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1.A munkaterv jogszabályi előírások által meghatározott 

feladatainak szabályozása 
 

1.1.Tanítás nélküli munkanapok 

A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről rendeletben szabályozott 6 

felhasználható tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint szervezzük: 

 

1. nap: Őszi szakmai nap 

2. nap: Őszi nevelési értekezlet 

3. nap: Pályaválasztási nap 

4. nap: Félév munkáját értékelő nevelési értekezlet 

5. nap: Tavaszi nevelési értekezlet nap 

6. nap: Diákönkormányzat Napja 

 

1.2. Nevelőtestületi elfogadás jegyzőkönyve 

A nevelőtestületi tanévnyitó munkaértekezlet jegyzőkönyvét – amely tartalmazza az elfogadás 

döntési folyamatát is –, valamint a hozzá kapcsolódó jelenléti ívet az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

1.3. Pedagógusok számára kötelező intézményi rendezvények 

Munkatervünkben a következő pontokban részletesen felsoroljuk a 2021/2022. tanév 

nevelőtestületi értekezleteinek időpontját, felelősét és témáját; a szülői értekezletek és 

fogadóórák időpontját; a nemzeti ünnepek, iskolai megemlékezések, emléknapok, iskolai 

hagyományokra épülő események időpontját, tartalmát, formáját, felelősét. Ezeknek a 

rendezvényeken valamennyi pedagógusnak pontosan és aktívan részt kell vennie.  

1.4. Szünetek időtartama 

A szünetek szabályozásában nem tértünk el a 20/2021 (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. 

tanév rendjéről rendeletben foglaltaktól. Így a szünetek rendje:  

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap. 2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 

1.5. Nemzeti ünnepek, emléknapok, megemlékezések időpontjai és formája 

- Aradi vértanuk emléke (október 6.) – iskolai megemlékezés 2021. október 6-án, 

- Október 23. nemzeti ünnep – megemlékezés 2021. október 21-én  

- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) – beszélgetés osztályfőnöki 

órán a 7-8. évfolyamon, 



- Március 15. nemzeti ünnep – megemlékezés 2022. március 11-én 

- A holokauszt áldozataira emlékezünk (2022.április 15.) – 7-8. évf. 

- Nemzeti összetartozás napja (június 4.) – megemlékezés 2021. június 3-án. 

 

1.6. Iskolai élethez kapcsolódó rendezvények, programok időpontjai  

- Tanévnyitó ünnepély (2021.09.01.) 

- A Magyar Diáksport Napja Témanap (2021.09.24.) 

- Mindenszentek (2021.11.02.) 

- Mikulás (2021.12.04.)  

- Karácsony (2021.12. 21.) 

- Magyar kultúra napja (2022.01.21.) 

- Farsang (2022. 02.) 

- Gergely-nap (2022.03.10.) 

- Vári-hét (2022.03.)  

- Fenntarthatósági témahét (2022.04.25-29.) 

- Európai tehetségnap (2022.03.25.) 

- Költészet napja (2022.04.12.) 

- Föld napja (2022.04.22.) 

- DÖK-nap (2022.05.27.) 

- Gyermeknap (2022.05.27.) 

- Ballagás (2022.06.18.) 

- Tanévzáró ünnepély (2022.06.19.) 

 

1.7. Nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai 

1.7.1.Nevelőtestületi értekezletek 

- Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23. 

- 2021/2022-es tanévnyitó munkaértekezlet: 2021. augusztus 30.  

- Szakmai nap: 2022. tavasz 

- Nevelési értekezlet: 2021. október-november 

- Félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 21. 

- Félévi értékelő munkaértekezlet: 2022. február 7. 

- Nevelési értekezlet: 2022. április 

- Tanév végi osztályozó értekezlet: 1-8. évf.: 2022. június 15. 

- Tanévzáró értékelő munkaértekezlet: 2022. június 30. 

1.7.2. Szülői értekezletek 

-     2021. szeptember 

-     2021. november – pályaválasztási szülői értekezlet  

- 2022. február  

1.7.3.Fogadóórák 

- A fogadóórák minden pedagógus egyéni döntése alapján a hét kijelölt időpontjában 

 

1.8. Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok 

- Törpsuli (november, január) 

- Bemutató órák 

- Mikulás-napi rendezvény az ovisokkal 

- Ovis Foci-kupa 



- Ovis-torna 

- Varázsszínpad 

 

1.9. Fizikai állapotot felmérő vizsgálat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős 

miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban 

tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével – megszervezi a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol 

a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

Az előző tanévek gyakorlatától eltérően a 2021/2022. tanévben a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban 

tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében a tanév 

során bármikor megszervezhető. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig 

töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

1.10. Országos mérések 

Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22 lesz. 

 

Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon 2022. május 18-

31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 

3. között lesznek. 

 

8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a felnőttoktatásban tanulók 

esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között tartják. 

1.11. Témahetek 

A 20/2021 (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről rendeletben lehetőségként 

kínált témahetek közül iskolánk a „Fenntarthatósági témahét” projektet valósítja meg 2022. 

április 25-29. között. 

A Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én kerül lebonyolításra. 

 

1.12. Kötelező és fakultatív hit- és vallásoktatás megszervezése 

A kötelező hit- és erkölcstan, illetve etika órákat valamennyi évfolyamon órarendbe építve  

tartjuk. 

1.13. Intézményi vélemények 

A munkaterv elfogadása előtt kikértük a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét. 

Ezen véleményeket a melléklet tartalmazza. 

1.14. Intézményi közzétételi lista frissítése jelentősebb események időpontjaival 

- Továbbképzési és beiskolázási terv – 2021. szeptember 30. 



- Szervezeti és Működési Szabályzat – 2021. december 31. 

- Házirend – 2021. december 31. 

- Pedagógiai Program – Helyi Tanterv – 2021 december 31. 

- A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás – 2021. október  

- A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma – 2022. március 31. 

- Tájékoztató a díjfizetési kötelezettségekről, illetve a kedvezményekre való 

jogosultságról – 2021. szeptember 15. (változás esetén a tudomásulvételtől számított 2 

napon belül) 

- Az iskola nyitva tartásának rendje, a 2021/2022-es tanév eseménynaptára – 2021. 

szeptember 15. 

- országos mérések eredményei kiértékelése – 2022. május 30. 

1.15. Tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladatok rögzítése 

Iskolánkban a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében: 

 

- valamennyi pedagógus feladata: a foglalkozások, tanítási órák előkészítése, a tanulók 

teljesítményének értékelése, a tanulók felkészítése versenyekre, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, tanulók felügyelete, tanulóbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, adminisztrációs feladatok, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, fogadóórákon való részvétel, a szakmai munkaközösségek munkájában 

való részvétel, az intézményfejlesztési, önértékelési feladatokban való közreműködés, 

környezeti neveléssel összefüggő feladatok 

 

- DÖk segítő pedagógusok feladata: a tanulók iskolán belüli önszerveződésével 

összefüggő feladatok végrehajtása (Nagy Norbert, Iskiné Takács Katalin) 

 

- osztályfőnökök feladata: gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok, 

adminisztrációs feladatok, ügyviteli tevékenységek, szülői értekezletek szervezése, 

megtartása, közösségépítés-közösségformálás, e-napló vezetése 

 

- osztályfőnöki feladatok ellátásával megbízott pedagógusok: 

 

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda székhelyintézmény 

 1.A   Hornyák-Sipos Melinda 

 1.B   Vécsiné Kótis Eleonóra 

 1.C   Makayné Gonda Erika 

 2.A   Major Attiláné 

 2.B   Lukácsné Tulipán Tünde 

 2.C  Dobrai-Molnár Henriett   

 3.A  Borkóné Csernyi Gabriella 

 3.B  Nagy Katalin 

 3.C  Révész Katalin 

 4.A  Csukáné Dudics Gabriella 

 4.B  Klicsu Nikoletta 

 4.C  Terjékné Durucz Zsuzsanna 

 5.A  Fülöp Árpádné 

 5.B  Dolhai Gábor 



 5.C  Hegyes Gábor 

 6.A  Reményi Józsefné 

 6.B  Rétfalvi Erika 

 6.C  Hegyesné Csimbók Anita 

 7.A  Ténai Nóra 

 7.B  Tóthné Annuska Zsuzsanna 

 7.C  Péter Tibor 

 8.A  Zubályné Szendrei Judit 

 8.B  Papp Andrea 

 8.C  Molnárné Ivánkó Éva 

 

 

Kossuth Lajos Tagintézmény Szabolcsveresmart 

 tanulásban akadályozottak 3-4 évf:  

 értelmileg akadályozottak 3-4-5-6. évf:  

 tanulásban akadályozottak 5-6. évf:  

 tanulásban akadályozottak 7-8. évf: 

 

 

- szakmai munkaközösség-vezető feladatok ellátása: Gyüréné Gyarmati Viola (alsós 

pedagógiai munkaközösség); Bátyiné Nagy Éva (alsós humán munkaközösség); 

Csukáné Dudics Gabriella (alsós reál munkaközösség); Ténai Nóra (angol nyelvi 

munkaközösség); Tóthné Annuska Zsuzsanna (felsős humán munkaközösség); 

Reményi Józsefné (felsős reál minkaközösség); Péter Tibor (testnevelés 

munkaközösség); Vargáné Földesi Erika (mérés-értékelés munkaközösség); Csákiné 

Tóth Klára (gyógypedagógiai munkaközösség) 

 

- 7.-es osztályfőnökök feladata: a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, a 

magyarságtudat erősítése céljából a „Határtalanul” pályázaton való részvétel, sikeres 

pályázat esetén a kirándulás megszervezése, lebonyolítása, utólagos feladatok 

elvégzése.  

1.16. Várható munkaidő beosztás megtervezése 

Az Oktatási Hivatal közlése értelmében jelenlegi ismereteink csak arról vannak, hogy 2021-

2022. tanévben mely pedagógusokra kerül sor a minősítés tekintetében. Jelenleg tervezni az 

időpontokat még hónapra sem tudjuk, de bármelyik időszakra esik is, biztosítjuk az eljárások 

zavartalan lefolyását. Iskolánk tanfelügyeleti ellenőrzése az intézményi tanfelügyelet 

tekintetében várható, melynek időpontja jelenleg nem ismert. 

1.16.1.Pedagógus minősítésben résztvevő pedagógusok 

2021 őszi időszakban: Hornyák-Sipos Melinda 

 

1.16.2. Szakértői - szaktanácsadó feladatokban közreműködő pedagógusok: 

Szakértői-szaktanácsadói feladatokat lát el Vargáné Földesi Erika, Ivánkóné Harcsa Julianna, 

valamint Major Attiláné. Kötelező heti óraszámuk 17, illetve 18 óra. Szakértői feladataikat 

csütörtöki és pénteki napokon végzik. 

 



1.17. Az általános iskolai beiratkozás 

Az Nkt.50.§.(7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. 

április 21-22-én kell beiratni. 
 

 

2. Helyzetelemzés 
 

2.1. A személyi feltételek alakulása 

A 2021/2022-es tanévben a törzsállományú nevelők engedélyezett létszáma Vári Emil 

Általános Iskola: 52 fő, melyből jelenleg 48 álláshely van betöltve. Kossuth Lajos 

Tagintézmény: 7 fő. Várday István úti Telephely: 4 fő. Összesen: 63 fő. Az oktató-nevelő 

munkát ezen kívül 7 fő óraadó és 1 fő részmunkaidős pedagógus segíti.  

A szakos ellátottság 100 %-os. 24 osztályunk van ebben a tanévben. 

A mindennapi munkát 1 fő iskolatitkár, 1 fő adminisztrációs munkát segítő közfoglalkoztatott, 

1 fő portás, 7 fő takarító, 2 fő közfoglalkoztatott, 2 fő karbantartó, 1 fő udvari munkás segítik. 

Az intézmény dolgozóinak összlétszáma: 79 fő. 

 

2.2. A tárgyi feltételek alakulása 

A nyár folyamán a Vári Emil Általános Iskolában felújításra, beszerzésre kerültek: 

- az 2. em-i beépített szekrények, valamint a folyosó felújítása  

 

2.3. A tanulói összetétel változásai, gyermekvédelmi feladatok 
 

Mutatószámok 2020. szeptember 15. 

 

 Vári Emil 

Általános Iskola 

 

Kossuth Lajos 

Tagintézmény 

Várday István 

úti Telephely 

Összesen 

Beírt tanulók száma 

 

580 40 22 642 

Ebből nyáron érkezett 

 

16    

Alsó tagozatosok száma 

 

300    

Felső tagozatosok száma 

 

280    

Alsós osztályok száma 

 

12    

Felsős osztályok száma 

 

12    

 

Minden évben kiemelt feladata nevelőtestületünknek a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás, az esélyegyenlőség 

biztosítása. Fokozott felelősség hárul az osztályfőnökökre, főleg, hogy a munkát nem segíti 

félfüggetlenített ifjúságvédelmi felelős. 



 

Kiemelt feladataink az esélyegyenlőség biztosítása területén: 

- A hátrányos helyzetű tanulók számára korrepetálásokat, felzárkóztatást tartunk. 

- Érintettek: hátrányos helyzetű tanulók 

- Felelős: igazgatóhelyettesek 

- Határidő: 2021. szeptember 15. 

- Eredmény: javul a hh-s tanulók eredménye 

- Igazolás módja: a foglalkozások naplózása 

- Szeptemberben helyzetelemzést készítenek az osztályfőnökök osztályaik összetételéről és 

ezek alapján határozzák meg osztályfőnöki és gyermekvédelmi feladataikat.  

- Érintettek: az osztályok tanulói 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő: 2021. szeptember 30. 

- Eredmény: árnyaltabb, céltudatosabb osztályfőnöki tevékenység 

- Igazolás módja: helyzetelemzés a munkatervben 

 

- Az osztályfőnöki órákon fokozott figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös 

problémák megbeszélésére. 

- Érintettek: osztályok tanulói 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő: a tanév során folyamatos 

- Eredmény: a tanulók érzékenyebbé válnak az említett problémák megértésére 

- Igazolás módja: osztályfőnöki órák témája 

- Az osztályfőnöki órákon történjenek beszélgetések az egészséges életmódról, be kell iktatni 

illemtani és erkölcsi ismereteket. 

- Érintettek: osztályok tanulói 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő: a tanév során folyamatos 

- Eredmény: egészségesebb tanulók, tudatosabb életmód 

- Igazolás módja: osztályfőnöki órák témája 

- Tanulóinkat lokálpatriotizmusra, városunk értékeinek ismeretére, megbecsülésére neveljük. 

- Érintettek: osztályok tanulói 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő: a tanév során folyamatos 

- Eredmény: tanulóink jobban megismerik városunkat, lokálpatriotizmusuk erősödik 

- Igazolás módja: osztályfőnöki órák témája 

- A szorgalom javítása érdekében továbbra is feladata a pedagógusoknak a rendszeres 

ellenőrzés, a munkatempó fokozása. 

- Érintettek: valamennyi tanuló 

- Felelős: valamennyi tanító és szaktanár 

- Határidő: a tanév során folyamatos 

- Eredmény: kevesebbszer fordul elő, hogy nincs készen a házi feladat 

- Igazolás módja: tanév végi statisztika 

- Fokozottan figyelemmel kell kísérni a rendszeresen hiányzó tanulókat. 

- Érintettek: a nyilvántartott, rendszeresen hiányzó tanulók 

- Felelős: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus 

- Határidő: a tanév során folyamatos 

- Eredmény: kevesebb hiányzás 

- Igazolás módja: tanév végi statisztika 



- Ösztönözzük a rászoruló tanulók szüleit az anyagi helyzet alapján járó kedvezmények 

igénybevételére. 

- Érintettek: napközis és ebédelős tanulók 

- Felelős: napközis nevelők, osztályfőnökök 

- Határidő: 2021. szeptember 15. 

- Eredmény: több határidőre leadott kérelem, kevesebb reklamáció 

- Igazolás módja: leadott kérelmek 

 

2.4. A nevelés és oktatás feladatai 

2.4.1.Általános elvek 

A tanév kiemelt nevelési feladatai, amelynek megvalósítására valamennyi tantárgy keretén 

belül valamennyi tanórán és tanórán kívüli tevékenység közben törekedni kell: 

-     Erkölcsi nevelés 

-     Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

-     Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

-     Az önismeret és a társas kultúrára nevelés 

-     A családi életre nevelés 

-     A testi és lelki egészségre nevelés 

-     Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

-     Fenntarthatóság, környezettudatosság 

-     Pályaorientáció 

-     Gazdasági és pénzügyi nevelés 

-     Médiatudatosságra nevelés 

-    A tanulás tanítása 

 

Valamennyi pedagógus kiemelt feladata: szaktárgyának, a tantervi és szakmódszertani 

követelményeknek az ismerete; a szaktárgyi szaknyelv pontos használata, a szaktárgyak közötti 

koncentráció alkalmazása; a tanulók előzetes ismereteinek felhasználása. 

Ezen feladatok megoldásának módja a szaktárgyi munkatervekben, tanmenetekben található, 

megvalósításuk eredményessége az év végi beszámolóban kerül értékelésre. 

2.4.2.A tanév kiemelt feladatai 

- A 2021/2022-es tanévben az 1-2 és az 5-6. évfolyamon az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet 

alapján készült kerettantervek felhasználásával elkészített helyi tantervek alapján tanítunk. 

 

- A 2021/2022-es tanévben a 3-4 és a 7-8. évfolyamon az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 

alapján készült kerettantervek felhasználásával elkészített helyi tantervek alapján tanítunk. 

 

 - Az 1-8. évfolyamon a szülőkkel, diákönkormányzattal, az egyházak képviselőivel egyeztetve 

szerveztük meg a kötelező hit- és erkölcstan, illetve az etika oktatását. 

 

- 1-8. évfolyamon megszerveztük a mindennapi testnevelést, amelyet 3 testnevelés szakos 

tanár, az alsós tanítók maradéktalanul el tudnak látni. 

 

- A kötelező órákon túl minden nap változatos szakköröket, sportköröket, önképző köröket, 

előkészítőket biztosítunk tanulóinknak 16:15 óráig. 

 



-Ebben a tanévben témahetet tartunk „Fenntarthatósági témahét” vonatkozásában 2022. április 

25-29. között. 

 

- A PISA felmérés, OKÉV képességmérés tapasztalatai alapján az új kihívások: 

 a tanulói képességek fejlesztése, 

 a tanuló önálló tevékenységére alkalmas tanulói környezet kialakítása, 

 tanulói motiváció fejlesztése, 

 az iskolába behozott előzetes tudás felhasználása, 

 az együttnevelés megvalósítása, 

 hátránykompenzáció 

 felzárkóztatás 

 a mozgókép- és médiaismeret fontosságának felismerésével elősegíteni, hogy a 

tanuló el tudjon igazodni a hírek, információk özönében, kialakuljon benne a helyes 

választás igénye.  

 

- A lemorzsolódással kapcsolatos 2021/2022-es tanévre szóló Intézkedési és fejlesztési terv 

megvalósításának folyamatát a munkaközösségek félévenként felülvizsgálják és elemzik 

munkaközösségi üléseken. 

 

2020-2021. tanév vége:  001 - Vári Emil Általános Iskola  
 

A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 271 fő 

 

A 2020/2021. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 12 fő (a 

tanulók 4,4 %-a) 

 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 12 fő (a 

tanulók 4,4 %-a) 

 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy 

a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) % -  

főből  fő 

 

 

3. Célkitűzések, tervek és feladatok 

3.1. Szaktárgyi oktatásunk helyzete 

3.1.1. Általános feladataink a szaktárgyi munkánk során 
 

- Minden nevelő feladata a tehetségfejlesztés, versenyeztetés. Év elején a munkaközösség-

vezetők feladata összeállítani a versenynaptárt. 

- Érintettek: tehetséges tanulók 

- Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

- Határidő: 2021. szeptember 15. 

- Eredmény: szervezett versenyeztetés 

- Igazolás módja: munkaközösségi munkatervek 



- Tanmenetek elkészítése. 

- Érintettek: minden nevelő 

- Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek 

- Határidő: 2021. szeptember 30. 

- Eredmény: intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezető által ellenőrzött 

tanmenetek 

- Igazolás módja: kész tanmenetek 

- A megfelelő pedagógiai környezet kialakításával törekednünk kell az információs kultúra 

megismertetésére, alkalmazására valamennyi tantárgyi órakeretben.  

- Érintettek: valamennyi nevelő 

- Felelős: munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-

vezető 

- Határidő: folyamatos 

- Eredmény: tanulóink információs kultúrája fejlődik 

- Igazolás módja: év végi beszámolók 

- A közéletiségre nevelni minden nevelőnek törekednie kell.  

- Érintettek: tanulók 

- Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok 

- Határidő: folyamatos 

- Eredmény: fejlődik tanulóink közéletisége 

- Igazolás módja: év végi beszámolók 

- Minden nevelőnek szem előtt kell tartania az etnikai és hátrányos helyzetű tanulók: 

 tantárgyi fejlesztését,  

 a szocializációs fejlesztést 

 a kommunikációs fejlesztést, 

 mentálhigiénés felkészítésüket, 

 az egyéni tehetséggondozást 

 

- Érintettek: etnikai és hátrányos helyzetű tanulók 

- Felelős: napközis nevelők, osztályfőnökök, szaktanárok 

- Határidő: folyamatos 

- Eredmény: eredményesebb felzárkóztatás 

- Igazolás módja: év végi statisztikák és beszámolók 

 

 

3.1.2.Intézményi Témahét 

Fenntarthatósági témahét 2022. április 25. és 2022. április 29. között kerül megrendezésre. 

Ezzel kapcsolatosan részt kell venni az ebben a témakörben meghirdetett pályázaton. 

 

3.1.3. Mérés, értékelés 

 

- DIFER mérés: 2021. október 22-ig kell a tanulókat jelenteni a Hivatalnak, majd a 

méréseket december 4-ig el kell végezni. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése és a 

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott 

mérési időszakban tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók 

kivételével – megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 



vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az 

érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés 

tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

- Az előző tanévek gyakorlatától eltérően a 2021/2022. tanévben a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálata az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint 

a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanulók esetében a tanév során bármikor megszervezhető. A mérés eredményeit 

az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

- Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon 2022. 

május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon 2022. 

április 20. és május 3. között lesznek. 

- 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a felnőttoktatásban tanulók 

esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között tartják. 

 

A mérések, értékelések eredményeinek felhasználása: 

- az országos kompetenciamérések (szövegértés, matematika, célnyelvi) eredményeinek 

kiértékelése, stratégiai terv készítése a mérések eredményeinek javítása érdekében 

- a kéttannyelvű képzésre jelentkező tanulók mérése 

- a központi írásbeli felvételi eredmények kiértékelése, stratégiai terv készítése az 

eredmények javítása érdekében 

- a DIFER mérés elvégzése, az eredmények értékelése által egyéni fejlesztési terv 

készítése 

- külső és belső mérőeszközök alkalmazásával tanulói mérés-értékelés végzése, valamint 

az eredmények kiértékelése után stratégiai terv készítése a tanulói teljesítmény javítása 

érdekében 

- helyi mérés alkalmazása a 4. évfolyamon a tanulói teljesítmény értékelésének érdekében 

- felvételi mérések 

 

3.1.4. Fejlesztési követelmények az egyes tantárgyakon belül 
 

A céljaink kijelölésében az előző tanév munkatervi feladatainak megvalósítási szintjét, az év 

végi beszámolóban rögzítetteket vettük alapul. A felmérések konkrét eredményeiből, a 

hiányosságok okainak feltárásából határozzuk meg a tanév kiemelt szaktárgyi tennivalóit. A 

feladatokhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, érintetteket, az eredményesség mutatóit a 

munkaközösségi munkatervek, tanmenetek tartalmazzák, itt nem részletezzük. 

 

 

 

3.2. Az intézményi közösségek tevékenysége 

3.2.1. A pedagógus munkaközösségek 
 

Iskolánkban a következő munkaközösségek működnek: 

 

 Alsós pedagógiai munkaközösség 

 Alsós humán munkaközösség 

 Alsós reál munkaközösség 

 Felsős humán munkaközösség 

 Felsős reál munkaközösség 

 Angol nyelvi munkaközösség 

 Testnevelés és sport munkaközösség 



  

Szükséges, hogy a munkaközösségek öntevékenyen, állandóan megújulva működjenek. 

Eredményes munkánkhoz minden nevelőnek ismernie, értenie kell a szükséges 

dokumentumokat. A munkaközösségek alapvető feladata, hogy a szaktárgy munkájáról, a 

pedagógiai eljárások eredményességéről áttekintésük legyen. Törekedni kell, hogy a 

rendszeresen megtartandó munkaközösségi megbeszéléseken az oktatás-nevelés fontos 

kérdései kerüljenek megtárgyalásra. A nevelőtestületi közösséget egészséges vitaszellem, 

nyitottság, rugalmasság, segítőkészség kell, hogy jellemezz. A szakmai munkaközösségek éves 

munkaterv alapján végzik tevékenységüket. 

 

Alsós pedagógiai munkaközösség: 

 

Munkaközösség tagjai: valamennyi alsó tagozaton tanító nevelő 

 

Munkatervünket az intézményi Pedagógiai Program nevelési-oktatási stratégiai céljainak 

figyelembe vételével, valamint a 2012, 2020 NAT, ill. a Kerettantervekben foglaltak alapján 

készítettük el. 

/Programjaink, terveink megvalósítását, lebonyolítását a mindenkori vírushelyzet és az ezzel 

kapcsolatban meghozott intézkedésektől tesszük függővé./ 

 

Kiemelt feladataink: 

 

1. Partneri kapcsolatok erősítése óvodákkal, szülőkkel, a beiskolázási program profiljának, 

tartalmának folyamatos aktualizálása az igényeknek megfelelően 

 

2. A  kéttannyelvű és az emelt óraszámú képzésről szerzett tapasztalatok összegzése, a 

bemeneti mérések racionalizálása, kapcsolatfelvétel kéttannyelvű képzést folytató 

intézményekkel, a meglévő kapcsolatok ápolása, együttműködés az idegen nyelvi 

munkaközöséggel 

  

3. A digitális kultúra fejlesztése, tudásmegosztás, hatékony tanulást segítő módszerek  

 

4. A hatékony osztályfőnöki munka megtervezése, megszervezése 

Személyközpontúság, differenciálás  

 

5. A tanulói teljesítmények egységes mérése, értékelése, elemzése 

 

6. Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata 

 

 

 

Versenynaptár és tantárgyi célok, feladatok: Lásd.:  alsós humán és reál munkaközösség 

munkatervének mellékletéb 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Feladatok Határidő Felelős 
Igazolás módja 

Várható eredmények 

1.Pedagógiai folyamatok 

1. Az iskola pedagógiai rendszerének, módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése 

-Digitális módszertani 

tudásmegosztás 
-egymástól tanulás  

 

-A pedagógusminősítéssel 

kapcsolatos aktuális és jövőbeni 

feladatok-mentorálás 

 

-KRÉTA - E-napló Tudásbázis – 

változások, fejlesztések 

 

-A NKP-on és a 

tankönyvkatalógusban megjelenő 

rugalmas és hagyományos 

tanmenetek használata a 2012-es 

NAT-hoz 

-Az OH Mintatanmeneteinek 

használata a 202-as NAT-hoz 

- digitális tárolás megvalósítása 

Munkaközösségi megbeszélés, 

vmint egyéni konzultációk 

 

-Intézményi Témahét 

Fenntarthatósági témahét  

Részt veszünk az ebben a 

témakörben meghirdetett pályázaton. 

