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PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE, TANTÁRGYFELOSZTÁS 
 

Alsó tagozatos tantárgyak tantárgycsoportokban, napközis, Tanító: 7 fő 
 

osztályfőnöki és egyéb feladatok 
 

1 fő főiskola: tanító; orosz szaktanító, közoktatás vezető szakvizsga, mentortanár, 

mesterpedagógus 

        1 fő főiskola: tanító; tanügy-igazgatási szakvizsga 

1 fő főiskola: tanító; gyógypedagógiai asszisztens; ember és társadalom műveltségi terület 
 

1 fő főiskola: tanító; magyar nyelv és irodalom műveltségi terület; testnevelés speciálkollégium, 

gyermektorna – korrekciós nevelés 

1 fő főiskola: tanító; 
 

1 fő főiskola: tanító; természetismeret műveltségi terület 
 

1 fő főiskola: óvónő; tanító; fejlesztési differenciáló; ember és társadalom műveltségi terület, 

szakértő-szaktanácsadó, mesterpedagógus 
 

Felsős szaktantárgyak, napközis, osztályfőnöki és egyéb feladatok: 
 

1 fő egyetem: magyar-angol szak, tehetség és fejlesztése szakvizsga 
 

1 fő főiskola: történelem-művelődésszervező szak; német műveltségi terület; földrajz szak, 

közoktatás vezető szakvizsga, mesterpedagógus 
 

1 fő egyetem: matematika – informatika szak; tehetséggondozó szakvizsgázott 

pedagógus, mesterpedagógus 

1 fő főiskola: testnevelés – sportedző szak 

1 fő egyetem: történelem – földrajz szak 
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1 fő főiskola: nevelőtanár, gyermek –és ifjúságvédelem 
 

1 fő egyetem: református teológia szak – lelkész szakirány, hitoktató 
 

Óraadóként ellátott szakok: 
 

1 fő főiskola: kémia szak 
 

1 fő főiskola: logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár 

1 fő főiskola: biológia szak 

1 fő főiskola: fizika szak 
 
 

Napközis feladatok ellátása: osztályfőnökök, szaktanárok 
 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége, szakképzettsége 
 

1 fő iskolatitkár: középiskola, számítógépes adatkezelő tf.  

1 fő rendszergazda: főiskola, Programtervező Informatikus 
 
 

TANULÓCSOPORTOK 
 

A tanulócsoport megnevezése: osztályfőnök képzési típus tanulói létszám 
 
 

 
1. osztály Bukvai Eszter általános tantervű 19 fő 

2. osztály Kiss-Németh Nóra - „ - 25 fő 

3. osztály Rádné Németh Edit - „ - 19 fő 

4. osztály Hőgyesné Kovács Ildikó - „ - 14 fő 

5. osztály Györfiné Rózsa Katalin - „ - 17 fő 

6. osztály Mülek Lajos - „ - 19 fő 

7. osztály Kovács Olga - „ - 17 fő 

8. osztály Polgári József - „ - 23 fő 



 

 
 



 
 



 
 



Kompetenciamérés intézkedési terve: 
 

Az előző évben megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása - erősségek és gyengeségek, 

nehézségek és tapasztalatok: 
 

Sajnos az elért eredmények nem tükrözik az intézmény pedagógusainak színvonalas fejlesztő 

munkáját. 

A gyengébb teljesítmények lehetséges okait intézményünk feltárta. Ezek a 

következők: 

- a mérési adatokat nem tudjuk visszacsatolni a képzési folyamatba 
 

- a mérés hasznosságát nem érzékeljük; 
 

- egyes feladattípusok ismeretlenek és nem értelmezhetőek a tanulók részére; 
 

- a diákok nem érdekeltek abban, hogy jól teljesítsenek a mérésen; 
 

- sokszor a jó tanulók sem értelmezik mindig pontosan a feladatok szövegét. 
 

a nevelőtestület nagy része nyitott a kompetenciafejlesztés irányába. A 2017/2018- 

es tanévben az iskolavezetés jóvoltából lehetőséget kaptunk az órarendbe beépített 

plusz matematika és magyar órákkal a felsőbb évfolyamokon, hogy kompetenciáikat 

fejleszthessünk. Az alsóbb évfolyamokon hátránykompenzációs szakkörök keretében került sor a 

gyengébb tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére matematikából és magyarból is. 

