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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek  Székhely Tagiskola 

Engedélyezett álláshelyek száma 43,75  

 ebből engedélyezett pedagógus álláshelyek száma  
(AMI tanárokkal, óraadókkal együtt) 

34  

o amiből könyvtáros tanár   

o amiből AMI-ra fordított álláshelyek száma             

 ebből engedélyezett NOKS álláshelyek száma 4  

 ebből engedélyezett technikai álláshelyek száma (NOKS nélkül!!) 7  

Betöltött pedagógus álláshelyek száma (fő) 34  

 ebből utazó (áttanító) 1  

 ebből részfoglalkozású    

 ebből óraadók száma  
1,2 

(2*0,5+0,2) 
 

 ebből gyógypedagógusok száma (saját állományban)   

 ebből fejlesztő pedagógusok száma (saját állományban) 
1 

(2*0,5) 
 

 ebből gyakornokok száma 1  

 ebből Pedagógus I. fokozattal rendelkezők száma 18  

 ebből Pedagógus II. fokozattal rendelkezők száma 12  

 ebből Mesterfokozattal rendelkezők száma 3  

 ebből szakvizsgával rendelkezők száma 5  

 ebből mentorok száma   

Nyugdíjas továbbfoglalkoztatásban érintett pedagógusok száma (fő) 
3 fő 

(1,2 álláshely) 
 

CSED/GYES/egyéb miatt távol (fő)   

NOKS –os alkalmazottak száma (gyp. asszisztens, ped.asszisztens) (fő) 4  

Betöltetlen pedagógus álláshelyek száma (fő) 2  

Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)? 6,2  

Az új kollegák közül hány fő a pályakezdő (1-3 év)? 1  

Munkaközösségek száma 5  

Az iskolába az adott településen kívülről, ingázva érkező pedagógusok 

száma 
 (utazó pedagógusok nélkül!) 

1  

 

Mely tantárgy esetében, heti hány órában fordul elő, hogy szakember hiányában nem megfelelő 

végzettséggel, szakképzettséggel tudjuk a feladatot ellátni?  

 

Tantárgy Óraszám Végzettség megnevezése 

   

   

   

 



5 
 

Nyári változások a személyi feltételek területén: 

Zselenák Noémi matematika - technika szakos tanárnő a Diósgyőri Református Általános Iskolában 

folytatja tovább munkáját, helyére Mészáros Márton földrajz – környezetvédelem szakos tanár érkezett. 

Hankó Ildikó tanító tartós betegsége miatt továbbra is táppénzre kényszerül, így helyére ismét Bodnár 

Ádám sportszervezőt kértük fel a helyettesítés ellátására. 

Az idei tanév folyamán Galuska Judit ének – történelem szakos illetve Bodó Judit tanító kollégánk kezdi 

meg nyugdíjazása miatt a felmentési idejét letölteni. Helyükre Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi ének – 

népzene szakos kolléganő és Kovács Letícia tanító – matematika műveltségi területtel érkezett 

tantestületünkbe. Szabóné Szegő Judit tanító helyét Kádár – Zádeczki Renáta tanító – magyar szakos 

kolléganő vette át. 

Páfrány Ferenc (technika) idén fél állásban (12 órában) visszakerült a Bársony János Általános 

Iskolából. 

A gyógypedagógiai (SNI) óráink ellátását a szakszolgálat utazó pedagógusaival igyekszünk ellátni, 

valamint Bukszár Adrien Márta immár nyugdíjas kolléganőnket, illetve Göndöcz István nyugdíjas 

gyógypedagógust alkalmazzuk heti 14-13 órában a BTMN óráink ellátására. 

Hosszan tartó betegsége után elvesztettük Regősné Korondi Csilla Éva német – testnevelés – orosz 

szakos kolléganőnket, aki fél állásban könyvtárosunk is volt, helye még betöltetlen. A német órákat 

nyugdíjas segítséggel tudjuk megoldani Megyeriné Nagy Sára Etelka német – német irodalom szakos 

kolléganő személyében heti 5 órában). 

Bakos Katalin rajz – földrajz szakos kolléganőnk ettől a tanévtől a Miskolci Nyitott Ajtó Baptista 

Általános Iskola és Óvodában folytatja munkáját, óráit túlórában és helyettesítéssel tudjuk egyenlőre 

megoldani. 

Matta László matematika – kémia – informatika szakos kollégánk betegsége miatt ebben a tanévben 

tartós táppénzre kényszerül, emiatt óráit  szintén túlórában tudjuk ellátni. 

1.1 Megbízatások, ellátott feladatok 

  

Intézményvezető Vucskó Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes(ek) Oroszné Farkas Judit 

Tagintézmény vezető - 

 

Szakmai munkaközösség 

megnevezése 
Vezető neve 

Alsó tagozatos munkaközösség Katona Gizella 

Osztályfőnöki munkaközösség Veresné Dancs Andrea 

Társadalomtudományi 

munkaközösség 
Nagyné Idrányi Éva 
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Természettudományi 

munkaközösség 
Márton Tünde 

Testnevelés munkaközösség Aczél Ákos 

Diákönkormányzat vezető Ferenczné Fodor Éva 

Szülői közösség elnöke Várnai Virág 

Intézményi tanács intézményi 

delegáltja 
Veresné Dancs Andrea 

Pályaválasztási felelős Thür Antal, Király László 

Tankönyvfelelős Kovácsné Nyírő Helga 

Tűz-és balesetvédelmi, 

munkavédelmi felelős  
Király László 

 

 

1.2 Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

 

Vucskó Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

Oroszné Farkas 

Judit 

du. 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Vucskó 

Zsuzsanna 

Vucskó Zsuzsanna 

Oroszné Farkas 

Judit 

Oroszné Farkas 

Judit 

 

1.3 A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 
Sor- 

szám 
Név Szakterület Elérendő fokozat 

1 Oroszné Farkas Judit informatika ped. II. 

2 Aczél Ákos testnevelés ped. I. 

    

 

1.4 A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

 
Sor- 

szám 
Név Szakterület Szabadnap 

1 Vucskó Zsuzsanna testnevelés péntek 

2 Matta László informatika péntek 
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1.5 Mesterfokozattal rendelkező szaktanácsadók 

 
Sor- 

szám 
Név Szakterület Szabadnap 

1 Dr. Sógorné Tóth Nóra  Sakkpalota módszertan csütörtök 

    

 

1.6 Egyéb Mesterfokozattal/Kutatótanári fokozattal rendelkező pedagógusok 

 

Sor- 

szám 
Név 

Mesterprogram/ Kutatótanári program 

megnevezése 

   

   

 

1.7 Humánerőforráshoz köthető kockázati tényezők  

 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 

Létszámgazdálkodás, kiválasztás, felvétel, beillesztés, 

foglalkoztatás, elbocsátás. A munkakör betöltésével kapcsolatos 

alkalmatlanság.  

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 

A munkavállalók képzése, oktatásuk tervezése, 

személyzetfejlesztés. 

Egyéb 
A munkavállaló emberi magatartásával összefüggő 

veszélyforrás, károkozás. 

 

1.8 Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal 

 

Ösztönző, biztonságos, és egészséges munkahelyi környezet kialakítása és fenntartása 

érdekében intézkedések meghozatala szükséges. Így a munkatársak elkötelezettsége valamint a 

minőségi, kockázattudatos és biztonságtudatos munkavégzés révén az emberi tényezőtől eredő 

belső és külső kockázatok egyaránt mérsékelhetők. 

Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű humánerőforráshoz köthető kockázati tényezők 

közül kiemelten fontos a nyugdíjba vonuló kollégák helyére időben új megfelelő szakos kolléga 

felvétele, a tantárgyi gondozás, az osztályok zökkenőmentes átadása, az új kollégák beillesztése 

a tantestületbe. Megfelelő körültekintéssel kell eljárni a kiválasztás esetében, figyelembe véve 

az osztályok habitusát és az új kolléga személyiségét. Toborzás. 

A munkakör betöltésével kapcsolatos alkalmatlanság folyamatos vizsgálata, óralátogatások, 

hospitálások, szaktanácsadók hívása az adott nevelőkhöz. Rendszeres műhelymunka, 

esetmegbeszélések, jó gyakorlatok megosztása a munkaközösségeken belül. Eredményes 

kockázatcsökkentő intézkedést jelenthetnek a munkahelyi vezetés alkalmazotti munkavégzést 

érintő rendszeres ellenőrzései és célvizsgálatai. 
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A szellemi munka fő ártalmai az idegi túlterhelés, a stressz, amelynek szervi elváltozások, 

keringési rendellenességek (például magas vérnyomás) lehetnek a következményei. 

A munkavállaló emberi magatartásával összefüggő veszélyforrás, károkozás megelőzése, 

vitakészség, konfliktuskezelési eljárások megismerésével, érzékenyítéssel. Fokozott figyelmet 

kell fordítani a munkavállalók kockázattudatos és biztonságtudatos viselkedésének és 

munkavégzésének erősítésére. 

2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK ADATAI 

 

2.1 Tanulólétszámok  Összesen 
Számított 

létszám 
SNI BTMN 

 Székhely Tagint. Székhely Tagint. Székhely Tagint. Székhely Tagint. 

Tanév eleji (09.01) tanulólétszám 308  342  29  59  

Egy pedagógusra jutó tanulólétszám 9,93  11,03  0,935  1,9  

Osztálylétszámok:         

1. évfolyam 43  50  6  5  

2. évfolyam 33  36  2  4  

3. évfolyam 44  45  1  9  

4. évfolyam 38  43  3  7  

5. évfolyam 31  33  2  7  

6. évfolyam 38  45  7  6  

7. évfolyam 33  39  5  9  

8. évfolyam 48  51  3  12  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók  13        

Évismétlő tanulók száma 4        

AMI tanulói létszám         

Magántanulók/ Egyéni munkarend 

szerint tanulók száma 
5        

- ebből SNI vagy BTMN alapján 

felmentett tanulók  
3        

Szünetel a tanulói jogviszonya 2        

Délutáni foglalkozások látogatása alól 

mentesített tanulók száma 
65        

Veszélyeztetett tanulók száma  15        

A hátrányos helyzetű tanulók száma  15        

A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma  
21        
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2.2 Szakkörök 

 

Szakkörök megnevezése 
Résztvevők 

száma 
Szakkört vezető pedagógusok 

Alsós korrepetálás 1.a Figeczkiné Kobzi Barbara 

Alsós korrepetálás 1.a Kovács Letícia 

Alsós korrepetálás 2.a Göndöczné Rozslay Katalin 

Alsós korrepetálás 2.b Pallai Edit 

Alsós korrepetálás 2.b Kádár – zádeczki Renáta 

Alsós korrepetálás 3.a Dr. Sógorné Tóth Nóra 

Alsós korrepetálás 3.b Temesi Tünde 

Sakk szakkör 4.a Katona Gizella 

Alsós korrepetálás 4.a Katona Gizella 

Tantárgyi felzárkóztatás 4.b Pállné Vigh Annamária 

Angol szakkör 1.a, 2.a, 3.a Ferenczné Fodor Éva 

Angol szakkör 4.a, 5.a, 6.a, 

7.a, 8.a 

Császár Zsoltné 

Alsós korrepetálás 1.b Mattáné Lovrity Tünde 

Alsós korrepetálás, tantárgyi felzárkóztatás 1-4. évf. Gál Mónika 

Német szakkör 8.a Megyeriné Nagy Sára Etelka 

Robotika 4-5-6. évf. Kovácsné Nyírő Helga 

Kompetencia fejlesztés 7.a Veresné Dancs Andrea 

Kompetencia fejlesztés 5.b Nagyné Idrányi Éva Ibolya 

Matematika korrepetálás 5.évf. Kovács Letícia 

Felvételi előkészítő - magyar 8. évf. Nagyné Idrányi Éva 

Felvételi előkészítő - angol 8. évf. Ferenczné Fodor Éva 

Felvételi előkészítő - matematika 8. évf. Márton Tünde 

Sportkör, tömegsport (kosárpalánta) alsó tagozat Lugosi Zsuzsanna 

Sportkör, tömegsport (tánc) alsó tagozat Olaszné Szenczi Zita 

Énekkar alsó tagozat Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi 

Sportkör, tömegsport (futball) alsó tagozat Thür Antal 

Sportkör, tömegsport (tenisz) alsó tagozat Bodnár Ádám 

Rajz szakkör 4-8. évf. Kovácsné Nyírő Helga 

Öko szakkör felső tagozat Ferenczné Fodor Éva, Páfrány Ferenc 

kosárlabda (Dobd a kosárba!) fiú 1.-2. 

osztály 

Vucskó Zsuzsanna 
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3. TÁRGYI FELTÉTELEK 

3.1 Nyári karbantartási munkák, változások 

 

Idén nyáron kialakításra került egy birkózó terem, ahová tornaszőnyegek kerültek lerakásra, valamint a 

terem kipakolása, falak javítása és a tisztasági festése is megtörtént. A két hatodik osztály, valamint a 

két első osztály termének tisztasági festése, az étkező és a földszinti déli folyosó, a testnevelés tisztasági 

festése is megtörtént.  A nagy tornatermünk bejárati ajtaja feletti fal, illetve a fiúöltöző falának javítására 

és festésére is szükség volt. Az alsós és felsős osztályok folyosóján lévő szekrények javítása, festése, 

valamint az alsós/felsős mosdók helyiségének a karbantartása is befejeződött a tanév megkezdésére. Az 

informatika terem is új külsőt kapott, az eddigi két terem helyett egy nagyobb létszámú osztály 

befogadására alkalmas gépteremet készítettünk elő (22 fő), ami sajnos még mindig nem elégséges.  

3.2 Folyamatban lévő karbantartási munkák, felújítások 

 

A karate terem radiátorainak a csővezeték cseréjére még várunk, hiszen addig ott a fűtés nem kezdhető 

meg. Az ebédlő folyosójának festése ismét az őszi szünetre tolódott át. 

 

3.3 Előző tanév tapasztalatai alapján felmerült hiányosságok 

 

Az elektromos hálózat /mennyezeti lámpák cseréje az igazgatói/irodai, illetve a tanári helyiségben a 

nyár folyamán az előzetes ígéretekhez képest nem történt meg.  

Továbbra is várjuk az aula plafonjának festését, mivel ezekhez állvány és mesterember szükséges. Ehhez 

tankerületi segítséget kértünk, azonban kérésünk elutasításra került, így a plafonról lehulló vakolat 

továbbra is veszélyforrás mindannyiunk számára. 

A mosdók állapota továbbra is veszélyezteti a tanulóink mentális jólétét és különösen veszélyes ez a 

jelenlegi járványügyi helyzetben. A nyílászárók még mindig hibásak, nem mindenhol zárhatók és nem 

mindenhol nyithatók. A nyílászárók némelyike továbbra is balesetveszélyes állapotban van, cseréje 

továbbra sem megoldott, ideiglenes megoldás segíti a balesetek megelőzését. (beszögelés) 

Az épület nagyobb esőzések alkalmával az elavult ablakszerkezetek miatt beázik, a falak átvizesednek. 

Az átvizesedett felületek penészedni kezdenek, hiába kerül átfestésre, ez nem elégséges megoldás. 

Az elektromos hálózat, a vezetékek jelenlegi állapota további veszélyforrás, az udvar állapota szintén. 

 

3.4 Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata 

 

Iskolánk gála műsorát hagyományainkhoz híven az Ady Endre Művelődési Központban szeretnénk 

megrendezni amennyiben a járványügyi előírások ezt lehetővé teszik 2023. június első hetében. 
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3.5 Tárgyi feltételekhez köthető kockázati tényezők  

 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 

- A WC-k, öltözők nem felelnek meg a kor igényeinek, a tanulók 

mentális jólétét veszélyeztetik. Szükséges a szennyvíz 

vezetékek, bűzelzárók mihamarabbi felújítása, cseréje. 

Különösen fontos ez a jelenlegi járványhelyzetben. Az 

egészséges és biztonságos munkavégzés körülményei kiemelt 

és rendkívül fontos kockázati tényezők. 

- Az aula üvegtáblás falai elavultak, önerőből javíthatatlanok. Az 

aula festését technikailag nem tudjuk megvalósítani, a 

díszburkolat sok helyen lehullott, nem tudjuk pótolni. 

- A nyílászárók elavultak, rosszul zárnak, cseréjükre anyagi 

fedezetünk nincs. 

- Az iskola udvarán kivágott fák helyén hatalmas göndrök 

tátonganak, a bitumen burkolat több helyen felpuklisodott, 

berepedezett, ezért rendkívül balesetveszélyes. Szükséges az 

iskolai udvar teljes bitumenezése, vagy térkővel történő 

lerakása a tanulói balesetek megelőzése érdekében. 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
tárgyi eszközök fizikai károsodása 

Egyéb 

- Az intézmény számítógépeinek elavultsága, mennyisége. A 

számítástechnika termek teljes felújítása. 

- Az irodai ügyintézők gépeinek modernizálása, színes nyomtató 

beszerzése. 

 

3.6 Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal 

 

Iskolánk idén ötven éves, fennállása óta jelentős felújítás nem történt. Állapota az 1973-as megnyitás 

óta szinte változatlan, bár még elfogadható, ugyanakkor a jelen kor követelményeinek nem elégséges. 

Elengedhetetlen lenne a mosdó helyiségek, a nyílászárók, valamint a belső – külső szigetelés és az 

elektromos vezetékelés cseréje, a világítás korszerűsítése. Az egészséges és biztonságos munkavégzés 

körülményeit mihamarabb szükséges megteremteni. A minimális felújításoknak és a pályázati 

forrásoknak köszönhetően a sportlétesítményeink alapvetően jó állapotban vannak, bár a környékről 

„bemászó”, érkező emberek gyakran okoznak kárt a már felújításra került sportpályáinkban. 
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4. A 2022/2023. TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT 

FELADATAI  

Az intézmény pedagógiai programja alapján,  

valamint a munkaközösségek által kitűzött célok, feladatok a tanévre.  

Az előző tanévi beszámolóban megállapított tapasztalatokból 

 adódó nevelési, oktatási célok, feladatok. 

 

Feladat 

megnevezése 

Még mindig aktuális a digitális oktatás hiányosságainak feltárása, a tanulók számára 

nehézséget jelentő tananyagrészek pótlása, a felzárkóztatás. 

Az elmúlt két év alapján továbbra is szükséges az esetleges digitális tanrendre történő 

áttérésre való felkészülés, a megszerzett IKT készségek szinten tartása, további 

fejlesztése. 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

A mérések alapján feltárt lemaradások pótlása, felzárkóztatás 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

Rendszerezési képesség, logikus- és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

A tanulók tevékenykedtetésére épülő nevelés, oktatás 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

A közösséghez, társakhoz való tartozás erősítése 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

A tehetséges tanulók kiemelése, eredményességük növelése 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

Alapfeladatunk a tanulás tanítása, új tanulási technikák elsajátíttatása. 

 egyénre szabott motivációk kialakítása 

 egyéni tanulási stratégiák feltárása 
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 alapvető erkölcsi normák megismertetése 

 IKT eszközök használata, médiatudatosságra nevelés 

 interperszonális készségek fejlesztése 

 szociális kompetenciák fejlesztése 

 differenciált tanulásszervezési formák alkalmazása 

 a kooperatív együttműködő feladatvégzési technikák alkalmazása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése, 3 havonta a gyerekek fejlődését vizsgálni 

kell 

Felelős Vezetőség, Munkaközösségvezetők 

Határidő 2023. június 15. 