 

folyamatos 

 

 

 

folyamatos 

 

 

augusztus-

november 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

30. 

 

 

 

 

 

április 25-

29. 

 

mkv.-k, 

szakértők, 

továbbképzé-

sen résztvevők 

szakértők 

 

 

informatikus 

of.-ök 

 

 

Gyüréné Gy. 

Viola mkv. 

mkv.-k 

 

 

 

 

 

 

 

Csukáné 

D.Gabriella 

mkv. 

mkv.-k 

 

szakmai módszertani és 

digitális kultúra fejlődik 

 

portfóliók feltöltése 

sikeres minősítés 

megszerzése 

 

 csökkenő adminisztráció 

 

 

 

elkészült tanmenetek 

 

 

 

 

 

 

jelenléti ív 

 

 

projektterv, 

cikkek, honlap 

fokozottabb 

környezettudatosság 

2.Értékelési rendszerünk felülvizsgálata, fejlesztése 

-Egységes standardok  a mérés – 

elemzés - értékelés folyamatára 

-Egy évfolyamon tanító nevelők 

szakmai konzultációja  

 

- Konzultáció felsős 

munkaközösségekkel-tagozatváltás 

-Átadás-átvétel megszervezése 

pedagógus váltáskor 

október 30. 

 

 

 

 

augusztus 

 

folyamatos 

mkv.-k 

mk. tagjai  

 

 

 

4-5. 

évfolyamos 

osztályfőnökök

szaktanárok 

mérőlapok 

egységes értékelési elvek 

/differenciálás, ahol 

szükséges/  

 

helyzetelemzés 

 

zökkenőmentes 

tagozatváltás 

3. Az egyéni tanulás segítése 



-Hatékony tanulást segítő módszerek 

alkalmazása 

-Személyközpontúság: differenciált 

egyéni fejlesztés tanórán és 

tanórán kívül 

-A lemorzsolódással 

veszélyeztetett, felzárkóztatásra 

szoruló tanulók adekvát fejlesztése, 

kidolgozott felzárkóztató 

foglalkozási tervek alapján 

-A különleges bánásmódot igénylő 

tanulókra vonatkozó egyéni, 

kiscsoportos fejlesztési tervek 

elkészítése a bemeneti DIFER , ill. 

az év eleji diagnosztikus mérések 

alapján 

-A teljes DIFER mérés elvégzése a 

jelzett tanulóknál /ahol az 

alapkészségek fejlesztésére 

várhatóan hangsúlyosabban kell 

figyelni/ eredményeinek elemzése, 

figyelembe vétele, a tanítók év eleji 

megfigyeléseinek tapasztalatainak 

összegzése – különös tekintettel - a 

kéttannyelvű képzésre 

jelentkezőknél 

-A kéttannyelvű képzésre jelentkező 

tanulók mérése iskolaelőkészítő 

foglalkozásokon 

 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

30. 

 

 

 

 

 

 

december 

10-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mk. tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Ágnes 

fejlesztő 

pedagógus  

 

1. osztályban 

tanítók 

 

 

 

Gyüréné Gy. 

Viola mkv. 

 

 

adekvát fejlesztés 

jobb osztályzatok 

 

 

lemorzsolódás csökken 

jobb érdemjegyek, 

osztályzatok 

számszerű adatok 

 

elkészült fejlesztési tervek 

foglalkozási tervek 

tervszerű munkavégzés 

 

 

 

 

 

tesztek, mérőlapok 

 

 

 

a képzésre felvételt nyert 

tanulók 

 

 

 

nő az informáltság,  

 

4. Jó tanítási, értékelési, motiválási gyakorlatok összegyűjtése 

- Jó gyakorlatok gyűjtése  

- Szakmai konferencián részvétel  

 

-Hasznos linkek gyűjtése, 

közreadása, interaktív tananyagok 

regisztrációja 

 

 

folyamatos 

 

mkv.  

mk. tagjai  

informatikus 

 

jó gyakorlatok megismerése 

szakmai módszertani 

kultúra fejlődik 

 

linkgyűjtemény 

digitális anyagok 

5.A tehetséggondozás eredményességének növelése 

A Kiváló Tehetségpont cím megtartása 

Szélesebb tanulói réteget vonunk 

be a tehetséggondozásba – 

Kéttannyelvű képzés,  

Manó-matek  

 

Robotika  

 

 

 

 

 

 

 

 

október-

november 

Hornyák-Sipos 

Melinda, 

angolt tanítók, 

Lukácsné 

Tulipán Tünde 

Tóth László 

 

 

 

 

szélesedik a 

tehetséggondozásba bevont 

tanulók köre 

 

 

 

jelenléti ív 



-Alsós pedagógiai és angol nyelvi 

munkaközösség szakmai 

konzultációja - kéttannyelvű képzés 

- A kéttannyelvű oktatás, mint 

Tehetséggondozó Program eddigi 

tapasztalatai 

- Közös rendezvény: Tea-party 

-Kapcsolatfelvétel hosszabb idő óta 

magyar-angol kéttannyelvű oktatást 

folytató iskolákkal 

Tanulmányút szervezése az angol 

nyelvi munkaközösséggel 

Partneri kapcsolatok kialakítása 

 

 

 

-Tehetséggondozó foglalkozási 

tervek kidolgozása alsó tagozaton 

 

-Nevezés tanulmányi versenyekre 

 

 

 

június 

 

 

 

március 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

30. 

 

 

 

 

 

Az 1-4. 

évfolyamok 

tanítói és 

angolt tanítói 

ig., igh. 

Gyüréné 

Gy.Viola, 

Ténai Nóra 

mkv.-k 

 

foglalkozást  

tartó nevelők 

mkv.-k, 

minden nevelő 

kiforrottabb képzési 

rendszer 

 

 

 

 

bemutatkozási lehetőség 

idegen nyelven 

 

szakmai partneri 

kapcsolatok tovább 

bővülnek-tapasztalatszerzés 

elérhetővé vált jó gyakorlat 

 

 

 

elkészült foglalkozási tervek 

tervszerű munkavégzés 

 

versenyeredmények 

oklevelek 

Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

2.Személyiség-és közösség- 

fejlesztés 

1.Az együttműködési készség, szociális kompetenciák fejlesztése 

-Nyári táborok szervezése -

Bekapcsolódás a „Nemzeti 

Táboroztatási Program”- ba 

pályázat útján –Erzsébet-tábor 

Egyéb iskolai szervezésű idegen 

nyelvi, sport-, üdülőtábor 

-A közösségfejlesztés, mint kiemelt 

pedagógiai feladat – az 

osztályfőnöki munka alapos 

megtervezése, neveltségi szint 

emelése 

-A rendszeresen hiányzók, az etnikai 

és hátrányos helyzetű tanulók 

fokozott figyelemmel kísérése 

-Az egy osztályban tanító nevelők 

tapasztalatcseréje, aktuális 

problémák kezelése 

 

 

 

 

aktuálisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4. évfolyam 

osztályfőnökök 

mkv. 

 

 

of.-ök, 

 

 

egy osztályban 

tanító nevelők 

csoportja 

fotók, cikkek, 

programterv honlap 

együttműködési készség, 

szociális kompetencia 

fejlődik 

 

neveltségi szint, kulturált-

ság, közösségi élet fejlődik 

 

 

 

hatékonyabb, 

személyre szabottabb 

problémakezelés 

egységes módszerek-  

kevesebb probléma 

 



2.Hagyományápolási feldatok beillesztése az aktuális tanév rendjébe 

-Népi tánc oktatás beindítása 

 

 

- Fecskeavató 

 

 

 

-Mikulásvárás - Drámaelőadások a 

nagycsoportos óvodásoknak, majd 

az alsó tagozatosoknak 

-Mikulásjárás 

 

-Karácsony – iskolai műsor 

 

-Farsang – 1-4. évfolyam 

 

-VÁRI-HÉT rendezvénysorozat 

átszervezése, szélesebb tanulói réteg 

bevonása 

Háziversenyek, sport-programok, 

túrák 

-Anyák napja- köszöntőfal készítése 

 

 

 

 

-Gyermeknapi programok 

-Egységes iskolai 

dekoráció/folyosók/ 

 

szeptember 

 

 

október 

 

 

 

december 2. 

 

dec. 6. 

 

 

december 

 

február  

 

március  

 

 

 

 

május1.hete 

 

 

 

 

máj. 4.hete  

október ill. 

aktuálisan 

Délibáb Alapf. 

Műv. Isk.ig. 

of.-ök 

1.o of.-ök 

DÖK 

 

 

 

Gyüréné  

Gy.Viola mkv.  

Dolhai Zsóka 

Révész Katalin 

A 4. évfolyam 

és nevelői 

DÖK 

 

 

 

 

 

3-4. 

évfolyamos 

humán 

tt.csoportos 

nevelők 

 

of.-ök 

Az adott 

folyosón tanító 

nevelők 

táncbemutatók 

 

 

közösséghez tartozás 

érzésének erősítése 

fotók, cikkek, honlap 

jelvények 

 

fotók, cikkek, honlap 

műsorterv 

 

 

forgatókönyv 

 

forgatókönyv 

 

fotók, videó 

versenyeredmények, 

teljes körű részvétel 

 

 

 

köszöntőfal 

 

 

 

 

folyosói dekoráció 

esztétikus környezet 

3.Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés 

-Fenntarthatóság, 

környezettudatosság –TÉMA-

HÉT 

 

 

-Tanulmányi kirándulási tervek 
elkészítése 

-Rendhagyó környezetismeret órák 

 

 

 

-Névadónk szobra körül kialakított 

park gondozása 

 

 

 

 

április 19-

23. 

 

 

 

május 

 

 

 

 

október 

Reál 

munkaközös-

ség 

Csukáné D. 

Gabriella mkv. 

of.-ök,  

környezetisme-

retet tanító 

nevelők 

3-4.évfolyam 

of.-ök 

Klicsu Nikolett 

 

 

 

projektterv, 

cikkek, honlap 

 

tudatosabb törekvés a 

környezet - és 

egészségvédelemre 

fotók, cikk 

 

parkosított terület 



Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

3. Eredmények 

Pedagógiai tevékenységünk eredményességét a lényegi mutatók alapján rendszeresen elemezzük 

A tanulmányi szint emelése, a kompetenciák sokirányú fejlesztése 

-A tanórán elsajátított tananyag 

megértésének tesztelése – a 

következő órák 

célmeghatározásához  

-Reflektív pedagógiai munka 

beépítése a napi gyakorlatba 

-Pályaorientációs nap – Önismeret 

fejlesztő foglalkozások alsósoknak 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

november 

mkv. 

 

mk. tagjai 

 

 

 

 

drámapedagó-

gusok, mkv.-k,  

of.-ök 

tesztlapok 

tanulmányi szint 

emelkedése 

kompetenciák 

fejlődéseönreflexiók 

tematikus terv, óraterv 

fotók, honlap 

tanulók önismerete fejlődik 

továbbtanulás sikeressége 

nő 

Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

1. Az intézményi belső kommunikáció, információ-áramlás optimalizálása –digitális csatornák 

igénybe vétele 

-Személyközi kapcsolatok 
fejlesztése 

Jó tanár-diák, tanár-tanár viszony 

kialakítása 

-Egy osztályban tanítók munkájának 

összehangolása, egységesítése 

-Internetes csatornák gyakori 

igénybevétele: kör-email, honlap, 

zárt Facebook csoportok - 

osztályok, tantestület 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

mk. tagjai 

 

 

 

 

of.-ök 

mkv. 

Nagy Norbert 

 

kommunikáció fejlődik 

 

jó kapcsolatok 

gyors interakciók 

nő a tájékozottság 

 

honlap, Facebook 

javul az informáltság 

hatékonyabb munkavégzés 

2.A pedagógiai szaknyelv használatának előtérbe helyezése 

-Új szemléletű munkakultúra 
kialakítása –tudásmegosztás, egymás 

segítése, egymástól tanulás 

folyamatos mk. tagjai 

 

prezentációk 

portfóliók 

Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

5. Az intézmény külső kapcsolatai, partnerek 

1. Az intézményi külső kommunikációinformáció-áramlás javítása 

A beiskolázás sikeressége 

-Együttműködési megállapodás 

óvodákkal 

 

-Beiskolázási program tartalmi, 

formai aktualizálása,-ha szükséges- 

tovább fejlesztése  

-TÖRPSULI - Angol nyelvi, játékos 

foglalkozások szervezése 

október 

 

 

 

 

 

november 

29. 

ig. 

Gyüréné 

Gy.Viola mkv. 

Gyüréné 

Gy.Viola mkv 

 

leendő elsős 

nevelők 

Élő kapcsolat az óvónőkkel 

 

 

tanulói létszám megtartása, 

növelése 

programterv 

 

mérőlapok 



nagycsoportos óvodásoknak két 

alkalommal 

 

 

 

 

 

-Bemutatóórák leendő első 

osztályosoknak és  szüleiknek 

-Ovis-foci Kupa 

 

-Ovis tánc és torna foglalkozás- 

bemutató óra 

-Iciri-piciri versenyek 

óvodásoknak- Varázs-színpad 

 

 

január 17. 

 

 

 

 

 

 

február 

23.24. 

február  

 

március  

 

március-

április 

 

Gyüréné 

Gy.Viola mkv. 

mk. tagjai 

Ténai Nóra 

mkv. 

Angol nyelvi 

mk. 

Leendő elsős 

nevelők  

Péter Tibor 

mkv. 

Gönczné Gy. 

Krisztina 

Gyüréné 

Gy.Viola mkv. 

Humán mk. 

 

adekvát csoportba, 

osztályba sorolás 

 

 

 

 

 

Leendő tanítványok, szülők 

megismerése 

Első „iskolás”élmények 

megszerzése 

Átmenet megkönnyítése 

fotók, cikkek 

 

2.Közéleti szerepvállalás 

 

 -Városi programokban aktív 

részvétel  

 

folyamatos osztályfőnökök fotók 

közéletben részvétel 

Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

A pedagógiai munka személyi, tárgyi feltételeinek javítása 

Pályázatok - Civil szervezetek bevonása 

-Pályázatok figyelése /ofi.hu  

 

 

-Digitális pedagógiai kultúra 

fejlesztése 

-Interaktív tananyagok használata  

E- tananyagok 

 

-Továbbképzések, önképzés – 

ingyenes képzések, távoktatás 

igénybevétele 

 /ofi.hu, POK- Nyíregyháza/ 

-Önképzés –on-line csoportokban 

tagság, Kézikönyvek 

tanulmányozása –OH,  

minősítések 

 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 

november 

 

 

 

 

folyamatos 

mkv. 

mk.tagjai 

 

 

 

Gyüréné Gy. 

Viola, 

informatikus 

 

 

igény, ill. 

szükség szerint 

Sikeres pályázat - anyagi 

támogatás 

pályázati dokumentáció 

 

 

IKT anyag 

 

 

tanúsítvány 

képzettebb pedagógusok 

korszerűbb órák 

Feladatok Határidő Felelős Igazolás módja 

Várható eredmények 

7. A NAT-ban és az int. PP-ban megfogalmazott céloknak való megfelelés 



 

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükséges aktualizálása, törvényi megfeleltetése 

Intézményi dokumentumok 

felülvizsgálata  

A 2020-as NAT ill. Kerettantervnek 

megfelelő Helyi tantervek felmenő 

rendszerű kidolgozása 

 

május 31. 

 

 

mkv.-k 

mk. tagjai 

aktualizált, előírásoknak 

megfelelő intézményi 

dokumentumok 

 

 

 

Alsós humán munkaközösség 

 

Az alsó tagozatos humán munkaközösség tagjai azonos műveltségi területen tevékenykednek. 

Munkaközösségünk a magyar, ének-zene, rajz és etika tantárgyak gondozását fogja össze. 

Munkaközösségünk az idei tanévben 18 fővel kezdi meg az éves munkát. 

 

 A munkaközösség tagjai:  

 

 

 

 

 

 

tanító tanít 

Hódos Józsefné magyar, rajz, ének, etika 

Vargáné Földesi Erika magyar, ének,  

Lukácsné Tulipán Tünde rajz 

Zöldné Berencsi Anikó magyar, rajz 

Dobrai-Molnár Henrietta ének 

Hornyák-Sipos Melinda magyar, ének 

Csikós Mónika rajz 

Vécsiné Kótis Eleonóra magyar, ének, etika 

Eszterhai József rajz 

Ivánkóné Harcsa Julianna magyar 

Révész Katalin rajz 

Gyüréné Gyarmati Viola magyar, ének, rajz 

Dolhai Zsóka magyar, rajz, éneketika 

Bátyiné Nagy Éva magyar, ének 

 

Szürösné Hegedüs Tímea  

Kovácsné Bencze Valéria 

 

magyar, rajz 

Terjékné Durucz Zsuzsanna ének 

Molnár Lajos rajz, etika 



A munkaközösség célkitűzései, feladatai: 

 

          Kiemelt feladataink:  
 

 

1. A NAT és  a kerettantervek  elvárásainak , valamint a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

2. Az iskolai munkatervben megjelenő alsó tagozatos humán munkaközösséget érintő 

feladatok végrehajtása 

3. Különböző kompetenciák fejlesztése, különös tekintettel a tantárgyból adó anyanyelvi 

kompetenciákra 

4. Szakmai módszertani tapasztalatok átadása, alkalmazásuk 

5. Tehetséggondozás, versenyeztetés 

6. Felzárkóztatás- nagyobb hangsúly az SNI-s, diszlexiás és tanulási nehézséggel küzdő 

tanulókon 

7. Egységes követelményrendszer és értékelési rendszer kialakítása 

8. Az átmeneti problémák megszüntetése érdekében kimeneti mérések eredményeinek 

elemzése, átadó - átvevő nevelők szakmai konzultációi 

9. Az oktatás – nevelés feltételeinek biztosítása, javítása 

10. Kapcsolat a felső tagozatos humán munkaközösséggel 

11. Fenntarthatósági Témahét programjaira való felkészülés, s a programban megjelent 

feladatok  végrehajtása 

12. Pályázatokon való részvétel 

13. A szakmai ellenőrzéseknek való megfelelés 

14. Önképzés, továbbképzés 

15. Ötleteink, eredményeink publikálása 

16. Módszertani kultúra frissítése,IKT eszközök használata 

17. Kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében 

18. Tantárgyi koncentráció fejlesztése 

 

Fontos feladatunknak tartjuk a tanórán kívüli tevékenységek szervezését:  

 tehetséggondozás  

  házi versenyek rendezése, továbbjutott tanulók eredményes szerepeltetése a körzeti, 

megyei, országos fordulókon  

  szakkörök tartása  

  felzárkóztatás  

  nemzeti hagyományaink ápolása  

  személyiségfejlesztés: önművelés iránti igény kialakítása, színház, hangverseny  

  jeles napokról való megemlékezések  

  ünnepi műsorok szervezése  

  esztétikai nevelés  

 a művészetoktatás támogatása 

 

 

 

 

 

 

 



Alsós reál munkaközösség 

 

Matematikát tanító nevelők: 

 

1. a Csikós Mónika 

1. b Eszterhai József 

1. c Tóth László 

2. a Major Attiláné 

2. b Lukácsné Tulipán Tünde 

2. c Dobrai-Molnár Henrietta 

3. a Borkóné Csernyi Gabriella 

3. b Nagy Katalin 

3. c Révész Katalin 

4. a Csukáné Dudics Gabriella  

4. b Klicsu Nikoletta 

4. c Terjékné Durucz Zsuzsa 

 

Környezetismeretet tanító nevelők: 

 

3. a Borkóné Csernyi Gabriella és Áncsán 

Henrietta 

3. b Dolhai Zsóka 

3. c Révész Katalin   

4. a Csukáné Dudics Gabriella és Áncsán 

Henrietta 

4. b Klicsu Nikoletta és Áncsán Henrietta               

4. c Molnár Lajos 

 

Életvitel és gyakorlatot tanítók: 

 

1. a Csikós Mónika 

1. b Vécsiné Kótis Eleonóra  

1. c Makainé Gonda Erika 

2. a Gyüréné Gyarmati Viola  

2. b Lukácsné Tulipán Tünde  

2. c Berencsi Anikó  

Testnevelés és sportot tanítók: 

 

1. a Hornyák-Sipos Melinda 

1. b Eszterhai József   

1. c Tóth László 

2. a Gyüréné Gyarmati Viola 

2. b Lukácsné Tulipán Tünde   

2. c Dobrai-Molnár Henrietta  

 

 

Életvitel és gyakorlatot tanítók: 

 

3. a Borkóné Csernyi Gabriella 

3. b Nagy Katalin 

3. c Révész Katalin 

4. a Csukáné Dudics Gabriella 

4. b Klicsu Nikoletta  

4. c Molnár Lajos 

Testnevelés és sportot tanítók: 

 

3. a Borkóné Csernyi Gabriella 

3. b Dolhai Zsóka 

3. c Csikós Mónika 

4. a Hódos Józsefné  

4. b Klicsu Nikoletta 

4. c Terjékné Durucsz Zsuzsa  

 

Matematika tantárgyból minden osztályban rendelkezésre áll heti l óra tehetséggondozó, és heti 

1 óra felzárkóztató foglalkozás csoportbontásban, amely foglalkozásokat az adott osztályban a 

matematika tantárgyat tanítók vezetnek. 

Ezen kívül minden évfolyamon működik legalább egy osztályban a MANÓ MATEK program 

heti 2 órában. 1. b Eszterhai József, 2.b Lukácsné Tulipán Tünde, 3.b  Nagy Katalin, 4.a 

Csukáné Dudics Gabriella, 4.b Klicsu Nikoletta vezetik a foglalkozásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol nyelvi munkaközösség 

 

Munkaközösségünknek alsó és felső tagozatban, minden évfolyamon vannak—igen 

szerteágazó—feladatai, a nagycsoportos ovisoknak szervezett Törpsuli programtól kezdve a 

nyolcadikosok év végi vizsgájáig. 

Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás folytatása felmenő rendszerben, valamint ennek az 

oktatási formának a népszerűsítése, erősítése, fejlesztése továbbra is kiemelt feladatunk. 

Folytatni kívánjuk a hatékony együttműködést az alsós pedagógiai munkaközösséggel a 

kéttannyelvű programmal kapcsolatos beiskolázási feladatok és az alsó nyelvoktatás kapcsán. 

Első évfolyamtól a nyolcadikig célunk az angol nyelv megszerettetése a tanulókkal színvonalas 

oktató-nevelő munka segítségével. Változatos munkaformák, módszerek és feladatok 

alkalmazásával igyekszünk motiválni a gyerekeket. A módszertani megújulás ismételten 

megjelenő célunk. A készségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. Törekszünk az információs 

kultúra megismertetésére, IKT eszközök használatára. Az intézményünkben kialakítandó 

nyelvi labor minden bizonnyal új utakat nyit meg a nyelvoktatásban. 

 

Kiemelt oktatási célok 

 a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése 

 cselekedtetve tanulás több együttes készség alkalmazásával 

 minél autentikusabb környezet megteremtésével a tanulókat a célnyelvi 

kultúra részesévé tesszük 

 használjuk a tantárgyközi integráció lehetőségeit 

 a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, nyelvi és nem nyelvi 

készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása 

 nyelvi készségek integrált fejlesztése 

 folyamatos felkészülés az idegen nyelvi mérésre 

 tehetséggondozás: felkészülés a versenyekre, versenyszervezés 

 felzárkóztatás 

 a differenciálás rendszeres alkalmazása 

 a digitális kompetencia előtérbe helyezése: nyelvi labor, IKT eszközök 

 nyelvoktatásunk népszerűsítése, motiválás: bemutató órák, Tea-party, 

Halloween Party, Pancake Day 

 kéttannyelvű program előkészítése, nagycsoportosok játékos 

képességmérése: Törpsuli 

 a tanulók tudásszintjének rendszeres mérése, ellenőrzése 

 kimeneti mérés: felkészülés az angol vizsgára 

 

 



Fejlesztendő attitűdök 

 más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása a tanulókban 

 udvarias viselkedés 

 az autonóm tanulóvá válás, az önálló kutatás igényének kialakítása 

  közösségi magatartás formálása 

 nyitottság a célnyelven történő ismeretszerzésre 

 a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet 

 hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére 

 

 

Testnevelés és sport munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai: Péter Tibor, Királyné Simon Edit, Fülöp Árpádné, Gönczné Gyarmati 

Krisztina 

 

Feladataink a tanév során: 

Közösen tartott órák, kollégák közötti módszertani eszmecsere. Továbbképzések.  

Sportszakmai napok: sportágválasztó nap, sportszakértő bemutató edzése, kölyök atlétika. Éves 

szakmai megeszelések. Bozsik Intézményi, Egyesületi program. Testnevelő tanárok éves 

megbeszélése-diákolimpiai egyeztetés. Új testnevelési mérések. Netfit. Tehetséggondozás. 

Egyéni képzés, labdarúgás, kézilabda differenciált óravezetés-úszás. Játéköröm-belső 

motiváció. Sportsikerek elérése. Médiamegjelenés: Facebook, Városi honlap, Kisvárda újság. 

A versenyeken szerzett érmek, oklevelek kupák kihirdetése.  Belső versenyek: háziversenyek-

torna, sor és váltóverseny, labdarúgás kézilabda, asztalitanisz.  Külső versenyek: diákolimpiai 

versenyek: asztalitenisz, torna, kézilabda, atlétika, labdarúgás, futsall, sor és váltóversenyek. 

Tehetséggondozó programokon való részvétel: Bozsik intézményi program, Magyar Diáksport 

Napja, Mikulás Kupa, Ovis focitorna, Vári kupa-kézilabda, labdarúgás.  Gyereknap tanár-diák 

mérkőzés. Személyes példamutatás: gyalogtúra a Zemplénben.  Higiéniai szokások kialakítása. 

Iskolavezetés, város sportegyesületeinek, önkormányzati támogatása. Szakmai feltételek: 

motivált pedagógusok. Tárgyi feltételek: sporteszközök bővítése. Mindennapos testnevelés 

biztosítása. Netfit felmérés. Sportkörök megszervezése: labdarúgás, kézilabda, torna, sor és 

váltóversenyek. Úszásoktatás megszervezése- 4-6. évfolyamokon. 

 

 

Munkaközösségi munkaterv 

Testnevelés 

2021/2022. tanév 
 

 

Területek 

Pedagógiai 

program 

stratégiai 

céljai 

Az ötéves 

intézményfejl

esztési terv 

részcéljai 

Részcélok eléréséhez 

rendelt 

munkaközösségi 

feladatok 

Megvalósítás 

határideje 

Megvalósítás 

felelőse 

Ellenőrzés 

módszere, 

felelőse 

A 

megvalósu

lást jelző 

eredmény-

mutatók 

1. 

