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Bevezetés 

 

A munkaterv összeállításakor továbbra is a legfontosabb célunk az volt, hogy 

biztosítsuk az intézmény olyan működtetését, amely a gyerekek és a szülők számára a 

legnagyobb biztonságot és a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtja, ahol a pedagógusok és 

tanulók egyaránt jól érzik magukat. 

Az Iskola munkatervét, külső szabályozóként, a hatályos jogszabályok, 

rendeletek, a „partnerek” elvárásai, belső szabályozóként pedig, az intézmény 

alapdokumentumai, valamint a kialakult pedagógiai gyakorlat határozzák meg. 

Minden álláshelyünket megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógussal töltöttünk 

be. A nyáron 1 pedagógus ment nyugdíjba, ennek következtében 2 új pedagógus, valamint 1 

óraadó érkezett az iskolába. 1 fő magyar-történelem, 1 fő matematika-fizika- informatika 

szakos. A harmadik kolléga tanító-magyar szakos tanulószobai feladatokat fog ellátni. 

Nevelési céljaink meghatározó eleme a személyiségfejlesztés széleskörű 

megvalósítása, a készségek, képességek fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

mindennapos testnevelés optimális megvalósítására. Ebben a tanévben újra elindul az úszás, 

emellett tanulóink atlétika, kézilabda edzésekre is járhatnak.  

Minden alsós osztályban önálló napközis csoport működik teljes létszámmal. Nagy 

igény van 5. és 6. évfolyamon is a délutáni tanulószobai ellátásra. A rászoruló 7. és 8. 

évfolyamos tanulóinkat is tanulószobai keretek között segítjük a tanulásban.  

Csoportbontásban tanítjuk 5. évfolyamon a matematika, magyar, angol nyelv 

tantárgyat, 6. évfolyamon a matematika, magyar, angol nyelv tantárgyakat, 7. évfolyamon a 

matematika, angol nyelvet és 8. évfolyamon az angol nyelvet. 

 

Stratégiai céljaink és feladataink a tanévre 

 A tantárgyfelosztás alapján megszervezzük a nevelési-oktatási folyamatainkat, 

kialakítjuk az órarendet. 

 Megvalósítjuk a Pedagógiai programunk oktatási-nevelési feladatait. 

 Folytatjuk a Moza e-naplóban a munkát. 

 Tájékoztatjuk a szülői és diákszervezeteket az éves feladatokról, munkatervünkről. 

 Felkészülünk a minősítő eljárások és tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítására. 

 Folytatjuk az intézményi önértékelés feladatainak megvalósítását. 

 Folytatjuk a megkezdett tehetségprogramunkat. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk diákjaink pályaorientációs felkészítésére, számukra 

pályaorientációs  

napot, a szülőknek beiskolázási tájékoztatót szervezünk. 

 Megszervezzük az oktatást csoportbontásban matematika tantárgyakból 5. 6. és 7. 

évfolyamon, 

 magyarból 5. és 6. évfolyamon. 

 A kulturált viselkedési normák megismertetése, betartása, az egymás tiszteletére, a 

másság 

 elfogadására nevelés. 
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1. Helyzetelemzés 
 

1.1. Személyi feltételek 
 

Pedagógusok száma: 20 fő  

Áttanítók száma: 19 fő  

Óraadói megbizatás: 2 fő 

Technikai dolgozók: 4fő 

Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: 4 fő 

 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

 

osztály létszám SNI BTM osztályfőnök 

1.a 18 2 2 Giriczné Irházi Gabriella 

1.b 18 2 2 Takács Edit 

2.a 18 2 3 Móra Éva 

2.b 19 2 3 Kovács Zsoltné Molnár 

Annamária 

3.a 20 1 3 Csató Szilvia 

3.b 21 1 2 Molnárné Patkós Erika 

4.a 17 2 3 Bíró Éva 

4.b 17 1 3 Albertné Seres Otília 

5.a 18 1 5 Major Erzsébet 

5.b 18 1 2 Sütő Györgyi 

6.a 29 0 5 Négyesi Tünde 

7.a 19 2 7 Fodorné Vajai Krisztina 

8.a 21 1 4 Domokos Mónika 

8.b 14 0 1 Herbály Csilla 

 

 

 

1.2.2. Részmunkaidős, óraadó foglalkoztatottak száma, szakja: 

Ssz. Pedagógus neve Szak 

1.  Móra Éva tanító 

2.  Dr. Krizsán Józsefné természetismeret 

3.  Pusztai Katalin énekkar 

4.  Tóth Anikó magyar nyelv- és irodalom 

5.  Bíró Imréné gyógypedagógia – logopédia 
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1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 
Sorszám Név Szakterület Minősítés fokozata 

1. Kovács Zsoltné Molnár 

Annamária 

tanító Ped. II. 

2. Sütő Györgyi tanár Ped. II. 

 

 

1.3. Az intézmény tanulói adatai: 

 
Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma a KIR-ben 269 fő 

Ebből: egyéni tanrend 3 fő 

 BTM tanuló 57 fő 

 SNI tanuló 19 fő 

Tanulócsoportok Csoportok száma 

Tanulócsoportok 14 osztály 

Ebből: alsó tagozatos iskolai osztály 8 osztály 

 felső tagozatos iskolai 

osztály 
6 osztály 

 

 

1.4. Egyéni munkarend szerint tanulók 

 

Érintett tanulók száma:  

2 fő külföldi tanulmányok miatt 

1) Szabó Ádám 6. osztály 

2) Bencsik Luca 6.a 

1 fő betegség miatt 

1) Sági Ádám 6. osztály 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

 

 Tornaterem 

 Kistornaterem 

 Sportcsarnok 

 Tanuszoda 

 

2021 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok: 

Emelet: 

  diák mosdók tisztasági festése 

 nevelői mosdó tisztasági festése 

 első osztályos tanterem festése, parketta cseréje 

 1-es tanterem festése 

 

Földszint: 
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 diák mosdók festése 

 1. osztályos, 5. osztályos tanterem festése 

 

 

Szakmai munka tárgyi feltételeinek javítása: 

A 10-es tanterem új tantermi bútorzatot kapott. 

 

 

2. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 
 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban 

a nevelésre - oktatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az 

iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését 

meghatározó előírásokkal – a 2022/2023. tanév kiemelt feladataként az intézményi pedagógiai 

programok megvalósítását jelölte meg. 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e 

téren szerzett tapasztalataira. 

 

2.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 

 A tanuló korszerű ismereteinek megalapozása, bővítése képességeinek kialakítása 

fejlesztése; a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása egyéni képességekhez 

igazodó nevelő-oktató munkával. A tanuló fejlesztése képességeinek, érdeklődésének, 

fejlődési ütemének figyelembe vételével. 

 

 A differenciált tanórai foglalkoztatás, kooperatív technika lehetőségeinek 

kihasználása. Az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést szolgáló módszerek 

előtérbe helyezése, tevékenykedtetés, tapasztalatszerzés útján. 

 A tanulási szokások megalapozása, az önálló tanulás képességének kialakítása. 

 

 Segítség az átmenet nehézségeinek leküzdésében (óvoda – iskola; 2-3. évfolyam, 4-5. 

évfolyam, 8-9. évfolyam). 

 

 A kulturált viselkedési normák megismertetése, betartása, az egymás tiszteletére, a 

másság elfogadására nevelés. 

 

 Környezettudatos magatartás kialakításának segítése tanórákon, tanórán kívüli 

tevékenységek keretében ökoiskolai kritériumok teljesítésével. 
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 Eredményes együttműködés a családdal, a szülők közösségével, a nevelőmunkát 

segítő szakszolgálati intézményekkel. 

 

 

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, 

feladatok 
 

a) Javasolt tervezési tematika: NAT – Kerettanterv - Helyi tanterv egységét szem előtt tartva 

az éves munka tervezésénél figyelembe kell venni a csoportprofilt és az egyéni fejlesztési 

utakat.  

b) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok: 

A differenciálás minden csoportban elvárt, különös tekintettel az SNI és BTMN tanulók 

esetében. 

c) Alsó-felső tagozatváltás feladatai: az alsó tagozatos tanulók követése a tanítók feladata 

(óralátogatás, napközis foglalkozások), illetve a második félévben a leendő 5.osztályos 

tanítók ismerkedése az alsósokkal. 

d) Elsős tanulók szocializálása: kiemelt feladat, melyhez a pedagógiai asszisztensek 

segítségére is számítunk. A törvényi módosítások is lehetővé teszik azt az általunk már 

korábban jól bevált módszert, hogy hosszabb előkészítő és szocializációs szakasz után 

zökkenőmentesebb az elsős tanulók beilleszkedése, sikeresebb tanulók lehetnek. 

e) Intézményi önértékelésből adódó teendők: a tanév első félévében azon a pedagógusok 

önértékelése zajlik, akik 2023-as minősítési tervbe bekerültek és nem zajlott le az 

önértékelésük a tanév kezdetésig, valamint további 3 pedagógus önértékelését kell 

elvégezni a második félévben. 

 

3. A tanév helyi rendje 
 

3.1.  A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

ssz. esemény/téma időpont résztvevők, feladatok 

1. Pályaorientációs nap 2022. október 15. Az iskola minden tanulója 

és dolgozója 

2. Egészségnap 2022. november 17. Az iskola minden tanulója 

és dolgozója 

3. Diáknap 2023. április 20. Az iskola minden tanulója 

és dolgozója 

4. Dolgozói kirándulás 2023. május 22. Az iskola minden 

dolgozója 

 

A tanítási év: 

Első tanítási nap: 2022. szeptember1. 

Utolsó tanítási nap:  2023. június 15. 

A tanítási év első féléve 2022. szeptember 1-től 2023. január 20-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-ig tájékoztatjuk a 

félévi értesítő által. 

 

A 2022/2023. tanév helyi rendje az Ütemtervben részletesen megtalálható. 
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3.2. Az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása 

érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

 

 
sz. esemény/téma felelős időpont 

1. 
Aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Major Erzsébet 2022. október 2. 

2. 
Őszi családi vasárnap 

 
Molnárné Patkós Erika 2022. november 20. 

3. Karácsonyi családi vasárnap 
Csató Szilvia 

 
2022. december 11. 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 
Sütő Györgyi 2023. március 15. 

5. 
Tavaszi családi vasárnap 

 
Négyesi Tünde 2023. április 16. 

6. Anyák napja Móra Éva 
2023. május 14. 

 

 

 

3.3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Időpont esemény/ téma felelős eredményességi 

mutató 

2023. január 19. Osztályozó értekezlet intézményegység 

vezető 

félévi statisztika 

2023. január 27. félévi értekezlet intézményvezető félévi beszámoló 

2023. június 13. osztályozó értekezlet intézményegység-

vezető 

év végi statisztika 

2023. június 30. tanévzáró értekezlet intézményvezető év végi beszámoló 

 

 

3.4. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

Központi mérés:  

 

-az egyes évfolyamok, illetve a tanulási szakaszok végén; 

 
1. évfolyam tanév végén 

2. évfolyam félévkor és tanév végén 

3. évfolyam félévkor,tanév végén 

4. évfolyam félévkor 

 

 

 

 

 

Területei és időszakai évfolyamomként: 
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Hangos olvasás: 

 

 
1. évfolyam tanév végén 

2. évfolyam félévkor és tanév végén 

3. évfolyam tanév végén 

4. évfolyam félévkor 

 

        Szövegértés: 

 

1. évfolyam tanév végén 

2. évfolyam félévkor és tanév végén 

3. évfolyam tanév végén 

4. évfolyam félévkor 

 

       Írás, helyesírás: 

 

1. évfolyam tanév végén 

2. évfolyam félévkor és tanév végén 

3. évfolyam tanév végén 

4. évfolyam félévkor 

 

       

  Matematika: 

 

1. évfolyam tanév végén 

2. évfolyam félévkor és tanév végén 

3. évfolyam tanév végén 

4. évfolyam félévkor 

 

Kimeneti mérés a 4. évfolyam végén. 

A következő oktatási-nevelési egységbe való továbbhaladáshoz szükséges alkalmazott 

tudás mérése. 

Területei: nyelvtan-helyesírás, szövegértés-szövegalkotás, matematika. 

A kimeneti mérések anyaga tantervi alapkövetelményeket tartalmaz; független a  

tanulók által használt taneszközöktől, de összhangban áll a következő fejlesztési szakasz 

alapkövetelményeivel. 

 

Felelős: Takács Edit, Major Erzsébet 

 

 

 

 

  Kiemelt mérések: 

1.Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 



16 
 

Határidő: 2022. október 1. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezető 

 

2. Az 1. évfolyamosok DIFERmérése  

Határidő: 2022. október 20. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei  

 

3. Országos bemeneti kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon Időpont: 

2022. szeptember 26-30. 

Felelős: Major Erzsébet 

 

4. Országos kimeneti kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon Időpont: 

2023. március 06.-június 09. 

Felelős: Major Erzsébet 

 

5. Országos bemeneti mérés a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

 

3.4.1. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatidőpontja 

A 2022/2023. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 09. és 2023. május 12. 

között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési- oktatási 

intézmények 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

informatikai rendszerbe (NETFIT®). 

 

4. Szakmai feladatok 

4.1. Pedagógiai, nevelési-oktatási feladataink 

 

Fontos célunk az oktatási és nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és folyamatos 

megújítása, megerősítése. 

Előtérbe helyezzük az alapműveltség megszerzését, az élethosszig tartó tanulás képességének 

kialakítását. 

A nevelésközpontúság elvét érvényesítjük a nevelés-oktatás minden területén. 

 

Tehetséggondozás: tanórai differenciálással, napköziben, szakkörön, választható 

foglalkozásokon, versenyeztetéssel. 

Felzárkóztatás: egyéni foglalkozásokkal, tanórai differenciálással, és napköziben. 

Fejlesztés egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében gyógypedagógus és fejlesztő 

pedagógus segítségével. 

 

 Motiváció 

 A tanulás módszereinek megtanítása. 

 A pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, továbbfejlesztése. 

 Törekvés a tananyag szemléletes, gyakorlatias, interaktív oktatására. 

 A tanév során nevelő-oktató munkánkban kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás és 
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 a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására való törekvés. 

 

4.2. Oktatási céljaink 

  

A tanulók anyanyelvi kifejező képességének fejlesztése szóban és írásban, a tanítási óra 

hatékonyságának javítása, könyvtári órák, magyar nyelvi, dráma szakköri tevékenység, 

különböző anyanyelvi versenyek szervezése. 

Sikerkritérium: javuljon a szövegértés és a szóbeli kifejezőképesség mérésének eredménye. 

Mérés, értékelés: külső és belső mérések eredményeinek elemzése. 

 

 Az idegen nyelvoktatás hatékonyságának és eredményességének növelése: 

 a tanulók nyelvtudásának, beszédkészségének fejlesztése, 

 Sikerkritérium: idegen nyelvi mérések, versenyek eredményei javulnak, 

 8. év végére alapfokú nyelvvizsga megszerzése, 

 Mérés, értékelés: külső, és belső mérések eredményeinek elemzése, nívócsoportok 

hatékonyságának vizsgálata, szintfelmérések. 

A tehetséggondozás biztosítása a művészetek, az idegen nyelvek, a sakk-oktatás és a 

matematika logika terén, az erre irányuló tevékenység középpontba állítása – a fejlesztő, 

differenciált foglalkozás, szakkörök, könyvtári foglalkozások eredményességének növelése. 

 

 

 

4.3. Fejlesztő órák célja: 

 

 csoportbontások hatékonyságának növelése 

 a fejlesztő és tehetséggondozó tevékenység nyomon követése 

 szoros kapcsolattartás a fejlesztő-pedagógussal, a logopédussal, valamint a 

gyógypedagógusokkal. 
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Kiemelt feladat az esélyegyenlőség biztosítása, a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű 

gyerekek és a lemorzsolódásban érintett diákok segítése. 

 

4.4. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján 

történik. Beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21. 

 

   időpont esemény/ téma 

2022. december 8.  kézműves ovis foglalkozás 

2023. január 26. Nyílt tanítási órák 

2023. február 23. játékos foglalkozás 

2023. március 24. Refi délután 

2023. április 13. Sportos foglalkozás 

 

 

Előkészítése az intézményvezető-helyettesek és az alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való  

kapcsolatteremtő munka és az iskolai kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó 

írások, valamint az iskolai honlap híradásai. 

 

4.5. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

Ssz. esemény/téma felelős határidő eredményességi 

mutató 

1. intézményfejlesztési tervben 

megfogalmazottak értékelése 

BECS 2023. május 

31. 

önértékelési 

dokumentumok 

 

 

4.6. A minőségfejlesztési munka tervezése 

 

Ssz. esemény/téma felelős határidő eredményességi 

mutató 

1. BECS által javasolt értékelési 

terv végrehajtása 

BECS-vezető 2022. 

december 

önértékelési 

dokumentumok 

2. Munkaközösségek 

minőségfejlesztő tevékenysége 

MK-vezető 2023. május Beszámolók 

3. intézményfejlesztési terv éves 

értékelése 

intézményegység-

vezető 

2023. június IFT 

4.7.  A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

 

Ssz. esemény/téma felelős határidő eredményes-

ségi mutató 

1. portfóliók feltöltése minősülő pedagógusok 2022. kész portfóliók 
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november 25. 

2. minősítési folyamat intézményegység-

vezető és helyettese 

jogszabály 

szerint 

sikeres 

minősítések 

3. 2023-es minősítésre 

jelentkezett pedagógusok 

regisztrálása 

intézményegység-

vezető 

2023. április 

15. 

OH felületen 

regisztráció 

4.  a minősítésre jelentkezett 

pedagógusok segítése a 

portfólió készítésben 

intézményegység-

vezető 

2023. június 

30. 

portfóliók 

 
 

4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek  
 

A szakkör, 

foglalkozás 

megnevezése 

Létszáma A költségek 

(térítésmentes/költségtérítéses ez 

esetben a fizetendő összegek) 

A szakkört, 

foglalkozást tartó 

személy neve 

Népi 

gyermekjátékok 

20 Térítésmentes Bíró Éva 

Öko-szakkör 16 Térítésmentes 

 

Domokos Mónika 

báb 8 Térítésmentes 

 

Albertné Seres Otília 

énekkar 25 Térítésmentes 

 

Pusztai Katalin 

sakk 16 Térítésmentes 

 

Nagy Dániel 

kézilabda 20 Térítésmentes 

 

Roszik Fanni 

robotika 10 Térítésmentes 

 

Kállai Krisztián 

tanulás tanítása 20 Térítésmentes 

 

Takács Edit 

5.  Intézményi kapcsolatrendszer 
 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a főigazgató 

tájékoztat: 

 SZMK gyűléseken 

 Szülői értekezleteken 

 tanévnyitó ünnepségen 

 

 Az osztályfőnökök: 

 szülői értekezleteken 

 e-mailben 

 elektronikus naplón keresztül 

 tájékoztató füzeten keresztül (alsó tagozatban) 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak: 
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 szülői értekezletek, fogadóórák 

 elektronikus napló 

 tájékoztató füzet (alsó tagozat) 

 

6. A belső ellenőrzés általános rendje: 

 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógus és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szövegek 

aktualizálása 

intézményegység-

vezető 

október  évindítás 

adminisztrációs 

teendőinek nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek - 

foglalkozási 

naplók, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

november  első félévi 

óralátogatások  

tanórák, 

foglalkozások 

hospitáció intézményegység-

vezető, helyettes, 

munkaközösség-

vezető 

december második negyedéves 

értékelés 

digitális napló, 

egyéni haladási 

napló 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

január félévi adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékoztató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

február középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

március a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető 

április harmadik negyedéves 

értékelések 

digitális napló, 

egyéni haladási 

naplók  

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

május tanulmányi 

kirándulások tartalmi 

oldalának 

megszervezése 

programtervek dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 

június tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményegység-

vezető, helyettes 
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7. Záradék 
 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 24. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

Mezőtúr, 2022. augusztus 27. 

 

 

         Martin Gyöngyi 

               intézményegység vezető 
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„Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: 

 ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik.” 

-Ancsel Éva- 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv a 2022/2023-as tanévre 

 

 

 A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 

ügyeinek intézésével foglalkozik. 11§57(1)  

 

Az iskolai gyermekvédelmi munka célja és feladata: 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve 

enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést 

megzavarják, valamint gátolják.  

Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyik, 

kivétel nélkül odafigyelést igényel.  

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek 

veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt, valamint biztosítsa azokat a 

pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a hátrányok enyhíthetők. Az iskola általános 

gyermekvédelmi feladata, hogy nagy figyelmet fordítson a hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett, a felzárkózásra szoruló tanulóknak a segítségadásra, az esélyegyenlőség 

megteremtésére. Kiemelten fontos a prevenció, mellyel hozzájárulhatunk a gyerekek 

egészséges és tudatos életszemléletének és életmódjának kialakulásához.  

8. Mellékletek: 

Gyermek és ifjúságvédelmi munkaterv 

DÖK munkaterve 
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A gyermekvédelmi felelős legfontosabb feladata egy jelzőrendszer tagjaként való működés, és 

folyamatos napi munkakapcsolat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az 

Önkormányzat Gyámügyi Osztálya, a Nevelési Tanácsadó, a Szabálysértési Hatóság 

munkatársaival. 

 

 Az iskola alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

 

 fel kell ismerni és feltárni a tanulók problémáit 

 meg kell keresni a problémák okait 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 

A gyermekvédelem szempontjából kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a következők:  

 

 sajátos nevelési igényű gyermek (SNI);  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló (BTMN);  

 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HH, HHH).  

 

 A gyermekvédelmi munkában résztvevők és feladataik: 

 

Ezen feladatok irányításáért az intézmény vezetője felel, de köteles benne részt vennie és 

közreműködnie az iskola összes pedagógusának. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

 

a) az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és 

milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,  

 

b) a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,  

 

c) gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 

gyermekjóléti szolgálatot,  

 

d) a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,  

 

e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
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települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás 

formájában történő nyújtása érdekében,  

 

f) az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, 

drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve 

telefonszámát,  

 

g) az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának 

segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének 

kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a 

pedagógusok részére.  

 

 Egyéb feladatok: 

- Figyelemmel kíséri a gyengébb képességű tanulók tanulmányi előmenetelét. 

- A tanulóknál felmerülő magatartási illetve tanulási problémákban segítséget nyújt, 

jelez az illetékes szakembereknek. 

- Figyelemmel kíséri a nehéz anyagi helyzetbe kerülő családok gyermekeinek 

fejlődését, lehetőség szerint segíti a szülők kiútkeresését. 

- Fontos feladat a tehetséggondozás, különös figyelemmel a hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos tanulókra. 

- Együttműködik a tantestülettel, az osztályfőnökökkel, szülőkkel. 

- Az igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése, jelzése. 

- Kapcsolatot tart a diákönkormányzattal. 

- Részt vesz  gyermekvédelemmel kapcsolatos fórumokon, előadásokon. 

- Szakirodalom tanulmányozása. 

- Továbbképzéseken való részt vétel. 

- Tanácsadás, információ átadás. 

- Fegyelmi tárgyalásokon való részvétel. 

- Fogadóóra tartása havonta, illetve szükség esetén. 

 

Kiemelt szereppel bír az osztályfőnök, hiszen jelzi a változásokat, javasolja a gyermek, 

nyilvántartásba vételét, segít a szülőknek és közreműködik a veszélyeztető körülmények 

megszüntetésében. Nyilvántartja az igazolatlan hiányzásokat, segít a pályaválasztásban, és 

megkülönböztetett figyelemmel foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal 

küzdő diákokkal. 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
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A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

 A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el  a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység 

keretében  

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, 

a házi gyermekorvos,  

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, 

a családsegítő központ, 

c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 

tanácsadó,  

d)  a rendőrség,  

e) az ügyészség,  

f) a bíróság,  

g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,  

h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek  

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,  

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 

vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet is élhet.  

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és 

hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást 

kölcsönösen tájékoztatni. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet meghatározó fontosabb jogszabályok 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, 

- A házasságról, a családról, és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, 

- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 

- A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény, 

- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, 

- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet, 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet, 
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- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet, 

- 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 

A gyermek-és ifjúságvédelemben használatos leggyakoribb kifejezések  

Gyermekvédelem, mint tevékenység:  

mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, melyek a gyermek gondozását, eltartását, 

egészségügyi ellátását, testi, szellemi, erkölcsi fejlődését segítik elő, oldják meg.  

Tágabb értelemben:  

minden olyan tevékenység (pedagógiai, jogi, pszichológiai, szociológiai, közgazdasági), mely 

a gyermekek érdekében történik, a gyermekek érdekeit szolgálja, jogait védi.  

Veszélyeztetettség fogalma:  

lehetséges egy tágabb és szűkebb megfogalmazás.  

a.) Tágabb értelemben veszélyeztetettnek minősül az a gyermek, akinek életéből hiányzik a 

pozitív felnőtt, akit egészségügyi vagy pszichés károsodások értek, vagy káros környezeti 

hatások befolyásolnak.  

b.) Szűkebb értelemben  

veszélyeztetettnek kell tekinteni azokat a nem megfelelő családi körülmények között élő 

gyermekeket és fiatalkorúakat, akiknek testi, erkölcsi, szellemi fejlődését a szülő (eltartó) 

erkölcstelen, bűnöző életmódja, a család súlyos anyagi helyzete, lakáskörülményei, 

egészségügyi állapota, alkoholizálása, drogfogyasztása, brutális bánásmódja, nevelési 

hiányosságai, házasságának felbomlása, vagy egyéb gyermekre negatívan ható magatartás, 

állapot veszélyezteti.  

A Gyermekvédelmi törvény 2013-tól tovább szigorította a „hátrányos helyzet” 

meghatározását, hogy még kevesebben jussanak hozzá a speciális kedvezményekhez. Ezt 

nevezik költségvetési megszorításnak!  

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, hallgató meghatározása:  

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll:  

a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül 

b) nevelő szülőről vagy a családba-fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

c) b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 

Szociális törvény. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 

legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

http://jab.complex.hu/document/jog/WKHU-QJ-XML-000000A1100211TV
http://jab.complex.hu/document/jog/WKHU-QJ-XML-000000A0300125TV
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

Az igazolás módja a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum 

meghatározása alapján, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények 

tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, környezettanulmány. A környezettanulmány 

elvégzésére a települési önkormányzat jegyzője felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot.  

Figyelem!  

A hátrányos helyzet megállapításához ezen túl nem elég a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapítása, még egy további körülményt is igazolni kell 

a kérelem benyújtásánál. A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához már kettő fent 

meghatározott „körülménynek” is teljesülnie kell a jogosultsághoz.  

Halmozottan hátrányos helyzet:  

„Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az fenti a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt 

 

Részletes programleírás 

Szeptemberi feladatok: 

- szülői értekezleteken való részvétel, a szülők tájékoztatása a GYIV feladatáról és segítő 

rendszeréről,  

- az osztályfőnökök segítségével a tanulók szociális helyzetének felmérése 

- a hátrányos helyzetű tanulók felmérése, helyzetük feltérképezése, esetlegesen további 

információgyűjtés, 

- a javítóvizsgát tett tanulók figyelemmel kísérése, javaslat a tanulószoba igénybevételére, az 

eredményesebb tanulmányi munka elősegítése érdekében a lehetőségek feltárása 

-a tanulószobai igények felmérése 

- felkészülés az esetleges  digitális oktatásra, és a korábbi  tapasztaltok alapján a lehető 

legjobb megoldás keresése a  problémák kiküszöbölésére,  

- a lemaradó tanulók felzárkóztatási lehetőségeinek felkutatása 

 

 

Októberi feladatok: 

- a halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s, valamint veszélyeztetett tanulók figyelemmel 

kísérése, felzárkóztató program készítése 
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- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások megbeszélése az osztályok 

életében 

- hiányzások felmérése, megfelelő intézkedések megtétele 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- a tanulószobai munka hatásának nyomon követése az osztályt ismétlő, vagy javítóvizsgát tett 

tanulók eredményeire 

 

Novemberi feladatok: 

- a tanulmányi kudarcokkal küzdő tanulók megkeresése, támogatása 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- a fogadóórán való szülői megjelenés ösztönzése 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályokban 

- hiányzások felmérése, megfelelő intézkedések 

-kapcsolódás az egészséghéthez, prevenciós programok szervezése 

Decemberi feladatok: 

- Hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályokban 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- karácsony az osztályokban, a hátrányos helyzetűek támogatása a lehetséges módokon 

- a tanulmányi munka megfigyelése az osztályokban a félév közeledtével  

 

Januári feladatok: 

- félévi eredmények, illetve a fejlesztésben részt vevő tanulók fejlődésének felmérése, további 

program előkészítése 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- statisztika és beszámoló elkészítése, a tantestület tájékoztatása a féléves munkáról 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályban 

- hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

 

 

Februári feladatok: 

- a félévkor elégtelent kapott tanulók felmérése, javaslat a tanulószoba igénybevételére, az 

eredményesebb tanulmányi munka elősegítése érdekében a lehetőségek feltárása 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályban 

- hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 
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- szülői értekezleten való részvétel, a szülők tájékoztatása 

 

Márciusi feladatok: 

- a félévkor elégtelent kapott tanulók munkájának felmérése, az eredményesebb 

tanulmányi munka elősegítése érdekében a lehetőségek feltárása 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályban 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

 

Áprilisi feladatok: 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályokban 

- a gyengébb képességűek, rosszul tanulók felderítése az osztályokban, terv készítés a 

felzárkóztatásukra 

- hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

-   a tanulmányi eredmények megfigyelése és a szükséges segítségadással az év végi elégtelen 

osztályzatok számának csökkentése 

 

Májusi- Júniusi feladatok: 

- osztályfőnökökkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások az osztályokban 

- hiányzások, igazolatlan mulasztások felmérése, kezelése, megfelelő intézkedések megtétele 

- év végi helyzetelemzés készítése 

- a fejlesztések eredményének felmérése, SNI-s tanulók újbóli felmérése 

- év végi beszámoló elkészítése, a tantestület tájékoztatása a  GYIV éves munkájáról 
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DÖK munkaterve 

Szeptember: 

1. foglalkozás: 

Év eleji teendők, tanulói ügyelet megszervezése 

DÖK  új képviselőinek megválasztása 

Éves munkaterv elfogadása. 

Aktualitások.  

Hulladékgyűjtés megszervezése,/ legyen-e?/ 

 

Október: 

2. foglalkozás: 

Reformáció napi teendők segítése, őszi dekorálások, aktualitások. 

Kézmosás Világnapi teendők segítése, dekorálás. 

 

November: 

3. foglalkozás: 

Készülődés az egészséghétre 

Aktualitások.  

Fogászati és testápolás témahét segítése. 

Mikulás napi kézműves délután 

 

December: 

4. foglalkozás: 

Télapó, karácsonyi ünnep megszervezése, az osztálytermek dekorálása, 

Kézműves délután segítése,  

Aktualitások. 

Adventi vásár segítése 

 

Január: 

5. foglalkozás: 

Félév értékelése, aktualitások. 

 

Február: 

6. foglalkozás: 

Alsós farsang megszervezése, 2023. február. lebonyolítása, aktualitások. 

Felsős farsang megszervezése, 2023. február . lebonyolítása, közösen a gimivel. 

 

Március: 

7. foglalkozás: 

Tavaszi dekorálás, osztálytermek díszítése, aktualitások. 

 

Április: 

8. foglalkozás: 

Húsvéti ünnep, aktualitások. 

2023. április 27: diáknap 
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Május: 

9. foglalkozás: 

Hulladékgyűjtés megszervezése, 

Aktualitások. 

Szeretethíd programban való részvétel. 

