől. Ugyanígy idegen nyelvből is részt veszünk a Bethlen tagintézmény által 

szervezett Pumpkin Party-n, illetve meghívjuk az iskola tanulóit tanárait az általunk szervezett idegen nyelvi 

vetélkedőnkre. 

 

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

Trecskó Ildikó  

mk. vez.                   

 

                                                                          Lovász Magdolna 

                                                                           a munkaközösség felelőse 

  



SZAKMAI TÁRGYAKAT OKTATÓK MUNKAKÖZÖSSÉGE 

2022/23-es tanévi munkaterve 

 

Mezőgazdasági szakmacsoport: 

 

 Annus Péter 

 Hagyó Attila 

 Molnár Tibor (munkaközösség vezető) 

 Rédai Lajos 

 Seres Hajnalka 

 Tari János 

 Veresné Nagy Margit 

 Zabolai Gyula 

 

Óraadók: 

 

 Búzás Bálint 

 Mezei Zoltán 

 

Élelmiszeripari szakmacsoport: 

 

 Csertő Ilona 

 Prilipa Tamás 

 Szitár Anikó 

 Vas István (munkaközösségvezető helyettes) 

 

Kereskedelmi szakmacsoport 

 

 Dr. Bischofné Németh Katalin 

 

Gazdálkodás és menedzsment szakmacsoport 

 

 Dr. Szecsei István 

 Botlik Csilla 

Sport szakmacsoport 

 

 Hámori Krisztina 

  



 

A 2022-23. tanévben a szakképzésben résztvevő osztályok: 

- 9.G mezőgazdasági gépész   a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 9.M gazda,    a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 10.G mezőgazdasági gépész a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 10.M; gazda     a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 11. M gazda      a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 9.A/C mezőgazdasági technikus, a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 10.A/C mezőgazdasági technikus és sütő és cukrászipari technikus (5 0721 05 13) 

   a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

- 11. A/C; mezőgazdasági technikus és sütő és cukrászipari technikus 

   a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

 -12.A/C; 13.A/C; szakgimnáziumi osztályok – 2018-as SZVK szerint beiskolázva  

 

 9. PC pék-cukrász    a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint 

 10. PC pék-cukrász    a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint 

 11.DPC pék és pék-cukrász   a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

 

 9./ B    Pénzügyi számviteli ügyintéző (504110901) 

 10./B   Pénzügyi számviteli ügyintéző (504110901) 

 9. /E    Kereskedő és Web áruházi technikus (504161303) 

 10./E    Kereskedő és Web áruházi technikus (504161303) 

 9. /S    Sportedző sportszervező (510142002) 

 10./S  Sportedző sportszervező (510142002) osztályok 

 a 2019 évi LXXX szakképzési törvény szerint beiskolázva 

 

  



 

A 2022-2023 tanév munkaterve  

 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT: 

 

1. A hagyományoknak megfelelően, a munkaközösség részt kíván venni az alábbi szakmai, vagy 

szakmai alapozó ismeretek tanulmányi versenyein: amennyiben megrendezésre kerülnek: 

 

 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny/OSZTV Seres Hajnalka  

 Hagyó Attila 

 Tari János  

 

 Szakmai Tanulmányi verseny/SZKTV Seres Hajnalka, 

 Hagyó Attila 

Veresné Nagy Margit 

 

 Ágazati Szakmai Érettségi tárgyak Tanulmányi Versenye/ÁSZÉV Seres Hajnalka 

 Csapó Dániel Emlékverseny Szekszárd Seres Hajnalka 

 Rédai Lajos 

       Veresné Nagy Margit 

 

 Guba Sándor Emlékverseny Kaposvár Seres Hajnalka 

 Hagyó Attila  

        Veresné Nagy Margit 

 

 Kézi kaszás aratóverseny Annus Péter 

 Hagyó Attila 

 Molnár Tibor 

 Agrolimpia Annus Péter 

 Hagyó Attila 

 Molnár Tibor 

 

 Debreceni Egyetem MÉK középiskolások tanulmányi versenye  

Két csapattal indulunk Hagyó Attila 

        Veresné Nagy Margit 

 

 Állatorvostudományi Egyetem on-line verseny Hagyó Attila 

 Seres Hajnalka  

 

 

 

Élelmiszeripari szakmacsoport: 

 

Dátum Verseny megnevezése Felelős személyek neve 

 

2023. január 

 

Ászév 

 

Szitár Anikó Prilipa Tamás 

    



2023. január OSZTV Szitár Anikó, Prilipa Tamás 

2023 január 

 

Szakma kiváló tanulója 

(szakmánként egy fő) 

 

Szitár Anikó, Prilipa Tamás  

2022. október 
 

Hagyományőrző Pékverseny 

 

Vas István, Csertő Ilona 

2022. október 
 

Pozsonyi kifli készítő verseny 

 

Vas István,  

2022. október 
 

Mézeskalács díszítő verseny 

 

Vas István, Csertő Ilona, 

2022. október 
Konyakosmeggy készítő verseny   

Vas István, Csertő Ilona, 

2023. április Nagykőrös - TDK Élip miunkközösség 

 

 

Kereskedelmi szakmacsoport: 

A versenyek és rendezvények felkutatása folyamatban van! 

 

Gazdálkodás és menedzsment szakmacsoport: 

A versenyek és rendezvények felkutatása folyamatban van! 

 

Sport szakmacsoport: 

A Középiskolai reál-testnevelés munkaközösség munkatervében szerepel! 

 

2. A tanév során megrendezésre kerülő szakmai rendezvének és kiállítások közül az alábbiakon 

szeretnénk részt venni a tanulókkal: 

 

 

 Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Hódmezővásárhely 

2023 MÁJUS 4-6 – ig kerül megrendezésre  Seres Hajnalka 

 

 OMÉK 2022. november 11 – 13  Annus Péter, Molnár Tibor 

  

 AGROmash-EXPO 2022. január 25 – 28.  Annus Péter, Molnár Tibor 

 

 Nemzetközi szakmai gyakorlatok, ha lesz rá lehetőségünk (társszervezésben Gyomaendrőd-

Lengyelország-Franciaország) 

 

Határidő: az időpontok később lesznek pontosítva 

Koordinálók: dr. Bischofné Németh Katalin, Seres Hajnalka, Molnár Tibor, Annus Péter 

 

 

3. A beiskolázást segítő nyíltnapjainkon – az elmúlt évek kedvező tapasztalataira alapozva több 

lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek a kisállatok testközelből történő megismerésére 

állatsimogató kialakításával. 

A beiskolázási roadshow-kon bemutatjuk a munkaközösség tevékenységi körébe tartozó szakmákat 

tanulóink közreműködésével. Az iskola területén megrendezett nyíltnapon, a tavalyihoz hasonlóan, 

megpróbáljuk ismét a traktorvezetés lehetőségét biztosítani, játékos teszt helyes kitöltése esetén 



jutalom ötös kártyát adunk a résztvevőknek, melyet, ha hozzánk jelentkezik a tanuló, egy tényleges 

ötösre válthat, egy szabadon választott szakmai tárgyból 9.-ben.. 

 

A beiskolázási napokon kívül is fogadunk óvodai, általános iskolai csoportokat, hogy minél többen és 

minél korábban megismerhessék a mezőgazdasági szakmákat, azok szépségeit. 

 

Határidő: 2022.október 4 - állatok világnapja, két óvodás csoportot fogadunk a 

tangazdaságba (kb. 40 gyermek). 

 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 

4. A munkaközösség szakma tanárai, szívesen segítik a beiskolázás sikerességét, iskolalátogatások 

formájában is, amennyiben erre az iskola vezetése igényt tart. Javasoljuk az előző években végzett és 

főiskolára vagy egyetemre felvételizett, ott tanulmányokat folytató tanulóink bevonását a 

beiskolázási programba, reprezentálni a kitűzött célok elérhetőségét! A bemutatkozó videóban, 

reklám anyagokban célszerűnek tartjuk kihangsúlyozni az eredményeinket, amit ezen a téren értünk el. 

Az előző év tapasztalata alapján – nem a végzős tanulók közül, mivel már az iskolában nem 

emlékeznek rájuk – a 10-es diákok közül, erre a feladatra felkészítünk 4-6 főt, akik korábbi iskoláik 

utolsó éves tanulóinak osztályfőnöki óráján ha ez lehetséges bemutatják iskolánkat és az itt 

megszerezhető szakképesítéseket. A tanulókat megpróbáljuk úgy kiválasztani, hogy abba az iskolába 

is eljussanak, ahol korábban tanultak, így a hitelességük (ismertség) eredményesebbé teheti a 

beiskolázásunkat. 

Munkájukhoz, iskolánk fényképes és videós bemutatásában a felvételek előkészítését, illetve a 

feliratok, vagy narrátori szövegek szakmai ellenőrzését vállaljuk. 

 

Határidő:  a járványhelyzettől függően a későbbiekben kerül pontosításra 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 

5. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuálisan futó, tevékenységeinkhez kötődő pályázatokat. 

Közre működünk az új pályázati lehetőségek felkutatásában, előkészítésében. 

 

Határidő: folyamatos, 

Felelős: Molnár Tibor, Veresné Nagy Margit 

 

6. A „Hagyományos Disznóvágás a Székácsban” rendezvény támogatásában, az eddigi kedvező 

tapasztalatokra alapozva, ha szükséges ismét segítünk az élelmiszeripari kollégáknak. 

 

Eredményes lehetne a rendezvényt a társ Bethlen Gábor Református Általános Iskola, és Óvoda 

számára is megnyitni, de legalább a két potenciálisan beiskolázható 4. és 8. évfolyam részére! 

Határidő: a járványhelyzettől függően a későbbiekben kerül pontosításra 

Felelős: Dr. Bischofné Németh Katalin, Molnár Tibor, Annus Péter 

 

7. Amennyiben iskolánk csatlakozik a szakmák éjszakája helyet létrejövő szakma bemutató showt 

programokhoz, annak szervezésében és végrehajtásában tevékenyen részt veszünk. 

 

Határidő: a járványhelyzettől függően a későbbiekben kerül pontosításra 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 



8. Az iskola udvarán a fólia alatt a kertészeti oktatás keretében palántanevelési és zöldségtermesztési 

ismereteket gyakorolhatnak a tanulók. Az órarendet már annak tudatában állítottuk össze, hogy 

minden nap legyen egy csoport, aki tud majd a fóliában tevékenykedni. Ezzel támogatni tudnánk a 

konyha alapanyag ellátását. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár Tibor, Hagyó Attila 

Segítők: Annus Péter, Zabolai Gyula 

 

Az iskola szépítési programjában az iskola udvarán virágágyásokat ültetünk és virágvályúkat helyezünk el, 

melyek betelepítését és gondozását folyamatosan végezni fogjuk!.  

                        Határidő: 2023.03. 

Felelős: Veresné Nagy Margit 

Segítők: Annus Péter, Zabolai Gyula 

 

9. A következő tanévben is benevezünk a „legszebb konyhakert” versenybe, ahol eddig minden évben 

„közösségi kert „ kategóriában díjat nyertünk.  

Határidő: 2023.04. 

Felelős: Annus Péter, Hagyó Attila 

Segítők: Molnár Tibor, Tari János 

 

10. Amennyiben meghirdetésre kerül, benevezünk a „ments meg egy kertet” országos  

programba. 

Határidő: 2023.04. 

Felelős: Annus Péter, Hagyó Attila 

Segítők: Molnár Tibor, Tari János 

 

11. A környezettudatos nevelés gondolataival neveltük eddig is a tanulóinkat és a környezettudatos 

gazdálkodást próbáltuk bemutatni, a saját tangazdaságunkban, fóliánkban is megvalósítani. 

A jövőben kiemelt feladatunknak tekintjük a fenntartható fejlődés és a precíziós gazdálkodás 

elveinek, eljárásainak megismertetését tanulóinkkal.  