A tantestület tagjai törekszenek arra, hogy a tanítási órák jelentős részében sor kerüljön 

kompetenciaalapú feladatok megoldására. 

Az óralátogatások alkalmával az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők is figyelemmel 

kísérik ennek megvalósulását. 

A tantervekbe pedig beépítettünk néhány olyan tanórát, melyen sor kerül korábbi mérési feladatok 

megoldására. 

A sikeresség érdekében a 2018-os kompetenciamérés eredményeit a tantestület minden tagja 

megismerte munkaközösségi megbeszéléseken és nevelőtestületi értekezleten. Továbbá az 

osztályfőnökök a szülői értekezleteken is felhívták a szülők figyelmét a mérés fontosságára, az 

eredmények megismerésére. 



INTÉZKEDÉSI TERV 
 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a magyar és a 

matematika tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy 

saját szaktárgyi óráján, valamint a napközi ideje alatt az adott 

szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse 

meg tanítványait (pl.: grafikonok elemzése természettudományos tárgyak esetében, 

szövegértelmezés, stb.). Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, feladatlapok, 

interaktív táblára írt fejlesztő programok. 

A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat 

és a tehetséget fejlesztő feladatok. 

Jelentős mértékben segítik a fejlődést a szakkörök, ahol kötetlenebb formában, 

oldottabb légkörben történik a fejlesztés. 

7 –8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások segítik a tanulók fejlődését, 

felkészülését. 

Az eredményesség megtartása, illetve jobb eredmények elérése érdekében fontos a 

megfelelő tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók kulcskompetenciáinak 

fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási zavaros tanulók eredményes oktatásához. 
 

A 3. képességszint alatt teljesítő tanulók, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

részére szaktárgyi korrepetálást biztosítunk. 

Az óraszám emelés, a felzárkóztató foglalkozások jelentős mértékben hozzájárulnak a logikus 

gondolkodás, az önálló munka, a szövegértés fejlődéséhez. 

A tehetséggondozás valamennyi területén (iskolai, városi, megyei, országos 

versenyek) részvételre ösztönözzük tanulóinkat. 

Szövegértési feladatok gyakorlásával a választott tanórán kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének 

lehetőségeit. Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein 

belül. 

A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges 

fejlesztését, tehetséggondozását. 



Feladatok: 
 

Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe illesztése. 

Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről. 

Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba. 

Koncentrációfejlesztés. 

Lényegkiemelés, ok –okozati összefüggések gyakorlása. 
 

Kompetencia alapú oktatást segítő programok használata. 

ÖSSZEGZÉS 

Továbbra is célunk és kiemelt feladatunk a mérés során mutatott egyenletes tanulói teljesítmény 

megtartása, lehetőség szerinti emelése. 

 
 

LEMORZSOLÓDÁS TANULÓI ADATOK 
 
 
 

 évfolyam 2015/2016 2016/2017 2017/2018 megjegyzés 

Évismétlők ---  --- --- ---  

Hiányzás miatt 

évismétlő 

--- --- --- ---  

Tanulói jogviszonya év- 

közben megszűnt 

1-8.o. 11 fő 9 fő 3 fő költözés,másik iskolába folytatják 

tanulmányaika
t 

Tanulói  

jogviszonya megszűnt 

tanév végén 

8.o. 16 fő 19 fő 1 fő befejezték 
tanulmányaika
t 

Magántanuló --- --- --- ---  

SNI 1-8.o. 10 fő 10 fő 19 fő  

BTMN 1-8.o. 29 fő 27 fő 29 fő  

HH 1-8.o. 11 fő 15 fő 1 fő  

HHH 1-8.o. 78 fő 72 fő 82 fő  

 
 
 
 

TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK 
 
 
 

tanév 8. összlétszám szakközépiskola szakgimnázium gimnázium 

2017/2018 24 13 4 7 

 
 



TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, INGYENES SZAKKÖRÖK 2018/2019 
 
 

Szakkör neve: Szakkörvezető: Évfolyam: Időpontja: 
 

Sportkör Kiss Árpád 3., 4., hétfő  

1600- 1730 

6., 7.,8. csütörtök 

1600- 1730 

Történelem Mülek Lajos 7.,8. péntek 

1345- 1430 

 

Angol szakkör Györfiné Rózsa Katalin 5.,6.,7. kedd 
 

1415- 1600 

           
        csütörtök 

          1430- 1600 

 
KORREPETÁLÁS, FEJLESZTÉS 

 
 

 
Neve: Vezeti: Évfolyam: Időpontja: 

Középiskolás előkészítő, 

fejlesztő foglalkozások: 

 
 

Kovács Olga 

 
 

8. 