 

Június: 

10. foglalkozás: 

Tavasz nap programjának összeállítása, ballagás körüli teendők áttekintése, év értékelése, 

aktualitások. 
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KÖZÉPISKOLAI MUNKATERV 
 

2022/2023. tanév 
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1. Helyzetelemzés 
 

1.1. Személyi feltételek 
 

Részmunkaidős, óraadó foglalkoztatottak száma, szakja: 

Ssz. Pedagógus neve Szak 

1. Cihat Annamária földrajz, biológia 

2.  Gál Sándor fizika, kémia 

3.  Jenei István Imre mérnöktanár 

4.  Kudlacsek Zsigmond történelem 

5.  Megyeri Józsefné magyar-történelem 

6.  Mihalina László református hittan 

7.  Mihalináné Lipták Judit református hittan 

 

Óraadói megbízással foglalkoztatottak száma, szakja: 

Ssz. Pedagógus neve Szak 

1.  Andrássy István informatika 

2.  Baranyiné Fodor Zsuzsa bűnügyi szaknyomozó 

3.  Kiss Attila testnevelés 

4.  Márki Károly határrendész 

5.  Molnár Tibor informatika 

6.  Gellért Edit ügyviteli ismeretek, gyors-, és gépírás 

 
 

1.2. Pedagógiai munka adatai 

Pedagógusok kötött munkaideje – óraszámok (lásd 1. sz. melléklet Tantárgyfelosztás) 

A 2022/2023. tanévben szakértőként pedagógusminősítésben, illetve pedagógiai szakmai 

ellenőrzésben (tanfelügyelet) kijelölt pedagógusok: 

 

Pedagógiai szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) kijelölt pedagógusok: 

 

Ssz Név Típus 

1. Égerné Tamás Annamária főigazgató intézményvezetői (középiskola) 

2.  Horváth Mária Alexandra – középiskolai 

intézményegység vezető 

intézményvezetői (középiskola) 

3.  Bujda Lajosné pedagógus 

5. Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika pedagógus 

 

Szaktanácsadó mesterpedagógusok az intézményben 

Ssz Név Szaktanácsadói napja 

1. Martin Gyöngyi – általános iskola  

2. Horváth Mária Alexandra csütörtök 

3. Cihat Annamária csütörtök 

 

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

Ssz Név Elérni kívánt fokozat 

1.  Dr. Hettinger Sándor Ped. II. – gimnázium 
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2.  Lukács Csilla Ped. II. gimnázium 

3.  Varju-Batki Rita Ped. II. gimnázium 

4.  Malatinszky Zita Mester (innovátor) – gimnázium 

5.  Valuska Lajos Mester (innovátor) – gimnázium 

 

 

1.3. Vezetői ügyelet rendje 

 

Tanítási napokon hétfőtől csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1300 óra között a főigazgató 

és helyetteseik közül az egyik mindig az iskolában tartózkodik. Az oktatási 

igazgatóhelyettes és az intézményegység-vezetők – munkakörüknél fogva – az iskolában 

tartózkodnak. 

 

Együttes távollét esetén a főigazgató bízza meg a „vezetői ügyeletes” alkalmi személyét. 

 

A főigazgatót helyettesítheti: 

 akadályoztatása esetén – a folyamatos munkából adódó és a munkaköri leírásban 

rögzített területeken – szervezési ügyekben az illetékes igazgatóhelyettes, 

intézményegység-vezető 

 gazdasági ügyekben csak a gazdasági igazgatóhelyettes. 

 

Átmeneti időre – vidéki elkötelezettség, értekezlet stb. esetén – a helyettesítő 

igazgatóhelyettes személyét a főigazgató szóban bízza meg. 

 

A főigazgató tartós távolléte esetén – egy hónapot meghaladóan – a teljes vezetői jogkör 

gyakorlására a fenntartó presbitérium által jóváhagyott külön intézkedés ad 

felhatalmazást. 

 

 

Igazgatóhelyettes, intézményegység-

vezető 

helyettesíti 

oktatási igazgatóhelyettes középiskolai intézményegység- vezető 

 

gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató által kijelölt gazdasági 

munkatárs 

középiskolai intézményegység-vezető oktatási igazgatóhelyettes 

 

általános iskolai intézményegység-vezető általános iskolai intézményegység-vezető 

helyettes 

óvodai intézményegység-vezető vezetői döntésekben főigazgató, a 

mindennapi életet érintő, vezetői döntést 

nem kívánó gyakorlati kérdésekben az 

óvodai munkaközösség-vezető 

1.4. Az intézmény tanulóinak és osztályainak, csoportjainak év eleji 

létszámadatai 
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Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma a KIR-ben 355 fő 

Ebből: egyéni tanrendben 

tanul  

 0 fő 

 BTM tanuló 17fő 

 SNI tanuló 11 fő 

Tanulócsoportok Csoportok száma 

Tanulócsoportok 17 osztály 

Ebből: nyolc tanéves 

gimnáziumi képzés 

 

7 osztály 

  négy tanéves 

gimnáziumi képzés 

 

4 osztály 

 szakgimnáziumi 

képzés (kifutó) 

 

2 osztály 

 tehnikumi képzés 3 osztály 

 13. évf.  1 osztály 

 

 

  létszám lány: fiú: (BTM:) SNI/2: SNI/3 
számított 

létszám 

5. 14 10 4 1 1 0 15 

7. 30 15 15 2 0 0 30 

8. 15 10 5 0 0 0 15 

9.A 12 2 10 1 0 0 12 

9.B 19 13 6 0 1 0 20 

9.R 34 12 22 1 2 0 36 

10.A 16 8 8 0 0 0 16 

10.B 22 12 10 2 0 0 22 

10.R 29 8 21 0 1 0 30 

11. A  15 9 6 0 1 0 16 

11. B 29 12 17 1 0 0 29 

11. R 24 9 15 1 1 0 25 

12. A 21 13 8 0 1 0 22 

12. B 22 17 5 0 0 0 22 

12. C 25 4 21 1 0 0 25 

12. R 17 6 11 0 0 0 17 

13.C 11 1 10 0 0 0 11 

Iskola 

összes 
355 141 214 10 8 0 363 

 

1.5. Tárgyi feltételek 
 

A 20/2012. EMMI r. 2. Melléklete által előírt kötelező eszközjegyzékben szereplő tárgyi 

feltételek intézményünkben rendelkezésre állnak. 
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Helyzetelemzés:  

 

 2022 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok: 

 kötelező tisztasági festés elvégzése valamennyi kiszolgáló helyiségben (mosdók, 

öltözők, konyha, kollégium) 

 valamennyi terem javítófestése 

 konyha új sütőjének kiépítése 

 főépület alsó folyosó festése 

 hátsó lépcsőház festése 

 tornacsarnok tetőszerkezet teljes javítása 

 tornacsarnok energetikai felújításának befejezése 

 

 

 Szakmai munka tárgyi feltételeinek javítása: 

 Informatika szaktermek folyamatos fejlesztése 

 A tanulópadok, teremberendezések biztosítják a korszerű tanítási módszerek 

alkalmazásának feltételeit. Ezeket a szükséges termekben megújítjuk. 

 IKT eszközök folyamatos frissítése (projektorok, laptop, vászon, állványok.) 

 

1.6. A tanév céljai, kiemelt feladatai 
 

A fenntartó által megfogalmazott feladatok  
 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó 

jogszabályokban a nevelésre - oktatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó 

normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az 

intézmény működését meghatározó előírásokkal – a 2022/2023. tanév kiemelt 

feladataként az intézményi pedagógiai programok megvalósítását jelölte meg. 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb 

foglalkozások tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva 

az elmúlt tanévek e téren szerzett tapasztalataira. 

 

1.7. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján megfogalmazott fő célok és  

feladatok 
 

Intézményünk a Mezőtúri Református Egyházközség középiskolája elsősorban a térség 

leendő református értelmisége nevelésének megalapozását tekinti feladatának, de nyitva 

áll az itt tanulni kívánó, más felekezetű diákok előtt is. 
 

Az intézményben világnézetileg elkötelezett keresztyén szellemiségű nevelés folyik. Isten 

ajándékának tekintjük a gyermeket és adottságait, valamint azt a lehetőséget, hogy – a 

családdal együtt – az Ő munkatársai lehetünk a reánk bízott fiatalok formálásában, a 

bennük rejlő képességek, lehetőségek kibontakozásában. Diákjainkat segítjük 

személyiségük fejlesztésében és személyiségük autonómiájának kibontakoztatásában. 
 

A református iskolának, mint világnézetileg elkötelezett intézménynek különös hangsúlyt 

kell fektetni a nevelésre. A nevelést (növelést) csak kölcsönös tisztelet alapján tartjuk 

eredményesnek, ha a tanár és a diák együttműködik, ezért mind a tanórákon, mind a 

szabadidős tevékenységek ideje alatt az együtt munkálkodást elősegítő, motiváló 
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módszereket alkalmazunk. Online közösségek kialakításával támogatjuk diákjainkat 

korszerű műveltségük megszerzésében. A tanáraink vezetésével kialakított online 

közösségek példát mutatnak a digitális eszközök racionális és etikus használatára. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy az ember tudatosan élőlény, aki képes saját maga és az őt körülvevő 

emberi, technikai és természeti környezet megismerésére, aki megkülönböztetésre és 

szabad választásra képes jó és rossz, igaz és hamis, szép és rút között, aki életét egyszeri 

és megismételhetetlen történésként éli meg, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban 

teljesedik ki. A kölcsönös elfogadás és tisztelet jegyében a konfliktusok megelőzését 

segítjük elő közös szabályainkkal, következetes és kiszámítható értékeléssel. Az ennek 

ellenére felmerülő konfliktusokat értelmezzük és megkeressük a konfliktus megoldásának 

célszerű módját. 
 

Diákjainkat olyan személyiséggé kívánjuk nevelni, akik életigenlők, bizakodók, tudnak 

örülni, képesek feloldani a konfliktusokat, akiknek fontosak a magyar és az egyetemes 

kultúra értékei, akik szeretik családjukat, iskolájukat, egyházukat, falujukat-városukat, 

hazájukat, értük cselekvésre és áldozathozatalra is készek, akik tisztelik mások értékeit, 

szolidárisak a hátrányos helyzetűekkel, akik tevékeny, alkotó és segítőkész emberként 

kívánják élni az életüket. 
 

Értékek közvetítésével kívánunk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az 

emberi munka, a kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel, valamint a rendszeres 

testedzés igényére és az ehhez szükséges önfegyelemre, az igazság feltétlen tiszteletére és 

igényére, a természetben és az emberi alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, 

műveltségre, intelligenciára, kreativitásra, testi-lelki harmóniára. 
 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, hiszen iskolánk Öko-iskola, illetve 

Madárbarát iskola. Olyan versenyeket, programokat szervezünk gyermekeinknek, 

melyben erősítjük a környezettudatos szemlélet kialakítását, a teremetett világ őrzésének 

fontosságára való nevelést. Teremtés hetében (szeptember vége, október eleje) témahetet 

tartunk. 
 

Szeretnénk elsősorban tanítványaink hitre jutását, a jellemük, gondolkodásuk, ízlésük 

fejlődését támogatni és megkeresni azt a területet, amelyen a legtöbb adottságot kapták, 

eljuttatni őket az általuk elérhető legmagasabb szintre. 
 

Alkalmassá kívánjuk tenni őket – ha adottságaik és szorgalmuk lehetővé teszi – 

középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgáik letételére majd a felsőoktatásban 

tanulmányaik folytatására.  Továbbtanulni nem kívánó diákjainkat pedig abban segítjük, 

hogy középfokú végzettséghez kötött szakképzést szerezzenek annak érdekében, hogy a 

későbbiekben a munkaerő piacon megtalálják élethivatásukat. Nevelésünk egyik célja, 

hogy a fiatalok rátalálhassanak élethivatásukra, további szolgálati- és munkaterületükre. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az arra alkalmas és önként vállalkozó fiatalok 

felkészítését teológiai tanulmányokra, lelkészi hivatásra. 
 

Iskolánkban szigorúan tilos nevelni-oktatni olyan elvek szerint, illetve olyan 

módszerekkel, amelyek az említett értékeket, a jogrendet vagy a közerkölcsöt sértik, 

illetőleg mások joga, szabadsága, meggyőződése, emberi méltósága ellen irányulnak. 
 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban fejlesszük a munkaerő piac egyik 

legfontosabb elvárását az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló 

képességeket. 
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Nevelő, oktató munkánk Krisztusközpontú. Teljes embert formálunk, a test és a lélek 

együttes munkálása a cél. Az értékrend alapja a Biblia. A nevelés alapja a személyes 

példamutatás.  
 

 

2. A tanév helyi rendje 
 

Részletezve az ütemtervben (2. sz. melléklet) 

 

2.1. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere 
 

 A tanév során három országos mérés lebonyolítására kerül sor:  

a) a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló 

bemeneti mérés a 6., 8. és 10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–

11. évfolyamokon;  

b) bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen 

nyelvi mérés a 6–8.  évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti 

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

c) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés az 5.  évfolyamon, amely a tanulók szövegértési 

és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.  

Az a)–b)  pont szerinti méréseken a  tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az 

egyik mérési napon az a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon 

a természettudományi mérésen és az idegen nyelvi mérésen vesz részt, az Oktatási  

Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint.  

A  c)  pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.  

 

A előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat a bemeneti mérések 

esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig 

a Hivatal által meghatározott módon küldjük meg a Hivatal részére.  

 

A méréseket az iskolának a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell 

lebonyolítania. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. 

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

sor.  

A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével 

az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani.  

A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, 

a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldjük meg 

a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon 

 

A nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. 

között megszervezzük az Nkt. 80.  § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai 

rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és 

támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat 

lebonyolításához kapcsolódó adatokat a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldjük 

meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

 

Felelős: Szűcs István 
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 Az 5-12. évfolyamos tanulók NETFIT, fizikai állapotfelmérése 

A NETFIT egészségközpontú, egészség orientált értékelési rendszer. Az egészség 

szempontjából meghatározó értékeket mér (erő, testösszetétel és tápláltság, 

állóképesség, vázizomzat fejlettsége, hajlékonyság), és előre meghatározott fittségi 

értékekhez képest minősíti a tanulók állapotát. Az 5. osztálytól felfelé elvégzett 

mérések eredményei alapján a tanulók megtudhatják, hogy fejlesztésre szorulnak-e 

vagy az egészségzónába tartoznak. A mérési rendszernek köszönhetően a 

pedagógusok, a szülők és a diákok is évről-évre nyomon követhetik a tanulók 

fittségi szintjének változását, s a felmérést végző testnevelők ehhez képest tesznek 

javaslatot azokra a mozgásformákra, amelyek a fejlődést segíthetik. Minden tanuló 

egyénre szabott, szöveges és vizuális értékelést kap majd az állapotáról. A 

rendszer segítségével nagyobb figyelmet kaphat a testmozgás szükségessége, 

hiszen a diákok és a szüleik is pontos, objektív adatokkal alátámasztott jelentést 

kapnak.  

 Felelős: Karsai András 

 Határidő: 2023. január 9. – 2023. május 12. 

 Feltöltés: 2023. június 15. 
 

 Intézményünk belsővizsga rendszere 

Lásd ütemtervben 

 

2.2. Énekkari próbák ideje 
 

 Csütörtökönként 1530-1700 óráig a 28. tanteremben. 

 

3. Törvényi megfelelés feladatai 
 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a NAT és az EMMI rendeletekből 

fakadó feladatok 

Törvényi elvárás Feladat Felelős Határidő 

Minden évfolyamon a 

Köznevelési Törvény 

érvényesítése 

229/2012.(VII.) 

Korm.rend. 

Óratervek, óraszámok, 

tantárgyfelosztás, 

tervezési, szervezési 

feladatok 

Főigazgató,  

Intézményegység 

vezető 

Oktatási 

igazgatóhelyettes 

2022. augusztus 

15. Folyamatos 

 

A helyi tantervek, új 

tankönyvek, OFI által 

ajánlott tanmenet alapján 

saját tanmenetek 

elkészítése  

A választott 

tankönyveknek, a helyi 

tantervnek megfelelő 

tanmenetek 

elkészítése, 

ellenőrzése 

jóváhagyása 

Intézményegység 

vezető 

Munkaközösség 

vezetők 

2022. szeptember 

16. 

 

Nkt. 87§ Pedagógiai 

szakmai ellenőrzés 

megszervezése 20/2012 

(VIII.31.) EMMI 145§- 

A pedagógiai szakmai 

ellenőrzésekre való 

felkészülés, 

szervezései, 

adminisztrációs 

feladatok ellátása 

Főigazgató, 

Intézményegység 

vezető 

OH terv 
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326/2013. (VIII. 30.) és 

235/2016.(VII:29) A 

pedagógus 

életpályamodell 

A minősítési 

látogatások 

megszervezése, 

adminisztrációs 

feladatok ellátása 

Főigazgató, 

Intézményegység 

vezető 

OH terv 

 

20/2012 (VII.31.) EMMI 

79§ OKÉV mérés, 

idegennyelvi, mérés 

megszervezése 

Országos pedagógiai 

és idegennyelvi 

mérések lebonyolítása, 

javítás 

Oktatási 

igazgatóhelyettes,  

Szűcs István 

BM rendelet. 

a 2022/2023. 

tanév rendjéről. 

Nkt. 80.§ (9), 20/2012. 

EMMI 81§ alapján a 

tanulók fizikai 

állapotának mérése 

A méréshez szükséges 

feltételek 

megteremtése 

Oktatási 

igazgatóhelyettes 

Testnevelők felső 

tagozat 

BM rendelet. 

a 2022/2023. 

tanév rendjéről. 

 

A tanév folyamán a változások, törvényi előírások folyamatos figyelemmel követése 

és alkalmazása továbbra is kiemelt feladat. 

Felelős: intézményegység vezető, iskolavezetőség tagjai. 

Határidő: folyamatos. 

 

4. A tanév szakmai feladatai 
 
4.1. A pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok. Az önértékelés éves 

terve az ötéves program aktuális része 

 

A Belső Ellenőrzési Csoport éves önértékelési terve a Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Intézményegységeiben a 

2022/2023. tanévben 

 

I. félév 

 A törvényi változásoknak megfelelően a belső ellenőrzéshez és intézményi 

önértékeléshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése.  

 Tanári önértékeléshez kapcsolódó teljes dokumentáció elkészítése (interjúk, 

kérdőívek, óralátogatás, elemzés) egy kiválasztott kollégánál. 

 Az önértékeléshez kapcsolódó informatikai felület tanulmányozása. 

 A csoport megbízott tagjai az önértékeléshez, tanfelügyelethez, minősítéshez 

kapcsolódó tanfolyamokon vesznek részt. 

 A 2022. évi önértékelési tervbe bekerültek felkészítése, önértékelésük 

előkészítése. 

 Önértékelési óralátogatások időpontjának kijelölése. 

 Intézményegység-vezető önértékelése. 

 Egyéni önfejlesztési tervek elkészítése, feltöltése az informatikai felületre. 

 

 

II. félév 

 Pedagógusok önértékelési dokumentációjának elkészítése (különböző 

munkaközösségekből az intézményegység-vezető a személyeket később jelöli ki.)  



43 
 

 

Az értékelési folyamatokban minden intézményegységnél munkaközösség vezetők 

bevonásra kerülnek. 

 

4.2. A pedagógus életpálya rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményben a tanári munkakörök ellátásához mindenki rendelkezik a törvény által 

előírt végzettséggel, a pedagógus életpályamodell szerint a minősítések önkéntes 

jelentkezés alapján folyamatosan zajlanak.  

 

A középiskolai intézményegységben a 2022/2023. tanévben 3 fő jelentkezett Ped. II. 

fokozatú pedagógus minősítési eljárásra, valamint 2 fő mesterpedagógus (innovátor) 

minősítő eljárásra. 

 

A pedagógus minősítéshez kapcsolódó feladatokat koordinálja, a kollégákat a portfólió 

írásban mentorálja az intézmény vezetője által megbízott személy. 

 

4.3. Pályaorientáció 
 

A törvényi előírásnak megfelelően a szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanapok 

egyike pályaorientációs nap. Erre a napra börzét szervezünk, melyre meghívjuk az 

egyetemek és főiskolák képviselőit, akik lehetőséget kapnak intézményeik, képzéseik 

bemutatására.  

 

A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap ideje 2022. október 15. (szombat).  

 

4.4. Esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok 
 

Törekszünk enyhíteni a szelekciós mechanizmusok érvényesülését és lehetővé tenni a 

különböző társadalmi hátterű és nevelési igényű tanulók eredményes oktatását, nevelését, 

hozzájárulni a társadalom differenciálódásából adódó előítéletek csökkentéséhez, saját 

körünkön belüli megszüntetéséhez.  

 

Ennek érdekében:  

- Támogató és elfogadó keresztyén közösségbe integrálunk minden diákot.  

- Mindenki számára méltányos és egészséges tanulókörnyezetet alakítunk ki.  

- Biztosítjuk a mindennapi testedzést, mozgást, sportolást.  

- A tanítási órákon megteremtjük a feltételeit a tanulók életkori képességeinek 

megfelelő és adottságaikat kihasználó differenciált munkavégzésnek.  

- Igyekszünk tapasztalatot és élményszerzést segítő módszereket alkalmazni.  

- Törekszünk a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére.  

- Segítjük az önálló tanulás képességének és a tanuláshoz való pozitív attitűdnek a 

kialakulását. 

- Megfelelő információkkal, egyéni beszélgetésekkel segítjük a fiatalok 

továbbtanulását, pályaválasztását.  

- Az idegen nyelveket és az informatika tantárgyakat (középiskola 5-8. osztályaiban a 

matematikát is) osztott csoportban tanítjuk, megteremtve ezzel az eltérő ütemű 

előrehaladás és az intenzív egyéni munka feltételeit.  
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- - Amennyiben a szociálisan hátrányos helyzet beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségeket eredményez, a pedagógusok, az ifjúságvédelmi felelős és a szülő 

együttműködésnek kialakítására törekszünk a segítségnyújtás érdekében.  

- Ha szükséges, segítséget kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

intézményektől.  
 

4.5. Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás 

felzárkóztatás 
 

Kiemelten kell törekednünk arra, hogy az iskolába kerülést követően lehető leghamarabb 

felfedezzük, kiszűrjük, vizsgálatokra küldjük a tanulási, magatartási, beilleszkedési 

zavarokkal küzdő tanulókat. (32/2012.(X.8.) EMMI rendelet figyelembe vétele.) 

 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekekkel 

való foglalkozások: 

 A BTMN-s gyermekekkel gyógypedagógus (Major Erzsébet) pszichopedagógus 

(Martin Gyöngyi) foglalkozik. 

  A foglalkozások rendszeresen a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata szerint 

zajlanak, fejlesztési tervek alapján. 

Sajátos nevelést igénylő (SNI)gyermekekkel való foglalkozások: 

 Az SNI-s gyermekekkel gyógypedagógus (Major Erzsébet) pszichopedagógus 

(Martin Gyöngyi) foglalkozik. 

 A foglalkozások rendszeresen a Szakértői Bizottság javaslata szerint zajlanak, 

fejlesztési tervek alapján. 

 

Feladatok: 

 Folyamatos szűrés és gondozás, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és 

 szaktanárokkal, szülőkkel. 

 BTM -es gyermekek folyamatos segítése, kapcsolattartás a Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársaival. Szakvéleményben megfogalmazott feladatok 

ellátása. 

 SNI- s tanulóink esetében új, különös figyelmet igénylő feladat az ellátás 

megszervezése, kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusok, szaktanárok, szülők 

között. 

 Tanítási órákon, értékelésben ez egyéni bánásmód érvényesítését biztosítjuk. 

 

Tehetséggondozás 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

- a tehetségkutatás, 

- a tanórán kívüli lehetőségek,  

- a tanórán belüli lehetőségek 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

- és a nyomon követés. 

 

A tehetségkutatás 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 

- a korai felismerés, 

- a tehetségek számbavétele, 
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- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

színtereinek meghatározása, 

- egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás, 

- esélyegyenlőség megteremtése 

 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

1. Tanóra keretén belül 

2. Tanórán kívül 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségi tanórán belül 

 

A tehetséggondozást tanórán elsősorban az óraszámok emelésével igyekszünk 

megvalósítani. Az óraszámok emelése mellett hatékony pedagógiai módszerekkel, 

differenciált foglalkoztatással, módszertani kultúránk állandó fejlesztésével igyekszünk 

megvalósítani. 

 

A tehetségfejlesztés tanórán kívül 

 

Eszközei: 

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

-  a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók 

megfelelő fejlesztéséről, 

-  tehetséggondozó szakkörök, 

-  iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok, atlétika, úszás, 

triatlon, duatlon versenyek 

-  szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

-  az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, 

multimédiás tanuló programok) 

-  iskolai könyvtár használata 

 

Iskolánkban a tehetséggondozás az alábbi színtereken valósul meg 

 

A tehetséges, kiemelkedő, illetve jó képességű tanulóink részére különféle tantárgyi 

szakköröket szervezünk.  

Sportolni szerető tanulóink sportköri foglalkozásokon vehetnek részt, melyeket a 

következő sportágakból szervezünk a kis- és nagygimnazisták részére: kosárlabda, úszás, 

kézilabda, atlétika, valamint tömegsport foglalkozásokat az áltanos iskolások részére. 

Évente több alkalommal szervezünk csoportokat, és túrázni megyünk a hegyekbe. 

 

Emelt szintű és középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat biztosítunk a következő 

tantárgyakból:  

 gimnázium 

 német nyelv, földrajz, matematika, testnevelés 

 informatika (e), hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, angol nyelv (e), történelem (e), 

biológia, kémia (e), fizika (e)  

 történelem (k), magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (k), fizika (k), kémia (k), 

informatika (k) 

 

 szakgimnázium/technikum 
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 német nyelv, földrajz, matematika, testnevelés, rendészeti alapismeretek 

 informatika (e), hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, angol nyelv (e), történelem (e), 

biológia, kémia (e), fizika (e)  

 történelem (k), magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (k), fizika, kémia, 

informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, rendészeti alapismeretek 

 

 

Technikus tanulóink OSZTV felkészítőn vehetnek részt. 

 

Lehetőség van ECDL tanfolyamon részt venni, valamint a szükséges vizsgákat helyben 

letenni. 

 

Iskolánk a DExam Nyelvvizsga Központ vizsgahelye, így diákjaink helyben tehetnek B1, 

B2 és C1 típusú nyelvvizsgát. 

 

Évente megrendezzük a diáknapot, a sportnapot, a farsangot, ahol az osztályok különféle 

ügyességi- és sportversenyeken mérhetik össze tudásukat. Ezek jó alkalmat biztosítanak a 

tehetséggondozás mellett egyúttal a közösségformáláshoz is. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyermekeknek lehetőségük legyen arra, hogy 

tudásukat különböző szaktárgyi versenyeken lemérhessék, ezért minden versenyzési 

lehetőséget kihasználunk (levelező vetélkedő, házi-, városi-, megyei- és országos 

szaktárgyi versenyek). 

 

Ezek a tehetséggondozó tevékenységek egymásra épülnek: a tanórákon kialakított biztos 

tudásra építve a szakkörökön, felkészítőkön gyarapítják tudásukat, a szaktárgyi 

versenyeken elért szép eredmények pedig bizonyítják tehetséggondozásunk eredményét. 

 

 

5. A pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási 

tervből adódó feladatok 
 

Az intézmény belső szabályzata szerint a 2022/2023. tanévre történő pedagógus 

továbbképzésre, továbbtanulásra 2021. december 15-ig kellett beadni az igényeket a 

főigazgatónak, aki elbírálta a kérvényeket. A Továbbképzési programot 2022. március 15-

éig kellett elkészíteni. 

 

Lásd az ütemterv 3. sz. mellékletét 

 

 

6. Az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása – 
 

6.1. Az iskola és a család kapcsolata 
 

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

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

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

ülésén, 
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 az osztályfőnökök folyamatosan a szülői értekezleteken. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

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

évfolyamokon legalább három alkalommal) feladata: 

 a szülők és pedagógusok kapcsolatának kialakítása, fejlesztése 

 a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- a közoktatás-politika alakulásáról, 

- helyi tanterv követelményeiről, 

- a tanuló tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi 

szintjéről, 

- az eredményekről, problémákról. 

 a szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése 

és továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

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

 személyes kapcsolat kialakítása a szülők és szaktanárok között, 

illetve ezen keresztül egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése 

konkrét tanácsokkal (pl. otthoni tanulás, egészséges életmódra 

nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadidő helyes 

eltöltése, pályaválasztás) 

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

nevelő és oktató munkájába. Lehetősége nyílik a szülőnek, hogy 

tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség mindennapjairól. 

d) Családlátogatás (elsősorban az első évfolyamon és a konfirmáció évében) 

feladata a gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése. 

e) Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók 

tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő kérdésekben. (dicséret, 

elmarasztalás, hiányzások és következményei) 

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

iskolai munkaterv tanévenként meghatározza. 

 

 

A kollégium kapcsolata az iskolával és a szülői házzal 

 

A kollégiumban folyó nevelés eredményességét két fontos tényező, az iskolával és a 

szülői házzal való jó kapcsolat nagymértékben befolyásolja.  

 

A kollégium működése az iskola pedagógiai programjába épül be. Folyamatos a kapcsolat 

az osztályfőnökökkel, informális a szaktanárokkal.  

 

Konkrét esetek, problémák kapcsán (magatartás, fegyelmi kérdések) többnyire alkalomra 

szorítkozó. 

 

A nyílt napokon és fogadóórákon a kollégiumi tanárok is részt vesznek, hogy közös 

tájékoztatást tudjanak adni az érdeklődő szülőknek. 
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6.2. A fenntartóval való kapcsolat 
 

Az iskola fenntartója a Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma.  

 

A fenntartó folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény munkáját, javaslatokat 

fogalmaz meg a hatékonyabb működés érdekében, amit a rendszeres megbeszéléseken az 

intézmény vezetőjével egyeztet. 

 

 

7. A középiskola belső ellenőrzési rendje 
 

Az első öt éves önértékelési ciklus zárása után meg kell állapítanunk, hogy feladatellátási 

helyeinken nem valósult meg teljes körűen a mindenkire kiterjedő önértékelés. Az okok 

sokoldalúak, de elsősorban a 2020-as és a 2021-es évet nehezítő járvány, a 

karanténhelyzetek, az online oktatás, a beteg kollégák helyettesítése, amelyek annyi plusz 

terhet róttak a tantestületre, hogy a humán erőforrásunk megóvása nagyon fontos céllá 

vált, így az önértékelési tevékenységek háttérbe szorultak.  

Az idei tanévben a legfontosabb feladat az lesz, hogy lezárjuk a nyitott önértékeléseket és 

lehetőleg minden kolléga essen át egy önértékelési folyamaton. 

 

Az “önértékelt” kolléga 

neve 

Feladat Időpont 

Lukács Csilla A már elindított 

önértékelés befejezése 

2022.09. 

Égerné Tamás 

Annamária 

Vezetői önértékelés 2022.09 

Vasasné Kiss Csilla Pedagógus önértékelés 2022.10. 

Varjú-Batki Rita Pedagógus önértékelés 2022.10. 