Munkánk során fokozott figyelmet fogunk fordítani a környezetkímélő megoldások oktatására, 

lehetőségeink szerint e technológiák bemutatására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 

12. A nyári iskolai gyakorlatok szervezése során ebben a tanévben is számítunk a közismereti szakos 

kollégák segítségre és külön köszönjük azoknak, akik vállalnak a szabadságuk terhére is feladatokat. A 

gyakorlat programját időbeosztását előre közzé tesszük. 

 

Határidő: 2023. június - augusztus 

Felelős: Annus Péter, Seres Hajnalka 

 

13. A mezőgazdasági szakokon használandó tankönyvek jegyzékét, figyelemmel kísérjük. 

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a legújabb kiadású, korszerű tananyagot tartalmazó 

tankönyvek beszerzését szorgalmazni. Információink szerint az egyházi fenntartású szakképző 

iskolák tavalyi tanévnyitóján elhangzott, hogy a jövőben nem íratnak új nyomtatott 



tankönyveket. Áttérnek a digitális tananyagokra, amelyekhez a tanulók és tanáraik egyaránt 

hozzáférést kapnak. 

 

Élelmiszeripari szakmacsoport: 

 

14. A tanév vizsgáit a vonatkozó SZVK-k és Képzési és Kimeneti Követelmények szerint szervezzük.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Annus Péter, Molnár Tibor, Veresné Nagy Margit 

 

15. Fontos ismétlődő feladatunk a szakirányokhoz kapcsolódó vizsgák megszervezése és sikeres 

lebonyolítása. Ezek felelősei és segítői az alábbiak: 

 

Ágazati alapvizsgák  

 Dr Bischofné Németh Katalin 

 Dr. Szecsei István 

 Seres Hajnalka  

 Annus Péter 

 Hagyó Attila 

 Molnár Tibor 

 Veresné Nagy Margit 

 

Érettségi vizsgák Dr Bischofné Németh Katalin 

 Dr. Szecsei István 

 Seres Hajnalka 

 Tari János 

 

Szakmai vizsgák Dr Bischofné Németh Katalin 

 Dr. Szecsei István 

 Seres Hajnalka  

 Annus Péter 

 Molnár Tibor 

 Hagyó Attila 

 Rédai Lajos 

 Tari János 

 Veresné Nagy Margit 

 

Különbözeti vizsga Rédai Lajos, Tari János 

 Seres Hajnalka, Szitár Anikó 

 

Szakmai érettségi: 

12.A/C    írásbeli     2023.05.17. 

    szóbeli     2023. 06.19–30 

 

Vizsgák időpontjai: 

 

Különbözeti vizsga: 

13.A 2 fő tanuló        2023.01.10. 

 



Ágazati alapvizsgák időpontjai: 

9.M/        2023. 06.20. 

9.G        2023. 06.21. 

9.PC        2023. 06.19. 

9.PC        2023. 06.20. 

10.A        2023. 06.22. 

10.C        2023. 06.22. 

10.B        2023. 06.19 

10.E        2023. 06.21 

10.S        2023. 06.23. 

 

Szakmai vizsgák időpontjai: 

 

Mg. Technikus 

5/13.A     írásbeli    2023.05.26. 

    Szóbeli, gyakorlati   2023.06.06. 

 

Mezőgazdasági gépész Központi Interaktív   2023. 05.18. 

11.G    Projekt vizsga    2023. 05.30. 

 

Gazda  

11.M gazda   Központi interaktív   2023.05.23. 

    Projekt vizsga    2023.06.05. 

 

11D pék   írásbeli     2023.05.31. 

11D pék   Projekt vizsga    2023.06.14 

        (külső gyak. helyen!!!) 

 

11.PC pék-cukrász  írásbeli     2023.05.25 

11-PC pék-cukrász  Pojektvizsga    2023.06.14 

        (külső gyak. helyen) 

 

5/13.C    írásbeli     2023.05.18. 

5/13.C    Gyakorlati és záródolg. védése 2023.06.01. 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 14. 

 

 

Molnár Tibor István 

Munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

  



KÖZÉPISKOLAI REÁL-TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 
munkaterve 

 

2022-2023 tanév 

 

A munkaközösség tagjai: 

Annus Anita  

    Cseh Judit 

Csizmadia Barna 

    Hámori Krisztina 

    Juhász-Kádas Krisztina 

Kőrösi László 

Prilipa Tamás 

Tiszteletbeli tagok:   
Dr. Szecsei István 

    Nagyné Bojtok Franciska 

Óraadók:    

  Balogh Tibor 

  Kazinczy Ferencné Fűzfa Renáta 

  Tóvizi Tibor 

   

 

Kiemelt feladatok a tanévre  

 

- A munkaközösség által meghatározott egységes követelményrendszer betartása. 

- Az aktuális kerettantervek harmonizálása az általunk készített dokumentumokkal 

- Új helyi tantervek és tanmenetek készítése a gimnáziumi és sportedző-sportszervező  osztályok 

számára  

- az ágazati vizsgával kapcsolatos törvényi szabályozások , elvárások ismertetése, az ezzel kapcsolatos 

munkaközösségi feladatok kiosztása  

- A 12. osztályos érettségiző tanulók felkészítése a kétszintű érettségire 

- Tehetséggondozás. (szakkör, versenyek). 

- Pályázati lehetőségek, továbbképzések figyelemmel kísérése, kihasználása.  

- Továbbra is fontos a FENNTARTÓVÁLTÁSSAL szükséges tudnivalók ismertetése és a változtatások 

beépítése a munkaközösségünk feladatai és munkái közé. 

- A COVIDDAL kapcsolatos új eljárásrend ismeretében legfontosabbnak tartjuk a gyerekek, szülők és 

pedagógusok kölcsönös partnerségen alapuló együttműködését továbbra is aktívan és empatikusan 

fenntartani.  

- A digitális tanrend tavalyelőtti bevezetése óta az előző tanévben már számos csoportok előre alakultak 

a különböző eszközök és praktikák megosztására, és iskolánkban belső továbbképzések is voltak, így 

elmondható, hogy a munkaközösségem tagjai teljes mértékben felkészülten várták és várják az 

esetleges további digitális oktatást is. Ezzel kapcsolatban közösen alakítottuk ki a Digitális oktatás 



eljárásrendjét és ezt a helyi tanmenetekben módosítás képen rögzítettük és rögzíteni fogjuk az 

elkövetkezendőkben is. 

- Munkaközösségünk ebben az évben véglegesen egybeolvadt a matematika-fizika-informatika 

munkaközösséggel. 

 

Tervezett programok 

 

1. Munkaközösségi megbeszélések:  

- az éves program megbeszélése 

- az új ágazati szak és képzés adminisztrációja, követelményeinek ismertetése, helyi tantervek és 

tanmenetek megírása 

- az ágazati vizsgával kapcsolatos törvényi szabályozások , elvárások ismertetése, az ezzel kapcsolatos 

munkaközösségi feladatok kiosztása  

- munkaközösségen belül az értékelési rendszerek összehangolása 

- a pedagógiai programban leírt dokumentumok ellenőrzése, esetleges kiegészítése, javítása 

- az érettségi tételsorának egyeztetése 

- az éves munka értékelése 

- a digitális munkarend tapasztalatai, lehetőségei, esetleges folytatásával kapcsolatos teendők 

megbeszélése, dokumentálása 

      Felelős: Hámori Krisztina 

 

 

 

2. Versenyek szervezése: 

- Curie levelezős versenyek (környezetvédelem) 

       Felelős: Annus Anita 

  

_     Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny  

Felelős: Hámori Krisztina 

 

 

- Egyéb versenyek szervezése  

Kitaibel tanulmányi verseny 

Mozaik internetes tanulmányi verseny 

 

       Felelős: Annus Anita 

         Hámori Krisztina 

3. A környezetnevelési programban meghatározott aktuális feladatok szervezése 

- Egészségnevelési témanap 



      Felelős: Annus Anita 

 

- Jeles napok megemlékezése, vetélkedők  

Felelős: Annus Anita, Hámori Krisztina 

 

- Aktuális kiállítások látogatása 

Felelős: Hámori Krisztina 

 

- Erdei iskolai program 

Felelős: Annus Anita, Hámori Krisztina 

 

-    Természetbarát vetélkedők, poszterek, meghívott előadó  

      Felelős: Annus Anita, , Hámori Krisztina 

 

- Madár megfigyelési programok, Arborétum látogatás 

Felelős: Dr. Szecsei István, Annus Anita, Hámori Krisztina 

 

 

4. Iskolai témahetek 

A következő tanévben is lesznek témahetek, a következő kettő érinti a munkaközösségünket: 

 a Digitális témahét 2023. március 27-31. között  

 a Fenntarthatósági témahét  2023. április 24-28. között 

 

 a Magyar Diáksport Napja 2022.szeptember 30 

 

 

A  digitális témahetet Cseh Judit, míg a fenntarthatósági témahét megszervezése Annus Anita, Hámori 

Krisztina  feladata: 

  

A fenntarthatósági témahéten belül, iskolánkban szeretnénk újra megszervezni a „TESZEDD! „akciót 

 

A tanulók személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív munkához, a környezettudatos és felelős 

viselkedéshez elengedhetetlen a természettudományos kulcskompetenciák megszerzése. Ebben a 

természettudományos tantárgyak oktatásának nagy szerepe van. Feladatunk a természettudományos 

műveltség fejlesztése, melynek birtokában a tanuló képességet szerez arra, hogy irányítsa cselekvéseit a 

hétköznapokban, kritikusan szemlélje az áltudományos megnyilvánulásokat. 

 

 Célok, feladatok: 

 Módszertani kultúránk fejlesztése.  Ennek érdekében továbbképzéseken veszünk részt, illetve belső 

továbbképzéseket is szervezünk. Ezekről a tapasztalatokról egymásnak beszámolunk, azokat 

megbeszéljük. Oktató munkánkba beépítjük a kooperatív technikákat. 

 A szaktárgyi versenyeket nyomon követjük, tanulóinkat lehetőség szerint folyamatosan készítjük a 

megmérettetésekre. 



 Fontos sarokköve munkánknak az országos kompetenciamérés. Erre a tanév folyamán folyamatosan 

készüljünk. 

 Egységes értékelési rendszer alapján dolgozzunk.(bemenet- kimenet mérése) Lehetőség szerint a 

számonkérések során a szóbeli feleletek is kapjanak kellő hangsúlyt, nyomatékot és időt. 

 Az eredménytelenül és gyengén teljesítő tanulók folyamatosan kapjanak lehetőséget a javításra. Ezt 

szolgálja a folyamatos számonkérés. 

 Lehetőség szerint a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is elégítsük ki. 

 Az adminisztrációs munkánk folyamatos javítása rendszerünk jobb működését kell, hogy szolgálja. 

 Diákjaink folyamatos és minél hatékonyabb felkészítése az érettségire. 

  

Egészségnevelés: 

Az egészségnevelés célja, hogy az egészség-kulturális szint emelésével, az életmód formálásával elősegítse 

egyrészt az egészség kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését, másrészt, hogy a betegek 

egészségi állapota mielőbb helyreálljon. Az egészségnevelés folyamatában lényeges, hogy a tanulók 

megismerjék a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását, megelőzzék a megbetegedést 

okozó helyzeteket. Az iskolában a családi környezet mellett mód nyílik az egészségesebb életvitel 

készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.  

Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként: 

  állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek; 

  ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait; 

  legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával; 

  tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását; 

  legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni; 

  ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását; 

  érjék el személyiségük fejlettségének lehetséges felső határát. 

 

Az egészségnevelés színterei: 

Tanórán: Szakember (biológia szaktanár, védőnő, mentőápoló) által végzett, életkornak megfelelő, 

tanórákba beépített témakörök feldolgozása célszerű. 

Tanórán kívül: Intézményi programok: egészségnap/hét, amikor a programok, a meghívottak célzottan az 

egészségfejlesztés részleteit érintik, melyek a gyerekek készségeivel és cselekedeteivel kapcsolatosak. 