Pedagógiai 

folyamatok 

1. Az iskola 

pedagógiai 

rendszerének 

2. Módszertani 

kultúránk 

Közösen tartott órák, 

kollégák közötti 

módszertani eszmecsere, 

2022.06.15 testnevelő 

tanárok 

  



folyamatos 

fejlesztése 

folyamatos 

fejlesztése 

angol-testnevelés 

bevezetése  

Továbbképzések, -

Diáksportfesztiválok 
2022.06.15 Péter Tibor Péter Tibor  

Sportszakmai napok: 

Sportágválasztó nap, 

sportszakértő bemutató 

edzése, kölyök atlétika , 

kézilabda az iskolában 

2021.09.30 Királyné 

Simon Edit, 

Péter Tibor 

  

Éves szakmai 

megeszelések- Bozsik 

Intézményi, Egyesületi 

program, Testnevelő 

tanárok éves 

megbeszélése-

diákolimpiai egyeztetés 

2021.09.30 Péter Tibor   

     

  3. Értékelési 

rendszerünk 

felülvizsgálata

, fejlesztése 

Új testnevelési mérések 

Netfit 

2022.05.20 Testnevelő 

tanárok 

  

     

     

     

     

  4. Az egyéni 

képességek, 

fejlesztése. 

Tehetséggondozás 2022.06.15 Péter Tibor, 

Királyné 

Simon Edit, 

Fülöp 

Árpádné 

  

Egyéni képzés- 

labdarúgás, 

kézilabda,Torna 

2022.06.15. Péter Tibor, 

Királyné 

Simon 

Edit,Fülöp 

Árpádné 

  

differenciált óravezetés-

úszás 

2022.06.15 Királyné 

Simon Edit, 

Péter Tibor 

  

     

     

  5. Értékelési, 

motiválási stb. 

gyakorlatok 

összegyűjtése 

Játéköröm-belső 

motiváció 

2022.06.15 Tesnevelő 

tanárok 

  

Sportsikerek 2022.06.15. testnevelő 

tanárok 

  

Médiamegjelenés: 

Facebook, Városi 

honlap, kisvárda újság, 

Honlap  

2022.06.15. testnevelő 

tanárok 

  

A versenyeken szerzett 

érmek, oklevelek kupák.  

2022.06.15 testnevelő 

tanárok 

  

     

  6. 

Versenyeztető 

rendszer 

működtetése a 

tehetséggondo

zó 

tevékenységün

k minél 

eredményeseb

b ellátása 

céljából 

Belső versenyek: 

Háziversenyek-torna, sor 

és váltóverseny, 

labdarúgás kézilabda, 

asztalitanisz 

2021.12.31 testnevelő 

tanárok 

  

Külső versenyek: 

Diákolimpiai versenyek: 

asztalitenisz, torna, 

kézilabda, atlétika, 

labdarúgás, Futsall, sor 

és váltóversenyek. 

2022.06.15 testnevelő 

tanárok 

  



Tehetséggondozó 

programokon való 

részvétel: Bozsik 

intézményi program 

2022.06.30. Péter Tibor   

     

     

2. 

Személyisé

g- és 

közösségfe

jlesztés 

1. A 

pedagógiai 

programunk 

2.3 és2.4 

fejezete 

tartalmazza a 

területhez 

tartozó 

stratégiai 

céljainkat 

1. Az 

együttműködé

si készség, 

szociális 

kompetenciák 

fejlesztése 

versenyeztetés 2022.06.15 testnevelő 

tanárok 

  

csoportfoglalkozás 2022.06.16 testnevelő 

tanárok 

  

     

     

     

2. 

Hagyományáp

olási feladatok 

beillesztése az 

aktuális tanév 

rendjébe 

Sportfesztivál 2021.09.30. Péter Tibor   

Mikulás Kupa 2021.12.06. Péter Tibor   

Ovis focitorna 2022.03.15. Péter Tibor   

Vári kupa-kézilabda, 

labdarúgás 

2022.03.25. Királyné 

Simon Edit, 

Péter Tibor, 

Fülöp 

Árpádné 

  

Gyereknap tanár-diák 

mérkőzés 

2022.05.28. Péter Tibor   

3. Egészséges 

és 

környezettudat

os nevelés 

Személyes példamutatás 2021.06.15. testnevelő 

tanárok 

  

Gyalogtúra a 

Zemplénben,  

2021.10.26. testnevelő 

tanárok 

  

Higiéniai szokások 

kialakítása. 

2022.06.15. testnevelő 

tanárok 

  

Sítábor 2022.02.07-

02.11 

   

     

3. 

Eredménye

k 

1. A 

pedagógiai 

tevékenységün

k 

eredményessé

gét a lényegi 

mutatók 

alapján 

rendszeresen 

elemezzük 

3. Fontos 

stratégiai 

célunk, hogy a 

tanulók fizikai 

paraméterei 

folyamatosan 

javuljanak, a 

sportversenye

ken 

eredményese 

szerepeljenek,

a mozgás a 

sport igazi 

örömet 

jelentsen 

számukra 

     

     

     

     

     

4. Belső 

kapcsolato

k, 

együttműk

ödés, 

kommunik

áció 

  Iskola tanulói, SZMK, 

Szülők, 

Diákönkormányzat 

    

5. Az 

intézmény 

  Várda Sport Egyesület, 

Várda Labdarúgó 

Akadémia,  KKC, 

    



külső 

kapcsolatai 

MLSZ, Kisvárda város 

általános és középiskolái,  

6. A 

pedagógiai 

munka 

feltételei 

  Iskolavezetés, város 

sportegyesületeinek, 

önkormányzat 

támogatása. Motivált 

pedagógusok, Szakmai 

feltételek,  

Tárgyi feltételek: 

sporteszközök  

    

7. A 

Nemzeti 

alaptanterv

ben 

megfogalm

azott 

elvárásokn

ak és a 

pedagógiai 

programba

n 

megfogalm

azott 

intézményi 

céloknak 

való 

megfelelés 

  Mindennapos testnevelés 

bevezetése 

Netfit felmérés 

Sportkörök 

megszervezése: 

Labdarúgás, kézilabda, 

torna, sor és 

váltóverseny. 

Úszásoktatás 

megszervezése- 4-6. 

évfolyam, 

Angol-testnevelés 

bevezetése, 

megszervezése  

    

 

 

 

 

Felsős humán munkaközösség 

 

A humán munkaközösség tagjai azonos műveltségi területen tevékenykednek. 

Munkaközösségünk a történelem, a magyar, ének-zene, rajz, hon-és népismeret tantárgyak 

gondozását fogja össze. Munkaközösségünk az idei tanévben 10 fővel kezdi meg az éves 

munkát. 

A munkaközösség tagjai:  

tanár tanít osztály szakkör 

Tercza Zsolt történelem 5.b,5.c,6.a,8.a  

Papp Andrea történelem 7.b  

Király Judit magyar 7.c, 8.b felvételi előkészítő 8.b 

Berencsiné Petykó 

Mária 

magyar 5.a, 6.c,7.a,8.c 8.c 

felvételi  előkészítő 

8.c 

Dr. Korponainé Móré 

Ágnes 

magyar 5.c  

Ténai Nóra magyar 6.a 6.a 

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

magyar 5.b, 6.b, 7.b, 8.a  6.b 

felvételi előkészítő 8.a 

Pokol Miklós ének  6.ab, 7.abc, 8.abc  



Zubályné Szendrei 

Judit 

rajz 

 

hon-és népismeret 

szövegértés 

5.abc, 6.abc, 7.abc, 

8.abc 

5.abc 

5.6.8.évfolyam 

 

 

Molnárné Ivánkó Éva szövegértés  7.évfolyam  

Bátyiné Nagy Éva ének 6.c  

Dolhai Zsóka ének 5.b  

Borkóné Csernyi 

Gabriella 

ének 5.a 

 

 

 

A 2020/21-es tanévre az iskola pedagógiai programját, a helyi hagyományokat, a 

munkaközösségi tagok javaslatait, illetve az előző évek tapasztalatait figyelembe véve állítottuk 

össze éves munkatervünket. 

 A munkaközösség célkitűzései, feladatai 

Célunk, az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka; 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. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

készségfejlesztésre, kulturált megjelenésre, viselkedésre, esztétikai nevelésre. Az idei tanévben 

is szeretnénk folytatni a közös szakmai munkát az alsós humán munkaközösséggel. A 

folyamatos megbeszélések, közös versenyek szervezése segíthetik a 4 -5. évfolyam közötti 

átmeneti nehézségeket. Céljaink között szerepel a módszertani megújulás. Igyekszünk a 

leghatékonyabb, eredményre vezetőbb változatos munkaformákat alkalmazni a tanítási órákon, 

melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük őket.  

 

Az oktató- nevelő munka feladatai:  

 hangos és néma értő olvasás fejlesztése a tantárgyi órákon  

  szövegértési- szövegalkotási képesség fejlesztése idegen nyelvi órákon is  

  lényegkiemelés, annak megláttatása, felismerése  

  igényes írásbeli munka megkövetelése, folyamatos ellenőrzése, helyesírás fejlesztése, 

állandó javítása  

  szóbeli kifejezőképesség fejlesztése kommunikáció fejlesztése  

  folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre  

 alsós-felsős tananyag összehangolása   

  a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, ellenőrzése  

  kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében  

  tantárgyi koncentráció fejlesztése  

  magyarságtudat erősítésének fontossága  

 helyes emberi magatartásra nevelés  

  változatos munkamódszerek alkalmazása  

  módszertani kultúra frissítése, IKT eszközök használata  

 Fontos feladatunknak tartjuk a tanórán kívüli tevékenységek szervezését :  

 tehetséggondozás  

  előkészítő foglalkozás tartása tovább tanuló diákjainknak  

  házi versenyek rendezése, továbbjutott tanulók eredményes szerepeltetése a körzeti, 

megyei, országos fordulókon  



  szakkörök tartása  

  felzárkóztatás  

  nemzeti hagyományaink ápolása  

  személyiségfejlesztés: önművelés iránti igény kialakítása, színház, hangverseny  

  jeles napokról való megemlékezések  

  ünnepi műsorok szervezése  

  esztétikai nevelés  

 a művészetoktatás támogatása 

  közösségi magatartás formálása  

 
 

Felsős reál munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai: 

Dolhai Gábor: technika-informatika 

Királyné Simon Edit: biológia-testnevelés-informatika 

Kurucz Hajnalka: matematika-testnevelés- számítástechnika 

Molnárné Ivánkó Éva: biológia-kémia 

Nagy Norbert: kémia 

Reményi Józsefné: matematika-fizika 

Rétfalvi Erika: matematika-angol-informatika 

Zubályné Szendrei Judit: biológia-rajz 

Péter Tibor: biológia-testnevelés 

Hegyesné Csimbók Anita: matematika-angol 

Óraadók:    Nyakóné Kántor Mária: földrajz 

        Balogh József: matematika-fizika 

        Kovácsné Balogh Melinda: matematika-angol 

 

 

A munkaközösség tagjai által vezetett tanórák és tanórán kívüli foglalkozások: 

- Tanítási órák: 

Dolhai Gábor: 5. a, b, c ; 6. a, b, c, ; 7. a, b, c  technika 

                        5. a, b, c;  6. a, b, c ; 7. a, b, c ; 8. a, b, c  informatika 

Királyné Simon Edit: 5. c természetismeret  

Péter Tibor: 6. c természetismeret 

        7. c biológia 

Kurucz Hajnalka: 5. ; 6. ; 7. ; 8. matematika          

Molnárné Ivánkó Éva: 5. a, b,  ; 6. b  természetismeret 

                                     7. a, b,; 8. b, c biológia 

                                     7. b; 8. c  kémia 

Nagy Norbert: 5. ; 6.; 7.; 8. természettudományi gyakorlat 

                        7. a, c ; 8. a, b, kémia 

Reményi Józsefné: 5.; 6. ; 7.  matematika 

                               7. a; 8.b fizika 

Rétfalvi Erika: 6. ; 7. ; 8.  matematika 

Zubályné Szendrei Judit: 6. a természetismeret 

                                         8.a biológia 

Hegyesné Csimbók Anita: 6. matematika 

Óraadók: 



Balogh József: 7. b, c; 8. a, c fizika 

   8. matematika 

Kovácsné Balogh Melinda: 5.; 7. matematika 

Nyakóné Kántor Mária: 7. a; b; 8. b; c földrajz 

Buzsik Beáta: 7. c; 8. a földrajz  

                                             

 

Szakkörök:  

matematika: 5. Reményi Józsefné 

            6. Rétfalvi Erika 

            7. Reményi Józsefné 

            8. Kurucz Hajnalka 

informatika: Dolhai Gábor 

robotika: Dolhai Gábor 

kémia: Nagy Norbert 

természetismeret: Molnárné Ivánkó Éva 

kémia: Molnárné Ivánkó Éva 

 

- Középiskolai előkészítő foglalkozások matematikából: 

1. csoport: Kurucz Hajnalka 

2. csoport: Rétfalvi Erika 

3. csoport: Balogh József 

 

 

3.2.2. A diákönkormányzat 

 

A Diákönkormányzat kiemelt feladatának tekintjük egyrészt azt, hogy  

 

-    a tanulók az életkoruknak megfelelő módon tapasztalatokat szerezzenek saját dolgaikért 

való felelősségvállalásról, másrészt az, hogy  

 

-    elősegítse az iskola nevelési céljainak megvalósítását, melynek fontos alkotó eleme a 

tetteinkért felelősséget vállaló tevékeny élet, a konstruktív magatartás, a testi-lelki 

egészség és a környezettudatos magatartás… 

 

 

Programjainkat e szempontokat figyelembe véve az alábbiak szerint tervezzük: 

 

-Meghirdetjük „Az év diákja" címet, melyet megelőz a” hónap diákja” cím elnyerése. 

 

-A környezettudatos viselkedés fejlesztéséért, valamint a tudatos egészségfejlesztés érdekében 

több programot is szervezünk: víz világnapja (plakátkészítés), Föld napja (versenyfeladatok), 

madarak és fák napja (séta a közeli tónál).  

 

-A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan „meglepetés Mikulás”-t szervezünk, karácsonyfát díszítünk. 

Mikuláskor a szülői munkaközösség segítségével megajándékozzuk iskolánk tanulóit egy 

mikuláscsomaggal. 

 



-Második félévben farsangi mulatságot szervezünk, melyet farsangi sulidiscoval zárunk. 

 

-Év végén megjutalmazzuk az „Év diákja” címet elnyert tanulót.  

 

-Igény szerint segítünk az iskolai ünnepélyek megrendezésekor felmerülő problémák 

megoldásában: dekoráció, berendezés, elpakolás. 
 

A diákság életében új elemként jelent meg a „Hónap diákja” cím elérésének lehetősége. Ezt 

szeretnénk hagyománnyá tenni. A cím elérésének feltételei vannak. Mindenki lehet a hónap 

diákja, ha: 

 a magatartása példamutató; 

 szorgalmasan tanul; 

 képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelőn részt vesz versenyeken; 

 társaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rá számítani; 

 a közösség életébe aktívan bekapcsolódik; 

 egy osztály jelöli őt; 

 a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot; 

Év végén a „Hónap diákja” címet elnyert tanulók közül megválasztjuk az év diákját. A választás 

eredményét a tanévzáró ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák elnyeri az „Év diákja” 

címet, és a vele járó jutalmat. 

 

3.2.3. A szülői szervezet 
 

Minden nevelőnek látnia kell, hogy feladatainak elvégzéséhez a szülők megnyerése fontos. A 

szülői szervezet osztályszintű választmányi tagjai legyenek az osztályfőnök első számú segítői. 

Szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napon, családlátogatáson törekednünk kell az iskola 

és a szülői ház kapcsolatának elmélyítésére. Továbbra is számítunk az iskolai szülői szervezet 

jó szervezőmunkájára, ünnepségeink, megemlékezéseink, rendezvényeink lebonyolításában, 

ügyviteli feladatok megoldásában, karbantartási tennivalóink elvégzésében. A szülői szervezet 

választott elnök irányításával, éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. 

 

 

3.2.4. Az intézményi tanács 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Versenyeztetés 

 

3.3.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által eddig anyagilag támogatott alábbi 

versenyek: 

 

 Diákolimpia sportversenyek 

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi verseny 

 „Szép Magyar Beszéd” verseny az általános iskolák 5-8. osztályos tanulói számára 

 „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny 

 First Lego League 

 World Robot Olympiad 

 eTwining Verseny 

 

 

 

3.3.2. A Kisvárdai Tankerületi Központ által szervezett és támogatott versenyek 

 

 

Szaktárgyi, tantárgyi versenyek 
 

A verseny megnevezése Érintett 

korosztály, 

korcsoport 

 

A versenyt meghirdető 

iskola, a döntő helyszíne  

A körzeti elődöntőket 

lebonyolító iskolák 

1. Versmondó Verseny 

 

alsó és felső 

tagozat, I.-II.-

III.-IV. 

korcsoport 

 

Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, Pátroha 

 

2. Mesemondó és Szép 

Magyar Beszéd 

Verseny 

 

(Mesemondó Verseny: alsó 

tagozat;  Szép Magyar 

Beszéd Verseny: felső 

tagozat, középiskolai 

korosztály) 

alsó és felső 

tagozat, 

középiskolai 

korosztály; 

 I.-II.-III.-

IV.-V.-VI. 

korcsoport 

Somogyi Rezső Általános 

Iskola, Kisvárda 

 

3. Helyesírási Verseny alsó és felső 

tagozat, I.-II.-

III.-IV. 

korcsoport 

 

Ölbey Irén Általános Iskola, 

Döge 

 

 

4. Népdaléneklő 

Verseny 

alsó és felső 

tagozat, 

középiskolai 

korosztály; 

Dr. Kozma Pál Általános 

Iskola, Gyulaháza  

 

Nincsenek körzeti elődöntők 



 I.-II.-III.-

IV.-V.-VI. 

korcsoport 

5. Matematika Verseny alsó és felső 

tagozat, I.-II.-

III.-IV. 

korcsoport 

Vári Emil Általános Iskola, 

Kisvárda 

 

 

6. Angol Nyelvi 

Verseny 

felső tagozat, 

III.-IV. 

korcsoport 

 

Vári Emil Általános Iskola, 

Kisvárda 

 

 

 

7. Történelem Verseny felső tagozat, 

III.-IV. 

korcsoport 

 

Árpád Vezér Általános 

Iskola és AMI, Záhony 

 

8. Informatika Verseny felső tagozat, 

III.-IV. 

korcsoport 

Patay István Általános 

Iskola, Nyírmada 

 

Komplex versenyek 
 

9. Komplex 

Természetismereti 

Verseny 

felső tagozat, 

III.-IV. 

korcsoport 

 

Reguly Antal Általános 

Iskola, Baktalórántháza 

 

10. Általános Műveltségi 

Verseny 

felső tagozat, 

III.-IV. 

korcsoport 

 

 

Móra Ferenc Általános 

Iskola és AMI, Dombrád 

 

Sportversenyek 
 

11. Atlétikaverseny felső tagozat, 

középiskolai 

korosztály; 

III.-IV.-V.-

VI. 

korcsoport 

Bessenyei György 

Gimnázium és Kollégium, 

Kisvárda 

 

12. Asztalitenisz 

Verseny 

felső tagozat; 

III.-IV. 

korcsoport 

Patay István Általános 

Iskola, Nyírmada 

 

13. Labdarúgás felső tagozat; 

III.-IV. 

korcsoport 

 

Dr. Kozma Pál Általános 

Iskola, Gyulaháza 

 

Művészeti versenyek 

 
14. Zongoraverseny I.-II.-III.-IV.-

V.-VI. 

korcsoport 

 

Weiner Leó AMI, Kisvárda Nincsenek körzeti elődöntők 

 



15. Fúvósverseny I.-II.-III.-IV.-

V.-VI. 

korcsoport 

 

Árpád Vezér Általános 

Iskola és AMI, Záhony 

Nincsenek körzeti elődöntők 

 

16. Rajz- és Grafikaverseny I.-II.-III.-IV.-

V.-VI. 

korcsoport 

 

Demecseri Oktatási 

Centrum és AMI, Demecser 

Nincsenek körzeti elődöntők 

 

17. Táncverseny I.-II.-III.-IV.-

V.-VI. 

korcsoport 

 

Vári Emil Általános Iskola, 

Kisvárda  

Nincsenek körzeti elődöntők 

 

18. Szín- és Bábművészeti 

Verseny 

I.-II.-III.-IV.-

V.-VI. 

korcsoport 

 

Nyárádi Mihály Általános 

Iskola, Ramocsaháza 

Nincsenek körzeti elődöntők 

 

 

 



3.3.3. Egyéb versenyek, melyek támogatást és anyagi forrást igényelnek: 
 

Versenyek (alsós humán munkaközösség) 

sorszám A verseny megnevezése A verseny szintje A verseny rendezője Résztvevő 

pedagógusok 

Résztvevő tanulói 

létszám 

Támogatási 

forma 

1. Bolyai Anyanyelvi csapatverseny 

/3.-4. évf./ Körzeti forduló 

 

 

 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Országos döntő 

 

 

 

körzeti forduló 

2021. november 

országos verseny 

 

 

 

Nagy-Baló András a 3.-4. évfolyamon 

tanítók 

osztályonként 

1-2 csapat 

(csapat/4fő) 

 

önköltséges 

 

 

 

 

A döntőbe 

jutott csapat 

illetve 

csapatok 

Budapestre 

utaznak. 

2. Tudásbajnokság megyei és országos 

verseny 

Bendegúz Gyermek-és 

Ifjúsági Akadémia Szeged 

az 1.-4. évfolyamon 

tanítók 

 önköltséges 

3. Nyelvész verseny 2021. január vége 

                             2021. február 25. 

                             2021. május  

iskolai forduló 

megyei forduló 

országos döntő 

Bendegúz Gyermek-és 

Ifjúsági Akadémia Szeged 

az 1.-4. évolyamon 

tanítók 

 önköltséges 

 

Utazás 

Szegedre az 

országos 

döntőre 

4. 

 

 

 

 

 

Körzeti verseny szervezése, 

lebonyolítása  

(helyesíró verseny) 

Körzeti  Magyart tanítók   



5. Tankerületi szavalóverseny körzeti 

forduló 2022. március 

Körzeti Teichmann Vilmos Általános 

Iskola 

az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

  

6. Tankerületi szavalóverseny döntő 

2022. március 

 

Döntő Somogyi Rezső Általános 

Iskola Kisvárda 

az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

évfolyamonként 3 

tanuló 

nincs 

nevezési díj 

7. Tankerületi verses mese-és 

prózamondó verseny 

Körzeti 

 

Tankerületi Központ az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

évfolyamonként 2 

tanuló 

utazás Papra 

8. Tankerületi verses mese-és 

prózamondó verseny 

Döntő  Tankerületi Központ az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

 utazás 

Pátrohára 

9. Megyei szövegértési verseny megyei Kodály Zoltán Általános 

Iskola Nyíregyháza 

az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

évfolyamonként 3 

tanuló maximum 

 

 

nincs 

nevezési díj 

10. Tankerületi helyesíró verseny 

körzeti forduló 

Körzet Iskolánk alsós humán 

munkaközösségének magyart 

tanító nevelői 

 az 1.-4. évfolyamon 

magyart tanítók 

kb.24-36 tanuló nincs 

nevezési díj 

11. Tankerületi helyesíró verseny  

döntő 

Döntő Tankerületi Központ a döntőbe jutott 

tanulók felkészítő 

nevelői 

 utazás 

Dögébe 

12. Tudásbajnokság országos 

verseny 

Bendegúz Gyermek-és 

Ifjúsági Akadémia Szeged 

az 1.-4. évfolyamon 

tanítók 

 Utazás 

Szegedre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versenyek (alsós reál munkaközösség) 

 

A verseny megnevezése A verseny 

szintje 

 

A verseny 

rendezője 

Résztvevő 

pedagógusok 

Résztvevő 

tanulói létszám 

Támogatási forma 

Tankerületi Matematikaverseny Körzeti  Matematikát 

tanítók 

16-20 fő  

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Megyei Szivárvány 

Közalapítvány 

Matematikát 

tanítók 

15 fő kb. Utazás a megyei eredmény hirdetésre 

meghívott tanulóknak Nyíregyházára 

 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

Megyei Bolyai Csapat 

Kft. 

 

Matematikát 

tanítók 

32 fő kb.  

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

Megyei Mategye 

Alapítvány 

 

Matematikát 

tanítók 

40 fő kb.  

Éles Béla Matematikaverseny Megyei Várday Kata 

Református 

Ált.Isk. 

 

Matematikát 

tanítók 

32 fő kb.  

Bereznai Gyula 

Matematikaverseny 

Megyei Nyíregyházi 

Főiskola 

 

Matematikát 

tanítók 

10 fő kb. Utazás Nyíregyházára, a versenyre, és 

majd az eredményhirdetésre 

Dienes Pál Matematikaverseny Megyei Nebuló 

Alapítvány a 

Gyermekekért 

 

Matematikát 

tanítók 

36 fő kb. Utazás Nyíregyházára, a versenyre, és 

majd az eredményhirdetésre 

Tudásbajnokság Megyei Bendegúz 

Akadémia 

Matematikát, 

ill. 

környzetism.-

et tanítók 

18 fő kb.  



Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

Megyei Bolyai Csapat 

Kft. 

Környezetis

m.-et tanítók 

 

20 fő kb.  

Jedlik Ányos Fizikaverseny Megyei Mategye 

Alapítvány 

Fizikát tanító 

pedagógusok 

 

5-8 fő kb. Utazás Nyíregyházára 

Tankerületi Matematikaverseny Tankerületi Tankerületi 

Központ 

Matematikát 

tanítók 

 

16 fő kb.  

Kenguru Matematikaverseny Megyei Zalai Mat. Teh. 

Alap. 

Matematikát 

tanítók 

 

20 fő kb.  

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Országos Szivárvány 

Közalapítvány 

Matematikát 

tanítók 

1-2 fő kb. Utazás Marcaliba 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

Országos Bolyai Csapat 

Kft. 

Matematikát 

tanítók 

4 fő kb. Utazás Budapestre 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

Országos Mategye 

Alapítvány 

Matematikát 

tanítók 

 

1-2 fő kb. Utazás Kecskemétre 

Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Mategye 

Alapítvány 

Matematikát 

tanítók 

 

1 fő kb. Utazás Nyíregyházára 

BolyaiTermészettudományi 

Csapatverseny 

Országos Bolyai Csapat 

Kft. 

Környezetis

m.-et tanítók 

 

4 fő kb. Utazás Budapestre 

Tudásbajnokság Országos Bendegúz 

Akadémia 

Matematikát, 

ill. 

környzetism.-

et tanítók 

 

1-3 fő kb. Utazás Szegedre 

 

 



 

Versenyek (alsós reál munkaközösség) 

A verseny megnevezése A verseny szintje A verseny rendezője Résztvevő 

pedagógusok 

Résztvevő 

tanulói létszám 

Támogatási forma 

Tankerületi Matematikaverseny Körzeti  Matematikát tanítók 16-20 fő  

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Megyei Szivárvány 

Közalapítvány 

Matematikát tanítók 15 fő kb. Utazás a megyei 

eredmény 

hirdetésre 

meghívott 

tanulóknak 

Nyíregyházára 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

Megyei Bolyai Csapat Kft. Matematikát tanítók 32 fő kb.  

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei Mategye Alapítvány Matematikát tanítók 40 fő kb.  

Éles Béla Matematikaverseny Megyei Várday Kata Református 

Ált.Isk. 

Matematikát tanítók 32 fő kb.  