Dr.Hettinger Sándor Pedagógus önértékelés 2023.01 

Karsai András Pedagógus önértékelés 2023.01 

Valuska Lajos Pedagógus önértékelés 2023.02 

Malatinszky Zita Pedagógus önértékelés 2023.02 

Szabó Mihály Pedagógus önértékelés 2023.03 

Szöllősi Péter Pedagógus önértékelés 2023.03 

Gyarmati Ágnes Pedagógus önértékelés 2023.04 

Faragó Zsolt Pedagógus önértékelés 2023.04 
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8. Egyéb ellenőrzési feladatok 
 

 

SZEPTEMBER 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- E-napló, törzskönyvek, bizonyítványok, tanmenetek ellenőrzése 

- Új kollégák beilleszkedésének segítése 

- Szülői értekezletek segítése 

 

 Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelősök: főigazgató, intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-vezetők 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Statisztika előkészítése 

- Tantárgyfelosztások, órarendek ellenőrzése 

- Pénzügyi helyzet elemzése 

 

 Határidő: 2022. szeptember 30. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

OKTÓBER 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- E-napló ellenőrzése 

- Beírási napló ellenőrzése 

- Új törzskönyvek felvételének ellenőrzése 

- Ügyelet leellenőrzése 

- Foglalkozási terv ellenőrzése 

- Új tanárok látogatása 

 

 Határidő: 2022. október 31. 

Felelősök: főigazgató, intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-vezetők 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Munkaköri leírások ellenőrzése 

- Karbantartás, fűtés ellenőrzése 

 

 Határidő: 2022. október 31. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, 

karbantartási csoportvezető 

 

NOVEMBER 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- E-napló ellenőrzése 

- Osztályfőnöki munka ellenőrzése (óralátogatással) 
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- Gyermek- és ifjúságvédelmi munka áttekintése 

- Fogadóórák ellenőrzése 

- Ünnepségek előkészítettsége 

 

 Határidő: 2022. november 30. 

 Felelősök: főigazgató, intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Költségvetési irányelvek előkészítése 

- Elszámolások áttekintése 

 

 Határidő: 2022. november 30. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

DECEMBER 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- E-napló ellenőrzése 

- Tanításon kívüli foglalkozások ellenőrzése 

- Adventi programok előkészítése, segítése, ellenőrzése 

 

 Határidő: 2022. december 20. 

 Felelősök: főigazgató, intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- A költségvetési év zárása 

- Nyilvántartások, szabályzatok áttekintése 

 

 Határidő: 2022. december 20. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

JANUÁR 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Szakmai munkaközösségek működése 

- Félévi osztályzatok, eredmények értékelése a helyi tantervvel összhangban 

- Naplóellenőrzések 

- A félévi munkaeredményeinek elemzése 

 

 Határidő: 2023. január 31. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők, 

munkaközösség vezetők 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Könyvvizsgálat 

- Költségvetés készítése 

 

 Határidő: 2023. január 31. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 
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FEBRUÁR 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Beiskolázással kapcsolatos teendők 

- Tankönyvrendelés 

- Óralátogatások (szakmai értékelés: erősségek, gyengeségek kiemelése) 

- Érettségi vizsgára jelentkezések 

 

 Határidő: 2023. február 15.; 2023. február 28. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, középiskolai intézményegység-

vezető, munkaközösség vezetők 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Házipénztár ellenőrzése 

- Költségvetési beszámoló készítése 

 

 Határidő: 2023. február 28. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

 

MÁRCIUS 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Ünnepségek, március 15-i rendezvények ellenőrzése 

- Naplóellenőrzések 

 

 Határidő: 2023. március 31. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Technikai dolgozók munkavégzése 

- Selejtezés, leltárellenőrzés 

 

 Határidő: 2023. március 31. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

ÁPRILIS 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Óralátogatás 

- Nevelői ügyelet ellenőrzése  

- Érettségi előkészületek ellenőrzése ellenőrzése 

 

 Határidő: 2023. április 30. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők, 

munkaközösség vezetők 
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2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Eszköznyilvántartás ellenőrzése 

- Túlóra elszámolás vizsgálata 

 

 Határidő: 2023. április 30. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

MÁJUS 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Kollégiumi naplók ellenőrzése, csoportfoglalkozások látogatása 

- Gyermek- és ifjúságvédelem 

- Tanuló-nyilvántartás 

 

 Határidő: 2023. május 31. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők, 

kollégiumi munkaközösség vezető, ifjúságvédelmi felelős 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Munkavédelmi, tűzvédelmi szemle 

- Konyha működésének ellenőrzése 

 

Határidő: 2023. május 31. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

JÚNIUS 

 

1. Pedagógiai feladatok ellenőrzése 

- Tanév végi osztályzatok, tanulmányi eredmények értékelése  

- Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok lezárása 

- Érettségi dokumentumok elkészítése, továbbítása 

 

 Határidő: 2023. június 30. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők, 

munkaközösség vezetők, titkárság 

 

2. Ügyviteli-gazdasági feladatok ellenőrzése 

- Tanévzáró tantestületi értekezlet beszámolóinak előkészítése 

- Javítási, karbantartási és felújítási feladatok 

 

 Határidő: 2023. június 30. 

 Felelősök: főigazgató, gazdasági igazgatóhelyettes 

 

JÚLIUS-AUGUSZTUS 

 

- Tanév előkészítése, tantárgyfelosztás, órarend 

- Nyári szabadság 

- Javítási, karbantartási és felújítási feladatok 
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 Határidő: 2023. augusztus 15. 

 Felelősök: főigazgató, oktatási igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők, 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

 

9. Záradék 

 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 26. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

Mezőtúr, 2022. augusztus 27. 

 

 

        Égerné Tamás Annamária 

         főigazgató 
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10. Mellékletek 

 

 

 

 

 Munkaközösségek munkatervei 

- osztályfőnöki munkaközösség 

- hit- és erkölcstan és ének-zene munkaközösség 

- humán munkaközösség 

- angol nyelvi munkaközösség 

- reál munkaközösség 

- műszaki munkaközösség 

 ÖKO munkaterv 

 Sportköri munkaterv 

 Iskolaegészségügyi ellátás munkaterve 
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Munkaközösségek munkatervei 
 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGMUNKATERVE 

A2022/2023. TANÉVRE 

 

Tartalom 

 

1. Bevezető  

2.  Cél- és feladatrendszer, általános elvek 

3.  Hiányzások igazolása, igazolatlan mulasztás következményei  

4. Magatartás, szorgalom értékelés szempontjai 

5.  Az osztályfőnöki tanmenetek és osztályjellemzések elkészítési szempontjai  

6.       Iskolai programok, felelősök  
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1. BEVEZETŐ (Osztályfőnökök - pótosztályfőnökök) 

Munkaközösségünk a 2022/2023. tanévet 6 felső tagozatos általános iskolai (Á) és 18+1 

középiskolai (G) osztállyal kezdte meg. 

 
osztály 

 
tanterem 

 
osztályfőnök 

 
pótosztályfőnök 

5. A G – 23  Boldog-Láda Gabriella Iványiné Kecső Éva 

5. a Á- 10 Major Erzsébet - 

5.b Á – 1  Sütő Györgyi  

6. a Á – 11 Négyesi Tündi - 

7. A G – 41 Malatinszki Zita Varjú-Batki Rita 

7. a Á – 15 Fodorné Vajai Krisztina - 

8. A G – 13 Sipos-Vajda Edit Bujda Lajosné 

8. a Á – 6 Domokos Mónika - 

8. b Á – 7 Herbály csilla - 

9. A G -20 Gyarmati Ágnes Vasasné Kiss Csilla 

9. B G -3 Seres Mónika Kerekes Ramóna 

9. R G-4 Gyarmati Ágnes Kovács Zsolt 

10. A G – 16 Horváth Mária Alexandra Bujda Lajosné 

10. B G – 24 Hüse Julianna Szöllősi Péter 

10. R G – 2 Vad Viktória Dr. Hettinger Sándor 

11. A G - 24 Gulyás István Fekete Gáborné 

11. B G - 15 
Horváth-Gaudi Miklósné 

Csepregi Ágnes Csilla 
Méri Zsanett 

11. R G - 1 Karsai András Szakony Éva 

12. A G - 25 
Kovács Róbertné Csepregi 

Erika Mónika 
Méri Zsanett 

12. B G - 36 Sipos – Vajda István Gál Sándor 

12.C G - 28 Valuska Lajos Éger Ádám 

12. R G - 11 Fülep István Lukács Csilla 

13. C G-61 Faragó Zsolt Sebestyén Antal 

2. CÉL- ÉS FELADATRENDSZER 

  

1. Valóságalapú és ugyanakkor egészen személyes világkép és világnézet 

kialakításának tapintatos segítése 

 2. Az önnevelés, a jellemformálás fontosságának bemutatása, segítségnyújtás 

ebben 

 3. A helyes önismeretre építő hivatáskeresés támogatása 

 4. Tudatosan vállalt életvitel: munka, pihenés, ünneplés harmóniája 

 5. Emberi kapcsolatteremtések motiválása, a másokért való felelősség 

tudatosítása 

 6. A közösségben reális önismeretre építve keresse helyét. Tanuljon meg 

engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak 

tekintse, kerülje el a karrierizmus kísértéseit. 
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 7. Tapasztalja meg és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen 

szerepe van személyisége formálódásában. 

 8. Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy 

közösség, annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a 

nagyobb közösségek irányában is (pl.: osztály, iskola). 

 9. A közös imádság, lelkigyakorlatok által a vallás közösségformáló erejének 

tudatosítása 

 

Osztályfőnöki munkánk általános elvei 

 A nevelés a nevelő és a növendék személyes kapcsolata, amelynek során a tanuló 

személyisége fejlődik, teljesebbé válik. A nevelő magatartása, erkölcsisége minta a 

gyermek előtt. Tudatos jellemformálás, amely során egy belső igény kialakítása a 

növendékekben arra, hogy önmagukkal szemben igényes, környezetükkel szemben 

megértő, de annak negatív hatásait nem befogadó emberek legyenek. 

 Az iskola, a család és a gyülekezet közös felelőssége a nevelésben. Az 

osztályfőnöknek fel kell ismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő 

hátrányokat, segítenie kell azok csökkentését. Nevelési céljainak eléréséhez 

együttműködik a szülői házzal és a gyülekezettel. 

 Fel kell készítenünk arra a tanulóinkat, hogy önállóak legyenek, a demokratikus 

közéletben hozzáértő résztvevők legyenek. Így az önálló tanulás képességét 

fejleszteni kell nyitottsága, tanulási kedve megőrzése mellett. 

 A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal segíthető elő. Figyelembe kell 

venni az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, családi és 

társadalmi hátterű gyermekek sokféleségét, így nevelni lehet őket a különbözőségek 

elfogadására és megértésére is. 

 A helyes identitástudat kialakítása (magyar református vagyok), hazaszeretetre 

nevelés, emellett a környező népekkel való megértő együttműködésre (kiemelve a 

környező országokban élő magyarok helyzetét) való hangsúlyfektetés. 

 Társadalmi életre való felkészítés. A tanuló az iskolában éli meg először a 

társadalom függőségi és hatalmi viszonyait, saját jogait és lehetőségeit sorsa 

formálásában. Ezt figyelembe véve kell közvetíteni a vele szemben támasztott 

követelményeket, amelyekkel elősegíthetjük az együttműködésüket, jogainak, 

érdekeinek érvényesülését. Személyiségének fejlődésében nagy hatással van 

társainak, tanárainak értékrendje, az uralkodó magatartás, hangnem. 

 Az erkölcsi nevelés. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás, 

legfontosabb feladata az önismeret, az öntudatos és felelősségteljes magatartás, a 

helyzetelemzésre és döntésre való képesség kialakítása a Tízparancsolat 

szellemében. 

 Családi életre nevelés. Fel kell készítenünk tanítványainkat a felelősségteljes 

döntés képességére, amely párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat 

vállalásához szükséges: 

 A nemek közötti különbségek tudatosítása, tisztelete, férfi és nő 

egyenrangúságának elfogadása. 

 A szülői szerepek, a családi munkamegosztásban betöltött szerepek 

tudatosítása. 

 Vonzó keresztyén családmodell bemutatása. 

 A hűség, a család, mint érték, az áldozatvállalás értelme. 
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 Egészséges életmódra nevelés: Fejlesszük, irányítsuk a figyelmet arra, hogy az 

egészség, mint a testi, lelki és szociális harmónia állapota. Ismertessük fel, hogy az 

egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. 

 A környezeti nevelés célja, hogy tanítsuk, neveljük az ifjúságot a természetes és az 

épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát 

életvitelre. 

 Esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység, nyitottság, a szépség 

iránti fogékonyság kialakítása. 

 A református pedagógiai célok megvalósításához ajánlott témakörök osztály-főnöki 

órákra (Bognár József és Bognárné Zalánka szaktanácsadók javaslatai alapján) 

 

 -  "Nosce teipsum" - Ismerd meg magadat: a test (soma), a lélek (psziché) és a 

szellem (pneuma) egységében! Önismeret, jellemformálás, felelős, sokoldalú 

felnőtté válás (Eszmék, példaképek) "Ego sum via, veritas et vita." 

 -  Ismerd meg környezetedet, a teremtett világot, Teremtődet, Istenedet, 

Megváltódat, a Szentlélek vezető erejét! Isten parancsa: Gen. 2:7. művelni és 

őrizni a Földet. Környezetvédelem. A gondolat, szó, tett, környezet rendje, 

tisztasága 

 -  A Biblia - a könyvek; a hit - a hitetlenség; a tudomány - az áltudomány; 

művészetek 

 -  Érdeklődés, hajlam, képesség, tehetség, szorgalom. Művelődés - a tanulás 

mesterfogásai, ismeret, tudás, bölcsesség, mesterség, hivatás. Pályaválasztás, 

pályaalkalmasság 

 -  Robot, munka, tevékenység, alkotás, teremtés (Gen. 3:17.) Isten munkatársai 

lehetünk. Emberé a munka, Istené az áldás. 

 -  Szabadidő, szünidő, pihenés, hasznos időtöltés, hobbi 

 -  Egészség, betegség, higiénia, teher, kereszt. "Aki én utánam akar jönni, vegye 

fel az ő keresztjét." A társadalom testi, lelki sérültjei iránti szeretet, segítség 

 -  Öröm-bánat, boldogság-boldogtalanság 

 -  Szép-rút, jó-rossz, igaz-hamis. Belső és külső ember. Ár, érték-értéktelen, 

hasznos-haszontalan (Fil. 1:9-11.) 

 - Szabadság-rabság, rend-rendetlenség, fegyelem-fegyelmezetlenség, enge-

delmesség-engedetlenség, a külső és belső egyéni és közösségi életben. (I. Kor. 

10:23.) Minden szabad nékem, de nem minden épít. 

 - Egyén és közösség - emberi kapcsolatok. (I. Tesz. 5:11.) Építse ki-ki a 

másikat. Szervezetek, egyesületek, közösségek. Segítség, szolgálat, felelősség 

 -  Iskolai élet - diákélet, diáktisztségek, diákbizottságok, diákparlament, diákkörök 

  Mit kaptam az iskolámtól, mit várok még tőle? Mit tudok én tenni iskolámért? 

 -  Politika - közös ügyek intézése. Mit vállalok el az otthoni munkákból? Mit tudok 

tenni környezetemért, hazámért? 

 - Társadalom, szokás, illem, erkölcs. Jogok és kötelességek. Állam, állampolgári 

jogok és kötelességek. Az alkotmány, a törvények. Nemzetközi jogok és 

törvények 

 -  A Tízparancsolat, a Hegyibeszéd és a Nagyparancsolat 

 -  A hívő ember és a világ. "Nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem őrizd 

meg őket a gonosztól." (Jn. 17:15.) 

 -  Egyéni és közösségi felelősség. Bűn elkövetése az egyén ellen és a közösség 

ellen. Jóvátehető és jóvátehetetlen bűn 
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    Bűnbánat, bűnbocsánat. "Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve."  (Zsolt. 

64.) 

 - Hazafias nevelés. Ház, hazám, otthonom, szülőföldem, városom, iskolám, 

gyökereim, családom. 

 - vasárnapok, ünnepek, hétköznapok. Nemzeti, egyházi és családi ünnepek. Az 

ünnepek üzenete 

 -  Barátság, szerelem, házasság, család. Bibliai családok 

 - Emberi életszakaszok és azok jellemzői. Tisztelet, megértés, segítés. Generációs 

problémák: gyermek-szülő, fiatalok-idősek. (II. Móz. 20-12.) A családi 

harmóniát én is segíteni tudom. 

 -  Tanár-diák viszony, diák-diák viszony, levelezés 

 -  Életvitel, életmód, puritán, keresztyén élet. Teljes keresztyén emberi életet csak 

Isten kegyelméből és a Tőle kapott erővel lehet élni, napról napra. 

 - Gazdálkodás: idővel, erőmmel, tehetségemmel, pénzemmel, felelősen 

sáfárkodom mindazzal, amit életemmel, életemben kaptam. 

 

 Több témát feltétlen szükséges évenként ismétlődően, az adott életkori 

sajátosságoknak megfelelően feldolgozni az osztályfőnöki órán. 

 

 Munkaközösségünk aktuális feladatai a 2022/2023. tanévre 

 

- Az év adminisztrációs teendőinek ellátása (bizonyítványok, naplók, 

anyakönyvek, diákigazolványok stb.) 

- online oktatási tér tapasztalatainak megbeszélése és az esetleges hibrid 

oktatásra való felkészülés, 

- Új, kezdő osztályfőnök kollégák munkájának segítése. 

- A törvényi előírásoknak megfelelően a 10-11. évfolyamos tanulók év végi 

osztályzatainak megküldése az általános iskoláknak. 

- Ünnepekre, kulturális eseményekre való felkészülés, részvétel, rendezvények 

szervezése, lebonyolítása. 

- Tanári ügyelet (folyosói, udvar) ellátása, tanulói ügyelet megszervezése. 

- Kirándulások, színházlátogatások megszervezése, lebonyolítása. 

- Szülői értekezletek megtartása (évente 2 alkalommal) 

- Osztályfőnöki munkaközösségi értekezletek megszervezése, aktív 

közreműködéssel segíteni a kollégák munkáját, az iskolában tanító lelkészek, 

kollégiumi nevelők, kollégiumi igazgatóhelyettes közreműködésével. 

- Szükség esetén családlátogatás, esetmegbeszélések szervezése. 

- Iskolai közösségi szolgálat teljesítésének ellenőrzése, elektronikus naplóban 

való rögzítése. 

 

3. Hiányzások igazolása, igazolatlan mulasztás következményei 

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra; 

- a tanuló betegségét orvosi igazolással alátámasztja; 

- időjárási vagy közlekedési nehézség akadályozza a tanuló megjelenését az 

iskolában, 

- a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tesz kötelezettségének eleget. 
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Ha a távolmaradást - a házirendben meghatározott időn belül - nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan. Az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan 

mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, illetve bármely tanítási óra 30 %-át, és 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi – az oktatási 

miniszter 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete alapján –, hogy az elméleti tantárgyból 

osztályozóvizsgát tegyen. 

 

4. Magatartás, szorgalom értékelés szempontjai: 

Az intézményben a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 
 betartja az iskola házirendjét. 

 az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, őszinteség, 

segítőkészség, kötelességtudat). 

 rendszeresen részt vesz istentiszteleteken. 

 a keresztyén életvitelre törekszik. 

 tanórán kívüli alkalmakkor is fegyelmezett magatartású. 

 külső megjelenése, öltözködése a házirendben foglaltak szerinti. 

 felnőttekkel és tanáraival való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, alkalmazza, udvarias. 

 társaihoz való viszonyában betartja az együttélési normákat, illemszabályokat. 

 felelősen részt vesz az osztály életében, szerepet vállal annak tevékenységében. 

 vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, környezete tisztaságára. 

 nem lehet példamutató az, aki megbukott. 

 az elbírált tanulmányi időszakban igazolatlan mulasztása, figyelmeztetése, intése, fegyelmi 

büntetése nincs. 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki: 
 betartja a házirend szabályait. 

 fegyelmezési problémák csak ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kis mértékűek. 

 alkalmanként hiányzik istentiszteletről. 

 felnőttekkel, tanáraival és társaival való kapcsolattartása elfogadható. 

 bekapcsolódik a közösségi munkába, ha nem is kezdeményező jelleggel. 

 a rábízott feladatokat elvégzi, a tőle várható módon teljesíti. 

 iskolai tevékenységét, tanórákon tanúsított magatartását a passzivitás jellemzi. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 4 igazolatlan mulasztása van, és legfeljebb 

osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. 

Változó a magatartása annak a tanulónak, aki: 
 többször megszegi a házirend szabályait. 

 fegyelmezetlenségével időnként zavarja a tanítási órákat. 

 rendszeresen elmulasztja az istentiszteleti alkalmakat. 

 előfordul, hogy a felnőttekkel, tanáraival, társaival udvariatlan, tiszteletlen. 

 a közösségi munkában való részvétele hullámzó. 

 rábízott feladatait nem minden esetben teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 9 óra igazolatlan mulasztása van, és legfeljebb 

osztályfőnöki intésben részesült. 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

 nem tesz eleget a házirend szabályainak. 

 fegyelmezetlen, magatartásával a közösséget demoralizálja, társainak rossz példát 

mutat. 
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 nem vesz részt istentiszteleti alkalmakon és igazolatlanul hiányzik a reggeli 

áhítatokról. 

 a felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet. 

 az iskolájára szégyent hoz. 

 közösségi munkát nem vállal, annak munkáját hátráltatja. 

 rábízott feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban 10 vagy annál több igazolatlan mulasztása van. 

Rossz a magatartása akkor is, ha igazgatói figyelmeztetésben vagy intésben részesült, 

illetve fegyelmi eljárás folyt vagy folyik ellene. 

 

A magatartási érdemjegyet a tantárgyi osztályzatoktól függetlenül kell megállapítani. A 

különböző színterekről származó információkon belül alapvetőnek mindig az iskolai 

házirendben foglalt követelmények teljesítését kell tekinteni. 

Az intézményben a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, jobb eredmény elérésére 

törekszik, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat, tevékenyen részt vesz és 

megbízhatóan dolgozik tanítási órákon. 

 házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el. 

 Felkészülés során munkáját az alaposság, a rendszeresség és az igényesség jellemzi. 

 törekszik az önálló munkavégzésre, többletfeladatot vállal. 

 munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a közösség elé. 

 felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő. 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 
 képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nemigen törekszik, többletfeladatot nem, vagy 

ritkán vállal. 

 iskolai munkáit, házi feladatait elvégzi, de nem kifogásolhatatlanul. 

 aktivitása, a tanuláshoz való viszonya nem kifogástalan. 

 felszerelése alkalmanként hiányzik. 

Változó szorgalmú tanuló, aki: 
 tanulmányi eredményei elmaradnak képességeitől. 

 házi feladata gyakran hiányzik. 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik. 

 felszerelése gyakran hiányzik. 

 ha a tanuló körülményei ezt indokolják, 1-2 tárgyból való bukás esetén a szorgalom még lehet 

változó. 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 

 3 vagy több tantárgyból bukott. 

 házi feladata, felszerelése szinte mindig hiányzik. 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. 

 feladatait többnyire nem végzi el. 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. 

  

6.  Az osztályfőnöki munkatervek elkészítési szempontjai 

Az osztályfőnöki órákon feldolgozásra javasolt témákat a helyi tanterv évfolyamokra 

bontva tartalmazza. A kerettanterv ajánlásait az osztályfőnök alkalmazza saját 

egyéniségéhez, a konkrét osztályhoz 

 Az évi 36 óra (+ 3 óra első tanítási nap) 5-11. évfolyam 

            30 óra (+ 3 óra első tanítási nap) 12. évfolyamon 
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Minden évfolyamon a megfelelő helyre be kell illeszteni a következő órákat: 

- a nyárról, az előttünk álló tanévről, tisztségviselők, balesetvédelem, 

- esetleges online oktatás előkészítése - classroom, 

- tanulás tanulása, tanulásszervezés, hatékony időbeosztás 

- protestáns napok, tanulói csendes-nap, 

- adventi, karácsonyi előkészületek, 

- a félév értékelése, 

- osztálykirándulás előkészítése és értékelése, 

- a tanév értékelése, nyári tervek, balesetvédelem. 

Az iskola éves munkaterve alapján megfelelő helyre be kell illeszteni az osztálykeretben 

tartandó ünnepeket, egyházi ünnepeket. 

Az osztályfőnök gondolja át, hogy osztályában a következő tanévben milyen jeles 

események lesznek (keresztelés, konfirmálás, iskolai programok stb.), s egy-egy ezt 

előkészítő órát illesszen be a megfelelő helyre! 

Minden tanévben 1 órát szánjunk egy közös film- vagy színházélmény megbeszélésére! 

Az osztályfőnöki tanmeneteknek tartalmaznia kell az osztály jellemzését a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium ajánlása alapján: osztálynévsor, statisztikai adatok, szülői 

munkaközösség tagjai 

 
BELÉPŐ OSZTÁLY: 

 Adatok az osztályról: létszám, fiú-lány megoszlás, életkor szerinti megoszlás, ha kor 

szerint nem homogén az osztály, vmint ennek az oka. BTMN/SNI, HH, veszélyeztetett, 

kollégista, bejárós tanulók aránya az osztályban. Szakgimnázium osztály és a humán-reál 

képzésben résztvevő tanulók aránya. 

 Betartandó „belső” szabályok, az osztályfőnök magatartásbeli /viselkedésbeli elvárásai – 

a szabályszegés következményei  

 Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának módja, pl.: Facebook / 

messenger csoport 

 A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok, a közösségalakítás eszközei 

(osztályfőnöki órán, tanórán kívül), 

 A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás, ha 

szükséges és van rá lehetőség, konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, a tanulási 

módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok stb.)  

 Iskola által szervezett programokon való részvétel; feladatok (az iskolai munkatervnek az 

osztály számára előírt feladatai, ezek tervezése, osztályszintű programok tervezése stb.) 

 A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”, bevezetendő szokások). 

 

AZ ELŐZŐ ÉV, ÉVEK TAPASZTALATAI ALAPJÁN: 

 Adatok az osztályról: létszám, fiú-lány megoszlás, életkor szerinti megoszlás, ha kor 

szerint nem homogén az osztály, vmint ennek az oka. BTMN/SNI, HH, veszélyeztetett, 

kollégista, bejárós tanulók aránya az osztályban. Szakgimnázium osztály és a humán-reál 

képzésben résztvevő tanulók aránya. 

 Az erkölcsi, viselkedésbeli, magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok 

és az eredmény összevetése; pozitívumok, negatívumok és ezek okai). 

 A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye, több felmérés esetén 

összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai). 

 Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási 

módszerek eredményessége, a tantárgyakhoz való viszony, a pedagógusokkal való 

kapcsolat általános jellemzői)  
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 Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához, a művészetekhez 

való viszony, sporttevékenység, közösségi programok stb. – az érdeklődés, hiányának 

okai). 

 Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása. 

 Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása - Az egyéni problémák 

megoldásának, a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása; a közös 

problémák megbeszélésére, a szülői elektronikus levelezőkör célirányos felhasználása a 

kommunikáció javítása érdekében) 

 Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése (a korábbi szabályok 

megváltoztatása, az osztályfőnöki óra témájának kijelölése)  

 A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás, ha 

szükséges és van rá lehetőség, konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, a tanulási 

módszerek tanításához kapcsolódó osztályfőnöki órai programok)  

 Iskola által szervezett programokon való részvétel; feladatok (az iskolai munkatervnek az 

osztály számára előírt feladatai, ezek tervezése, osztályszintű programok, iskolai 

műsorok készítése, tervezése) 

 

Ajánlott irodalom az osztályfőnöki munkához 

1. Mácz: Kísértés a Jóra 

2. Nyíri Tamás: Alapvető etika  

3. Példabeszédek alkalmazása 

4. Karácsony Sándor:  - A magyar nevelés 

     - Ifjúság és hivatás 

   - A tanulás mesterfogásai 

   - Leckék a leckéről 

   - A magyar nyelv mint társaslélektani tárgy 

5. Gyökösi Endre: - Magunkról magunknak 

   - Együtt a szeretetben 

   - Mai példázatok könyve 

6. Bottyán János: Hitünk hősei 

7. Győri János: Bizonyságok jellege 

8. Papp Vilmos: Bizonyságok jellege 

9. Szabó Attila: Biblia a természetben 

10. Tóth Tibor: 33 osztályfőnöki óra (Mozaik Kiadó) 

11. Lelki egészségtan 

 

weblapok: 

https://osztalyfonok.hu/ 

https://hipersuli.webuni.hu/kepzesek/kategoria/all 

https://moderniskola.hu/osztalyfonok/ 

infokommunikációs kor gyermekei: https://osztalyfonok.hu/4808/ 

osztályfőnöki munka tervezése: https://osztalyfonok.hu/185/ 

osztályfőnöki órák tervezete:  
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-24-4.2._Osztalyfonoki_orak_terve.html 

btmn/sni tanulók: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_forum_

nov_17.pdf 

diákok, diákcsoportok megismerése: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-12-2.2._Diakok__diakcsoportok_me.html 

https://osztalyfonok.hu/
https://hipersuli.webuni.hu/kepzesek/kategoria/all
https://moderniskola.hu/osztalyfonok/
https://osztalyfonok.hu/4808/
https://osztalyfonok.hu/185/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-24-4.2._Osztalyfonoki_orak_terve.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-24-4.2._Osztalyfonoki_orak_terve.html
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_forum_nov_17.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_forum_nov_17.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-12-2.2._Diakok__diakcsoportok_me.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-12-2.2._Diakok__diakcsoportok_me.html
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fegyelmezetlenség: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-29-5.1._Fegyelmezetlenseg.html 

nehezen nevelhető gyerekek: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-31-5.2._Nehezen_nevelheto_gyerek.html 

 

 

 

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK  

 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: 2022. augusztus 31. 1600 

Felelős: igazgatóság, osztályfőnökök,  

TEREMTÉSVÉDELMI TÉMAHÉT: 2022. szeptember 25 - október 2. 

Felelős: hittan- ének munkaközösség, rajztanárok, tanítók, reál munkaközösség, Cihat 

Annamária 

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL ISTENTISZTELET keretében:  
2022. október 5. Felelős: Humán munkaközösség/ magyar rész – munkaközösség – 7. o. 

Malatinszky Zita 

2022. október 2. Az aradi vértanúk emléknapja családi istentisztelet keretében, Major 

Erzsébet 5. a osztály. 

ANGYALAVATÓ: 2022. október 12. 

Felelős: Középiskola: 5-7 osztály, 9-10. évfolyam + osztályfőnökeik 

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 2022. október 15. (I. tanítás nélküli munkanap 1-13. 

évf.) felelős: intézményegység-vezetők 

REFORMÁCIÓ NAPJA, KÖZTÁRSASÁG NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

ISTENTISZTELET keretében/ tanulói csendesnap: 2022. október 20.  

felelős: igazgatóság, tantestület, hittan-ének, humán munkaközösség, osztályfőnökök, 12. 

A Malatinszki Zita, Marczi Ernő 

FOGÁSZATI- ÉS TESTÁPOLÁSI TÉMAHÉT: 2022. november 14-18.  

Felelős: Martin Gyöngyi általános iskolai int. egys. vezető, Major Erzsébet, Négyesi 

Tünde 

NOVEMBERI CSALÁDI ISTENTISZTELET: Molnárné Patkós Erika 3. b  

SZALAGAVATÓ: 2022. december 2. 

Felelős: Középiskola 11-12. évfolyam és osztályfőnökeik 

MIKULÁS DÉLUTÁN A FELSŐSÖKNEK: 2022. december 6. 

Felelős: Csató Szilvia, diákönkormányzat, felsős szaktanárok 

ADVENTI VÁSÁR: 2022. december 8-9 Felelős: Általános iskolai munkaközösség 

KARÁCSONY – Ált isk dec 11. Csató Sztilvia 

5. osztály műsora: Felelős: Boldog-Láda Gabriella, Oláh Gizella5. osztály 

2022. december 11. kiszállás” a túrkevei református egyházközségbe – 

2022. december 14. 1700    szeretetvendégség a szülők és tanárok részére 

2022. december 21. 1200 dolgozói köszöntés – felelős: főigazgató 

KARÁCSONYI ISTENTISZTELET: 2022. december 21. 