 

Feladat 

megnevezése 

A lemorzsolódás csökkentése, a hiányzások nyomon követése, korrepetálások, 

felzárkóztató foglalkozások, közösségi programok 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 

 

Feladat 

megnevezése 

Partnerkapcsolatok bővítése 

- szülők 

- együttműködő partnerek 

- óvoda – iskola átmenet zökkenőmentessé tétele 

Felelős Minden pedagógus 

Határidő Folyamatos 
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5. A TANÉV HELYI RENDJE 

5.1 A tanév szorgalmi időszaka 

 

Első nap: 2022. szeptember 1.(csütörtök) 

Utolsó nap: 2023. június 15. (csütörtök) 

Az első félév:  2023. január 20-ig tart 

 

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-ig 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által. 
 

5.2 A szünetek időtartama 

 

Őszi szünet:  

A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. október 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap:  2022. november 07. (hétfő) 

 

Téli szünet:  
 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 03. (kedd). 

 

Tavaszi szünet:  
 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 05. (szerda). 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda). 

 
5.3 A témahetek a témanap megszervezése 

 

 Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

 

Tervezett tevékenység 
Tervezett bevont 

létszám (fő) 

Az idén először megrendezésre kerülő Magyar Diáksport Napján megvalósuló 

ESSD fókusztémája (ahogy minden csatlakozó országban) a gyermekek, tanulók 

egészséges önképe és mentális egészséges lesz. Részt veszünk a témanaphoz 

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

tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témanap keretében szervezzük 

meg. Erre a napra a külső partnereink bevonásával sportágválasztó rendezvényt 

szervezünk. 

pedagógusok 

diákok 

szülők 

külső partnerek 

kb. 400 fő 
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 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6 –10. között 

 

Tervezett tevékenység 
Tervezett bevont 

létszám (fő) 

A Pénz7 elnevezésű program témája jelenleg tervezés alatt áll még az idei tanévben. 

Az őszi felületnyitás után részt veszünk a www.pénz7.hu által felkínált 

lehetőségekben, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat 

szervezünk. Külső partnerek, valamint önkéntesek bevonásával igyekszünk a 

témahetet színessé, tartalmassá tenni. 

pedagógusok 

diákok 

szülők 

külső partnerek 

400 fő 

 

 Digitális témahét  2023. március 27–31. között 

 

Tervezett tevékenység 
Tervezett bevont 

létszám (fő) 

A tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a 

témahét keretében megszervezzük. Részt veszünk a http://digitalistemahet.hu/ által 

felkínált lehetőségekben. 

pedagógusok 

diákok 

szülők 

külső partnerek 

400 fő 

 

 Fenntarthatósági témahét  2023. április 24–28. között 

 Természettudományos projektnapok 

 

Tervezett tevékenység 
Tervezett bevont 

létszám (fő) 

A tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a 

témahét keretében megszervezzük. 

A természettudományos projektnapok keretében házi sakkversenyt, érdekes fizikai 

kísérleteket bemutató foglalkozást illetve külső partnereink bevonásával 

előadásokat, tanórákat szervezünk tanulóink és szüleik részére. 

pedagógusok 

diákok 

szülők 

külső partnerek 

400 fő 

 

- Nagy Lajos Király Projekt Napok   2023. február 27 – március 03. között 

 

Tervezett tevékenység 
Tervezett bevont 

létszám (fő) 

Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezzük a Nagy Lajos projektnapokat. 

A program keretében szervezünk versenyeket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat 

szervezünk, színházbejáráson veszünk részt, illetve tantermi színházi előadásokra 

is sor kerül, természetesen az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően. 

pedagógusok 

diákok 

szülők 

külső partnerek 

400 fő 

http://www.pénz7.hu/
http://digitalistemahet.hu/
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Szépíró versenyt rendezünk négy kategóriában az SNI és BTMN tanulók számára 

az esélyegyenlőség jegyében, a lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

 

5.4 Tervezett tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

Időpont Esemény/téma Felelős 

2022.12.19. (H) Pályaorientációs nap 

Veresné Dancs Andrea 

Thür Antal 

Király László 

2022.12.20. (K) Nevelési értekezlet Vucskó Zsuzsanna 

2023.02. hó 

(3 nap: Sz-Cs-P) 
Síszünet Vucskó Zsuzsanna 

2023.06.14. (Sz) DÖK nap Ferenczné Fodor Éva 

 

5.5 Ünnepek, megemlékezések 

 

Időpont Esemény/téma Felelős 

2022. október 6. Aradi vértanúk napja (október 6.) 

Társadalomtudományi 

munkaközösség 

Nagyné Idrányi Éva 

2022. október 21.  
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 
Király László, Thür Antal 

2022. december 16. Karácsonyi hangverseny 

Vezetőség 

Ferenczné Fodor Éva DÖK 

2023.február 3 v. 

17. 
Farsang 

Ferenczné Fodor Éva DÖK 

2023. február 24. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (február 25.) 
Király László 

2023. március 14. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

Alsós munkaközösség 

Lugosi Zsuzsa, Katona Gizella, 

Olaszné Szenczi Zita, 

Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi 

2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) 
Társadalomtudományi 

munkaközösség 

2023.május 26. Gyermeknap  

Ferenczné Fodor Éva DÖK 

Testnevelők 

2023. június 02. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Király László 
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5.6 Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

 

Mérés megnevezése Időpont Felelős 

Pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

vizsgálata 

2022.09.19. – 2022.10.10. között 

8. évfolyam 
Oroszné Farkas Judit 

Országos 

kompetenciamérés 

Bemeneti mérés 

6., 8.évfolyam 

2022.09.26-11.30. 

2022.12.09. adatok 

lezárása 

Oroszné Farkas Judit 

Császár Zsoltné 

Veresné Dancs 

Andrea 

Márton Tünde Kimeneti mérés 

6.-8.évfolyam 

2023.03.06-06.09. 

2023.06.15. adatok 

lezárása 

Difer 

2022. október 14-ig létszám felmérése 

2022. október 28-ig a Hivatalnak a létszám 

jelzése 

2022. december 09-ig vizsgálatok 

elvégzése 

Oroszné Farkas Judit 

NETFIT 
2023.01.09. – 2023.05.12. 

2023.06.15. eredmények feltöltése. 
Aczél Ákos 

 

5.7  Szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 
 

Szülői értekezletek tervezett időpontja 
Fogadóórák tervezett 

időpontja 

 Tanév eleji Félévi Év végi Pályaválasztási  

1. évfolyam 09. 01. (Cs) 

12.00 

09.19. (H) 

16.30-tól 

   1. 2022. október 10. (hétfő) 

16.00-17.00 között 

2.  2023. április 24. (hétfő) 

16.00-17.00 között 

alsó tagozat 09.12-13. 

(H-K) 

16.30-tól 

01.30-31. 

(H-K) 

16.30-tól 

05. 1-2 hete 

(változó 

időpontok) 

 

felső tagozat 09.12-13. 

(H-K) 

16.30-tól 

01.30-31. 

(H-K) 

16.30-tól 

04. 24-25. 

(H-K) 

16.00-tól 

 1. 2022. október 10. (hétfő) 

16.00-17.00 között 

2.  2023. április 24. (hétfő) 

17.00-18.00 között 

8. évfolyam    10.24.(H) 

16.30-tól 
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5.8 Értekezletek, vezetői megbeszélések időpontjai 

 

2022. szeptember 01. Tantestületi értekezlet 

2022. november 09. Nevelési értekezlet – A tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök 

(POK) 

2022. január 20. Félévi osztályozó értekezlet 

2022. január 31. Félévi értekezlet 

2022. június 14. Év végi osztályozó értekezlet 

2022. március 26. Nevelési értekezlet 

2022. június 24. Tanévzáró értekezlet 

 

5.9 Az intézmény bemutatkozását szolgáló iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

A mindenkori járványügyi előírásoknak megfelelően tervezünk nyílt napokat, emiatt ennek 

időpontjai egyenlőre tájékoztató jellegűek. 

Időpont Esemény/téma Felelős 

2022. 

november 

3.hete 

Nyílt nap 

5-8. évfolyam 

Munkaközösségek 

2022. 

november 

2.hete 

Műhelymunka a Sakkpalota program keretében 

Nyílt nap az 1-4. évfolyam 

Alsós Munkaközösség 

2022. október- 

folyamatos 

1 – 4. évfolyam  

Sakkpalota módszertanának tantárgyi 

integrációja 

Dr. Sógorné Tóth Nóra 

Katona Gizella 

Lugosi Zsuzsanna 

 

5.10 A 2022/2023. tanévre tervezett beiskolázási tevékenységek 

 

Feladat 

megnevezése 
Középfokú iskola felvételi: 2. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez 

Felelős Thür Antal, Király László 

Határidő 2022. december 2. 

 

Feladat 

megnevezése 

Az Nkt. 50. S (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók 

beiskolázása. 

Felelős Oroszné Farkas Judit igh. 

Határidő 2023. április 20-21. 

 



19 
 

Feladat 

megnevezése 
Sakkpalota téged vár – játékos foglalkozások a leendő első osztályosoknak 

Felelős 

Katona Gizella, Olaszné Szenczi Zita, Lugosi Zsuzsanna, Zsebedicsné Baptiszta 

Gyöngyi, Kovácsné Nyírő Helga, Császár Zsoltné, Ferenczné Fodor Éva, Bodnár 

Ádám, Oroszné Farkas Judit igh. 

Határidő 2022. októbertől folyamatosan, havonta (ha a járványügyi előírások engedik!) 

 

Feladat 

megnevezése 

Ovis sportfoglalkozás, torna a leendő első osztályosoknak a partner óvodák 

részvételével. 

Felelős Lugosi Zsuzsanna 

Határidő 2022. októbertől folyamatosan, hetente (ha a járványügyi előírások engedik) 

 

Feladat 

megnevezése 
Nyílt tanítási órák a leendő első osztályosoknak 

Felelős 

Katona Gizella, Olaszné Szenczi Zita, Lugosi Zsuzsanna, Zsebedicsné Baptiszta 

Gyöngyi, Császár Zsoltné, Ferenczné Fodor Éva, Aczél Ákos, Oroszné Farkas 

Judit igh. 

Határidő 2023. március utolsó hete (ha a járványügyi előírások engedik) 
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6. ESEMÉNYNAPTÁR 

Ünnep Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 2022. szeptember 01.  Alsós munkaközösség 

Papírgyűjtés 2022. szeptember 19-20. DÖK – Ferenczné Fodor Éva 

TESU kampány – Mobilitási 

hét 
 Aczél Ákos, Thür Antal, 

Kerényi Nikoletta 

Európai Diáksportnap 

Magyar Diáksport Napja 

2022. szeptember 30. Aczél Ákos 

Erdők hete – hátizsákos erdei 

iskola (alsó tagozat) 

2022. szeptember 26. – 30. Alsós munkaközösség 

Katona Gizella 

Biciklizik a suli  Kerényi Nikoletta,  

Állatok világnapja 

október 04. 

2022. október 4. Márton Tünde, Lugosi 

Zsuzsanna 

Sakk világfesztivál 2022. október 08. (szombat) 

(Munkanap átszervezés miatt: 

2022.10.31-i munkanap 

bedolgozása) 

Katona Gizella, Dr. Sógorné 

Tóth Nóra, Lugosi Zsuzsanna 

Halloween 
2022. október 24-27. Császár Zsoltné, Ferencné Fodor 

Éva 

Pályaorientációs nap 

1. tanítás nélküli munkanap 

2022.december 19. Veresné Dancs Andrea, Király 

László, Thür Antal 

1. Adventi gyertyagyújtás 2022. november 28. igazgató, DÖK 

Mikulás műsor 2022. december 06. Császár Zsoltné, Nagyné Idrányi 

Éva 

2. Adventi gyertyagyújtás 2022. december 05. DÖK 

3. Adventi gyertyagyújtás 2022. december 12. DÖK 

4. Adventi gyertyagyújtás 

Karácsonyi hangverseny 

2022. december 16. DÖK, igazgató 

Alsós munkaközösség vezető, 

osztályfőnöki munkaközösség 

vezető 

Magyar Kultúra Napja 2023. január 20. Veresné Dancs Andrea 

Síszünet 

3 tanítás nélküli munkanap 

2023. február Vucskó Zsuzsanna 
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Ünnep Időpont Felelős 

Farsang 2023. február 03 v. 17. DÖK 

Nagy Lajos Projekt napok 2023. február 27. – március 03. Nagyné Idrányi Éva 

Pénz7  2023. március 6-10. Márton Tünde, Oroszné Farkas 

Judit 

Gergely – járás 2023. március 2. hete Göndöczné Rozslay Katalin 

St. Patrik Nap 2023. március.17. Császár Zsoltné, Ferenczné 

Fodor Éva 

Víz világnapja 2023. március 22. Természettudományi 

munkaközösség 

Kerényi Nikoletta 

Digitális témahét 2023. március 27-31. Oroszné Farkas Judit, Kovácsné 

Nyírő Helga 

A költészet napja 2023. április 12. Alsós munkaközösség 

Nagyné Idrányi Éva 

A Föld napja 2023. április 24. Guba Anikó 

Természettudományos projekt 

napok 

Fenntarthatósági Témahét  

2023. április 24-28. Mészáros Márton 

Természettudományi 

munkaközösség 

Madarak, fák napja 2023. május 10. Kovács Letícia 

Miskolc város napja 2023. május 11. Mindenki 

Gyermeknap 2023. május 26. Testnevelők, DÖK 

Gála műsor 2023. június első hetén Vucskó Zsuzsanna, Oroszné 

Farkas Judit 

Ballagás 2023. június 15. Veresné Dancs Andrea, Guba 

Anikó, Thür Antal, Király 

László 

DÖK nap 2023. június 14. Ferenczné Fodor Éva 

Testnevelők 

Tanévzáró Ünnepély 2023. június 21. Osztályfőnöki munkaközösség 

vezető 

Márton Tünde, Kerényi 

Nikoletta 
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7. VERSENYEK 

7.1.Az intézmény által, a Tankerület finanszírozásával/támogatásával szervezett versenyek 

időrendben 

Várható 

időpont 
Verseny neve 

Verseny célja, 

célcsoportja 

Várható 

létszám 

Várható 

költség 

Ebből 

igényelt 

tankerületi 

támogatás 

összege 

      

      

      

      

 

7.2.Az intézmény által egyéb forrásból (pályázat, alapítvány, egyéb támogatások) szervezett 

versenyek időrendben 

 

Várható 

időpont 
Verseny neve 

Verseny célja, 

célcsoportja 

Várható 

létszám 

Várható 

költség 

Versenyt 

támogató 

partner(ek) 

2023.01.19. 

Okoskodó 

matematika 

verseny 

1-4. évfolyam 20 fő 5000ft 

 

2023.03. Ovis olimpia 
óvodások versenyeztetése 

játékos formában 
40 fő 10000ft 

 

2023. 

02.27-03.03. 

Nagy Lajos 

Projekt 

Napok 

Szövegértési 

verseny 
felső tagozat 160 fő 

60000ft 

 

helyesírási verseny 3-8. évfolyam 160 fő  

idegennyelvi 

verseny 
felső tagozat 160 fő  

Sakk verseny 1-8. évfolyam 160 fő  

2023.04.12. 
Költészet napi 

versmondó verseny 
1-4. évfolyam 40 fő 10000ft 

 

 

7.3. A tanulók részvételével, felkészítésével tervezett versenyek naptára 

A versenyekkel kapcsolatos költségek finanszírozása a mindenkori költségvetés figyelembe vételével, 

kötelezettségvállalás engedélyezését követően történhet. 

A versenynaptár, mely az előre tervezhető tanulmányi, sport és művészeti versenyeket, valamint a 

kapcsolódó költségtervet tartalmazza, az 1.számú mellékletben található. 
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8. MÉRÉSEK, VIZSGÁK 
 

8.1 Országos mérésekkel, értékelésekkel kapcsolatos teendők (előző tanévi beszámoló megállapításai 

alapján) 

 

Mérés Tevékenység Időpont Felelős 

Országos 

kompetenciamérés 

(matematika, 

szövegértés, 

természettudomány, 

célnyelv) 

Bementi mérés 

4-5-6-8. évfolyamos tanulók, szülők tájékoztatása, 

felkészítése, a tanulók bemeneti mérése 
szept.23. 

 
2022.09.26-

11.30. 

Oroszné Farkas Judit 

igh. 

Országos 

kompetenciamérés 

(matematika, 

szövegértés, 

természettudomány, 

célnyelv) 

 Kimeneti mérés 

4-5-6-8. évfolyamos tanulók, szülők tájékoztatása, 

felkészítése, a tanulók bemeneti mérése nov.30. 

 
2023. 03.06 

– 07.09. 

 

Oroszné Farkas Judit 

igh. 

Difer mérés 

A tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése 

Első osztályosok bemeneti mérése, diagnosztikai 

teszt 

nov.30. 
Oroszné Farkas Judit 

igh. 

Pályaorientációs 

mérés 

„Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 

tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és 

-kompetenciákat támogató pályaorientációs 

szakmai módszertan átfogó megalapozása és 

fejlesztése” 

2022.09.19-

10.10. 
Oroszné Farkas Judit 

Netfit 

Az országos mérések előtt a tanulók, szülők 

tájékoztatása, felkészítése 2023. 01. 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Sakk kognitív teszt 
Polgár Judit Tehetséggondozó Alapítvány által 

kijelölt évfolyamokon mérés 
2023. 05. 

Katona Gizella, Dr. 

Sógorné Tóth Nóra 

 
8.2 Belső, intézményi mérésekkel kapcsolatos teendők  

 

Mérés Tevékenység Időpont Felelős 

Tájékozódó felmérés 

első évfolyamon 

Tájékozódó felmérés matematikából, magyarból 2022. 

október 1. 

hete 

Katona Gizella, alsó 

tagozat 

Bemeneti mérés 2-4. 

évf. 
Tantárgyanként év eleji felmérések 

2022. 

szeptember 

vége 

Katona Gizella, alsó 

tagozat 
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8.3 Vizsgák 
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok 

alatti vizsgák időpontjait 

 

Megnevezés Időpont Felelős 

javítóvizsga  2023. aug. 23-24-25. 

Nagyné Idrányi Éva 

Veresné Dancs Andrea 

Katona Gizella 

osztályozó vizsga  2023. aug. 23-24-25. 

Nagyné Idrányi Éva 

Veresné Dancs Andrea 

Katona Gizella 

pótló vizsga  2023. aug. 23-24-25. 

Nagyné Idrányi Éva 

Veresné Dancs Andrea 

Katona Gizella 

különbözeti vizsga    

egyéb belső vizsgák 

(pedagógiai program szerint) 
  

 

8.4 Érettségi, szakmai vizsgával kapcsolatos feladatok időpontok 

 

Megnevezés Időpont Felelős 

   

   

   

 

9. A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK  

9.1 Tehetséggondozás 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Tehetség beazonosítása 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

Tehetséggondozó programok megtervezése: sport, művészet (zene, tánc), 

matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, robotika 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Egyéni és kiscsoportos fejlesztési tervek megtervezése 

Felelős minden pedagógus 
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Határidő folyamatos 

 

9.2 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatok  

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A tanévben esedékes kontroll vizsgálati időpontok figyelemmel kísérése, 

a vizsgálat kérőlapok kitöltése, elküldése a Járási Szak. Biz.-hoz. 

A nyilvántartó táblázatok naprakész vezetése. 

Felelős Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
A szakértői véleményekben meghatározott fejlesztő órák kiosztása. 

Felelős 
Vucskó Zsuzsanna, Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, Göndöcz 

István, Gál Mónika, Pállné Vigh Annamária 

Határidő tanév eleje, ill. folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A szakértői véleményekben meghatározott kedvezmények, mentességek, 

javaslatok megismertetése a kollégákkal, szaktanárokkal. A szülői 

kérelmek kezelése, mentességi határozatok előkészítése. 