Bereznai Gyula 

Matematikaverseny 

Megyei Nyíregyházi Főiskola Matematikát tanítók 10 fő kb. Utazás 

Nyíregyházára, a 

versenyre, és majd 

az 

eredményhirdetésre 

Dienes Pál Matematikaverseny Megyei Nebuló Alapítvány a 

Gyermekekért 

Matematikát tanítók 36 fő kb. Utazás 

Nyíregyházára, a 

versenyre, és majd 

az 

eredményhirdetésre 

Tudásbajnokság Megyei Bendegúz Akadémia Matematikát, ill. 

környzetism.-et 

tanítók 

18 fő kb.  

Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

Megyei Bolyai Csapat Kft. Környezetism.-et 

tanítók 

20 fő kb.  



Jedlik Ányos Fizikaverseny Megyei Mategye Alapítvány Matematikát tanító 

nevelők 

5-8 fő kb. Utazás 

Nyíregyházára 

Tankerületi Matematikaverseny Tankerületi Tankerületi Központ Matematikát tanítók 16 fő kb.  

Kenguru Matematikaverseny Megyei Zalai Mat. Teh. Alap. Matematikát tanítók 20 fő kb.  

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Országos Szivárvány 

Közalapítvány 

Matematikát tanítók 1-2 fő kb. Utazás Marcaliba 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

Országos Bolyai Csapat Kft. Matematikát tanítók 4 fő kb. Utazás Budapestre 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Országos Mategye Alapítvány Matematikát tanítók 1-2 fő kb. Utazás 

Kecskemétre 

Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Mategye Alapítvány Matematikát tanítók 1 fő kb. Utazás 

Nyíregyházára 

BolyaiTermészettudományi 

Csapatverseny 

Országos Bolyai Csapat Kft. Környezetism.-et 

tanítók 

4 fő kb. Utazás Budapestre 

Tudásbajnokság Országos Bendegúz Akadémia Matematikát, ill. 

környzetism.-et 

tanítók 

1-3 fő kb. Utazás Szegedre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyek (felsős reál munkaközösség) 

A versenyekre a szülők fizették a nevezési díjat, az utazást a versenyre és az eredmény hirdetésre a Tankerületi Központ támogatta, az 

országos versenyek esetén a szállást pedig az alapítványunk támogatta eddig. 

 

 
sorszám A verseny megnevezése A verseny 

szintje 

A verseny rendezője Résztvevő 

pedagógusok 

Résztvevő 

tanulói 

létszám 

Támogatási forma 

  körzeti     

1. Curie Kémiaverseny  Curie T. Alap. 

 
Nagy Norbert, 

Molnárné Ivánkó Éva 

kb. 10 fő -------- 

2. Tankerületi Matematikaverseny  Somogyi Rezső Általános I. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 20 fő --------- 

3. Tankerületi Természetismeretiverseny  Baktalórántházi Á. I. Molnárné Ivánkó Éva, 

Zubályné Szendrei 

Judit 

kb. 6 fő utazás 

Baktalórántházára 

4. Herman Ottó Biológiaverseny  TIT Molnárné Ivánkó Éva kb. 2 fő -------- 

5. Katasztrófavédelmi Verseny  Katasztrófavédelem Nagy Norbert kb. 5 fő -------- 

6. Elsősegélynyújtó Verseny  Vöröskereszt Nagy Norbert kb. 5 fő -------- 

7. Hevesy György Kémiaverseny  MTTT Nagy Norbert, 

Molnárné Ivánkó Éva 

kb. 8 fő -------- 

8. Zöldokos Kupa  PontVelem Nonprofit K Molnárné Ivánkó Éva kb. 3 fő -------- 

  megyei     

1. Bolyai Matematika Csapatverseny  Bolyai Cs. Kft. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 30 fő utazás az 

eredményhirdetésre 

Vásárosnaményba 

2. Zrínyi Ilona Matematikaverseny  Mategye Alapítvány Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 25 fő utazás az 

eredményhirdetésre 

Vásárosnaményba 



3. Jedlik Ányos Fizikaverseny  Jedlik Á. Társ. Reményi Józsefné, 

Balogh József 

kb. 10 fő -------- 

4. Hevesi Gy. Kémiaverseny  MTTT bejutó tanulók nevelői kb. 8 fő utazás 

Nyíregyházára 

5. Curie Kémiaverseny  Curie T. Alap. 

 
bejutó tanulók nevelői kb. 10 fő utazás 

Nyíregyházára 

6. Tankerületi Matematikaverseny  Vári E. Á. I. matematika szakos 

nevelők 

kb. 20 fő tanulók díjazása, 

vendégek fogadása 

7. Kenguru Matematikaverseny  Zalai Mat. Teh. Alap. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 20 fő -------- 

8. Alapműveleti Matematikaverseny  Szivárvány Közalapítvány Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 25 fő utazás 

Nyíregyházára az 

eredményhirdetésre 

9. Bereznai Gyula Matematikaverseny  Nyíregyházi Egyetem Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 10 fő utazás 

Nyíregyházára a 

versenyre és az 

eredményhirdetésre 

10. Éles Béla Matematika Emlékverseny  Református Á. I. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

 

kb. 20 fő -------- 

11. Zöldokos Kupa  PontVelem Nonprofit K Molnárné Ivánkó Éva kb. 3 fő utazás 

Nyíregyházára 

12. Elsősegély Verseny  Vöröskereszt Nagy Norbert kb. 5 fő utazás 

Nyíregyházára 

13. Katasztrófavédelmi Verseny  Katasztrófavédelem Nagy Norbert kb. 5 fő utazás 

Nyíregyházára 

14. Dienes Pál Matematikaverseny  Móricz Zs. Á. I. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

kb. 10 fő utazás 

Nyíregyházára a 

versenyre és az 

eredményhirdetésre 



  regionális     

1. Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

 Bolyai Cs. Kft. reál szakos nevelők kb. 40 fő utazás az 

eredményhirdetésre 

Miskolcra? 

2. Zöldokos Kupa 

 

 PontVelem Nonprofit K Molnárné Ivánkó Éva   

  országos     

      1. Bolyai Matematika Csapatverseny 
 

Bolyai Cs. Kft. bejutó csapat 

felkészítője 

kb. 4-8 fő utazás Budapestre? 

2. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
 

Mategye Alapítvány bejutó tanuló nevelője kb. 1-2 fő utazás 

Kecskemétre 

3.  Jedlik Ányos Fizikaverseny 
 

Jedlik Á. Társ. Reményi Józsefné kb. 3-4 fő utazás 

Nyíregyházára, 

regisztrációs díj 

4.  Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

 

 
Bolyai Cs. Kft. bejutó tanuló nevelője kb. 4 fő utazás Budapestre? 

5. Hevesi Gy. Kémiaverseny 

 

 
MTTT bejutó tanuló nevelője kb. 1-2 fő utazás Szolnokra 

6.  Alapműveleti Matematikaverseny 
 

Szivárvány Közalapítvány bejutó tanuló nevelője kb. 3-4 fő utazás Marcaliba, 

szállás 

Marcaliban? 

7. Zöldokos Kupa 

 

 PontVelem Nonprofit K Molnárné Ivánkó Éva kb. 3 fő utazás Budapestre 

8. Herman Ottó Biológiaverseny 

 

 TIT Molnárné Ivánkó Éva kb. 2 fő utazás Budapestre 

9. Kenguru Matematikaverseny 

 

 Zalai Mat. Teh. Alap. bejutó tanuló nevelője kb. 2 fő utazás Budapestre 

 

 

 

 



 

Versenynaptár (felsős humán munkaközösség) 

sorszám A verseny megnevezése A verseny 

szintje 

A verseny rendezője Résztvevő 

pedagógusok 

Résztvevő 

tanulói 

létszám 

Támogatási forma 

1.  Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

 

 

2020. november 12. 

 

 

 

 

2020. december 4.  

 

 

 

 

a megyei 

forduló 

 

 

 

az országos 

döntő 

A Magyar Tudományos 

Akadémia 

 

 

Kv. Vári Emil Ált. Isk. + 

a díjkiosztó 

megszervezése 

 

Budapest Baár- Madas 

Ref. Gimn. 

 

Minden iskola 

helyben írja. 

 

Az iskola 

magyarszakos 

tanárai 

? fő a nev. díjat a tanulók 

fizetik  1200Ft/fő 

 

 

 

nincs ünnepélyes 

díjkiosztó 

2.  Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei Helyesírási 

Verseny 

2020. november  

 

2021. március 

 

2022. május 

 

 

 

 

az iskolai 

forduló 

a megyei 

forduló 

 

az országos 

döntő 

A Magyar 

Nyelvtudományi 

Társaság 

 

 

Nyháza  Kodály Zoltán 

Ált. Isk. 

 

Bpest  ELTE 

a felsős 

magyarosok 

iskolai: 20 

fő 

 

 

 

megyei: 2 

fő 

országos: 

1 fő 

ingyenes 

 

 

 

 

utazási költség:  

5000 Ft 

 

utazási költség, 

szállás: 15000 Ft 

3.  TITOK Arany János 

Magyarverseny 

2021.január  

 

2021. március  

 

az iskolai 

forduló 

 

TITOK Oktatásszervező 

Bt. 

 

 

Bpest, Műegyetem 

a felsős 

magyarosok 

iskolai: 30 

fő 

 

 

1200 Ft/fő, a diákok 

fizetik 

 

 

utazási költség:  



az országos 

döntő  

országos: 

9 fő 
80000 Ft 

4.  Szép Magyar Beszéd  

 

2020. december 

 

2021.január 

 

2021. április 

 

 

az iskolai 

forduló 

a megyei 

forduló 

az országos 

döntő 

Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

 

 

Kv. Somogyi R. Ált. Isk. 

 

Kisújszállás 

a felsős 

magyarosok 

iskolai: 15 

fő 

 

 

megyei: 4 

fő 

országos: 

1fő 

ingyenes 

 

 

 

 

 

utazási 

költség+szállás: 

25000 Ft 

5.  

 
Kodály Zoltán szövegértési 

verseny 

2020. december 

 

2020. április 

 

iskolai 

forduló 

 

megyei 

döntő 

az Oktatási Hivatal által 

támogatott 

 

 

Nyháza Kodály Zoltán 

Ált. Isk. 

a felsős 

magyarosok 

iskolai: 12 

fő 

 

 

megyei: 3 

fő 

ingyenes 

 

 

 

utazási költség: 

buszköltség 

 

 
Apáczai helyesírási verseny 

2021. március 

 

 

megyei 

forduló 

Nyíregyházi Egyetem 

 

Nyháza, Apáczai Cs. 

János Gyak. 

a felsős 

magyarosok 

4 fő nevezés:1500 Ft. 

a diákok fizetik 

 

utazási költség:  

5000 Ft 
 

6.  Bendegúz Nyelvész 

 

2021.február 

 

2022.április 

 

 

2022.május 

 

iskolai 

forduló 

 

megyei 

forduló 

 

országos 

döntő 

 

Kv. Vári Emil Ált. Isk. 

 

 

Kv. Vári Emil Ált. Isk. 

 

 

Szeged 

a felsős 

magyarosok 

 

25 fő 

 

 

10 fő 

 

 

2 fő 

nevezési díj:1500 Ft. 

a diákok fizetik 

 

 

 

 

 

utazási költség+ 

szállás: 40000 Ft 



7.  Könyvkaland iskolai Kv. Vári Emil Ált. Isk. a felsős 

magyarosok 

110 fő ingyenes 

 

vendéglátás: 5000 Ft 

8.  „ Hass, alkoss gyarapíts!” 

történelmi vetélkedő 

 

körzeti 

 

Várday Kata Ref. Ált. 

Isk. Gimn. és Koll. 

Tercza Zsolt 8 fő ingyenes 

9.  TIT történelemverseny megyei 

forduló 

TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete 

Tercza Zsolt 10 fő utazási költség:  

10000 Ft 

 

 

Versenyek 

Angol nyelvi munkaközösség  

 A verseny megnevezése A verseny 

szintje 

A verseny 

rendezője(döntő 

helyszíne) 

időpont várható 

költség 

Résztvevő 

tanulói 

létszám 

Támogatási forma 

1. Móricz Zsigmond Megyei 

Angol Nyelvi Verseny 

megyei Móricz Zsigmond 

Általános Iskola, 

Nyíregyháza 

nov. 50000 Ft 30 fő (4-

8.évf.) 

önköltséges  

(nev. 

díj+autóbusz)  

2. TIT Megyei Angolverseny megyei TIT Jurányi 

Egyesülete, 

Nyíregyháza 

ápr. 50000 Ft 30 fő (4-

8.évf.) 

önköltséges  

(nev.díj+autó-busz) 

3. ’Kitárul a Világ’ Angol 

Nyelvi Verseny 

megyei Petőfi Sándor 

Általános Iskola, 

Nyíregyháza 

márc. 50000 Ft 30 fő (4-

8.évf.) 

önköltséges  

(nev.díj+ autóbusz) 



4. London Bridge 

Angolverseny 

országos (3 

fordulós) 

’Titok’ 

Oktatásszervező Bt. 

(Budapest) 

 

máj. 

40000 Ft 30 fő (5-8. 

évf.) 

önköltséges 

(nev.díj+ döntőbe 

jutás esetén 

autóbusz vagy autó 

5. Tehetségkutató Angol 

Nyelvi Verseny 

megyei Zelk Zoltán 

Kéttannyelvű 

Általános Iskola, 

Nyíregyháza 

ápr. 50000 Ft 30 fő (4-8. 

évf.) 

önköltséges  

(nev.díj+ 

autóbusz) 

6. Országos Angol Nyelvi 

Tanulmányi Verseny 

(OATV) 

országos POK, Nyíregyháza, 

Jankay Tibor Két 

Tanítási Nyelvű Ált. 

Isk. Békéscsaba 

dec-febr. 40000 Ft 15 fő (7-

8.évf.) 

nincs nevezési díj 

(megyei ill. 

országos fordulóba 

esetén utazási 

költség) 

7. Angol nyelvi 

projektverseny 

országos Hebe Kft. okt-márc. -- 25 fő (4-

8.évf.) 

önköltséges 

8. Tankerületi Angolverseny tankerületi Vári Emil Általános 

Iskola 

febr.-

márc. 

50000 Ft  döntő 

megrendezése, 

jutalmazás: 20 

tanuló és felkészítő 

nevelőik 



VERSENYNAPTÁR 

Testnevelés 

2021-2022 tanév 
 Labdarúgás diákolimpia I, II, III, IV korcsoport 

szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Szeptember, Október, Február, Március    Döntő: Április 

Létszám: 15 fő korcsoportonként 

Költség: Utazás 

 

 Teremlabdarúgás – Futsall IV. korcsoport 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Október, November    Döntő. Február 

Létszám: 15 Fő 

költség: Utazás 

 

 Atlétika I-IV korcsoport fiú-lány 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Március    Döntő: Április 

Létszám: 40 Fő korcsoportonként 

Költség: Utazás 

 Ovis Mikulás Kupa 

Szervező: Vári Emil Általános Iskola 

időpont: December 

Létszám: 50 fő – Város óvodái 

költség: szervezői díj, ajándék, érem kupa, 40.000 Ft 

 

 Kézilabda diákolimpia 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Október, November, December 



Létszám 40 fő 

Költség: utazás 

 Játékos Sor és Váltóverseny 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Január    Döntő. Február, Március 

Létszám: 30 fő 

költség: Utazás 

 Torna I-II és III-IV korcsoport lány 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Január    Döntő. Február, Március,  

Létszám: 30fő 

költség: Utazás 

 Tankerületi Labdarúgó Kupa 

Szervező: Kisvárdai Tankerület 

Időpont: Szeptember, Október, November 

Költség: utazás, érmek 

 Asztalitenisz 

Szervező: Magyar Diáksport Szövetség 

időpont: Január    Döntő. Február, Budapest 

Létszám 3fő 

költség: Utazás 

 Karácsony Kupa Labdarúgás 

Szervező: Vári Emil Általános Iskola 

Időpont: December 

Létszám:70 fő 

Költség: szervezési költség, érem oklevél, 40.000 Ft 

 Diáknap 

Szervező: Vári Emil Általános Iskola 

Időpont: Május 

Létszám:570 fő 

Költség: szervezési költség, érem oklevél, 20.000 Ft 



4. Az iskolai munkarend eddigiekben nem szabályozott elemei 
 

4.1. A 2021/2022-es tanév munkarendje 
 

 

Szorgalmi idő: 

 -  A 2021/2022-es tanév kezdő napja: 2021. szeptember 1.  

 -  Az első tanítási nap: 2021. szeptember 1.  

 -  Az utolsó tanítási nap: 2022. június  15.   

 -  Az első félév 2022. január 21-ig tart. 

- A szülőket 2022. január28-ig értesítjük gyermekük a tanév első felében elért   

eredményéről. Félévi értesítők kiosztása: 2022. január 28. 

  

 

 

Dolgozatírások rendje: 

 -  Az 1. félévben a témazáró dolgozatok íratásának utolsó napja: 2022. január 18.  

 -  A 2. félévben a témazáró dolgozatok íratásának utolsó napja: 2022. június 8.  

 

 

 

Iskolagyűlések: 

Alsó tagozat:  2021. november 26.             Felső tagozat: 2021. november 25. 

                         2022.  május 12.                                            2022. május 13.   

               

                                          

Alsó és felső tagozat:  2022. június 10. ünnepélyes tanévzáró iskolagyűlés   

    

 

 

Diákközgyűlés: 2022. május 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Feladatterv 
 

 

Feladat Jellege Időpontja Felelős 

Augusztus-Szeptember 

 

Alsós pedagógiai munkaközösség 

 
Első osztályosok 

kiértesítése 

megbeszélés 

adminisztráció 

augusztus elsős of.-ök 

Osztályok átadása-

átvétele 

szakmai egyéni 

konzultáció 

augusztus 4. hete, 

szeptember 1.hete 

Volt 4.évf.-os of.-k, 

jelenlegi 5. évf.-os of.-

k ill. új nevelők 

A pedagógusminősítéssel 

kapcsolatos aktuális és 

jövőbeni feladatok 

 

mentorálás  szakértők, 

minősítésre jelentkezett 

nevelők:  

2020/21.:Hornyák-

Sipos Melinda 

2021/22.: Makayné 

Gonda Erika, Terjékné 

Durucz Zsuzsa 

Javító-, osztályozó 

vizsgák 

vizsga augusztus    vizsgáztató nevelők 

Családlátogatás 

 

 

 

Szülői tájékoztató 

látogatás, 

konzultáció 

augusztus  1.a Hornyák-Sipos 

Melinda, Csikós 

Mónika 

1.b Vécsiné Kótis 

Eleonóra, Eszterhai 

József 1.c Makayné 

Gonda Erika, Tóth 

László 

Tankönyvek átvétele, 

kiosztása 

szervezés szeptember 1. of.-k 

Tűz- és balesetvédelmi 

oktatás, Házirend 

ismertetése –

jegyzőkönyvek 

oktatás szeptember 1. of.-k 

Munkaközösségi  

értekezlet –az éves 

munkaterv elfogadása 

Feladatterv 

értekezlet szeptember 14. mkv.-k 

Tanév eleji 

adminisztrációs munka 

adminisztráció szeptember 1. 2. hete of.-k 

Tanév eleji mérések 

elvégzése 

évfolyamonként egységes 

standardok alapján 

mérés szeptember 3. hete mkv.-k 

minden nevelő 

Szülői értekezletek 

megtartása 

SZMK újraválasztása 

értekezlet szeptember 3-4. hete of.-k 



Tanmenetek elkészítése 

 

 szeptember 30. ig., mkv.-k 

Alsós reál munkaközösség 
 

Javítóvizsga - 

osztályozóvizsga 

 2021.08.27. Csukáné Dudics 

Gabriella 

Tanmenetek előkészítése  2021.09. minden nevelő 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

értekezlet 2021. 09.14. munkaközösség-

vezetők 

Tehetséggondozó, és 

felzárkóztató 

foglalkozások beindítása 

(MANÓ-MATEK) 

szervezés 2021.09. minden matematikát 

tanító nevelő 

Szülői értekezletek 

megtartása 

értekezlet 2021.09.-10. osztályfőnökök 

Nevezés a Bolyai 

Matematika 

Csapatversenyre 3.-4. évf. 

nevezés 2021.09. a tantárgyat tanító 

nevelők 

Alsós humán munkaközösség 
 

Munkaközösségi 

értekezlet 

-tanév eleji feladatok 

(feladatterv) 

-javaslatok az éves 

program összeállítására 

-versenynaptár 

 

 

megbeszélés, 

egyeztetés 

 

2021. szeptember 14. 

 

alsós mk. vezetők 

 

Javító- osztályozó 

vizsgák 

 

 

 

írásbeli, szóbeli 

vizsga 

 

2021. augusztus vége 

 

osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

   

Tanmenetek módosítása, 

leadása 

 

adminisztráció 

 

 

2021. szeptember 30. 

 

mk. vezető 

(Bátyiné Nagy Éva) 

minden tanító 

 

Szülői értekezlet  

 

 

 

megbeszélés 

 

szeptember 3.- 4. hete 

 

osztályfőnökök 

osztálytanítók 

 

Szakkörök, foglalkozások 

indítása, szervezése  

 

 

 

szervezés 

 

szeptember 1.-2. hete 

 

mk. vezető 

ig. h 

 

Munkaközösségi 

értekezlet 

 

konzultáció 

 

szeptember 14. 

 

mk. vezető 



munkaterv véglegesítése 

 

 

 

 

Tanév eleji mérések 

elvégzése 

évfolyamonként egységes 

standardok alapján  

 

 

 

mérés 

 

 

szeptember hónap 

 

 

minden tanító 

 

Tanév eleji 

adminisztrációs munka 

 

 

 

adminisztráció 

 

szeptember 1.-2. hete 

 

 

 

 

mk. vez. 

osztályfőnökök 

 

Versenyfelhívások, 

nevezések versenyekre 

Levelezős verseny: 

Tudásbajnokság 

 

 

 

szervezés 

nevezés 

 

szeptember 

folyamatos 

 

mk. vez. 

minden tanító 

Filharmónia hangverseny szervezés október 1. osztályfőnökök a 3.-4. 

évfolyamban 

Tóthné Annuska 

Zsuzsa 

Bérletes színházlátogatás 

szervezése 

szervezés szeptember 30.  Dolhai Zsóka és 

minden osztályfőnök 

 

Népmese napja 

osztálykeretben 

 

a teljes alsó 

tagozatot érintő 

rendezvény 

szeptember 30. Bátyiné Nagy Éva 

Hornyák-Sipos 

Melinda 

Szürösné  

Hegedüs Tímea 

Felsős reál munkaközösség 
 

Matematika csoportok 

felülvizsgálata 

 

 

 

megbeszélés 08. 26. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika, Csukáné 

Dudics Gabriella 

 

Az 5. évfolyam 

csoportbontásának 

kialakítása 

 

adminisztrációs 

feladat 

08. 26. Reményi Józsefné 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

 

 

 

aktuális feladatok 

megbeszélése, 

munkaterv 

elfogadása 

09. első hete munkaközösség tagjai 



Az ötödik évfolyam 

átvétele a negyedikes 

szaktanároktól 

 

megbeszélés 09. eleje  Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Kovácsné Balogh 

Melinda 

 

Szakkörök, előkészítők 

beindítása 

 

 09. eleje szaktanárok 

Nevezés a Bolyai 

Matematika 

Csapatversenyre 

 

adminisztrációs 

feladat 

09. 18. Reményi Józsefné 

Tanmenetek előkészítése 

 

adminisztráció 09. 30. szaktanárok 

mozaBook frissítése 

 

 09. eleje Tercza Zsolt 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

új tanulók szintfelmérése, 

csoportokba sorolása 

szintfelmérő teszt aug. 24. mk. vez. 

pótvizsga megszervezése vizsga aug. 25. angol szakos nevelők, 

mk.vez. 

feladatok megbeszélése, 

versenynaptár és 

munkaterv elkészítése 

munkaközösségi 

értekezlet 

szept. 11. angol szakos nevelők, 

mk. vez. 

tanmenetek elkészítése, 

digitális tárolása 

adminisztráció szept. 20. angol szakos nevelők 

angol szakkörök indítása szervezés szept.1-2. hete angol szakos nevelők 

az új tanári kézikönyvek, 

interaktív tananyagok 

megrendelése,  

szervezés szept.2.  mk. vez. 

Felsős humán munkaközösség 
 

az 1. munkaközösségi 

megbeszélés 

szept.2.- célok és 

feladatok 

 

  a munkaközösség 

tagjai 

javító-, osztályozóvizsga 

felvételi a modulórákra 

 

  szaktanárok,  

munk.vez. 

az éves munkaterv 

összeállítása, elfogadása 

 

  a munkaközösség 

tagjai 

a tanmenetek 

elektronikus elkészítése, 

feltöltése 

 

  a munkaközösség 

tagjai, a szaktanárok 

30-a a népmese napja   szervezői az alsós 

magyar 



munkaközösség tagjai, 

segítőik a felsős diákok 

 

a jelentkezők 

összegyűjtése a Bolyai 

Anyanyelvi 

Csapatversenyre 

 

  a magyartanárok, 

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

az év eleji diagnosztikai 

felmérések elvégzése 

( hangosolvasás, 

szövegértés, 

tollbamondás) 

évfolyamonként azonos 

szövegek alapján 

 

  az osztályokban tanító 

magyartanárok  

az eredményeket 

összegyűjti a mk.vez. 

elindítjuk a felvételi 

előkészítő 

foglalkozásokat 

  8.a: Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

8.b: Király Judit 

8.c: Berencsiné Petykó 

Mária Rita 

minden felsős diáknak 

megrendeljük a 

szövegértő feladatokat 

tartalmazó 

munkafüzeteket 

 

  az osztályokban tanító 

magyartanárok  

a megrendeléseket 

összesíti a mk.vez. 

a nyolcadikosok számára 

megrendeljük a felvételi 

előkészítő munkafüzetet 

  a nyolcadikos 

magyartanárok 

a megrendeléseket 

összesíti a mk.vez. 

 

elkezdődnek a 

magyarszakkörök 

szeptember 9-től 

  Berencsiné Petykó 

Mária: 7. évfolyam 

Dr. Korponainé Móré 

Ágnes: 8. évfolyam 

Király Judit: 6. 

évfolyam 

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna: 6. és 8. 

évfolyam 

 

 

Testnevelés munkaközösség 
 

Sportfesztivál 

SPORTNAP 

fesztivál 

sportverseny 

 Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné, Gönczné 

Gyarmati Krisztina 

 



Október 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Együttműködési 

megállapodás az 

óvodákkal – partneri 

kapcsolatok erősítése 

 

szakmai 

konzultáció 

október Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Óvodavezetők 

 

Október 1-i állapot 

rögzítése a törzslapokra, 

statisztika 

 

adminisztráció 

adatgyűjtés 

október 1. of.-k 

A teljes DIFER mérésben 

résztvevő első 

osztályosok körének 

meghatározása, (akiknél 

az alapkészségek 

fejlesztését 

hangsúlyosabban kell 

a későbbiekben 

támogatni) 

Jelentés az OH felé 

 

mérés, 

megfigyelés 

 

 

 

 

 

 

adminisztráció 

október 15-ig 

 

 

 

 

 

 

 

november 5-ig 

elsős nevelők 

 

 

 

 

 

 

 

ig. 