Felelős: magyar részmunkaközösség, 9.A osztály Gyarmati Ágnes, iskolalelkész 

FARSANG: 2023. február 9.   Középiskola, felelős: DÖK, Gyarmati Ágnes, 

osztályfőnökök 

2023. február 11.  Általános Iskola, felelős: diákönkormányzat, osztályfőnökök 

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAIRÓL:  
2023. febr. 25.    Felelős: osztályfőnökök, történelem részmunkaközösség 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-29-5.1._Fegyelmezetlenseg.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-29-5.1._Fegyelmezetlenseg.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-31-5.2._Nehezen_nevelheto_gyerek.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-31-5.2._Nehezen_nevelheto_gyerek.html
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MÁRCIUS 15.  MEGEMLÉKEZÉS:  
2023. március 14. magyar részmunkaközösség, 11.B Malatinszky Zita, Marczi Ernő, 

iskolalelkész 

2023. március 15. Családi Istentisztelet március 15-e alkalmából Sütő Györgyi 5b  

HÚSVÉTI ISTENTISZTELET: 2023. április 5. 

Felelős: magyar részmunkaközösség, 10. A, Bujda Lajosné, iskolalelkész 

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOCAUST ÁLDOZATAIRÓL: 2023. április 17. 

Felelős: osztályfőnökök – történelem részmunkaközösség 

CSALÁDI ISTENTISZTELET 2023. április 16.  

Felelős: 6.a osztály, Négyesi Tünde 

 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT: 2023. április 17-21. 

Felelős: igazgatóság, Cihat Annamária, Gyarmati Ágnes, DÖK, osztályfőnökök 

DIÁKNAP: 2023. április 20. 

felelős: igazgatóság, tantestület, Csató Szilvia, Gyarmati Ágnes, diákönkormányzatok, 

tantestület, általános és középiskolai intézményegység-vezető 

BALLAGÁS 12. évfolyam: 2023. május 6.  

Felelős: 11-12. évfolyam és osztályfőnökei 

ANYÁK NAPI ISTENTISZTELET:  
2023. május 14.- Általános iskola, felelős: 2. a osztály és osztályfőnöke 

2023. május 7. Középiskola, felelős: 5. osztály, Boldog-Láda Gabriella, Oláh Gizella 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ÉS PÜNKÖSDI ISTENTISZTELET: 2023. május 18. 

Felelős: Humán munkaközösség, magyar rész-munkaközösség, lelkészek-vallástanárok 

Csendesnap: 1-4.; 5-11. és 13. évfolyam, felelős: osztályfőnökök 

        Konfirmációs vizsga 8. és 10. osztályok, felelős: 8., 10. osztályok osztályfőnökei 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA: 2023. június 2. 

Felelős: magyar részmunkaközösség, iskolalelkész 

BALLAGÁS 8. évfolyam: 2023. június 17.  

Felelős általános iskolai intézményegység-vezető, 7. és 8. évfolyam és osztályfőnökei 

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET:  

2023. június 19. 1700       Általános iskola, felelős: igazgatóság, osztályfőnökök 2.B 

Kovácsné Molnár Anikó 

2023. június 15. 1000       Középiskola, felelős: igazgatóság, osztályfőnökök 
 

 

 

 

           Vad Viktória 

     osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN ÉS AZ ÉNEK-ZENE OKTATÁSMUNKATERVE 

 A 2022/2023. TANÉVRE 

Készítette: Éger Ádám iskolalelkész, hittan és ének munkaközösség-vezető 

„…segítségül hívta az Úr nevét.” (1Móz 12, 8) 

 

Hittan és ének munkaközösség tagjai: 

 Mihalina László – lelkészelnök 

 Mihalináné Lipták Judit – lelkész-vallástanár, egyházi ének tanár 

 Éger Ádám – iskolalelkész, vallástanár, a munkak. vezetője 

 Égerné Tamás Annamária – lelkész-vallástanár - főigazgató 

 Gyurasicsné Uherkovich Éva – lelkész-vallástanár, énektanár, kollégiumi nevelő 

 Koi Eszter – lelkész-vallástanár 

 Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna – római katolikus hitoktató 

 Horváth–Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla - római katolikus hitoktató 

 Lászlóné Strausz Mária - római katolikus hitoktató 

 László Ákos – római katolikus hitoktató 

 Herbály Csilla – tanító, hitoktató 

 Albertné Seres Otília – tanító, hitoktató 

Marczi Ernő – kántor, karnagy, ének-zene tanár 

Összesen 13 fő. 

Tárgyi feltételek:  

Tankönyveink megérkeztek. 

Audio-vizuális eszközök, térképek és szemléltető eszközök terén jó a felszereltség.  

 

Előttünk álló feladatok a tanévre: 

 Tanórák:  

 Pedagógus Csendes nap: 2022. augusztus 31. 

 Az órák megtartása – hiányzás esetén mindenképpen szakszerű 

helyettesítés, ha lehet 

 Teremtés heti programok és Termés-verseny (szeptember hónap) 

 72 óra kompromisszumok nélkül – 2022. október (templomtakarítás, 

sírgondozás, idős otthonok) 

 Reformációs Csendes nap és Ifjúsági Imaéjjel: 2022. október 20. 

 Ovis kántálás: 2022. december  

 2023. április 28. – IV. Csenki Imre Országos Egyházi Énekverseny 

 Ünnepi istentiszteleteken a szolgálatok és a műsorok, az egyre inkább 

bővülő ifjúsági énekkar, valamint a pedagógus énekkar jelenlétével 

 Áldozócsütörtöki csendes nap: 2023. május 18. 

 Szeretethíd Program: 2023. május 25. (templomtakarítás, sírgondozás, idős 

otthonok) 

 Vakációs Bibliatábor (1-4.o.): 2023. június  

 

Tanórák:  

- Hittan, ének és egyházi ének órák, óvodai hitoktatás 

- Érettségi felkészítés  
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- Énekkari próbák: Mezőtúri Református Gyermekkórus Pusztai Katalin vezényli 

(próba: péntek 14 óra, általános iskola 11-es terem), az Mezőtúri Református 

Ifjúsági Kórust (próba: csütörtök 15:30, főépület 28-as terem) és a Mezőtúri 

Református Felnőttkórust Marczi Ernő (próba: hétfő 15:30, főépület 28. terem) 

- Mezőtúri Református Ifjúsági Zenekari próbák – igény szerint a belvárosi 

gyülekezeti házban 
 

Istentiszteleti alkalmak:  

 Áhítatok:  

- A gimnazistáknak hétfőtől péntekig a második órát követő szünetben a 

Díszteremben, ahol az osztályfőnökök kíséretével beosztás szerint vesznek részt az 

áhítatokon. 

- A keddi napon zenés ifjúsági áhítat a kisgimnazistáknak. 

- Az általános iskolában hétkezdő áhítat a Belvárosi Nagytemplomban hétfőn 8-tól 

az alsó tagozatnak, valamint 11:35-től a felső tagozatnak. Itt is lehetőség szerint 

osztályfőnök kísér. 

 Istentiszteletek:  

- A gimnáziumban 5-12. évfolyamig évfolyamonként beosztás szerint járnak az 

osztályok. Az Istentiszteletek rendje év elején kifüggesztésre kerül a tanáriban.  

- A kisgimnazisták ifjúsági istentiszteleteken vesznek részt. 

- Az általános iskolában családi istentiszteletek 

- Kollégiumi Istentisztelet minden hónap második csütörtökén a Díszteremben. 

- Összdolgozói istentisztelet: lelkészelnök általi kiírás szerint  

 Bibliaórák 

- Római katolikus ifjúsági óra 

- „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók számára 

havonta külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban. 

- Lelkigondozás külön a kollégiumban igény szerint 

- Bibliaóra a Kollégiumban szerdán este 8-9 óra között 
 

Vizsgák:  

Belső vizsgák:  

- 5. évfolyam ének-zene 

- 9. évfolyam: hit-és erkölcstan 

- 12. évfolyamon az érettségizők szintén hit- és erkölcstanból. 

- Konfirmációi vizsga: 8. osztály + 10. Évfolyam + Ref. Ált. Isk. 8. osztályai 

- Érettségi vizsgák 

 

Egyéb tevékenységeink:  

- Énekoktatáshoz az eszközbeszerzés folyamata elindult (hangszerek) 

- Hittantábor – Pécs és környéke 
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A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2022/2023. TANÉVRE 

 

 

„…E napot is engedd meg Békességgel véghez vinnem,  

Akaratodat tanulnom, Útaidban járnom...”     

            (487. ének)  

 

1. Magyar részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Malatinszky Zita 

2. Történelem részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Burján Tamásné 

3. Német és II. idegen nyelv részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Seres Mónika 

4. Könyvtári munkaközösség 

    könyvtáros: Tolnai Erika, Kovács Zsolt oktatási igazgatóhelyettes 

 

                               Seres Mónika 

      humán munkaközösség-vezető 

 

 

A magyar részmunkaközösségi beszámoló 

Készítette: Malatinszky Zita magyar részmunkaközösség-vezető  

 

A munkaközösségünk tagjai: 

 Bujda Lajosné 

 Fodorné Vajai Krisztina 

 Gyarmati Ágnes 

 Hollósvölgyiné Gombos Anita (szülési szabadságon) 

 Malatinszky Zita 

 Oláh Gizella 

 Valuska Lajos 

 

Feladatok a tanévben:  

Műsorok:  

Az osztályfőnöki munkaközösséggel egyeztetve az osztályfőnökök, az ének-zene 

valamint a vallástanárok segítségével fogjuk az éves ütemtervben leírtak szerint az 

ünnepségeket megszervezni.  

 

Belső vizsga: 

Az előző tanévet összegző, lezáró munkaközösségi értekezleten megfogalmaztuk, hogy 

szükséges a belső vizsga rendszerének átalakítása. Javaslatainkat összegeztük, s készen 

állunk, hogy a többi munkaközösséggel közösen kialakított új rendszer szerint 

megszervezzük és lebonyolítsuk ebben a tanévben is a vizsgákat. Ez érinteni fogja a 9. a 

11. és a 12. évfolyamokat.  

Az írásbeli feladatok gyakorlása miatt mindenképpen szükséges a dupla magyaróra. 

 

  



69 
 

Érettségi: 

Legfontosabb feladatunknak tekintjük az érettségire való felkészítést és a zökkenőmentes 

érettségiztetést. Már a tanév elejétől nagy hangsúlyt kell erre fektetni egy esetlegesen 

bevezetett újabb digitális tanrend miatt. A tavalyi belső vizsgák (11. évfolyam) és az 

érettségi vizsgák tapasztalatait és tanulságait is be kell építenünk a felkészítésbe. Mivel 

többen voltak azok a diákok, akik motiválatlanul és felkészületlenül jöttek a vizsgákra, 

érdemes az osztályban tanító tanárokkal összefogva külön „stratégiát” kitalálni, hogy az ő 

érettségi vizsgájuk is eredményes legyen. A felkészülést segíteni fogja a duplaórák 

lehetősége.  

 

Kompetenciamérés és egyéb mérések 

Az országos kompetenciamérés és a bejelentett bemeneti és kimeneti mérések része a 

szövegértés. Mindig is kiemelt feladata a magyaróráknak ezen kompetencia fejlesztése.  

A tavalyi kompetenciamérés eredményét érdemes tanulmányozni, hiszen az érintett 

középiskolai évfolyamok hosszabb ideig home office-ban tanultak. A digitális oktatásban 

kevésbé tudtuk a szövegértés feladatsorokkal felkészíteni a mérésre ezeket az 

évfolyamokat. Tanulságos lehet az eredmények vizsgálata. Az érettségire történő 

felkészítés során ezt figyelembe kell venni.  

 

Versenyek: 

Fontos feladat munkaközösségünk számára a tanulók versenyeztetése, felkészítése, hiszen 

a részvétel, a jó eredmény öregbíti iskolánk hírnevét.  

 

Tanmenet: 

A munkaközösség tagjai igyekeznek a tanmeneteknek megfelelően haladni a tananyag 

feldolgozásával, de az előző évi lemaradások pótlása, esetleges lassabban haladó 

osztályok munkabírása és egyéb előre nem tervezhető körülmények okoznak némi 

elmaradást.  

Fontos felmérni a lemaradást, elmaradást, és lehetőség szerint a kerettanterv és a helyi 

tanterv lehetőségeit kihasználni arra, hogy a tanév elején pótlásra, ismétlésre, 

rendszerezésre fordítsuk néhány órát.  

A 7. és a 11. évfolyamon az új helyi tanterveknek megfelelően új tanmeneteket készítünk, 

érdemes összehangolni a tervezést.  

A NAT 2020 alapján elkészült új vizsgakövetelmények elérhetőkké váltak, ezeket 

tanulmányozzuk. Érdemes a tanmenetekben jelölni ennek szellemében a tananyagot. 

 

Órarend: 

Kérjük, hogy az órarend készítésekor minden évfolyamon legyen biztosított a dupla 

magyaróra, hogy meg tudjuk oldani a fogalmazások íratását, amely az érettségire való 

felkészülés fontos feladata. 

 

Tankönyvek: 

Ebben a tanévben felmenő rendszerben a 7. és a 11. évfolyamon lesznek új tankönyvek. 

Az Új generációs tankönyveket már csak a 12. évfolyamon használjuk. Az új 

tankönyvcsaládoknak az előnyeiről és hátrányairól a munkaközösségben beszélni fogunk, 

hogy közben is tanuljunk egymástól, és tanuljunk a tankönyvekről, hogy mely témáknál 

lehet hatékonyan felhasználni  
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Tehetségpont: 

Az általános iskola regisztrált Tehetségpont lett. A programnak megfelelően kell bizonyos 

osztályok esetében elkészíteni a tanmeneteket, szakköri terveket, a Tehetségműhely 

foglalkozási terveit és a bemeneti méréseket, szintméréseket 

                    

            Malatinszky Zita 

           magyar részmunkaközösség-vezető 

 

Történelem részmunkaközösség munkaterve 

 

Személyi feltétek:  

 Horváth Mária Alexandra 

 Kovács Zsolt igh.  

 Kovács Zsoltné Molnár Annamária  

 Malatinszky Zita  

 Nagy Brigitta  

 Vasasné Kiss Csilla 

 Burján Tamásné 

 

Tárgyi feltételek:  

Az OFI-s tankönyveket használjuk. Az új NAT miatt új tankönyvek vannak 5,6. és 9,10. 

évfolyamon. Az okostankönyv feladataival a tananyag elsajátítását lehet segíteni. 

 

Versenyek:  

Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, a megyei és országos versenyeken való 

részvételre igyekszünk a tanulókat ösztönözni. A hagyományos március 15. versenyt 

megtartjuk és szeretnénk bevezetni a trianoni megemlékezést kiegészítő iskolai versenyt 

is a megemlékezéseket az új generáció érdeklődéséhez igazítjuk. 

 

Haladás a tananyagban:  
Azoknál a tanulóknál, ahol digitális munkarend is volt, igyekeztünk a tananyagban a 

lemaradást pótolni. Sajnos ez nem minden esetben sikerült. 

 

Belső vizsgák:  
A belső vizsgákat a munkatervben meghatározott időpontban megtartottuk, a történelem 

és a magyar tanárok vizsgabizottságot alkottak. A diákok többsége szépen felkészült, 

vannak olyanok, akik nem vették komolyan a vizsgát. A szükséges tapasztalatok levonása 

után a vizsgarendszer átalakítását javasoltuk, de a történelem megmaradt 8. és 11. 

évfolyamon. 

 

Érettségi:  
Az érettségi az idei tanévben még a régi 2017-es követelmények szerint zajlik, de már 11. 

évfolyamosokat az új NAT szerint készítjük fel az érettségi vizsgára. Reméljük a 

felkészítés sikeres lesz. 

             

                     Burján Tamásné 

       történelem részmunkaközösség-vezető 
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Német és II. idegen nyelv részmunkaközösség munkaterve 
 

Személyi feltételek: adottak a 2022/2023. tanév feladatainak elvégzéséhez. 
 

Német nyelvet tanítanak: Boldog-Láda Gabriella (angol-német szakos, 5. osztály  

     osztályfőnöke) 

     Bujda Lajosné (magyar – német szakos) 

   Hollósvölgyiné Gombos Anita (magyar-német szakos, 

   GYED) 

Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla (német szakos– 

katolikus hitoktató, a 11.B osztály osztályfőnöke 

Horváth Mária Alexandra (történelem-német szakos, a 10. A 

osztály osztályfőnöke, középiskolai intézményegység 

vezető) 

Méri Zsanett (angol-német szakos) 

     Seres Mónika (német szakos, a 9. B osztály osztályfőnöke) 

      

Tárgyi feltételek: 

Adottak a minőségi munka elvégzéséhez, a rendelkezésre álló technikai eszközöket 

igyekeznek eredményesen és hatékonyan felhasználni a tanév során.  

 

Legfontosabb feladataik:  

 A törvényi előírások tanulmányozása, betartása. 

 A tanmenetek megfelelő összeállítása és betartása. (Határidő: 2022. szeptember 

16.) Az esetleges tavalyi tananyag lemaradások betervezése. 

 A tananyag elsajátíttatása a tanulókkal a sikeres érettségi vizsga, nyelvvizsga 

érdekében. Az új érettségi vizsga követelményeinek tanulmányozása, előkészítése. 

 A belső vizsgák pontos előkészítése és lebonyolítása a 9. és 10. osztályban. 

rendszerességgel történő beírása a naplóba. 

 Az esetleges délutáni foglalkozások igény és lehetőség szerinti körültekintő 

megszervezése, az érdemjegyek rendszerességgel történő beírása a naplóba. 

 Továbbképzéseken való részvétel, belső konzultáció az oktatás-nevelés 

színvonalának emelésére. 

 Digitális tananyag alkalmazása a színvonalas oktatás érdekében. 

 Tanulmányi versenyeken való részvétel (városi, megyei, OKTV, levelezős 

versenyek) 

 Tehetséggondozás, korrepetálás igény szerint.  

 Osztályfőnökökkel, szülőkkel való építő kapcsolattartás a tanuló pozitív 

előmenetele érdekében. 

 A digitális oktatás megtapasztalt előnyeinek és hátrányainak megbeszélése, a 

pozitívumok beépítése az oktatásba a tananyag hatékonyabb átadása és a tanulók 

sikeresebb előmenetele érdekében. 

 Szükség szerint a beiskolázás elősegítése, a német nyelv iránti érdeklődés 

hatékonyabb felkeltése. 

 

         Seres Mónika 

         német és II. idegen nyelv részmunkaközösség-vezető 
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A könyvtár munkaterve 

Feladatok: 

 Tankönyvek nyilvántartásba vétele, kiosztása a tanulóknak, a tanári segédkönyvek 

átadása a tanároknak 

 A nyáron megrendelt és beérkezett könyvtári könyvek és tankönyvek folyamatos 

leltározása, bibliográfiai leírása, bevitele a könyvtári SZMSZ-nek megfelelően a 

Szikla-21 nyilvántartásába 

 Folyóirat-rendelés és nyilvántartás 

 A könyvtári könyvek számítógépes nyilvántartásba vétele visszamenőleg is (A 

program vétele előtti könyvtári könyvek feldolgozása.) 

 Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

 Az információhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, navigáció az ismeretrendszerekben 

és az információs források között, segítségnyújtás az oktatáshoz, tanuláshoz, 

kutatáshoz, továbbképzéshez, az iskola csaknem minden tevékenységéhez, a 

szabadidős tevékenységekhez 

 A tanárok pedagógiai munkájának segítése, iskolai olvasáspedagógiai program 

kidolgozása, a diákok olvasóvá válásának elősegítése 

 A diákok tanulmányi versenyeinek szakirodalmi segítése 

 Iskolai ünnepélyek, rendezvények könyvtári segédanyagának biztosítása 

 Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások az osztályoknak 

 A református általános iskola könyvtárának szakmai segítése 

 Új tanulók regisztrálása a könyvtári programban, osztálynövelés a régi tanulóknál 

 A statisztikák elkészítése 

 A selejtezés előkészítése, utána raktárrendezés, a könyvek leltárkönyvből való 

kivezetése 

 Az intézmény tanárainál, eltávozott diákjainál lévő könyvek visszavétele, a 

behajthatatlan hiány selejtezése 

 A jövő évi folyóirat-megrendelés elküldése, szerződéskötés a Kello-val 

 A könyvtári könyvek visszamenőleges katalogizálása 

 Az érettségizettektől a kölcsönzésben lévő könyvek visszavétele 

 Tankönyvrendelés előkészítése, egyeztetés a munkaközösségekkel, szaktanárokkal 

 Tankönyvek alaprendelésének elkészítése, rögzítése 

 A pótrendelés elkészítése a beiratkozás után, a tankönyvrendelés véglegesítése 

 A tanévet végzett tanulóktól a kint lévő könyvek visszavétele 

 A tankönyvek előkészítése a szeptemberi kölcsönzésre.  
 

Új feladatok az új könyvtárban: 

 polcrend helyreállítása 

 a raktárhelység kialakítása jelenleg is folyamatban van, ha elkészült, rendszerezni 

kell és vissza kell pakolni a raktárba a régi folyóiratokat, a nem használt 

könyveket, tankönyveket 

                          

Tolnai Erika  

             könyvtáros 
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AZ ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2022/2023. TANÉVRE 

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 

/ Benjamin Franklin/ 

 

A 2022/2023-as első félévében a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek. 

Tárgyi feltételek: 5 éve 2 idegen nyelvi tantermet üzemeltünk be, amely folyamatosan 

segítséget nyújt a gyerekek eredményes felkészüléséhez érettségi és nyelvvizsgák, 

valamint a tehetséggondozás tekintetében is: az IKT eszközök használatával (32 táblagép, 

interaktív táblák) nemcsak a hatékony és inkluzív idegen nyelvi, hanem a digitális 

kompetenciájukat is fejleszteni tudjuk, a kettő együttes megléte ugyanis a mai világ 

elengedhetetlen követelményei közé tartozik (PowerPoint prezentációk készítése, 

interaktív feladatok, online dolgozatok írása, online fordítómemóriás – párhuzamos 

szövegekkel dolgozó felületek – szótárainak használata stb.). A táblagépeket otthoni 

használatra a digitális tanrend időszakára a Vezetőség engedélyével a munkaközösség az 

előző tanévben felajánlotta. Fontolóra vettük egyes csoportoknál a kiadóváltás lehetőségét 

az esetleges digitális oktatás függvényében. 

Személyi feltételek: a munkaközösség az idei tanévben 10 fő állandó kollegából áll: 

 Boldog-Láda Gabriella 

 dr. Hettingerné F. Nagy Erika 

 dr. Hettinger Sándor, munkaközösség-vezető 

 Hüse Julianna 

 Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

 Lukács Csilla 

 Méri Zsanett 

 Sütő Györgyi 

 Szakony Éva (általános iskola) 

 Vad Viktória 

Az idei tanévben is áttanítunk az általános iskolába: Lukács Csilla, Boldog-Láda 

Gabriella, Hüse Julianna, Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika kollegák.  

Óraszámok, helyettesítések: 

Munkaközösségünk minden tagja az irányadó időszakban a törvényben meghatározott 

óraszámkeretben taníthat. Órakedvezményét minden érintett kollega igénybe tudja venni. 

A tanév célkitűzései: 

1. Sikeres előrehozott érettségire való felkészítés: 11.A, 11.B és 11.R osztályokban. 

2. Nyelvvizsgákra való sikeres felkészítés keretében a 9. évfolyamon külön 

nyelvvizsga-felkészítő kiadványt vezettünk be. A munkaközösség számos 

nyelvvizsgára felkészítő kiadványhoz jutott, amelyet az órák alkalmával 

beépítenek a tananyagba. Nyelvvizsgára alap-, közép- és felsőfokon folyamatosan 

készítünk tanulókat.  

3. Versenyekre való felkészítés továbbra is folyamatos. Ennek keretében idén 

beiskolázási célzattal megszervezzük az MRKids területi angol nyelvi versenyt a 

térség általános iskoláinak 7. és 8. évfolyama számára. Az írásbeli helyi forduló 

2022. október 11-én, a szóbeli döntő 2022. november 9-én lesz iskolánkban. 

 

 

dr. Hettinger Sándor 
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angol nyelvi munkaközösség-vezető 

 

 

 

A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2022/2023. TANÉVRE 

    

Munkaközösségünk 14 pedagógusból áll. 

Tagok: 

 Fekete Gáborné (mk.vezető, biológia-földrajz) 

 Cihat Annamária (biológia-földrajz, mestertanár, szakértő -  ebben a tanévben 

félállásban) 

 Gál Sándor (kémia – fizika) 

 Iványiné Kecső Éva (matematika – fizika) 

 Kudlacsek Zsigmond (történelem – földrajz) 

 Nagy Brigitta (matematika – történelem) 

 Négyesi Tünde (testnevelés-biológia) 

 Papp Sándor (kémia – fizika, számítástechnika és kollégiumi nevelő) 

 Sipos-Vajda Edit (matematika – kémia) 

 Sipos-Vajda István (matematika – fizika) 

 Szabó Mihály (biológia – kémia) 

 Szakony Éva (matematika – angol nyelv) 

 Varju-Batki Rita (rajz) 

 

Személyi feltételek: 

Új kolléganőt köszönthettünk: Farkas Sándorné Boros Tünde matematika-fizika- 

informatika szakos kolléga az idei tanévtől dolgozik az intézményünkben. 

 

Dátumok, programok, versenyek szervezése: 

Teremtésvédelmi témahét keretében a „Termés” verseny megszervezése és lebonyolítása 

a hittan munkaközösséggel együtt. 2022. szeptember 27. Felelős: Cihat Annamária, 

Négyesi Tünde 

Benkő Gyula Regionális Természettudományos versenyünk előkészítése és lebonyolítása. 

2022. október 17. Felelős: reál munkaközösség 

Kaán Károly verseny. 2023. május hónap. Felelős: Dr. Krizsán Józsefné 

„Számvadászok” matematika verseny, 2023. május hónap. Felelős: Iványiné Kecső Éva, 

Szakony Éva, Nagy Brigitta, Farkas Sándorné. 

Rajzpályázatok: versenyekhez kapcsolódva, vagy önállóan: 

- Benkő Gyula versenyhez kapcsolódva, a tematika alapján 

- „Termés” versenyhez kapcsolódva 

- Tavaszi rajzpályázat alsós, általános iskolai és középiskolai tanulók részére. Téma 

megjelölés későbbiekben.  

- Felelős: Varju-Batki Rita 
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Egyéb: 

 2022. szeptember 16-ig tanmenetek leadása a munkaközösségvezetőknek. Szokás 

szerint digitális formában, csak a fedlapot kinyomtatva 

 11. évfolyamon az új NAT szerint visszük a reál tantárgyakat 

 fakultációkon figyelnek arra, hogy 2024. év májusi vizsgaidőszaktól kezdve már 

az új, kompetencia alapú érettségi lesz, erre kell felkészítenünk a tanulókat 

 a 28. teremben zárható szekrényt biztosítunk a rajz felszereléses tárolókra 

 tantárgyfelosztás átbeszélése, rögzítése 

 

            

                       Fekete Gáborné 

             reál munkaközösség-vezető 

 

 

A TECHNIKUMI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2022/2023. TANÉVRE 

 

A munkaközösség tagjai: 

Faragó Zsolt 

Fülep István 

Jenei István 

Sebestyén Antal 

Szöllősi Péter 

Szűcs István 

testnevelés részmunkaközösség tagjai: 

 Gulyás László 

Karsai András 

Katona Tibor András 

Kerekes Annamária Ramóna 

Négyesi Tünde 

 

Feladatok, tervezett tevékenységek 

 A meglévő kerettantervek és az új programtantervek megbeszélése (11. évfolyamon 

új), beillesztése a helyi tantervbe, új tárgyak tanmeneteinek megbeszélése, elkészítése.  

 A 12 évfolyamosoknak elő kell készíteni és megszervezni félévkor OKJ-s szakmai 

vizsgát, így az érettségi mellé már azonnal egy szakmát is kapnak.  

 A 10. évfolyamos technikumi tanuló ágazati alapvizsgájának megszervezése és 

lebonyolítása a tanév végén 

 A végzős szakgimnáziumi tanulóink számára a közép-/emeltszintű érettségire való 

felkészítés, szóbeli tételsorok összeállítása 

 Tanulmányi versenyeken való szereplés minden ágazatban, amennyiben a vírushelyzet 

ezt lehetővé teszi (OKTV, OSZTV, egyéb szakmai versenyek) 

 A Nyári gyakorlat szervezése a szakgimnáziumban/technikumban: Ebben az évben a 

11. évfolyamon szakgimnáziumban 70 óra a kötelező, amihez a megyei kereskedelmi 

és iparkamara 3 példányos tanulói együttműködési megállapodását kell használni, 

kivétel a rendőrségnél letöltött gyakorlat esetén, ami viszont csak 35 óra.  

 Szakmai nap megszervezése a szakgimnáziumi/technikumi ágazatokban, amennyiben 

erre lehetőségünk lesz 
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 Idén is részt vállalunk a beiskolázási alkalmak lebonyolításában, illetve egyéb iskolai 

rendezvények megszervezésében. 

 Felkészülés az online oktatásra (amennyiben szükséges lesz), a google classroom - 

suite egységes platform használatával 

 Honvéd kadét oktatás beindítása, óraszervezése, versenyeztetése 

 Mind egyházi és mind világi sportversenyek megrendezése (Labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda, strandkézilabda; strandlabdarúgás) 

 Testnevelés közép/emelt szinten érettségiző diákok felkészítése 

 A szakgimnáziumban és technikumban tanulók terepgyakorlatának megszervezése 

 A tanévhez szükséges eszközök beszerzése 

 Fitneszterem – konditerem felújítása, korszerűsítése (ami jelenleg is zajlik) 

 A technikumi képzéshez szükséges taneszközök, tantermek, kialakítása 

               

 

 

               Karsai András 

              munkaközösség-vezető 
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Ökomunkaterv 
A 2022/2023. TANÉVRE 

Ökomunkacsoport célkitűzései: 

 

A Mezőtúri Református Kollégium kiemelt feladatának tartja a diákjaink 

környezettudatos nevelését: tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, 

az azok elleni tudatos fellépésre. A fenntarthatóságra nevelés önálló tantárggyal nem 

rendelkezik, ezért a pedagógusok feladata az ismeretek egységbe szervezése, amely által 

tanulóinkban kialakul a szilárd meggyőződésen alapuló környezettudatos magatartás, 

ökológiai szemlélet az általános iskola első osztályától az érettségiig. Tizenkét évet 

átölelő folyamat révén tanítványainkkal megismertetnünk az ember és környezete közötti 

kapcsolatrendszer, ezen elköteleződésünk komplex, mivel a természeti és társadalmi 

környezet megóvásával az egészséges életvitel kialakításán, a mentális jóléten keresztül 

érhető el a környezettudatos magatartásforma kialakítása. 