Kortárs előadók és szakemberek előadásai életkornak megfelelő témakörökben:  egészséges táplálkozás , 

serdülőkori változások , dohányzás , drog A környezetünk tisztaságáért végzett diáktevékenység 

„TeSzedd”  

 

 A környezeti nevelés: 

 A környezeti nevelés céljai: 

Olyan tudatformálás, amely a gyerekeket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a 

környezetbarát életvitelre. El kell érnünk, hogy kialakuljon a gyerekeknél az életmód, a gondolkodás és az 

attitűdök megfelelő szintézisében a környezet okos és mértéktartó felhasználása, a környezetkultúra. A 

környezet iránti felelősség, minden élőlény iránti tisztelet, a mindennapi életvitel értékrendjében az 

ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása. 

A környezeti nevelés színterei: 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezeti nevelési vonatkozásokat. Az óra 

jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi 

élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

 

esemény időpont program/tevékenység felelős 

Állatok Világnapja október 4 megemlékezés, filmklub Annus Anita 

Víz Világnapja március 22. megemlékezés, Annus Anita 



plakátkiállítás 

Föld Világnapja április 22. megemlékezés, 

plakátkiállítás 
Annus Anita 

Hámori Krisztina 

Madarak és fák 

Napja 

május 10. megemlékezés, 

plakátkiállítás, Év madara, 

fája, előadás, fajismeret 

Annus Anita 

Környezetvédelmi 

Világnap 

június 5. Vetélkedő 9-10. évf. 3 fős 

csapatok 

 

Annus Anita, 

Hámori Krisztina, 

Nagyné Bojtok 

Franciska 

 

Valamint, bekapcsolódunk a városi Önkormányzat, illetve a fenntartó által szervezett programokba.  

 

Módszerek: 

 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is.  

A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. 

Különösen nagy jelentősége van a természettudományos tárgyak oktatásában és a környezeti nevelésben az 

interaktív tábla által biztosított szemléltetési módoknak. 

A természettudományos tantárgyak tanítása hozzájárul a tanulás tanításához, az önálló tanulási képességek 

kialakulásához. A gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a társas kapcsolati 

kultúrát is fejleszti. Az interneten való kutatás a digitális kompetencia mellett az idegen nyelvi ismeretek 

fejlődését segíti. Az ismeretek előadása az anyanyelvi kommunikációs képességet erősíti. A rendezett 

kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai igényességet segíti. A változatos óravezetés és a gyakorlat közeli 

tartalmak következtében a diákok megkedvelik a természettudományokat, ez ilyen irányú pályaorientációt, 

mélyebb érdeklődést eredményez.  

Az új ismeretek önállóbb elsajátításához a megfelelő motiváción kívül továbbra is nagy súlyt fektetünk a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a kompetenciakészségek gyakoroltatására, az élethosszig tartó 

tanulás megalapozására törekszünk. A tudásanyag elsajátítását, készségek kialakítását sokrétű 

szemléltetéssel segítjük. Tanórákon építünk a gyerek kíváncsiságára, alkotásvágyára. Többször alkalmazunk 

csoportmunkát, elsősorban kísérleteknél, vizsgálódásoknál, gyakorló órákon.  

 

Számonkérés: 

 

Egységes értékelési rendszert alkalmazunk. Az elégtelen dolgozatot íróknak lehetőségük van javító 

dolgozatot írni. A félévi és az év végi zárásnál lehetőséget adunk a javításra. A témákon belül szóbeli és 

írásbeli érdemjegyeket lehet kapni, melyek értéke kisebb, mint az összefüggéseket, értelmezéseket igénylő 

témazáróknak. 

 

Érettségi előkészítő: 

 

Amennyiben igény van rá, 11.-12. évfolyamon indítunk előkészítőt mindkét szintű vizsgára, differenciált 

foglalkozásokon. 

Testnevelésből Kőrösi László tart felkészítő foglalkozásokat. 

Biológiából Annus Anita tanárnő 

 

Szakkör: 

 

Év eleji igényfelmérést követően indítjuk szakköreinket, melynek keretében készülünk a versenyre, 

amennyiben kiírásra kerül. Illetve egyéb más versenyre való felkészülés. 



Versenyek: 

 

 Curie környezetvédelmi verseny 

 Kitaibel tanulmányi verseny 

 Mozaik internetes tanulmányi verseny 

 Bacsó Nándor Földrajzverseny 9. évfolyamon. 

 

A versenyek között van levelező és megyei-országos rendezésű verseny, osztályok között zajló háziverseny 

is. Tovább folytatjuk a természettudományos faliújság készítését, idéntől a diákok bevonásával, ahol a 

legjobb munkáikat jelentetjük meg az abban a hónapban történt felfedezésről, magyar tudósok életéről, 

munkásságáról,jeles napokról,év madara, fájáról. Ugyanitt lehet nyomon követni az aktuális versenyek 

nevezési és a fordulók időpontjait. 

A nevezéseket és nevezési díjak befizetését a kollegákkal való egyeztetés alapján a munkaközösség vezető 

és igazgató intézi, valamint segítenek megszervezni a diákok utaztatását. A versenyeken résztvevő diákok 

névsorát a szaktanár állítja össze, segíti a levelező versenyekben résztvevő diák munkáját, felel a versenyre 

való felkészítésért. 

A versenyeknek van anyagi vonzata is tehát a nevezési és utaztatási költségeket be kell tervezni. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A biológia szaktanteremben korszerű körülmények között végezhetjük munkánkat. A közép- és emeltszintű 

érettségin előírt kísérletek végrehajtására lehetőségünk van, a kísérletezéshez szükséges anyagok és 

eszközök rendelkezésre állnak. Az internet hozzáférés lehetséges. A tanulók egyre inkább igénylik a 

vizualizálható ismereteket, ezért munkaközösségünk részéről a legnagyobb kívánalmat a terem részére a 

közeljövőben a meglévő projektor mellé beszerzendő laptop és aktív hangfalpár jelenti.  

A későbbiekben szeretnénk egy földrajz szaktantermet kialakítani.  

 

Sikernek tekinthetjük azt, ha javítani tudunk az előző években elért kompetencia és verseny eredményeken, 

ha kevesebb a pótvizsgázó vagy évismétlő diák és persze az is, ha diákjainkat jó iskolákban veszik fel a 

sikeres felvételit követően. 

 

Testnevelés munkacsoport naptári ütemterve 

 

2022-2023 tanév 

 

A testnevelés munkacsoport létszáma 3fő   

 Csizmadia Barna 

 Hámori Krisztina 

 Kőrösi László 

 

A tanévkezdés első feladataként a hibajegyzéket a kollégákkal újból elkészítettük, amelyet egy előzetesen 

megtartott közös bejárás folyamán egészítettünk ki a tavaly leírtakhoz képest. Kérjük a hibákat minél 

hamarabb kijavítatni, mert a balesetmentes foglalkozások legfontosabb feltétele e problémák megoldása. 

A jegyzéket itt is csatolom, valamint az iskola hibajegyzék füzetbe adminisztrálom. 



A hátsó futófolyosó szinte teljesen használhatatlan és balesetveszélyes a környező fák és az időjárás 

okozta fagykárok miatt. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy ez ügyben még nem történtek javítások, 

esetleges felújítások. Mivel a futópályát szegélyező fák gyökerei, oly mértékben nyomták fel a távolugró 

gödör előtti nekifutó szakaszt, hogy az balesetveszélyes, így úgy döntöttünk, hogy a távolugrás helyett, 

helyből távol ugrást fogunk felmérni. 

Köszönjük, hogy a nyáron az összes javításra szoruló bordásfal fel lett újítva!  

 

A kilencedik, tízedik, és tizenegyedik és tizenkettedik évfolyam mindennapos testnevelését úgy 

igyekszünk kihasználni, hogy a diákok fizikai képessége látványosan javuljon, illetve az iskolai versenysport 

is tudjon profitálni ebből. 

 Iskolánk új képzése a SPORTEDZŐ-SPORTESZERVEZŐ szak már második évben indul. . Ez nagyon 

sok feladatot adott a munkaközösség tagjainak, az új tantárgyak az edzéselmélet, edzésprogramok, 

gimnasztika és anatómia helyi tantervének, tanmeneteinek elkészítésében. Czizmadia Barna és Hámori 

Krisztina feladata elsődlegesen a tananyagok felkutatása, összeválogatása, a tanórákra való felkészülés 

jelentős többletmunkát igényel. Ebben az évben a 10.S osztálynak ÁGAZATI VIZSGÁJA lesz. Ezzel 

kapcsolatban Dr. Bischofné Németh Katalin igazgatónővel egyeztetünk a vizsga szabályos 

megszervezéséről és lebonyolításáról, mivel ebben még nincsen tapasztalatunk. Felvesszük az 

IPARKAMARÁVAL és más iskolával a kapcsolatot, ahol esetleg már előző évben megrendezésre 

került ilyen vizsga.  

Azon túl, hogy az iskolánk képzési palettája színesedett, a tanulói létszámunk ez által nő, fő célunk az iskola 

minőségi sportélet újraindítása, életben tartása. Az idővel igyekszünk minél több sportversenyre és 

vetélkedőre nevezni és eljuttatni az újdonsült tanítványainkat. 

 

Az új egyházi fenntartás nyomán a hitéleti tevékenységben aktívan részt veszünk, bízva abban, hogy az 

időnk kevesebb részét tölti majd ki a rend fenntartása és a fegyelmezés.  

Célunk a minőségi oktatás, kellemes légkör és az eredményes jövő kialakítása mind a tanítványoknak és a 

velük foglalkozó pedagógusoknak.  

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a délutáni foglakozásokhoz, akár a versenysportban, de csak a 

szabadidő hasznos eltöltése céljából. 

A délutáni foglalkozásokon az eddig megszokott sportágakban (atlétika, kézilabda, labdarúgás, szertorna, 

röplabda) biztosítjuk tanulóink számára a sportolási lehetőségeket minden hétköznap délután. Délutánonként 

biztosítunk azoknak is mozgási lehetőséget, akik egészségük javítása miatt, életmódváltásra jelentkeztek. 

Igyekszünk részt venni minden olyan versenyen, rendezvényen, ahol a gyerekek más sportágakat is 

megismerhetnek, és megszerethetnek, így a városunkban harmadik alaklommal megszervezett ALFÖLD 

CHALLENGE-en való részvétel is. 

Érettségi vizsga 



Kiemelt feladatunk továbbá a testnevelésből érettségizők felkészítése a tanítási és a délutáni órákon 

egyaránt. 

NETFIT 

 A bevezetésre került a tanulók éves fizikai fittségének felmérésre szolgáló Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt (NETFIT), melynek eszközcsomagját 2014 júniusában már megkaptuk, majd 2015-ben újabb 

csomagokkal biztosították a felmérés sikerességét. A programot előző évben eltörölték a pandémia miatt. Az 

idén  folytatódik, a megszokott időben és formában.. 

 

Lemorzsolódás kiküszöbölése 

 

Mit teszünk, illetve milyen eszközeink vannak a lemorzsolódás ellen? 

 

Célunk: 

 

„Az életre való felkészítés”  

 

A testnevelés cél és feladatrendszere alapján a minden oldalúan fejlett személyiség kialakítására törekszik. 

A társadalom számára hasznos embereket nevelni, akik a későbbiekben a társadalmi és szociális rendszerben 

maradéktalanul helyt állnak. 

Törekszünk, hogy minden diák a számára és szakmájának adekvát képességegeket és készségeket sajátítsa 

el. 

Minden szakmára vonatkozóan a testnevelésben jelenlévő szabályrendszer és normatívák tökéletesen 

átültethetők a munka világába.: úgy, mint időben érkezés, megjelenés, fegyelmezett viselkedés, szabályok 

betartása (balesetvédelem), utasítások elfogadása-végrehajtása.  

 

 

„Motiváció” 

 

A pszichológia egyik fontos kérdése, milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés 

hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre, hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont 

nem. 

A motiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és 

hatékonyságát. 

A motiváció alapfogalmai: a szükséglet, a homeosztázis és a drive.  