Folyosói dekoráció 

kialakítása  

szervezés 

dekoráció 

október 15-ig  

Alsós reál munkaközösség 
 

A Bolyai Matematika 

Csapatversenyre való 

felkészülés, a verseny 

lebonyolítása 

felkészítés, 

szervezés, 

2021.10. matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-

vezetők, iskolavezetés 

Nevezés a Bolyai 

Természettudományi 

Csapatversenyre 3.-4. évf. 

nevezés 2021.10. környezetismeretet 

tanítók, versenyfelelős 

Nevezés a Zrínyi Ilona 

Matematika-versenyre 

nevezés 2021.11. nevelők, 

munkaközösség-vezető 

Alsós humán munkaközösség 
 

Bolyai anyanyelvi 

csapatversenyre való 

felkészülés 

felkészülés október hónap Bátyiné Nagy Éva 

3.-4. évfolyamon 

magyart tanító nevelők 

Egységes folyosói 

dekoráció kialakítása a 

felújítást követően 

 

szervezés 

dekorálás 

október hónapban mk. vez. irányításával 

évfolyamonként a 

kijelölt nevelők 

Zöldné Berencsi Anikó 

Lukácsné Tulipán 

Tünde 

Borkóné Csernyi 

Gabriella 



Szürösné Hegedüs 

Tímea 

Dolhai Zsóka 

Klicsu Nikoletta 

Ivánkóné Harcsa 

Julianna 

Szakköri munka szakkörök tartása folyamatosan érintett tanítók 

 

 

 

 

Színházlátogatás 

(bérletes) 

 

 

 

színházi előadás 

a bérlet által 

megszabott határidő 

szerint 

a bérleten meghirdetett 

időpontokban (3 

alkalom/ tanév) 

 

 

osztályfőnökök 

délutános nevelők 

Felsős reál munkaközösség 
 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

előkészítése 

 

megbeszélés 10. eleje Reményi Józsefné  

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

verseny 10. 15. minden matematika 

szakos nevelő 

 

Nevezés a Bolyai 

Természettudományi 

Csapatversenyre 

 

adminisztráció 10. 20. Molnárné Ivánkó Éva 

Nevezés a Curie 

Kémiaversenyre 

 

adminisztráció  Molnárné Ivánkó Éva, 

Nagy Norbert 

Jedlik Ányos 

Fizikaversenyre nevezés 

 

adminisztráció 10. 31. egyéni nevezés 

Nevezés a Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyre 

 

adminisztráció  Reményi Józsefné 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

Halloween Day 

megtartása angolórákon 

 

program okt. 22. angol szakos nevelők 

Felsős humán munkaközösség 
 

október 6. iskolai 

ünnepség 

  osztálykeretben az 

osztályfőnökök, 

történelemtanárok 

segítségével 



Dekoráció: Zubályné 

Szendrei Judit 

 

október 23.  – városi 

megemlékezés 

  Ténai Nóra, Gönczné 

Gyarmati Krisztina, 

Pokol Miklós, Tóthné 

Annuska Zsuzsanna  

Dekoráció: Zubályné 

Szendrei Judit 

 

kiállítás látogatása –

HA!!! 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

 

aktuális rajzpályázatok 

elkészítése 

( városi iskolák, 

önkormányzat, internet ) 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

„ Hass, alkoss, 

gyarapíts!” -  történelmi 

vetélkedő  ( Várday Kata 

Ref. Gimn. )-HA!!! 

 

  Tercza Zsolt, Kerezsi 

Béláné, Pokol Miklós 

Testnevelés munkaközösség 
 

 

Bozsik Intézményi 

programok  

 

I,II,III,IV korcsoport 

 

 

 

Sportverseny 

  

     Péter Tibor 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi szünet: 2021.10.25. – 2020.10.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



November 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Az egy osztályban tanító 

nevelők 

tapasztalatcseréje, 

aktuális problémák 

kezelése 

 

megbeszélés november of.-k, egy osztályban 

tanító nevelők 

csoportja 

A teljes DIFER mérés 

elvégzése a jelzett 

tanulóknál, akiknél 

várhatóan az 

alapkészségek 

hangsúlyosabb 

fejlesztésére lesz szükség 

 

mérés december 10-ig Horváth Ágnes fejl. 

ped. 

Az angol nyelvi mk. és az 

alsós pedagógiai mk. 

értekezlete 

Törpsuli – regisztrációk 

kezelése 

munka 

megbeszélés 

november Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Ténai Nóra mkv. 

szaktanárok  

alsós nevelők 

 

Törpsuli I. 

Játékos iskola-előkészítő 

a kéttannyelvű képzésre 

jelentkezőknek 

Az angol nyelvi mk. és az 

alsós pedagógiai mk. 

közös programja 

iskolai program november 29. Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Ténai Nóra mkv. 

szaktanárok  

Hegyesné Csimbók 

Anita  Ténai Nóra 

alsós nevelők 

 

Fogadóórák 

 

konzultáció november 3. hete alsós nevelők 

Alsós reál munkaközösség 
 

Tankerületi versenyek 

szervezésének 

előkészítése, 

versenykiírás 

megbeszélés, 

szervezés 

2021. 11.  iskolavezetés, 

munkaközösség-

vezetők, versenyfelelős 

Nevezés a Kenguru 

matematikaversenyre 2-4-

ik évf. 

nevezés 2021. 11. matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-vezető 

 

Fogadóórás szülői 

értekezlet 3.-4.évf. 

értekezlet 2021.11. minden nevelő 

Törpsuli rendezvény, 

szervezés 

2021. november iskolavezetés, 

munkaközösség-

vezető, nevelők 

 



Alsós humán munkaközösség 
 

Egy évfolyamban humán 

területen tanító nevelők 

konzultációja 

konzultáció november  mk. vez 

a munkaközösség 

minden tagja 

 

Versenyfelhívások 

nevezések versenyekre 

 

szervezés folyamatos 

 

mk. vez. 

szaktanárok 

Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny körzeti 

fordulójának szervezése, 

lebonyolítása 

 

 

nevezés 

szervezés 

lebonyolítás 

 

2021. november  

Bátyiné Nagy Éva  

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

az alsós humán mk. 

minden tagja 

Fogadóórák a 3.-4. 

évfolyamon 

konzultáció a 

szülőkkel 

november 3.-4. hete osztályfőnökök 

osztálytanítók 

szaktanárok 

 

Felsős reál munkaközösség 
 

Nevezés a Kenguru 

Matematikaversenyre 

 

adminisztráció 11. eleje Reményi Józsefné 

Bolyai eredményhirdetés ünnepség  bejutó tanulók 

felkészítői 

 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

 

országos döntő 11. 27. bejutó tanulók 

felkészítői 

 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

iskolai fordulója 

  Reményi Józsefné, 

Kurucz Hajnalka, 

Rétfalvi Erika 

 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

alsós ped. és angol 

munkaközösségi 

értekezlet: Törpsuli 

szervezése 

értekezlet nov.2. hete angol szakos nevelők, 

alsós ped. 

munkaközösség, alsós 

ped. és angol 

mk.vezetők 

 

nevezés a Móricz 

versenyre 

nevezés nov. vége angol szakos nevelők, 

mk. vez. 

 

Törpsuli 1. : Játékos 

iskolaelőkészítő a 

kéttannyelvű képzésre 

jelentkezőknek Az angol 

nyelvi mk. és az alsós 

program nov. 29. alsós ped. és angol ny. 

mk. vez., angol szakos 

nevelők 

 



pedagógiai mk.közös 

programja 

 

Felsős humán munkaközösség 
 

november 12. Bolyai 

Anyanyelvi 

Csapatverseny 

  az iskola magyart 

tanító pedagógusai , 

koordinátor:TAZs 

 

november a Simonyi 

helyesírási verseny 

iskolai fordulója 

  a munk.vez. 

november 25. a Bolyai 

A.Cs. díjkiosztója 

  az iskola magyart 

tanító pedagógusai , 

koordinátor:TAZs 

 

a TITOK Arany János 

magyarverseny 1. 

fordulója 

  a magyartanárok, a 

nevezéseket összesíti a 

munk.vez. 

 

Szeretet Hatalma 

Alapítvány pályázata 

 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

a karácsonyi 

ünnepkörhöz kapcsolódó 

téli dekorációk készítése 

 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

 

Intézményi teremtornák 

lebonyolítás 

korcsoportonként 

I,II,III,IV korcsoport 

 

 

 

 

  

 

 

Péter Tibor 

 

Futsal IV korcsoport 

 

 

 

diákolimpia 

  

 

Péter Tibor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



December 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Városi Mikulás-napi 

rendezvényeken, adventi 

készülődésben, 

karácsonyi programokban 

részvétel 

 – rövid műsor adása 

  

városi rendezvény december  alsós nevelők 

Mikulás-nap ovisokkal 

Dráma szakkörösök 

előadása 

 

beiskolázási 

program 

december 2. Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Dolhai Zsóka, Révész 

Katalin 

drámapedagógusok 

 

Váris Mikulás-nap 

 

iskolai program december 6. of.-k 

DÖK 

 

Karácsonyi ünnepség 

 

Tanári kórus szervezése 

 

iskolai ünnepség december 3. hete A soron következő 

évfolyamos nevelők 

alsós humán mk. 

Pokol Miklós ig. 

Gyüréné Gyarmati 

Viola 

 

Alsós reál munkaközösség 
 

Mikulás szervezés 2021.12. osztályfőnökök, DÖK 

 

Tehetség Kapu 

regisztráció 

regisztráció  rendszergazda, 

munkaközösség-vezető 

 

Alsós humán munkaközösség 
 

Drámacsoportok 

bemutatkozása 

Mikulás 

iskolai rendezvény  

december 6. 

 

drámacsoportok 

vezetői: 

Dolhai Zsóka 

Révész Katalin 

 

Advent az iskolában 

Hetenkénti váltásban az 

1.-3. évfolyam tanulói 

rövid 

megemlékezés 

advent 3 hete alatt 

december Évfolyamonként egy-

egy hét 

Karácsonyi ünnepség iskolai ünnepi 

műsor 

december a 4. évfolyamon tanítók 

Városi karácsonyi 

kavalkád programjain 

való részvétel, színpadi 

bemutatkozó műsor 

 

rövid zenés 

irodalmi műsor 

 

a város által megjelölt 

napon 

 

mk. vez. 

 



Felsős reál munkaközösség 
 

Tankerületi 

Matematikaverseny 

feladatsorainak 

összeállítása 

 folyamatos Reményi Józsefné, 

Kurucz Hajnalka, 

Rétfalvi Erika 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

iskolai fordulója 

  Reményi Józsefné, 

Kurucz Hajnalka, 

Rétfalvi Erika 

 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

angol nyelvű könyvvásár rendezvény dec. 2. hete Sydney nyelvstúdió, 

mk. vez., nevelők 

 

Felsős humán munkaközösség 
 

karácsonyi műsor az 

énekkar 

közreműködésével-HA!!! 

  az alsós magyar 

munkaközösség 

a Szép Magyar Beszéd 

iskolai fordulója 

 

  a magyartanárok,  a 

munk.vez. a 

továbbjutók névsorát 

megküldi a szervező 

iskolának 

 

a szövegértési verseny 

iskolai fordulója 

 

  a magyartanárok 

Savaria országos 

történelmi verseny 

iskolai fordulója 

 

  Tercza Zsolt, Kerezsi 

Béláné, Pokol Miklós 

rajzpályázatok értékelése, 

díjazása 

iskolai kiállításszervezés, 

ünnepi műsorok 

dekorációi 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

Ovis program ( mikulás 

kupa) 

              

                dec.6 

       

      Péter Tibor 

 

Téli teremtornák 

(I,II,III,IV. ) korcsoport  

         

 

        

 

Téli szünet: 2021.12.22. – 2021.12.31. 
 



Január 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Munkaközösségi 

értekezlet - beiskolázás 

szervezése 

értekezlet január 2.hete Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

mkv.-k 

 

Törpsuli II. 

Játékos iskola-előkészítő 

a kéttannyelvű képzésre 

jelentkezőknek 

Az angol nyelvi mk. és az 

alsós pedagógiai 

mk.közös programja 

iskolai program január 17. Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Ténai Nóra mkv. 

szaktanárok  

Szürösné Hegedűs 

Tímea  

Papp Andrea 

alsós nevelők 

 

Az egy évfolyamon tanító 

nevelők szakmai 

konzultációja 

megbeszélés január mkv.-k 

egy évfolyamon tanító 

nevelők 

 

A féléves munka 

értékelése 

konferencia január 21. Iskolavezetés 

of.-k 

alsós nevelők 

 

A félévi értesítők 

kitöltése, kiadása 

Félévi statisztika 

elkészítése 

 

adminisztráció január 28-ig. of.-k 

Tájékoztató szülői 

értekezlet leendő elsősök 

szüleinek 

 

beiskolázási 

program 

január 5. hete ig. 

leendő elsős nevelők 

Alsós reál munkaközösség 
 

Félévi értékelés, 

osztályozó értekezlet 

 

értékelés, 

értekezlet 

2022.01. osztályfőnökök, 

minden nevelő 

Tankerületi 

matematikaverseny 

körzeti fordulójára való 

nevezés  

 

nevezés 2022.01.  munkaközösség-

vezetők, matematikát 

tanító nevelők 

Nevezés azAlapműveleti 

matematikaversenyre 

nevezés 2022.01. a matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-

vezetők 

 



Tehetség Kapu online 

felmérés 4.évf. 

szervezés a központilag megadott 

időpontokban 

rendszergazda, 

munkaközösség-

vezető, oszt.főnökök 

 

Törpsuli szervezés 2022.01. munkaközösség-

vezető, nevelők 

 

A Jedlik Ányos 

Fizikaverseny 

fordulójának megíratása 

szervezés 2022. 01. matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-vezető 

 

Alsós humán munkaközösség 
 

Munkaközösségi 

értekezlet 

aktuális feladatai 

(ONLINE) 

 

értekezlet január 2. hete mk. vezető 

minden 

munkaközösségi tag 

A magyar kultúra napja megemlékezés 

iskolai keretek 

között valamint 

részvétel a városi 

megemlékezésen 

 

január 22. alsós és felsős humán 

munkaközösség 

Osztályozó értekezlet értekezlet január  ig. ig.h 

osztályfőnökök 

 

Féléves munka értékelése adminisztráció január vége 

 

 

Versenyszervezési 

feladatok: körzeti verseny 

szervezése 

 

 

szervezés 

 

folyamatos 

mk. vez 

ig. ig,h –ek 

Nyelvész verseny iskolai  

forduló 

 

verseny január vége mk . vez. 

érintett tanítók 

Bérletes színházlátogatás eladás a bérletben 

meghatározott 

időpontban 

 

Dolhai Zsóka 

délutános nevelők 

Felsős reál munkaközösség 
 

Nevezés az Alapműveleti 

Matematikaversenyre 

 

adminisztráció 01. 31. Reményi Józsefné 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

 

megbeszélés 01. vége  munkaközösség tagjai 



Központi felvételi 

/előtte folyamatos 

felkészülés/ 

 

8. évfolyam 01. 22.  Kurucz Hajnalka, 

Rétfalvi Erika, 

Reményi Józsefné 

 

Osztályozó konferencia 

 

iskolai 01. 21.  

szaktanárok 

 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

Törpsuli II. Játékos 

iskolaelőkészítő a 

kéttannyelvű képzésre 

jelentkezőknek. Az angol 

nyelvi mk. és az alsós 

pedagógiai mk.közös 

programja 

 

program jan.17. alsós ped. és angol ny. 

mk. vezetők, 

foglalkozásokat tartják: 

Hegyesné Csimbók 

Anita, Ténai Nóra 

Felsős humán munkaközösség 
 

A Magyar Kultúra Napja: 

a tehetség és a kultúra 

találkozása – HA!!! 

 

  Tercza Zsolt, Pokol 

Miklós 

A Szép Magyar Beszéd 

1.fordulója 

 

  a továbbjutók 

magyartanárai 

központi felvételi a 

nyolcadikosok számára 

 

 

  a nyolcadikos 

magyartanárok 

Magyar kultúra napja – 

rajzpályázat 

 

 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

LABDARÚGÁS 

házibajnokság ( 5,6,7.8. 

évfolyam) 

 

 

  Péter Tibor 

Asztalitenisz diákolimpia  Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné, Gönczné 

Gyarmati Krisztina 

 

 

 

 

 



Február 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Bemutató órák tartása a 

leendő elsős gyerekeknek 

és szüleiknek 

beiskolázási 

program 

február 22.első 3 óra 

február 23. első 3 óra 

Gyüréné Gyarmati 

Viola 

mkv.-k 

leendő elsős nevelők 

 

Szülői értekezlet 

 

értekezlet február 3. hete of.-k 

Ovis-foci Kupa 

A testnevelési mk. és az 

alsós pedagógiai mk. 

közös programja 

 

beiskolázási 

program 

február  Péter Tibor mkv. 

Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv 

testnevelést tanító 

nevelők 

Iskolai farsang 

Az osztályok műsorral 

készülnek 

iskolai rendezvény február DÖK 

alsós nevelők 

Parkrendezés névadónk 

szobra körül 

 

 február-március Klicsu Nikolett 

Tankönyvrendelés 

előkészítése 

 

adminisztráció február végéig alsós nevelők 

Alsós reál munkaközösség 
 

Bolyai 

Természettudományi 

Csapatversenyre való 

felkészülés, a verseny 

lebonyolítása 

szervezés, 

felkészítés 

2022.02. iskolavezetés, 

versenyfelelős 

Felkészülés és részvétel a 

Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyen 

 

felkészítés és 

kíséret 

2022.02. matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-vezető 

Farsang 

 

rendezvény 2022.02. DÖK, osztályfőnökök 

A Tankerületi 

Matematikaverseny 

körzeti fordulóján való 

részvétel, a feladatlapok 

összeállítása, eljuttatása a 

rendező iskoláknak, a 

versenyző tanulók 

kísérete a versenyre 

 

nevezés, feladatlap 

összeállítása, 

szervezés, kíséret 

2022.02. munkaközösség-

vezető, 

versenyfelelősök, és 

matematikát tanító 

nevelők 

Bemutatóórák szervezése 

a beiskolázási program 

keretében 

szervezés, 

bemutatótanítás 

2022.02. leendő első osztályos 

nevelők 



Alsós humán munkaközösség 
 

Bemutató órák szervezése 

a beiskolázással 

kapcsolatosan 

 

bemutató óra február  mk. vezetők 

szervezésével a leendő 

elsős tanítók 

Tankönyvrendeléssel 

kapcsolatos feladatok 

 

adminisztráció 

egyeztetések 

február 15-28. között mk. vez 

minden tanító 

Nyelvész verseny iskolai  

és megyei forduló 

 

verseny február mk . vez. 

érintett tanítók 

Felsős reál munkaközösség 
 

Jedlik Ányos 

Fizikaverseny 

 

megyei verseny 02.vége Reményi Józsefné 

Bolyai 

Természettudományi 

Csapatverseny 

előkészítése 

 

  Molnárné Ivánkó Éva 

Bolyai  

Természettudományi 

Csapatverseny  

 

megyei verseny 02.04. munkaközösség tagjai 

Curie Kémiaverseny 

 

megyei verseny  Molnárné Ivánkó Éva, 

Nagy Norbert 

 

Tankerületi 

Matematikaverseny 

körzeti fordulója 

körzeti verseny  matematika szakos 

nevelők 

Herman Ottó 

Biológiaverseny 

 

körzeti verseny  Molnárné Ivánkó Éva 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

Az angol vizsga 

követelményeinek 

megismertetése a 

tanulókkal, folyamatos 

felkészülés a vizsgára a 8. 

évfolyammal júniusig 

 

szervezés, oktatás febr. eleje 8. évf.-on tanító 

nevelők 

Az év végi mérés 

követelményeinek 

megismertetése a 4. 

évfolyamos két tanítási 

nyelvű csoportokkal, 

folyamatos felkészülés, a 

szervezés, oktatás febr. eleje a 4. évf. két tanítási 

nyelvű csoportokban 

tanító nevelők 



szóbeli témakörök 

elsajátítása júniusig 

Pancake day szervezés, 

vetélkedő 

február Péter Tibor, angol 

szakos nevelők 

Tankerületi Angolverseny 

körzeti forduló 

feladatsorainak 

összeállítása, a feldatok 

eljuttatása az 

intézményekhez 

verseny, szervezés febr.1. hete 5. évf.: dr. Nagy Judit 

6. évf.: Ténai Nóra 

7. évf.: Hegyes Gábor, 

Hegyesné Csimbók 

Anita 

8. évf.: Papp Andrea 

London Bridge versenyre 

nevezés, iskolai forduló 

lebonyolítása, 

feladatlapok postázása 

szervezés február jelentkezők 

szaktanárai, nevezések, 

feladatlapok 

összegyűjtése: mk. vez. 

munkaközösségi 

értekezlet a Tankerületi 

Angolverseny Döntőjével 

kapcsolatban 

szervezés február nevelők, mk.vez. 

Bemutató angolóra a 

leendő elsős gyerekek 

szüleinek 

oktatás, szervezés február tanít: Kovácsné Balogh 

Melinda 

Tankerületi Angolverseny 

körzeti forduló: 

eredmények összesítése, 

intézmények értesítése az 

eredményekről 

szervezés febr. vége angol mk. vez. 

Felsős humán munkaközösség 
 

a Bendegúz Nyelvész 

magyarverseny iskolai 

fordulója 

  a magyartanárok 

a Kodály szövegértési 

verseny iskolai fordulója 

  a magyartanárok 

a szóbeli vizsgatételek 

ismertetése, kidolgozásuk 

előkészítése; folyamatos 

felkészülés egészen 

júniusig 

  a 8. évfolyamon tanító 

magyartanárok 

Farsangra készülünk – 

dekorációk készítése, 

aktuális pályázatok – 

HA!!! 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

Beiskolázási program ( 

Ovis foci kupa) 

  Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné 

Kézilabda diákolimpia   Fülöp Árpádné, 

Királyné Simon Edit 

Sítábor   Péter Tibor 



Március 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Szakmai nap - 

tanulmányút 

Óralátogatások és 

tapasztalatcsere egy 

hosszabb ideje 

kéttannyelvű képzést 

folytató általános 

iskolában 

Az angol nyelvi mk. és az 

alsós pedagógiai 

mk.közös programja 

 

iskolán kívüli 

szakmai 

rendezvény 

március Iskolavezetés 

Ténai Nóra mkv. 

Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

szaktanárok 

Minősítésre jelentkezés 

Rögzítés az informatikai 

felületen  

adminisztráció március 31-ig 

 

április 15-ig 

 

 

ig. 

 

Nőnapi megemlékezés megemlékezés március 8. of.-k 

 

Március 15. Nemzeti 

ünnep 

 

iskolai ünnepség március 15. Humán mk.-ek 

Ovis tánc és torna 

foglalkozás- 

bemutató óra 

 

beiskolázási 

program  

március  Gönczné Gyarmati 

Krisztina 

Munkaközösségi 

értekezlet  

 

értekezlet március 1. hete mkv.-k 

Alsós reál munkaközösség 
 

Versenyekre való 

nevezések lebonyolítása 

nevezés folyamatosan matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-vezető 

 

Tankerületi 

matematikaverseny 

döntőjének 

megszervezése; 

feladatlapok összeállítása; 

a verseny lebonyolítása 

 

szervezés,  2022.03. munkaközösség-

vezetők, 

versenyfelelősök,  

iskolavezetés;  

Kenguru 

matematikaverseny 

feladatlapjának 

megíratása 

 

szervezés 2022.03. matematikát tanító 

nevelők, 

munkaközösség-vezető 



Alsós humán munkaközösség 
 

Versenyszervezéssel 

kapcsolatos feladatok 

Tudásbajnokság megyei 

forduló 

 

 

egyeztetés 

szervezés 

versenykiírás szerint mk. vez. 

minden benevezett 

tanuló felkészítő 

tanítója 

Nőnap megemlékezés 

osztályszinten 

 

2022. március 8. osztályfőnökök 

Iciri –Piciri 

Varázsszínpad 

óvodások 

bemutatkozása 

2022. március Gyüréné Gyarmati 

Viola mk. vez. 

Bátyiné Nagy Éva mk. 

vez 

valamint az alsós 

pedagógiai mk. minden 

tagja 

 

Március 15. ünnepi 

műsor a felső tagozatos 

humán 

munkaközösséggel 

közösen 

iskolai ünnepi 

műsor 

 

2022. március 11. 

humán mk. vezetők 

3.-4. évfolyam tanítói 

és tanulói 

Vargáné Földesi Erika 

Hódos Józsefné 

Molnár Lajos 

Gönczné Gyarmati 

Krisztina 

 

Házi versenyek 

szavaló, verses mese- és 

prózamondó verseny 

 

házi verseny folyamatos, a 

tankerületi körzeti 

fordulókat megelőzően 

Bátyiné Nagy Éva és 

minden magyart tanító 

Tankerületi szavaló 

verseny körzeti fordulója, 

majd döntője 

 

verseny 2022. március Somogyi Rezső 

Általános Iskola 

Kisvára szervezésében 

Szülői értekezletek 

 

értekezletek 

osztályszinten 

 

március közepe-vége osztályfőnökök 

Felsős reál munkaközösség 
 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

 

aktuális feladatok 

megbeszélése 

 munkaközösség tagjai 

 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

 

megyei verseny 03.04. Kurucz Hajnalka, 

Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

 

Bolyai  

Természettudományi 

Csapatverseny 

országos döntő 03.12. bejutó tanulók 

felkészítői 



Nevezés a Bereznai Gy. 

Matematikaversenyre 

 

adminisztráció  Reményi Józsefné 

Nevezés az Éles B. 

Matematikaversenyre 

 

adminisztráció  Reményi Józsefné 

Alapműveleti 

Matematikaverseny 

előkészítése 

 

  Reményi Józsefné 

Tankerületi 

Matematikaverseny 

 

döntő 03.közepe matematika szakos 

nevelők 

Kenguru 

Matematikaverseny 

 

verseny 03.17. Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika 

 

 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

Tanulmányút: két tanítási 

nyelvű ált. iskola 

látogatása 

 

 márc. eleje alsós ped. mk. angol 

mk. 

Nevezések a tavaszi 

versenyekre:  Zelk Zoltán 

Ált. Isk. megyei, ’Kitárul 

a Világ’megyei, TIT 

megyei verseny  

  

  

 

szervezés március nevelők, nevezések 

összegyűjtése: mk.vez. 

’Kitárul a Világ’ megyei 

angolverseny 

 

felkészítés, kíséret márc. 2. hete jelentkezők szaktanárai 

Zelk Zoltán megyei 

angolverseny írásbeli 

forduló 

 

felkészítés, kíséret március jelentkezők szaktanárai 

TIT megyei angolverseny 

írásbeli forduló 

 

felkészítés, kíséret március jelentkezők szaktanárai 

Tankerületi Angolverseny 

döntőjének 

megszervezése 

 

verseny, szervezés márc. vége angol szakos nevelők, 

mk. vez. 

Felsős humán munkaközösség 
 

a Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

2.fordulója  

  a továbbjutók 

magyartanárai 



március 15. iskolai 

ünnepség – HA!!! 

 

  Dolhai Zsóka hatodik 

osztályos 

drámacsoportja 

Vári-hét 

Könyvkaland –HA!!! 