 

 
hétfő: 1345-1430 

 
Győrfiné Rózsa Katalin 8 csütörtök: 1345-1430 

 
 
 

TERVEZETT TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK (OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK IS) 2018/2019 TANÉVBEN 
 
 

Osztály: Felelős személy: Hová: 
 

1. osztály 

2. osztály 

3. osztály 

4. osztály 

5. osztály 

6. osztály 

7. osztály 

8. osztály 



HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK ÉS ÍRÁSBELI DOLGOZATOK SZABÁLYAI 
 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében betöltött 

szerepe, súlya 
 

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái: 
 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az 

ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a 

témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi 

követelmények belső arányainak; 

 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb 

egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az 

alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 
 

c) c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók 

tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő 

ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk 

d) A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végezzük. 
 
 

e) 0 - 33% elégtelen (1) 

f) 34 - 50% elégséges (2) 

g) 51 - 75% közepes (3) 

h) 76 - 90% jó (4) 

i) 91 - 100% jeles (5) 
 

j) Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb 5 százalékkal lefelé vagy felfelé 

módosíthatja. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya 
 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 
 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A 

képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas 

osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag 

elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 
 

Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult 

rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola 

felelősségét növeli ezen a téren. 



b) A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a munkaközösség 

véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy 

melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok 

kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba és a 

tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül. Szorgalmi feladatra zöld jegy 

kerül a naplóba, mely 0,5 jegynek számít. A házi feladatra adott zöldjegy szintén 0,5 jegynek számít. 

Jeles,és kitűnő tanuló félévkor és év végén általános dicséretet kap. 
 

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai: 
 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a 

dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 
 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két 

héten belül kijavítja; 
 

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot 

kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 
 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. 
 

e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói 

kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell. 
 

4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 
 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai : 
 

- a tanulók napi és heti terhelése, 
 

- az egyes diákok képességeit, adottságai, 
 

- az életkori sajátosságok, 
 

- az értelmi fejlettség, 
 

- a fejlődés üteme, 
 

- házi feladat előkészítettsége, 
 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 
 

- A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! 
 

- A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, 

az iskolában folyó munkáról. 
 

- A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 
 

- A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 
 

- Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint! 



- Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 
 

- Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos. 
 

- A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös 

gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 
 

- A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló 

kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 
 
 

AZ ISKOLAI TANÉV RENDJE 

2018/2019 

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell 

megszervezni. 

 
A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számában (2018. június 14.) megjelent az emberi erőforrások 
minisztere 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. A tanítási év 
hosszában, szerkezetében az előző évek gyakorlatához képest nincs változás. 
 
A 2018/2019. tanévben a tanítás első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó napja 
2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma - ha a rendelet másképp nem rendelkezik- 
száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 
százhetvenkilenc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában száznyolcvan nap a 
tanítási napok száma. 
 
A tanítás első féléve 2019. január 25-ig tart. 
 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2018. november 5 (hétfő). 
 
A téli szünet utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2019. január 3. (csütörtök). 
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2019. április 24. (szerda). 
 

Az iskola működési rendje: 
 

- A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanulóknak és az első órát tartó tanároknak 7.45-re kell 
 

érkezniük. Korábbi órakezdés csak rendkívüli esetben, külön igazgatói engedéllyel lehetséges. 

A tanítási óra 45 perces, a szünetek 20, illetve 10 percesek. 

- A tanítás megkezdése előtt, illetve az óraközi szünetekben a tanárok felügyeletet látnak el; 

az általános iskolás napközis csoportokat nevelők kísérik az étkezdébe, a tanári ügyelet 

kezdési ideje: 7.30 óra. 
 

- A diákok a tanár érkezéséig az udvaron , illetve rossz idő esetén a szaktantermek előtt 

várakoznak. A szaktantermekbe csak tanári kísérettel léphetnek be a diákok. 