Célunk diákjaink megfelelő testi és lelki fejődésének biztosítása, hogy az 

iskolánkból kilépve, elzárva általános vagy középiskolai tanulmányait képesek legyenek 

harmóniában élni önmagukkal és környezetükkel. A környezettudatos magatartás 

kialakítását, a természet szeretetén, településünk kulturális örökségén keresztül valósítjuk 

meg. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon az igény az őket körülvevő szűkebb és 

tágabb környezet megóvására, ehhez rendelkezzenek megfelelő természettudományos 

alapismeretekkel: 

 
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata, melyben az ökoiskola munkacsoport tagjai 

koordináló, mentoráló szerepet látnak el: 

 

- élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása; 

- környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése; 

- környezeti nevelés terjedjen ki a globális, regionális, lokálisszintre; 

- iskolai zöldterületek bővítése, ápolása az iskola környezetének zöldítése, minden 

tavasszal virágok ültetése és gondozása; 

- környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítására törekedtünk és törekszünk 

tudatosítjuk bennük, hogy a környezetvédelemmel valósítható meg az egyénegészsége, 

- esztétikai érzék fejlesztése: tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és művészeti 

képzésen részt vevő diákjaink alkotásaival díszítjük, folyamatosan aktualizáljuk; 

- madáretetők- és odúk kihelyezése, gondozása- madárbarát iskolaként; 

- épített és természeti környezet eredeti állapotának megóvása. 

- szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás lehetőségének biztosítása az iskolában. 

- megemlékezés jeles napok alkalmával; 

- figyelemfelhívás, tudatos cselekvésre ösztönzés; 

- túrák tanulmányi utak szervezése; 

- természetismereti, környezetvédelmi versenyeken való eredményes részvétel: 

- a Kaán Károly Természet és Környezetismereti verseny (tavaszi félév) országos 

döntőjének szervezése. 
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Környezet - és egészségtudatos magatartás kialakítása közösségépítő programokon 

keresztül: önismeret, önérvényesítés, pozitív énkép kialakítása - lelki 

segélygondozási alkalmak, diákönkormányzat által: 

- tanulási stratégiák megismerése, hatékonyalkalmazása; 

- példamutató, hiteles pedagógus; 

- esélyegyenlőség biztosítása; 

- csoportlélektani ismeretek bővítése; 

- toleranciára nevelés, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása; 

- környezetünkért felelősségteljes magatartáskialakítása; 

 

Iskolánk diákönkormányzatával való együttműködésünk hatékony, mely programjaiba 

beépíti és támogatja a környezettudatos magatartás kialakítását. 

Változatos módszertani választék áll a rendelkezésünkre, mely eredményesé teszi élmény- 

és tevékenységközpontú nevelő - oktató munkánkat tanórán és tanórán kívüli 

tevékenységben: 

 

- természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez 

juttatása (terepgyakorlat, természetjáró túrák); 

- lakóhelyünk természeti, helytörténet, építészeti értékeinek megismerése népi 

hagyományaink, népszokásaink, természetes anyagok és hagyományos kézműves 

technikák megismertetése; 

- szövegelemzés, tényanyaggyűjtés, jegyzetelés, feladatok, feladatmegoldások 

összehasonlítása, elemzése; 

- interjúk készítése az emberek és természet viszonyáról szűkebb és tágabb 

környezetünkben 

- páros - és csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazása; 

- természettudományos megfigyelések, vizsgálódások, kutatómunka végzése 

csoportban, 

- tudományos diákkonferencián való részvétel; 

- vita, érvelés, problémafelvetés- véleményalkotás, érvelés technikájának alkalmazása; 

- digitális készségek fejlesztése, előadások készítése; 

- adatgyűjtés, információk rögzítése, hipotézisek megfogalmazása, következtetések 

levonása értelmezése, megoldási javaslatok tervezése, alkotása: IBL tanulási technika 

elsajátítása; 

- „Öröm és bánattérkép” készítése településünkről; 

- részvétel természetvédelmi tevékenységekben, helyi környezetvédelmi törekvésekben; 

- múzeumok látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozások; 

- szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének felkínálása, ösztönzése (iskolai hulladékgyűjtő 

sziget); 

- kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése (kerékpáros 

közlekedést népszerűsítő programok, kerékpártúrák szervezése); 

 

Környezeti nevelés szinterei: 

 

a) Tantárgyi keretek között: 

Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemléleti formálása, amely során 

lehetőség van a helyes értékrend kialakítására. 

- Természettudományos tantárgyak: környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, 

fizika, kémia, matematika, komplex természettudomány tantárgy, valamint a életvitel és 
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gyakorlat. Ezen tantárgyakon keresztül megismerhetik az élő és élettelen környezeti 

tényezőket és közöttük lévő kölcsönhatásokat és az emberi tevékenység hatását a 

környezetre. Adatok feldolgozása, gyakorlati feladatok alapján következtetések levonása, 

megoldási javaslatok tétele, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése történik. 

- Hit és erkölcstan, osztályfőnöki óra: megfelelő magatartásforma felelősségtudat 

kialakítása. környezetünkkel, önmagunkkal és embertársainkkal szemben. 

- Magyar nyelv és irodalom órákon környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet 

irodalmi művek, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése, az író, költő 

személyes hangvétele az tájról. Kapcsolat az írott szöveg és a tanuló saját élménye között. 

- Vizuális kultúra, ének-zene: környezet és természet szépségeinek érzelmi megközelítése, 

bemutatása, ahol felhívják a figyelmet az értékvesztésre, uniformizálódásra, 

elértéktelenedésre. 

- Történelem: az ember és környezetének kapcsolata különböző korokban, analógiák 

felállítása a jelenkorral. 

- Idegen nyelv: környezettel, globális problémákkal kapcsolatos cikkek fordítása, elemzése, 

belső vizsga, érettségi, nyelvvizsga szóbeli tételek környezetvédelmi téma feldolgozása. 

- Testnevelés eszköze a mozgás örömének átélésére, szabad levegőn való tartózkodás 

fontosságára: gyalogos, kerékpártúrák során a helyes viselkedésforma kialakítása a 

természetben. 

 

b) Tanórán kívülitevékenységekben: 

- Versenyek: tanulóink olyan versenyben is indulhatnak, melyek elősegítik 

környezettudatos szemléletük formálását. 

- Jeles napok: környezetkultúra átadása változatos formákban, egy-egy jeles naphoz 

hagyománnyá váló tevékenységek (Á - általános iskolai intézményegység, K- 

középiskolai intézményegység): 

 TEREMTÉSVÉDELMI TÉMAHÉT 2022. szeptember 25- október 2.:  
RAJZPÁLYÁZAT és TERMÉS- TEREMTÉSVÉDELMI VERSENY   

Madáreleség készítése: tanórai foglalkozás 

 Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny ősszel és tavasszal 

 Víz világnapja (március 22) tanórai feldolgozás és túra szervezése a szabadban 

 FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2023. április 17-23.:  

TESZEDD! 

Föld napja (április 20.) Mentsük meg a Földet játék 

 Madarak és Fák (május) rajz- és fotópályázat témája: az év madara, fája, vadvirága. A 

rajzokból könyvjelzőket készítünk, melyet iskola és az országos versenyeinken 

ajándékozzuk a diákoknak. 

- Madárbarát iskola: madáretetők és odúk rendszeres karbantartása, téli madáretetés, ennek 

kapcsán kertünk madarainak megismerése. 

- Lakóhelyünk természeti épített értékeinek megismerése, hagyományőrzés: régi 

mesterségek, kézműves foglalkozások szervezése (Kézműves és Sporttábor 2001-től). 

- Hulladékok csökkentése- szelektív hulladékgyűjtés 

- Alternatív energiaforrások működési elvének megismerése: napelem, napkollektor, 

szélerőmű, geotermikus energia. 

- Tantermeket, folyosókat diákjaink alkotásaival, zöld növényekkel tesszük otthonossá. 

- Iskolai zöld felületek gondozása, bővítése, virágok ültetése. 

- Környezettel harmonizáló játszó és pihenőhelyek kialakítása. 

- Iskolai könyvtárban elkülönítetten szerepelnek az ismeretterjesztő könyvek, melyeket 

felhasználunk tanórai, tanórán kívülitevékenységekben. 
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- Túrák, tanulmányi kirándulások táborok szervezése: önköltséges alapon. Cselekvő- 

felfedező magatartás kialakítása. Lakóhelyünktől eltérő épített és természeti tájak 

megismerése mellett személyiség és közösségépítő, fejlesztő hatással bír. 

 

Az egészségnevelésünk célja, hogy a tanulók képesek legyenek felmérni saját egészségi 

állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. 

Iskoláink egészségnevelési tevékenységei magukba foglalják az egészségfejlesztés, 

egészségmegőrzés és egészségvédelem céljait, feladatait: 

 prevenció, egészség érték tudatosítása 

 életkorral járó bio - pszicho- szociofejlődés segítése; 

 kortárshatások, társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései; 

 egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) felismerése, 

alternatívamutatása; 

 drogprevenció; 

 egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiségfejlesztése; 

 

 

Intézményünk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai, területei: 

Az egészséges életmód, az életszemlélet és magatartás szempontjából lényeges területébe: 

az iskola pedagógiai rendszerébe, tanórai és tanórán kívüli tevékenységébe épül be 

(osztályfőnöki órák, hittanóra, természet és biológia óra, diákönkormányzat programok, 

családi vasárnap, szeretetvendégség): 

 

Lelki egészség: 

- egymásra épülő preventív szemléletkialakítása 

- tanulók testi, lelki, szellemi, szociális egészségének tudatos 

építése éljenek harmóniában önmagukkal, embertársaikkal és környezetükkel 

- a családi és kortárskapcsolatok fontossága: barátság, párkapcsolatok, szexualitás 

szerepe az egészségmegőrzésben. 

 

Egészséges életmód, táplálkozás, személyes higiéné: 

- önmagunk egészségi állapotának ismerete, önismerete fejlesztése 

- a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: helyes, nyugodt étkezésfontossága; 

- felismerjék a betegségeket előidéző tényezőket, ismerjék a gyógyulási folyamatot 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretetek elsajátítása, magabiztos gyakorlati 

alkalmazása, 

- szenvedélybetegségek ismerete: az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

internetfüggőség káros hatásai a szervezetre, 

- személyes higiénia és fogápolás fontossága. 

 

 

Mozgáskultúra fejlesztése: 

- helyes testtartás, a mozgáskialakítása, 

- az aktív életmód, a sport. 

 

Környezettel való harmóniára törekvés: 

- környezettudatos magatartás kialakítása, a természet szeretetén, településünk 

kulturális örökségén keresztül, 

- természethez való viszony, az egészséges környezetjelenősége, 
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- felelősségvállalás, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása, 

- idővel való gazdálkodás, tanulási környezetalakítása. 

 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magtartással, gondossággal, az 

intézmény szervezettségével: 

- tanulók egészségi állapotára való fokozott figyelem, 

- osztálytermek berendezésére az ergonómiai és egészségügyi szempontjának 

megfelelően, 

- rendszeres szellőztetés. 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

Diákjainknak életkori sajátosságukat figyelembe véve nyújtunk segítséget helyes 

magatartásformák elsajátításához. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a 

betegségek megőrzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli 

megélésére és harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Szülőkkel együtt 

feladatunk, felkészítjük diákjainkat az önálló felnőtt életre, hogy képesek legyenek helyes 

döntések meghozatalával kialakítani egészséges életvitelüket. 

 

a) Családi életre nevelés: 

- Emberi kapcsolatok, társas érintkezés szabályok megismertetésével kialakítani a 

diákjainkban a harmonikus családi életre nevelést. 

- Szeretetre, egymás megbecsülésére, tiszteletadásra nevelés mellett a segítőkészség 

fejlesztése. 

 

b) Önismereti nevelés: 

- Pozitív énkép kialakítása. 

- Testi-lelki tulajdonságok megismerése. 

- Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése, tolerancia, másság elfogadása 

- Helyes értékrend kialakítása értékek ismerete, az élet tisztelete, egészséges énkép 

kialakítása. 

- Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: hatékony 

kommunikációs eljárások, konfliktuskezelési módok. 

 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

 testnevelés órák; 

 játékos, iskolai sportkörfoglalkozásai; 

 

b) a helyi tantervben szereplő tartalmak, követelmények: 

 környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Életvitel, Hit és 

erkölcstan tantárgyak tananyagai; 

 

c) az első-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák, foglalkozások tanóráin  

feldolgozott ismeretek; 

d) Programok: 
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 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással, 

drogprevencióval foglalkozó projektnap (Egészségnap) szervezése az alsó és a felső 

tagozatos tanulók számára; 

 

e) Személyiségfejlesztése 

 Feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E program 

részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát: 

 

 önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása, 

 akaraterő fokozása 

 kudarctűrő képesség fejlesztése, 

 kapcsolatteremtési képesség fejlesztése, 

 az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, 

 az öltözködési szokások, az ízlés alakítása, 

 az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése. 

 

Fejlesztőmunka színtere szervezett tanórai és tanórán kívüli események, rendezvények, 

programok, ahol lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal való 

közös tevékenységére. 

 

 

f) egészségnevelést szolgáló tanórán kívülifoglalkozások: 

 

 szakkörök (pl.: elsősegélynyújtás, sportkörök); 

 minden félévben túrák, kirándulások szervezése; 

 minden tanévben félévében egészségnap, és - hét, szervezése, játékos vetélkedő az 

első- nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó 

ismeretekkel kapcsolatosan, bemutatók előadások szervezése, melyben kiemelt 

szerepet kap a drogprevenció; 

 

 

Intézményünkben tanító pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális-, illegális 

drogok fogyasztása mögött meghúzódó okokkal. Együtt kell működniük a tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A pubertás kortól kezdve egyre fontosabbá válik a kortárs csoport befolyása, amit a 

drogprevenciós munkában is fel tudunk használni (DÖK, kortárs segítők, lelkészek). 

 

 

3. Iskolai drogprevenció lehetséges színterei: 

 

- Tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák témafeldolgozása, 

foglalkozások, személyiségfejlesztő játékok, gyakorlatok; 

- Konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, 

esetelemzések, külső előadók, szakemberek bevonásával; 

- szabadidős foglalkozások, DÖK programok (sportprogramok, vetélkedők, versenyek, 

játékos programok, témával kapcsolatos filmvetítések); 

- szülői értekezletek (osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, külső előadó, pld. orvos, 

pszichológus, rendőrbevonásával); 

- esetmegbeszélések, tréningek pedagógusok, szülők számára 
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Munkaterv a 2022/2023- tanévre ÖKOISKOLA kritériumrendszere alapján 
 

Általános elvárások 

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása 

Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok körében 

Feladatok, tevékenységek intézmény-

egység 

határidő felelős 

Iskola mindennapos 

működése: 

általános és 

középiskolai 

intézmény-

egység 

folyamatos 
Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

Martin Gyöngyi általános 

iskolai intézményegység-

vezető 

 

Horváth Mária Alexandra 

középiskolai 

intézményegység-vezető 

Iskola rendezvényeinek, 

kirándulások környezetre 

gyakorolt hatása 

folyamatos 

ÖKO munkaterv készítése 2022. 

szeptember 1 
Ökomunkacsoport tagjai 

Iskola közvetlen 

környezetének és 

udvarának gondozása. 
Zöld növények ültetése. 

folyamatos 
Égerné Tamás Annamária 

főigazgató Iskola udvarának 

gondozása. 

Sportpályák- és udvarok 

karbantartása 

Madárbarát kert 

gondozása: madáretetők 

készítése, javítása, 
madáreleség készítése, 

pótlása. 

novembertől 
áprilisig 

folyamatos (az 

időjárásnak 

megfelelően) 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

Ökomunkacsoport 

Diákönkormányzat / 
MERD-Kör 

Iskola folyosóinak, 

termeinek dekorálása: 

- virágok 

- Kaán Károly Országos 

Természet- és 

Környezetismereti 

verseny plakátjai 

- ballagó osztályaink 

tablói, diákok rajzai 

folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

Martin Gyöngyi általános 

iskolai intézményegység-

vezető 

 

Horváth Mária Alexandra 

középiskolai 

intézményegység-vezető 

Osztálytermek 

dekorálása: nemzeti 

ünnepek, jeles napok, 

természet szeretete 

tükröződjön 
Civil szervezetekkel 

- Benkő Gyula 

 
folyamatos 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 
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Környezetvédelmi 

Oktatóközpont 

- Nimfea 

Természetvédelmi 

Egyesület 

Magyar Vöröskereszt 

helyi szervezete 

Martin Gyöngyi általános 

iskolai intézményegység-

vezető 

 

Horváth Mária Alexandra 

középiskolai 

intézményegység-vezető 

 

 

Tanulás – tanítás 

(tanórai és tanórán kívüli tevékenységek) 

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a 

fenntarthatóság pedagógiájának törekvésit, ezáltal formálódik a tanulók természet és 

környezet szemlélete. Az iskola minden tanévben szervez és 

kapcsolódik az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokhoz, akciókhoz. 

Feladatok tevékenységek intézményegység felelős 

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai: 

változatos pedagógiai módszerek és 

tanulásszervezési formák 

alkalmazása 

 

általános és középiskolai 

intézményegység 

 

 

 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

munkaközösség vezetők 

Kooperatív tanulásszervezési 

eljárás alkalmazása. 

tanmenetek: 2022. szeptember 16. 

Tanulók életkoruknak, képességeinek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal 

partneri viszonyban vesznek részt az oktatási tevékenység, megszervezésében, 

megvalósításában: 

szeptember 

Kaán Károly Természet- és 

Környezetismereti Verseny 

versenykiírás 

 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

dr. Krizsán Józsefné 

TEREMTÉSVÉDELMI TÉMAHÉT 

programjainak meghirdetése 

Éger Ádám 

hittan és ének 

munkaközösség vezető 

október 

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív 

választás lehetőségeit: 

TEREMTÉSVÉDELMI 

TÉMAHÉT: 

 TERMÉS- Teremtésvédelmi 

verseny 

 Teremtésvédelmi rajzpályázat  

kiállítás és eredményhirdetés 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

 

Éger Ádám 

hittan és ének 

munkaközösség 

Cihat Annamária 
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Less Nándor emléktúra- 

természet tanulmányozása a 

szabadban 

testnevelő tanárok 

Angyalavató: 

5. és 9. évfolyamos diákok 

beléptetése az iskolai diákéletbe 

középiskolai 

intézményegység 

Horváth Mária Alexandra 

intézményegység- vezető 

5-6. osztály, 9-10. 

évfolyam osztályfőnök 

november 

egészségnevelés tanórán kívüli tevékenységei 

egészségnevelési témahét: fogászat 

és testápolás 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

 

Martin Gyöngyi 

általános iskolai 

intézményegység vezető 

Horváth Mária Alexandra 

intézményegység- vezető 

Éger Ádám hittan - és ének 

munkaközösség 

Csató Szilvia, Gyarmati 

Ágnes 

DÖK segítő pedagógus 

egészségnap: 

tanítási nélküli témanap 

 

Advent jegyében 

 

Feladatok tevékenységek intézményegység felelős 

december 

Oktató-nevelő munkában helyet kap a helyi közösségi élethez kapcsolódó 

tevékenységek: 

Iskolai hagyományokhoz kötődő advent projekt 2022. November 28- december 21. 

karácsonyfa állítása 

- 

középiskolai 

intézményegység 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

 

szeretetvendégség 

5. osztály: Boldog-Láda 

Gabriella osztályfőnök 

 

Karácsonyi kupa 

Gulyás László 

testnevelés 

szeretetvendégség a nyugdíjas 

dolgozóknak 
5. osztály, Boldog-Láda 

Gabriella osztályfőnök 

 

adventi műsor Bíró Kálmánné 

Bakos Ilona Idősek Otthona lakói 

számára 

szeretetvendégség 

kollégiumi karácsony 
Kis Imre 

kollégiumi vezető 

január 

Iskolai hagyományokhoz kötődő programok: 
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Petőfi szobának megkoszorúzása 
általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

 

. 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 

Csató Szilvia, Gyarmati 

Ágnes 

DÖK segítő pedagógus 

humán munkaközösség 

Magyar Kultúra Napja 

Emlékkiállítás 

február 

farsang 5-8. évfolyam 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

Gyarmati Ágnes 

DÖK segítő pedagógus 

farsang 1-4. évfolyam 
általános iskolai 

intézményegység 

Csató Szilvia 

DÖK segítő pedagógus 

március 

iskolai hagyományokhoz kötődő 

programok : 

március 15-ei vetélkedő 

iskolai hagyományokhoz 

kötődő programok : 

március 15-ei vetélkedő 

iskolai hagyományokhoz 

kötődő programok : 

március 15-ei vetélkedő 

iskolai ünnepi istentisztelet március 

15- e alkalmából 

iskolai ünnepi 

istentisztelet március  

15- e alkalmából 

iskolai ünnepi istentisztelet 

március 15- e alkalmából 

április 

FENNTARTHATÓSÁGI  

TÉMAHÉT 

Föld napja: Mentsük meg a Földet 

Madarak és Fák napi rajzpályázat 

eredményhirdetés 

TE SZEDD 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

középiskolai 

intézményegység 

 

 

Cihat Annamária, 

reál munkaközösség 

 

Csató Szilvia, Gyarmati 

Ágnes 

DÖK segítő pedagógus 

egészségnap 

diáknap 

május-június 

Kaán Károly Országos Természet- 

és Környezetismereti Verseny döntő 
általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

Krizsán Józsefné 

versenyszervező 

Fekete Gáborné 

reál munkaközösség vezető 

Szeretethíd Éger Ádám 

hittan munkaközösség 

vezető 
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Feladatok tevékenységek intézményegység felelős 

 

Személyi feltételek, belső kapcsolatok: 

Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az 

egészséges életvitel és fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve 

Ökomunkacsoport működése, 

mely segíti az iskola környezeti 

nevelési tevékenységeit. 2016. 

április 27-től 

általános iskolai és középiskolai 

intézményegység 

 

 

Égerné Tamás 

Annamária 

főigazgató 

Diákok - DÖK hatékony bevonás a környezeti nevelési feladatok végrehajtásába - 

hulladékgyűjtés  

általános iskolai 

intézményegység 

 

 

Égerné Tamás 

Annamária 

főigazgató  

Csató Szilvia 

DÖK segítő pedagógus 

Erdős Ildikó 

gazdasági vezető 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola 

területé: műanyag, elem, veszélyes 

hulladék, üveg, papír 

általános iskolai és középiskolai 

intézményegység 

 

 

 

Társadalmi kapcsolatok: 

Kapcsolattarás a külhoni 

magyarokkal 

Aradi vértanúk napján koszorúzás-

Aradon 

középiskolai 

intézményegység 

. 

Égerné Tamás 

Annamária 

főigazgató 

testvériskolai kapcsolat ápolása 

(Kézdivásárhely) 

középiskolai 

intézményegység 

 

Fizikai környezet: 

Iskolaépületeink környékén a 

növényzet változatos és 

rendszeresen gondozott 

 

 

 

 

 

 

általános iskolai és 

középiskolai 

intézményegység 

 

 

 

Égerné Tamás 

Annamária 

főigazgató 

 

 

Iskolakönyvtárak folyamatosan 

bővítik a fenntarthatósággal 

kapcsolatos információhordozókat. 

Kerékpártárolókat folyamatosan 

karban tartjuk 

Tantermeket zöld növényekkel, 

diákjaink, tanáraink 

képzőművészeti alkotásaival, vmint 

az Országos Kaán Károly 

Természet és Környezetismereti 

versenyre készült plakátokkal 

tesszük hangulatossá. 
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Az iskola működtetése 

Törekszünk az iskolai hulladék 

csökkentésére  

 Szelektív hulladékgyűjtő 

edényekkel. biztosítjuk az 

iskolában keletkezett 

szemétcsökkenését. 

 Hulladékgyűjtés biztosítása a 

diákok számára. 
általános iskolai és középiskolai 

intézményegység 

Égerné Tamás 

Annamária 

főigazgató 

 

Erdős Ildikó 

gazdasági vezető 

 

Martin Gyöngyi 

általános iskolai 

intézményegység 

vezető 

Horváth Mária 

Alexandra középiskolai 

intézményegység vezető 

Környezetkímélő anyagok 

használata 

Helyes fogyasztási szokások 

kialakítása- iskola büfé. 

Nyílászárók cseréje megtörtént. 

Parabola rendszerű napkollektor 

működtetése. 2015-től folyamatos 



Sportköri munkaterv 
 

A 2022/2023-as tanévben az iskolai sportkörei, sportfoglalkozásai: 

 Kosárlabda 

 Atlétika 

 Labdarúgás 

 Honvéd Kadét foglalkozás 

Helyszínek: 

Az iskola sportcsarnoka, tornaterme, konditerme, fitneszterme, és sportpályája, valamint 

egyéb külső helyszínek.  

 

 

Eseménynaptár 2022/2023-as tanév 

 

Lásd a 2. számú mellékletet (mindenkori aktuális iskolai ütemterv) 

 

A sportkörök és sportfoglalkozások kiemelet nevelési feladatai 

 

1. Sportolási és testmozgási lehetőség 

Az előzetes igényfelmérés alapján indítottuk ebben a tanévben a sportköri 

sportfoglalkozásokat, lehetőséget biztosítva minden tanulónak, hogy az 

órarendbe beépített heti 3 testnevelés óra mellett délutánonként a részükről 

kedvelt testmozgásnak hódoljanak. Sajnos az igényeik, és a felkínált 

lehetőségek, továbbá az órarend nem mindig a legtökéletesebb, a kiválasztott 

foglalkozásra, ezért igyekszünk a tanulóknak több lehetőséget biztosítani. 

2. Egészséges életmódra nevelés 

Fontosnak tartjuk a rendszeres tanórán kívüli testmozgást. Alakuljon ki az 

igényük a sportolásra, a mozgásra, a szabadidő hasznos, élvezetés eltöltésére, 

az egészséges életmód iránt. Váljon szokássá és belső indíttatásból adódjon 

számukra a sport illetve a közösséghez tartozás. 

 

3. Személyiség és közösségfejlesztés 

Oktatómunkánk célja, hogy erősödjön a személyiségük, kötelességtudatuk, 

egymásért való felelősség vállalásuk, küzdőszellemük a választott tevékenység 

iránt, továbbá a társai és az iskola iránt. 

 

4. Önismeret, akaraterő fejlesztése 

Képességeikhez mérten a fejlődést ismerjék fel a siker zálogjaként. Fontosnak 

tartjuk, hogy a kialakuljon az egészséges versenyszellem, küzdeni tudás-

akarás, tudják értékelni önmaguk teljesítményét és az ellenfelét is. Tanulják 

meg elviselni a kudarcot, tudjanak örülni a győzelemnek. 

 

5. Szabadidő hasznos eltöltése 

Célunk, hogy minél több tanuló vegyen részt sportkörökön, 

sportrendezvényeken. Legyenek csapattagok és képviseljék iskolánkat az 
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iskolák közötti bajnokságokon. Alakuljon ki igény az önképzésre, saját 

teljesítmény túlszárnyalására. 

Lényegesnek tartjuk a város sportéletében való aktív részvételt. Iskolánk hírnevének 

öregbítését városi, körzeti, megyei és országos szinten egyaránt. 

 

Kiemelt szakmai feladatok: 

 Biztosítani a tanulóknak a mindennapos sportolási lehetőségeket. 

 Minél több tanulót bevonni a tanórán kívüli sporttevékenységbe, ezzel elősegíteni a 

szabadidő hasznos és örömteli eltöltését. 

 Biztosítani az úszó foglalkozásokat 

 Tehetségek felkarolása, versenyeztetése, esetleg sportegyesület felé továbbítása 

 Iskolánk hírnevének öregbítése 

 

Sportköri foglalkozások leírása 
Atlétika: Az ide járó sportolók rendszeresen versenyeznek a diákolimpiai, református iskolai 

bajnokságban, továbbá a szakszövetségi versenyeken. Célunk, hogy évről évre jobb 

teljesítményt, eredményt érjenek el a diákok a versenyeken. A különböző korosztályokkal 

különböző (játékos, sportág és életkor specifikus) formában tartott foglalkozások. 

Labdarúgás: Mint az egyik legnépszerűbb sportág, itt is több csoportban tartjuk a 

foglalkozásokat. Van külön lányoknak, fiúknak, és kollégistáknak. Az iskola csapata (akár 

lány, akár fiú) rendre bejutnak a diákolimpia megyei döntőjére. Illetve a lányok már az 

országos döntőt is megjárták. Ami nagyon tetszett nekik, és arra kérték a testnevelőt, hogy az 

idei tanévben rendszerese tartson neki felkészítő foglalkozást. Aminek mind a tanár, mind az 

iskola örömmel állt elé. Ezért ezek a foglalkozások sportágra jellemző edzésformákkal telnek. 

Kosárlabda: Iskolánk rendszeresen tart kosárlabda tornákat a városi diákok részére. Cél a 

gyerekek játékigényének kielégítése. A tanulók évek óta részt vesznek diákolimpiai és 

szakszövetségi versenyeken, tornákon. A cél, hogy az amatőr kosárlabda versenyeken jól 

szerepeljenek, és az edzések által még több technikai-taktikai elemet elsajátítsanak. 

Az iskola tagja a diáksportnak, a kézilabda szövetséggel van együttműködési 

megállapodásunk. Minden évben Mi rendezzük a református iskolák országos teremlabdarúgó 

– kosárlabda – kézilabda- úszás bajnokságot. Ahol a gyerekek évről évre nagyon szép 

sikereket érnek el. 

 

 

 

                Karsai András 

     testnevelés részmunkaközösség-vezető, 

       DSE titkár 
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Iskolaegészségügyi ellátás munkaterve 
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Egészségfejlesztési programterv 
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ÓVODAI MUNKATERV 

2022/2023. nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

100 
 

  



 

101 
 

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,  

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól." 

Péld 22,6 

1.Helyzetelemzés 
      

1.1. Működési adatok 

 

 A 2022-2023. nevelési évben továbbra is 3 csoporttal működik óvodánk. 

 az óvodával jogviszonyban álló gyermekek száma szeptember 1-jén 65 fő, 

hozzájuk előzetes jelentkezés alapján év közben érkezik még 10 fő, így összesen 

75 fő. 

 

1.2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 

 

 Alkalmazotti létszámunk: 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 fő félállású pedagógiai 

asszisztens, 1 fő félállású óvónő – fejlesztő pedagógus és egy konyhai dolgozó, így 

összesen 12 fő alkotja az óvodai alkalmazotti közösséget a 2022-2023-mas nevelési 

évben. 

 Intézményünkben valamennyi alkalmazott rendelkezik a munkakörére előírt 

szakképzettséggel.  

 

1.2.1. Csoportbeosztás 

A Református Óvoda Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek 

szervezését és -(az egész óvodai életet magában foglaló)-, vezetését kötelező órában (heti 

32óra) kell letölteni a csoportokban. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a 

gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell 

fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést 

előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való 

részvétel, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el számukra. 

 

1.2.2 Az óvoda dolgozóinak munkarendje: (1. sz. Melléklet) 

Az óvónők továbbra is heti váltásban délelőttös, vagy délutános műszakban dolgoznak, a 

dajkák háromhetente délelőttös, köztes, és délutános műszak keretében látják el feladataikat, a 

konyhai dolgozó 6-1430-ig dolgozik intézményünkben. 

 

Csoport neve Csoport létszáma Óvodapedagógusok Dajka 

Napsugár  25 fő Rojkó Judit 

Aranyné Székely Gyöngyi 

Angyalné 

Bereczki Katalin 

Hajnalcsillag 25 fő Barna Istvánné  

Nádházi Károlyné 

Patkósné Csala 

Csilla 

Szivárvány 25 fő  Hodálik Brigitta 

Skultéti Éva 

Bátori Imréné 
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1.2.3. Munkaidő beosztás 

 A munkaidő beosztást az óvodai munkaközösség - vezető készíti el és a főigazgató 

jóváhagyásával lép életbe 2022. szeptember 01-jétől. 

 Valamennyi dolgozó a munkarend szerinti időben dolgozik, ettől eltérően, kivételes 

esetben, esetenként az intézmény elhagyása a főigazgató engedélyével lehetséges. 

 

1.2.4. A munka szervezése 

 A feladatokat minden alkalmazottnak a jelen munkatervben meghatározottak 

figyelembe vételével kell elvégezni. 