 

Anya-nyelv-csavar: 

osztályonkénti vetélkedő 

Művészeti vetélkedő 

Történelmi vetélkedő 

 

   

5.évfolyam: Karl May: 

Az Ezüst-tó kincse 

projektgazda: Tóthné 

Annuska Zsuzsanna 

6.évfolyam: Kertész 

Erzsébet: Vilma 

doktorasszony 

projektgazda: 

Berencsiné Petykó 

Mária 

7.évfolyam: Szabó 

Magda: Álarcosbál 

projektgazda: Dr. 

Korponainé Móré 

Ágnes 

8.évfolyam: Harper 

Lee:  Ne bántsátok a 

feketerigót! 

projektgazda: Ténai 

Nóra 

a munk.vez. 

Zubályné Szendrei 

Judit 

Tercza Zsolt 

 

Apáczai helyesírási 

verseny – Nyíregyháza 

 

 

  a magyartanárok 

tavaszi dekorációk , 

húsvéti rajzpályázatok 

elkészítése 

 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

Vári Hét sporteseményei   Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné, Gönczné 

Gyarmati Krisztina 

 

 

Tavasz szünet: 2021.04.13. – 2021.04.19. 

 

 

 



Április 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Az első osztályosok 

beiratkozásának 

megszervezése 

adminisztráció 

szervezés 

április 21-22. igh.-k 

Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Iciri-piciri Varázs-

színpad 

Óvodás színjátszók 

bemutatkozása 

találkozó április eleje Gyüréné Gyarmati 

Viola mkv. 

Bátyiné Nagy Éva 

mkv. 

humán mk. 

Fenntarthatósági TÉMA-

HÉT 

projekt április 25-29. Csukáné Dudics 

Gabriella mkv. 

reál tárgyakat tanító 

nevelők 

Az egy évfolyamon tanító 

nevelők szakmai 

konzultációja-

tapasztalatcsere 

megbeszélés április  mkv.-k 

 

Intézményi 

dokumentumok 

felülvizsgálatának 

előkészítése 

műhelymunka április 30-ig mkv.-k 

szakértők 

Alsós reál munkaközösség 
 

Részvétel a megyei 

versenyeken, Bereznai 

Gyula, Éles Béla, 

Alapműveleti 

matematikaversenyek, 

Tudásbajnokság.        A 

tanulók felkészítése, és 

kísérete. Az 

eredményhirdetésre 

történő utazás 

megszervezése 

 

felkészítés, kíséret, 

szervezés 

folyamatosan munkaközösség-

vezető, felkészítő 

nevelők, iskolavezetés 

A Föld napja szervezés 2022.04.22. környezetismeretet 

tanító nevelők 

Témahét: 

Környezettudatosság és 

fenntarthatóság 

 

szervezés 2022.04. osztályfőnökök, és 

környezetismeretet 

tanítók 

Alsós humán munkaközösség 
 

Házi helyesíró verseny 

szervezése 

házi verseny április  Bátyiné Nagy Éva 

minden humán 

munkaközösségi tag 



Költészet napja 

győztes szavalatok 

meghallgatása, versíró 

verseny, megzenésített 

versek hallgatása 

 

,,IDÉZETFAL” 

létrehozása 

versíró verseny 

április 11. alsós és felsős humán 

mk. minden tagja 

Tudásbajnokság megyei 

forduló 

megyei verseny április 2.-3. hete mk. vez. 

érintett nevelők 

Megyei Szövegértési 

verseny Nyíregyháza 

 

megyei verseny versenykiírás szerint Bátyiné Nagy Éva 

érintett nevelők 

Bérletes színházlátogatás színházi előadás 

megtekintése 

a bérleten megjelölt 

időben 

Dolhai Zsóka 

délutános nevelők 

Rajzverseny és kiállítás a 

húsvét témakörében 

verseny 

kiállítás 

 

április 20-ig 

Zubályné Szendrei 

Judit valamint a rajzot 

tanító nevelők 

Tankerületi Helyesíró 

verseny döntője 

 

verseny a versenykiírás szerint felkészítő nevelők 

Felsős reál munkaközösség 
 

Alapműveleti 

matematikaverseny 

 

megyei verseny 04. 06. matematika szakos 

nevelők 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny  

 

országos döntő 04.22-24. bejutó tanulók 

felkészítői 

Jedlik Ányos 

Fizikaverseny 

 

országos döntő 04. 07. bejutó tanulók 

felkészítői 

 

Bereznai Gyula 

Matematikaverseny 

 

megyei verseny 04.vége Reményi Józsefné 

Éles Béla Matematika 

Emlékverseny 

 

megyei verseny 04.vége Rétfalvi Erika 

Föld Napja 

megemlékezés 

 

videós 

megemlékezés 

04.közepe Nagy Norbert 

Fenntarthatósági Témahét  04. 24-29. Molnárné Ivánkó Éva, 

Zubályné Szendrei 

Judit, Királyné Simon 

Edit 

 

Zöldokos Kupa internetes verseny 

 

 Molnárné Ivánkó Éva 

Tankerületi 

Természetismeretiverseny 

körzeti forduló  Molnárné Ivánkó Éva, 

Zubályné Szendrei 

Judit 



4. osztályos 

képességfelmérés 

összeállítása 

matematikából 

 

 04.vége Kurucz Hajnalka 

4. osztályos 

képességfelmérés 

összeállítása 

természetismeretből 

  

 04.vége Nagy Norbert 

4. osztályos év végi 

dolgozat összeállítása 

matematikából 

  

 04.vége Hegyesné Csimbók 

Anita 

4. osztályos év végi 

dolgozat összeállítása 

természetismeretből 

 

 04.vége Királyné Simon Edit, 

Péter Tibor 

Herman Ottó 

Biológiaverseny 

 

megyei verseny  Molnárné Ivánkó Éva 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

a tavaszi versenyek 

szóbeli döntői: Zelk 

Zoltán megyei 

angolverseny, London 

Bridge Angolverseny, 

TIT megyei angolverseny 

 

felkészítés, kíséret március-április jelentkezők szaktanárai 

Felsős humán munkaközösség 
 

április 11. költészet napi 

megemlékezés 

  idézetfal 

a Bendegúz Nyelvész 

magyarverseny megyei 

fordulója 

 

  megyei szervezője az 

alsós magyar 

munkaközösség, 

segítői a felsős 

magyartanárok 

 

a Kodály szövegértési 

verseny megyei fordulója 

 

  a továbbjutók 

magyartanárai 

Testnevelés munkaközösség 
 

Tavaszi versenyek, 

dikolimpia ( Atlétika , 

labdarúgás) 

 

  Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné, Gönczné 

Gyarmati Krisztina 

 



Május 
 

Alsós pedagógiai munkaközösség 
 

Anyák napi köszöntőfal 

készítése 

 

dekoráció május 1. 

/április 25-30./ 

3-4. évfolyamos humán 

tantárgycsoportos 

nevelők 

 

Tanulmányi kirándulások 

szervezése 

 

szervezés május-június of.-k 

Intézményi 

dokumentumok, 

kéttannyelvű képzés 

programjának 

aktualizálása 

 

műhelymunka május 30-ig Iskolavezetés 

mkv.-k 

Szülői értekezlet leendő 

elsősök szüleinek 

 

értekezlet május 3. 4. hete  ig. 

Gyermeknapi programok szervezés május 4. hete DÖK 

of.-k 

Tanév végi kimeneti 

mérések 

 

mérés május 4. 5.hete minden nevelő 

 

 

Médiában megjelenés: 

iskolai honlapon, 

hivatalos  Facebook 

oldalunkon ill. a helyi 

sajtóban. Beszámoló 

rendezvényeinkről 

versenyeredményekről. 

 

PR folyamatos mkv.-k 

Alsós reál munkaközösség 
 

Részvétel a Dienes Pál 

matematikaversenyen 

szervezés, tanulói 

kíséret 

2022.05. munkaközösség-

vezetők alsó, felső reál, 

és a versenyre tanulót 

nevező pedagógus 

Gyermeknap 

 

szervezés 2022.05. DÖK 

A 4. évfolyam év végi 

felmérése az átmenet 

jegyében 

 

feladatlap 

összeállítása 

íratása 

2022.05. felsős reál 

munkaközösség 

Képességfelmérések a 

negyedik évfolyamon az 

emeltszintű képzésekre 

jelentkező tanulók részére 

 

 2022.05. felsős reál, humán 

munkaközösségek 



Tanulmányi kirándulások 

szervezése 

 

szervezés 2022.05. osztályfőnökök 

Alsós humán munkaközösség 
 

Friss Fm rádió látogatása látogatás 

ismerkedés a rádió 

munkájával 

 

május, egyeztetés osztályfőnökök 

Az egy évfolyamon tanító 

nevelők konzultációja 

(egységes mérés 

évfolyamonként) 

 

tapasztalatcsere 

konzultáció 

 

május 2.-3. hete minden tanító 

A 4. évfolyam év végi 

felmérése a felsős humán 

munkaközösséggel 

közösen 

-átmenet- 

 

 

mérés május vége Bátyiné Nagy Éva 

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

Képességfelmérés a 4. 

évfolyamon a humán 

emeltszintű képzésre 

jelentkező tanulók 

számára a felsős humán 

munkaközösséggel 

közösen 

 

mérés május vége Bátyiné Nagy Éva 

Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

Tanulmányi kirándulás 

szervezése 

 

szervezés 

kirándulás 

egész hónapban osztályfőnökök 

Könyvtár –és 

múzeumlátogatás 

 

 folyamatosan magyart tanítók 

Gyermeknap 

 

egész napos 

iskolai rendezvény 

 

május utolsó hete DÖK 

Bérletes színházlátogatás előadás  Dolhai Zsóka 

délutános nevelők 

 

Felsős reál munkaközösség 
 

Dienes Pál 

Matematikaverseny 

 

megyei verseny 05.eleje Rétfalvi Erika 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

 

az aktuális 

feladatok 

megbeszélése 

 

05.eleje a munkaközösség tagjai 



Alapműveleti 

Matematikaverseny 

 

országos döntő 05. 07. bejutó tanulók 

felkészítői 

 

Katasztrófavédelmi 

verseny 

 

verseny  Nagy Norbert 

Elsősegély verseny 

 

verseny  Nagy Norbert 

Tankerületi 

Természetismeretiverseny 

döntő 

  Molnárné Ivánkó Éva, 

Zubályné Szendrei 

Judit 

 

Képességfelmérés 

emeltszintű matematika 

képzésre 

 

4. osztály  Reményi Józsefné, 

Kurucz Hajnalka 

Képességfelmérés 

emeltszintű reál képzésre 

 

4. osztály  Nagy Norbert 

4. évfolyam év végi 

felmérése matematikából 

 

4. osztály  Reményi Józsefné, 

Rétfalvi Erika, Kurucz 

Hajnalka 

 

4. évfolyam év végi 

felmérése 

természetismeretből 

 

4. osztály  Királyné Simon Edit, 

Péter Tibor, Zubályné 

Szendrei Judit 

Kompetenciamérés 

 

6. és 8. osztály 05.26. osztályfőnökök, 

matematika és reál  

szakos nevelők 

 

8. osztály év végi vizsga 

feladatsorának 

összeállítása 

matematikából 

 

  Reményi Józsefné 

Herman Ottó 

Biológiaverseny 

 

országos verseny  Molnárné Ivánkó Éva 

Angol nyelvi munkaközösség 
 

Idegen nyelvi mérés a 6. 

és 8. évfolyamokon, a 6. 

évfolyamos feladatsor a 

kéttannyelvű 4. évfolyam 

írásbeli vizsgája 

 

szervezés 6. évfolyam: május 18-

31. 

8. évfolyam: május 4-

17. 

intézményvezetés, 

mk.vez. 

Az idegen nyelvi mérés 

feladatainak javítása, 

eredmények regisztrálása 

javítás, 

adminisztráció 

máj. 20-21. 4. (két tannyelvű) 6. és 

8. évfolyamokon tanító 

angol szakos nevelők 



Tea Party: bemutató órák 

a két tanítási nyelvű 

képzésben résztvevő 1. és 

2. évf.-os gyerekek 

szüleinek 

rendezvény máj. vége 1. évf: Kovácsné 

Balogh 

Melinda, 

Hegyesné 

Csimbók Anita, 

2. évf.: 

Hegyesné 

Csimbók Anita, 

Ténai Nóra 

 

 

Felsős humán munkaközösség 
 

év végi felmérések a 

negyedik évfolyamban 

 

 

  az alsós magyarosok és 

a felsős munk.vez. 

országos 

kompetenciamérés 

szövegértésből a 6. és a 8. 

évfolyamon 

 

 

  az adott osztályban 

tanító magyartanárok 

és az osztályfőnökök 

Családi Nap 

rendezvényeibe 

bekapcsolódunk 

 

  Zubályné Szendrei 

Judit 

Testnevelés munkaközösség 
 

Diáknap sporteseményei   Péter Tibor, Királyné 

Simon Edit, Fülöp 

Árpádné, Gönczné 

Gyarmati Krisztina 

 

 

GRASSROOTS 

FESZTIVÁL, BOZSIK 

INTÉZMÉNYI 

PROGRAM 

TANÉVZÁRÓ  

FESZTIVÁL!!! 

 

 

   

 

PÉTER TIBOR 

Nyári táborok szervezése. 

Úszótábor, Focitábor. 

Kenutábor. 

 

 

 

 

  Péter Tibor 



Június 
 

Munkaértekezlet 

 

értekezlet 2022.06.01. Pokol Miklós ig. 

Nyári táborok szervezése. 

Úszótábor, Focitábor. 

Kenutábor szervezése 

 

szervezés június eleje Péter Tibor 

Dicsőségfal aktualizálás 

fotók kihelyezése 

 

május vége  

Az éves munka értékelése 

Év végi kimeneti mérések 

a szokásos módon 

mérések 

mérési 

eredmények 

összesítése, 

leadása 

 

május vége-június első 

hete 

munkaközösségvezetők 

Osztályozó értekezlet 

 

 

értekezlet 2022. június  Pokol Miklós ig. 

Az éves munka értékelése 

 

 

értékelés június vége Pokol Miklós ig. 

Év végi jutalmazások 

 

 

értékelés június közepe minden nevelő 

Az éves munka értékelése 

Osztályozó konferencia 

konferencia június 15. Iskolavezetés 

of.-k 

alsós nevelők 

 

A bizonyítványok, 

dokumentumok kitöltése, 

nyomtatása. 

Év végi statisztika 

elkészítése 

Oklevelek, 

jutalomkönyvek, kupák, 

díjak előkészítése 

 

adminisztráció június 15-22. of.-k 

Nyári táborok szervezése 

(bekapcsolódva a 

Nemzeti Táboroztatási 

Programba) 

 

 

 

szervezés június táboroztató nevelők 

 

Éves beszámolók  

 

 

adminisztráció július 30-ig ig.; ig-h-k.; mkv.-k 



8. évfolyam év végi 

vizsgája 
 

 

felkészítés, 

szervezés 

jún. 1. hete nevelők 

A bankett, a ballagás és 

évzáró ünnepség versei, 

búcsúszövegei 

 

 

rendezvény június 2. hete a 8. évfolyamon tanító 

magyartanárok és az 

osztályfőnökök 

 

Osztályozó értekezlet 

 

 

értekezlet utolsó tanítási nap 

 

Pokol Miklós ig. 

Ballagás 

 

 

rendezvény 2022.06.18. Pokol Miklós ig. 

Tanévzáró Ünnepség 

 

 

rendezvény 2021.06.19. Pokol Miklós ig. 

Tanév végi 

adminisztráció 

 

 

szervezés június Pokol Miklós ig. 

Tanévzáró értekezlet 

 

 

értekezlet 2021.06.24. Pokol Miklós ig. 

Nyári karbantartás 

megszervezése 

 

 

szervezés június Pokol Miklós ig. 

Július 
 

Nyári táborok szervezése 

 

 

szervezés július érintett pedagógusok 

Augusztus 
 

Nyári táborok szervezése 

 

 

szervezés augusztus érintett pedagógusok 

Alakuló értekezlet 

 

 

értekezlet 2022.08.22. Pokol Miklós 

 

Tanévnyitó értekezlet 

 

 

értekezlet 2021.08.30. Pokol Miklós 

 

 

 

 

 



Diákönkormányzat 2021/22. munkaterve Vári Emil Általános Iskola 
 

Feladat Jellege Időpontja Felelős 

Szeptember 
 

Osztálytermek 

díszítése alsó és felső 

tagozaton 

 

Iskola környezetének 

szépítése, megóvása 

egész szeptember Osztályfőnökök 

Takács Lajos emlék 

gyalogtúra 

felsősöknek 

Természetjárás 1 

napos 

09.23 DÖK vezetők 

Diák közgyűlés 

 

 

Alakuló ülés 09.26. Nagy Norbert DÖK vezető 

Magyar népmese 

napja 

Jelmez bemutató 09.30 Bátyiné Nagy Éva 

Borkóné Csernyi Gabriella 

Tulipán Tünde 

Október 
 

Diák közgyűlés 

 

 

 

Havi feladatok 

megbeszélése, 

megszervezése 

10.05. DÖK vezetők 

Fecske és gólyaavató Faültetés nyakkendő 

átadás, feladatok 

10.18. DÖK vezetők, elsős és 

ötödikes osztályfőnökök 

Jótékonysági 

sulidiscó 

Diákok 

kikapcsolódása, 

jótékonysági céllal 

10.hó vagy 11 hó DÖK vezető 

Halloween day-be 

bekapcsolódás felső 

tagozaton 

Beöltözés, sütivásár 10.vége DÖK vezetők, 

osztályfőnökök 

November 

Diák közgyűlés Novemberi feladatok 

megbeszélése 

11.02. DÖK vezetők 

Retro BULI 

készülődése 

A hagyományos 

szülők retro buli 

szervezésében való 

részvétel 

??? DÖK vezető, iskola vezetése 

Madárfigyelő, 

madáretető 

alsósoknak 

Madáretetők 

kihelyezése, 

folyamatos ellátása 

eleséggel 

november utolsó 

hete 

Dolhai Zsóka, 

osztályfőnökök 

December 

Adventi 

gyertyagyújtás 

Adventi gyertyák 

meggyújtása közösen 

12 hó DÖK vezetők, 

osztályfőnökök 

Diák közgyűlés Decemberi feladatok 

megbeszélése 

12.02. DÖK vezetők 

DÖK Mikulás Mikulás osztályjárás 12.06. DÖK vezetők 



 

 

Teadélután Diákok kötetlen 

beszélgetése iskola 

vezetéssel 

pedagógusokkal 

december utolsó 

hetének egy 

napján 

DÖK vezetők 

Karácsonyi műsor Hagyományos 

karácsonyi műsorunk 

főpróbáján való 

részvétel 

12.20. Osztályfőnökök 

Január 

Diák közgyűlés Féléves munka 

értékelése 

01.06. DÖK vezetők 

Osztálykorcsolyázás Osztályok délelőtti 

korcsolyázása 

Kisvárdán lehetőség 

szerint 

Lehetőség szerint Osztályfőnökök 

Február 

Diák közgyűlés Februári feladatok 

megbeszélése 

02.04. DÖK vezetők 

Alsós farsang Osztályok 

télbúcsúztatója vicces 

jelmezekkel, 

produkciókkal 

02.?. DÖK vezetők alsós 

osztályfőnökök 

Felsős farsang Osztályok 

télbúcsúztatója vicces 

jelmezekkel, 

produkciókkal 

02.?. DÖK vezetők felsős 

osztályfőnökök 

Sulidiscó Zenés, táncos 

kikapcsolódás a 

diákoknak 

02.?. DÖK vezetők, 

osztályfőnökök 

Sítábor Téli egy hetes 

kikapcsolódás 

Lengyelországba 

február utolsó hete Péter Tibor 

Március 
Diák közgyűlés Márciusi feladatok 

egyeztetése 

03.04. DÖK vezetők 

Tavaszváró Húsvéti 

hagyományőrző 

programok 

 Dolhai Zsóka 

Borkóné Csernyi Gabriella 

 

Nőnapi dekoráció Bejárat díszítésé 

nőnapra 

03.08. DÖK vezetők 

Biciklitúra  A víz világnapja 

alkalmából  

03.22. DÖK vezetők 

Április 

Diák közgyűlés Áprilisi feladatok 

egyeztetése 

04.08. DÖK vezetők 



Kiállítás (Föld 

napja) 

Kiállítás a Föld napja 

alkalmából (képek, 

rajzok, fotók) 

04.15. Dolhai Zsóka 

Zubály Judit 

Tavaszi sulitúra 

 

Természetjárás a 

hegyekbe 

04.29. DÖK vezetők 

 

 

Május 

Gyermeknap 

előkészítése 

megszervezése 

Diák közgyűlés 05.06. Dolhai Zsóka 

Borkóné Csernyi Gabriella 

Nagy Norbert 

Madarak és fák 

napja 

Varázsold szebbé a 

környezetedet 

(szemétgyűjtés, 

virágültetés) 

 

05.10. Dolhai Zsóka 

Borkóné Csernyi Gabriella 

 

Gyereknap Diákönkormányzati 

programok játékos 

versenyek 

05.27. Dolhai Zsóka alsós 

Nagy Norbert felsős 

programok 

Nyári Táborok 

szervezése 

Diák közgyűlés május vége Erzsébet-tábor (Tulipán 

Tünde) 

Kenutábor (Péter Tibor, 

Tercza Zsolt) 

Angol tábor Ténai Nóra, Papp 

Andrea 

Június 
Diák közgyűlés Az éves munka 

értékelése 

06.02. DÖK vezetők 

Jutalom kirándulás Buszos kirándulás a 

kimagasló 

eredményeket elérő 

tanulóknak 

május vége, június 

eleje 

Iskola vezetése, DÖK 

vezetők 

Tanulmányi kupák 

díjazása 

Évzáró alkalmával díj 

átadás a kupa 

győzteseinek 

06.15. Iskola vezetése, DÖK 

vezetők 

Napsugár díj 

kiosztása 

Évzáró alkalmával díj 

átadás díjazottoknak 

06.15. Iskola vezetése, DÖK 

vezetők 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. A Vári Emil Általános Iskola pedagógusainak és közalkalmazottainak 

egyéb megbízatásai 
 

 

Sorszám 

 

Név 

 

Egyéb megbízás 

 

1. 

Dr. Korponainé Móré 

Ágnes 

KRÉTA ,  

KIR ,  

Statisztika 

2. 

Tercza Zsolt 

 

KRÉTA 

KIR 

 

3. 
Lakatosné Gyárfás Anna tagintézmény irányítása 

 

4. 

Fekete Judit KIR , 

Leltározás , 

Irattározás 

 

5. 

Rusznák Ágnes KIR ,  

Irattározás 

Iskolai tanulónyilvántartás 

 

6. 
Gyüréné Gyarmati Viloa  

 

Beiskolázás 

 

7. 

Pokol Miklós Továbbtanulás,   

Statisztika                     

Versenyfelelős 

 

8. 
Reményi Józsefné 

 

Emelt színtű matematika oktatás 

 

9. 
Ténai Nóra 

 

Kéttanyelvű képzés 

 

10. 

Pappa Andrea Nyelvvizsgaközpont                

Határtalanul program 

 

11. 
Gönczné Gyarmati 

Krisztina 

Művészetoktatás 

 

12. 
Lukácsné Tulipán Tünde 

 

Erzsébet-táborok 

 

13. 
Kurucz Hajnalka Kompetenciamérés kiértékelése 

 

14. 
Ivánkóné Harcsa Julianna Önértékelés, pedagógus minősítés feladatai 

 

15. 

 

Vargáné Földesi Erika 

 

Önértékelés, pedagógus minősítés feladatai, 

magántanulók 

 

16. 
Dolhai Gábor Digitális kompetencia 

Honlap 



17. 

Nagy Norbert Facebook             

Tankönyv felelős     

Média                              

Útravaló pályázat 

18. 
Hegyes Gábor 

 

Stúdiótechnika 

 

19. 
Péter Tibor  

 

Iskolai sportélet 

 

20. 
Nagy Krisztina 

 

Nyilatkozatok 

 

21. 
Horváth Ágnes 

 

SNI, BTMN 

 

22. 

Krajnyik Krisztina Ebéd nyilvántartás              

 

23. 
Zubályné Szendrei Judit 

 

Dekorációért felelős 

 

24. 
Bátyiné Nagy Éva 

 

Protokoll felelős 

 

25. 

Berencsiné Petykó Mária 

Rita 

 

Könyvtár felelős 

 

26. 
Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

Filharmónia 

 

27. 
Dolhai Zsóka 

 

Színházlátogatás 

 

28. 
Hornyák-Sipos Melinda 

 

Tehetségpont 

 

29. 
Eszterhai József 

 

Szabadidő fejlesztése 

 

30. 
Klicsu Nikoletta 

 

Udvar fejlesztése 

 

31. 
Molnárné Ivánkó Éva 

 

Ifjúságvédelmi feladatok 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Az iskolavezetés munkaprogramja és ütemterve 

 
Augusztus 

1. A tantárgyfelosztás elkészítése 

 Felelős: igazgató, igh-k Határidő: augusztus 31. 

                           

2. Munkaerő-gazdálkodás teendők: a szükséges személyi állomány biztosítása, kinevezések  

 Felelős: igazgató                                            Határidő: augusztus 31. 

 

3.  A javító-,  osztályozóvizsgák előkészítése, lebonyolítása  

 Felelős: minden érintett pedagógus, igh-k  Határidő: augusztus 31. 

   

4.  Tanévnyitó értekezlet. A tanév fő feladatainak, a munkaprogramnak és az ütemtervnek a 

meghatározása a tantestülettel 

 Felelős: igazgató                                          Határidő: augusztus 31.        

 

Szeptember 
1.   Az első osztályos szülői értekezletek előkészítése, megtartása  

 Felelős: igazgató, alsós igh.                                          Határidő:szeptember 21. 

 

2.  Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása 

 Felelős: igazgató, igh-k                                           Határidő:szeptember 20. 

 

3.  Az órarend elkészítése 

 Felelős: igazgató-helyettesek                         Határidő:szeptember 02. 

 

6. Személyi és pedagógiai feladatok változása, átsorolások ellenőrzése 

 Felelős: igazgató                                            Határidő:szeptember 05. 

 

7.  Az ingyenes tankönyvellátáshoz beadott kérelmek elbírálása. Tankönyvosztás  

 Felelős: tankönyvfelelős                                                Határidő:szeptember 10. 

 

9.   A 2021/2022-es tanév munkatervének elkészítése 

 Felelős: igazgató                                             Határidő:szeptember 15. 

 

10.  Szakkörök szervezése 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                          Határidő:szeptember 10. 

 

11.  1-8. osztályos szülői értekezlet megtartása 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                          Határidő:szeptember 30. 

 

12. A munkaközösségek éves munkatervének leadása 

 Felelős: igazgató, mkv-k                                             Határidő:szeptember 13. 

 

13. Tanmenetek elkészítése, jóváhagyatása az igazgatóval 

 Felelős: minden nevelő, mkv-k                                    Határidő:szeptember 15. 

 

14. Tanuló-nyilvántartásának felülvizsgálata, módosítása 

 Felelős: igazgató                                              Határidő:szeptember 30. 

 

 



17. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megbeszélése. A HH, HHH tanulók nyilvántartása 

 Felelős: igazgató                                                             Határidő:szeptember 15. 

 

Október 
1.  A tanulók továbbtanulási lehetőségeinek előkészítése, a szülők folyamatos tájékoztatása  

 Felelős: 8.-os osztályfőnökök                       Határidő: október 01. 