- Az első óra minden osztályban és minden csoportban csendes percekkel kezdődik ennek 

ideje 7.50-8.00.



A tanár felolvassa a napi igeszakaszt, majd együtt elmondják a tanulás előtti imát. 
 

- A tanulók a tanítási idő alatt csak az osztályfőnökök, az ügyeletes tanár, az igazgató, az 

igazgatóhelyettes, engedélyével hagyhatják el az épületet. 

- A tanórák védelme az iskola minden tanárának, dolgozójának kötelessége, tanítási órákat 

csak a máskor semmiképpen nem megszervezhető feladatok (orvosi vizsgálat) miatt lehet 

elhagyni. 

- A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8-16 óra között, egy óra hosszas 

ebédszünettel. 

- A délutáni iskolai órákra is a délelőttivel megegyező szabályok érvényesek, a távolmaradást 

ugyanúgy igazolni kell. 

- Az iskola nyitvatartási idején belül, 7:30---16:30 között az igazgatónak, vagy a 
 

helyettesének az intézményben kell tartózkodnia. Amennyiben mindkettőjük akadályoztatva 

van, akkor valamelyik munkaközösség vezető a megbízott felelős az ez időpontban adódó, 

azonnali intézkedést igénylő iskolai eseményekért. 

Az iskolával nem jogviszonyban lévők benntartózkodásának rendje 
 

- látogatók, szülők, vendégek és hivatalos személyek csak hivatalos ügyek intézése, 

megbeszélések, értekezletek céljából és idején tartózkodhatnak a kijelölt helyiségekben; 

- a szülők, akik gyermekeiket kísérik 7.45-ig tartózkodhatnak az épületben, de csak indokolt 

esetben 

- a gyermekükért érkező szülők a tanítási órákat, tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat, csak 

rendkívüli esetben zavarhatják; 

- a napközis tanulókért hozzátartozóik legkorábban 16 órakor jöhetnek; 
 

- ügynököket, házalókat az épületbe beengedni nem szabad. 
 
 

A tanítási órák rendje 
 
 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő 

órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8.00 h-tól 14.25 h-ig 

tart. A választott délutáni foglalkozásokat, 16.30 óráig be kell fejezni. Indokolt esetben az 



igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama 45 perc. A 

tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgatóhelyettes tehet. 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 
 
 

Az intézmény nyitva tartási rendje: 

 
- Az iskola épülete tanítási időben 700 -1630 óráig tart nyitva. 

- Szünetek idején az iskola zárva van a tanulók számára 
 
 

A tanítási órák időpontjai 
 

1. óra 8:00 h - 8:45 h 
 

2. óra 8:55 h - 9:40 h 
 

3. óra 10:00 h - 10:45 h 
 

4. óra 10:55 h - 11:40 h 
 

5. óra 11:50 h - 12:35 h 
 

6. óra 12:45 h - 13:30 h 
 

7.óra 13:40 h – 14:25 h 
 
 

A tanítási órák befejezésekor jelzőcsengetés figyelmeztet a zárásra. 
 

A hétfői napok minden esetben 8 órakor, a templomban történő istentisztelettel kezdődnek. 

Az óraközi szünetek rendje 

1. szünet 8:45 h – 8:55 h 

2. szünet 9:40 h – 10:00 h 

3. szünet 10:45 h – 10:55 h 

4. szünet 11:40 h – 11:50 h 

5. szünet 12:35 h – 12:45h 

6. szünet 13:30 h ¬ 13:40 h 

 
 

Az óraközi szünetek rendjét az iskolai házirend részletezi. 