Felelős 
 Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, Göndöcz István, Gál Mónika, 

Pállné Vigh Annamária 

Határidő  folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A továbbtanulási eljárás során a szakértői véleményekben meghatározott 

kedvezmények, mentességek jelzése. 

Felelős 
Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, nyolcadikos osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

Határidő 
a mindenkori írásbelire jelentkezés időpontja 

a felvételi eljárás rendjében meghatározott időpontok 

  

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A szakértői véleményekben meghatározott tantárgyi korrepetások 

kiosztása. 

A digitális napló vezetése, adatok rögzítése, frissítése 

Felelős Oroszné Farkas Judit 

Határidő folyamatos 

 

9.3 Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok  

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A tanévben esedékes kontroll vizsgálati nyomtatványok kitöltése, 

beküldése a Megyei Szak. Reh. Bizottsághoz. 

A nyilvántartó táblázatok naprakész vezetése. 

Felelős 
Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, Göndöcz István, Gál Mónika, 

Pállné Vigh Annamária 

Határidő szeptember 30. ill., folyamatos 
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Feladat / tevékenység 

megnevezése 
A szakértői véleményekben meghatározott rehabilitációs órák kiosztása. 

Felelős Bukszár Adrien, Oroszné Farkas Judit 

Határidő tanév eleje, ill. folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A szakértői véleményekben meghatározott kedvezmények, mentességek,  

javaslatok megismertetése a kollégákkal, szaktanárokkal. A szülői 

kérelmek kezelése, mentességi határozatok előkészítése 

Felelős 
Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, Göndöcz István, Gál Mónika, 

Pállné Vigh Annamária 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
A SNI, órakeret összesítő táblázat elkészítése 

Felelős 
Bukszár Adrien, Oroszné Farkas Judit, Göndöcz István, Gál Mónika, 

Pállné Vigh Annamária 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
A digitális napló vezetése, adatok rögzítése, frissítése 

Felelős Oroszné Farkas Judit 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A továbbtanulási eljárás során a szakértői véleményekben meghatározott 

kedvezmények, mentességek jelzése. 

Felelős 
Oroszné Farkas Judit, Bukszár Adrien, nyolcadikos osztályfőnökök, 

iskolatitkár  

Határidő 
A mindenkori írásbelire jelentkezés időpontja, a felvételi eljárás rendjében 

meghatározott időpontok. 

 

9.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Kapcsolat a védőnővel, családsegítővel, gyámhivatallal, orvossal 

Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Figyelés – preventív megelőző munka-jelzés- eseti megbeszélések 
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Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Alapítványi segítség pl.: kirándulás, tábor, kulturális programok 

Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

9.5 Gyermek- és ifjúságvédelmi munka  

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Kapcsolat a védőnővel, családsegítővel, gyámhivatallal, orvossal. 

Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Drog prevenció 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Az internet veszélyei, társas kapcsolatok, zaklatás, bullying 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 
 

10. Lemorzsolódási adatok, hátránykompenzálás 
 
10.1 Létszámadatok (Nyitó adatok a 2021/2022. tanévi beszámoló 2.2.1. pontja alapján.) 

 

A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 15 

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 20 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 17 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a tanév végi eredmények 

alapján 
13 

Lemorzsolódott tanulók létszáma ebben a tanévben: 

(végzettség nélküli iskolaelhagyók, korai iskolaelhagyók) 
0 
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10.2 Intézményi szintű intézkedések a lemorzsolódás csökkentése/elkerülése érdekében 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

Hiányzások nyomonkövetése, tanulmányi előrehaladás támogatása 

Egyénre szabott fejlesztési módszerek alkalmazása. 

Továbbtanulás segítése. 

Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 
Együttműködés a családdal, szülők bevonása az iskola életébe 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

Folyamatos együttműködés és kommunikáció a gyermekvédelmi 

szolgálatokkal. 

Felelős Osztályfőnökök 

Határidő folyamatos 

 

Feladat / tevékenység 

megnevezése 

A tanulók számára motivációs programok, értékes tanulási környezet 

kialakítása, az egyéni bánásmód és a gyermeki egyenjogúság előtérbe 

helyezése. 

Felelős minden pedagógus 

Határidő folyamatos 

 

11. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 
 
11.1 Folyamatban lévő pályázatok (ütemterv) 

 

Pályázat megnevezése azonosítója 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   
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Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 
 

Pályázat megnevezése azonosítója 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 
11.2 Fenntartási időszakban lévő projektek (ütemterv) 

 

Pályázat megnevezése azonosítója 

Lázár Ervin Program (EMMI) 

A nemzeti identitás 

erősítését célzó 

programokról szóló 

1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján 

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
Regisztráció, programokon való részvétel, szülők tájékoztatása 

Felelős Osztályfőnökök, Nagyné Idrányi Éva 

Határidő folyamatos  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   
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Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 
Pályázat megnevezése azonosítója 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 
11.3 Benyújtásra tervezett pályázatok 
 

Pályázat megnevezése azonosítója 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   
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Pályázat megnevezése azonosítója 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

12. ELLENŐRZÉSEK 
 
12.1 Belső ellenőrzés 

Szakmai, 

pedagógiai 

ellenőrzések 

megnevezése 

Mérési pont Módszer Gyakoriság Dokumentáció Felelősök 

a tanórák, 

tanórán kívüli 

foglalkozások 

látogatása 

pedagógus 

óralátogatás, 

hospitálás, 

megfigyelés 

tanévente 

2 alkalom 
jegyzőkönyv 

munkaközösségvezetők,  

vezetőség 

írásos 

dokumentumok 

vizsgálata 

pedagógus 
betekintés, 

szúrópróbaszerűen 
havonta feljegyzés vezetőség 

tanulói munkák 

vizsgálata 
pedagógus szúrópróbaszerűen folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

minden pedagógus 

Pedagógiai 

munka 

ellenőrzése az 

éves munkaterv 

szerint  

pedagógus, 

tanuló 

beszámoltatás 

szóban, írásban 
folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

munkaközösségvezetők, 

vezetőség 

Intézményvezető-

helyettes 

munkájának 

ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettes 
beszámoltatás folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

intézményvezető 
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szakmai, 

tantárgy-

pedagógiai 

irányítás 

ellenőrzése 

pedagógus 

betekintés, 

szúrópróbaszerűen, 

beszámoltatás, 

megfigyelés 

folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

munkaközösségvezetők 

Iskolatitkár 

munkájának 

ellenőrzése 

iskolatitkár beszámoltatás folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

intézményvezető 

NOKS-os 

alkalmazottak 

ellenőrzése 

NOKS-os 

alkalmazottak 
beszámoltatás folyamatos 

feljegyzés, 

írásbeli 

értékelés 

intézményvezető 

 

Dokumentumok ellenőrzése Felelősök Határidő/gyakoriság Dokumentáció 

 E-Kréta napló 

osztályfőnökök, 

munkaközösségvezetők, 

vezetőség  

 folyamatosan 

szúrópróbaszerűen 
feljegyzés 

Egyéni fejlesztési terv 
Gál Mónika, Pállné 

Vígh Annamária 
 havonta feljegyzés 

Intézményi alapdokumentumok 

naprakész frissítése 
vezetőség folyamatosan feljegyzés 

Tanmenetek ellenőrzése munkaközösségvezetők szeptember 20. feljegyzés 

 
12.2 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

Esemény / téma Felelősök Határidő 

Dokumentum ellenőrzés minden pedagógus tanév vége 

Hospitálás (2 óra/fő/tanév) vezetőség tanév vége 

Óramegbeszélés vezetőség tanév vége 

Elégedettségmérő kérdőív BECS tanév vége 

 
12.3 Az önértékelési munka tervezése 

 

Jelenlegi állapot bemutatása 

Pedagógusok 

száma a 

2022/2023. 

tanévben  

2015/2016 -2019/2020. 

tanév között értékelt 

pedagógusok száma 

2021/2022. tanévben 

értékelt 

pedagógusok száma 

2022/2023. tanévben 

tervezett - önértékelésbe 

bevont- 

pedagógusok száma 

34 28 34 5 

 

Esemény / téma Felelősök Határidő 

Dokumentum ellenőrzés vezetőség tanév vége 

Hospitálás (2 óra/fő/tanév) vezetőség tanév vége 

Óramegbeszélés vezetőség tanév vége 
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Interjú vezetőség tanév vége 

A tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt 

vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek 

az értékelés során. 

vezetőség 2023.06.30. 

Az előző tanévben kijelölt tantestületi tagok értékelése 

az Önértékelési kézikönyv útmutatása alapján, az ott 

kijelölt szempontok figyelembe vételével. 

vezetőség tanév vége 

 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

 

Esemény / téma Felelősök Határidő 

Az e-portfólió, illetve a pályázat feltöltésének 

lehetősége abból a munkakörből (és tantárgyból), 

amelyet az előző tanévben, jelentkezéskor, megjelölt a 

pedagógus. 

minősítésre jelentkezett 

pedagógus 
2022.11.25. 

A pedagógusok az intézményvezetőnél 

kezdeményezhetik minősítésüket. A jelentkezési lap 

két példányát aláírva kell benyújtani az 

intézményvezetőnek, aki aláírásával igazolja, hogy a 

pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési 

lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. 

minden pedagógus 2023.03.31. 

A pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó 

kötelező minősítési eljárást és a jelentkezést rögzíti az 

intézményvezető az informatikai rendszerben. 

Vucskó Zsuzsanna 2023.04.15. 

Megkapják a jelentkezők és az intézmény vezetője a 

jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést. 
vezetőség 2023.06.30. 

A minősítő vizsga és portfólió védésének intézményi 

megszervezése, segítése. 

vezetőség, jelentkeztetett 

pedagógus 
a kijelölt időpontok 
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13. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A 

BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 
 
13.1 Továbbképzési programot érintő változások: 

Humánerőforrás fejlesztése miatt, a jövőbeni nyugdíjazások és távozások miatti felkészülés, előre 

tervezés jegyében Pállné Vigh Annamária beiskolázása gyógypedagógiai szakra.  

13.2 Beiskolázási programot érintő változások 

 
További szakképesítést, mesterszakot, műveltségterületi részszakképesítést célzó továbbképzések: 

Pedagógus Képzés 
Indoklás/  

Megjegyzés 

Neve Megnevezése 
Felsőoktatási 

intézmény, kar 

Kezdete 

(év, hó) 

Várható 

vége 

(év, hó) 

 

Pállné Vigh 

Annamária 

Gyógypedagógus 

(logopédia 

szakirány) 

EKE 

Pedagógia kar 
2020.09. 2024.06 

öregedő tantestület, magas 

SNI tanulói létszám, 

ellátatlan SNI órák 

Thür Antal 
Sportpedagógiai 

alprogram 

Eszterházy 

Károly Egyetem 

Neveléstudomá

nyi Doktori 

Iskola 

2019.09 2023.06 

Intézményünk fő profilja 

miatt szükséges. – 

Köznevelés típusú 

sportiskola 

Gál Mónika 

Gyógypedagógus 

(Tanulásban 

akadályoztatott 

gyermekek 

fejlesztése) 

ME-BTK 2020.09. 2024.06 

öregedő tantestület, magas 

SNI, BTMN tanulói 

létszám, ellátatlan BTMN 

órák 

 

Legfeljebb 120 óra keretében történő továbbképzések, szakmai megújító, egyéb képzések 

Pedagógus Képzés 

Neve Megnevezése 
Képző 

intézmény 
Képzés 

óraszáma 
Kezdete 

(év, hó) 

Várható 

vége 

(év, hó) 

Lugosi Zsuzsanna 

A SakkTesi, mint 

innovatív 

mozgásfejlesztő program 

az 1-4. évfolyamon 

tanítók számára 

Polgár Judit 

Sakk Alapítvány 

JPF World KFT. 

30 óra 2022.09.03. 2022.10. 

Pallai Edit 

Képességfejlesztő 

sakk, mint oktatási 

eszköz a 3-4. 

évfolyamon tanítók 

számára 

Polgár Judit 

Sakk Alapítvány 

JPF World KFT. 

30 óra 2022.09.10. 2022.10. 

Oroszné Farkas Judit 

Képességfejlesztő 

sakk, mint oktatási 

eszköz a 3-4. 

évfolyamon tanítók 

számára 

Polgár Judit 

Sakk Alapítvány 

JPF World KFT. 

30 óra 2022.09.10. 2022.10. 

Mészáros Márton 

Képességfejlesztő 

sakk, mint oktatási 

eszköz a 3-4. 

Polgár Judit 

Sakk Alapítvány 

JPF World KFT. 

30 óra 2022.10.22. 2022.12. 
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évfolyamon tanítók 

számára 

 

14. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 
 
14.1 Az iskola és a családi ház kapcsolata 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az 

iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi 

ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) 

kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a közösségben 

való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet megismerése iránti 

igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához. 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek 

megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet 

sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy 

a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai 

vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 

A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók 

elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a 

gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok 

újraértelmezésére.  

 

14.2 Szakmai kapcsolatok,  

 

-     Petőfi Könyvtár 

-     Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola 

-     Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Kohászati Múzeum 

-     MEAFC 

-     MITEKA 

-     DVTK 

-     Magyar Labdarúgó Szövetség 

-     Diósgyőri Vívó Egyesület 

-     Magyar Tenisz Szövetség 

-     Polgár Judit Sakk Alapítvány 

-     Diósgyőri Vár 

-     Diósgyőri Óvodák 
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-     Pályaválasztási szakmai szolgálat 

-     Miskolci Középiskolák 

-     Nyugdíjas Klub 

-     Védőnői tanácsadó szolgálat 

-     Iskola és gyermekorvosi rendelő 

-     Diósgyőri Rendőrség 

-     Miskolci Nemzeti Színház 

-     Egyházak 

-     Miskolc Városi Sportiskola 

-     MIVAS SE 

-     Magyar Karate Szövetség 

-     Justitia Fuji-Yama Se 

-     Magyar Sí Szövetség 

-     Bánkúti Síklub 

-     Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

-     Magyar Vívó Szövetség 

-     Magyar Atlétikai Szövetség 
 

14.3. Testvériskolai kapcsolatok, tervezett éves feladatok ütemterve  

 
Testvériskola megnevezése Címe 

  

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
Szlovák vagy lengyel testvériskolai kapcsolat kiépítése 

Felelős Vucskó Zsuzsanna 

Határidő folyamatos 

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 
Testvériskola megnevezése Címe 
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Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   

 

Feladat, esemény 

megnevezése 
  

Felelős   

Határidő   
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Mellékletek felsorolása 

1. számú melléklet: 2022/2023. tanév versenynaptára 

2. számú melléklet: Alsós munkaközösség munkaterve 

3. számú melléklet: Testnevelési munkaközösség munkaterve 

4. számú melléklet: Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

5. számú melléklet: Természettudományi munkaközösség munkaterve  

6. számú melléklet: Társadalom tudományi munkaközösség munkaterve 

7. számú melléklet: Iskola-egészségügyi munkaterve 

8. számú melléklet: Diákönkormányzat munkaterve 
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Legitimációs záradék 

A nevelőtestület nyilatkozata 

 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

 

............................................. 

Katona Gizella 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

Az intézményi tanács véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

............................................. 

Veresné Dancs Andrea 

az intézményi tanács képviselője 

 

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.  

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

Ferenczné Fodor Éva 

a diákönkormányzat képviselője 

 

 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

a szülői szervezet (közösség) képviselője 
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Az iskolaszék véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során az iskolaszék véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

............................................. 

Veresné Dancs Andrea 
az iskolaszék képviselője 
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Mellékletek 

 

2. számú melléklet 

ALSÓS 

MUNKATERV 

2022 / 2023. 

 

 

 

 

Készítette: Katona Gizella – munkaközösség vezető 

Jóváhagyta: Vucskó Zsuzsanna intézményvezető 

Miskolc, 2022.09.15. 
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 „Egyre gyorsabbak a változások, és többször kell újratanulni mindent az 

életben, ezért az iskola rugalmasságra, vállalkozó kedvre, kreativitásra, tanulásra 

és újratanulásra kell, hogy felkészítsen, nem pedig fix dolgok beépítésére. 

( Vekerdy Tamás) 

                                            

 

 

 

Célunk 

Tanítványainkban megtalálni az erősségüket, tehetségüket az oktató munkánk 

során. Készségeiket biztos alapokra tenni, egyéni képességeiket sokoldalúan 

fejleszteni a kisiskolás korban. A helyes tanulási szokások megtanítása, azok 

alkalmazása. 

A képességhiányos tanulók kiszűrése 1. osztályban a DIFER méréssel, ezek 

felzárkóztatása, fejlesztése. 

2-4.osztályokban a bemeneti mérésekkel tárjuk fel a hiányosságokat és ezeket 

beépítjük fejlesztő munkánkba.  

A tehetségesek szerepeltetése házi, városi, országos Zrínyi versenyeken.  

Gyerekcentrikus iskola létrehozása, melyben a szabadidős programokkal állandó 

élményhez, impulzusokhoz jussanak tanulóink. 

 

 

Feladataink 

Iskolánk „Kiemelt referencia intézményként” rendszeres szakmai napokat, 

bemutató órákat szervez. A sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba a 

tananyag feldolgozásának háttereként. Ezáltal a logikai gondolkodást fejlesztjük. 

Az alsós munkaközösség tanítói az érdeklődő pedagógusok és szülők számára 

nyílt napokon mutatja be az alkalmazott módszertant. Szorosan együttműködünk 

a Polgár Judit Alapítvánnyal és az általuk szervezett eseményeken rendszeresen 

részt veszünk. Az ősz folyamán szakmai napot tervezünk a referencia és a 

programot nem ismerő iskolák meghívásával. 
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Évről évre aktívan kapcsolódunk be a Világ Sakkfesztivál eseményébe. Jó 

kapcsolatot ápolunk a környező óvodákkal, ahol hetente játékos képességfejlesztő 

sakkfoglalkozást tartunk. Iskolai rendezvényeinkre is meghívjuk őket, hogy 

ismerkedjenek az iskolás élettel. Reméljük, hogy tervezett programjainkat a 

jelenlegi járvány helyzetben is meg tudjuk valósítani. 

Rendszeres hospitálásokkal, továbbképzéseken való részt vétellel törekszünk 

szakmai munkánkat erősíteni, mélyíteni. 

A Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott köznevelési típusú sportiskolai 

osztályok folyamatos indítása, azok tanulóinak segítségnyújtás a helyes 

sportágválasztásban. Edzések beépítése a tanulmányi munkába. 

Az egészséges táplálkozás rendszeres tanítása, tudatosítása. 

Folyamatosan törekszünk Iskolánk hírnevének fenntartására. 

A  Diósgyőri lakótelep eseményeiben aktív részvétellel keltjük fel a szülők 

érdeklődését intézményünk iránt.  

A „Sakkpalota téged vár” programunkkal és az ovis testneveléssel igyekszünk az 

iskolába készülő óvodásokat megnyerni. Ezeket heti gyakorisággal tartjuk. 

Az iskolát érintő pályázatokba, városi versenyekbe való aktívan 

bekapcsolódunk. 

 

Szabadidő hasznos eltöltése, erdei iskolák, túrák, táborok szervezése. A természet 

megszerettetése, védelme, környezettudatos szemlélet kialakítása. 