 

2.  A tanév eleji statisztika és jelentés elkészítése 

 Felelős: igazgató, igh-k                                              Határidő: október 15. 

 

November 
1. Pályaválasztási szülői értekezlet megszervezése a 7-8. évfolyamokon 

 Felelős: felsős igazgatóhelyettes   Határidő: november 15 

. 

2.Intézkedési és fejlesztési terv – aktuális felülvizsgálat 

 Felelős:ig.helyettesek, mkv-vezetők Határidő:november 20. 

 

3.Nevelési értekezlet 

 Felelős: igazgató Határidő:november 22. 

 

December 
1.  Téli szüneti munkabeosztás megszervezése 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                       Határidő: december 15. 

 

2.  Szabadságolások, anyasági napok kiadása 

 Felelős: igazgató                                           Határidő: december 22. 

 

Január 
1.  A munkaközösség-vezetők félévi beszámolójának elkészítése 

 Felelős: igazgató                                               Határidő: január 31. 

 

2.  A félévi osztályozó értekezlet megtartása 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                            Határidő: január 25. 

 

3.  A szülők írásbeli tájékoztatása a félévi eredményekről 

 Felelős: igazgató, osztályfőnökök Határidő: január 31. 

 

4.Intézkedési és fejlesztési terv – aktuális felülvizsgálat 

 Felelős:ig.helyettesek, mkv-vezetők Határidő:január 31. 

 

Február 
1.  Szülői értekezletek megtartása 

 Felelős: igazgató, igh-k, oszt.f-k                            Határidő: február 20. 

 

2.  Félévi beszámoló és értékelés megtartása 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                   Határidő: február 15. 

 

3.  A továbbtanulás lebonyolítása 

 Felelős: igazgatóhelyettes, 8.-os o.f.                       Határidő: február 25. 

 

 



Március 
1. Törpsuli 

 Felelős: alsós igazgatóhelyettes Határidő: március  

 

Április 
1. Nevelési értekezlet 

 Felelős: igazgató Határidő: április 15.  

 

2.Beiratkozás előkészítése, lebonyolítása 

 Felelős: igazgató, igh.-k Határidő: április 30. 

  

3.Intézkedési és fejlesztési terv – aktuális felülvizsgálat 

 Felelős:ig.helyettesek, mkv-vezetők Határidő:április 30. 

 

Május 
1.Célnyelvi mérés lebonyolítása 

 Felelős: igazgató Határidő: május 13. 

 

3.OKÉV mérés lebonyolítása 

 Felelős: igazgató Határidő: május 27. 

 

4.  Nyári szüneti beosztások, szabadságolások tervének elkészítése 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                            Határidő: május 31. 

 

5. Szaktárgyi eredmények felmérése, értékelése  

 Felelős: igazgató                                            Határidő: május 31. 

 

6. A tanulmányi kirándulás lebonyolítása 

 Felelős: osztályfőnökök, ig.helyettesek Határidő: május 30. 

 

Június 
1.Intézkedési és fejlesztési terv – aktuális felülvizsgálat 

 Felelős:ig.helyettesek, mkv-vezetők Határidő:június 18. 

 

2.  Anyaggyűjtés az év végi beszámolóhoz és értékeléshez. 

 Felelős: igazgatóhelyettesek                          Határidő: június 20. 

 

3.  Bizonyítványok, oklevelek, jutalomkönyvek megírása, kiosztása 

 Felelős: osztályfőnökök, igh.-k                                 Határidő: június  

 

4. A tanév dokumentumainak összegyűjtése, lezárása, ellenőrzése, irattárba helyezése 

 Felelős: igazgatóhelyettesek, isk.titkár                        Határidő: június 30. 

 

5. A javító - vagy osztályozóvizsgára kötelezett tanulók szüleinek tájékoztatása 

 Felelős: igazgatóhelyettesek, oszt.főnökök                  Határidő: június 30. 

 

6. Szabadságengedélyek kiadása 

 Felelős: igazgató                                            Határidő: június 30. 

 

 

 



4.5. Belső ellenőrzési terv 
 

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai 

- Biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

- az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

- feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei 

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult 

- az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

- az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot 

készíteni; 

- az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; 

- az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles 

- az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

- az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

- az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

- hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 

a. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban 

észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző 

közvetlen feletteséhez. 



 

b. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel 

összefüggő kéréseit teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal 

megszüntetni. 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik 

 Igazgató: 

- ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

- ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és 

ügyviteli és technikai jellegű munkáját; 

- ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

- összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves 

ellenőrzési tervet; 

- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése 

felett. 

 Igazgatóhelyettesek: 

- folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és 

ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

- a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 



- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és 

eredményességét; 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 Munkaközösség-vezetők: 

- folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó 

pedagógusok nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi 

eredménymérésekkel). 

1. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

2. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 

belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató 

a felelős. 

3. Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, 

belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az iskola igazgatója számára 

bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét 

illetően. 

4. A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó 

tevékenység, melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és 

eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében 

rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 

intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és irányítási eljárásainak 

eredményességét. 

5. Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett 

minta alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik. 

A pedagógiai (nevelő-oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai 

- biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

- segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

- az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 



A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettesek, 

- munkaközösség-vezetők 

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 

- a pedagógusok munkafegyelme, 

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

- a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása 

a tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (A tanítási 

órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Önértékelési terv 

 
A 2021-2022. tanévben a következő pedagógusok vesznek részt a pedagógus önértékelésben: 

 

 

sorszám 

 

Név 

 

Látogat 

 

Minősí- 

tésben 

részt-

vevő 

(időpont) 

Pedagógia

i-szakmai 

ellenőrzés-

ben 

résztvevő 

(időpont) 

 

Önértéke-

lésre a 

vezető 

kijelölte 

 

Látogatási 

időpont 

1. Csikós Mónika    X  

2. Dolhai Zsóka    X  

3. Eszterhai József    X  

4. Fülöp Árpádné    X  

5. Major Attiláné    X  

6. Klicsu Nikoletta    X  

7. Kerezsi Béláné    X  

8. Hegyesné Csimbók 

Anita 

   X  

9. Terjékné Durucz 

Zsuzsanna 

   X  

10. Gyüréné Gyarmati 

Viola 

   X  

11. Nagy Katalin    X  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



4.7. Pedagógus továbbképzési terv 

 

2021/2022. nevelési év 

 (Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése matemetikai kompetenciák fejlesztése, dislexia, 

disgrafia;) 

 
Továbbképzés 

időtartama 

Továbbképzés megnevezése Kompetencia, tantárgy Munkaközösség /fő 

megjegyzés 

120 óra - matematikai kompetenciák 

- idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése  

- mérés, értékelés 

matematikai kompetencia 

idegen nyelvi kompetencia 

felsős reál 

angol nyelvi mk 

90 óra - dislexia, disgrafia  gyógypedagógiai mk 

60 óra - anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

- lemorzsolódás csökkentése 

- idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 

- mérés-értékelés 

anyanyelvi kompetencia 

 

 

anyanyelvi kompetencia 

felsős humán mk 

 

felsős humán mk 

angol nyelvi mk 

30 óra - természettudományos kompetenciák 

fejlesztése 

- tanulás tanítása 

- tehetségek felismerése 

- digitális kompetenciák fejlesztése 

- testi és lelki egészség 

természettudományos 

kompetencia 

 

 

 

 

digitális kompetencia 

 

30 óra - élménypedagógia a gyakorlatban  minden munkaközösség 

30 óra - korszerű pedagógiai módszerek  minden munkaközösség 

30 óra - digitális kompetenciák fejlesztése digitális kompetencia minden munkaközösség 

 



 

Beiskolázási terv a 2021/2022-es nevelési évre:                                 
Ikt.sz……………… 

S
o
rs

zá
m

 

A 

továbbképzésben 

részt vevő neve 

A 

továbbképzésben 

részt vevő 

munkaköre 

Pedagógus-

továbbképzés 

megnevezése 

A 

továbbképzés 

akkreditációs 

száma 

A továbbképzés ideje 

 

 

Távollét ideje 

Hetente/havonta 

Helyettesítés 

szükségessége 

 

Kezdete Várható 

befejezése 

 

igen/nem 

1. Kovácsné Gyurkó 

Éva 

 

gyógypedagógus dislexia, 

disgrafia 

 2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

2. Dr. Korponainé 

Móré Ágnes 

tanár KRÉTA  2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

3. Gönczné 

Gyarmati 

Krisztina 

tanár a tervezés és 

tanulás értékelés 

új megoldásai 

minőségi iskolai 

testnevelésben 

 2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

4. Hornyák Sipos 

Melinda 

 

tanító tanulás tanítása  2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

5. Hegyes Gábor 

 

tanár digitális 

kompetenciák 

 2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

6. Hegyesné 

Csimbók Anita 

tanár digitális 

kompetenciák 

 2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

7. Dobrai-Molnár 

Henriett 

tanító digitális 

kompetenciák 

 2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 



 

8. Tóthné Annuska 

Zsuzsanna 

 

tanár anyanyelvi 

kompetenciák 

 2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

9.  Vargáné Földesi 

Erika 

tanító tehetségek 

felismerése 

 2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

10. Iskiné Takács 

Katalin 

gyógypedagógus dislexia, disgrfia  2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

11. Simon Noémi gyógypedagógus dislexia, disgrfia  2020.10.15. 2023.07.31. nem releváns nem 

12. Csikós Mónika tanító digitális 

kompetencia 

 2020.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

13. Berencsiné 

Petykó Mária 

tanár anyanyelvi 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

14. Reményi Józsefné tanár matematikai 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

15. Szűrösné 

Hegedűs Tímea 

tanító idegen nyelvi 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

16. Ténai Nóra tanár idegen nyelvi 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

17. Lakatosné 

Gyárfás Anna 

tanító dislexia, 

disgrafia 

 2018.10.15. 2022.07.31. nem releváns nem 

18. Pokol Miklós tanár mérés, értékelés 

 

 2021.10.01. 2022.06.30. nem releváns nem 



19. Hódos Józsefné tanító digitális 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

20. Papp Andrea tanár digitális 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

21. Tercza Zsolt tanár digitális 

kompetenciák 

fejlesztése 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

22. Vécsiné Kótis 

Eleonóra 

tanító iskolai 

motíváció 

elmélete és 

gyakorlata 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

23. Zubályné 

Szendrei Judit 

tanár iskolai 

motíváció 

elmélete és 

gyakorlata 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

24. Csákiné Tóth 

Klára 

tanár mentálhigiéné 

prevenció 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 

25. Kerekesné Gróza 

Melinda 

tanár mentálhigiéné 

prevenció 

 2018.10.15. 2022.06.30. nem releváns nem 



4.8. Óralátogatási terv 

 

Ssz pedagógus neve 
az oklevelet kiállító 

intézmény neve 

iskolai 

végzettsége 

(főiskola/egyet

em) 

szakképesítése 

(valamennyi, oklevéllel 

igazolt szakképesítés 

felsorolása az iskolai 

végzettség szerinti 

bontásban) 

tanított 

tantárgy 

Óralátogatás 

időpontja/ 

óralátogatást 

végző  

Tantárgy  

1. Fülöp Árpádné 

   

 

  

  

     

2 Bátyiné Nagy Éva 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

tanító, ének-zene 

szakkollégiumi képzés 
tanító     

3 
Berencsiné Petykó 

Mária 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

magyar-orosz szakos 

általános iskolai tanár 

magyar 

nyelv- és 

irodalom 

    

4 Klicsu Nikoletta         

5 
Borkóné Csernyi 

Gabriella 

Nyíregyházi Főiskola 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 

jogutódintézmény 

főiskola 

tanító/magyar nyelv és 

irodalom 

műveltségterület 

tanító     

6 
Csukáné Dudics 

Gabriella 

Debreceni 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 

általános iskolai 

tanító/könyvtár 

szakkollégiumi képzés 

tanító 

  

  

Debreceni 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 
matematika műveltségi 

terület 
  

7 
Dobrai- Molnár 

Henriett 

Miskolci Egyetem 

Comenius 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 

tanító/magyar nyelv és 

irodalom 

műveltségterület 

tanító     

8 Dolhai Gábor 

Nyíregyházi Főiskola  mesterfokozat 
okleveles informatika 

tanár/mesterfokozat 
informatika, 

technika 

  

  

Nyíregyházi Főiskola mesterfokozat 
okleveles környezettan-

tanár 
  



Nyíregyházi Főiskola főiskola 
számítástechnika-

technika szakos tanár 
  

9 Dolhai Zsóka 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

okleveles általános iskolai 

tanár/főiskola 
tanító 

  

  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola drámapedagógia   

10 
Dr. Korponainé 

Móré Ágnes 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

általános iskolai tanító és 

általános iskolai magyar 

szakos tanár  

magyar 

nyelv- és 

irodalom 

  

  
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola drámapedagógia   

Budapesti Műszaki 

és Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 
  

11 Eszterhai József 

Budapesti 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 

általános iskolai tanító, 

rajz szakkollégiumi 

képzés/főiskola 

tanító     

12 
Gönczné Gyarmati 

Krisztina 

Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

pedagógia szakos 

nevelőtanár 

napközis 

nevelő 

  

  Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
főiskola tánc-és drámapedagógia   

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető 

  



13 Kerezsi Béláné 

   

 

  

  

     

14 
Gyüréné Gyarmati 

Viola 

Apáczai Csere János 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 

általános iskolai tanító, 

könyvtár szakkollégiumi 

képzés  

tanító 

  

  

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

közoktatási vezető és 

pedagógus 

szakvizsga/felsőfokú 

szakképzettség 

  

15 Hegyes Gábor 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola angol nyelvtanár/főiskola  

angol 

  

  

Budapesti Gazdasági 

Főiskola 
főiskola 

közgazdász, vengéglátó 

és szálloda szak 
  

16 Hódos Józsefné 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola tanító 

tanító 

  

  

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető 

  

17 
Hornyák- Sipos 

Melinda 

Kölcsey Ferenc 

Református 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 
általános iskolai tanító 

magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen 

tanító 

 

  

18 
Horváth Ágnes 

Katalin 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

biológia-földrajz szakos 

általános iskolai 

tanár/főiskola 

napközis 

nevelő, 

fejlesztő 

pedagógus 

    



Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola  drámapedagógia   

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 

felsőfokú 

szakképzettség 
fejlesztő pedagógus   

19 
Ivánkóné Harcsa 

Julianna 

Nyíregyházi Főiskola mesterfokozat 

okleveles család- és 

gyermekvédő 

tanár/mesterfokozat 

tanító 

  

  Comenius 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola általános iskolai tanító   

Nyíregyházi Főiskola 
felsőfokú 

szakképzettség 
szakvizsgázott pedagógus   

20 Király Judit 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

magyar-orosz szakos 

általános iskolai tanár 

angol, 

magyar 

nyelv- és 

irodalom 

  
  

Nyíregyházi Főiskola főiskola angol nyelvtanár   

21 
Királyné Simon 

Edit 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

biológia-testnevelés 

szakos általános iskolai 

tanár testnevelés, 

természetism

eret 

  

  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola számítástechnika szak   

22 
Kovácsné Bencze 

Valéria 

Nyíregyházi Főiskola mesterfokozat 
okleveles család-és 

gyermekvédő tanár 

tanító 

  

  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola általános iskolai tanító   

Nyíregyházi Főiskola 
felsőfokú 

szakképzettség  
szakvizsgázott pedagógus   



23 Major Attiláné 

   

 

  

  

     

24 Kurucz Hajnalka 

Nyíregyházi Főiskola 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 

jogutódintézmény 

főiskola 
számítástechnika szakos 

tanár 

matematika 

  

  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

matematika-testnevelés 

szakos tanár 
  

25 
Lukácsné Tulipán 

Tünde 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola általános iskolai tanító 

vizuális nevelés 

műveltségi területen 
tanító 

  
  

Nyíregyházi 

Egyetem 
  szakvizsgázott befogadó 

nevelést folytató 

pedagógus   

26 
Makayné Gonda 

Erika 

Debreceni Egyetem egyetem 
magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

gyes 

  

  
Kölcsey Ferenc 

Református 

Tanítóképző 

Főiskola 

főiskola 

tanító (ember és 

társadalom műveltség 

terület) 

  

27 Molnár Lajos 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

általános iskolai tanító, 

rajz és könyvtár 

szakkollégium 

képzés/főiskola 

tanító     

28 
Molnárné Ivánkó 

Éva 

Debreceni Egyetem egyetem biológia szakos tanár 

természetism

eret, kémia 

  

  Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 
főiskola 

biológia-kémia szakos 

általános iskolai tanár 
  

Debreceni Egyetem mesterfokozat okleveles kémia tanár   



Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető 

  

29          

30 Nagy Katalin 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola 

általános iskolai tanító, 

rajz szakkollégiumi 

képzés/főiskola, 

számítástechnika/főiskola 
tanító 

  
  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola számítástechnika   

31 Nagy Norbert Ungári Nemzeti 

Tudományegyetem egyetem 

kémikus, kémia szakos 

tanár 
kémia, etika 

  
  

32 Papp Andrea 
Debreceni Egyetem egyetem 

angol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár  
angol 

  
  

Nyíregyházi Főiskola főiskola 

történelem-angol nyelv és 

irodalom szakos tanár   

33 Péter Tibor 

Pécsi 

Tudományegyetem egyetem testnevelő tanár 

testnevelés 

  

  

Nyíregyházi Főiskola főiskola 

biológia -testnevelés 

szakos tanár   

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető   

34 Csikós Mónika 

C"omenius 

Tanítóképző 

Főiskola főiskola 

általános iskolai tanító, 

informatika műveltségi 

terület 
tanító 

  
  

Nyíregyházi Főiskola   

tanári mesterszak- család 

és gyermekvédő tanár 

szakképzettség   



35 Pokol Miklós 

      

ének-zene 

  

  

36 Reményi Józsefné 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola 

matematika-fizika szakos 

általános iskolai tanár 

matematika, 

fizika 

  

  

37 Rétfalvi Erika 

Fordította:Kossuth 

Lajos 

Tudományegyetem egyetem 

matematikus és 

középiskolai matematika-

számítástechnika szakos 

tanár matematika, 

angol 

  
  

Nyíregyházi főiskola főiskola 

angol nyelv és irodalom 

szakos tanár   

38 Révész Katalin 

Nyíregyházi Főiskola  

mesterpedagóg

us okleveles pedagógia tanár 

tanító 

  

  
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola drámapedagógia   

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola általános iskolai tanító   

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető   

39  

   

 

  

  

40 
Szürösné Hegedűs 

Tímea 

Nyíregyházi Főiskola 

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola 

jogutódintézmény főiskola 

tanító/angol nyelv és 

irodalom 

műveltségterület tanító, angol     

Kodolányi János 

Főiskola főiskola 

angol nyelv és irodalom 

tanár   



41 Ténai Nóra 
Kossuth Lajos 

Tudományegyetem egyetem 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár 

angol, 

magyar 

nyelv- és 

irodalom 

    

Miskolci Egyetem  főiskola 

angol nyelv és irodalom 

szakos tanár   

42 Tercza Zsolt 
Nyíregyházi Főiskola  mesterfokozat 

okleveles történelem 

tanár 
történelem 

  
  

Nyíregyházi Főiskola főiskola 

művelődésszervező és 

történelem szakos tanár   

43 
Terjékné Durucz 

Zsuzsa 

Miskolci Egyetem 

Comenius 

Tanítóképző 

Főiskola főiskola 

tanító-testnevelés és sport 

műveltségi terület 

tanító 

  

  

44  

   

 

 

 

     

     

     

45 
Tóthné Annuska 

Zsuzsa Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola 

általános iskolai tanító és 

általános iskolai magyar 

szakos tanár 

magyar 

nyelv- és 

irodalom 
  

  

46 
Vargáné Földesi 

Erika 

Nyíregyházi 

Egyetem  mesterfokozat okleveles pedagógia tanár 

tanító 

  

  Kölcsey Ferenc 

Tanítóképző 

Főiskola főiskola általános iskolai tanító   

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsa   

47 
Vécsiné Kótis 

Eleonóra 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola általános iskolai tanító 
tanító 

  
  

48 
Zöldné Berencsi 

Anikó 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola általános iskolai tanító 
tanító 

  
  



49 
Zubályné Szendrei 

Judit 
Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola 

biológia-rajz szakos 

általános iskolai tanár 
biológia, rajz 

  
  

50 Csákiné Tóth Klára 

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola főiskola 

oligofrén pedagógia 

szakos gyógypedagógiai 

tanár 

  

  

  

Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola 

magyar szakos tanár és 

könyvtáros   

Budapest Műszaki és 

Gazdaság 

Tudományi Egyetem 

felsőfokú 

szakképzettség 

szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási 

vezető   

51 
Dicsőné Maklári 

Adrienn Nyugat-

magyarországi 

Egyetem főiskola 

gyógypedagógus, 

tanulásban 

akádolyozottak 

pedagógiája  

  

  

  

52 
Kovácsné Gyurkó 

Éva Kölcsey Ferenc 

Református 

Tanítóképző 

Főiskola főiskola 

általános iskolai tanító 

(műveltségi terület: 

magyar nyelv és 

irodalom) 

  

  

  

53 
Iskiné Takács 

Katalin 

Szegedi 

Tudományegyetem főiskola 

gyógypedagógus, 

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája 

szakirány/főiskola, 

tanító/főiskola 

  

  

  

54 
Kovácsné Bucz 

Beatrix 

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola főiskola 

oligofrém pedagógia 

szakos gyógypedagógiai 

tanár/főiskola, 

óvónő/főiskola 
  

  
  

Hajdúböszörményi 

Óvónőképző Intézet főiskola óvónő   

55 
Lakatosné Gyárfás 

Anna Bessenyei György 

Tanárképző Főiskola főiskola általános iskolai tanító 

  

  

  

56 Simon Noémi 
Kölcsey Ferenc 

Református 

Tanítóképző 

Főiskola főiskola 

tanító (magyar nyelv és 

irodalom műveltségi 

terület) 

  

  

  



Debreceni Egyetem 

Hajdúböszörményi 

Wargha István 

Pedagógiai Főiskolai 

Kar főiskola szociálpedagógus   

57 Balogh Valéria 
Debreceni Egyetem 

Hajdúböszörményi 

Pedagógiai Főiskola főiskola szociálpedagógus       

58 Fejes Ágota 

  főiskola gyógypedagógus       

60  

   

  

  

       

61  
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 I. Helyzetelemzés 
    A Vári Emil Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézményének feladata a tanulásban- és 

értelmileg akadályozott tanulók nevelése – oktatása, illetve a súlyosan és halmozottan sérült 

gyermekek fejlesztő nevelése – oktatása.  

    A 2021/2022-es tanévben a tagintézmény 4 osztállyal, a telephely 3 csoporttal működik.  

A tagintézményben összevont osztályokban tanulnak a diákok. 

    A gyerekek jelentős része alacsony szociokultúrájú családból származik, többségük hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 

 I.1. Személyi feltételek 

A tagintézményben és a telephelyen dolgozó főállású foglalkoztatottak száma: 17 fő 

 Pedagógusok létszáma:                    11 fő 

gyógypedagógus:                             5fő 

tanító:                                               4fő 

szociálpedagógus:                            2fő              

              Jelenleg 1 pedagógus GYED miatt tartósan távol van. 

 

 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 6 fő                      

             gyógypedagógiai asszisztens: 3 fő 

iskolatitkár: 1 fő 

takarító: 2 fő 

 

 I.2. Tanulólétszám, gyermekvédelmi feladatok 
I.2.1. Létszámadatok 

Osztályok Kossuth Lajos Tagintézmény Várday István Úti 

Telephely 

Értelmileg akadályozott 1.-

2.-3. 

5  

Értelmileg akadályozott 6.-

7.-8. 

8  

Tanulásban akadályozott 

1.-2.-4. 

7  

Tanulásban akadályozott 

6.-7. 

7  

Fejlesztő nevelés-oktatás 

1. 

 6 

Fejlesztő nevelés-oktatás 

2. 

 6 

Fejlesztő nevelés-oktatás 

3. 

 4 

Összesen: 27 16 

 



I.2.2. Gyermekvédelem az iskolában 

      Iskolánkban önálló gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó szakember nem 

tevékenykedik, ezért valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre 

egyaránt.  

  

 

I.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai 
     Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás alapvető célja, hogy segítse elő tanulóink egyéni 

boldogulását, társadalmi beilleszkedését. 

Célunk, hogy a tanulók teljes személyiségének fejlődése érdekében igényeik, speciális 

szükségleteik figyelembe vételével szakszerű fejlesztést biztosítsunk. 

Fontos feladat az egész személyiség differenciált fejlesztése, a tanulók társadalomba való 

beilleszkedésének segítése. Feladatunk, hogy valamennyi tanuló olyan bánásmódban részesüljön, 

amely fejlődésében és személyiségében leginkább megfelel számára, így juttatva el őt a siker 

élményéhez. 

 

I.3.1. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai a tanulásban akadályozott tanulók esetében 

Célja:    

 a tanuló jusson el a saját fejlődési határának maximumára 

 igazodjon el és illeszkedjen be környezetébe ismeretei, képességei alapján 

 alapvető kulturtechnikák elsajátítása 

 kulturált érintkezési formák elsajátítása, szabályok betartása 

 feladat- és szabálytudat kialakítása és erősítése 

 önálló tanulás elsajátítása fejlettségi szintnek megfelelően 

Feladata: 

 a testi, szellemi, szociális, hátrányok leküzdése, az ép állapot felé közelítés  

 az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek, technikák 

 törekvés a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre 

 a tanulók személyiség-fejlesztése során alakuljon ki a reális önértékelésük, helyes 

értékrendjük 

 

I.3.2. A nevelő oktató munka céljai, feladatai az értelmileg akadályozott tanulók esetében 

Célja: 

 a kommunikációs és szocializációs képességek fejlesztése járuljon hozzá az iskolai és 

az iskola utáni életben való helytálláshoz 

 a praktikus ismeretek közvetítése a mindennapi életben való eligazodáshoz 

 kialakítani a közösségi alkalmazkodást és elfogadást 

 társadalmi integráció előkészítése 

 önállóságra törekvés 

 olyan ismeretek, készségek elsajátítása, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskoláskort 

követően minél jobban el tudják önmagukat látni 

 képesek legyenek tájékozódni 



Feladata: A mindennapos fejlesztő tevékenység középpontjában a tanuló kommunikációs és 

szocializációs képességeinek, pszichés funkcióinak, személyiségének fejlesztése, 

mozgásállapotuk javítása áll. Különös hangsúlyt kap a társadalmi együttélés szempontjából 

szükséges funkciók fejlesztése, személyiségfejlesztésre, a szociális beilleszkedés megvalósulása 

érdekében. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I.3.3. Az intézményben folyó fejlesztő nevelés-oktatás céljai, feladatai 

Fontos feladat olyan fejlesztés nyújtása, amely törekszik képessé tenni a tanulókat szűkebb és 

tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére, társas kapcsolatok kialakítására és 

fenntartására, aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek. 

 a tanulók fogyatékosságának, szükségleteinek megfelelő nevelés, fejlesztés, 

gondozás 

 a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetőségeik szerint 

 a környezet fokozatos megismerésének elősegítése 

 kommunikációjuk fejlesztése 

 a szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismerése 

 olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek 

kibontakozását segíti 

 az énkép, önismeret kialakulásának segítése 

 esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása. 