 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, OSZTÁLYOZÓK 
 

Havi munkaterv 2018/2019-es tanévben 
Szeptember:   
• Tűzriadó gyakorlat felelős: Mülek Lajos, intézményvezető 
• Munkaközösségi megbeszélések, a munkaközösségek munkaterveinek  összeállítása. 
Felelősek: alsós és felsős munkaközösség vezetők (  határidő: 2018. 09.10.) 
• Naplók megnyitása, létszámok egyeztetése: felelősek: osztályfőnökök,  napközis 
csoportvezetők, a gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus 
• Statisztikai adatok összegyűjtése normatíva igényléshez, tanmenetek  ellenőrzése: 
felelősek: az intézmény vezetője, helyettese és az iskolatitkár 
• Év eleji felmérések lebonyolítása, értékelése: felelősek: osztálytanítók és  szaktanárok 
• Honlap frissítés felelős: Nagy Sándor rendszergazda  
• Zsinati Oktatási Iroda részére jelentés készítése szept. 15-i létszám,  felelős: 
intézményvezető 
• Tankönyvek elszámolása felelős: Polgári József 
• DÖK alakuló ülése, munkatervének elkészítése. Felelős: Rádné Németh  Edit 
• Szakkörökre jelentkezők rögzítése: felelősök: szakkörvezetők 
•    Tanmenetek leadása szeptember 20., felelős: minden pedagógus  
• Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás, gyakorlati felelős: Mülek Lajos 
          Családi vasárnap 8. osztály: felelős: Tubak János és az osztályfőnök 
Október:   
• Szülői értekezletek, SZMK vezetők választása, felelős: osztályfőnökök 
• Iskolai statisztika, felelős: iskolatitkár 
• Idősek köszöntése, felelős: Tubak János, segít: Dienesné Turiczki Daniella 
• Aradi vértanúk emléknapja felelős: Mülek Lajos, Tubak János 
• Az első osztályos Difer mérés előkészítése felelős: intézményvezető,  Bukvai Eszter 
• Október 23-i ünnepség felelős:  Györfiné Rózsa Katalin,  Hőgyesné  Kovács Ildikó, 
Tubak János  
• Teremtés hete felelős: Tubak János,  
          Családi vasárnap, felelős:Tubak János és a 7.osztály osztályfőnöke 
• Őszi papír és PET palack gyűjtés, felelős: DÖK vezető 
•    Reformáció emléknapja, felelős: Tubak János 
         Szépapó kupa, felelős: Kiss Árpád, Tubak Zsuzsanna  
November:  
• Családi Istentisztelet 6. osztály, felelős: Tubak János és a 6.osztály osztályfőnöke 
• Pályaválasztás előkészítése, nyílt napokon való részvétel felelős: Polgári  József 
• Adatszolgáltatás az országos kompetencia méréshez, felelős:  intézményvezető, 
intézményvezető helyettes 
• Szüreti disco, felelős: 8.osztály, osztályfőnökök 
• Munkaközösségi értekezletek, felelős: Munkaközösség vezetők 
         Adventi koszorú készítés, felelős: Tubak János és az osztályfőnökök 
December:  
• Mikulás ünnepség, felelősek: osztályfőnökök 
• Mikulás disc,  felelős: 7. osztály és osztályfőnöke 
• Ünnepi előkészületek az Adventre, felelős: Tubak János 
• DIFER mérés felelős: Bukvai Eszter 
• Arany János tehetséggondozó program benyújtása, amennyiben igény van  rá, 
felelős: Polgári József, intézményvezető 
• Karácsonyi istentisztelet, műsor a templomban, felelős: Tubak János és  osztályfőnökök 
         Központi felvételi, felelős: a beiskolázásért felelős 8. osztály osztályfőnöke 
Január:   
• Családi Istentisztelet 5. osztály, felelős: Tubak János és az ötödikes osztályfőnök 
• Munkaközösségi megbeszélések, felelősek: munkaközösség vezetők 
• Osztályozó értekezlet, felelős: intézményvezető-helyettes 
• Helyi bibliatörténet mondó verseny, felelős: Tubak János 
• Helyi asztalitenisz verseny, felelős: Kiss Árpád,  
• A tanulók értesítése az első félévi eredményről, felelősek: osztályfőnökök 



• Tanmenetek felülvizsgálata az óraszámok teljesülése mentén, felelős: minden pedagógus 
és az int. vezető 
• Félévzáró tantestületi értekezlet, felelős: intézményvezető 
Február:  
• Családi Istentisztelet 4. osztály, felelős: Tubak Jánosés a negyedikes osztályfőnök 
• Szülői értekezletek, felelősek: osztályfőnökök 
• Iskolai farsang, felelős: DÖK vezető és a 8.osztály 
• Jelentkezési lapok megküldése a középiskoláknak, felelős: Polgári József, 
 intézményvezető 
• Helyi vers és mesemondó verseny, felelősek: Györfiné Rózsa Katalin és  Varga Sándorné 
         Konfirmációs előkészítő tábor szervezése, felelős: Tubak János és a nyolcadikos 
osztályfőnök 
 