 Az alkalmazottak munkáját továbbra is a havi jelenléti ív alapján követjük nyomon. 

 A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése a 

munkaközösség-vezető feladata. 

 A munkaidő beosztásokat a vezetői irodában, a nevelői szobában és a 

csoportszobákban is elhelyezzük. 

 

1.3. Tárgyi feltételek  

 

Megvalósultak 

 A belső felújítási munkálatok részben megtörténtek, a Napsugár csoport, mosdó és 

öltöző meszelésével. 

 Óvodai játszótér fejlesztése 

 

2. Az intézmény működésének rendje 
 

2.1. Csoportösszetétel a 2022-2023-as nevelési évben 

 

  

Csoport neve Tanköteles 

gyermekek 

 

(2023. 08. 

31-ig a 6. 

évet betöltik) 

Középső csopor-

tos korúak 

 

(2023. 08. 31-ig 

az 5. életévüket 

betöltik) 

Óvodai 

nevelésben 

részvételre 

kötelezett 

gyermekek 

(2023. 08. 31-ig 

az 4. életévüket 

betöltik) 

Kiscsoporto

s korúak 

(2023. 08. 

31-ig a 3. 

életévüket 

betöltik)  

 

Összesen 

Napsugár 8 fő 4 fő 10 fő 3 fő 25 fő 

Hajnalcsillag 7 fő 6 fő 9 fő 3 fő 25 fő 

Szivárvány 13 fő 5 fő 3 fő 4 fő 25 fő 

Mindössz: 28 fő 15 fő 22 fő 10 fő 75 fő 
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2.2. Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben és a csoportokban a 2022-

2023. nevelési évben: 

 Felvételi előjegyzési napló vezetése. 

 Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel). 

 Éves munkaterv elkészítése. 

 Óvodai napirendek elkészítése. 

 Óvodai heti rendek elkészítése. 

 Óvodai törzskönyv vezetése. 

 „Igy Tedd Rá”,,Decathlon sport,  Boldog Óvoda, Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda 

éves terveinek elkészítése. 

 Felvételi - és mulasztási naplók vezetése. 

 Óvodai csoportnaplók vezetése. 

 Gyermekfejlődésének nyomon követése, értékelések dokumentációja. 

 Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi megbeszélés, stb.) 

 Esetleges gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása. 

 Esetleges gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek. 

 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása. 

 Nevelési év félévi, év végi beszámolója. 

 Iktatások. 

 Intézményi levelezés. 

 

2.3. A nevelési év rendje 

A nevelési év 2022. szeptember 01. – 2023. augusztus 31-ig tart. 

 

2.3.1.Nyári zárás tervezett időpontja: 

A nyári zárás időpontja korábbi gyakorlatunknak megfelelően július utolsó hete, augusztus 

első két hete (3hét), vagy július utolsó két hete, augusztus első hete (3hét). 

 

A nyári zárás konkrét időpontja 2023. február 15-ig az óvoda faliújságján kihelyezésre 

kerül. 

 

2.3.2.Nevelés nélküli munkanapok: 

Kettő-félévente egy-egy (november-április) -, nevelés nélküli munkanapot tervezünk erre az 

évre, a téma majd a nevelőtestület döntése alapján kerül kiválasztásra. 

Csoportösszevonást alkalmazunk a nyári időszakban, valamint az iskolai őszi, téli, tavaszi 

szünetek ideje alatt, amennyiben a gyermeklétszám olyan mértékben csökken, hogy azt 

szükségessé teszi, illetve szükség szerint a nevelés nélküli munkanapokon. Az összevonás 

feltétele, hogy az összevont csoport létszáma a 30 főt lehetőleg ne haladja meg. Eltérő az 

óvodai munkarend, a gyerekek fogadásának a rendje abban az esetben is, ha a nemzeti 

ünnepek, illetve más ok miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is 

eltérően alakul. A gazdaságos üzemelés érdekében előzetes felmérés alapján döntünk arról, 

hogy óvodánk üzemeltetése szükséges - e. Erről a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatjuk. 
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2.3.3.Az óvoda nyitva tartása: 6. 30-17. 00-ig 

 

2.3.4.A foglalkozások rendje 

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása, az óvodával való ismerkedés 2022. 

augusztus 22-től folyamatosan és fokozatosan történik, óvodába történő felvételük ideje 

szeptember 1-je. A játékba integrált tanulási tevékenységeket, készség és 

képességfejlesztő foglalkozásokat, minden csoportban 2022. szeptember 15-étől, 2023. 

május 31-ig tartjuk. Szeptember 15-éig a szabad játék dominanciájának biztosításával a 

csoportokba járó gyermekek közösséggé formálódását segítjük elő.  

A nyári hónapok alatt változatos szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek 2023. 

08. 31-ig, amit mindenkor a „Nyári Terv” dokumentumunk tartalmaz. 

 

2.3.5.Az óvoda napirendje 

A napirendet ebben az évben is úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben 

meghatározottak szerint –gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, 

ill. hazavihetik. A szülők délutáni igényeik szerint folyamatosan vihetik haza gyermekeiket. 

 

A szülők írásbeli nyilatkozatát  továbbra is be kell szerezni 

 minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. 

közösen tervezett kirándulások stb. 

 ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka 

dokumentálásához, csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó 

felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján 

megjelenhetnek-e? 

 

2.4. Szakmai csoportok, külön szolgáltatások, külső megbízatások 

 

Óvodai munkaközösségünk külön kis szakmai csoportokban szervezi meg programjait. A 

szakmai csoportoknak külön vezetői vannak, akik az adott feladat megszervezéséért, 

koordinálásáért felelősek, 

 

Szakmai csoport Vezetője Határidő 

„Mesevarázs” - dramatikus játékokat 

előadó 

 csoport (óvodai szintű) 

Nádházi Károlyné 2022. szeptember 30. 

2023. január 23. 

„Boldog Óvoda” –(óvodai szintű 

„mentálhigiénés” nevelés) 

Aranyné Székely 

Gyöngyi 

2022/2023. nevelési év 

havonta 

Ingyenes külön szolgáltatások Vezetője Határidő 

„Így Tedd Rá” – népi dalos játékok, 

gyermektánc 

Rojkó Judit Kéthetente 

„Sportmanó”- öt labdajáték 

megismertetése a Decathlonos pályázat 

eszközeivel 

Barna Istvánné Kéthetente 
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Külső megbízatások Megbízott neve 

 

Feladata 

Logopédia Bíró Imréné Beszédhibás 

gyermekekkel 

foglalkozás heti 

rendszerességgel. 

 

3. A nevelési év kiemelt feladata 
 

Legfontosabb feladatuk továbbra is a gyermekek gondozása, a fejlődéshez és fejlesztéshez 

szükséges egészséges, szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó légkör megteremtése, a tevékeny 

tapasztalatszerzés biztosítása. 

Ebben a nevelési évben 

 a környezetvédelem, környezettudatos nevelés hangsúlyos feladatai mellett, 

 a magyar kulturális értékek, néphagyományok átörökítését, a hazafias érzések 

alapozását, kortárs művészetek megismerését tűztük ki kiemelt feladatunkként. 

Célunk:a művészeti nevelés kiszélesítése, népszerűsítése; irodalmi, zenei értékközvetítés, 

érzelmi intelligencia fejlesztése; a keresztény értékek hangsúlyozása; a hagyományok 

átörökítése; kortárs művészetek megismerése; kulturális intézményeinkkel való 

együttműködés erősítése; gyermekeink kötődésének, szeretetének erősítése városukhoz, 

hazájukhoz. 

Mindezekért ugyan óvodánk megalakulása óta elkötelezettek vagyunk, de a tavalyi évben a 

„Kincses Kultúróvoda” pályázaton nyert 1.300000 Ft segítségével még optimálisabb 

lehetőségünk nyílt a színvonalasabb megvalósításra. A pályázat segítségével megvalósuló 

közös élményekkel, értékközvetítéssel sokat tehettünk gyermekink jövőéért. A „Kincses 

Kultúróvodai” éves tervünkbe óvodásaink érdeklődésére, képességeire, tehetségére és 

fantáziájára alapozva, olyan programokat állítottunk össze, amelyek városunk hagyományaira 

épülnek, gyermekeink mindennapi életét színesítik, gazdagítják majd. Hagyományaink 

megőrzését, jellegzetes túri népdalok, népi játékok, szüreti játékok, citerazene, szövés, fonás 

(híres túri szőnyegek), óvodai nevelésünkbe való beépítésével valósítottuk meg. Programjaink 

megvalósítását a Túri Fazekas Múzeumra, a Kézműves Házra, a Zeneiskolára, a Városi 

Könyvtárra, a Közösségi Házra, a Túri Kamrára, Patkós Erika, Elek Tímea népi 

iparművészekre, Csider Sándor költőre, az idősek hagyományőrző énekkarára, és más 

városokban fellelhető kulturális értékek megismerésére alapoztuk.  

A kialakított jó kapcsolatokat a pályázat végeztével is ápoljuk, lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk gyermekeinket ebben a nevelési évben is számos élményben részesíteni. 
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4. Belső ellenőrzés 
 

 

4.9. Belső ellenőrzési terv (a korábbi gyakorlatunknak megfelelően) 

 

Pedagógus Feladat Időpont 

Aranyné Székely Gyöngyi 

 

Pedagógus önértékelés 2022. november 

Hodálik Brigitta 

 

Pedagógus önértékelés 2023. március 

 

4.10. Egyéb ellenőrzési terv (a korábbi gyakorlatunknak megfelelően) 

 

Időpont Érintettek Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzést 

végzi 

2022. 

Szeptember 

Óvodapedagógusok Az új nevelési év előkészítése, 

gyermekek fogadása. Beszoktatás. 

Csoport dokumentációk vezetése. Szülői 

értekezlet. 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

Dajkák Az óvodapedagógusokkal való 

együttműködés, beszoktatás elősegítése. 

Takarítás minősége. 

Október Óvodapedagógusok A nevelési év indítása, beszoktatás, 

visszaszoktatás folyamatossága. A 

gyermeki tevékenységek feltételeinek 

biztosítása a csoportokban.  

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

Dajkák Általános rend és tisztaság. Munkaidő 

nyilvántartás vezetése. 

 

November Óvodapedagógusok Dokumentációk pontos és időszerű 

vezetése. Foglakozások, havi tervezések 

ellenőrzése. 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

Dajkák A nevelőmunka segítése. Higiéniai 

szabályok betartása. 

December Óvodapedagógusok Óvodát érintő feladatvégzés 

összehangolása. Ünnepre készülődés. 

Kiemelt feladataink első félévi 

megvalósulása. 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

Dajkák Óvodát érintő feladatvégzés 

összehangolása. 

2023. Január Óvodapedagógusok Szülői értekezletek. Iskolaérettség 

dokumentációi.  

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető Dajkák Takarítás.  

Február Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Óvodát érintő feladatvégzés 

összehangolása. Farsangra készülődés. 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

Március Óvodapedagógusok A nevelési gyakorlat és a Pedagógiai Főigazgató, 
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Program összhangja. 

Dokumentációk.  

Mk. köz. 

vezető 

Dajkák A HACCP szabályainak alkalmazása, 

betartása. 

Április Óvodapedagógusok Környezettudatos nevelés minősége. Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 
Dajkák Munkakörrel összefüggő belső utasítások 

betartása. 

Május Óvodapedagógusok Szülőkkel való kapcsolattartás 

minősége, hatékonysága. Ünnepélyek 

előkészítése, lebonyolítása. 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető. 

Dajkák Munkafegyelem alakulása. 

Június Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

Óvodát érintő feladatvégzés 

összehangolása. Évzáróra készülődés. 

Kiemelt feladataink megvalósulása 

Főigazgató, 

Mk. köz. 

vezető 

 

4.3. Vezetői eseményterv  

 

Feladat  

 

 

Felelős  Határidő  

Éves pedagógiai munkaterv elkészítése 

 

Főigazgató 

 

2023.08.30. 

Csoport- és mulasztási naplók megnyitása, 

Törzskönyv megnyitása 

Főigazgató 

 

2022.09.01.-2022.09.15 

Statisztikai jelentéshez adatok gyűjtése 

 

Mk-vezető 2022.09.30. 

Statisztikai jelentés elkészítése 

 

Mk. vezető 2022.10.15. 

Szülői értekezletek az óvodában Mk. vezető 2022.09.17-ig 

2023.01.30.-ig 

2023.05.31.-ig 

A megsegítést igénylő, vagy tankötelesség 

teljesítésben bizonytalanul megítélhető 

gyermekek vizsgálatának jelentése Nevelési 

Tanácsadói és Szakértői vizsgálatra 

Főigazgató 

 

2023.01.15-éig 

Szükség szerint  

2022. 09. 30. 

Féléves értékelés elkészítése 

 

Főigazgató 

 

2023.01.25. 

Félévet záró alkalmazotti értekezlet 

 

Főigazgató 

 

2023.01.30. 

Szabadságolási tervek elkészítése 

 

Mk. vezető 2023.02.15. 

Nyári nyitva tartás elkészítése, kihelyezése 

a szülők felé 

Főigazgató 

 

2023.02.15. 

Beiratkozás  

 

 

Főigazgató 

Mk. vezető 

 

2023.04.20-21.  
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Nevelési év értékelés elkészítése 

 

Főigazgató 

 

2023.06.15. 

Nevelési évet záró alkalmazotti értekezlet  Főigazgató 

 

2023.08.29. 

 

 

5. Eseménynaptár (éves ütemterv) 
 

Ebben a nevelési évben is a már ismert négy fő irányvonal határozza meg programjaink, 

ünnepeink tervezését, kiegészülve a kiemelt feladataink megvalósításával: 

Mindezek alapján és az óvoda zavartalan működését is figyelembe véve az alábbi 

programokat terveztük a 2022/2023. nevelési évre: 

 

A program időpontja Program  Felelős Részt vevők 

Hónap   Nap 

2022. 

Szeptember 

14. 1. Szülői értekezlet Barna Istvánné, 

óvodapedagógusok 

Szülők, 

nevelőközösség 

30.  Magyar népmese napja 

alkalmából (A 

nevelőtestület dramatikus 

játéka) 

Nádházi Károlyné 

 

Gyermekek, 

nevelőközösség 

Október 4. Állatok világnapja – 

élményszerű tevékenységek 

Aranyné Székely 

Gyöngyi 

Gyermekek, 

nevelőközösség 

November  

11.  

 

(16.00-

18.00-

ig) 

Márton nap 

Lampionok készítése, 

felvonultatása. 

1.Kézműves délután 

(16.00-tól közös 

barkácsolás, majd 

felvonulás, tűzgyújtás a 

szülőkkel, végül libazsíros 

kenyér fogyasztása) 

Barna Istvánné, 

Óvodapedagógusok 

Szülők, gyerekek, 

nevelőközösség 

 23.  Adventi - karácsonyváró 

kézműves programok 

2. Kézműves délután 

(koszorú, ajtódísz, 

karácsony díszek stb. 

készítése) adventi 

gyertyagyújtás a szülőkkel. 

Rojkó Judit szülők, gyerekek, 

nevelőközösség 
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December 6.  Mikulásvárás énekkel, 

verssel Karácsonyfa - 

állítás az előtérbe 

Barna Istvánné  gyermekek, 

nevelőközösség 

 

13-14-

15. 

(16.00-

17.00-

ig 

Karácsonyváró tea - 

délután énekkel, versekkel, 

gyertyagyújtással. 

Barna Istvánné, 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, 

nevelőközösség 

18. Nagycsoportosok 

karácsonyi műsora a 

templomban 

Hodálik Brigitta, 

Skultéti Éva 

Óvodapedagógusok 

 

2023. Január 

 

 

első 

hete 

„ Ugri - bugri”- (játékos, 

sport délelőtt az óvodai 

tornaszobában) 

Aranyné Székely 

Gyöngyi, 

óvodapedagógusok 

gyermekek, 

nevelőközösség 

 

23. A Magyar Kultúra napja 

alkalmából a 

nevelőtestület dramatikus 

játéka 

Nádházi Károlyné gyermekek, 

nevelőközösség 

28-ig Szülők tájékoztatása a 

tanköteles gyermekek 

fejlődéséről, a DIFER 

mérés eredményéről 

Óvodapedagógusok szülők, 

óvodapedagógusok 

Február  

január

31-

február 

2. 

2. Szülői értekezlet Barna Istvánné, 

óvodapedagógusok 

szülők, 

óvodapedagógusok 

9. Farsang – 3. 

újrahasznosító kézműves 

délután a szülőkkel  

Nádházi Károlyné 

óvodapedagógusok 

szülők, 

óvodapedagógusok 

16. Farsang - Egészségnap Óvodapedagógusok 

dajkák 

gyermekek, 

nevelőközösség 

17. Farsang a csoportokban – 

jelmezes felvonulás 

Óvodapedagógusok gyermekek, 

nevelőközösség 

Március 

 

14. Március 15. 

megünneplése, séta a 

Petőfi szoborhoz 

Barna Istvánné gyermekek, 

nevelőközösség 

22.  A víz világnapja (vizes 

játékok, programok)  

Barna Istvánné gyermekek, 

nevelőközösség 

29. Húsvétváró 

3. Kézműves délután 

(újrahasznosítás a 

szülőkkel) 

Hodálik Brigitta Szülők, gyerekek, 

nevelőközösség 
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Április 

 

17-21. Refi ovis napok 

kirándulások, sportnap 

Rojkó Judit, Barna 

Istvánné, óvónők 

gyermekek, szülők, 

nevelőközösség 

20-21. Óvodai beíratás Főigazgató,  

Barna Istvánné 

szülők, főigazgató, 

mk. vez. 

21. Föld napja („Egy 

gyermek-egy palánta”) 

Skultéti Éva gyermekek, 

nevelőközösség 

Május 3.-4.-5. Anyák napja –a 

tornaszobában 

(csoportonként) 

Hodálik Brigitta, 

Skultéti Éva 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, szülők, 

nevelőközösség 

     10.  Madarak - Fák napja 

(színes program, séta, 

madarak megfigyelése) 

Aranyné Székely 

Gyöngyi 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, 

nevelőközösség  

16-17-

18.. 

3. Szülői értekezlet a 

csoportokban. 

Barna Istvánné 

Óvodapedagógusok 

szülők, 

nevelőközösség 

26. 

 

 

Gyermeknap 

( palacsintázó 

gyermeknap, színes 

programok) 

Óvodapedagógusok

, dajkák 

gyermekek, szülők, 

nagyszülők, 

nevelőközösség 

Június 5. Környezetvédelmi 

világnap alkalmából 

Közös séta a Berettyó 

parton, szemét- gyűjtés) 

Barna Istvánné 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, 

nevelőközösség 

7.-8.-9.  Évzárók–(csoportonként) Barna Istvánné 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, szülők, 

nevelőközösség 

 

 

6. Záradék 
 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 31. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

Mezőtúr, 2022. szeptember 1.        

                 

Készítette:     Égerné Tamás Annamária  

főigazgató 
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7. Mellékletek 
 

 

 

 

 Boldogságóra program éves munkaterve 

 Madárbarát óvoda éves munkaterve 

 Zöld óvoda program éves munkaterve 

 Decathlon program éves munkaterve 

 „Így tedd rá!” program éves munkaterve 
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Boldogságóra program 

2022/2023. éves munkaterve 

 

SZEPTEMBER 

Téma: A hála gyakorlása 

Foglalkozás menete:  

1. Bemelegítő gyakorlat (relaxáció) 

„Irkafirka” 

2. Téma levezetése játékkal (Mf. 3. oldal feladata) 

3. Téma feldolgozása beszélgetéssel/interaktív játékkal (munkafüzet feladatlap) 

Meséhez kapcsolódó kérdések, 

4. Kézműves foglalkozás: hálakéz vagy hálakő készítése 

5. Boldogvárra jelet feltenni 

 

 

OKTÓBER 

 

Téma: Az optimizmus gyakorlása 

 

Foglalkozás menete: 

 

1. Bemelegítő gyakorlat 

„Körbe-körbe karikába” 

2. Téma levezetése játékkal (munkafüzet feladatlappal) 

Szomorú Szilárd és Boldog Blanka játék 

Tükörjáték 

3. Téma feldolgozása beszélgetéssel / interaktív játékkal (munkafüzet feladattal) 

Meséhez kapcsolódó kérdések,  

4. Kézműves foglalkozás: varázsszemüveg készítése 

5. Boldogvárra jelet feltenni 

 

 

NOVEMBER 

 

Téma: Társas kapcsolatok ápolása 

 

Foglalkozás menete: 

 

1. „Napcsalogató” 

2. Mf. 17. oldal Barátság virág rajzolása 

„Kis barátom, hogy vagy?” 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések,  

4. Kézműves foglalkozás: barátság karkötő készítése 

5. Boldogvárra jelet feltenni 
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DECEMBER 

 

Téma: Boldogító jó cselekedetek 

 

Foglalkozás menete:  

 

1. „Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok” 

2. Mf. 26., 31. oldal 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések / A „jószívű” cím elnyerése 

4. Kézműves foglalkozás: Angyalkák készítése 

5. Boldogvárra jelet feltenni 

 

 

JANUÁR                                  

Téma: Célok kitűzése és elérése 

Foglalkozás menete:             

1. „Tüdőtakarítás” 

2. Célba dobás, Mf. 38. oldal 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések 

4. Boldogságvár puzzle 

5. Boldogvárra jelet feltenni 

                                                                         

 

FEBRUÁR 

                          

Téma: Megküzdési stratégiák 

 

Foglalkozás menete:  

1. „Medve vagyok és cammogok” 

2. Érzelmek kifejezése, Mf. 44. oldal 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések 

„Hajótörés”, Mf. 46. oldal 

4. Boldogvárra jelet feltenni 

                                                                                                                                                                         

 

MÁRCIUS 

Téma: Apró örömök élvezete 

Foglalkozás menete:  

1. „Repül a madár, szárnyalva száll, mert szabad madár” 

2. Örömleltár 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések 

4. Kézműves foglalkozás: „Örömke” készítése 

5. Mf. 51-52-53. oldal 

6. Boldogvárra jelet feltenni 

ÁPRILIS 

 

Téma: A megbocsátás gyakorlása 
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Foglalkozás menete:  

 

1. Arcizomlazítás játékosan 

2. Mf. 56. oldal  színező              

3. Meséhez kapcsolódó kérdések /varázsszőnyeg 

Ho’oponopono –interaktív játék 

4. Boldogvárra jelet feltenni 

       

 

MÁJUS 

 

Téma: Testmozgás 

 

Foglalkozás menete: 

 

1. „Malomkörzés” 

2. „Mondókára mozogjunk” (192. oldal) 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések/ lufi a magasban! 

Mf. 66. oldal Találd meg!           

4.   Boldogvárra jelet feltenni 

    

 

JÚNIUS 

 

Téma: Fenntartható boldogság 

 

Foglalkozás menete: 

1. „Hintaszék” 

2. Szeretetfolyosó (Mf. 75.oldal- Kösd össze a pontokat! 

3. Meséhez kapcsolódó kérdések / seprűtánc 

Mf. 72-73. oldal Boldogságfüzér színezése 

4. Boldogvárra jelet feltenni 

  



 

115 
 

Madárbarát Óvoda Programunk 

Éves ütemterve 

2022-2023 nevelési év 

 

Célunk: Váljanak a gyermekek az őket körülvevő élő és élettelen környezet ismerőivé. 

Ismerjék meg a környezetvédelem és ezen belül a madárvédelem alapjait. Váljanak 

környezetüket óvó-védő gyermekekké. 

 

Feladatunk:  

„Nem felemellek, hogy a vendégem legyél, hanem lehajolok hozzád, hogy vendéged 

lehessek!”, elvet követjük. 

 a természeti környezet fontosságának felismertetése, megszerettetése, megóvása, 

védelme, 

 folyamatosan végzett madárvédelmi munka (etetés, itatás), 

 fészkelő-, búvó- és táplálkozó helyek biztosítása (változatos óvodakert, zöld környezet 

fenntartása), 

 odúk, itatók, etetők közös kihelyezése, ellenőrzése, feltöltése, az ide érkező 

madárvilág megfigyelése, 

  a gyermekek, és általuk a szülők inspirálása a változatos madárvilág megismerésére, 

felfedezésére, képek gyűjtésére, és kirándulások megtételére, 

 a gyerekek, szülők ösztönzése arra, hogy állatkerti séta alkalmával ismerkedjenek 

olyan madarakkal, melyek a közvetlen környezetükben nem találhatóak, 

 képzett madarász által vezetett madárovi program biztosítása ebben az évben is, 

 az óvoda belső terében is megjelenő madárvédelem szemléletét tükröződő díszítések, 

ismeretterjesztő és szemléltető gyerek és felnőtt munkák. 

 

Az éves ütemterv az óvodapedagógusok feladatait fedi le, kifejezetten az egyes évszakokhoz 

kötődően, ezért ez is évről-évre hasonló.  

 

 

Amire oda kell figyelnünk az éves terv készítésénél: 

Ősz és tél  

 

 Minden évszakban megfigyeljük az óvoda közelében található védetté nyilvánított 

kormos szerkőt. A mellettünk folyó Berettyó környezete sok madárnak ad életteret. 

Egész év folyamán megfigyelhetjük a főcsatorna változatos madárvilágát. 

Közelünkben a séták során a gólyák, fecskék, és a baglyok életébe bepillantást 

nyerhetünk. 

 A madarak számára az ősz és a tél a költést követő nyugalmi időszak. Számos 

madarunk elvonul, más fajok viszont itthon maradnak, vagy hozzánk érkeznek telelni. 

  A hó és tartós hideg megérkezésével az etetés megkezdése, és az egész éves itatás 

folytatása.  

  A madárodúk kitakarítása, és felújítása illetve az új kihelyezése.(A természetes és 

mesterséges odúk nem csak a költési időszakban fontosak a madarak életében, ősszel 

és télen sok faj, éjszakázásra használja ezeket. ) 

Tavasz és nyár  
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 A hóolvadást követően abba kell hagyni a madáretetést, és az etetőket ki kell üríteni. 

 A költési időszakban ne etessünk, mert ez a cinegékre nézve kockázatos lehet. (Több 

megfigyelés is beszámol arról, hogy egyes széncinege párok az etetőben maradó 

napraforgóval etették az egyébként rovarevő fiókáikat, akik ezt nem tudván 

megemészteni, a gyomortól a nyelőcsőig felgyülemlő magoktól megfulladtak, 

elpusztultak.) 

 Az itatás egész évben, de különösen a nyári kánikulában fontos. Mindig friss vízről 

kell gondoskodni. Ilyenkor a madarak fürdésre is használják az itató tálakat.  

 

Feladat Amit szem előtt kell tartanunk 

Szeptember 

 

Madáritatók elhelyezése az udvaron, talajon 

és talajszint felett.  

 

 legegyszerűbb itató a műanyag virágalátét 

 mélysége ne legyen több 10 cm-nél 

 átmérője 30-40 cm körül legyen, így a 

madarak fürdeni is tudnak benne  

 ágat, követ tegyünk az itatótálcába 

Tiszta víz biztosítása az itatókban.  naponta cseréljük 

 meleg időben algátlanítsuk 

 télen naponta szedjük ki a jeget és töltsünk 

csap hideg vizet helyette  

Október 

A madarak és más fajok folyamatos, egész 

éves segítése, megfigyelése. 

Az udvar több pontjára saját készítésű 

darázsgarázs elhelyezése. 

Más fajok esetében: 

 a férgeknek, puhatestűeknek 

vegyszermentes környezet és párás 

avarszint biztosítása  

 ízeltlábúaknak virágzó fák és bokrok, 

egynyári virágok ültetése, darázsgarázs.  

 kétéltűeknek, árnyékos bokrok, dús 

aljnövényzet, természetes búvóhelyek 

meghagyása, béka garázs. 

 hüllőknek, féreg és rovar táplálék 

szükséges, gyíkvár (sziklakert) megléte. 

 emlősök: farakás és süngarázs 

November 

Az ősz és a tél nyugalmi időszakában sok faj 

el-vagy hozzánk vonul. A hozzánk vonulókról, 

itt maradókról gondoskodás, folyamatos 

megfigyelésük.  

 természetes búvóhelyek biztosítása 

 mesterséges madárodúk kihelyezése 

 itatás, madáreleség kihelyezése 

December 

A téli álmot alvó fajoknak természetes és 

mesterséges búvóhely biztosítása. 

 mesterséges búvóhelyek készítése 

Madáretetők (függő etetők, etetőtálcák, 

ablaketetők stb.) kihelyezése, madarak etetése, 

megfigyelése. 

Mikor etessünk? 

 a tartós fagyok beálltával, ezek 

megszűntéig 

 az első hó leesésétől, a hóolvadásig 

 ónos eső esetén  

                                           Január 

Madarak etetése, megfigyelése. Mivel etessünk? 

 olajos magvakkal (napraforgó, köles, muhar 
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stb.) 

 almával és főtt zöldségekkel 

 állati zsiradékkal (faggyú, sótlan(ított) 

szalonnával, cinkegolyóval. 

Mivel ne etessünk? 

 sózott, adalékokkal kezelt magvakkal, 

szalonnával 

 kenyérrel (bélgyulladást okoz) 

                                          Február 

Madarak etetése az időjárás függvényében, 

itatásuk, megfigyelésük  

 sok növény termése télen is táplálékot kínál 

a madaraknak  

                                          Március 

Természetes fészkelő-, táplálkozó- és 

búvóhelyek biztosítása. Az óvoda udvara felett 

átrepülő gólyák fészekjavítása, fészeképítő 

tevékenységeinek megfigyelése. 

 

 az örökzöldek télen is szélvédett éjszakázó 

helyet jelentenek a madaraknak 

                                            Április 

Természetes fészkelő-, táplálkozó- és 

búvóhelyek biztosítása 

 

 a tuják, fenyők több énekesmadárfaj 

kedvelt fészkelő helyei. 

                                             Május 

A tavasz és a nyár a szaporodás időszaka- már 

nem kell etetni. Itatás. 

 fészekanyag –csomók (moha, gyapjú, 

széna, kókuszrost stb. kihelyezése). 

 lepke és rovarbarát kerti megoldásokra 

figyelni. 

Madarak és fák napja: madarak bemutatása, 

röptetése 

madarak és fák képeiből puzzle játékot 

készítünk 

 Madarász meghívása az óvodába 

 Madarakkal ismerkedés 
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Zöld Óvoda Programunk 

Éves ütemterve 

2022-2023 nevelési év 
 

 

A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit az óvodai nevelőtestület tesz a 

fenntartható fejlődés megvalósulásáért. Célunk a Zöld Óvoda cím folyamatosságának 

biztosítása valamint az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése. Az Alapprogrammal összhangban, 

intézményünk pedagógiai programjában, az egészséges életmódra nevelés, a 

környezettudatos magatartásformálás és az értékmegóvás hangsúlyos szerepet kapott. 

Törekszünk arra, hogy a környezeti nevelés, a gondozás, a munka és más tevékenységek 

során a gyermek életre való felkészítése, a fenntarthatóság jegyében valósuljon meg. 