A családi napokon, bálon, farsangon, közös kiránduláson szülői kapcsolatok 

ápolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaközösség tagjai 
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1.a Figeczkiné Kobzi Barbara  -  Kovács Letícia 

 

1.b Mattáné Lovrity Tünde  -  Gál Mónika 

 

2.a Göndöczné Rozslay Katalin  -  Pállné Vigh Annamária 

 

2.b Pallai Edit  -  Kádár-Zádeczki Renáta 

 

3.a dr.Sógorné Tóth Nóra  -  Mészáros Márton  

 

3.b Temesi Tünde  -  Kovácsné Nyírő Helga 

 

4.a Katona Gizella  -  Lugosi Zsuzsanna 

 

4.b Olaszné Szenczi Zita – Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseménynaptár 
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Feladatok, rendezvények 
Időpont 

 
Felelős 

Teremrendezés, dekorálás 2022.augusztus utolsó hete Tanítók 

Az 5. osztályosok átadása 2022.08.30. Érintett nevelők 

Munkaközösségi értekezlet: 

az éves program 

megtervezése 

2022.08.31. Katona Gizella 

Tanévnyitó ünnepély 2022.09.01. Figeczkiné Kobzi Barbara 

Katona Gizella 

1.o. Szülői értekezlet 2022.09.01. 

2022.09.12. 

1.o. Tanítók 

Tantestületi értekezlet 2022.09.01. Igazgató 

Ügyeleti rend 

megszervezése 

2022.09.02. Katona Gizella 

Mária –napi búcsú 2022.09.11. Olaszné Szenczi Zita 

Szülői értekezlet 2-4.o. 2022.09.12-13. 2-4.o.Tanítók 

DIFER mérés 

 

2022.09.14-12.09. 1.o.Tanítók 

Sakkpalota pályázat: 

„Vendi Vezér és a 

tudomány” 

2022.09.15. Tanítók 

Hulladékgyűjtés 2022.09.19-20. Katona Gizella 

Ferenczné Fodor Éva 

Tanmenetek elkészítése 2022.09.15. Tanítók 

Hospitálás –óralátogatások 

beindítása 

havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Természetjáró kör túráin 

való részvétel 

havonta 1alkalom Ferenczné Fodor Éva 

Mészáros Márton 

Országos kompetenciamérés 

–bemeneti mérés 

2022.09.26-11.30. Oroszné Farkas Judit 

Katona Gizella 

Európai Diáksportnap 

Magyar Diáksport Napja 

2022.09.30. Aczél Ákos 

Magyar Népmese Napja 

Faliújság készítése 

Mesefilm megtekintése 

2022.09.30. Tanítók 

 

augusztus 
szeptember 
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Feladatok, rendezvények Időpont Felelős 
Anyakönyvek megnyitása 2022.10.1. Osztályfőnökök 

Tájékozódó felmérés: 

bemeneti mérés 

2022.10.01. 1.o.Tanítók 

Tanév eleji osztályszintű 

diagnosztikus felmérések 

 2-4.o. 

2022.10.07. 2-4.o.Tanítók 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Erdők Hete – hátizsákos 

erdei iskola 

2022.10.04-10. Katona Gizella 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás a 

partneróvodák részvételével 

a leendő 1.osztályosoknak 

2022.10.9-től folyamatosan, 

hetente 

Lugosi Zsuzsanna 

Zene Világnapja 2022.10.03. Szaktanárok 

Állatok Világnapja 

-Adománygyűjtés 

-Mutasd be kedvenc 

állatodat!  

(poszter, video) 

2022.10.04. Tanítók 

Lugosi Zsuzsanna 

Mészáros Márton 

 

Aradi vértanúk napja –rádiós 

műsor 

2022.10.06. Nagyné Idrányi Éva 

Sakk Világfesztivál-online 

bekapcsolódás 

2022.10.08. (szombat) Tanítók 

„Mini Sakkfesztivál” 2022.10.08. (szombat) 

(Munkanap átszervezés 

miatt:2022.10.31-i 

munkanap bedolgozása) 

dr.Sógorné Tóth Nóra 

Katona Gizella 

Fogadó óra  2022.10.10. 16-17 óra Tanítók 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás)-  

a Sakkpalota kitárja kapuját: 

Szüreti táncház 

2022.10.18. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

Nemzeti ünnepen való 

részvétel 

2022.10.21. Király László 

 

Őszi szünet:2022. 10.31-11.04. 

Utolsó tanítási nap:10.28.                              Első tanítási nap:11.07. 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás) 

sakkjátékok interaktív táblán 

 

2022.11.16. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Nyílt nap 1-4.osztály 2022.11. 2. hét Tanítók 

Műhelymunka: a 

Képességfejlesztő sakk 

referencia és a programot 

nem ismerő iskolák számára 

2022.11. 3-4.hét dr. Sógorné Tóth Nóra 

Katona Gizella 

Lugosi Zsuzsanna 

Figeczkiné Kobzi Barbara 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Adventi gyertyagyújtás 1. 2022.11.28. DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

Adventi gyertyagyújtás 2. 2022.12.05. 

 

DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 

Adventi gyertyagyújtás 3. 2022.12.12. DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 

Mikulás ünnepség a 

„Sakkpalotában” –óvodások 

vendégségével 

2022.12.06. 5.oszt. osztályfőnökök 

Nagyné Idrányi Éva 

Császár Zsoltné 

Karácsonyi hangverseny 2022.12.16.  Vezetőség 

Adventi gyertyagyújtás 4. 2022.12.16. DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 

Nevelési értekezlet-Tanítás 

nélküli munkanap 

2022.12.20. Igazgató 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

 

Téli szünet:12.22-01.02. 

Utolsó tanítási nap:12.21.                              Első tanítási nap:01.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás) 

Játék a LEGO robotokkal 

 

2023.01.11. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Kovácsné Nyírő Helga 

Félévi felmérők megíratása 2023.01.17-ig 1-4. osztályos Tanítók 

„OKOSKODÓ”-Matematika 

házi verseny 

1-4.osztály 

2023.01.19. Katona Gizella 

dr. Sógorné Tóth Nóra 

Kovács Letícia 

Mattáné Lovrity Tünde 

 

Magyar Kultúra napja 

Szövegértő házi verseny 

3-4.osztály 

2023.01.20. Göndöczné Rozslay Katalin 

Temesi Tünde 

Kádár-Zádeczki Renáta 

Pallai Edit 

 

I.Félév vége   

Félévi értesítők kiosztása 2023.01.27. Osztályfőnökök 

Szülői értekezlet 1 – 4.o. 2023.01.30.31. Tanítók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

január 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Munkaközösségi értekezlet –

félév értékelése 

2023.02.1hét Katona Gizella 

 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Sítábor  

Síszünet 3nap 

1-3.hét Vucskó Zsuzsanna 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás) 

Farsang a Sakkpalotában 

2023.02.3. vagy 17. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Farsang 

PALOTÁS -nyitótánc 

2023.02.3. vagy 17. Tanítók 

Olaszné Szenczi Zita 

Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja-

rádiós műsor 

2023.02.24. Király László 

Nagy Lajos Projekt 

Napok 

„Helyesíró verseny” 

3-4.oszt. 

2023.02.27-03.03. Katona Gizella 

Temesi Tünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

február 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

Nagy Lajos Projekt 

Napok 

„Helyesíró verseny” 

3-4.oszt. 

2023.02.27-03.03. Katona Gizella 

Temesi Tünde 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás) 

sakkjátékok interaktív táblán 

 

2023.03.08. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Gergely járás 2023.03.13. Göndöczné Rozslay Katalin 

Pállné Vigh Annamária 

Nyílt napok az iskolába 

készülő óvodásoknak 

2023.3.hét Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Az 1848-as forradalom 

és szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

2023.03.14. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Zsebedicsné Baptiszta 

Gyöngyi 

 
Víz Világnapja 

Játékos vetélkedő 

2023.03.22. Tanítók 

OVI – OLIMPIA 

Felvételi a MOB-os 

osztályokba 

2023.03.3-4.hét Lugosi Zsuzsanna 

Aczél Ákos 

„Digitális témahét” 2023.03.27-31. Kovácsné Nyírő Helga 

Oroszné Farkas Judit 

 

 

március 
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Feladatok, rendezvények Időpont 

 
Felelős 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

„A Sakkpalota Téged 
Vár”(ovis foglalkozás) 

Húsvét a Sakkpalotában 

 

 

2023.04.04. Olaszné Szenczi Zita 

Lugosi Zsuzsanna 

Katona Gizella 

Költészet Napja 

Versmondó verseny 

2023.04.12. Mattáné Lovrity Tünde 

Gál Mónika 

Kádár-Zádeczki Renáta 

Katona Gizella 

Beiratkozás az 1.osztályba 2023.04.20-21. Oroszné Farkas Judit 

4.o.Tanítók 

Fogadó óra  2023.04.24. 16.30-17.30 óra Tanítók 

A Föld Napja 

Csapatverseny 

2023.04.24. Guba Anikó 

Tanítók 

Természettudományos 

projekt hét- 

„Fenntarthatóság hete” 

2023.04.24-28. Mészáros Márton 

Katona Gizella 

dr. Sógorné Tóth Nóra 

 

 

 

Tavaszi szünet: 04.06-04.11. 

Utolsó tanítási nap:04.05.                              Első tanítási nap:04.12. 

 

 

 

április 
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Feladatok, rendezvények 
Időpont 

 
Felelős 

Hospitálás –óralátogatások  havonta 2 alkalom Katona Gizella 

Oroszné Farkas Judit 

Játékos ovis 

sportfoglalkozás 

hetente Lugosi Zsuzsanna 

Anyák napi műsor 

Szülői értekezlet 

2023.05.1-2.hét Tanítók 

Madarak és Fák Napja 2023.05.10. Tanítók 

Miskolc Város Napja 

Tablókészítés 

2023.05.11. Tanítók 

Gyermeknap 2023.05.26. DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 

Tanítók 

Tanulmányi kirándulások 

Erdei iskolák 
folyamatos 2023.06.14-ig Tanítók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

május 
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Feladatok, rendezvények 
Időpont 

 
Felelős 

Gálaműsor az Ady Endre 

Művelődési Házban 

Kiállítás: iskolánk 

hétköznapjai 

2023.06.1. hét Alsós munkaközösség 

A Nemzeti Összetartozás 

Napja – rádiós műsor 

2023.06.2. Király László 

DÖK nap - Tanítás nélküli 

munkanap 

2023.06.14. DÖK 

Ferenczné Fodor Éva 

Ballagás 2023.06.15. Osztályfőnökök 

Tanulmányi kirándulások 

Erdei iskolák 

folyamatos 2023.06.14-ig Tanítók 

Tanévzáró ünnepség 2023.06.20. Osztályfőnökök 

Tanévzáró értekezlet 2023.06.24. Igazgató 

 

Nyári szünet: 2023.06.16-tól 

  

június 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola  

2022/2023-as tanévre tervezett munkaterve  

 

Testnevelés munkaközösség  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

Aczél Ákos     Vucskó Zsuzsanna 

 

P.h. 

Miskolc, 2022. szeptember 2. 

Testnevelés munkaközösség tagjai a 2022-2023-es tanévben:  
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- Vucskó Zsuzsanna   

Intézményvezető, közoktatásvezető, matematika-testnevelés – info szakos tanár, edző.  

 

- Aczél Ákos 

Történelem – testnevelés szakos tanár, munkaközösség vezető, edző. 

  

- Thür Antal 

Biológia - Testnevelés szakos tanár, edző.  

 

- Márton Tünde 

Testnevelés – Matematika szakos tanár 

 

- Kerényi Nikoletta 

 Földrajz – Testnevelés szakos tanár 

 

    -      Lugosi Zsuzsanna 

           Alsós tagozatos tanító, testnevelés szakos tanár 

  

           

A testnevelés munkaközösség az idei tanév elején is megtartotta első megbeszélését, amelyen 

a szervezési feladatok mellett röviden megbeszéltük és kitűztük az előttünk álló év legfontosabb 

céljait és feladatait. 

1. A főbb célok és feladatok idén sem változtak: 

1.a Feladataink: 

 Alapvető feladat a helyi tantervben foglalt törzsanyagok elsajátítása, gyakorlása, a 

tanultak alkalmazása, értékelése. Az egységes követelmények alapján a tanulók fizikai 

állapotának felmérése (NETFIT) évi egy alkalommal /január 8. és április 24. között /. 
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 Az oktatással párhuzamosan fontos feladatunk a tanulók személyiségfejlesztése, 

viselkedéskultúrájuk javítása, az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres testedzésre 

való igény kialakítása. 

 Az oktatási és nevelési feladatok még hatékonyabbá tétele érdekében továbbra is több 

és rendszeresebb mozgásra ösztönözzük diákjainkat az iskolai, és szabadidős 

foglalkozások megszervezésével, vezetésével, valamint sportegyesületekbe való 

irányításával. 

 A különböző szintű versenyeken maximális csapatlétszámokkal való eredményes 

részvétel kiemelten fontos az iskola megítélése szempontjából is, ezért az idei évben is 

a hagyományos jó szereplést tűztük ki célul. Ezen versenyek listáját tervezett 

versenynaptárunk tartalmazza, ami munkatervünk végén található.  

 Mozgásban az iskola projekt 

 Aktív Iskola program megvalósítása 

  

1.b Fontosabb céljaink: 

Pedagógiai célok: 

 a sportra, egészségre, egészséges életmódra való nevelés  

 a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése a sport, a mozgás eszközeivel  

 a személyiség formálása, alakítása a sport és a játék eszközeivel  

 mentálhigiéniás igények kialakítása  

 

Szakmai célok:  

 egységes tanmenet kidolgozása a tantervi követelmények és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével  

 folyamatos továbbképzés, önképzés  

 a legújabb edzésmódszerek és irányelvek megismerése, elsajátítása, használata  

 más iskolákkal való kommunikáció és szakmai munka kialakítása  

 a sportiskolás tanulók sportágak felé történő irányításának befejezése az 5. évfolyamon 

 NETFIT éves felmérés elkészítése, a hozzá tartozó adminisztrációval együtt. 

Egyéb célok:  

 a tanórai testnevelés órarendi kereteinek megszervezése, tornatermi órarend kialakítása  
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 a tárgyi feltételek beszerzése, javítása, karbantartása  

 a sport, versenysport kereteinek biztosítása, kialakítása  

 a gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, a betegségek megelőzése, 

az egészség megőrzése,  

 az állóképesség magasabb szintre emelése, fizikai képességek fejlesztése, 

rendszerességre nevelés,  

 a versenyszellem fokozása, sportbarátság erősítése más iskolák tanulóival,  

 a napi rendszeres testmozgásra nevelés valósuljon meg,  

 tudását, tehetségét mutassa meg a megyei és országos versenyeken is. 

2. Súlypontok: 

-  Idén munkaközösségünk több osztálya is csatlakozik a Polgár Judit féle képességfejlesztő 

program keretein belül megrendezésre kerülő szakmai naphoz, ahol a látogatók betekintést 

nyerhetnek, hogy pedagógusaink hogyan építik be a sakk módszertanát a testnevelés 

tantárgyának gyakorlati oktatásába. 

-  Magyar Olimpiai Bizottság által felügyelt köznevelési típusú sportiskolai osztályok 

felmenő rendszerben működnek, ahol tanulóinknak, lehetőségük van kipróbálni magukat a 

tenisz, birkózás, vívás, futball sportágakban. Ezekkel a sportszövetségekkel további 

megállapodást kötöttünk. Iskolánk testnevelői, sportedzői a kosárlabda és atlétika sportágakban 

biztosítják a minél színvonalasabb oktatást. Valamint a tanulóknak lehetőség van asztalitenisz, 

tollaslabda, röplabda és kölyökfoci sportkörökben is tevékenykedni. 

- NETFIT mérése felső tagozaton 

 

3. Pályázatok: 

Intézményünk minden évben részt vesz a Kinder+SPORT Extra pályázatán. A Kinder+SPORT 

programot a Ferrero Magyarország a tömegsport támogatására, népszerűsítésére hozta létre, 

ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, az általános iskolás korosztályra. A 

legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a gyerekekkel, hogy az aktív sport 

későbbi életük során is a mindennapok része legyen.  

A TESU idén is népszerűsíti a mobilitási héten belül szervezett emberi erővel hajtott járművön 

való érkezést az iskolába. Sikerült városi szinten az iskola tanulóinak arányát tekintve a 3. 

helyen végeznünk. 
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Mozgásban az iskola  

Aktív Iskola program 

 

4. Versenyek: 

 

- tehetséges gyerekek kiválasztása, az iskolai sportkörökbe irányítása 

- háziversenyek, házibajnokságok szervezése (pl. asztalitenisz) 

- versenyekre való felkészülés biztosítása 

- Iskolai szintű sporttevékenység kiterjesztése - bekapcsolódás a város és a megye által 

szervezett sportprogramokba 

 

Részletes versenyek a munkatervezet végén találhatóak. 

 

 

5. Nyílt napok: 

Munkaközösségünk Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

6. Egészségfejlesztés: 

A mindennapi élet színterei közül, az egészségügyi intézményeken kívül, az oktatási 

intézmények azok a helyek, ahol az egészséges életmódra nevelésnek több száz éves 

hagyományai vannak. Az iskolai egészségfejlesztési tervek megvalósításában a testnevelésnek, 

a testnevelésben közreműködő pedagógusoknak jelentős szerepet szánnak. Ezzel 

összefüggésben az elmúlt évtizedben a testnevelés tanításának céljai változásokon mentek 

keresztül annak érdekében, hogy ezek a pedagógusok a velük szemben támasztott társadalmi 

elvárásoknak minél jobban meg tudjanak felelni. A testnevelési órákon való részvétel 

egészségmegőrző és -fejlesztő funkcióján túl hozzájárul önmagunk megismeréséhez, 

elfogadásához, megküzdő képességünk erősítéséhez. Így felvértezettebben találkozhatnak a 

tanulók a káros szenvedélyekkel, a kóros táplálkozási szokásokkal. A testnevelés-tanításnak 
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nagyban hozzá kell járulnia a rendszeres fizikai aktivitáshoz való egy életen át tartó 

elköteleződéshez is. 

 

7. A tanulók fizikai állapotának mérése: 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. A felmérés a NETFIT 

alapján került összeállításra.  

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő internetes felületen 

keresztül a szülők tudomására hozzák. 

( Mérési időtartomány: január 8 – április 24.) 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két, illetve három 

zónába kerülhetnek: egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. Az előző 

tanévben a legtöbb mért értékünk az egészségzónába esett. Ennek elérése, illetve további 

fejlődés elérése volt a cél az idei tanévben.  

8. Ellenőrzések: 

Óralátogatásokat alkalmával történik a látogatási adatlap segítségével. 

Szempontok: 

- Módszertani szempontok 

- sakkpalota módszer beépítése a testnevelés tanításába 

- mob-os osztályok tantervi követelményeinek megfelelése 

- NETFIT mérés lebonyolításának ellenőrzése 

Az óralátogatások félévenként egyszer történnek minden munkaközösség tagnál! 

 

9. Eseménynaptár: 

 

DSE sportfoglalkozások a 2022/2023-as tanévben 
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TESTNEVELŐ CÉLCSOPORT IDŐPONT 

Labdarúgás Thür Antal fiú/leány hétfő 1330-15.25, 

 

Kosárlabda Vucskó Zsuzsanna fiú  kcs. hétfő 1530-1700 

 

Kosárlabda 

 

Aczél Ákos 

 

fiú  kcs. 