 
Március:  
• Családi Istentisztelet 3. osztály, felelős: Tubak János és a harmadikos odztályfőnök 
• Nemzeti ünnep 1848-49-es forradalom és szabadságharc, felelősek:  Tubak János, 
Kovács Olga  
• Beiskolázási terv elkészítése a tanévre, felelős: intézményvezető 
• Víz világnapja megemlékezés iskolai keretben, felelős: Mülek  Lajos, Tubak 
Zsuzsanna, Eszenyiné Fábián Ildikó és Kiss Gézáné 
• A tankönyvrendelés előkészítése, felelős: Polgári József, az  osztályfőnökök és a 
szaktanárok 
Április:  
• Családi Istentisztelet 2. osztály, felelős: Tubak János és a másodikos  osztályfőnök 
• 1.osztályosok beiratkozása az EMMI által meghatározott időpontban,  felelősek: 
intézményvezető, iskolatitkár 
• FÖLD napja megemlékezés iskolai keretben rajzverseny helyi szinten,  felelős: Tubak 
Zsuzsanna, Eszenyiné Fábián Ildikó 
 • Virágvasárnap, felelős: Tubak János 
• Értesítések átadása a tanulói középiskolai felvételiről, felelős:  intézményvezető 
• A Magyar Költészet napja, felelős: Györfiné Rózsa Katalin 
• Házi tanulmányi verseny, felelős: alsós munkaközösség vezető 
• Holocaust emléknap (rendhagyó történelem óra a 8. osztályban), felelős:  történelmet 
tanító pedagógus 
• NETFIT mérés lezárása, felelős: Kiss Árpád 
         Ballagási előkészület a 7. osztály disco, felelős: Kovács Olga 
Május:  
• Családi Istentisztelet 1. osztály, felelős: Tubak János és az elsős osztályfőnök 
• Tavaszi papír és PET palack gyűjtés, felelős: DÖK vezető 
• Madarak és fák napja helyi program, felelős: Mülek Lajos, Rádné  Németh Edit 
• Anyák napja, felelős: osztályfőnökök 
• Országos kompetencia mérés és az országos idegen nyelvi mérés helyi  lebonyolítása, 
felelős: Polgári József és Eszenyiné Fábián Ildikó 
• Áldozó csütörtök, templomi istentisztelet, felelős: Tubak János 
• Gyermeknap, felelősek: intézményvezető és osztályfőnökök 
• Tanulmányi kirándulások, felelős: osztályfőnökök  
• Természetbúvár vetélkedő, felelős minden pedagógus 
Június:  
• Konfirmációs vizsga és fogadalom tétel, felelős: Tubak János és a 8.  osztály 
osztályfőnöke 
• Év végi jutalmazás előkészítése, felelős: intézményvezető 
• Nemzeti Összetartozás Napja helyi megemlékezés, felelősek: Mülek         Lajos 
• Osztályozó értekezlet, felelős: intézményvezető 
• Tanügyi dokumentumok zárása, felelősek: Polgári József,  intézményvezető, iskolatitkár 
• Ballagási ünnepség, felelősek: intézményvezető, Tubak János, Polgári József, Kovács 

Olga 
• Ünnepélyes tanévzáró, felelős: intézményvezető 
• Tantestületi értekezlet felelős: intézményvezető 



• Szabadságolás ütemezése, felelős: iskolatitkár 
• Az Önértékelési csoport beszámolója, felelős: Polgári József 
• Tanévzáró ünnepi istentisztelet, felelős: Tubak János, intézményvezető 
Július:  
• Nyári táboroztatások, iskolai nagytakarítás, karbantartás, felelős:  intézményvezető 
 helyettes  
Augusztus:  
• Tankönyvosztás, felelős: Polgári József 
• Tanévnyitó alakuló tantestületi értekezlet, felelős: intézményvezető 
• Javítóvizsga, felelős: intézményvezető helyettes 
• Ünnepélyes tanévnyitó, felelős: intézményvezető 
• Családlátogatás felelősek: osztályfőnökök 
 
 
 
 

 