Esetünkben a szükséglet pszichológiai megfelelője a drive, jelentése: űzni, hajtani, hajtóerő. A drive a 

szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive alapvető feladata a szervezet 

általános energetizálása, nem pedig annak irányítása, vagyis nem mutatja meg, hogy a szervezet mit 

csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak az ehhez szükséges hajtóerőt adja. 

Mindezek tükrében és tudatában végezzük mindennapos munkánkat. A fent leírtak is már önmagába 

tartalmazzák, hogy mire törekszünk. Motiválni életre próbáljuk nevelni a gyereket az egészség centrikus 

életvitel mellett. A testnevelés fogalma is úgy szól, hogy a mindenoldalúan fejlett személyiség kialakítására 

való törekvés. Ez a szellemiség áthatja és meghatározza munkánkat illetve céljainkat.  

Segítségünkre van ebben munkaközösségünk elszánt tenni akarása valamint az átlagból kimagasló tárgyi 

feltételek. Szabvány kézilabda méretű csarnokunk rengeteg lehetőséget teremt a sportolásra, az egészséges 

életmód kialakítására. Ezeket próbáljuk bővíteni, van amit iskolai keretből, némelyeket mi magunk szerzünk 

be, esetleg felajánlásokból. Tehát a tárgyi feltételek sokszínűsége is már nagy segítség a lemorzsolódás 

elleni harcban, mivel sok lehetőségből való választás esetén nagyobb az esélye annál, hogy találjon a diák 

egy számára adekvát sportágat. 

Folyamatosan képezzük magunkat és keressük a szakmai továbbképzési lehetőségeket. E mellett autodidakta 

jelleggel magunkat is képezzük és igyekszünk az új sportágak terjedésével lépést tartani. Így próbálunk 

délutánonként a mai „trendi” sportágakat is bevezetni. Ilyen például az egyre híresebb Cross Fit, amely 



kiváló edzésrendszer és sok sportág alapozási időszakába beépíthető.  Ezek elég sok, sőt mondhatni egyre 

több diákot vonz be. Ez nem azonos a sok versenyzővel, mert nem mindenki akar versenyezni. De célunkat 

azzal is elérjük, ha a diák önmagáért, önszorgalomból jön délutáni foglalkozásainkra. Ezek a foglalkozások 

szemmel láthatóan lekötik a gyerekeket, sőt egyre növekvőbb ez a tendencia szemben a tradicionális 

testnevelési sportokkal.  

A fizikai fejlesztésen túl igyekszünk időt találni arra is, hogy beszélgessünk a gyerekekkel. Ezt vagy konkrét 

foglalkozásként oldjuk meg, de van, hogy csak akkor és ott ahol éppen tudjuk. De rugalmasak vagyunk és 

akár változtatunk a terveinken, amennyibe úgy ítéljük, meg hogy ezzel többet érünk el. A de motivált, 

enervált tanulót nem hajtjuk hanem akkor átalakítjuk az edzést könnyedebbre, vagy játékosra és közben 

alkalmunk nyílik a kommunikációra, mellyel kizökkentjük, jobb esetben megoldjuk vele a problémát és akár 

egy alkalmon belül még az el tervezett rutinhoz is vissza térhetünk. A rugalmasság nagyon fontos munkánk 

folyamán és valljuk, hogy ilyenkor többet érünk el, ha hagyjuk, hogy kibeszélje, problémáit megszabaduljon 

a terhektől, mint hogy megpróbáljuk ugyanúgy mereven végrehajtatni vele az eltervezettet. Egy szóval 

ügyelünk a gyermekek mentálhigiénére is. Sőt kiemelt fontosságúnak tartjuk munkánk során. Tehát követjük 

az „Ahova megy az elme, a test oda követi azt.” és persze az ép testben ép lélek mentalitást.  

 

Ezen tevékenységünk összességét vetjük be a munkaközösségünkkel nap, mint nap, a lemorzsolódás elleni 

harcban. 

 

Óralátogatás, hospitálás, minősítés 

 

A kollégákkal egymás tanóráit látogatva igyekszünk egymástól új ötleteket és módszereket eltanulni.  

 

Óralátogatás, ellenőrzés, mentorálás 

 

 Hámori Krisztina részt vesz Kőrösi László és Csizmadia Barna tanóráin. 

Ennek lebonyolítása lyukasórák alkalmával valósul meg, közös foglalkozás keretein belül. 

 

Bemutató órát vállal:  

 Csizmadia Barna: atlétika 

 Kőrösi László: szertorna  

 Hámori Krisztina: kézilabda/ kosárlabda 

 

Belső ellenőrzési terv 

- 

Továbbképzések 
Munkaközösségünk tagjai, folyamatosan figyelemmel kísérik az aktuális továbbképzéseket, melyeken 

aktívan részt vesznek.  

 

Önértékelési szempontok tanári munkakörben 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség: Elsődleges szempont a pedagógus módszertani 

eszköztárának sokszínűsége és aktualitása, mely a mai generációhoz igazodik. 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók:  

A tanulás támogatása: Mind a testnevelés, és mind az egyéb műveltségi területeken hatékony tanulás 

támogatás, mely a testmozgás pozitív, szellemi képességekre gyakorolt jó hatásából fakad.  

A tanuló személyiségének fejlesztése: Régóta ismeretes, hogy a testnevelés és sport kiemelkedő 

fontossággal bír a személyiség fejlesztés területén. Kiemelt fontosságú terület így számunkra is, mint 

önértékelési terület. Fontosnak tartjuk a következetességet és a szabályok betartását, minden, mi a 

személyiség fejlődését pozitív irányba tereli. 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése: Tantárgyunk bővelkedik olyan rész 

területekben, melyek kiváló közösség kovácsoló erővel bírnak. Úgy mint társas feladatok és csapat játékok. 



Ezen szempontot is figyelembe véve oktatunk és ellenőrizzük, hogy megvalósuljon órákon a csapatszellem 

kialakulására irányuló pedagógiai magatartás. 

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése: Mind 

tanórán és azon kívül ügyelünk mind a folyamatok és mind a személyiség fejlődés haladására, hiszen ez nem 

csak kiemelt fontosságú terület, hanem ez a pedagógiai munka fő célja, tervezési folyamatainknak, 

céljainknak alapja. Tanórák végén és rendszeres munkaközösségi megbeszélésekkel segítjük ebben egymás 

munkáját.  

           Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: Az előző pontban leírtak alapján 

járunk el, melynek alapja jó kommunikációs készség. 

           Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

 

Környezet tudatosság, mint témahét 

 

A testnevelő tanárok a tornacsarnokban munkájuk során folyamatosan végzik és ellenőrzik a környezet 

tudatos viselkedés kialakulását. Úgy, mint: a környezte kímélő energia felhasználás. Villany és egyéb 

villamos energiát felhasználó eszközök tudatos használata. Ivóvíz használata. Tusolás alkalmával a víz 

felhasználás környezet tudatos szemmel. A kinti órák alkalmával a növényzet megóvása és ápolása, szűk és 

tágabb környezetünk szépítése. Napfény használata villany helyett, amikor csak lehet. Ezt a viselkedési 

formát próbálják meg átültetni a későbbiekben mindenhova amerre élnek, járnak. 

 

Szakma megszerettetése 

 

„Az életre való felkészítés” 

A testnevelés cél és feladatrendszere alapján a minden oldalúan fejlett személyiség kialakítására törekszik. 

Célunk a társadalom számára hasznos embereket nevelni, akik a későbbiekben a társadalmi és szociális 

rendszerben maradéktalanul helyt állnak. 

Törekszünk, hogy minden diák a számára és szakmájának adekvát képességegeket és készségeket sajátítsa 

el. 

Minden szakmára vonatkozóan a testnevelésben jelenlévő szabályrendszer és normatívák tökéletesen 

átültethetők a munka világába.: úgy, mint időben érkezés, megjelenés, fegyelmezett viselkedés, szabályok 

betartása (balesetvédelem), utasítások elfogadása-végrehajtása. 

  

Pék: Elsődleges feladat: a szakma szépségeinek kiemelése úgy, mint a kellemes munkakörnyezet és e 

szakma társadalmi fontossága, új termék előállítása. A testnevelés tantárgy segít a megfelelő fizikum 

kialakításában, hosszútávú erőállóképesség kialakításában mely szükséges a munkanapok,műszakok 

teljesítésében. 

Természettudományok tekintetében  az alapanyagok biológiai ismerete, a termesztési, termelési összetevők 

feltárása, a gyártás során fellépő kémiai folyamatok ismeretének átadása a cél.  

 

Cukrász: Elsődleges feladat: a szakma szépségeinek kiemelése, olyan élelmiszerek készítése, mely a 

cukrászat esetében már-már a művészettel határos. A testnevelés tantárgy kiválóan alkalmas azon 

finommechanikai mozgáskoordináció átadására, melyre a cukrászatban szükség van. 

Természettudományok tekintetében az alapanyagok biológiai ismerete, a termesztési, termelési összetevők 

feltárása, a gyártás során fellépő kémiai folyamatok ismeretének átadása a cél.  

 

Hentes: Elsődleges feladat: a szakma szépségeinek kiemelése úgy, mint kiváló minőségű húsipari termékek 

előállítása, lakosság ellátása. Az ehhez a munkához szükséges fizikai képességek mindegyikét kiválóan 

fejleszti a testnevelés úgy, mint abszolút erő, relatív erő, állóképesség-erőállóképesség. 

Természettudományok tekintetében az alapanyagok biológiai ismerete, a termesztési, termelési összetevők 

feltárása, a gyártás során fellépő kémiai folyamatok ismeretének átadása a cél.  

 

Gazda: Elsődleges feladat: a szakma szépségeinek kiemelése, a szabadlevegőn a természetben végzett 

munka szépségei. A testnevelés feladatai révén kiválóan alkalmas az ilyen munkakör betöltéséhez szükséges 

kondicionális képességek fejlesztésére. 



Növényfajták ismerete, termesztési tényezőinek feltárása, feldolgozásuk sokszínűségének bemutatása. 

Természettudományok tekintetében a piacgazdaság főbb jellemzőinek ismerete. 

 

Sportedző-Sportszervező: 

A testnevelés órákon bevonjuk őket a testnevelés óra megtartásába, hogy gyakorlatot szerezhessenek 

gyakorlatvezetésből , ütemezésből, hibajavításból és valódi képet kapjanak a sportedző-szervező valódi 

munkájáról. A saját sportáguk kiválasztása érdekében sportegyesületek látogatásával igyekszünk érdeklődési 

körüket szélesítve kialakítani. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Minden évben megemlítem, hogy sajnos a tornaszereink állapota, a megemelkedett óraszámoknak, és a 

silány minőségnek köszönhetően folyamatosan romlik.   

 Szeretnénk, ha a tornaszerek pótlására az iskola vezetése, és fenntartója továbbra is tudna jelentős 

összeget elkülöníteni. A hiánylistában szerepel mely sportszerek és eszközök felújítása szükséges a 

balesetmentes oktatás érdekében!  

Az iskolánk kondi termére is ráférne egy alapos felújítás, új eszközök beszerzésével. A tanulók 

használhatják a megfelelő szabályok betartásával, amit a délután foglalkozást tartó pedagógus ellenőriz. 

 

A 2022/2023-es tanévben működő sportköreink 

 

 Labdarúgás fiúk: Hámori Krisztina          1 óra/hét 

 Torna/ Crossfit: Kőrösi László  1óra/hét 

 Labdarúgás lányok: Kőrösi László  1óra/hét 

 Atlétika: Csizmadia Barna   2 óra/hét 

 

 

A 2022/2023-es tanévben meghirdetett házibajnokságok: 

 

 Hámori Krisztina: Labdarúgás 

 Kőrösi László: Röplabda 

 Csizmadia Barna: Kosárlabda 

Hibák listája 

 

Pálya: 

Dugalj. védőrács leszakadt 

Kosárlabda palánkok: szivacsos ütközője hiányzik 

Röplabda hálótartó: hiányos 

Lelátó székek: 2 db. hiányzik, 1 db törött. 

Eszközök:  

4 db. Ping-pong asztal javítása TAVALY SEM TÖRTÉNT MEG! 