 

kedd, csütörtök 14:30-

15:30 

Röplabda Kerényi Nikoletta felső tagozat szerda 7. óra 

Asztalitenisz Márton Tünde 

 

felső tagozat kedd: 14:00-15:15 

szerda: 14:00-15:15 

Tenisz Bodnár Ádám alsó/felső tagozat kedd: 14:35-15:30 

péntek: 13:50-14:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ütemterv/ Eseménynaptár 

 

Idő   Esemény     Felelős 
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Szeptember:         

 Testnevelők városi értekezlete   Aczél Ákos 

 Munkaközösségi megbeszélés   Aczél Ákos 

 Egyéni órarendek leadása    minden testnevelő 

 Munkaterv összeállítása, elfogadása          Aczél Ákos, minden tag 

 Munkaterv leadása     Aczél Ákos mkv. 

 Tanmenetek, naplók, tematikus tervek,   minden testnevelő 

 óravázlatok leadása 

 Orvosi vizsgálatok versenyeztetéshez  testnevelők, iskolaorvos 

 Adatkezelési Nyilatkozatok    testnevelők 

 Mobilitás futás, autómentes nap   testnevelők 

  Magyar Diáksport Napja    Aczél Ákos, testnevelők 

 Atlétika II. kcs.körzeti verseny   Márton Tünde 

Szeptember 16-22.Mobilitási hét                                         minden testnevelő 

30. Európai Diáksportnap ESSD                                           minden testnevelő 

Október: 

 Atlétika II. kcs. körzeti    Márton Tünde, Thür Antal 

 Atlétika III.kcs. körzeti    Aczél Ákos, Thür Antal 

Atlétika IV. kcs.     Aczél Ákos, Thür Antal 

  Kosárlabda III-IV.     Vucskó Zsuzsanna, Thür Antal 

 Családi Nap      testnevelők 

 Barátság Maraton Decathlon futás   testnevelők 

 Túra/Világ Gyalogló Nap    Kerényi Nikoletta 

 

November: 
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 Munkaközösségi megbeszélés   Aczél Ákos mkv. 

 Túra      Kerényi Nikoletta 

December: 

 Túra      Kerényi Nikoletta 

 

Január: 

 Munkaközösségi megbeszélés  Aczél Ákos 

 Úszás nevezés     Kerényi Nikoletta 

 Úszás városi      Kerényi Nikoletta 

 Túra       Kerényi Nikoletta 

 

 

Február: 

 Sítábor       Vucskó Zsuzsanna 

Úszás megyei I.-IV.    Kerényi Nikoletta 

 Atlétika fedettpályás II. kcs.   Márton Tünde  

 Túra       Kerényi Nikoletta 

 

Március: 

 Munkaközösségi megbeszélés  Aczél Ákos 

 Túra nevezés     Kerényi Nikoletta 

 Túra      Kerényi Nikoletta 

     

Április: 

 Atlétika többpróba városi    Márton Tünde 
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 Kosárlabda III. kcs. városi, megyei  Aczél Ákos 

 Túra        Kerényi Nikoletta 

 Ovis Olimpia       alsós mk, testnevelők 

 NETFIT mérések      minden felsős testnevelő 

Röplabda:       Kerényi Nikoletta 

Május: 

Munkaközösségi megbeszélés   Aczél Ákos 

 Atlétika többpróba megyei II.-IV kcs.  Márton Tünde, Thür Antal 

 Túra        Kerényi Nikoletta 

 NETFIT mérések      testnevelők      

Június    

Sportnap       testnevelők 
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4. számú melléklet 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 
Az osztályfőnöki munkaközösség 2022/2023. évi munkaterve 

 

 

 

Összeállította: Veresné Dancs Andrea munkaközösség- vezető 

Jóváhagyta: Vucskó Zsuzsanna igazgató 

 

Miskolc 2022. szeptember 5. 
 

Osztályfőnökök: 

5.a   Császár Zsoltné 

5.b  Nagyné Idrányi Éva  

            6. a   Márton Tünde  

6.b   Kerényi Nikoletta  

7.a   Veresné Dancs Andrea 

            7.b   Guba Anikó 

            8. a   Thür Antal   

            8.b   Király László 

 

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető 

követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók 

– adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel 

összhangban, – minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A gyermekek, a 

serdülők és ifjak képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával 

ösztönözzük a személyiségfejlesztő oktatást. Mindezek megvalósulása érdekében 

intézményünk pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, 

sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségét, edzi akaratukat. 

Az oktatási rendszer folyamatos változása hangsúlyeltolódásokat idézett elő, mely 

megjelenik az értékek átrendeződésében is. Így a megváltozott társadalmi és szociális kihívások 

következtében elengedhetetlen a pedagógusok szakmai-módszertani fejlődése, megújulása. 

Mindennapi tevékenységünkre hatást gyakorolnak a gyerekek, kollégák, szülők, a fenntartó. 

Ezekből adódóan a feladatok igen sokrétűek, melyek kiterjednek: 
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 a tanulók megismerésére; 

 a differenciált személyiségfejlesztés feltételeinek megteremtésére 

 a tanulók érdekeinek, szükségleteinek képviseletére 

 fejlődésük értő követésére; értékelésére 

 felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

 közösségépítésre 

 az információcsere biztosítására 

 iskolai dokumentumok készítésére 

 a problémák feltárásának tartalmi elemzésére 

 a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra, az egyenrangúságon alapuló partneri 

kapcsolat kialakítására 

 a szükség szerinti szociális funkciók vállalására 

 a megfelelő gyermekvédelemre 

 pedagógus-továbbképzésekre,tréningekre 

 minőségi munkáért tett erőfeszítésekre 

 s mindezek felelősségére. 

 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség a következőkben határozza meg a közösségi 

nevelés/osztályfőnöki órák céljait és feladatait: 

A tanóra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, 

udvarias viselkedés, konfliktuskezelés, környezettudatos életmód, önnevelés, boldogság. 

Segítséget nyújt a tanulók személyiség- és jellemfejlődéséhez, valamint a helyes társadalmi 

magatartásformák kialakításához. Különös hangsúlyt fektet a tanulók kialakult és az kialakuló 

társas kapcsolatai működésének elősegítésére; az iskolai élethez, munkához,ill. a felnőtté válás 

útján szükséges készségek és képességek fejlődésére. Fontos az önismeret és az emberismeret 

kialakítása, fejlesztése, a kapcsolatteremtés- és építés segítése, az együttes tevékenységben való 

részvétel képességeinek kibontakoztatása; a tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása, a társak 

/nemek/ iránti helye megítélés kialakítása. Az osztályfőnök a gondjaira bízott diákközösség 

élén álló hiteles tanáregyéniség. Osztályán belül őrzi az iskolája által képviselt alapvető 

értékeket; és annak szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során tekintettel van a 

személyiségfejlődés jegyeire. 

Az osztályfőnöki tevékenység fontos feladata a közösségfejlesztés, a gyermekközösségek 

sokirányú tevékenységének, valamint a szociális érzékenység fejlesztése,a közösségi 

szabályok kialakítása, elfogadtatása, a közösségért tenni akaró és felelősséget vállaló diákok 

nevelése.  

Kiemelt  feladataink: 

 Hatékony, tanuló-megismerésen alapuló segítő beavatkozás, tanulói mentorálás 

 Egységes nevelési elvek megfogalmazása 

 Tevékenység alapú/tanulás, sport, stb./nevelés 

Iskolánk a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszerébe illeszkedve 

biztosítja a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést –oktatást, oly módon, hogy 

tanulóink  
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 érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően, sportbeli leterheltségük ellenére, 

alkalmasakká váljanak bármely közép-, illetve felsőoktatási intézménybe való 

továbbtanulásra, vagy sportjellegű szakma elsajátítására; 

 a választott sportágukban képességeiknek megfelelően, maximális eredményeket 

tudjanak elérni; 

            Az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció , a kooperáció, 

a kreativitás fejlesztése 

            A közösség előtti szerepvállalás  természetessé  tétele, ösztönzése 

            A tanulók sikerélményhez juttatása 

            A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való helytállás, a sportszerű 

kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztése 

            A tanulás motívumainak fejlesztése, az eredményes tanulás feltételeinek 

megteremtésére való ösztönzés; saját, egyéni, hatékony tanulási módszerek 

kialakítása; az önképzés és önfejlesztés igényének kialakítása és lehetőségeinek 

bemutatása 

             Az értékválasztás és értékközvetítés szerepének hangsúlyozása 

              A személyiség és jellem fejlesztése, az egyéni érdeklődés, képességek fejlesztésére 

irányuló ösztönzés, útmutatás 

             Hiteles és hatékony kommunikáció kialakítása 

            Előkészítés a helyes családi életre, az ezzel összefüggő helyes pénzgazdálkodásra, 

gyakorlati ismeretekre /pénzügyi témahét  / 

            Pályaorientáció, felkészülés a továbbtanulásra, reális iskolaválasztásra. Pályaválasztási 

referensek képviselőinek bemutatkozási lehetőség biztosítása. A megkezdett 

pályaorientációs program folytatása egyénre szabott konzultációval 

            A sportiskolai Kerettantervnek megfelelő tanmenetek alkalmazása a MOB.-

osztályokban 

A munkaközösség valamennyi tagjának célja: 

 a Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósítása, 

 következetesség a mindennapi munkában, 

 jó hangulatú, nyugodt, alkotó, együttműködő légkör biztosítása, 

 optimálisan működő információs rendszer kialakítása, melynek feltétele a nyílt és 

folyamatos, kétirányú kommunikáció, 

 a tantestület belső tudás átadásának fejlesztése, 

 a tanulás támogatása, 

 egészségnevelési és környezetvédelmi nevelés, 

 a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése, 

 pályaválasztás, 

 iskolánk eredményeinek, jó hírnevének megőrzése, erősítése, hagyományaink ápolása, 

 pedagógus kollégák optimális terheltségének kialakítása, motiválása, támogatása, 

 a partneri kapcsolatok bővítése, a meg lévők ápolása. 

Ehhez olyan iskolai légkör kialakításán és fenntartásán fogunk dolgozni az előttünk álló 

tanévben, amelyben jól érezzük magunkat, mert 

 közösségünk motivált a megújulásra, az innovációra, az alkotásra, 
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 a megszerzett tudást át tudjuk adni egymásnak, 

 azonos célokért tudunk együtt dolgozni, és ezzel a pozitív mintával építjük tanulóink 

személyiségét 

 

 Mindezek megvalósulása érdekében azon dolgozunk, olyan iskola legyünk, 
 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül 

őket, 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak, 

 ahol a széleskörű tevékenységkínálatnak köszönhetően képességeik sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket. 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak és megbecsültnek érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat. 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők 

és a fenntartó igényeihez. 

Mindezek megvalósításában az osztályfőnöknek meghatározó szerepe van. 

Osztályfőnöki feladataink: 

 az esélyegyenlőség megteremtésének további javítása  

 az iskola fegyelmi helyzetének további javítása, ill .a pozitív irányú változás megőrzése 

 teljesítmény- értékelés működtetetése 

  tanulóközösségek öntevékenységének fejlesztése 

  értelmi és testi fejlesztés egyensúlyban tartása 

  a tanulók legmagasabb szinten készüljenek a továbbtanulásra  

 helyes viselkedési kultúra kialakítása  

 mobiltelefonok használatának szigorú szabályozása 

 hospitálások számának emelése,értékelésük megbeszélés során 

 Esztétikai nevelés területén: 

  a szép beszéd fejlesztése  

 színházi előadások, kiállítások látogatásának szervezése  

 tanszerek, felszerelések esztétikusak legyenek , írásos munkák, füzetek külalakja rendezett 

 helyes viselkedés, öltözködés, étkezés, tisztaság igényének kialakítása 

Egészséges életmódra nevelés: Az egészséges életmód, egészségvédelem technikáinak 

elsajátítása. A káros szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, a figyelem 

felhívása a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságára  

  a harmadik szünetet kötelezően az udvaron töltik a gyerekek 

 kirándulások, túrák szervezése  

 a sportfoglalkozásokat lehetőség szerint mindenki vegye igénybe  
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 egészségügyi előadások szervezése 

 A veszélyeztetett gyerekek gondozása: 

  állandó kapcsolat a családsegítő központtal, közös családlátogatások  

 tehetségek felzárkóztatása  

 esélyegyenlőségre törekvés differenciálással, tanulószobás foglalkozások, felvételi 

előkészítők tartása  

 egyéni bánásmód  

 rendszeres tájékozódás  

 SNI-s gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása, a BTM-s gyerekek segítése 

 Szülőkkel való együttműködés erősítése, Szülői Szervezet, nyílt tanítási napok, 

hagyományos fórumok, újszerű programok szervezése 

 Összehangolt műhelymunka megőrzése 

 Egymás segítése a minősítési kritériumoknak megfelelő felkészülésben  

 Szakmai munkaközösségek és a DÖK programjainak segítése 

  

 Tanulmányi előmenetel szempontjából: 

 Beszámoló készítése  a félévi, illetve év végi értekezletre  

 Év közben - szükség esetén - élünk a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehetőségével 

 Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az e-napló útján értesítjük az elégtelen 

osztályzatra álló tanulók szüleit 

 Igazolatlan hiányzás esetén értesítjük a tanuló szüleit vagy gondviselőjét és felhívjuk 

figyelmüket a további hiányzások következményeire 

 

 Szükség esetén felvesszük az edzőkkel/egyesületekkel a kapcsolatot. 

 Nevelési-oktatási célok megvalósulása érdekében fogadóórát tartunk az iskolában. Az e-

ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk a szülőket a tanuló magatartásáról, általános 

tanulmányi munkájáról. 

 

Osztályközösségének alakítása céljából: 

 Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után javaslatot 

teszünk a félévi és az év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra 

 Év elején az első osztályfőnöki órán megismertetjük a tanulókkal a házirendet 

 Folyamatosan ügyelünk a házirendben foglaltak betartására, különösen a késésekre és 

a hiányzásokra 

 Részt veszünk az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segítjük a közös feladatok 

megoldását 

 

 Osztálykirándulások  szervezése 

 

Adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok: 
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 Félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása 

 A javítóvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése 

 Anyakönyvek kitöltése és vezetése 

 

Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: 

 Összeállítjuk és elkészítjük az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. 

 A tervezett témákról beszélgetést folytatunk  az osztályfőnöki órákon. 

            Az osztály DÖK képviselőin keresztül támogatjuk a DÖK munkáját  

 

Tervezett programok 

Szeptember 

Program Felelős Dátum 

   

Mk. – megbeszélés 
Tanév indításával kapcsolatos feladatok 

megbeszélése, dokumentumok megszavazása. 
 A munkaterv megbeszélése 

Veresné Dancs Andrea 2022.08.25. 

Tanévnyitó. Első tanítási nap. 

Ötödikesek átadása 

Első tanítási nap: gyerekek fogadása,tűz-

,közlekedés és balesetvédelmi 

oktatás,órarend kihirdetése, 

adminisztráció,tankönyvosztás, házirend 

megismerése 

 

Minden osztályfőnök 2022.08.31. 

 

Ügyelet  megszervezése 

 

Veresné Dancs Andrea  

  

2022.09.01. -

09.02. 

 

Tanévnyitó értekezlet.  iskolavezetés 2022.09.01.14:00 

 Az osztályok létszámának pontosítása, a 

tanulók adatainak egyeztetése a KIR 

adatbázisával. A felmentett tanulók 

dokumentációjának elkészítése 

 

osztályfőnökök 

igazgatóhelyettes 

 

2022.09.20. 

 

Szülői értekezlet 5-8.évfolyam  

 

 

osztályfőnökök 

 

szeptember 

harmadik 

hete  

2022.09.12-

14. 16:30 
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Írásbeli dokumentumok leadása: tanmenetek, 

osztályfőnöki munkatervek, foglalkozási tervek, 

szakköri munkatervek 
 

 

osztályfőnökök, minden 

pedagógus 

 

 

 

2022.09.15. 

 

 

 

 

Színházbérletek igénylésének felmérése 
Veresné Dancs Andrea 2022.09.15. 

 

 

Október 

Program Felelős Határidő 

Anyakönyv, törzslapok megnyitása 

 

 

 

 

 

5. o. osztályfőnökök 

 

 

2022.10.03. 

 

 

 

 

Október 6.-Az aradi vértanúk emléknapja, 

megemlékezés 

 

Nagyné Idrányi Éva,  

 

2022.10.06. 

 

 

 

Középiskolás nyílt napok látogatása 

 

 

8. o. osztályfőnökök 

  

megrendezésük 

esetén folyamatos 

 

 

 Az általános iskola tájékoztatja a 

nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

 

8.o. osztályfőnökök 

 

2022.10.31. 

 

 

 

 

Sakk –világfesztivál.  2022.10.08.szombat 

Fogadóóra minden nevelő  
2022.10.10.   

/16.00-17.00 

Október  23. nemzeti ünnep 
Király László, Thür 

Antal 

2022.10.21.  

 

Őszi szünet 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022. október 31. –

november 4-ig 

November 
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Nyílt napok 5-8. évfolyam 

 

2022.nove

mber 3. 

hetében 

Pályaválasztási szülői értekezlet 8.o. osztályfőnök 
2022.11.03

. 16:30 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező intézmények 

jegyzékét.  

8. o. osztályfőnökök 

 

 

11.16. 

 

 

 

 

 

Mk.  megbeszélés: témamegjelölés 

aktualitásoknak  megfelelően  

Javasolt témák:  

- Bukásra álló tanulók felmérése 

- Továbbtanulás aktuális feladatai 

- Karácsonyi ünnepkör, programok 

 

Veresné Dancs Andrea 2022.11. 

28. 

Pályaorientációs nap Thür Antal,Király László 
2022.11.09

. 

Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése írásban minden felsős szaktanár 
2022.11.30

-ig 

    

December 

8. évfolyamos tanulók 

pályaválasztásával kapcsolatos 

feladatok  

A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 

a központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézménybe 

8. o. osztályfőnökök  12.02. 

Mikulás 

5. évfolyam 

osztályfőnökei: 

Császár 

Zsoltné,Nagyné 

Idrányi Éva 

12.06. 

Téli szünet 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022. december 22-

2023.január 2.  

 

Január 

Félévi osztályozó értekezlet minden nevelő 2023.01.20. 
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Első félév vége:2023.01.20. 

Magyar kultúra napja Veresné Dancs Andrea 01.20. 

Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 01.27. 

Az általános felvételi eljárás kezdete. 

Középiskolába jelentkezők egységes  írásbeli 

vizsgája 

8.o. osztályfőnök 01.21.10h 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra 

8.o. osztályfőnök 01.31.14h 

Félévi értekezlet. Az első félév értékelése, annak 

zárásával kapcsolatos feladatok 
minden nevelő 01.30. 

Szülői értekezlet osztályfőnökök  
01.30-31. 

16.30 

Február 

Nagy Lajos projektnapok  
 

02.23-27. 

Farsang osztályfőnökök 
02.04. 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

8.o. osztályfőnökök 

02.10. 

 

 

 

Eddig a napig továbbítják az általános 
iskolák a diákok tanulói és jelentkezési 
lapjait – ekkor történik meg maga a 
jelentkezés a középfokú iskolákba. A hat- 
vagy nyolcosztályos gimnáziumokba 
jelentkezők (és szüleik) az űrlapok 
kitöltését és benyújtását egyénileg is 
intézhetik. 
 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében-8. osztályosok szóbeli 

felvételi vizsgája 

8.o. osztályfőnökök 

02.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

február 
27-től 
március 
14-ig 

 

Március 

Nagy Lajos király projektnapok  

 

 

társadalomtudományi 

munkaközösség 

 

02.27.-

03.02. 

 

 

Március 15. nemzeti ünnep –megemlékezés, 

Koszorúzás az Országzászlónál 

alsós mk. 

 
03.14. 

Digitális témahét 

 
 

03.27-31. 