 

II. Célkitűzések, tervek, mérések 
 

II.1. Témahét 
Fenntarthatósági témahét 2022. április 25. és 2022. április 29. között kerül megrendezésre. 

 

II.2. Fizikai állapot felmérése: 
Az előző tanévek gyakorlatától eltérően a 2021/2022. tanévben a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata a tanév során bármikor megszervezhető. A mérés eredményeit 2022. 

június 15-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe.  

 

 

II.3. Ellenőrzések 
 

II.3.1. Az ellenőrzés tartalma: 

 

 Az oktató-nevelő munka tartalmi ellenőrzése osztályszinten. 

 Napköziben folyó tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése. 

 Iskolatitkár, gyógypedagógiai asszisztens  ellenőrzése. 

 

 

II.3.2. Ellenőrzés módszerei: 

                  



 Óralátogatás 

 Tudásszint mérése, értékelése. 

 Beszámoltatás. 

 Dokumentumok ellenőrzése. 

 

 

 

II.3.3. Az ellenőrzést végzik:  

 Intézményvezető, tagintézmény-vezető, 

 Munkaközösség vezető, 

 

       

II.4. Tagintézmény-vezető óralátogatási terve 

 
A tervezés    4 iskolai osztályra 

                     1 napközis csoportra 

                     versenyekre, rendezvényekre vonatkozik. 

 

Osztályonkénti tervezés:                                 

 

Tanulásban akadályozottak 1.-2.-4. osztály  1 óra                                                                                               

 

Tanulásban akadályozottak  6.-7. osztály  1 óra  

                                                            

Értelmileg akadályozottak 1.-2.-3. 1 óra                                         

                         

Értelmileg akadályozottak 6.-7.-8.                 1 óra  

 

Napközis csoport 1 óra 

 

Több osztályba belépő nevelő                        1 óra                                                    

 

Versenyek, rendezvények 1-1 óra                       

 

 

 

III. Az iskolai munkarend 
 

III.1. A 2021/2022-es tanév rendje 

 

III.1.1. Szorgalmi idő 

 A szorgalmi idő első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó tanítási napja 2022. 

június 15. (szerda) 

 A tanítási napok száma 181 nap 



 A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a 

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

eredményekről. 

 

 

IV.1.2. A szünetek rendje 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. november 2. (kedd). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

 

 

IV.1.3. Tanításnélküli munkanapok felhasználása 

 

 Pályaorientációs Nap                                           2021. 10. 15. 

 

 Őszi nevelési értekezlet                                         2021. 11. 12.                                           

 

 Tavaszi nevelési értekezlet                                   2022. 04. 20.  

 

 Tantestületi kirándulás                                          2022. 05. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Diákönkormányzat Napja                                    2022. 06. 01. 

 

 

 

IV.2. Iskolai rendezvények 

Rendezvény Jellege Időpontja Felelős 

Augusztus 

Alakuló értekezlet értekezlet 2021. 08. 23. Intézményvezető 

Tanévnyitó 

értekezlet 

értekezlet 2021. 08. 31. Intézményvezető 

Szeptember 



Tanévnyitó ünnepély ünnepély 2021. 09. 01. Kovácsné Gyurkó Éva 

Czérnáné Tudja Erika 

Osztályfőnökök 

Szülői értekezlet értekezlet 2021. 09. 30. Tagintézmény-vezető 

Osztályfőnökök 

Október 

Megemlékezés az Aradi 

vértanukról 

megemlékezés 2021. 10. 06. Iskiné Takács Katalin 

Pályaorientációs Nap iskolai rendezvény 2021. 10. 15. Iskiné Takács Katalin 

Kovácsné Bucz Beatrix 

Nemzeti ünnep   

október 23. 

ünnepély 2021. 10. 22. Kovácsné Gyurkó Éva 

November 

Nevelési értekezlet értekezlet 2021. 11.12. Csákiné Tóth Klára 

Tök jó nap – Márton 

napi hagyományőrzés 

iskolai rendezvény 2021. 11. 16. Osztályfőnökök 

December 

Mikulás ünnepség ünnepség 2021. 12. 06. Iskiné Takács Katalin 

Osztályfőnökök 

Karácsonyi ünnepség ünnepség 2021. 12. 21. Kovácsné Bucz Beatrix 

Január 

Osztályozó értekezlet értekezlet  2022. 01. 21. Tagintézmény-vezető 

Február 

Félévi tantestületi 

értekezlet 

értekezlet 2022. 02. 04. Tagintézmény-vezető 

Szülői értekezlet értekezlet 2022. 02. 10. Osztályfőnökök 

Farsangi mulatság iskolai rendezvény 2022. 02. 23. Iskiné Takács Katalin 

Osztályfőnökök 

Március 

Nemzeti ünnep  

(március 15.) 

ünnepély 2022. 03. 11. Iskiné Takács Katalin 

Április 

Készülődés a Húsvétra 

 

kreatív foglalkozás 2022. 04. 12. Iskiné Takács Katalin 

Osztályfőnökök 



Nevelési értekezlet értekezlet 2022. 04. 20. Csákiné Tóth Klára 

Fenntarthatósági 

Témahét 

rendezvénysorozat 2022. 04. 25. – 

04. 29. 

Kerekesné Gróza 

Melinda 

Osztályfőnökök          

Föld Napja rendezvény 2022. 04. 22. Simon Noémi 

Osztályfőnökök 

Május 

Anyák napja ünnepség 2022. 05. 02. Kovácsné Gyurkó Éva, 

Osztályfőnökök, Huszti 

Tiborné, Czérnáné Tudja 

Erika 

Madarak és fák napja rendezvény 2022. 05. 10. Iskiné Takács Katalin, 

Osztályfőnökök 

Tantestületi kirándulás  2022. 05. 20.  

Június 

DÖK-nap rendezvény 2022. 06. 01. Iskiné Takács Katalin 

Tantestület 

Nemzeti Összetartozás 

Napja 

megemlékezés 2022. 06. 03. Kerekesné Gróza 

Melinda 

Osztályozó értekezlet 

 

értekezlet 2022. 06. 15. Tagintézmény-vezető 

Tanévzáró ünnepély 

Ballagás 

ünnepély  2022. 06. 15. Kovácsné Bucz Beatrix 

Tagintézmény-vezető 

Tanévzáró tantestületi 

értekezlet 

értekezlet 2022. 06. Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyógypedagógiai munkaközösségi terv 
Készítette: Csákiné Tóth Klára munkaközösség-vezető 

 

 

A munkaterv a NAT, Pedagógiai program, iskolai munkaterv alapján, valamint munkaközösségi 

tagok javaslatát figyelembe véve készült el. 

1.Helyzetelemzés 

Intézményünkben egy munkaközösség működik. Tagjai a Kossuth Lajos Tagintézmény és a 

Várday István úti telephely pedagógusai. Munkánkat három gyógypedagógiai asszisztens segíti. 

1.1.A munkaközösség tagjai  

 

Kossuth Lajos Tagintézmény-osztályfőnökök 

 

Kovácsné Gyurkó Éva                                  Tanulásban akadályozott 1-2-4.összevont osztály 

Iskiné Takács Katalin                                   Tanulásban akadályozott     6-7.összevont osztály 

Csákiné Tóth Klára                                       Értelmileg akadályozott   1-2-3.összevont osztály 

Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi                  Értelmileg akadályozott   6-7-8.összevont osztály 

Az osztályokban tanító pedagógus: 

Lakatosné Gyárfás Anna 

Kerekesné Gróza Melinda 

 Simon Noémi                                                 

Gyógypedagógiai asszisztensek: 

Czérnáné Tudja Erik 

Huszti Tiborné 

Várday István úti telephely pedagógusai: 

Balogh Valéria 

Csimbók Fanni 

Fejes Ágota 

 

Gyógypedagógiai asszisztens: 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 

2. A munkaközösség tevékenységének célja: 

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása, szervezése, segítése, ellenőrzése. 



2.1.Kiemelt célunk továbbra is 

Tanulóink sérülés specifikus és önmagukhoz képest történő fejlesztésén, nevelésén, oktatásán túl: 

 

 A tanulók alapkészségeinek, alapkompetenciáinak, személyiségének fejlesztése.  

 A kulcskompetenciák kialakítása; a segítségkérés, segítségnyújtás különböző formáinak 

megismertetése a társadalmi beilleszkedés érdekében fontos feladatunk a felső tagozaton. 

Ennek színterei a tanítási órákon és szabadidős tevékenységeken kívül a habilitációs 

foglalkozások.   

 A tanulók mind teljesebb felkészítése, támogatása a társadalomba való beilleszkedéshez 

 Tanulási motivációk kialakítása.  

 Gyakorlati életre való felkészítés a tanulók életkorának és képességeinek megfelelően. 

 Az egyén képességeinek felismerése, a tanulók egyéni fejlesztése.  

 Tartalomba ágyazott képességfejlesztés tanórák során.  

 A tanulók munkájának következetes tartalmi és formai ellenőrzése. 

 Év eleji mérés eredményeire épülő fejlesztő tevékenység tervezése. 

 IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása. 

 Szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és 

önképzés által. 

 

A 2021/2022-es tanév feladatai:  

 

 

 

 Az új tanulók beillesztése az osztályközösségükbe 

 a szükségletekhez igazított gyógypedagógiai megsegítés, amely figyelembe veszi a testi-

lelki állapotokban rejlő nevelést nehezítő tényezőket és az életkori sajátosságokat 

 ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és önképzés 

által 



 a nevelő-oktató munka során felmerülő problémák közös elemzése, tapasztalatok 

hasznosítása 

 a tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása. 

 minél több praktikus ismeret közvetítése tanulók számára, amelyek elősegítik 

számukra a mindennapi életben való eligazodást 

 a szocializációs és kommunikációs képességek fejlesztése, eredményes társadalmi 

beilleszkedés feltételeinek megteremtése  

 az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében, a tanulói viselkedéskultúra 

fejlesztése 

 környezet- és egészségtudatos életmód kialakítása 

 

Munkatervünk összeállítása során figyelembe vett elvek: 

 

Mindenkor maximálisan igazodunk a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, 

nyelvi szintjéhez, egyéni képességeihez, aktuális állapotához.  

A súlyos, halmozottan sérült gyermekek is minden iskolai rendezvényen részt vesznek, legyen az 

hagyományos, vagy rendkívüli esemény.  

A programok örömet, pozitív élményeket nyújtsanak. 

Segítsék elő a társadalmi beilleszkedést, az önálló életvezetési technikák elsajátítását. 

 

Időpont Rendezvény Felelős 
Augusztus 

2021. 08.24. Munkaközösségi alakuló értekezlet Csákiné Tóth Klára 

Szeptember 

2021.09.01. Tanévnyitó ünnepély  osztályfőnökök 

2021.09.02. Házirend ismertetése   

Tűz-, és balesetvédelmi oktatás 

osztályfőnökök 

2021.09.24. Munkaközösségi foglalkozás 

tanmenetek 

egyéni fejlesztési tervek 

egyéni fejlődési lapok 

adminisztráció 

ügyeleti rend 

Csákiné Tóth Klára 

2021.09.30. A népmese  napja Simon Noémi 

folyamatos Év eleji tudásszint mérések lebonyolítása Csákiné Tóth Klára 

szaktanárok 

Október 

2021.10.06. Aradi vértanúkról való megemlékezés Iskiné Takács Katalin 

2021.10.15. Pályaorientációs nap Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi  

Iskiné Takács Katalin 



2021.10.22. Nemzeti ünnep  

(1956.október 23.)  

Kovácsné Gyurkó Éva 

November 

2021.11.17. Egészségnap-rajzverseny Kerekesné Gróza Melinda 

2021.11.26. Szépolvasó verseny Csákiné Tóth Klára 

December 

2021.12.06. Mikulás ünnepség Iskiné Takács Katalin 

2021.12.21. Karácsonyi ünnepség Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi 

Január 

2022.01.15. Munkaközösségi megbeszélés Csákiné Tóth Klára  

Február 

2022.02.23. Farsangi hagyományok Iskiné Takács Katalin 

Március 

2022.03.11. Nemzeti ünnep: Március 15. Iskiné Takács Katalin 

2022.03.25. Munkaközösségi megbeszélés Csákiné Tóth Klára 

Április 

2022.04.11. Szavalóverseny Csákiné Tóth Klára 

2022.04.12. Húsvétváró foglalkozás Iskiné Takács Katalin 

osztályfőnökök 

2022.04.22. Föld Napja Simon Noémi 

Május 

2022.05.02. Anyák napi köszöntés Kovácsné Gyurkó Éva 

2022.05.26. Munkaközösségi megbeszélés Csákiné Tóth Klára 

Június 

2022.06.04. Nemzeti összetartozás napja Kerekesné Gróza Melinda 

2022.06.10 Munkaközösségi megbeszélés a tanév 

zárásával, a ballagással kapcsolatosan 

Csákiné Tóth Klára 

2022.06.15. Ballagás Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kossuth Lajos Tagintézmény Telephelye 
 

Feladatterv  
 

Fejlesztő nevelés-oktatás egyéni, csoportos formában 

 

 
 

Szeptember 

 

 

Felelősök 

 
 

 Tanév eleji megfigyelések, felmérések a kommunikációs 

és szociális készségek szintjéről. (PAC felmérés) 

 Új gyerek érkezésénél beszokatás, az önellátás 

képességének kialakítása, napi rend elfogadása 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez órarend 

összeállítása. 

 Haladási naplók megnyitása 

 Sérült Gyermekek Napja, ÉFOÉSZ meghívása az 

Állatkertbe. "A mi napunk!"  

 Kiállítás a Bagolyvárban tanulóink munkáiból 

 

 

 

 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

 

 

 

Október 

 

Felelősök 

 
 

 Haladási naplók, egyéni fejlesztési tervek előkészítése a 

felmérések alapján 

 Kiscsoportos fejlesztő foglalkozások megtartása. 

 Szülők tájékoztatása a fejlesztő munkáról. 

 Tankötelezettségüket teljesített tanulóink ballagása 

 Egészségmegőrző nap 

 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

 

 

 
November 

 

Felelősök 

 
 

 A gyerekek felkészítése a Ki mit tud? házi vetélkedőre. 

  Tökszépségverseny 

 Egészségmegőrző nap: gyümölcs kóstolás 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 



 
December 

 

Felelősök 

 
 

 Mikulás ünnepség,  

 Luca nap:"Luca-buli" megszervezése 

 Adventi készülődés: mézeskalácssütés közösen a 

szülőkkel 

 Karácsonyi műsor 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 
Január 

 

 

Felelősök 

 

 A kiscsoportos foglalkozások megtartása, feladatlapok, 

kommunikációs kártyák bővítése. 

 Haladási naplók, vezetése. 

 Félévi értékelő lapok elkészítése, egyéni fejlesztési 

tervek felülvizsgálata. 

 Fogadóóra: szülői megbeszélések 

 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

 

 

Február 

 

Felelősök 

 
 

 Félév záró értekezlet: szakmai megbeszélés a Nappali 

Ellátásban dolgozó gondozónőkkel. 

 A farsangi ünnepség megszervezése: tánc betanítása, 

mondókák, versek megtanítása. Szükség esetén jelmezek 

elkészítése. 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 
Március 

 

Felelősök 

 
 

PECS- kommunikációs kártyák bővítése. 

 Haladási naplók vezetése. 

 Március 15: Bekapcsolódás a városi ünnepségbe  

 Könyvtári foglalkozásokba való betekintés,múzeumlátogatás. 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 
Április 

 

Felelősök 

 



  

 Megemlékezés az Autizmus Világnapjáról (április 2.) faliújság 

készítése. 

 Húsvéti szokások felelevenítése: tojásfestés, versek tanítása. 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 

Május 

 

Felelősök 

 
 

 Anyák napi műsor összeállítása. Versek, táncok 

betanítása. 

 Szülők-gyerekek közös napja. Programok tervezése 

Gyermeknapra.. 

 Kirándulás előkészítése. 

 

 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 

Június 

 

Felelősök 

 

 

 Év végi értékelőlapok kiállítása, átadása a szülőknek.  

 Év végi statisztika elkészítése. 

 

 

 

Balogh Valéria 

Fejes Ágota 

Csimbók Fanni 

Takácsné Hosszú Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNKATERV A SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI SZÁMÁRA 

Készítette: Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi - Szülői Szervezet-összekötő 

 

HELYZETELEMZÉS 
 
 
  Az elmúlt tanévben csak osztályszintű szülői értekezleteket terveztünk, azonban a pandémia miatt 

ezeket sem tarthattuk meg. Azok a szülők, akik kísérik gyermekeiket, ilyenkor rendszeresen 

megbeszélik a problémákat az osztályfőnökkel. Továbbra is azok a szülők voltak passzívak, 

akiknek a gyermekével a legtöbb gond van. A szülők számára változatlanul nehezíti a személyes 

kapcsolattartást, hogy az iskolát a lakóhelyükről nehezebben tudják megközelíteni. A Szülői 

Szervezet tagjai továbbra is több lehetőséget szeretnének kapni az iskolai rendezvények (Mikulás, 

Farsang) lebonyolításában.  

  A szülők elfogadták ezt a helyzetet. Gyermekeinknek változatlanul szükségük lenne 

tornateremre, rendezett udvarra és étkező helyiségre. 

  Az elmúlt tanév rendjét is megváltoztatta a vírushelyzet és az ebből adódó váratlan digitális 

oktatásra való átállás, ami ezúttal rövidebb ideig tartott (az alsó és felső tagozatnak is eltérő 

időtartamban). A kapcsolattartás kizárólag telefonon és Messengeren volt megoldható. 

Tervezett programjaink ezért elmaradtak. 

 

 
 
Fogadó órák 

 

Lakatosné Gyárfás Anna Tagintézmény-vezető                         Kedd 8.00 – 8.45  

 

 

Tanulásban akadályozottak: 

 

1. -2.-4. o. Kovácsné Gyurkó Éva                                                  Hétfő 12.15- 13.00                                                                

 

6.-7. o. Iskiné Takács Katalin                                                         Kedd  9.45-10.25 

 

                                 
Értelmileg akadályozottak: 

 
1.-2.-3 o. Csákiné Tóth Klára                                                         Péntek  9.45-10.30 

 
6.-7.- 8.o. Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi                       Csütörtök 10.35- 11.20  

 

 

Simon Noémi                                                                                 Szerda 8.50- 9.35        
 
Kerekesné Gróza Melinda                                                             Kedd 10.35 – 11.20 

 



A 2021/2022-es tanév Szülői Szervezet 

Feladatai 
 
- A szülők ismerjék meg az Szülői Szervezet a Házirend és a törvényi változások rájuk, ill. 

tanulóinkra vonatkozó részeit. 

 

- Lehetőség szerinti részvétel- a D.Ö. K. -tal szoros együttműködésben - az iskolai rendezvények 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

- Kapjanak tanácsokat a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az osztályfőnökökkel adjanak tanácsot a 

kulturális program kiválasztásához. 

 
- Ismertessék az egészséges életmódra nevelés feladatait. Kiemelt szerepet kap a járvány 

terjedése elleni védekezéssel kapcsolatos felvilágosítás. 

 

- Világosítsák fel a szülőket gyermekeik és a nagyobb tanulókat helytelen magatartásának 

büntetőjogi következményeire. 

 

- Az osztályfőnökök és a szülők állandó közös feladata, a tanulók felkészítése a felnőtt életre. 

Ehhez tartozik a serdülőkorúak helyes szexuális felvilágosítása.  

 

 

 

Az iskolai szülői értekezletek rendje  

 
      A járványhelyzet miatt újra csak osztályszintű szülői értekezleteket szervezünk az előírások 

szigorú betartása mellett.  
 
 
 

Rendezvény Jellege Időpontja Felelős 

Szeptember 
 

Szülői értekezlet 

 

 

osztályszintű 2021. 09. 30. osztályfőnökök 

Február 
 

Szülői értekezlet 

 

 

osztályszintű 2022. 02. 10. osztályfőnökök 

Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulók helyes pályaválasztása érdekében- 

 

Felelős: Kovácsné Bucz Beatrix Gyöngyi 8-os osztályfőnök  

               



           Programok a Szülői Szervezet tagjai számára 

 
A szülők ebben a tanévben is vállalták a Szervezetben a tagságot. Az EGYMI beindulása, és az 

elballagott tanulóink miatt a létszám csökkent, így egy taggal kevesebben veszünk részt a 

feladatokban. Tervezett programjaink a járványhelyzet alakulásától függenek. 

 

Rendezvény Jellege Időpontja Felelős 

Szeptember 
Megbeszélés. 

 A tanév 

programjainak, 

feladatainak 

megbeszélése 

2021. 09. 07. Kovácsné Bucz 

Beatrix Gyöngyi  

Szülői Szervezet 

összekötő 

December 

Mikulás ünnepség. 

 

Segítségadás a 

Mikulás- járás 

lebonyolításában. 

2021. 12. 07. Kovács Lászlóné tag 

Csobainé Juhász Judit 

tag 

Karácsony 

ünnepség. 

Segítségadás a 

karácsonyi 

műsorhoz 

szükséges 

kellékek 

összegyűjtésében. 

2021. 12. 17. 

A gyűjtés folyamatos. 

Csobainé Jánvári 

Orsolya elnök 

Golisevszka Enikő tag 

Február 

Farsang. Segítség a 

Farsang 

szervezésében, 

lebonyolításában. 

2022. 02. 17. Csobainé Juhász Judit 

Kovács Lászlóné tag 

Április 

Májusfa díszítése. Díszítés. 2022.04.28. Kovácsné Bucz 

Beatrix Gyöngyi   

Szülői Szervezet, 

összekötő 

 



 

 

A Vári Emil Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézmény 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK  MUNKATERVE 
Készítette: Iskiné Takács Katalin  DÖK-segítő pedagógus 

 

 

 
 

 

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett 

nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Emellett 

alapvető célunk az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának elősegítése. 

Diákönkormányzatunk tagjai, intézményünk tantestülete, valamint osztályonként egy-

egy tanuló. 

További célunk az osztályon belüli, valamint az osztályok közötti kommunikáció 

fejlesztése, ennek elősegítése a programok és a diákképviselők személyiségfejlesztése által. 

Munkánkat a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban demokratikus 

elvek alapján végezzük.  

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük. 

A Dök célja:  

• megszervezze az Intézmény szabadidős és kulturális programjait  

• A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.  



• Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint 

a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki 

munkaközösséget. 

 • Részt kívánunk vállalni a témahetek lebonyolításában. 

 

A diákönkormányzat működésének főbb irányelvei:  

  Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát 

érinti.  

 A diákság érdekeinek hatékony képviselete.  

 A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez igazodva történik. 

 Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára 

nevelés. 

 Környezettudatos gondolkodásra nevelés.  

 A hatékony kommunikáció fejlesztése. 

 

A diákönkormányzat általános feladata:  

 

 figyelemmel kísérje a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,  

 megállapításairól, tevékenységéről tájékoztassa a diákokat. 

 

 

 

Rendezvénytervezet 

 

Hónap 

 

Feladat Segítők Időpont 

Szeptember 

 

 

1. Dök képviselők 

választása 

Házirend 

 

2.DÖK alakuló 

ülése, felelősök 

választása 

 

3. DÖK munkaterv 

elkészítése 

 

 

-osztályfő-

nökök 

 

 

 

 

 

-Dök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Éves munkaterv 

elfogadása 

 

5. Az olvasás 

világnapja 

/szépolvasó 

verseny/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.09. 08. 

 

 

 

 

 

Október  

 
 

 

1.okt. 01-zenei 

világnap 

/ zeneművek 

hallgatása, 

„kedvenc zeném”-

zenei 

kívánságműsor/ 

 

2.Megemlékezés az 

aradi vértanúk 

ünnepéről 

október 06.  

 

 

3. Megemlékezés 

október 23.-a 

eseményeiről 

 

 

4.Tegyük szebbé a 

környezetünket!”-

szemétszedés 

 

 

 

-Dök, 

nevelőtestület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dök, 

nevelőtestület 

 

 

2021.10.01. 

 

 

 

 

 

2021. 10.06. 

 

 

 

 

 

2021. 10.22. 

 

 

 

 

November 

 

 

 

- „Tök jó nap” –

Márton nap 

 

Érdekes figurák a 

természetből,  

 

 

Dök, 

nevelőtestület 

 

 

 

 

 

 

 

2021.11.16. 



 

Tökfaragás, 

termésbábok, asztali 

díszek, töklámpások 

készítése 

 

-őszi dekoráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

 

 

 

 

1.Jön a Télapó 

 

-Mikulás ünnepség-

kicsiknek 

 -Mikulás napi 

ajándékozás-

nagyoknak 

 

 

 

 

2. Adventi  

kézműves 

foglakozás 

 

-Karácsonyfadíszek 

készítése 

-Ajándékkészítés 

-Fenyőfa állítás 

-karácsonyi 

üdvözlőlap 

készítése, 

gyertyaöntés…/ 

 

 

3. Adventi 

gyertyagyújtás a 

tantermekben 

 

 

Nevelőtestület 

 

 

 

 

 

-Dök, 

 

 

 

 

 

Nevelőtestület 

Dök 

  

 

2021.12.07. 

 

 

 

 

 

 

2021.12.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 

 

 

1.Téli örömök 

/szánkózás, 

hóemberépítés/ 

 

 

 

osztályfőnö-

kök 

 

 

 

2022.01.11. 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.Plakátkészítés a 

télről 

 

3. Január 22. A 

magyar kultúra 

napja; A Himnusz 

születésnapja  

/Faliújság készítés / 

 

 

 

2022.01. 21. 

 

Február 

 

 

 

Farsangi mulatság 

-jelmezes felvonulás 

-X Factor 

-tombolasorsolás 

-disco 

 

 

Dök 

 

2022. 02.23. 

 

 

 

Március 

 
 

 

 

 

 

 

1.Nemzeti ünnep 

/március 15./ 

 

 

 

2.A víz világnapja 

/március 22/ 

 

Plakátkészítés  

 

 

 

 

Dök 

 

 

 

 

 

2022. 03.11. 

 

 

 

 

2022.03.22. 

 

Április 

1. A Föld napja 

/április 22/ 

 

-versenyfeladatok  a 

közeli tónál  

 

2. Készülődés a 

húsvétra 

Dök 

 

2022. 04. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

2022.04.12. 



 

/kézműves 

foglakozás 

(tojásfestés…) 

 

Május 

 

 

 

-„Tavaszváró”-

iskolai versmondó 

verseny  

 

-Anyák napja az 

alsó tagozaton 

 

1.Madarak és fák 

napja 

/séta a 

természetben/ 

 

 

 

Dök 

 

 

DÖK, 

nevelőtestület 

 

 

 

DÖK, 

nevelőtestület 

 

 

 

2022.05.24. 

 

 

2022.05.03. 

 

 

 

 

 

2022.05.10. 

Június 

 

 

1.Gyereknap-

játékos versenyek 

az udvaron 

DÖK nap 

 

3.Ballagás, 

tanévzáró 

/Segédkezés a 

ballagási 

előkészületekben/ 

 

Dök 

 

 

DÖK, 

nevelőtestület 

2022.06.01.  

 

 