 

A Zöld Óvoda arculat alakításában célunk a 2022-2023  nevelési évben: 
 az óvodai környezeti és egészséges életmódra nevelés színvonala emelkedjék 

 a gyermekek és a felnőttek környezettudatos magatartása erősödjön 

 

A Zöld Óvoda arculat alakításában feladataink: 
 a Zöld Óvoda címmel kapcsolatos feladatok megvalósításának biztosítása,  

 a fenntarthatóság elveinek tudatosítása, beépítése, 

 a gyermekek és felnőttek érzékenyítése, 

 természet és az állatvilág közelségének elfogadása, 

 nyitottá válás a természet adta kincsek befogadására, 

 ismeret, tapasztalatszerzés, 

 az együttes tevékenységek során a gyermekek segítőkész, másokra odafigyelő, 

örömszerző, hagyományápoló, egészségtudatos attitűdjének, közösségi érzésének 

és érzelmi nyitottságának alakítása, erősítése, 

 a környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos 

alakítása, 

 a „zöld óvodai” tartalmak közvetítése a szülők felé 

 partneri kapcsolatok ápolása, bővítése, 

 a már elkezdett és jól bevált gyakorlatok folytatása fejlesztése, (szelektív 

hulladékgyűjtés, konyhakert gondozása, komposztálás, odúk, madáretetők, 

madáritatók kihelyezése, természetes anyagok használata, újrahasznosítás stb.), 

valamint ezek bővítése. 

Folyamatban van az óvodai tanösvény létrehozása, taposó ösvény kialakítása, fűszer és 

gyógynövények ültetése, telepítése, a beszerzett eszközök (nagyítok, távcsövek, 

mikroszkópok CD-k, könyvek, játékok és egyéb a gyermekek tapasztalat- és ismeretszerzését 

támogató eszközök) népszerűsítése a szemléletformálás és a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

Jeles környezetvédelmi és hagyományőrző napjaink változatlanul: 

 
 október 08. Állatok világnapja 

 október 10. Komposztálás napja 

 október 21. Földünkért világnap 

 november 11. Márton nap 
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 március 22. A víz világnapja 

 április 7. Az egészség világnapja 

 április 22. A Föld napja 

 május 10. A Madarak és Fák napja 

 május 22. A magyar természet napja 

 június 05. Környezetvédelmi világnap 

 

ZÖLD ÓVODA PROGRAMUNK ÉVES ÜTEMTERVE   

 
(Óvodai gyakorlatunknak, szokásainknak, hagyományainknak megfelelve évről-évre hasonló) 

 
Környezettudatos 

magatartással kapcsolatos 

események 

Élményközpontú 

tevékenység 

 

A környezet és a 

fenntartható fejlődés 

SZEPTEMBER 

Zöld tevékenységeink 

folyamatos dokumentálása. 

Zöld faliújság kialakítása. A 

gyermekek szem magasságában 

szemléltető képek, két helyen 

kihelyezve, folyamatosan 

aktualizálva. Az internetről 

letöltve, színesben nyomtatva. 

Az intézmény lakóinak 

tájékoztatása az aktuális zöld 

hírekről. 

A csoportszobákban  a 

természetsarok évszaknak 

megfelelő berendezése 

Zöldségek, gyümölcsök, 

termések, termények gyűjtése. 

Termésekből barkácsolás, 

érzékelős játékok. 

Szemléletformálás 

Ok-okozati összefüggések 

megláttatása. 

 

Alma szüretelés 

 

Almaszüret egy család udvarán. 

Az 

alma leszedése, préselése, 

alma lé kóstolás. 

Almakompót készítése. 

Egészséges életmódra nevelés. 

 

Nemzetközi egészségnap 

 

Kertünkből betakarítjuk a 

paradicsomot, a gyermekek 

otthonról 

is hoznak zöldséget, 

gyümölcsöt. Ebből kóstolót 

tartunk, gyümölcs- és 

zöldséglevet préselünk. 

Egészséges életmódra nevelés 

szülők bevonása, aktivizálása. 

 

OKTÓBER 

Állatok világnapja (okt.8.) Állatokkal való találkozás egy 

szülői háznál (Mesterszálláson, 

környező tanyákon). 

Ismerkedés az állatokkal, 

állatfajokkal, veszélyeztetett 

állatfajok. Állatok 

szeretetére nevelés. 

Komposztálás napja (okt.10.) 

 

A komposzt kibontása, fák, 

bokrok alá, 

veteményesbe hordása. 

Csoportokban kis komposztáló 

készítése PET palackból. 

Folyamatos tapasztalatszerzés. 

Értékes szerves anyagok 

hasznosítása talajtáplálás 

céljából. 

 

Földünkért Világnap 

(okt.21) 

 

Hulladékokból különböző 

eszközök, játékok készítése. 

Újrahasznosítással való 

ismerkedés, szülők bevonásával, 

aktivizálásával. 

A szelektív hulladékgyűjtés. Az óvodában lévő Megfigyelés. 
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Lomtalanítás az óvodában. hulladékgyűjtő szigetre 

folyamatos gyűjtés. Az 

összegyűjtött hulladék az 

óvodában található kukákban 

kerül elhelyezésre. 

Sziklakert, virágos kert 

rendezése. 

Betakarítás, gyomlálás, 

virágmagok begyűjtése 

Őszi munkák szükségessége, 

szerszámok helyes használata. 

Kirándulás a közeli parkba, és 

az őszi termések lelőhelyére. 

 

 

Minden évszakban 

ugyanannak a helynek a 

felkeresése. 

Gyűjtőmunka: makk, 

gesztenye, dió, egyéb őszi 

termések gyűjtése. 

Gesztenyeszüret. 

A természeti környezet 

élővilágának megfigyelése, 

változásainak összehasonlítása. 

 

 

NOVEMBER 

Látogatás a helyi termelői 

piacon vagy zöldségesnél. 

Vásárlás Környezettudatos vásárlás 

megismerése. 

Udvaron szervezett 

tevékenység. 

 

Az őszi táj szépségei. Az 

udvaron és kirándulás 

alkalmával gyűjtött természeti 

kincsek felhasználásával közös 

alkotás létrehozása. 

Természetre irányuló 

figyelem erősítése. 

 

Márton nap (nov.11.) Hagyományőrző, kézműves 

program. 

Hagyományok ápolása, szülők 

bevonásával, aktivizálásával  

DECEMBER 

Adventi ajándékkészítés.  Barkácsolás 

újrafelhasználható 

anyagokból 

Öko - szemlélet formálása 

 

Karácsonyi készülődés. 

 

Karácsonyi díszek 

természetes anyagokból. 

Mézeskalácssütés 

Az ünnep meghittsége, a 

közösen végzett tevékenység 

öröme. 

Madáretetés 

 

Madárkalács készítése, a 

madáretető folyamatos 

feltöltése. 

Öko - szemlélet alakítása, 

madárvédelem. 

 

JANUÁR 

Téli örömök Hógolyózás, csúszkálás, 

szánkózás, hóemberépítés. Hó 

festés növényi eredetű 

festékkel. Kísérletek. 

Természetvédelem. 

 

FEBRUÁR 

Kisebb kirándulások, séták az 

óvoda körül. 

A téli táj szépségeinek 

felfedezése. Nyomkeresés a 

hóban. 

Változások megfigyelése a 

természetben. 

 

MÁRCIUS 

Csíráztatás, hajtatás, 

rügyeztetés 

Virágmagok ültetése, 

aranyvessző stb. hajtatása. 

Öko-szemlélet formálása. 

Kerti munkák beindítása A talaj előkészítése, ültetés. Tavaszi munkák 

szükségessége. Kerti 

szerszámok funkciója, 

helyes használata. 

Víz világnapja (márc.22.) Látogatás a Berettyóhoz. 

Kísérletek vízzel. 

 

Az esővíz felfogásával az 

öntözés megoldása. 

A víz szerepe az életünkben. 

Takarékosság fontossága. 
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ÁPRILIS 

Kirándulások a közelbe. A tavaszi rügyfakadás 

megfigyelése. Vizsgálódások 

nagyítóval. „Bogárkereső” az 

előbújó bogarak megfigyelése 

nagyítóval. 

Természetvédelemre 

nevelés. 

Egészség Világnapja (ápr.7) Kincsünk az egészség: 

mozgás, egészséges ételek 

kóstolója, környezetünk 

tisztasága. 

Az egészség összetevőnek 

ismertetése, tudatosítása. 

 

Húsvétvárás Hagyományőrző, kézműves 

program. 

Hagyományok ápolása, szülők 

bevonásával, aktivizálásával  

Föld napja (ápr.22.) „Egy gyermek-egy palánta.” 

Palánták ültetése az udvaron. 

Szemétszedés az óvoda 

környékén, környezet szépítés. 

A Föld védelmére való 

figyelem felkeltése. 

 

Gyógynövény kert 

kialakítása 

 

A hely kialakítása, fűszer és 

gyógynövény palánták ültetése, 

folyamatos gondozása. 

A gyógynövények 

felhasználásának megismerése, 

szárítás, teafőzés. 

MÁJUS 

Gyógynövények, vadvirágok 

megfigyelése (bodzavirág, 

gyermekláncfű, kamilla..) 

Gyűjtés, szárítás, tea 

készítése. 

 

Gyógynövények felhasználásának 

lehetőségei. 

 

Madarak és fák napja 

(május 10.) 

 

Madarász bemutatója az 

óvodában, madarak 

megfigyelése. 

Öko - szemlélet formálása 

 

Magyar természet napja 

(május 22.) 

 

Helyi értékeink 

megismertetése, felkutatása 

Természetünk védelmére, 

szeretetére nevelés. 

 

„Refi-ovis” hét. 

Kirándulások távolabbra. 

Változatos programok az 

óvodában.  

Hagyományőrzés szülők 

bevonásával 

JÚNIUS 

Környezetvédelmi világnap 

(június 05.) 

 

Szelektív hulladék gyűjtése, 

elvitele a közeli 

gyűjtőszigetre. A Berettyó 

parton, kesztyűben 

hulladékok összegyűjtése, 

kukában való elhelyezése. 

Környezettudatos 

magatartásra nevelés. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságára felhívni a figyelmet. 

Egész évben folyamatosan: 

 Séták, kirándulások, élménygyűjtések minden évszakban. 

 Szelektív hulladékgyűjtés: papír, műanyag, növényi hulladék gyűjtőmunka, melybe a 

szülőket is bevonjuk. 

 Komposztáló rendeltetésszerű használata. 

 A kidobásra szánt dolgok folyamatos felhasználása: régiből újat. 

 Növény- és állatgondozás: csoportban lévő cserepes virágok, akváriumi halak 

             folyamatos gondozása. 

 Az óvoda udvarán található madarak figyelemmel kísérése: 

             madarak itatása egész évben, madáretetés télen. 
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Decathlon program éves munkaterve 

2022/2023. Nevelési év 
 

 

LABDARÚGÁS 

Foglalkozás ideje: 2022.10.29.-2022. 11. 22. 

Foglalkozás időtartama: 4x45 perc 

Tervezett létszám: alkalmanként15 fő 

Korosztály: középső, nagycsoport (5-6 évesek) 

Cél: Mozgásigény kielégítése, mozgás koordinációfejlesztés, labdabirtoklás, labdakontroll, 

sikerélmény biztosítása, láb és labda kapcsolatának kialakítása. 

Induló meghallgatása 2-3x, gyakorlás. 

I. Bevezető rész: (2-3 perc) 

(Gyerekek leültetése. Létszám ellenőrzése. Rövid hangulatkeltő beszélgetés. 

 

II. Bemelegítés: (10-12 perc) 

1. ”labdás érintő fogó” 9.o. – térérzékelés, gyorsaság (5 perc) 

2. „Farkasfogó” 11. o. – térérzékelés, gyorsaság (5 perc) 

3. „Kiszabadító terpeszfogó”  

9.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (5perc) 

12.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (perc). 

4. „Neves labdás” 

5.  „Pókfogó” -10.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (7perc) 

6.  „Cica fogó” 9.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (5perc) 

7.  „Tűz-víz-repülő” 11.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (6perc) 

8.   „Szoborjáték” 12.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (6perc) 

 

III. Gyakorló rész: (8-10 perc) 

1. Csoportos játékok 

- „Létrás futás” 16.o. –mozgáskoordináció fejlesztése (6 perc) 

- „labdavezető terpesz fogó” 21. o. – kötény! (6 perc) 

- „Kirúgás” 20.o.- gyors tájékozódás, helyzetfelismerés, rúgások (5perc) 

- „Autóverseny” 20.o. – labdabirtoklás, labda kontroll, cselezgetés (5perc) 

- „Babzsák lépegető” 16.o.- mozgáskoordináció fejlesztés (6 perc) 

- „Kövesd az ütemet” 17.o.- mozgáskoordináció fejlesztés  

 

2. Csapatos játék 

- „Tigris” 21. o. – labdabirtoklás, cselezgetés, labda kontroll (8 perc) 

- Húz-tol 23.o. –labdaérzékelés, érintkezési felület kialakítása (5 perc) 

- „Tiki-taki” 22.o. -labdaérzékelés (5perc)  

- „Hátra arc” 23.o. -labdaérzékelés, cselezgetés (5 perc) 

- „Szökdelés”24.o. -labdaérzékelés  

-  „Sétálni megyünk” 23.o.- labdaérzékelés 

 

IV. Foci játék: (15 perc) 
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- Mérkőzés egy kapura – felszabadult, élményszerű játék, labdabirtoklás sok 

labdával, góllövés (15 perc) 

- Mérkőzés két kapura egy vagy több labdával-élményszerű játék, 

térérzékelés, sok góllövés 

 

V. Értékelés 

 Gyerekek leültetése 

 Dicséretek kiosztása 

 

KOSÁRLABDA 

Foglalkozás ideje:2022.12.13.-2023. 01.31. 

Foglalkozás időtartama: 4x45 perc 

Tervezett létszám: alkalmanként15 fő 

Korosztály: középső, nagycsoport (5-6 évesek) 

Cél: Labdaérzékelés fejlesztése, ügyességfejlesztés, dobásgyakorlás, labdabirtoklás, 

sikerélmény biztosítása. Induló meghallgatása 2-3x, gyakorlás. 

I. Bevezető rész: (2-3 perc) 

Gyerekek leültetése. Létszám ellenőrzése. Rövid hangulatkeltő 

beszélgetés. 

 

II. Általános bemelegítés (fogójátékokkal): (7-9 perc) 

- „Ragasztó fogó” 10.o.-térérzékelés, gyorsaság (4 perc) 

- „Határ fogó” 10.o. -térérzékelés, gyorsaság (5 perc)) 

-  „Terpeszfogó” 9.o. -hangulatfoglalkozás, térérzékelés, gyorsaság (4 perc) 

- „Tűz-víz-repülő” 11.o. -hangulatfoglalkozás, térérzékelés, gyorsaság (4 

perc)) 

- „Farkas fogó” 11.o.- térérzékelés, gyorsaság (4 perc) 

- „Rally” 11.o. -térérzékelés, gyorsaság (4 perc)) 

- „Szoborjáték” 12.o. -térérzékelés, gyorsaság (4 perc) 

- „Kígyó verseny 1” 11.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (5 

perc)) 

 

III. Gyakorló rész: (14-18 perc) 

1. Labdás ügyesség fejlesztés: 

 „Pattogtatás 1”  44.o.- ügyesség fejlesztés, labdabirtoklás (4 perc) 

 „Passz a társnak 1” 45.o. –ügyességfejlesztés, dobás (4 perc) 

 „Párban pattogtatás 2” 45.o.- ügyesség fejlesztés, labdaérzékelés (6 perc) 

 „Pattogtatás karikában” 46.o. –ügyességfejlesztés, labdabirtoklás, 

labdaérzékelés (6 perc) 

 „Pattogtatás ülve” 45.o.-ügyesség fejlesztés, labdaérzékelés (5perc) 

 „Passz a társnak 3” 45.o. –ügyességfejlesztés, dobás, labdaérzékelés (4 perc) 

 „Pattogtatás 4” 44.o.- ügyesség fejlesztés, labdabirtoklás, labdaérzékelés (5 

perc) 

 „Passz a társnak 1” 45.o. –ügyességfejlesztés, labdaérzékelés (6perc) 

 

2. Csoportos játékok: 
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 „Labdacsere” 47.o. -labdaérzékelés, helyzetfelismerés, reagálás (10 perc) 

 „Mint a villám” 47.o. tájékozódás, észlelés, helyzetfelismerés, reagálás (10 

perc) 

 „Labdacsere” 47.o. -labdaérzékelés, helyzetfelismerés, reagálás (7 perc) 

 „Cél a kosár 1” 47.o.- ügyességfejlesztés, dobás (7 perc) 

 

IV. Csapatos játékok: (15 perc) 

- „Célozz és fuss” 49.o. –dobás (15 perc) 

- „Csapatos dobóverseny” 49.o. –dobás (15 perc) 

- „labda pattogtatása” 49.o. (15 perc) 

- „labda görgetése a földön” (15 perc) 

- guggolás járás, labda a test előtt kinyújtott kezekben (5perc) 

- Sorversenyek kosárra dobással 49.o. 

- pókjárás, labda a hason (5perc) 

- futás padon egyensúlyozva, labda a kézben (5perc) 

- labda görgetése a padon, terpeszbe haladva a pad a lábak között (5perc) 

 

TENISZ 

Foglalkozás ideje: 2023.02.12.-2023. 03.28. 

Foglalkozás időtartama: 4x45 perc 

Tervezett létszám: alkalmanként 15 fő 

Korosztály: középső, nagycsoport (5-6 évesek) 

Cél:Mozgásigény kielégítése, ügyességfejlesztés, labdaérzékelés, gyors reagálás, ütő helyes 

megfogása, sikerélmény biztosítása. Induló meghallgatása 2-3x, gyakorlás. 

I. Bevezető rész: (2-3 perc) 

            Gyerekek leültetése. Létszám ellenőrzése. Rövid hangulatkeltő beszélgetés. 

II. Általános bemelegítés (fogójátékokkal): (10-12 perc) 

- „Cicafogó” 9.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság 

- „Labdás érintő fogó 2.” 9.o. -hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság 

(5perc) 

- „Ragasztó fogó” 10.o. –hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság (5perc) 

- „Farkas fogó 2.” 11.o. - térérzékelés, gyorsaság (4perc) 

- „Félperces fogó” 9.o. –térérzékelés, gyorsaság (6perc)  

- „Helyezd át! ” 13.o. – hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság fejlesztése 

(6perc) 

- „Határ fogó” 10.o.  

-  

III. Gyakorló rész: (8-10 perc) 

1. Mozgáskoordináció fejlesztése: 

- „Pattogtatás földön” 27.o. –ügyességfejlesztés 

- „Kövesd a kötelet” 15.o. –mozgáskoordináció fejlesztése 

-  „Lépj és tapsolj” 16.o.  

- „Kövesd az ütemet 3” 17.o. 

-  „Kövesd az ütemet 3” 47.o. (5perc) 

- „Lépj és tapsolj” 16.o.  (5perc) 

- „Babzsákon lépegető” 16.o. (5perc) 
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- „Kövesd az ütemet 4” 17.o.  (3perc) 

-  

 

2. Ügyességfejlesztő gyakorlatok: 

- „Palacsinta 1” 28.o. – ügyességfejlesztés, tájékozódás 

- „Gurítás a társnak 2” 29.o. –ügyességfejlesztés 

- „Terelés” 27.o. – ügyességfejlesztés 

- „Palacsinta” 27.o. –ügyességfejlesztés, tájékozódás 

- „Palacsinta 11” 28.o. – tájékozódás 

- „Lopd el! 2” 28.o. –ügyességfejlesztés, tájékozódás 

- „Fagyi” 30.o. – labdaérzékelés (8perc) 

- „Pattogtatás levegőben” 27.o. –ügyességfejlesztés (5perc) 

-  

-  

IV. Csoportos játékok: (15 perc) 

- „Tigrisvadászat” 31.o. –ügyességfejlesztés, reagálás 

- „Hamburger” 32.o. –ügyességfejlesztés 

- „Add tovább 3” 33.o. –ügyességfejlesztés  

- „Krokodilok között” 32.o. –ügyességfejlesztés, tájékozódás (5perc) 

- „Popcorn” 33.o. –ügyességfejlesztés (5perc) 

 

V. Értékelés 

 Gyerekek leültetése 

 Dicséretek kiosztása 

 

 

 

KÉZILABDA 

Foglalkozás ideje: 2023.04.11.-2023. 05.23. 

Foglalkozás időtartama: 3x45 perc 

Tervezett létszám: alkalmanként15 fő 

Korosztály: középső, nagycsoport (5-6 évesek) 

Cél:Mozgásigény kielégítése, sikerélményhez juttatás biztosítása, futás-ugrás-dobás 

alapmozgás gyakorlása, labdaérzékelés fejlesztése, helyzetfelismerés, reagálás, tájékozódás, 

kapura dobás. Induló meghallgatása 2-3x, gyakorlás. 

 

I. Bevezető rész: (2-3 perc) 

   Gyerekek leültetése. Létszám ellenőrzése. Rövid hangulatkeltő beszélgetés. 

 

II. Általános bemelegítés(fogójátékokkal): (7-9 perc) 

 

- „Labdakidobó” két fogóval 

- , Egykezes érintőfogó labdával 41.o. –tájékozódás, helyzetfelismerés, 

- „Ragasztó fogó” futójáték 10.o. 

- „Szoborjáték” 12.o. 
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III. Gyakorló rész: (8-10 perc) 

 

1. Labdás ügyesség fejlesztés: 

- „Gimnasztika 1” 35.o. (5perc) 

- „Jó reggelt”36.o.  (3perc)ű 

-  „Labdagörgetés padon” 36.o. (5perc) 

- „Átadás séta közben” 38.o.  (3perc)  

- „Gurítsd át” 36.o. 

-  „Add tovább” 36.o.  

 

2. Csoportos játékok: 

- „Pattogtatás 1” 38.o. (5perc) 

- „Kapd el” 40.o. (5perc)  

- „Célozz a zsámolyba” 38.o. (5perc) 

- „Vidd el” 39.o. (5perc) 

- „Célozz a zsámolyba” 38.o.  

- „Pattogtatás 2” 38.o.  

 

IV. Csapatos játékok: (15 perc) 

- „Sortűz”40.o (5perc) 

- „Kézilabda két kapura” 42.o. (10perc)  

- „Körkidobás” 41.o  

- Kézilabda két kapura 42.o. 

 

FLOORBALL 

Foglalkozás ideje: 2023.06.06.-2023.07.04. 

Foglalkozás időtartama: 3x45 perc 

Tervezett létszám: alkalmanként15 fő 

Korosztály: középső, nagycsoport (5-6 évesek) 

Cél:Mozgásigény kielégítése, sikerélményhez juttatás, koordinációfejlesztés, ütőhasználat, 

passzolás, lövés gyakorlása. Induló meghallgatása 2-3x, gyakorlás. 

I. Bevezető rész: (2-3 perc) 

              Gyerekek leültetése. Létszám ellenőrzése. Rövid hangulatkeltő beszélgetés. 

 

II. Általános bemelegítés (fogójátékokkal): (7-9 perc) 

 

- „Kígyóverseny” 11.o. –térérzékelés, gyorsaság 

- „Cicafogó” 9.o. –hangulatfokozás, térérzékelés, gyorsaság 

- „Pókfogó” 10.o. –térérzékelés, gyorsaság 

- „Ragasztófogó” 10.o. –térérzékelés, gyorsaság 

- „Félperces fogó” 9.o. –térérzékelés, gyorsaság 
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III. Gyakorló rész: (14-18 perc) 

 

1. Labdás ügyesség fejlesztés: 

- Egyéni érzékelő gyakorlatok: „Ejtsd el, vedd fel!” (5perc) –

ütőhasználat 

- „Labdavezetés” 53.o. –szem-kéz koordináció fejlesztése 

- „Labdavezetés” 53.o. –helyzetfelismerésű 

- „Falazás” 53.o. –ügyességfejlesztés 

- „Tiki-Taki” 52.o. –ügyességfejlesztés 

- „Labdás érintőfogó” 9.o. –térérzékelés, gyorsaság 

 

2. Csoportos játékok: 

- „Szlalom” 54.o.  

- „Pattanj fel” 54.o.  –ügyességfejlesztés 

- „Tiki-Taki” 52.o. –pontos szem-kéz koordinációfejlesztés (5perc) 

- „Passzolgatás párban” 34.o. (5perc) 

 

IV.  Csapatos játékok: (15 perc) 

- „Kapura ütés” 56.o. 

-  „Gólgyártó” 56.o. 

 

V. Értékelés 

 Gyerekek leültetése 

 Dicséretek kiosztása 
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„Így tedd rá!” program 

2022/2023. éves munkaterve 

 

1.Alkalom 

Ideje: 2022.09.20. 

Foglalkozás menete: 

1. Kör kialakításának tanulása 

2. Kék selyemkendő dal tanulása (körjáték) 

3. „Csivirintem, csavarintom” dal (csiga formában vezetés) 

4. „Mese mese mátka… „ kiszámolós mondókával fogócska 

 

2.Alkalom 

Ideje: 2022.10.04. 

Foglalkozás menete: 

1. Kör kialakításának gyakorlása 

2. Csoszogó fogó -Fogócska 

3. „Én elmentem a vásárba…”  

4. Játékismétlés (Kék selyem kendő) 

 

3. Alkalom 

Ideje: 2022.10.18. 

Foglalkozás menete: 

1. Népzenére különböző alakzatok tanulása (köralakítás, párba állás, guggolás, járás) 

2. „Lopom uram szőlőjét…” dal 

3. Táncos mozgás gyakorlat bottal 

 futás botok között szlalomban 

 páros lábbal átugrás 

 Mezőföldi ugrás zenére folytatás 

4. Virágra ugrálás zenére, feladatokkal 

 

4.Alkalom 

Ideje: 2022.11.08. 

Foglalkozás menete: 

1. Kör kialakítása színes tulipánokkal 

2. Tulipános játék, zenére különféle feladatokat végzünk 

3. „Héja, héja, vaslapát… „dal 

4. Játékismétlés (Csivirintem, csavarintom) 

 

5.Alkalom 

Ideje: 2012.11.22. 

Foglalkozás menete: 

1. Népzenére járás, különböző alakzatok felvetése jelre 

2. Játékismétlés  

 „Lopom uram szőlőjét…” 

 „Héja, héja vaslapát…” 

3. Táncos mozgás – „lép-érint” (kék tulipán) 

4. Zenére a „kék tulipán” gyakorlása 
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6.Alkalom 

Ideje: 2022.12.06. 

Foglalkozás menete:  

1. Zenére szórt alakzatban járás, forgás, szökdelés 

2. Fogócska –ölelő fogó (Egy, kettő, három.. kiszámolóval) 

3. Tapsos ritmus gyakorlat 

4. „Kácsa, kácsa gúnár kácsa…” dal 

 

7.Alkalom 

Ideje: 2022.12.20. 

Foglalkozás menete: 

1. Szobros kukac 

2. Táncos mozgás – dobbantás (dió) 

- „Dombon törik a diót… „dal segítségével 

3. Bölcsőcske dal – „Sír az Isten báránya… „ 

- Babát ringatunk a kezünkkel 

4. Zenére kék tulipánjárás 

 

8.Alkalom 

Ideje:2023.01.10. 

Foglalkozás menete: 

1. Répás játék 

2. „Án-tán-titiom…” dal 

3. Ugróiskola 

4. Zenére virágban ugrálás páros lábon 

 

9.Alkalom 

Ideje: 2023.01.24. 

Foglalkozás menete: 

1. Zenére különböző alakzatok gyakorlása 

2. Játékismétlés 

 „Kácsa, kácsa…” 

 „Án-tán-titiom…” 

3. Táncos mozgás gyakorlása 

4. Botfogó 

 

10.Alkalom 

Ideje: 2023.02.07. 

Foglalkozás menete:  

1. Kacsa-liba játék 

2. Táncos mozgás zenére– sárga tulipán 

3. Tapsos ritmus gyakorlat 

4. Babzsák fogó 

 

11.Alkalom 

Ideje:2023.02.21. 

Foglalkozás menete: 

1. Szobros kukac 

2. „Lázár, vedd fel lábadat… „dal 

3. Boszorkafogó 
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4. Az eddig megismert táncos mozgások zenére gyakorlása  

 

12.Alkalom 

Ideje: 2023.03.07. 

Foglalkozás menete:  

1. Csoszogó fogó 

2. „Boglya tetején.. „dal 

3. „Gólya, gólya gilice.. „dal 

4. Ugróiskola ás táncos pálya 

 

13.Alkalom 

Ideje:2023.03.21. 

Foglalkozás menete: 

1. Macskafogó zenére 

2. „Daniéknál…”dal 

3. „Katicabogárka..” dal 

4. Játékismétlés 

 „Lázár vedd fel..” 

 „Gólya, gólya gilice..” 

 

14.Alkalom 

Ideje: 2023.04.14. 

Foglalkozás menete: 

1. Kedvenc játék- gyerekek kívánsága 

2. Táncos pálya kialakítása 

3. Játékismétlés, „Daniéknál..” 

 

15.Alkalom 

Ideje:2023.04.18. 

Foglalkozás menete: 

1. „Kedvenc játék” 

2. Kedvenc dalok játszása 

3. Táncos pálya 
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INTERNÁTUS MUNKATERVE 
 

2022/2023. nevelési év 
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I. Nevelési terv 
 

Általános bevezetés 

 

Az internátus az iskola nevelési-oktatási munkájának szerves része, azzal együtt, egymást 

kiegészítve lehet eredményes a nevelési és pedagógiai tevékenységünk. 

Az internátus nevelési tervének kialakításakor figyelembe vesszük: 

- a Magyar Református Egyház Közoktatási Törvényében megfogalmazottakat, 

- a Református Egyház általános pedagógiai-oktatási irányelveit, 

- a fenntartó egyházközség Presbitériumának elvárásait, 

- az Igazgatótanács határozatait, 

- az iskola nevelési-oktatási programját, 

- az internátus sajátosságait, 

- a diákközösségek, diákok és a szülők igényeit és elvárásait. 

 

 

Nevelési programunk főbb területei 

 Az internátusunkban szeretnénk teljes körűen elérni, hogy a Krisztusi szeretet szelleme 

hassa át a diákok cselekedeteit! Így könnyebb a nehézségekre koncentrálni, azonban Istennek 

fontos az, hogy örömteli pillanatokat is adjon a munkánk során. Isten a változtatások mestere, 

Isten jelen van a saját és diákjaink életében. Jelen van az örömteli és a küzdelmekkel teli 

pillanatokban egyaránt. E hittel és tudattal áthatva kell diákjaink elé – a számukra egyénileg is 

teljesíthető – magas követelményeket támasztani! E munkában mindvégig a tanulóink mellett 

kell lennünk úgy, hogy önállóságukat és képességüket a legteljesebben kibontakoztathassák! 

 

Helyzetelemzés, a feladatok meghatározása 

 

Valamennyi internátusban elhelyezett diákunkat meg kell ismernünk, amely munkát a 

csoportvezető nevelők végzik személyes beszélgetésekkel és kérdőívek, felmérő lapok 

kitöltésével. 

 

Legfőbb célunk, hogy megismerjük a diákok: 

- Krisztushoz és az egyházhoz való viszonyát, 

- szülői hátterét, 

- iskolázottsági, neveltségi hátterét, 

- szellemiségét, irányultságát és motiváltságát. 

 

Ezen ismeretek alapján – melyeket folyamatosan kell figyelni – a csoportvezető nevelők 

intézkednek a tanulók szobabeosztásánál, a különböző csoportok, illetve közösségek 

kialakításáról. Az év eleji beérkezéskor már szobabeosztás alapján helyezzük el a tanulókat, 

reméljük sikerült az elhelyezést mindenki megelégedésére elkészíteni. Sajnos az idén a 

koronavírus járvány miatti szabályokat is figyelembe kellett venni. Természetesen, indokolt 

esetben évközben is lehet szobát váltani. 

 

A lányoknál és a fiúknál is az első éves tanulókhoz megszervezzük a „szenior”-rendszert. 
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Az értelmi nevelés, a tanulmányi munkára nevelés 

 

 Célunk az, hogy sok forrásból származó tudás, információ a mai kor követelményének 

megfelelő tudásanyaggá, világképpé szerveződjön a tanulóban, amelyet áthat az isteni 

szeretet, a békesség és az életöröm. 