 

 

 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

az általános iskolában. 
8.o. osztályfőnökök 

03.21.-

03.22. 
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Április 

Szülői értekezlet és fogadóóra minden pedagógus  
04.24. 16.00 

-18.00 

Tavaszi szünet  
2022. április 

09-11.  

A költészet napja szaktanárok 04.11. 

 A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak 

8. o. osztályfőnökök 04.28. 

 

Május 

Tanulmányi helyzet áttekintése, cselekvési terv 

kidolgozása 

 

osztályfőnökök, 

szaktanárok folyamatos 

Gyermeknap DÖK., osztályfőnökök  05.26. 

Tanulmányi kirándulások programjainak leadása osztályfőnökök  
05.19. 

 

 

Június 

Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök  
június első 

hete 

DÖK-nap 

 
oszt.főnökök 06.14. 

Osztályozó értekezlet minden nevelő 06.12. 

Bankett Thür Antal, Király László 06.14. 

Ballagás 

Thür Antal, Király 

László,Veresné Dancs 

Andrea, Guba Anikó 

06.15. 

Napközis táborok  június 2.fele 

Tanévzáró ünnepség 
Márton Tünde, Kerényi 

Nikoletta 
06.21.17:00 

Beiratkozás a középfokú intézményekbe  06.21-23. 

Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák Iskolavezetőség, Katona 

Gizella, Veresné Dancs 

Andrea  

08.23-25. 
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5. számú melléklet 

 

 

 

 

 

Munkaterv 

Természettudományi munkaközösség 

2022/2023-as tanévre 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2022. szeptember 10. 

 

 

 

                 Összeállította:                               Jóváhagyta: 

           ………………………………..                                                                           …………………………………… 

                Márton Tünde                                                                    Vucskó Zsuzsanna 
              Munkaközösség vezető                                                                                              Igazgató  
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1. Személyi feltételek 

 

Munkaközösség vezető: Márton Tünde 

 

 Munkaközösség tagjai: 

 Guba Anikó  kémia –biológia 

 Kerényi Nikoletta  földrajz-testnevelés 

 Kovács Letícia tanító- matematika műveltségi területtel 

 Márton Tünde  matematika- testnevelés-fizika 

 Mészáros Márton  földrajz- természettudomány 

 Nyírő Helga rajz-tanító szakos informatika műveltség területtel 

 Oroszné Farkas Judit  informatika- mozgókép és médiakultúra 

 Páfrány Ferenc technika  

 

 

2. Használt tankönyvek  : 

 Biológia: OFI Kísérleti tankönyv 

 Földrajz: Apácai kiadó, 8. évfolyamon Oktatási Hivatal Földrajz TK 

 Természetismeret: OFI Kísérleti tankönyv 

 Matematika: OFI Kísérleti tankönyv, Gondolkodni jó 

 Fizika:OFI Kísérleti tankönyv 

 Kémia: OFI Kísérleti tankönyv 

 Informatika: Pedellus kiadó tankönyvei , digitális tananyag 

 

3. Szakkörök, korrepetálások: 

Korrepetálás Osztály Időpont Vezeti 

Matematika korrep. 5.a-5.b hétfő 7.óra Kovács Letícia 

 
Matematika 
előkészítő 

  
8. évfolyam 

 
hétfő 7.óra  

 
Márton Tünde 

 

4. A munkaközösség céljai: 

 A természettudományos műveltség kialakítása, alkalmazásra képes, a 

természettudományokat kedvelő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 

Ehhez nyújt komoly segítséget a természettudományi gyakorlatok tantárgy ebben a 

tanévben már 5-6-7-8. évfolyamon.  
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 Összefogja és segítse a természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok 

munkáját. 

 A tanulók korszerű természettudományi világképet, gondolkodás – és 

szemléletmódot építsenek fel magukban. 

 Ismerkedjenek meg az anyagok tulajdonságaival, a természet változásaival, 

kölcsönhatásaival, jelenségeivel, törvényszerűségeivel. 

 Növekedjen a tanulók motiváltsága, tanulmányi eredményessége. 

 A tanulók teljesítsék a tantervi követelményeket és egyéni képességeiknek 

megfelelően a legjobb eredményt érjék el. 

 A tanulók elé kitűzött feladatok mindig igényeljenek egyéni erőfeszítést, de csak 

annyit, hogy teljesíthető legyen.  

 Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése. 

 Környezetvédelemre való tudatos nevelés. 

 Az információs eszközök célszerű és tudatos használatára nevelés. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Fenntarthatóságra nevelés. 

 Az Ökoiskola programjaiban aktív részvétel. 

 A tanulók tudják használni a megszerzett tudást az élet különböző területein. 

 Szóban, írásban közölt gondolatok megértésének fejlesztése. 

 A tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása. 

 A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. 

 Másság elfogadása. 

 Tehetséggondozás. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése. 

 Tanulók egységes értékelése. 

 Pályaorientáció, a munka világának megismertetése. 

 Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 

5. A munkaközösség feladatai 

 

 Az önálló tanuló képesség fejlesztése, helyes tanulói szokások kialakítása. 

 A tanulók tevékenység rendszerének fejlesztése 

 A tantárgyi ismeretek bővítése során a tanulók számolási készségének, logikai 

gondolkodásának fejlesztése. 

 Gyakorlatorientált oktatás- problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Differenciált képességfejlesztés. 

 Tanulóink becsüljék a munkát. Füzetvezetésnél, mintadarabok, rajzok készítésénél 

törekedjenek pontosságra, esztétikus munkavégzésre. 

 Fejlesztő foglalkozások a lemaradó tanulók számára. 

 Szakkörök tartása a tantárgy iránt különösen érdeklődő tanulók számára. 
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 Házi versenyek rendezése. 

 Felkészítés a városi versenyekre. 

 Felkészítés a továbbtanulásra. 

 Felkészítés a kompetencia mérésre. 

 Informatikai eszközök felhasználói szintű használata. 

 Az ÖKOISKOLAI program végrehajtása 

 A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. 

 Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. 

 A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. 

 Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése. 

 Környezettudatos magatartásformák kialakítása és gyakoroltatása. 

 A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és 

tanórán kívül. 

 Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés megszervezése versenyek és a 

csoportbontással működő osztályok, évfolyamok differenciált foglalkozások 

formájában. 

 Számolási készség fejlesztése. 

 Lehetőségek szerint versenyeken való részvétel. 

 Pályázatok figyelése. 

 Megemlékezés a jeles napokról. 

 Vetélkedők szervezése. 

 A testi-lelki egészség ápolása, egészséges életmód kialakítása, káros szokások 

csökkentése. 

 Tehetséggondozás, kreativitás. 

 Részt vétel az iskola minden nem szakirányú programjának segítésében 

 

6. SÚLYPONTOK 

o Természettudományi projekthét 

o Országos mérés 6. és 8. évfolyamon  

o Országos készségmérés 4. évfolyamon 

o Felkészülés a központi felvételire matematikából 

o Folyamatos felzárkóztatás 

 

7.  PÁLYÁZATOK 

 

Természetesen figyeljük a kiírt pályázatokat és lehetőségeink szerint pályázunk azokra. 

 

8. VERSENYEK 

Ebben a tanévben a következő tanulmányi versenyeken szeretnénk indulni a tehetséges 

tanulóinkkal: 
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 Bolyai Matematikai és Természettudományi  Csapatverseny                             

 Természettudományi projekthét vetélkedői   

 Teleki Pál Földrajz verseny  

 Robotprogramozó országos csapatverseny 

 RobotOlimpia 

 Mechwart LEGO 

Robotkupa 

 

9. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, 

tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 

mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, 

módszereit. 

 

 

 

színterei: 

- osztályfőnöki órák 

- természetismeret órák 

- természettudományos gyakorlatok órák 

- testnevelés órák 

- biológia órák  

- szakkörök 

        az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az 

egészségmegőrzésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete 

- az egyéni tanulás technikáinak ismerete, módszerei 

- az idővel való gazdálkodás, a tervezés szerepe 

- a rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

     feladatai: 
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- a szülőkkel való együttműködés fejlesztése 

- a támogató szervezetekkel, személyekkel való együttműködés 

fenntartása, fejlesztése (védőnő, iskola orvos) 

- a tanórán kívüli tevékenységi formák bővítése, rendszeressé tétele 

- a diákok dohányzásának, alkohol- és drogfogyasztásának megelőzése 

- az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

- a lelki egészség megőrzése, stressz oldó módszerek megismertetése 

10.  MÉRÉSEK 

 

Külső mérések: 

Országos Mérés : 6., 8. évfolyam matematika, szövegértés és természettudományi 

mérés. 

Az előző évi kompetenciamérés során kiderült, hogy vannak hiányosságok tanulóink 

matematikai, logikai, szövegértő és feldolgozó képességében. Kiemelt feladatunk között 

szerepel a szövegértés, a logikus gondolkodás képességének fejlesztése. Ezen 

kompetenciák javítása nemcsak a matematika órák feladata. Az eredmények javítása 

érdekében minden órán minden nevelőnek tennie kell. 

Tanulóink gyengébb teljesítményének forrásaként az alábbi problémákat látjuk: 

- több tanuló érkezik úgy a felső tagozatba, hogy nem tud megfelelően olvasni, 

matematikai alapműveleteknél hiányosságaik vannak 

- sok a gyenge képességű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerek 

- figyelmük dekoncentrált, nincs kitartásuk 

- többségük ingerszegény környezetből érkezik 

- hiányzik a szülői odafigyelés, támogatás, kontroll 

- csak az iskolában olvasnak, hiányzik az otthoni felkészülés, tanulás. 

 

 

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program keretében 2017. májusában számítógépes 

kérdőíves tesztet töltöttek ki a 6. évfolyamos tanulóink az informatika szakteremben. 

Ennek célja, hogy feltárja milyen tényezők játszanak szerepet a természettudományos 

tantárgyak tanulásánál. Ehhez a „Kérdőív a természetismeret tantárgy tanulásáról” 

tanulói kérdőívvel arról gyűjtöttek adatokat, hogy az általános iskolai tanulók hogyan 

tanulják a természetismeret tantárgyat. 

Az összefoglaló a reziliens (hátrányos helyzetén felülemelkedő) tanulók teljesítményét 

befolyásoló tényezőket is elemzi. A hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének nem a 

nemzetközi mezőny, hanem az adott országban mért legfelső harmadba kell esnie.  

 

A vizsgált egyéni és iskolai jellemzők összefüggésének erőssége a rezilienciával általában 

alig tér el az OECD-országok átlagától a magyar tanulók körében. Jól ismert, hogy 

tanulóink természettudományos tantárgyakhoz való viszonya rendkívül kedvezőtlen.  

Ezt figyelembe véve sem tűnik fontos beavatkozási pontnak ez a terület a reziliencia 

erősítése szempontjából, mivel a hátrányos helyzetű alulteljesítők és a reziliens tanulók 

motivációs jellemzői a felmérés jelentős részénél alig különböznek, illetve bizonyos 

területeken az alulteljesítők eredményei kedvezőbbek.  
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Említésre méltó összefüggés továbbá, hogy a reziliens tanulók aránya magasabb, mint az 

alulteljesítő hátrányos helyzetű tanulók aránya azokban az iskolákban, ahol a tanulók 

előzetes teljesítményén alapuló felvételi eljárásnak kiemelt szerepéről számoltak be az 

iskolaigazgatók. 

 

Belső mérések:  

előző tanév méréseinek tapasztalata: 

5.évfolyam matematika:  

- a tanulók nagy része csak az alaposan begyakorolt, közelmúltban végzett feladatokat 

tudja elvégezni 

- szöveges feladatok megoldását elsősorban a szövegértés akadályozza, csak a jobb 

képességű tanulók tudják hibátlanul megoldani 

- a tanulók munkájának ritmusa nem megfelelő( ez a kompetenciamérésnél is komoly 

gond ) 

 

Tervezett mérések: 

matematika: 5.-8. évfolyam 

időpont: év elején( szeptember) év végén(május) 

mérés tartalma: alapműveletek, egyszerű szöveges feladatok, mértékváltás, logikai 

feladat 

mérés eszköze: szaktanárok által összeállított feladatlapok 

 

11. ELLENŐRZÉSEK 

Munkaközösségvezető: félévente egy –egy óra a munkaközösség tagjainál. 

Értékelés: óralátogatási jegyzőkönyv, megbeszélés 

Munkaközösség tagjai: saját szakjuknak megfelelő szakos órák látogatása 

Sakkpalota program óráinak látogatása, különös tekintettel felső tagozaton a tantárgy 

integráció keretein belül 

 

 

Eseménynaptár – Természettudományi Munkaközösség 

2022/2023-es tanév 

Időpont Program Felelős 

Szeptember  
 5. 

Szakkörök előkészítése, indítása Szakkörvezetők 

15. Egyéni órarendek elkészítése Mindenki 

15. 
 

Tantermi órarend elkészítése. Tanmenetek 
leadása.Munkaterv leadása 
Foglalkozási naplók elkészítése 

Mindenki 
Mkv. 
Szakkörvezetők 

 E- Napló elindítása Mindenki 

 Szakköri napló elkészítése Szakkörvezetők 
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Október 
 
5. 

Állatok Világnapja – MÁSA részsére gyűjtés 
szervezése, lebonyolítása 
rövid kisfilm készítése a kedvenc állatról 
 

Lugosi Zsuzsa 
Márton Tünde 
 
 
 

November Munkaközösségi megbeszélés 
 

Márton Tünde 

2022/2023 
II. félév 
 

 
 

 
 

Január Munkaközösségi megbeszélés: rosszul 
teljesítő, kiemelkedő tehetségű gyermekek 

Márton Tünde 

Március 
06-10 
 

„Pénzügyi hét” Pénz 7  Oroszné Farkas Judit 

22 Víz világnapja Kerényi Nikoletta 
 
 

 
27-31 

 
„Digitális témahét” 

 

Nyírő Helga 

Április 
24 

Föld napja Guba Anikó 

24-28 Természettudományi projekt hét- 
„ Fenntarthatóság hete” 

Mészáros Márton 

Május  
10 

Madarak és Fák napja Kovács Letícia 

 Országos mérés  On-line  
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6. számú melléklet 

 

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

2022/2023. 

TANÉVRE 

 
 

 

 

 

Miskolc, 2022. szeptember 08. 

 

Összeállította:                                                          Jóváhagyta: 

 

 

 

Nagyné Idrányi Éva                                                 Vucskó Zsuzsanna 

           mkv.                                                                 igazgató 
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I. A munkaközösség összetétele 

II. 1. Célkitűzéseink, követelményeink a tanévre vonatkozóan 

2. Legfontosabb események, elvárt eredményeink, kihívások a 2022/ 

2023-as tanévben 

3. Ünnepségeink, versenyeink 

4. Nyílt napok 

III. 1.  Tervezett mérések és ezek értékelése 

2. Ellenőrzések 

3. Ütemterv, eseménynaptár 

 

I. A munkaközösség összetétele 
Munkaközösségünk a magyar, történelem, német, angol , ének-zene, rajz és etika 

tantárgyat tanító nevelők  és a könyvtáros feladatokat ellátó nevelő munkaközössége.                                                                                                                     

 

Tagok Végzettség 

Aczél Ákos történelem-testnevelés szakos tanár 

Császár Zsoltné orosz-testnevelés szakos tanár, angol nyelvtanár 

Ferenczné Fodor Éva tanító, angol szakos tanár 

Kádár - Zádeczki Renáta tanító, középiskolai magyartanár 

Király László történelem  szakos középiskolai tanár, etika tanár 

Kovácsné Nyírő Helga tanító, informatika és rajz szakos tanár 

Nagyné Idrányi Éva magyar-tört. sz. tanár, tört. sz. középisk. tanár, 

eszperantó nyelvoktató 

Veresné Dancs Andrea magyar-történelem szakos tanár 

Zsebedicsné Baptiszta 

Gyöngyi 

ének-zene szakos tanár 

 

II. Célkitűzéseink, követelményeink a tanévre vonatkozóan 
 

        Oktatási feladat: 

        - Alapfeladatunk a tanulás tanítása, új tanulási technikák elsajátíttatása. 
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- Kiemelt célunk a kulcskompetenciák fejlesztése. 

- Az egyéni képességek kibontakoztatásához megfelelő módszerek megtalálása. 

- Eredményesen használják a kommunikációs technikákat. 

- Differenciált képességfejlesztés biztosítása. 

- Értő olvasás fejlesztése minden nevelő feladata. 

- Írásképre, olvashatóságra az írásbeli munkákban nagyobb hangsúlyt fektetni. 

-Online tanuláshoz szükséges kommunikációs rendszerek megismertetése a tanulókkal a 

biztonságos használat érdekében. 

Nevelési feladat: 

-  A türelem, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a humanizmus kialakítása, az 

ehhez megfelelő pozitív környezet biztosítása. 

- A tanulók egymás iránti felelősségtudatának, önfegyelmének kialakítása, ill. fejlesztése.  

- Személyes példamutatás, történelmi, irodalmi példák alapján erkölcsi normák 

betartása, betartatása.   

       - Gyermekeink a nemzeti és helyi kultúránk megismerése révén hazájukat és szűkebb  

        lakóhelyüket szerető, védő és érte tenni akaró, példamutató fiatalokká váljanak. 

- Erősíteni kell a nemzeti tudatot, a nemzeti önismeretet, el kell mélyíteni a 

hazaszeretetet. 

- Motiváltság minden tevékenység része legyen. 

- Felkészült, biztos alapkészségekkel rendelkező tanulók kerüljenek a középfokú 

oktatásba. 

Szervezeti kultúra területén kitűzött feladat:  

- Az ismeretáramlás hatékonyságának fejlesztése. 
- Iskolánk  arculatának erősítése. 
- Egymás óráinak látogatása által a bevált módszerek alkalmazása. 

Minőségirányítási feladat: 

-      E-napló biztonságos használata. 

- A vállalt és kötelező mérések elvégzése, elemzése, ebből következő feladatok 
kijelölése. 

- Módszertani megújulás, önképzés- a lehetőségeken belül. 
- Az olvasási készség fejlesztése. 
- Az értő olvasás szintjének folyamatos fejlesztése. 
- Jó gyakorlatok megismerése, átvétele. 
- A már működő fejlesztések folytatása, szükség szerinti bővítése. 
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- Online oktatáshoz szükséges rendszerek megismerése az iskola szervezésében, illetve 
önképzés keretében. 
 

      A 2022/2023-es tanévben is az alapkészségek, a szövegértés, az olvasás, 

kommunikációs készség fejlesztése, a logikus gondolkodás marad az elsődleges feladat. 

Sikeresebb OKÉV mérési eredmények érdekében egyénre szabott készség-és 

képességfejlesztés szövegértésből, amely minden nevelő feladata.  

A 2020 –as tanévben elmaradt az OKÉV mérés.   

A 2021. évi 8. évfolyamos mérésből iskolánk 11 diákjáét az Oktatási Hivatalfelelős 

tisztségviselői elhagyták, így nem készült jelentés iskolánk ezen évfolyamán tanuló diákok 

eredményéről.  

A 6. évfolyam eredménye viszont gyenge lett, ezért itt nagy feladat vár minden nevelőre 

a fejlesztés területén. A két osztály között nagy különbség van az eredmények 

tekintetében, melynek oka i a diákok érdektelen hozzáállása a tanuláshoz és a méréshez. 

Az idei tanévben digitális formában történt az országos mérés, amely 

természettudományos ismeretekkel is kibővült a már meglévő szövegértés, matematikai 

alapismeretek és az idegen nyelv mellett. 