Medicinlabdák pótlása 

Zsámolyok karbantartása 

Focilabdák pótlása 



2 db. szivacs borítása (sárga nagy, piros kicsi) 

 

Szabadtér: 

A multi pálya festése, streetball palánkok javítása 

Rekortán pálya: gazos, helyenként használhatatlan a fák gyökerei miatt keletkezett felboltosulások miatt! 

ÚJRAÉPÍTENI,CSERÉLNI KELLENE!!!!MERT ÍGY HASZNÁLHATATLAN ÉS 

BALESETVESZÉLYES!!! 

Dobószín: karbantartása, teteje beázik 

 

Törökszentmiklós, 2022. szeptember.14. 

 

         Hámori Krisztina 

             Munkaközösség-vezető 

  



Hitéleti munkaközösség munkaterve 2022/23. tanévre 

 

„ 
4
A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 

5
Különbségek vannak a 

szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 
6
És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de 

Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 
7
A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért 

adatik, hogy használjon vele.” 1 Kor 12,4-7 

Összevont intézményben, részben új munkaközösségben keressük a helyünket. A feladataink ugyanazok, 

mint eddig: az Úrtól kapott erővel, Szentlélekkel szolgálni. A felelősség ugyanaz: Istennek tartozunk a saját 

ajándékaink hűséges használatával, megélésével. A feladatellátás helye, neve változhat, a küldetésünk 

változatlan: Krisztust képviselni a TROK-ban. 

1.   A munkaközösség tagjai:  

Butyka Béla Csabáné református lelkész, vallástanár mk vezető 

Rácz Péter Béláné református lelkész vallástanár, mk vezető helyettes 

Patóné Kazinczy Mariann (igazgató, hitoktató), Dr Bischofné Németh Katalin (igazgató, etika), Balázsné 

Csáki Ildikó (egyh ének), Baranyi Katalin (hitoktató), Firtermaiszter Diána (hitoktató), Behán Brigitta 

(ének-zene), Kollányi Zsolt (rajz), Molnár Anett (néptánc, AFE), Kara Róbert (etika), Annus Anita (vizuális 

kultúra) 

 

Pártoló tag a gyülekezet részéről: Kupai Szabó Kornél lelkipásztor 

          

2.A munkaközösség célkitűzései:  

- Az egységes TROK valamennyi intézményegységében a hitéleti munka szervezése, koordinálása 

- A keresztyén értékrend közvetítése a diákok, szülők és a tantestület többi tagja felé személyes 

példamutatással a mindennapokban. 

- Diákok és dolgozók segítése abban, hogy ők is a keresztyén értékrendhez igazítsák mindennapjaikat. 

- Diákok, családok, dolgozók bátorítása, segítése a gyülekezeti életbe való aktív bekapcsolódásban. 

- Az intézményi arculatban kifejezésre juttatni a keresztyén értékeket minden fórumon.  

- A beiskolázási munka segítése minden tagintézményben. 

- Egyházi és nemzeti hagyományaink megélése        

- Kapcsolattartás és építés egyházi intézményekkel, szervezetekkel: REFISZ, OM, SDG, Palánta, stb                        

- Diákok egyéni lelkigondozásának, segítésének formáit keresni  

- Konkrét feladatokban és általánosságban is együttműködés az intézmény vezetőséggel és a 

fenntartóval 

- Konkrét feladok megfogalmazása:  igényes szakmai munka minden tanórán 

- Istentiszteleti beosztások elkészítése (esetleges cserék koordinálása), áhítatok megszervezése, heti 1 

jelenléti mindhárom tagintézményben, heti 4 napos rádiós az általános és középiskolában. Felelősei 

Rácz Péter Béláné  és Butyka Béla Csabáné 

(A diákok hozzanak virágot az úrasztalára és lehetőleg szorgalmazzuk a perselypénz hagyományát 

is, pl: egy gömb fagyi ára, rövid szolgálat )1. számú melléklet 

- Havi 1 bibliaóra megszervezése a pedagógusok számára (5 alkalom: október, november, február, 

március, május) 

- Egyházi ünnepek méltó megünneplésének elősegítése hittan, ének, egyházi ének, etika, rajz órákon, 

népi műhelyfoglalkozásokon. (mindenki felelős a maga területén a többiekkel együttműködve) 

- A bibliai történetek megismertetése, felső tagozattól a Biblia használatának megismertetése, 

- 6 és 10 osztályban a konfirmáció elősegítése (felkészítés, lebonyolítás), 

- 7.osztálytól felfelé az úrvacsorai közösségre felkészítés 

- Általános iskolában beszélgető kuckó működtetése, kollégiumban játékos bibliaóra havi 1 

alkalommal, középiskolában a lelkigondozó beszélgetések lehetőségének biztosítása, 

- Ifi alkalmak segítése, helyszíne a középiskolai kollégium  

- A Biblia-projekt képeinek befejezése, kiállítás szervezése (általános iskola tavalyi kezdeményezése) 



- Versenyekre készítés és részvétel,  

- Kórus szervezése diákok és pedagógusok között  

- Részvétel az Éneklő Ifjúságon 

- Az RPI által nyújtott lehetőségek kihasználása, továbbképzések, feltöltött anyagok, rendezvények. 

3. A munkaközösség programterve a tanévre 

Program időpont felelős érintettek 

Országos 

református 

tanévnyitó 

augusztus intézményvezetők  

Tanévnyitók a 

templomban 

augusztus 31. 17,00 intézményvezető, 

lelkipásztorok 

tagintézmények 

diákjai, tanárai 

Évkezdő csendes 

órák 

Jákób János tábori 

püspök előadása 

augusztus 30  pedagógusok (külön 

is) 

Áhítatok szervezése augusztustól 

folyamatosan 

hitéleti 

munkaközösség 

ált isk 

középiskola 

Teremtés hete szeptember 25-

október 2. 

hitéleti mk mindenki 

Reformáció 

ünneplése 

vetélkedők 

1517m futás 

október 24-28 Hitéleti mk mindenki 

Reformációs áhítat, 

őszi szünetre 

bocsátó  

október 28 lelkipásztorok, int 

vez 

mindenki 

Pályaorientációs 

napok, nyílt napok: 

segíteni az isk 

vezetést a 

beiskolázásban 

szeptembertől 

folyamatosan 

Butyka Béláné középiskola 

Advent 

faliújságok, 

heti istentiszteletek 

november 27-től Hitéleti 

munkaközösség 

osztályok előzetes 

beosztás szerint 

Karácsonyi 

projekthét 

december 19-től hitéleti 

munkaközösség 

általános iskola, 

középiskola 

Bűnbánati 

istentiszteletek 

december int vez pedagógusok, diákok 

7-8, 9-10 

Karácsonyi 

műsorok 

december hónapban hitéleti mk, 

lelkipásztorok, 

rendezvényszervezők 

ált isk 

kollégium 

középiskola, 

ovisoknak előadás 

Karácsonyi 

kibocsátó áhítatok 

szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

hitéleti mk, 

lelkipásztorok 

minden 

intézményben 



Szeretet dobozok 

töltése, adományok 

gyűjtése 

december folyamán int vez, ofő mk, 

hitéleti mk 

minden 

intézményben 

Egyetemes imahét január hitéleti mk pedagógusok, diákok 

7-10 

Böjti vasárnapok március-április hitéleti mk, ofő mk osztályok beosztás 

szerint, csoportok 

gyerekistentiszteletre 

Virágvasárnapi 

istentisztelet 

április 2 hitéleti mk, lelkészek minden 

intézményben 

Húsvéti ünnepek április hitéleti mk, ofő mk minden 

intézményben 

Nagyheti faliújság március végétől hitéleti mk minden 

intézményben 

Szeretethíd 

szervezése 

május hitéleti mk, ofő mk minden 

intézményben 

Mennybemenetel 

napja 

Május 18 int vez, hitéleti mk minden 

intézményben 

Bűnbánati 

istentiszteletek 

május int vez pedagógusok, diákok 

7-8, 9-10 

Pünkösdi faliújság május folyamán  hitéleti mk minden 

intézményben 

Konfirmáció  hitéleti mk általános iskola 6 

oszt 

DÖk napba 

bekapcsolódás pl 

játékos programmal 

 hitéleti mk középiskola 

Hittan vizsga, 

illemtan  

 Rácz Péterné általános iskola 

Egyházmegyei ifj 

találkozó 

pünkösd után?  Butyka Béláné 7-10 ált iskola, 

középiskola 

Tanévzárók a 

templomban 

június int vez, 

lelkipásztorok 

minden 

intézményben 

    

    

           

4. A munkaközösség tagjai zárt facebook csoportban kommunikálnak egymással, segítik egymást a 

feladatok megvalósításában a felmerülő problémák megoldásában. A két tagintézményben adódó feladatokat 

a munkaközösség vezető és a vezető helyettes egymást segítve és megbeszélve oldják  meg.  

5. Tervezett versenyek: Bibliaismereti (Kecskemét), egyházmegyei (Mezőtúr), egyházi ének (Mezőtúr, 

Budapest,),Hitünk hősei (Cegléd) Multimédiás Bibliai (Szentes), HEBE levelezős verseny 

középiskolásoknak, SDG levelező és jelenléti verseny, Kézműves vetélkedő (Tiszakécske) 

Kiemelt nagyobb feladatok:  

- Biblia-projekt befejezése, kiállítás 

- Reformáció napjának megünneplése 



- Karácsonyi műsor 

- Virágvasárnap 

- Mennybemenetel ünnepe 

- Konfirmáció, pünkösd, Szeretethíd 

 

 

A munkaközösség minden tagja életére, családjára és munkájára Isten áldását kérjük! 

 

Törökszentmiklós, 2022. augusztus 30.     Butyka Béla Csabáné 

         lp-vallástanár, mk vezető 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet: Istentiszteleti beosztás 2022/23-as tanévre 

ISTENTISZTELETI BEOSZTÁS 2022/23. tanév 

 

Nap Időpont Osztály Kisérő  

2022. 
aug. 
31. 

17.00 MINDENKI  TANÉVNYITÓ 
ISTENTISZTELET 

09. 
04. 

10.00. 8. 
évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 
Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 
 

Istentisztelet 

09.11. 10.00 7. 
évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 
Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

09.18. 10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

09.25. 10.00 5. 
évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 
Péterné 
Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

10. 02. 

9.00 Bárányka 
csoport 

Lászlóné Pató Klára, Tóth-Pál Józsefné, 
Csényi Márk Gábor, Szarvák-Szűcs 
Erzsébet 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00  4. 
évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 
Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

10.09. 10.00 3. 
évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 
Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 
 

10.16. 

9.00 Halacska 
csoport 

Réti Gizella, Varga Tímea, Koncz Attiláné, 
Királyné Balogh Andrea 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 2. 
évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 
Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

Istentisztelet 



10. 23. 

9.00 1. 
évfolyam 

Kókainé Olasz Orsolya, Szabóné Tolmár 
Andrea 
Firtermaiszter Diána, Molnár Anett 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 7. 
évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 
Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

10.28.   REFORMÁCIÓS KIBOCSÁTÓ 
ISTENTISZTELET 

MINDENKI 

10.30. 10.00   
 

ŐSZI SZÜNET 

Szeretettel 
hívogatunk! 

11.01. 10.00  Szeretettel 
hívogatunk! 

11.06. 10.00  Szeretettel 
hívogatunk! 

11.13. 10.00 5. 
évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 
Péterné 
Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

11.20. 10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

11.27. 
Advent 1 

9.00 Csillag 
csoport 

Rúderné Kapás Anita, Patóné Fülöp Judit, 
Bacsa Sándorné 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 8. 
évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 
Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 
 

Istentisztelet 

 
10.00 9. AC 

10 BEGI 
Szitár Anikó 
Hámori Krisztina 

Istentisztelet 

12.04. 
Advent 2 

9.00 1. 
évfolyam 

Kókainé Olasz Orsolya, Szabóné Tolmár 
Andrea 
Firtermaiszter Diána, Molnár Anett 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 2. 
évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 
Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

Istentisztelet 

 

10.00 9. PC 
10. MG 

Csertő Ilona 
Hagyó Attila 

Istentisztelet 

12.11. 
Advent 3 

10.00 3. 
évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 
Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 10.00 9. E,  
9 MG, 
10. PC 

Kara Róbert,  
Molnár Tibor 
Vas IStván 

Istentisztelet 

12.18. 
Advent 4 

10.00 4. 
évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 
Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

 10.00 9.GIS 
10. ASC 

Trecskó Ildikó 
Veresné Nagy Margit 

Istentisztelet 

12.21   KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET MINDEKI 

12. 24.   SZENTESTE SZERETETTEL 
HÍVOGATUNK! 

12.25.   KARÁCSONY I. NAPJA SZERETETTEL 
HÍVOGATUNK! 

12.26.   KARÁCSONY II. NAPJA SZERETETTEL 
HÍVOGATUNK! 



2023. 
01.08. 

10.00 8. 
évfolyam 

Répási Éva, Guba Attila 
Bencsik Zoltán, Süveges-Szabó Zoltán 
 

Istentisztelet 

01.15. 10.00 7. 
évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 
Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

 
01.22. 

9.00  Bárányka 
csoport 

Lászlóné Pató Klára, Tóth-Pál Józsefné, 
Csényi Márk Gábor, Szarvák-Szűcs 
Erzsébet 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

01.29. 10.00 5. 
évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 
Péterné 
Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

 
02.05. 

9.00 Halacska 
csoport 

Réti Gizella, Varga Tímea, Koncz Attiláné, 
Királyné Balogh Andrea 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 4. 
évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 
Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

02.12. 9.00 Csillag  
csoport 

Rúderné Kapás Anita, Patóné Fülöp Judit, 
Bacsa Sándorné 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 3. 
évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 
Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 
02.19. 

9.00 1. 
évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 
Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

Istentisztelet 

10.00 2. 
évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 
Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

Istentisztelet 

02.26. 10.00 7. 
évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 
Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

 10.00 9 PC 
10 BEGI 

Csertő Ilona 
Hámori Krisztina 

Istentisztelet 

03.05. 10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

 10.00 9 AC 
10PC 

Szitár Anikó 
Vas István 

Istentisztelet 

03.12. 10.00 5. 
évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 
Péterné 
Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

 10.00 9GIS 
10 MG 

Trecskó Ildikó 
Hagyó Attika 

Istentisztelet 

03.19. 10.00 4. 
évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 
Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 

Istentisztelet 

 10.00 9 E 
10 ASC 

Kara Róbert 
Veresné Nagy Margit 

Istentisztelet 

03.26. 10.00 3. 
évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 
Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

 10.00 9 MG Molnár Tibor Istentisztelet 

03.31.   KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET MINDENKI 

 9.00 1. Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett Istentisztelet 



04.02. 
Virágvasá

rnap 

évfolyam Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

10.00 2. 
évfolyam 

Mrena Andrea, Kovácsné Csák Henriett 
Polgárné Madarasi Zsuzsanna, Baranyi 
Katalin 

Istentisztelet 

     

04.06.   Nagycsütörtök Szeretettel 
hívogatunk! 

04.07.  8. b Nagypéntek Répási Éva 
Rácz Péterné 

04.09. 10.00  Húsvét I. Szeretettel 
hívogatunk! 

04.10. 10.00  Húsvét II. Szeretettel 
hívogatunk! 

04.16. 

9.00 Csillag 
csoport 

Rúderné Kapás Anita, Patóné Fülöp Judit, 
Bacsa Sándorné 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

 
04.23. 

9.00 Halacska 
csoport 

Réti Gizella, Varga Tímea, Koncz Attiláné, 
Királyné Balogh Andrea 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 7. 
évfolyam 

Kenyeres-Bata Lívia, Balogh Tiborné 
Benczur Barbara, Balogh Tibor 

Istentisztelet 

04.30. 10.00 5. 
évfolyam 

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona, Rácz 
Péterné 
Behán Brigitta, Munkácsi Magdolna 

Istentisztelet 

 
05.01. 

9.00 Bárányka 
csoport 

Lászlóné Pató Klára, Tóth-Pál Józsefné, 
Csényi Márk Gábor, Szarvák-Szűcs 
Erzsébet 

Gyermek-
istentisztelet 

10.00 4. 
évfolyam 

Bakos Georgina, Kecsőné Szűcs Csilla 
Kóródi Erika, Pappné Tóth Ilona 
ANYÁK NAPI MŰSOR 

Istentisztelet 

05.07. 10.00 3. 
évfolyam 

Balázsné Csáki Ildikó, Kónya Józsefné, 
Szőnyi Mónika, Nagy Gabriella 

Istentisztelet 

05.14. 10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

05.21. 10.00 6. 
évfolyam 

Sósné Kádár Marianna, Sági István 
Alison Novak, Töltszéki Gyuláné, Kollányi 
Zsolt 

Istentisztelet 

05.28. 10.00 Felső 
tagozat 

Konfirmáció  

05.29 10.00 Alsó 
tagozat 

Pünkösd II.  

     

     

     

 

 
 

 



2. számú melléklet alkalmazott jogszabályok a szakmai tantervek készítéséhez 

A szakképzés struktúrája az intézményben 
  

 Szakgimnáziumi képzések – mellék-szakképesítéssel (lásd alább) 

 Szakgimnáziumi képzések 

 Technikumi képzések 

 Szakképző iskolai képzések 

Ágazati képzéseink táblázatosan 

- XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT 

- 17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 

- 09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 

- 13. KERESKEDELEM ÁGAZAT 

- 20. SPORT ÁGAZAT 

- XXXVI. Élelmiszeripar Ágazat 

- 05. ÉLEMISZERIPARI ÁGAZAT 

Szakgimnázium, Technikum 

képzés megnevezése és 

száma 
vonatkozó SZVK/kerettanterv/PTT 

5 0811 17 09 

Mezőgazdasági technikus 

12/2020 (II. 7.) Korm. Rendelet alapján 

KKK 

Https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_te

ch_2020pdf-1589887068502.pdf 

PTT 

Https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezog

azdasagi_technikus_2020pdf-1592386477459.pdf 

54 621 02 OKJ 

Mezőgazdasági technikus 

34 621 03 

OKJ  

Állattartó szakmunkás 

mellék-szakképesítéssel 

2.11 A szakképzési kerettanterv alapján XXXIII. mezőgazdaság ágazathoz 

tartozó 54 621 02 mezőgazdasági technikus szakképesítéshez (a 34 621 03 

állattartó szakmunkás mellék-szakképesítéssel), továbbá - a nemzeti 

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

CLXXXVII. törvény*- 150/2012. (VII. 6.) korm. rendelet, az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól - szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) korm. rendelet*- 56/2016. (VIII. 19.) fm rendeletalapján készült 77. 

sorszámú Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye.* 

5 0411 09 01  

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_gazdalkodas_es_menedzsment_pen

zugyi-szamviteli_ugyintezo_2020-1599123354176.pdf 

5 0416 13 03  

Kereskedő és webáruházi 

technikus  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_kereskedelem_kereskedo_es_webar

uhazi_technikus_2020pdf-1599123563868.pdf 

5 1014 20 02  

Sportedző (a sportág 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_sport_sportedzo_a_sportag_megjel

olesevel_sportszervezo_2020pd-1597240954407.pdf 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_tech_2020pdf-1589887068502.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_tech_2020pdf-1589887068502.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezogazdasagi_technikus_2020pdf-1592386477459.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezogazdasagi_technikus_2020pdf-1592386477459.pdf


megjelölésével) – 

sportszervező  

 

Élelmiszeripari technikus 

OKJ 54 541 02 

15/2018. (VII.9.) AM rendelet alapján hatályos szakmai és 

vizsgakövetelmények dokumentumai 

http://www.hermanottointezet.hu/node/800998 

Sütő – és cukrászipari 

technikus 

Szakmajegyzék azonosító 

sz:  

5 0721 05 13 

KKK: 

https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse 

PTT: 

https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!Document

Browse 

 

Szakképző iskolai képzések 

 

képzés 

megnevezése 

és száma 

vonatkozó SZVK/ kerettanterv/PTT 

4 0811 17 04 

Gazda 

12/2020 (II. 7.) Korm. Rendelet alapján 

KKK: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_gazda_2020pdf-

1589887007857.pdf 

PTT: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_gazda_2020pdf-

1592386380462.pdf 

4 0810 17 07 

Mezőgazdas

ági gépész 

12/2020 (II. 7.) Korm. Rendelet alapján 

KKK: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_gepesz_2020pd

f-1589887046667.pdf 

PTT: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezogazdasagi_gep

esz_2020pdf-1592386442987.pdf 

Pék 

 

4 0721 05 11 

KKK: https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse 

PTT: https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse 

Pék-cukrász 

4 0721 05 12 

KKK: https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse 

PTT: https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse 

 

 

http://www.hermanottointezet.hu/node/800998
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_gazda_2020pdf-1589887007857.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_gazda_2020pdf-1589887007857.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_gazda_2020pdf-1592386380462.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_gazda_2020pdf-1592386380462.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_gepesz_2020pdf-1589887046667.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_gepesz_2020pdf-1589887046667.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezogazdasagi_gepesz_2020pdf-1592386442987.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_mezogazdasag_es_erdeszet_mezogazdasagi_gepesz_2020pdf-1592386442987.pdf
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&type=415#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=11&type=416#!DocumentBrowse


 

 



3. számú melléklet: Ügyeleti beosztás  

 

 ÜGYELETI BEOSZTÁS 
2022/23-as tanév I. félév 

  

  

HÉTFŐ 

 

KEDD 

 

SZERDA 

 

CSÜTÖRTÖK 

 

PÉNTEK 

 

 

Főépület: fsz.  

I. emelet  

   

Markót-Szabó 

Beatrix,  

Seres 

Hajnalka 

Markót-

Szabó 

Beatrix,  

Faragó 

Katalin 

Szitár Anikó,  

Butyka 

Béláné 

Papp László, 

Annus Anita 

Papp László, 

Seres 

Hajnalka 

 

Kollégium  

fsz., em. 

Lovász 

Magdolna, 

Cseh Judit 

Juhász-

Kádas 

Krisztina 

Tari János Tari János Cseh Judit 

Bázis,  

műhely termek   

 

Csertő Ilona 

Mónika,  

Kara Róbert 

Vas István, 

Annus Anita 

Vas István, 

Rédai Lajos 

dr. Szecsei 

István 
Rédai Lajos 

Udvar Veresné Nagy 

Margit, 

Butyka Béla 

Csabáné 

Molnár 

Tibor, 

Kara Róbert 

Prilipa 

Tamás, 

Molnár Tibor  

Trecskó Ildikó, 

Prilipa Tamás 

 

Trecskó 

Ildikó,  

Szitár Anikó 

  

Tangazdaság 

 

A gyakorlatot tartó tanár ügyel! 

 

Tornaterem 
Mindig a következő órát tartó testnevelő ügyel! 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 1. 

  

Dr. Bischofné Németh Katalin 

       tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet: Helyettesítések beosztása 
HELYETTESÍTÉSI ÜGYELETI BEOSZTÁS 

2022/2023-as tanév I. félév 
 

N a p  Óra 
Eseti helyettesítés  

  

H é t f ő  

2. Seres Hajnalka Molnár Tibor István 

3. Seres Hajnalka Prilipa Tamás 

4. Kara Róbert  

5. Veresné Nagy Margit  

6. Juhász-Kádas Krisztina  

7. Csizmadia Barna  

K e d d  

2. Vas István Csertő Ilona 

3. Markót-Szabó Beatrix Cseh Judit 

4. Molnár Tibor István  

5. Lovász Magdolna Trecskó Ildikó 

6. dr. Szecsei István  

7. Hámori Krisztina  

S z e r d a  

2. Faragó Katalin Prilipa Tamás 

3. Kara Róbert Vas István 

4. Annus Anita Tari János 

5. Butyka Béla Csabáné Rédai Lajos 

6. Csizmadia Barna  

7. Hámori Krisztina  

Csütörtök  

2. Kőrösi László Markót-Szabó Beatrix 

3. Szitár Anikó Cseh Judit 

4. Veresné Nagy Margit Faragó Katalin 

5. dr. Szecsei István  

6. Tari János Csertő Ilona Mónika  

7. Annus Anita  

P é n t e k  

2. Kőrösi László Trecskó Ildikó 

3. Papp László Butyka Béla Csabáné  

4. Papp László Rédai Lajos  

5. Szitár Anikó Juhász-Kádas Krisztina 

6.   