Ebben a tanévben újfent változás van az mérések lebonyolítása terén. A már szokott 

mérések mellett bemeneti mérést is kíván az irányító szerv elvégezni szeptember- 

november vége közti  intervallumban digitális formában.  

 

Az új NAT szerint csak a 4. évfolyamon kezdődik az idegen nyelv oktatása. Iskolánk az 1. 

évfolyamon szakkör keretében teszi lehetővé az érdeklődő kisdiákok számára az 

ismerkedést az idegen nyelvekkel. 

Célunk: 

a)   A bevezető, előkészítő  szakaszban /1. évfolyam/ pozitív érzelmek kialakítása a 

gyerekekben az idegen nyelv  iránt, a motiváció fenntartása az új tantárgy 

megkedveltetése érdekében. 

a) A kezdő szakaszban, ebben a tanévben még a régi NAT szerint,/2-3. évfolyam/ a pozitív 
érzelmek erősítése az írási, olvasási folyamatban. 

b) Az alapozó szakaszban/4-5.évfolyam/ a tudatos nyelvtanulás megalapozása, a tanulók 
érdeklődésének fokozása más népek élete, kultúrája iránt. 

c) A fejlődő szakaszban /6-8. évfolyam/ az idegen nyelv tudatos alkalmazása a különféle 
hétköznapi kommunikációs helyzetekben.  
 

          A bevezető és a kezdő szakaszban a nyelvtanításunkban a hangsúly a szóbeliségen van. 

        Játékos formával készítjük elő tanítványainkat az idegen nyelv befogadására, 

        megszerettetésére.  
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        Az alapozó szakaszban a receptív, ill. a produktív készségek fejlesztése a cél. 

        Így a fejlesztő szakaszban már használni kell tanítványainknak az idegen nyelvet a tanult 

        témakörök esetében, a különböző beszédhelyzetekben.  

 

        Az idegen nyelv tanulása során a hangsúlyt a receptív, ill. a produktív készségek fejlesz- 

        tésére kell helyezni, hogy tanítványaink ne csak befogadói legyenek egy-egy idegen 

        nyelvnek, hanem tudatos használói is. 

 

Az általános iskolában folyó neveléssel és oktatással nemcsak a gyerekek általános 

műveltségét alapozzuk meg, hanem előkészítjük őket az érdeklődésüknek, képessége- 

iknek és tehetségüknek megfelelő középiskolai továbbtanulásra és pályaválasztásra. 

A magyar nyelv és irodalom elsajátítása alapkövetelmény, hiszen megtanít megérteni, 

írni és gondolkodni. Ezen tantárgy keretein belül igyekszünk megfelelni a kor újabb 

kihívásainak és a velünk szemben támasztott elvárásoknak. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás által biztosítjuk gyermekeink képességeikhez mért 

fejlődését. 

 

Az idei tanévben az új NAT szerint már hat évfolyam tanul, csak a negyedik és a nyolcadik 

évfolyamon marad a régi NAT. 

2. Legfontosabb események, elvárt eredmények, kihívások a 2022/ 2023-es 
tanévben 

   Oktatás területén elvárt eredmény: 

- Önállóbb, eredményesebb munkavégzés a szaktárgyi órákon. 
- A tantárgyak közötti összefüggések felfedeztetése. 
- Tanulóink szilárd alapkészségekkel és életkoruknak megfelelő tudással rendelkező 

ifjakká váljanak, akik helyt állnak a középfokú iskolákban. 
- Az előző évhez képest javuló eredmények az OKÉV mérés alkalmával. 
- Az olvasási készség és értő olvasás eredményességének a javítása. 
- Törekvés arra, hogy az OKÉV mérés során az alapszintet minden tanulónk érje el, 

illetve az alapszintet el nem ért tanulók %-nak a csökkentése. 
- IKT eszközök mindennapos használatának beépítése a tanórákba. 
- Az online oktatás formáinak megismerése és megismertetése a tanulókkal. 
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   Nevelés területén elvárt eredmény: 

- Felszereléssel, felkészülten, kész házi feladattal való iskolába érkezése a 
tanulóknak. 

- Nyugodt, munkára alkalmas légkör a tanórákon. 
- A konfliktushelyzetek csökkentése, ezek hatékony kezelése. 
- A közösség szerepének erősítése. 
- A járványveszély szabályainak betartásával fegyelemre, maguk és mások 

egészségének megőrzésére nevelés. 
 

   Szervezeti kultúra területén elvárt eredmény: 

- Hatékony együttműködés az alsós és a felsős munkaközösség között. 
- Tanulói létszám megtartása, növelése. 

 

          Minőségirányítás területén elvárt eredmény: 

- Az eddig elért eredmények megőrzése, az OKÉV mérésben az országos átlagszint 
elérése szövegértésben. 

- Az iskolai okmányok pontos, folyamatos vezetése. 
- Új tanmenetek írása, adaptálása, osztályra szabása az új NAT-hoz igazodva. 
- A tanmenetek folyamatos igazítása az osztályok tanulóinak képességeihez. 

 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 

A) Értelmi nevelés területén 

- Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése 
(tantárgyi kutatómunka, önálló szövegfeldolgozás, műsorok összeállítása). 

- Hatékony tanulási technikák kialakítása- adaptív és kooperatív tanulási 
módszerek alkalmazása a sikeresség érdekében.  

- Önképzésre való igény kialakítása (a tudás mindig érték, értéket teremt). 

- Az egyéni képességek kibontakoztatásához megteremteni a feltételeket, 
felismerni és segíteni az egyéni képességek kibontakozását (műsorokban való 
részvétel, szövegszerkesztés).       

- Segítségnyújtás a tanulási nehézségek leküzdésében (felzárkóztatás, egyéni 
bánásmód, differenciált képességfejlesztés, rehabilitáció). 

- Biztosítanunk kell az egyéni képességek szerinti legjobb boldogulás lehetősé- 
gét.   

- Tanulási szokások felmérése, a változások értékelése, javítása. 
 

B) Erkölcsi nevelés területén 

-    Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé       

        alakítása (mindezeket közvetett módon irodalmi művek, történelmi személyi- 
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        ségek példáján keresztül). 

- Erkölcsi normák pozitív példák alapján történő kialakítása, fejlesztése (kritikai 
látásmód, az alapvető erkölcsi kategóriák megfogalmazása). 

- Becsületességre, megbízhatóságra, hazaszeretetre, segítőkészségre nevelés 
irodalmi és történelmi példák segítségével. 

 

C) Közösségi nevelés területén 

- Az emberi együttélés szabályainak megismertetése (irodalmi művek alapján). 
- Együttműködési készség kialakítása (összefogás szükségessége). 
- A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása és fejlesztése (szituációs 

játékok, dramatizálás, szövegszerkesztés segítségével). 
- Partnerkapcsolatok erősítése a szülőkkel a nyílt napok, fogadóórák, rendezvények 

alkalmával. 

- Sajátos módszerekkel, módszertannal kell segíteni a sajátos nevelési igényű 
tanulóink előrehaladását, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  

- Az egyénre szabott módszerek és egyéni bánásmód elvének alkalmazásával el kell  
      érni, hogy minél kevesebb lemaradó tanuló legyen.  

 

D) Állampolgári nevelés területén 

- Az alapvető állampolgári és gyermeki kötelességek és jogok megismertetése (önálló 
szövegfeldolgozások, szituációs játékok, dramatizálások). 

- Felkelteni az érdeklődést a társadalmi jelenségek és gondok iránt. 
- Az iskolai és helyi közéletben való részvétel igényének kialakítása. 
- Tanulóinkkal ismertessük meg a közös európai és egyetemes emberi kultúra 

értékeit, s neveljük őket azok megbecsülésére. 
E) Munkára nevelés területén 

- A munka fontossága és megbecsülése (a munka szerepe az emberré válásban, az 
ember életében). 

- A család szerepe (irodalmi szövegek, dramatizálás). 
- Ismerjük meg egymás munkáját! Hospitáljunk! 
- Óralátogatások tapasztalatainak megbeszélése, ötletbörze. 

 

A sajátos nevelési igényű (SNI), diszlexiás, diszgráfiás és BTMN és egyéb nehézségekkel 

küszködő tanulók fejlesztésének feladatai: 

    

- Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése (korrepetálás). 
- Az együttműködés erősítése a logopédusokkal, ill. az érintett osztályfőnökökkel, 
      szülőkkel a tanulók fejlesztése érdekében. 

-    A sikeresség érdekében több idő biztosítása a megoldásra. 

-     Differenciált óravezetés, képességek szerinti feladatelosztás. 
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Iskolánk a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve útjára indította a köznevelési típusú 

sportiskolai osztályt. Ebben a tanévben már minden évfolyamon tanul egy-egy osztály e 

keretek között. A negyedik és a nyolcadik évfolyam kivételével az új NAT szerint kezdjük a 

tanévet. 

A 2014/2015-ös tanévtől iskolánk a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola nevet vette 

fel. 

Február 27. és március 3. között rendezzük meg a Nagy Lajos projektnapokat 

/Társadalomtudományi projektnapokat/, amelynek keretében az alábbi terv szerint 

oktatnánk azon a héten minden évfolyamon. 

 1- 2.évfolyamon: ügyességi játékok, Diós Pali mondájával való ismerkedés- rajz 
készítése, kiállítás a rajzokból; 

 3-4. évfolyam: öltöztető babák, reneszánsz, modern ruházat. Sisak, női fejfedő 
készítése; 

 5. évfolyam: szépírás, kalligrafikus írás, kódex, oklevél készítése;  

 6. évfolyam: lovagi erények, ruházat, fegyverek, címerkészítés- összekapcsolva 
Arany János Toldi című művével; 

 7.évfolyam: Milyen ételeket fogyasztottak Nagy Lajos korában? Alapanyagok 
megismerése; 

 8. évfolyam: trubadúr költészet megismerése, versírás. 
Mindenkinek: Nagy Lajos korát idéző játékok, öltözet, versenyek, sakkverseny, esetleg 

íjászat, lovagi játék, kaloda… 

 

Megpróbáljuk a névadó évéhez hasonlóan lovagi játékkal színesíteni a programot az 

Diósgyőri Aranysarkantyús lovagok meghívásával rendezvénysorozatunkra, illetve Lovász 

Emese régésznő és Pintér Attila(Nagy Lajos és felesége, Erzsébet királyné) meghívásával 

keretbe foglalni a projekthetet. Előadást is kérünk Lovász Emesétől. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szeretnénk tartani.  

 

 Másik fontos feladat a készség-, és képességfejlesztő tevékenység folytatása a szakórák 

keretein belül, amelynek célja, hogy sikerüljön tartósan felzárkóznunk az OKÉV mérésben az 

országos, ill. nagyvárosok iskoláinak átlagához.  

 

 Sajnos, már egyik évfolyamon sem tudunk hozzájutni a tankönyvrendelési rendszerben a 

kiváló minőségű, tartalmú, interaktív tananyagot tartalmazó Mozaik Kiadó történelem 

könyveihez. Sajnos, a többi kiadvány komoly hiányosságokkal rendelkezik. 

Minden évfolyamon, irodalom és nyelvtan óra keretében is fontos az olvasás és szövegértés 

fejlesztése. 
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Évfolyamonként év elején szintfelmérő bemeneti méréseket végzünk, és év végén 

megismételjük összehasonlítás céljából, kizárólag belső szakmai használatra.  

A helyesírás fejlesztése területén is a fenti eljárást követjük.  

 

Sok tanulónk küszködik tanulási nehézséggel. 

Felzárkóztatást magyarból, illetve minden tantárgyból a tanulói igényekhez, és a nevelők 

órakeretéhez alkalmazkodva tartunk.  

Magyarból és angolból felvételi előkészítőt biztosítunk tanulóinknak a sikeresebb középiskolai 

továbbtanulást biztosítandó, a 8. évfolyamon /Veresné Dancs Andrea, Nagyné Idrányi Éva, 

Császár Zsoltné, Ferenczné Fodor Éva/. 

Tehetséges tanulóinknak biztosítjuk a képességeikhez mért tudás elérését. Az előbbi évekhez 

képest igyekszünk a tehetséges, szorgalmas, többet tudni akaró diákokra nagyobb gondot, 

energiát fordítani és segíteni adottságaik teljesebb kibontakoztatását. 

A színházlátogatások központi helyet foglalnak el évek óta munkánkban. Az idén is visszük 

tanulóinkat bérlettel (az elmúlt évad elmaradt előadásait megtekintve) és jeggyel a Miskolci 

Nemzeti Színházba, melynek repertoárja kibővült kisdiákok számára is.  

 

3. Ünnepségeink, versenyeink 

Október 1. a zene világnapja. Hagyományainkhoz híven együtt énekléssel kívánjuk köszönteni 

e napon a zenét, mint az egyik legősibb művészeti ágat. A megvalósítás felelőse Zsebedicsné 

Baptiszta Gyöngyi, ének-zene szakos tanárnő.  

Október 6-án rádiós vagy aulás  műsor keretében emlékezünk meg a kivégzett hősökről 

(felelős: Nagyné Idrányi Éva, osztályfőnökök). Az aula díszítéséért felelős: Nagyné Idrányi Éva). 

Október 23-ról, az ’56-os forradalomról és szabadságharcról, valamint az 1989-ben kikiáltott 

köztársaságról ünnepi műsorral emlékezünk meg (felelős: Király László ). 

Az aula díszítéséért felelős: Nagyné I.É. 

Nemzeti ünnepeinkre és az iskola életének fontos eseményeire az aula díszítéséért a felelős: 

a mindenkori szervezők. 

Felelevenítjük a Halloween programunkat, amelyet október 24-27. között rendezünk meg, az 

angol szakos nevelők szervezésében és irányításával. 

Január 22-éről, a Magyar kultúra napjáról Veresné Dancs A. tanárnő irányításával emlékeznek 

meg a gyerekek ( január 20-án). 

A kommunizmus áldozatairól rádiós műsor keretében emlékezünk meg február 25-én ( Király 

L.). 
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Március első hetében tervezzük megrendezni a Nagy Lajos Projektnapokat (február 27-

március 3).  

Rendhagyó módon tervezzük a projekthét programjait. A hangsúly az élményszerűségre 

tevődik, sokféle, évfolyamonkénti, tantárgyi témákkal.  

Versenyek: 

  felsős iskolai helyesírási verseny 5-8. évfolyam igazodva a Simonyi országos verseny 
időpontjaihoz) 

 idegen nyelvi tesztverseny 5-8. évfolyam számára ( Szent Patrik napjához, március 17-
hez kapcsolva) 

 lovagi játékok- Diósgyőri Aranysarkantyús lovagok bemutatója 
/anyagi vonzata az egész rendezvény sorozatnak kb. 50 000Ft/. 

 

 Április 11-én verssel köszöntjük a költészet napját (felelős: Veresné Dancs A.). Ez alkalomból 

felkeressük József Attila lillafüredi szobrát, részt véve az ünnepi megemlékezésen. 

A holokauszt áldozatairól való megemlékezés rádiós műsor keretében történik április 15-én. 

/ Április 16. felelős: Nagyné/ 

A Nemzeti összetartozás napjáról emlékezünk meg június 3-án (június 4.,felelős: Király L.). 

A ballagás minden esztendőben fontos záró eseménye a tanévnek. Az idén sem lesz ez 

másként.(Felelős: a 7. osztályok osztályfőnökei: Veresné D. A. és a 8. osztályok osztályfőnökei- 

Király László). 

Városi szintű versenyeken, ha az beleillik a programunkba, részt veszünk (Anyanyelvi 

vetélkedő, Városjárás).  Angol nyelvből is, ha a kiírások megtörténnek. 

4. Nyílt napok 

Fontos, hogy a szülők naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az iskolában folyó munkáról, 

ezen belül a munkaközösségünk tagjai által végzett nevelő-oktató munkáról. A 

kapcsolattartásnak hagyományos formái: a szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt napok. 

A nyílt napok betekintést nyújtanak a nevelők módszertani munkájába, a különféle 

munkaformákba. 

November 3. hetében tervezzük a nyílt napok, órák lebonyolítását, figyelembe véve a 

járványveszély intézkedéseit. 

III. 1.  Tervezett mérések és ezek értékelése 

A tervezett mérések fő célja, hogy elősegítse a sikeresebb, eredményesebb részvételt az 

országos kompetenciamérésben. 

Minden év elején magyar tantárgyon belül bemeneti mérést végzünk szövegértésből, 

helyesírásból és hangos olvasásból. Ezek közül az 5. évfolyam bemeneti és kimeneti mérése 

szövegértésből a hangsúlyos, amely kijelöli a következő tanév feladatait adott évfolyamon.  
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Mivel ebben a tanévben –kísérleti jelleggel az 5. évfolyamon országos szervezésben bemeneti 

mérésre kerül sor, így ezen az évfolyamon- külön nem dokumentáljuk a mérésünk 

eredményét. Lesz bemeneti mérés a 6. és 8. évfolyamon is –központi szervezésben.(A 

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

Év végén az ideihez hasonlóan, digitális formában kerül sor a kimeneti mérésekre. (A kimeneti 

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

Az előző években elvégzett mérések alapján a következő feladatok kijelölésére került sor 

szövegértésből: 

Erősségek:  

 Igaz-hamis állítások 

 Szókincs bővítése 

 Szókeresés, felsorolás 

 Lényegkiemelés, adatkeresés 
   

    

  

  

  

  Gyengeségek  

         Fejlesztendő: 

 Önálló kérdésalkotás, válaszadás. 

 Logikus gondolkodás. 

 Tartós figyelem. 

 Szövegértelmezés. 

 A szöveggel kapcsolatos állítások igazolása 
 

Az elmúlt tanévekben elvégzett mérések alapján a következő feladatok kijelölésére került sor 

történelemből: 

 

Feladat a következő tanévre: 

 Évszámok, események pontos rögzítése. 

 Szövegértés fejlesztése. 

 Logikus gondolkodást kívánó feladatok megoldása. 

 Korszakjellemzők pontosítása. 

 Összetett feladatok értelmezése és megoldása. 
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 Problémaérzékenység fejlesztése. 

 

2. Ellenőrzések 

 

Munkaközösség-vezetőként, igyekszem végiglátogatni, a lehetőségek szerint a 

munkatársaimat, illetve az osztályomban tanító nevelőket.  

Mivel több, iskolánkban új kolléga is tagja munkaközösségünknek, elsősorban az ő óráikat 

kívánom az első félévben megtekinteni. 

Munkaközösség-vezetőként a nevelő pedagógiai tevékenységének egy-egy momentumát 

szeretném megnézni. A látogatásokat óramegbeszélések követik, ahol rengeteg dolgot tudunk 

megtanulni egymástól. A szervezett, és tervezett látogatások mellett folyamatosak az 

esetmegbeszélések, ismeretátadások, jó tapasztalatok átadása. 

 

A hospitálásokat az alábbi időpont-lehetőségek szerint fogom végezni: 

Hétfő: 4-5. óra 

Szerda: 4. óra 

Csütörtök: 3. óra 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI  MUKAKÖZÖSSÉG  

2022/2023. 

3. Ütemterv, eseménynaptár 

NAP SZEPTEMBER FELELŐS 

aug.30. Munkaközösségi megbeszélés Nagyné I.É. 

01. Tanévnyitó értekezlet vezetőség 

12-13. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

12. Munkaközösségi terv elkészítése Nagyné I. É., tagok 

20. E-naplók adatainak egyeztetése minden nevelő  

15. Tanmenetek elkészítése, 

feltöltése 

szaktanárok 
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Egyéni órarendek leadása, 

feltöltése 

15. Színházbérletek rendelése  Veresné, tagok 

NAP OKTÓBER FELELŐS 

01. Zenei világnap - közös éneklés. 

 

 Zsebedicsné Baptiszta 

Gyöngyi 

06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról, rádión 

Nagyné I.É. 