7.   

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 1. 

dr. Bischofné Németh Katalin 

tagintézmény-vezető 

 

 



5. számú melléklet: főállású pedagógusok és végzettségek 
 

sors

z. 

Viselt név  Végzettség szintje 

beosztás 

Szakképzettségek, végzettségek 

1. Annus Anita egyetem, tanár biológia szakos tanár, oklevél száma: 524/1998, 

kiállítás dátuma: 1998.06.20., kiállító intézmény: 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola; 

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, oklevél 

száma: 524/1998, kiállítás dátuma: 1998.06.20., 

kiállító intézmény: Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola; biológia szakos tanár, 

oklevél száma: T-581/2007, kiállítás dátuma: 

2007.12.15., kiállító intézmény: Debreceni 

Egyetem Természettudományi Kar; 

fejlesztőpedagógus, oklevél száma: 658/2018, 

kiállítás dátuma: 2018.06.30., kiállító intézmény: 

Nyíregyházi Egyetem;  

2. Annus Péter főiskola, tanár, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

mezőgazdasági gépész üzemmérnök, oklevél 

száma: 2/1984, kiállítás dátuma: 1984.06.19., 

kiállító intézmény: Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 

Mezőtúr; gépészmérnök tanár, oklevél száma: 

1/1996, kiállítás dátuma: 1996.03.29., kiállító 

intézmény: GATE Gödöllő;  

3. Dr. Bischofné Németh 

Katalin 

egyetem, tanár, 

tagintézmény-vezető 

közgazdász külgazdasági szakon, oklevél száma: 

521/2002ÚDL, kiállítás dátuma: 2002.07.01., 

kiállító intézmény: Szolnoki Főiskola; német 

nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél száma: 

7302/2007, kiállítás dátuma: 2007.02.09., kiállító 

intézmény: Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar; okleveles etikatanár 

(erkölcstantanár), oklevél száma: Et/17/2014-

GFF, kiállítás dátuma: 2014.06.13., kiállító 

intézmény: Gál Ferenc Főiskola szeged; 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, 

oklevél száma:FI23344, kiállítás 

dátuma:2016.06.06, kiállító intézmény: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem; 

4. Budai Ferenc egyetem, főigazgató mezőgazdasági gépész üzemmérnök, oklevél 

száma:G.3/1978, kiállítás dátuma:1978.06.28, 

kiállító intézmény: Debreceni Agrártudományi 

Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 

Mezőtúr; mezőgazdasági gépészmérnök, 

oklevél száma: 68/1997, kiállításdátuma: 

1997.06.16., mezőgazdasági gépészeti műszaki 

tanár, kiállító intézmény: Agrártudományi 

Egyetem, oklevél száma:4/1981/1983, kiállítás 

dátuma:1983.04.29; számítástechnika szakos 

középiskolai tanár,kiállítás 

dátuma:1991.06.22, kiállító intézmény:Kossuth 

Lajos Tudományegyetem, oklevél 

száma:42/1991, gazdasági 

gépészmérnök(mg.termeléstechnológia, 



üzemfenntartás szakirány),kiállítás 

dátuma:1997.06.16, oklevél száma:68/1997, 

kiállító intézmény:Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem; Közoktatás vezető, kiállítás 

dátuma:2002.12.30, oklevél 

száma:PTE011517,kiállító intézmény:Budapesti 

Műszaki és Gazdasádtudományi Egyetem;kiállító 

intézmény: Gödöllői Agrártudományi Egyetem; 

tanügyigazgatási szakértő, oklevél száma: 

847/2007, kiállítás dátuma: 2007.12.15., kiállító 

intézmény: Szegedi Tudományegyetem;  

 Bartha Judit főiskola, kollégiumi 

nevelő 

Kürttanár, kamaraművész – Miskolci Egyetem 

5. Butyka Béla Csabáné egyetem, lelkész 

vallástanár, hitoktató 

Református vallástanár, oklevél száma: 19/2005, 

kiállítás dátuma: 2005.06.27, kiállító intézmény: 

Debreceni Hittudományi Egyetem, 

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, 

oklevél száma: 13204, kiállítás dátuma: 

2021.06.08, kiállító intézmény: Budapesti 

Műszkai és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudomány karán 

6. Cseh Judit egyetem, tanár matematika szakos tanár, oklevél száma: 

130/1987, kiállítás dátuma: 1987.06.20., kiállító 

intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem; 

fizika szakos tanár, oklevél száma: 130/1987, 

kiállítás dátuma: 1987.06.20., kiállító intézmény: 

Kossuth Lajos Tudományegyetem;  

7. Csertő  Ilona Mónka főiskola, tanár sütő,bizonyítvány száma: 106/S/II/1991, kiállítás 

dátuma:1991.06.11, kiállító intézmény: Toldi 

Miklós Szakmunkásképző Intézet, 

Élelmiszertechnólógus mérnők, főiksolai oklevél 

száma: 115/2002, kiállítás dátuma:2002.06.26, 

kiállító intézmény: SZTE Szegedi Élelmiszeripari 

Főiskolai Kar,Mérnők tanár, főiksolai oklevél 

száma:MT-49/2006, kiállítás dátuma: 

2006.06.01, Kiállító intézmény: SZTE Szegedi 

Élelmiszeripari Főiksolai Kar,Élelmiszer-és 

vegyiáru eladó,bizonyítvány száma: CXB B 

438655 kiállítás dátuma: 2013.09.14, kiállító 

intézmény:Alfa Kapos Képző Központ Kft. 

Cukársz, bizonyítvány száma: 1362673, Kiállítás 

dátuma: 2020.07.19 

8. Csizmadia Barna főiskola, tanár testnevelés edző, oklevél száma: 20120710, 

kiállítás dátuma: 2017.02.27., kiállító intézmény: 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Kar;  

9. Faragó Katalin Vilma egyetem, tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 553/2009/BT, kiállítás dátuma: 

2009.07.04., kiállító intézmény: Debreceni 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar;  

10. Farkas István főiskola 

 

Óraadó 

 

 

gyógypedagógus logopédia szakirányon, oklevél 

száma: 316/1998, kiállítás dátuma: 1998.08.28., 

kiállító intézmény: Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola; 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 



tanár, oklevél száma: 316/1998., kiállítás dátuma: 

1998.08.28., kiállító intézmény: Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola;  

11. Fejes Zsolt Lajos egyetem, tanár, koll. 

nevelő 

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, 

oklevél száma: 76-BT/2009, kiállítás dátuma: 

2009.07.04., kiállító intézmény: Eszterházy 

Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar; 

kommunikáció szakos bölcsész (zárójelben a 

szakirány megjelölésével), oklevél száma: 244-

GT/2007, kiállítás dátuma: 2007.09.18., kiállító 

intézmény: Eszterházy Károly Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai 

Kar; történelem szakos tanár, oklevél száma: 

197-BT/2007, kiállítás dátuma: 2007.06.29., 

kiállító intézmény: Eszterházy Károly Főiskola 

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar;  

12. Hagyó Attila András egyetem, tanár természetvédelmi mérnök, oklevél száma: Tv-

24/2011, kiállítás dátuma: 2011.12.17., kiállító 

intézmény: Debreceni Agrártudományi Egyetem;  

okleveles agrár-mérnöktanár(állattenyésztő 

mérnök), Oklevél  száma: 819/2020, kiállítás 

dátuma:2020.06.26,kiállító intézmény: Kaposvári 

Egyetem,   

13. Hámori Krisztina egyetem, tanár földrajz szakos tanár, oklevél száma: 293/2006, 

kiállítás dátuma: 2006.06.15., kiállító intézmény: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar; földrajz szakos tanár, 

oklevél száma: 328/1994, kiállítás dátuma: 

1994.06.18., kiállító intézmény: Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola; testnevelés szakos 

tanár, oklevél száma: 328/1994, kiállítás dátuma: 

1994.06.18., kiállító intézmény: Bessenyei 

György Tanárképző Főiskola;  

14. Juhász-Kádas Krisztina főiskola, tanár német nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 13.BT/2004, kiállítás dátuma: 

2004.01.30., kiállító intézmény: Eszterházy 

Főiskola Eger;  

15. Kara Róbert egyetem, tanár okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, 

oklevél száma: 335-BT/1999., kiállítás dátuma: 

1999.06.09., kiállító intézmény: Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Intézet; 

társadalom és állampolgári ismeretek szakos 

tanár, oklevél száma: 551/2002, kiállítás dátuma: 

2007.07.15., kiállító intézmény: Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Intézet;  

17. Kőrösi László egyetem, tanár testnevelő tanár, oklevél száma: JGYPK-

5084/2011, kiállítás dátuma: 2011.05.04., kiállító 

intézmény: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 

Okleveles középiskolai testnevelő tanár, oklevél 

száma: 741/2020, kiállítás dátuma: 2020.05.14, 

kiállító intézmény: Nyíregyházi Egyetem 

18. Lovász Magdolna egyetem, tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 03-1/121, kiállítás dátuma: 1986.11.27., 



kiállító intézmény: Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar; könyvtáros, oklevél 

száma: 03-1/121, kiállítás dátuma: 1986.11.27., 

kiállító intézmény: Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar;  

19. Markót-Szabó Beatrix 

Gabriella 

egyetem, tanár angol nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 6471/2004, kiállítás dátuma: 2004.10.01., 

kiállító intézmény: Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar;  

20. Mészáros István egyetem, tanár okleveles matematika szakos tanár, oklevél 

száma: 430/2010, kiállítás dátuma: 2010.03.10., 

kiállító intézmény: Nyíregyházi Főiskola; 

számítástechnika szakos tanár, oklevél száma: 

430/2010, kiállítás dátuma: 2010.03.10., kiállító 

intézmény: Nyíregyházi Főiskola; okleveles 

matematikatanár, oklevél száma: 859/2014, 

kiállítás dátuma: 2014.07.09., kiállító intézmény: 

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar; 

okleveles középiskolai informatikatanár, oklevél 

száma: 481/2018, kiállítás dátuma: 2018.06.30., 

kiállító intézmény: Nyíregyházi Egyetem;  

21. Molnár Tibor István egyetem, tanár mezőgazdasági technikus, oklevél száma: MGT-

9/14/2013, kiállítás dátuma: 2013.08.23., kiállító 

intézmény: DE Balásházy J. Szakközépiskola 

Debrecen; mezőgazdasági szakoktató 

mezőgazdasági gépészeti szakirányon, oklevél 

száma: PTJ055230, kiállítás dátuma: 2018.01.25., 

kiállító intézmény: Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- 

és Továbbképző Intézet;Okleveles 

agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész), 

kiállítóintézmény: Szent István egyetem,oklevél 

száma: GTK-4/M-21/2020 kiállítás dátuma: 

2020.06.09, 

22. Nagyné Bojtok 

Franciska 

főiskola, tanár, koll. 

nevelő 

kertész üzemmérnök, oklevél száma: 73/1982, 

kiállítás dátuma: 1982.06.19., kiállító intézmény: 

Kecskemét Kertészeti Főiskola; kertészeti 

műszaki tanár, oklevél száma: 8/1985/87, 

kiállítás dátuma: 1987.12.04., kiállító intézmény: 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem;  

23. Papp László egyetem, tanár angol nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 135/2006, kiállítás dátuma: 2006.01.13., 

kiállító intézmény: Szegedi Tudományegyetem;  

24. Prilipa Tamás egyetem, tanár Vegyipari minőségbiztosítási technikus, oklevél 

száma:A/9/2008, kiállítás dátuma:2008.06.19, 

kiállító intézmény: Pálfy János Műszeripari és 

Vegyipari Szakközépiskola,biológus, oklevél 

száma: 371-TT/2013, kiállítás dátuma: 

2013.09.30., kiállító intézmény: Eszterházy 

Károly Főiskola; okleveles élelmiszerbiztonsági 

és -minőségi mérnök, oklevél száma: ÉM-

35/2015, kiállítás dátuma: 2015.12.19., kiállító 

intézmény: Debreceni Egyetem 

Természettudományi Kar; okleveles mérnöktanár 

bio-vegyipari szakirány, oklevél száma: 



PTK016081, kiállítás dátuma: 2018.06.25., 

kiállító intézmény: Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki 

Kar;  

25. Rédai Lajos Attila főiskola, tanár agrármérnök, oklevél száma: 174/2004, kiállítás 

dátuma: 2016.06.10., kiállító intézmény: Szegedi 

Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai 

Kar; okleveles 

agrármérnöktanár(mezőgazdasági), oklevél 

száma:P81A088582, kiállítás dátuma:2020.06.09, 

kiállító intézmény: Szent István Egyetem; 

26. Seres Hajnalka egyetem, tanár agrármérnök, oklevél száma: 109/1994, kiállítás 

dátuma: 1994.06.17., kiállító intézmény: Pannon 

Agrártudományi Egyetem; állattenyésztő 

üzemmérnök, oklevél száma: 18/1990, kiállítás 

dátuma: 1990.06.15., kiállító intézmény: 

Agrártudományi Egyetem Hódmezővásárhely 

Főiskola; okleveles agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági mérnök), oklevél száma: 

GTK/M-10/2017, kiállítás dátuma: 2017.06.10., 

kiállító intézmény: Szent István Egyetem Agrár-

mérnök;  

27. Dr. Szecsei István egyetem, tanár, 

tagintézmény vezető-

helyettes 

történelem szakos tanár, oklevél száma: 

7523/2007-BL, kiállítás dátuma: 2007.06.30., 

kiállító intézmény: Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár, oklevél száma: 

1938/1989, kiállítás dátuma: 1989.06.24., kiállító 

intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem; 

jogász, oklevél száma: 299-J/2000, kiállítás 

dátuma: 2000.06.23., kiállító intézmény: 

Miskolci Egyetem; szakvizsgázott 

pedagógus,közoktatás vezető, oklevél 

száma:FI23344, kiállítás dátuma:2016.06.06, 

kiállító intézmény: Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem; 

29. Szitár Anikó főiskola, tanár élelmiszer technológus üzemmérnök, oklevél 

száma: 63/1992, kiállítás dátuma: 1992.06.18., 

kiállító intézmény: Kertészeti és Élelmiszeripari 

E Élemiszeripari Főiskolai Kar; marketing 

kommunikációs szakértő, oklevél száma: 

23/1994.MK., kiállítás dátuma: 1994.05.31., 

kiállító intézmény: Kereskedelmi 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola; 

okleveles élelmiszermérnök, oklevél száma: 

P81A092070, kiállítás dátuma: 2019.09.27., 

kiállító intézmény: Szent István Egyetem 

Élelmiszertudományi Kar;  



 

31. Tari János főiskola, tanár állattenyésztő üzemmérnök, oklevél száma: 

52/1985, kiállítás dátuma: 1985.06.19., kiállító 

intézmény: Hódmezővásárhely 

Állategészségügyi Főiskola; okleveles 

agrármérnöktanár (mezőgazdaság), oklevél 

száma: P81A088226, kiállítás dátuma: 

2019.06.15., kiállító intézmény: Szent István 

Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági 

Főiskolai Kar;  

32. Trecskó Ildikó egyetem, tanár angol nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél 

száma: 1003/2002, kiállítás dátuma: 2002.06.14., 

kiállító intézmény: Szegedi Tudományegyetem;  

33. Vas István főiskola, tanár okleveles élelmiszermérnök, oklevél száma: MK-

00099/2010/IG, kiállítás dátuma: 2016.03.02., 

kiállító intézmény: Szegedi Tudományegyetem 

Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar; Okleveles 

agrármérnöktanár (élelmiszermérnök), 

oklevél száma:P81A088451, kiállítás 

dátuma:2020.06.11, kiállító intézmény: Szent 

István Egyetem; 

34.  Veresné Nagy Margit egyetem Agrármérnök,oklevél száma:58/1989,kiállítás 

dátuma: 1989.06.24, kiállító intézmény: 

Agrártudományi Egyetem Debrecen 

Mezőgazdaságtudományi Kara, Mérnöktanár, 

egyetemi oklevél száma: Mt-5/2001, kiállítás 

dátuma: 2001.10.30, kiállító intézmény: 

Debreceni Egyetem 

 Zabolai Gyula egyetem Okleveles agrármérnök, növényorvos 



6. számú melléklet: A tanítási órákon felüli, 32 óráig terjedő órák beosztása 
A 32 órás munkaidő felhasználása 

 

2022/23-as tanév 1. félév 

 

 

1.  név 

tanítási órák  tanítási órákkal le nem 

kötött munkaidő  

2.  Budai Ferenc főigazgató 

2 tanóra A fennmaradó időben 

vezetői feladatok ellátása 

3.  

dr. Bischofné Németh Katalin 

tagintémény-vezető 

6 tanóra A fennmaradó időben 

vezetői feladatok ellátása 

4.  

dr. Szecsei István 

tagintézményvezető-helyettes 

6 tanóra A fennmaradó időben 

vezetői feladatok ellátása 

5.  Annus Anita of. 

23tanóra+3óra kedvezmény 

2 óra túlóra  

2 eseti helyettesítés,2 óra 

folyosóügyelet, 2 óra  

környezeti nevelés, 2 óra 

versenyfelkészítés  

6.  

Annus Péter gyakorlati 

oktatásvezető, tangazdaságvezető 

11tanóra A fennmaradó időben 

vezetői feladatok ellátása  

7.  Bartha Judit kollégiumi nevelő 

30 kollégiumi óra, 2 óra 

csoportvezetői kedvezmény 

 

8.  

Butyka Béla Csabáné 

munkaközösség-vezető 

23 tanóra +2 óra 

kedvezmény 1 túlóra  

2 óra eseti helyettesítés, 2 

óra ügyelet, 1 óra 

mentorálás, 2 óra áhítatok 

előkészítése, 1 óra diákok 

lelki gondozása 

9.  Cseh Judit of. 

24 tanóra 2óra 

kedvezmény, 2óra túlóra 

2 helyettesítés, 1 óra 

ügyelet, 1 óra felzárkóztató, 

3 óra korrepetálás, 1 óra 

versenyfelkészítés 

10.  Csertő Ilona Mónika of. 

23 tanóra 2 óra 

kevezmény,1 túlóra 

2eseti helyettesítés, 2 

felügyelet,1 versenyre való 

felkészítés, 1 óra szülőkkel 

való kapcsolattartás, 1 óra 

munkaközösségi feladatok, 

1 óra versenyre való 

felkészítés 

11.  Csizmadia Barna of. 

25 tanóra, 2 óra 

kedvezmény, 3 túlóra  

2 eseti helyettesítés, 2 óra 

ügyelet, 2 óra 

teljesítményértékelés, 2 óra 

edzés-tömegsport  

12.  Faragó Katalin Vilma  

25 tanóra, 1 óra 

kedvezmény, 2 túlóra  

2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet,2 óra 

versenyfelkészítés, 2 óra 

kulturális élet szervezése 

13.  
Fejes Zsolt Lajos kollégiumi 

nevelő 

26 kollégiumi óra, 4 

tanítási óra, 2 óra 

csoportvezetői kedvezmény 

 

14.  Hagyó Attila András of. 

24,5 tanóra, 2 óra 

kedvezmény, 2,5 óra túlóra 

 4óra adminisztrációs 

feladat, 2 óra szakkör, 2 óra 

versenyeztetés 

15.  Hámori Krisztina munkaközösség- 26 tanóra, 4 kedvezmény 6 2 eseti helyettesítés, 2 



vezető, of. túlóra ügyelet, 2 óra edzés-

tömegsport, 2 óra 

teljesítményértékelés 

16.  Juhász-Kádas Krisztina 

24 tanóra 2 eseti helyettesítés, 2 

felügyelet,2 óra szakkör,2 

óra teljesítményértékelés 

17.  Kara Róbert of. 

24 tanóra 2 óra 

kedvezmény, 2 túlóra  

2 eseti helyettesítés, 2 

felügyelet, 2 óra versenyre 

való felkészítés,2 óra 

mérésekben való 

közreműködés 

18.  Kőrösi László 

25 tanóra 1 túlóra 2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra edzés- 

tömegsport, 2 óra 

érettségire való felkészítés 

19.  
Lovász Magdolna of. mkv.-

helyettes 

13 tanóra, 4 óra 

kedvezmény, 5 túlóra  

1 óra tankönyvfelelősi 

feladatok, 1 óra kulturális 

szervezés,1 eseti 

helyettesítés 1óra versenyre 

való felkészítés 

20.  
Markót-Szabó Beatrix 

munkaközösség-vezető, of. 

24 óra 4 óra kedvezmény, 4 

túlóra 

2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra közösségi 

szolgálat szervezése,2 óra 

rendezvények szervezése 

21.  
Molnár Tibor István 

munkaközösség-vezető, of. 

22 tanóra, 4 kedvezmény, 2 

óra túlóra 

2 eseti helyettesítés, 2 óra 

ügyelet, 1 óra versenyre 

való felkészítés, 1 óra 

szülőkkel való 

kapcsolattartás, 2óra 

vizsgára való felkészítés 

22.  Papp László 

25 tanóra,1 túlóra 2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet,2 óra 

versenyfelkészítés, 2 óra 

mérési feladatokban való 

munka 

23.  Prilipa Tamás 

26 tanóra , 2 túlóra 2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 1 óra 

munkaközösségi 

tevékenység, 2 óra 

versenyre való felkészítés, 

2óra vizsgára való 

felkészítés 

24.  Rédai Lajos Attila 

24 tanóra 2 eseti helyettesítés, 2 óra 

felügyelet, 2óra 

munkaközösségi 

tevékenység,  2 óra 

versenyfelkészítés 

25.  Seres Hajnalka of. 

26 tanóra, 2 óra 

kevezmény, 4 túlóra 

2eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra vizsgára, 

versenyre való felkészítés, 

1 óra szülőkkel való 

kapcsolattartás, 1 óra 

munkaközösségi 

tevékenység 

26.  Szitár Anikó of. 25 tanóra , 2 óra 2 eseti helyettesítés, 2 



kedvezmény, 3 túlóra ügyelet, 1 óra 

munkaközösségi feladat, 1 

óra versenyre való 

felkészítés, 1 óra szülőkkel 

való kapcsolattartás, 1 óra 

vizsgára való felkészítés 

27.  Tari János 

27 tanóra, 3 túlóra 2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra versenyre 

való felkészítés, 2 óra 

munkaközösségi feladat 

28.  
Trecskó Ildikó munkaközösség-

vezető, of. 

24 tanóra, 2 óra 

kedvezmény, 2 túlóra 

2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra Erasmus-

adminisztráció, 2 óra 

versenyre való felkészítés 

29.  Vas István of. mkv.-helyettes 

22 tanóra, 4 óra 

kedvezmény, 2 túlóra  

2 eseti helyettesítés, 2 

ügyelet, 2 óra vizsgára, 

versenyre való felkészítés, 

1 óra versenyfelkészítés, 1 

óra szülőkkel való 

kapcsolattartás 

30.  Veresné Nagy Margit of. 

26 tanóra, 2 óra 

kedvezmény, 4 túlóra 

2 helyettesítés, 2 ügyelet, 2 

óra vizsgára való 

felkészítés , 2 óra 

versenyfelkészítés 

31.  Zabolai Gyula 

12 óra a fennmaradó időben 

műszaki vezetői feladatok 

ellátása 

 

 

 

 