 Aula díszítése. Nagyné I.É. 

08. Sakk-világfesztivál-online mindenki 

10. Fogadóóra minden nevelő 

2022. 

szept. 

26. és 

2022. 

nov.30. 

Bemeneti mérések vezetőség 

22. Ünnepi műsor: 1956-os 

forradalomról. 

Aula díszítése. 

Király L. 

Nagyné I.É. 

NAP NOVEMBER FELELŐS 

01-06. Őszi szünet mindenki  

2. hét Munkaközösségi megbeszélés. Nagyné 

28. Adventi gyertyagyújtás. DÖK- mindenki 

NAP DECEMBER FELELŐS 

02. Jelentkezés az írásbeli felvételire érintett nevelők- Király 

L. 

05. Adventi gyertyagyújtás. DÖK- mindenki 

12. 

 

Adventi gyertyagyújtás. DÖK- mindenki 
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16. Adventi gyertyagyújtás. 

Karácsonyi ünnepség. 

 

DÖK-mindenki 

22- 

2023. 

01.02. 

Téli szünet. vezetőség 

NAP JANUÁR FELELŐS 

9. Munkaközösségi megbeszélés. Nagyné 

21. Központi felvételi írásbeli  Király L.- érintett 

nevelők 

20. 

(22.) 

Megemlékezés a Magyar kultúra 

napjáról, rádión. 

Veresné D. A. 

20. I. félév vége. vezetőség 

27. Félévi értesítők kiosztása. osztályfőnökök 

31. Félévi értekezlet vezetőség 

31. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

NAP FEBRUÁR FELELŐS 

03-17. 

között 

Farsang. osztályfőnökök 

22. Felvételik továbbítása. Király L. 

25. Kommunizmus áldozatainak 

emléknapja, megemlékezés 

rádión. 

Király L. 

NAP MÁRCIUS FELELŐS 

febr. 

28.- 

Nagy Lajos projektnapok. Nagyné, tagok 
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márc. 

3. 

3. hét Angol nyelvi foglalkozás az 

ovisoknak. 

Ferenczné F.É. 

NAP ÁPRILIS FELELŐS 

12. Magyar költészet napja, 

versmondás. 

Részvétel Lillafüreden a 

megemlékezésen. 

Veresné D. A., tagok 

06-11. Tavaszi szünet mindenki 

 

24. Fogadóóra. nevelők 

 

17. 

(16.) 

A holokauszt áldozatairól 

való megemlékezés. 

Nagyné I. É. 

NAP MÁJUS FELELŐS 

márc. 

06. és  

jún.09. 

Kimeneti mérések vezetőség 

1. hét Munkaközösségi megbeszélés. Nagyné, tagok 

08-09. Szülői értekezlet. vezetőség 

 Országos mérések  évfolyamon. érintett nevelők 

18-31. Országos mérések a 6. 

évfolyamon. 

érintett nevelők 

15-31. Belső mérések lebonyolítása. érintett nevelők 

NAP JÚNIUS FELELŐS 

első 

hét 

Gála mindenki, vezetőség 
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02. 

(04.) 

Megemlékezés a Nemzeti 

összetartozás napjáról.     

Király L. 

15. Ballagás.  Veresné D. A.,  

Király L. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     

TERVEZETT VERSENYEK 

Időpont Verseny  Felelős 

országos 

kiírás 

szerint 

 

Iskolai helyesírási verseny felsősöknek. 

Nagyné I. É. 

03.01. Színházbejárás  7.a  

 

Nagyné I.É. 

Versné D. A. 

03.17. Idegen nyelvi tesztverseny (5-8.évf.) 

Szent Patrik nap 

Császár 

Zsoltné, 

Ferenczné 

Fodor Éva 
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7. számú melléklet 

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola 

3535 Miskolc, Tóth Árpád utca 12. 

 

 

 

Iskola-egészségügyi munkaterv 

2022/2023 

 

 

   Vucskó Zsuzsanna                             Dr. Tóth Lajos József 

                     iskolaigazgató                         iskolaorvos 

 Virágné Orliczki Erika  

 iskolavédőnő 

  



100 
 

Iskola-egészségügyi ellátást biztosítja: 

Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 

3525, Miskolc, Városház tér 13. 

Telefon: +36-46/794-303 

e-mail: info@miefi.hu, www.miefi.hu 

 

Intézményvezető: Balog Ildikó 

Telefon: +36-70-797-3639 

e-mail: balog.ildiko@miefi.hu 

Iskola-egészségügyi feladatot ellátó személyek: 

Iskolaorvos: Dr. Tóth Lajos József 

      Elérhetőség: +36-30-299-1238 

      Rendelési idő: kedd: 8:00- 

Iskolavédőnő: Virágné Orliczki Erika 

 Elérhetőség: +36-20-661-7023, e-mail: diosgyorinagylajos.vedono@miefi.hu 

 Rendelkezésre állási idő: hétfő: 7:30-16:00 kedd: 7:30-16:00 

Védőnői fogadóóra: hétfő: 9:00-11:00 

 

Szakmai felügyelet: Vargáné Kiss Mónika 

                                  Járási Vezető Védőnő 

                                  B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

                                  MJH 

                                  Népegészségügyi Osztály 

                                   06-46-354-611/129 mellék 

                                  +36-30-877-1649                                    

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladata: 

Az iskola-egészségügyi tevékenység elsősorban megelőző jellegű. Ez azt jelenti, hogy az 

orvostól és a védőnőtől nem elsősorban a gyermek betegségeinek gyógyítását kell elvárni, 

hanem a betegségek megelőzése körében eső tevékenységet (szűrővizsgálatokat, gondozást, a 

védőoltások elvégzését, közegészségügyi tevékenységet, egészségnevelést, tanácsadást). 

A Védőnői ellátás célja az oktatási intézményekben: 

mailto:info@miefi.hu
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A védőnői ellátás keretében az oktatási intézménybe járó tanulók testi, lelki és szociális 

fejlődésük érdekében, életkoruknak, szükségleteiknek megfelelő, folyamatos 

egészségfejlesztésben, valamint egészségi állapotuk megfigyelésében részesülnek. 

Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként 

közreműködik a nevelőtestület, illetve az iskolaszék munkájában. 

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. 

Védőnő feladatait az iskolában, jogszabályok (1997. évi CLIV törvény, a 26/1997. (IX.3.) 

NM rendelet), módszertani ajánlások, szakmai iránymutatások, szakmai protokollok és a 

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerint végzi. 

Elvégzett munkájáról év végén elkészíti (a 220/2009. EüM rendelet szerint) a Jelentést az 

iskola-egészségügyi munkáról. Beszámolót tart az általa ellátott iskola nevelőtestületének az 

elvégzett feladatokról, elért eredményekről. 

Az iskola-egészségügyi szolgálat együttműködik: 

• az iskola vezetőségével, pedagógusokkal 

• szülőkkel 

• tanulókkal 

• munkáltatóval 

• szakmai felügyelettel 

• gyógytestnevelő tanárral 

• járványügyi felügyelőkkel, előadókkal 

• iskolapszichológussal 

• iskolai szociális munkással 

Az iskolaorvos feladatai: 

Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben, elsősegélyben részesített akut beteget 

további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentlakásos intézet 

ellátását végző orvoshoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvőbeteg-intézetbe 

történő szállítása iránt. 

 A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése. 

 Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., évfolyamokról, 

valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 

 A krónikus beteg fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozó 

intézetek igénybevételével. 

 A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 

védőnővel együttműködve. 

 Alkalmassági vizsgálatok elvégzése: 

o Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi 

feladatainak elvégzése. 

o A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, 

sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

 Közegészségügyi és járványügyi feladatok. 

 Elsősegélynyújtás. 

 Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében. 

 Környezet-egészségügyi feladatok. 

 Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 

jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 

jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. 
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A védőnő iskolai feladatai: 

 A tanulók egészségi állapotának követése, dokumentálása. 

 Alapszűrő vizsgálatok végzése a 2., 4., 6., 8. évfolyamokon és 16. életévüket 

betöltötteknél a vonatkozó módszertani irányelvek szerint: 

o testi fejlődés ellenőrzése, 

o pszicho-motoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése, 

o érzékszervek szűrése, 

o mozgásszervek szűrése, 

o golyvaszűrés, 

o vérnyomásmérés, 

 Szűrővizsgálatok szervezése, előkészítése, lebonyolítása, szűrővizsgálatok 

végzéséről és eredményéről a törvényes képviselő írásban történő értesítése. 

 A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése. 

 Védőoltások szervezése, előkészítése, iskolaorvossal lebonyolítás, dokumentálása. 

 A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő étrend ellenőrzése. 

 Tanórán belüli és kívüli egészségfejlesztés. 

 Elsősegélynyújtás, akut esetek ellátása. 

 Fokozott gondozást igénylők folyamatos ellenőrzése. 

 Szülői értekezleten való részvétel igény szerint. 

 Munkaértekezleten, továbbképzéseken való részvétel. 

 

 

Tervezett iskola-egészségügyi feladatok a 2022/2023-as tanévben 

Hónap Tevékenység 
Érintett osztály vagy 

csoport 
Felelős személy 

S
ze

p
te

m
b

er
 

Első évfolyam, ill. új beiratkozott tanulók 

egészségügyi dokumentációjának a 

megkérése. 

Egészségügyi nyilatkozatok kiosztása, 

kitöltve beérkezettek ellenőrzése. 

1. évfolyam, illetve más 

osztályok új beíratott 

diákjai 

 

iskolavédőnő 

 

 

HPV oltás szervezése 7. évfolyam iskolavédőnő 

MMR oltás 6. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Hepatitis-B elleni védőoltás 7. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Tisztasági vizsgálat I. negyedéves  Teljes iskola iskolavédőnő 

Testnevelési csoportbesorolással 

kapcsolatos feladatok. Teljes iskola iskolaorvos, iskolavédőnő 

O
k

tó
b

er
 

dTap oltás 6. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

HPV vírus elleni oltás 7. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés-téma megbeszélés 

szerint 1. évfolyam iskolavédőnő 

Környezet- egészségügyi ellenőrzés. Teljes iskola iskolavédőnő 

Iskolaegészségügyi dokumentációk, 

tanulók adatainak áttekintése. Teljes iskola iskolavédőnő 

N
o

v

em
b

er
 Iskolaegészségügyi szűrővizsgálat 8. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 
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Pótoltások. 6. ill. 7. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés- téma megbeszélés 

szerint 
2. évfolyam iskolavédőnő 

D
ec

em
b

er
 Szűrővizsgálat 6. a osztály iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés-téma megbeszélés 

szerint 3. évfolyam iskolavédőnő 

Ja
n

u
ár

 

Szűrővizsgálat 6. b osztály iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés-Menstruáció-lányok, 

fiúk-téma egyeztetés alatt 

4. évfolyam-külön lányok, 

külön fiúk iskolavédőnő 

Tisztasági vizsgálat II. negyedéves  Teljes iskola Iskolavédőnő 

Környezet-egészségügyi ellenőrzés Teljes iskola iskolavédőnő 

F
eb

ru
ár

 

Szűrővizsgálat 4. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés- téma megbeszélés 

szerint 5. évfolyam iskolavédőnő 

Gyógytestnevelésre járó tanulók ismételt 

felmérése Minden érintett tanuló iskolaorvos, iskolavédőnő 

M
ár

ci
u

s 

Szűrővizsgálat 2. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Hepatitis-B oltás (II. részoltás) 7. évfolyam iskolaorvos, iskolavédőnő 

Egészségnevelés-Serdülőkor 6. évfolyam iskolavédőnő 

Pótszűrések elvégzése. 

Index osztályokból (2-4-6-

8) kimaradtak iskolaorvos, iskolavédőnő 

Á
p

ri
li

s 

Tisztasági vizsgálat III. negyedéves Teljes iskola iskolavédőnő 

Egészségnevelés- Káros szenvedélyek 7. évfolyam iskolavédőnő 

HPV oltás (II. részoltás) 7. évfolyam  iskolaorvos, iskolavédőnő 

M
áj

u
s 

Szűrővizsgálati eredmények összesítése Index osztályok (2-4-6-8) iskolavédőnő 

Testnevelési besorolás lezárása, jelentés 

készítése- Gyógytestnevelés- létszám 

tervezés 2023/2024 tanév 

 

Teljes iskola iskolavédőnő 

Egészségnevelés- „Útravaló” 8. évfolyam iskolavédőnő 

Jú
n

iu
s 

Tovább tanuló diákok dokumentációinak 

áttekintése, átadásra előkészítés. 8. 6. 4. osztályokból iskolavédőnő 

Éves munkáról beszámoló készítése 

 Teljes iskola iskolavédőnő 

 

Védőoltások tervezett rendje a 2022/2023-as tanévben 

6. osztály MMR revakcináció:      2022. szeptember 

7. osztály: Hepatitis-B / I. oltás      2022.szeptember 
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6. osztály: dTap oltás:        2022. október  

7. osztály lányok, fiúk HPV/ I. oltás     2022. október  

7. osztály: Hepatitis-B / II. oltás      2023. március 

7. osztály lányok, fiúk HPV/ II. oltás     2023. április 

Pótoltások: az esedékesség hónapjában folyamatosan  

Az oltást beadja: Dr. Tóth Lajos József iskolaorvos  

Az oltás helyszíne: az iskola orvosi szobája 

 

Ellenőrzési alkalmak (iskolai helyiségek, környezet, étkeztetés higiéné) 

1. alkalom: 2022. október 

2. alkalom: 2023. január  

Tervezett egyéb programok, foglalkozások 2022/2023-as tanévben 

Igény szerint az iskola Eseménynaptárában szereplő közösségi egészségfejlesztő és egyéb 

foglalkozásokba való bekapcsolódás. 

Csoportos Egészségnevelés egyéb témakörei 

Egészséges táplálkozás 

- egészséges táplálkozás 

- élelmiszer higiéné 

Mindennapos aktív testmozgás, sport 

Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése 

- kábítószer, alkohol, dohányzás megelőzés 

- játékszenvedély 

- számítógép- függőség, mobiltelefon függőség 

Személyes és társas kapcsolatok 

- önismeret, társismeret 

- személyiségfejlesztés 

- konfliktuskezelés, probléma megoldás 
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- döntéshozatali készségfejlesztés 

Személyi higiéné 

- helyes kézmosás 

- fogápolás 

- testápolás 

- tetvesség 

Egészséges környezet 

- környezetvédelem 

- védőoltások 

- fertőző betegségek 

Biztonságos környezet 

- családon belüli erőszak 

- elsősegélynyújtás, baleset-megelőzés 

Barátság, szerelem, párkapcsolat 

- családtervezés, fogamzásgátlás módszerei 

- SZTB-k (szexuálisan terjedő nemi betegségek) 

- AIDS 

- terhesség megszakítás 

- csecsemőgondozás 

Egészségnevelés témái lehetnek igény szerint osztályfőnökökkel egyeztetve, ill. a 

természetismeret/biológia tantárgyakhoz kapcsolódva. 

Cél, hogy a tanévben minden évfolyam minden osztályában legyen egészségnevelés. 
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8. számú melléklet 

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola 

 

 

 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

2022/2023. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola 

3535 Miskolc, Tóth Árpád u. 12. sz. 

OM azonosító: 028965 

 

 

Készítette: Ferenczné Fodor Éva 

DÖK segítő pedagógus 

Jóváhagyta: Vucskó Zsuzsanna 

igazgató 

 

 

 

Miskolc, 2022.szeptember 12. 
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Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. 

Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, 

közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg 

működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a 

diákéletet. 

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével 

tervezzük. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok 

ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl 

tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. 

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és 

programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a 

diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket. 

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, 

tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett 

programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt 

vevő tanulókat. 

  

 

Céljaink:  

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával 

 Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése, segítése, új programok 

bevezetése 

 Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában 

 Közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a 

szabadidős programszervezést, a közösségszervezést  

 Egészséges életmódra nevelés, a sportolás fontosságának támogatása 

 Empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés 

 Környezettudatos gondolkodásra nevelés 
 

  

A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 

 

 A tanulók érdekeinek képviselete  

 Jogvédelmi funkció betöltése  

 Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való hozzájárulás  

 Kulturális tevékenység 

 Aktív szerepvállalás a témahetek megrendezésében  

 Szabadidős programszervezés  

 Közösségszervezési tevékenység  

 Társadalmilag hasznos munkák segítése 
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A Diákönkormányzat tagjai: 

 4.a: Csontos Jácint, Csaba Dominik 

 4.b: Maruzs Bence, Polgári János, Bálint 

 5.a: Huszár-Kovács Botond, Poharanszki Bianka 

 5.b: Tóth Noémi, Némethy Levente 

 6.a: Demkó Dalma, Faragó Lotti 

 6.b: Kovács Bence, Kovács Dávid 

 7.a: Kiss Huba, Molnár Miron 

 7.b: Lakatos Dorina, Nagy Boglárka 

 8.a: Girhiny Annabella, Képes Csilla Vivien, Zavodnyik Petra 

 8.b: Mezei Amina, Schvarcz Katalin 

 

A Diákönkormányzat elnöke: Mezei Amina 8.b 

A Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Ferenczné Fodor Éva 

 

 

A 2022/23-as tanév munkaterve: 

 

A diákönkormányzat havonta tartja foglalkozásait a következő tematika szerint, mely igazodik 

az iskola munkarendjéhez: 

 

A megbeszélések témái: 

- DÖK felelősök megválasztása 

- ügyeleti munka, házirend megbeszélése 

- a 2022/2023. tanév programjainak megbeszélése 

- programok szervezése, segédkezés a lebonyolításban 

- eredmények, jutalmazások formáinak megbeszélése 

- ötletek, javaslatok  

- aktuális témák, feladatok megbeszélése, problémák. 

A megbeszélések részletes programja: 

Szeptember 

 

- vezetőség megválasztása 

- az éves program megbeszélése 

- hulladékgyűjtés előkészítése, lebonyolítása 

- diáksport nap előkészítése, szervezése, lebonyolítása 

- felkészülés az állatok világnapjára 

 

Október 

 

- az őszi hulladékgyűjtés eredménye 

- programok lebonyolítása az állatok világnapján 

- A Halloween-hét megszervezése, lebonyolítása 

 

November 
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- Az első Adventi gyertyagyújtásra műsor készítése és előadása 

 

December 

- Iskolagyűlés, programok, események, eredmények értékelése 

- cipősdoboz akció 

- szetye-motya vásár 

- adventi gyertyagyújtások 

- Karácsonyi hangverseny 

 

Január 

- Farsangi előkészületek megbeszélése, megszervezése, javaslatok 

- Aktuális problémák megbeszélése 

- félévi munka értékelése 

 

Február 

- Farsangi mulatság lebonyolítása. 

- Felkészülés a pénz7, a Nagy Lajos napok és a Digitális témahét programjaira  

 

Március 

 

- Szent Patrik nap lebonyolítása 

- Nagy Lajos király napok lebonyolítása 

- digitális témaheteken való aktív részvétel 

 

Április 

- a tavaszi hulladékgyűjtés előkészítése, lebonyolítása 

 

Május 

- az év végi iskolagyűlés előkészítése  

- gyermeknapi programok lebonyolítása 

- DÖK nap szervezése 

 

Június 

- DÖK nap lebonyolítása 

- Iskolagyűlés, DÖK értékelés: kiemelkedő sport és közösségi munkák 

 

A 2022/2023-es tanévben a COVID járványra és az energiaválságra való tekintettel a 

változások jogát fenntartjuk.  

Miskolc, 2022. szeptember 12. 