Nagyon fontos, hogy a diák képessé váljon az életben felvetődő új szituációkban és 

helyzetekben Istent tisztelő, és Istent követő emberként, de a kor követelményszintjének 

megfelelően élni. Az általános és a szakmai képzés akkor válik értelmi neveléssé, ha a tanulók 

tudatosan és önállóan vesznek részt az ismeretszerzésben, az elméleti és a gyakorlati 

ismereteiket összhangba tudják hozni. A tanulók értelmi képességeit – a fegyelmet, a 

megfigyelő-képességet, az emlékezetet, a képzeletet, a gondolkodást és a gondolatok 

megfelelő közlését – állandóan fejleszteni kell! 

 

Az iskolai tevékenységet folyamatosan 

 tanulószobán, 

 a csoportfoglalkozásokon, 

 a hasznos szabadidős tevékenységeken és a hitélet gyakorlásának különböző színterein 

tovább folytatjuk. 

 

 Legfontosabb feladata a nevelőtanároknak a példamutatással való hitre nevelés mellett 

az, hogy a diákok önálló tanulásának a készségét és képességét kifejlesszék. Arra kell 

törekedni, hogy a diákok egy reálisan elérhető tanulmányi eredményszintet határozzanak meg 

önmaguknak! Ezt a nevelők is kontrollálják, hogy az összhangban van-e a diák képességével, 

terhelhetőségével és érdeklődésével. E munkát kéthetenként értékeljük. 

 

Közösségi és erkölcsi nevelés 

 

 A közösségi nevelés legfőbb színterei a csoportfoglalkozások, az ifjúsági Bibliaórák, a 

kollégiumi Istentiszteletek, a közös programok. Célunk, hogy tanulóink a keresztyén ember 

viselkedését és a polgári erkölcs írott és íratlan szabályait ne külső kényszerek és tilalomfák 

hatására tartsák meg, hanem önmaguktól tudják felvállalni hitüket, és tegyenek arról vallást az 

embereknek a cselekedeteiken keresztül, amelyet Jézus Krisztustól, a mi Megváltónktól 

tanultunk, láttunk! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink aktív részesei legyenek 

egyházunk valamennyi vallási ünnepségének, az egyházi és az iskolai hagyomány ápolása 

érdekében. Az iskolai rendezvényekhez csatlakozunk, igény esetén önálló internátusi 

műsorokat, vetélkedőket szervezünk 

 

 Kiemelten fontos, hogy a tanulók hazaszeretete a történelmi szemlélet alapján 

alakuljon ki, ezeket kötetlen csoportfoglalkozásokon is erősíteni kell! A közösségi nevelést 

megalapozza az a törekvésünk, hogy az internátusi hálószobákban az alsóbb évfolyamos 

hallgatók mellé egy vagy két fő idősebb hallgatót helyezünk el. Így az idősebb diákok segítik, 

patronálják és felügyelik felelősségteljesen a tapasztalatlanabb társaikat az ügyes-bajos 

dolgaikban. 
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 Az erkölcsi nevelés területén legfontosabb, hogy a tanulóink a mai kor szellemének, 

de az örök érvényű Szentírásból merítve nemes emberi eszményképpel rendelkezve 

cselekedjenek! Viselkedésükben a szeretet, a békesség és a tolerancia domináljon! 

 Mivel internátusunkban leányok és fiúk egyaránt elhelyezést nyernek, nagyon fontos, 

hogy a két nem együttélését megfelelően irányítsuk, lehetőleg közvetlen módszerekkel! 

 Érezzék át tanulóink az embertársaik iránti szeretetből és felelősségből adódó emberi 

normákat! Ugyanezt a lányok és fiúk kapcsolatára is ki kell terjeszteni! Az erkölcsiség hassa 

át a fiatalok teljes élettevékenységét! A "Tízparancsolat"-ot ne dogmatikusan értelmezzék, 

hanem az egyház tanításai alapján, a mai és a jövőbeli korban azt a gyakorlatban valósítsák 

meg! 

 Az erkölcs, az etika normáit ismertessük meg tanulóinkkal! Mutassuk be, hogy így 

élve lesz igazán szabad, alkotó, életörömmel és sikerekkel együtt élő ember! A világnézetüket 

formáljuk toleranciával, Isten által korlátozott szabadsággal a református egyházunk 

útmutatása alapján! Diákjaink tudjanak kölcsönösen, pozitívan hatni egymásra, a fásultságot, 

a rosszul értelmezett szabadságot, szabatosságot ne tegyék önmaguk világnézetévé! Az egyén 

és közösség, az egyén és család, az egyén és iskolai osztályközösség, az egyén és 

egyházközség és az egyén és Istenben való hit legyen azonos hitéleti és hiterkölcsi 

hullámhosszon! E felelősségteljes munkához a nevelőtanáraink mellett a lelkészek szakmailag 

megalapozott szolgálatára támaszkodunk. Legfőbb színtere az Istentisztelet, a szabad- és 

csoportfoglalkozás és kötetlen beszélgetés keretében megtartott Biblia óra. 

 

Esztétikai nevelés 

 

 Célunk az, hogy tanulóink fogékonnyá váljanak a természeti és a társadalmi 

környezetünk értékeinek megtalálására, helyes értékelésére, tiszteletére és az esztétikus 

élmény átélésére. Tekintsék a környezetükben értékesnek és követendőnek az esztétikumot, 

folyamatosan fejlesszék esztétikai ízlésvilágukat! Öltözetük, ápoltságuk kulturált legyen, 

igényesen alakítsák szűkebb és tágabb környezetüket, ne legyen hivalkodó! Tisztelettudásuk, 

kommunikációjuk és viselkedésük legyen példamutató! 

 

Az egészséges életmódra nevelés 

 

A helyes, egészséges életmód kialakítását, a tanulók személyi és környezeti higiéniai 

kultúrájának fejlesztését és helyes szokások kialakítását kell elérnünk! Életkori sajátosságnak 

megfelelő terheléssel, aktív testmozgással a testi-lelki tűrőképességet fejlesszük! Igyekszünk 

példaadással nevelni aktív kikapcsolódásra, egészségmegőrző életmódra a diákokat! 

Egészségkárosító, ártalmas szenvedélyekről személyes példamutatással beszéljük le 

diákjainkat! Természetesen preventív céllal. Mindkét nembeli tanulóknak tartsunk orvosi 

felvilágosító előadásokat korcsoportonként! 

 

Összegzés: 

Legfontosabb nevelési céljainkat tömören megfogalmazva az alábbiakat kell 

hangsúlyozni: 

 Támasszunk önmagunkkal szemben magas követelményeket, legyünk igényesek! 

 Legyünk hitelesek, kiszámíthatók, megbízhatók! 

 Személyes vonzerőt alkalmazzunk! 
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 Ne legyenek előítéleteink! 

 Alkalmazzunk másokkal szemben toleranciát! 

 Munkánkat mindig igyekezzünk a Házirendben megfogalmazott alapelveknek 

megfelelően végezni. 

 

A jó tanár-diák kapcsolat legyen: 

 szereteten, és egymás tiszteletén alapuló, 

 nyílt és átlátható, 

 kölcsönösen törődő, 

 kölcsönösen egymástól függő, 

 jelenjen meg a közösség mellett az elkülönülés, az önállóság-fejlesztés, kreativitás, 

 

A sikeres tanításhoz, neveléshez a tanárnak 

 tudatában kell lennie, hogy a tanítása és nevelése mennyire fontos! 

(2 Timóteus 1:9) 

 rá kell jönnie, hogy a sikeres tanítás és nevelés kulcsa a szeretet! (1 János 4:11, 12) 

 meg kell értenie, hogy a szolgálat teremti meg és építi tovább a szeretetet! (János 21:17) 

 meg kell értenie, hogy a bűn megakadályozza abban, hogy szeretetet mutasson diákjai 

iránt! (Zsoltár 66:18) 

 el kell fogadnia azt a tényt, hogy a szeretetre való alkalmassága az Isten ismeretének 

függvénye! (1 János 4:7) 

 fel kell vennie a harcot a bátortalansággal szemben, mert tudja, hogy az gyengíti a 

diákok felé való szeretetében! (Ézsaiás 61:36) 

 meg kell értenie, hogy a helyes látásmód elengedhetetlen az egészséges, pozitív 

hozzáállással való tanításhoz! (2 Kor. 10-5) 

 hatékonyságát meg kell őriznie napról-napra azáltal, hogy nem hadakozik, nem küzd 

keresztény társaival! (1 Kir. 12:24) 

 tudja, hogy azt fogja learatni, amit tanérként elvetett. (Gal. 6:7) 

 tudja, hogy a problémák időlegesek, de az eredmények lehetnek állandók is. (Jn 3:1, 2) 

 nem engedi meg azokat a kérdéseket vagy megjegyzéseket, amelyek viszályt szítanak. 

(2 Tim. 2:16, 23) 

 imádságos szívvel eltávolít bizonyos diákokat, hogy helyreállítsa a nyugodt tanulási, 

nevelési környezetet. (Példabeszéd 22:10) 

 hagyja, hogy Isten még türelmesebb tanárrá formálja. (Jakab 1:2-4) 

 gyümölcsöt kell teremnie, máskülönben kivágattatik. (János 15:1, 2) 

 tudatában van annak, hogy a fontos tanítás mellett nem hagyhatja az egyéni szükségeket 

figyelmen kívül. (Lukács 13:10-13) 

 minden diákból a legjobbat hozza ki. (Máté 5:13) 

 tudja, hogy a tanulás és a nevelés épp olyan fontos, mint a tanítás. 

(Péld 9:9) 

 sosem feledkezik meg arról, hogy a tanítás és a nevelés sikerét legjobban befolyásoló 

két tényező az Istennel és a csoporttal való kapcsolata. (Példabeszéd 3:6) 
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II. Tanulói létszámadatok: 
A tanulói létszám 81 fő, 42 leány és 39 fiú. A diákok 4 tanulócsoportot alkotnak. 

 

III. A nevelés személyi feltételei: 
Az kollégiumban a nevelési feladatokat 3 teljes állású, és 3 részállású nevelőtanár látja el. 

Személy szerint:  Gyurasicsné Uherkovich Éva lelkész-vallástanár 

  Füleki Erzsébet tanító 

  Kiss Imre műszaki tanár 

  Papp Sándor fizika-kémia-számítástechnika 

   Fazekas István műszaki tanár 

  Kudlacsek Zsigmond történelem-földrajz tanár 

 

Betegellátás, betegápolás: A diákok egészségét dr. Tálas Gabriella felügyeli. Rendelési időn 

kívül, éjjel a közeli kórházban lévő orvosi ügyelet látja el a rendkívüli eseteket. A diákok eseti 

betegápolása alapellátás szintjén biztosított, amelyet Dézsiné Debreczeni Anita végez. 

Súlyosabb és tartósabb betegek ápolását az intézmény nem tudja felvállalni, ha ilyen 

előfordul, azt a szülői, otthoni ápolással kell megoldani. 

 

I. Csoportvezetők:  1. csoport: Gyurasicsné Uherkovich Éva 

 2. csoport: Füleki Erzsébet 

 3. csoport: Papp Sándor 

 4. csoport: Fazekas István 

 

II. Éjszakai ügyelet: 2200-0600 

Az éjszakai felügyeletet a kollégium nevelőtanárai felváltva, beosztás alapján látják el. 

 

vasárnap Füleki Erzsébet 

hétfő Papp Sándor 

kedd Kiss Imre 

szerda Fazekas István 

csütörtök felváltva a fentiek 

 

IV. Tárgyi feltételek 
 

A diákokat a kollégium Kossuth úti épületében helyeztük el. A lányokat a 3 szintes épület III. 

emeletén, míg a fiúkat az I-II. emeleten. 

Étkeztetést a jó színvonalú konyhánkban és a saját ebédlőnkben biztosítunk. 

(Az étrend összeállításánál a tanulók véleményét kikérjük.) 

Az internátus tanulószobai termei, – az iskola 18-as, 20-as, 62-es és 63-as tantermei – 

megfelelő nevelőtanári irányítással és ellenőrzéssel biztosítják a diákok tanulását. 

Számítógéptermek, könyvtár, televízió, kivetítő, tornacsarnok, tornaterem, konditerem, 

fitneszterem, sportpálya, futópálya rekortán borítással, udvari kézilabda pálya és parkosított 

udvar biztosítják az aktív kikapcsolódást, szórakozást és pihenést. 

A kollégium minden szintjén van Wifi elérhetőség, és hűtőszekrény (a lányok szintjén kettő). 
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V. Ütemezett feladatok a 2022/2023. tanévre 
 

Időpont Tevékenység Felelős 

2022. augusztus 24. munkaközösségi értekezlet 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

augusztus 30. 
kollégiumi szemle, a 

fogadóképesség ellenőrzése 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

augusztus 31. 

1200-1600 

Beköltözés, diákok 

elhelyezése 
nevelőtanárok 

augusztus 31. 

1500 

kollégiumi tájékoztató 

szülőknek 
kollégiumvezető 

augusztus 32. 

1600 
tanévnyitó istentisztelet 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

augusztus 31. 

1700-tól 

ismerkedő beszélgetés az 

újonnan beköltözött diákok 

részvételével 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

augusztus 31. 

1900 
kollégiumi gyűlés 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

szeptember 01-02 

1630-tól 

Mezőtúr főbb intézményeinek, 

nevezetességeinek, helyeinek 

bemutatása a kilencedikes 

tanulóknak 

nevelőtanárok, 

felső évfolyamos 

tanulók 

szeptember 05. 

illetve minden 

hétfőn 1930 

nevelőtanári értekezlet 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

szeptember 05. 2015 Élelmezés vezető tájékoztatója kollégiumvezető 

szeptember 12. 

illetve minden 

hétfőn 2015-2100 

csoportfoglalkozás: házirend 

ismertetése, baleset-, és 

tűzvédelmi oktatás illetve 

tematikus csoportfoglalkozás 

nevelőtanárok 

szeptember 15. 

illetve minden 

hónap második, 

csütörtök: 1630 

kollégiumi istentisztelet 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok, Éger 

Ádám iskolalelkész 

szeptember 15-tól 

minden csütörtökön 

1930 órától 

kollégiumi bibliaóra 

lelkigondozás 

Gyurasicsné 

Uherkovich Éva 

Éger Ádám 

szeptember 16-ig 

Tanulók személyi adatainak 

egyeztetése, csoportnaplók 

kitöltése, nevelési munkaterv 

elkészítése, tanmenetek leadása. 

Választható szabadidős 

foglalkozások listájának 

elkészítése és a tanulók elé 

terjesztése. 

nevelőtanárok, 

kollégiumvezető 

szeptember 30-ig 
foglalkozási órarend 

elkészítése 

nevelőtanárok 

kollégiumvezető,  

október 3. aradi vértanúk emléknapjára 

dekoráció 
Kiss Imre 
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Időpont Tevékenység Felelős 

október 12 Angyalavató  

október 15 
szombati munkanap, I. tanítás 

nélküli munkanap 
 

október 19. Nemzeti ünnepre dekoráció Papp Sándor 

október 23. Nemzeti ünnep (vasárnap)  

október 24. Reformáció ünnepi dekoráció Füleki Erzsébet 

2022. okt. 29.-nov. 

06. 
őszi szünet  

november 8.  

Tanulmányi munka értékelése, a 

szükséges szülői értesítések, a 

felzárkóztató foglakozásra 

kötelezett tanulók kijelölése 

nevelőtanárok 

november 17. és 23. beiskolázási nyílt napok  

november 28. - 

december 21. 

részvétel az adventi hét 

rendezvényein, karácsonyi 

dekoráció 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

december 2. 

SZALAGAVATÓ, II. tanítás 

nélküli munkanap a 12. 

évfolyamosoknak 

 

december 14-15 karácsonyi vetélkedő Kiss Imre, DÖK 

december 20. 
karácsonyi műsor 

karácsonyi ünnepi vacsora 

kollégiumvezető,  

nevelőtanárok 

2022. december 22.- 

2023. január 03. 
téli szünet  

január 20. első félév vége  

január 23. 
az I. félév értékelése, a II. félév 

feladatainak megbeszélése 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

február 7-14 farsangi Ki-Mit-Tud DÖK 

március 13. Nemzeti ünnepre dekoráció Fazekas István 

március 15 Nemzeti ünnep  

április 04. Húsvétra dekoráció, vetélkedő Kiss Imre, DÖK 

2023. ápr. 06.-ápr. 

11. 
tavaszi szünet  

április 20. diáknapi programok segítése DÖK 

április 28. 

tanítás nélküli munkanap, IV. 

Csenki Imre Zsoltár-, és 

népdaléneklő verseny 

 

május 04. szerenád fogadása nevelőtanárok 

május 05-06.. ballagási dekoráció Kiss Imre 

május 06. Ballagás  

május 22. 
dolgozói kirándulás 

(Nagyvárad) 
 

május 23. 

a következő tanév kollégiumi 

elhelyezési kérelmének 

kiosztása 

nevelőtanárok 

május 29 Pünkösd  
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június 12. kollégiumi kérelmek elbírálása, 

értesítés 

kollégiumvezető 

június 13. kollégiumi délután 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 14. 
évzáró-értékelő kollégiumi 

gyűlés 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 14. kollégiumi közös este 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 20. a tanév értékelése, tervezés 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 22. beiratkozás 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 27. 
a kollégium bejárása, javítandók 

leadása 

kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

június 28. munkaközösségi értekezlet 
kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

Folyamatos 

részvétel az iskola délutáni és 

esti rendezvényein (kulturális, 

sport, játék) 

nevelőtanárok 

 

VI. Kollégiumi órafelosztás – 2022/2023. tanév 
 

Név: 
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o
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o
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Gyurasicsné Uherkovich Éva 22 2 5 1 12 2 

Füleki Erzsébet 29 2 11 1 12 3 

Fazekas István 29 2 11 1 12 3 

Papp Sándor 20 2 3 1 12 2 

Kiss Imre 27 4 20   3 

Kudlacsek Zsigmond 12  12    

Összes ellátott óra: 139 11 62 4 48 12 

A vasárnapi ügyelet ellátása, és az éjszakai ügyelet – külön beosztás szerint – 

túlmunkában történik. 
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VII. Tanári ügyeleti beosztás – 2022/2023. tanév 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0600-0700 

ügyelet 
Füleki Erzsébet Papp Sándor Kiss Imre 

Fazekas 

István 

Füleki 

Erzsébet 

0700-0800 

lány 

reggeli 

ügyelet 

Füleki Erzsébet 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Füleki 

Erzsébet 

630-830 

fiú reggeli 

ügyelet 

Fazekas István Fazekas István Kiss Imre Kiss Imre 
Fazekas 

István 

800-1400 Dézsiné Debreczeni Anita-takarítás, felügyelet, - kollégium zárva tart 

1120-1400 ebédeltetés, ügyelet: Kiss Imre 

1400-1500 

ügyelet 
Kiss Imre Kiss Imre Kiss Imre Kiss Imre  Kiss Imre 

1500-1600 

ügyelet 
Kiss Imre Füleki Erzsébet 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Fazekas 

István 
Kiss Imre 

1630-1900 

tanulószob

ai 

foglalkozás

ok 

Gyurasicsné 

Uherkovich Éva 

Füleki Erzsébet 

Papp Sándor 

Fazekas István 

Kudlacsek 

Zsigmond 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Füleki Erzsébet 

Papp Sándor 

Fazekas István 

Kudlacsek 

Zsigmond 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Füleki 

Erzsébet 

Papp Sándor 

Fazekas 

István 

Kudlacsek 

Zsigmond 

Gyurasicsné 

Uherkovich 

Éva 

Füleki 

Erzsébet 

Papp Sándor 

Fazekas 

István 

Kudlacsek 

Zsigmond 

 1900-1930 

vacsora 

1900-2100 

Főügyelet 

Füleki Erzsébet 

Fazekas István 

 

Papp Sándor  

Füleki Erzsébet 

Fazekas István 

 

Kiss Imre 

Fazekas 

István 

Papp Sándor 

 

Füleki 

Erzsébet 

Gyurasicsné 

U. Éva 

Papp Sándor 

 

Fazekas 

István 

1930-2015 
Nevelői 

értekezlet 

felzárkóztató 

foglalkozás: 

Kiss Imre 

felzárkóztató 

foglalkozás: 

Fazekas 

István 

 

bibliaóra: 

Éger Ádám 

felzárkóztató 

foglalkozás: 

Papp Sándor 

2015-2100 

foglalkozás

ok:  

csoportfoglalk

ozás: 

Gyurasicsné U. 

Éva 

Füleki Erzsébet 

Papp Sándor, 

Fazekas István 

filmklub: 

Kiss Imre 

 

fitnesz-sport: 

Füleki Erzsébet 

 

kollégiumi 

foci: 

Papp Sándor 

fitnesz-

sport: 

Füleki 

Erzsébet 

bibliaóra: 

Éger Ádám 

gépjárműba

rát: 

Fazekas 

István 

 

lelkigondoz

ás: 

Gyurasicsné 

U. Éva 
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2100-2200 Papp Sándor Kiss Imre 
Fazekas 

István 

Gyurasicsné 

U. Éva 
 

2100-2300 Füleki Erzsébet Füleki Erzsébet 
Füleki 

Erzsébet 

Gyurasicsné 

U. Éva 

2200-0600 Papp Sándor Kiss Imre 
Fazekas 

István 
felváltva  

 

VIII. Vasárnapi felügyelet: 1600-2200 -ig 
 

09.04. Papp S. 03.05. Papp S. 

11. Gyurasicsné É. 12. Gyurasicsné É. 

18. Fazekas I. 15. Fazekas I. 

25. Kiss I. 19. Kiss I. 

  26. Papp S. 

10.02. Papp S.   

09. Gyurasicsné É. 04.02. Gyurasicsné É. 

16. Fazekas I. tavaszi szünet 

23. Kiss 11. Fazekas I. 

őszi szünet. 16. Kiss I. 

  23. Papp S. 

11.06. Papp S. 30. Gyurasicsné É. 

13. Gyurasicsné É.   

20. Fazekas I. 05.07. Fazekas I. 

27. Kiss I. 14. Kiss I. 

  29. Papp S. 

12.04. Papp S.   

11. Gyurasicsné É. 06.04. Gyurasicsné É. 

18. Fazekas I. 11. Fazekas I. 

téli szünet 18. Kiss I. 

    

01.02. Kiss I.   

08. Papp S.   

15. Gyurasicsné É.   

22. Fazekas I.   

29. Kiss I.   

    

02.05. Papp S.   

12. Gyurasicsné É.   

19. Fazekas I.    

26. Kiss I. 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet: Foglalkozási terv a 2022/2023. tanévre 

2. számú melléklet: Kollégiumi munkarend (a házirend 9.4 pontja) 

3. számú melléklet: Az internátusi beteg diákok ellátásának rendje 
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1. sz. melléklet 

Foglalkozási terv 

2022/2023. tanév 

A pedagógiai tevékenység szerkezete 
 

A kollégiumi nevelés színtere a tanulók kollégiumi tevékenysége. A kollégiumi 

foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégium a maga 

sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő 

megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos és örömteli 

megéléséhez. A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé 

teszi azt, hogy a kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, 

szakmaválasztásuknak és tehetségüknek megfelelően tanulhassanak és készülhessenek önálló 

életükre. 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének 

megalapozása és fejlesztése. A kollégium segíti a tanulókat az ismeretek elsajátításában, 

biztosítja a képességek fejlődéséhez szükséges tevékenységek feltételeit. A kollégiumi 

foglalkozások az önismeret, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, a fenntartható életviteli 

szokások kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre 

nevelnek. 

A kollégiumi együttélésben, foglalkozásokban és tevékenységekben a kollégisták 

megtapasztalják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. 

Megélhetik a szülőföld szeretetét, az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás 

biztonságát, természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottá és 

elfogadóvá válnak a hazai nemzetiségek, kisebbségek és más népek kultúrája iránt. 

Felkészülnek a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük 

képviseletére. 

A tevékenységrendszer körültekintő, tudatos kiépítése nélkülözhetetlen a tanulók 

személyiségének fejlesztéséhez. A Köznevelési törvény és a Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramjának előírásai az időkeretet pontosan határozzák meg, a kötelező 

csoportfoglalkozások téma-területeinek leírásával, pedig a műveltségtartalmúkat is 

megjelölik. A nevelési elveinknek, célkitűzéseinknek megfelelően, a megengedett 

időkereteket a lehetőségeinkkel összehangolva, a tanulói igények figyelembevételével 

határoztuk meg. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy alakítottuk ki, hogy azok 

hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, 

kompetenciák fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

A kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete 
 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív 

tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át 

tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos 

formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos 
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nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

Felkészítő, fejlesztő foglalkozások: 
 

1. Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy 

csoportos foglalkozás (13ó/hét/csop.) 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások (1óra/hét/csop.) 

 

Csoportvezetői foglalkozások: 

 
a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése, 

b) tematikus csoportfoglalkozások: az 59/2013 EMMI rendeletben előírt témakörök, 

időkeretek között szervezhető foglalkozások, 

 

Speciális ismereteket adó foglakozások: 
 

1. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A személyes törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 

kollégisták egyéni problémáikat feltárják és ezek megoldására a pedagógus tanácsot 

adjon. 

2. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

Ezeken a foglalkozásokon szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, 

az önellátás képességének fejlesztése, a sport, a természeti környezet megóvása, 

 

A foglalkozások tartalma 

 
Kötelező kollégiumi foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek a megszervezése a kollégium részére kötelező, és amelyben a tanuló 

köteles részt venni. 

 

Szabadon választható foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek megszervezése a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói 
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igény alapján a kollégiumnak kötelező, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt 

venni. 

 

Kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: a kollégiumi tanulók részére szervezett, 

a kollégium vezetője vagy megbízása alapján helyettese, illetve pedagógus által irányított, a 

kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmenetes működéséhez szükséges ismeretek átadását 

szolgáló foglalkozás, vagy az egy pedagógus által irányított, egy kollégiumi szervezeti egység 

zavarmentes működését biztosító foglalkozás. 

 

A foglalkozások időkerete 
Tanulóinknak a másnapi felkészülésre (nevelői irányítással) napi 3 óra (3x45 perc) egyéni 

szilenciumi időt biztosítunk. A gimnáziumi tanulók számára havonkénti minősítés alapján 4,5 

fölött, a szakgimnáziumi tanulók számára 4,0 átlag fölött szabad szilencium, ez alatti átlag 

esetén, tanári irányítással kötelező tanulószobai tanulás van. Érettségire készülő, illetve azzal 

rendelkező tanulóink csoportvezetői döntés alapján szobaszilencium keretében végezhetik a 

felkészülést. 

 

A tanuló részére kötelező foglalkozás (15 óra/ hét) 

a.) Tanulást segítő foglalkozások (tanulószoba, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

szakkörök, diákkörök, összesen 13 óra/hét 

b.) Közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás 1 óra/hét 

c.) A kollégium által biztosított szabadon választott foglalkozás 1 óra/hét 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

a.) Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 

foglalkozások 

b.) továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozások és a tanulóval való 

egyéni törődést biztosító foglalkozások szervez. 

 

A foglalkozások kollégiumi foglalkozási csoportonként is megszervezhetőek. A foglalkozási 

csoportok a kollégiumi csoportok tanulóiból a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a 

szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a kollégium 

vezetője által irányított tanulóközösség. A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése 

során kiemelten ügyel a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás 

fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal 

való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. 

 

Tanulói foglalkozási terv 
A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási 

terv alapján szervezzük meg. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként 

tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium égészére az előre tervezhető 

szabadon választható foglalkozásokat. 

 

Szabadon választható foglalkozások (tanuló választása alapján heti 1 órában kötelező a 

részvétel), melynek célja az ismeretek bővítése. Minden tanév szeptemberében kerül 

meghirdetésre. 
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Szabadidős tevékenységek (a tanulók tetszés szerint választanak, sem a választás, sem a 

részvétel nem kötelező): különböző sportfoglalkozások, színház-, múzeum-, kiállítás 

látogatás, könyvtári kínálat, klubszobai játéklehetőségek, fitnesz és konditerem. 

 

Szabadidős tevékenységek, versenyek, kulturális tevékenységek 
A kollégisták szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését segítik a felajánlott kulturális, 

sport, szabadidős célú foglalkozások, amelyek ugyanúgy ingyenesek, mint a tanulást 

segítőkötelező és választható foglalkozások. 

 

A szakköri lehetőségek a következők: 

 ifjúsági bibliaóra 

 japán kultúra sajátosságai 

 gépjárműbarát érdeklődési kör 

 sport (fitnesz, foci, focibajnokság, röplabda, önvédelmi sportok) 

 filmklub 

 klubszobai foglalkozások 

 

Kulturális tevékenységek: 

 részvétel a művelődési központ programjain 

 kiállítások megtekintése 

 műveltségi vetélkedők 

 

 

Egyéb tevékenységek 
Beosztás alapján a tanulók által naponta végzendő tevékenységek: 

 délutáni ügyelet, 

 háló-, tanulószoba takarítása 

 

Havonta, végzendő tevékenységek. 

 Tanulmányi átlagfigyelés, csoportátlag-számítás. 

 Minősítések, tanulószobai névsorok a csoportvezető segítségével 

 Tisztasági verseny értékelése a felelős nevelő segítségével. 

 

A csoportfoglalkozások rendszere 
A kollégiumi csoportfoglalkozások keretprogram-terve lehetőség a kollégistáknak és 

kollégium tanárainak arra, hogy a közoktatásban kevésbé hangsúlyos ismeretekből, művészeti 

hatásokból olyan válogatást adjon, amely kihat a kollégiumra, a kollégisták életére, tanulásra, 

életvitelre, szabadidejük eltöltésére, az iskolai tevékenységekhez, az osztályfőnöki órákhoz 

való kapcsolódásra, alkalmazkodóképességük, toleranciájuk, konfliktuskezelésük fejlődésére 

éppúgy, mint az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítására. 

 

Az alapprogram a csoportfoglalkozásokat tanulócsoportonként kötelezően heti egy órában írja 

elő. Megjelöl továbbá, kötelező jelleggel témaköröket, tartalmakkal, tevékenységekkel, 

fejlesztési követelményekkel és időkeretekkel. A vegyes életkorú csoport összetételének 
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előképzettségének megfelelően kell meghatározni az előírt témakörök témáit és az 

óraszámokat. Mindezt a csoport nevelési programja tartalmazza. 

 

A kollégiumi foglalkozási terv 36 tanítási hétre, hetente egy csoportfoglalkozásra készült. 

Ennek 60 %-a, azaz 22 óra az alábbi témaköröket dolgozza fel: 

 

TÉMAKÖR 9.  

évfolyam  

10.  

évfolyam  

11.  

évfolyam  

12.  

évfolyam  

13. 

évfolyam  

A tanulás tanítása  3  2  2  2  1  

Az erkölcsi nevelés  2  2  2  1  1  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  2  2  2  1  1  

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés  

2  2  2  1  2  

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése  

1  1  1  1  1  

A családi életre nevelés  1  2  2  3  3  

Testi és lelki egészségre nevelés  2  2  2  2  2  

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség  

2  2  2  1  1  

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság  

2  2  2  2  2  

Pályaorientáció  2  2  2  2  2  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  2  2  2  3  3  

Médiatudatosságra nevelés 1  1  1  1  1  

  22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, 

vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg.  

 

A további idő a kollégium, a csoport, valamint a diákok ügyeivel, problémáinak 

megbeszélésével, közösségi feladatok megszervezésével telik. 

 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégista diák személyiségének, 

kompetenciájának, keresztyén etikai és esztétikai ismereteinek, jellemének, 

identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi szellemiségének 

megalapozása és fejlesztése. 
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A kollégiumi nevelés feladatai csoportfoglalkozásokon: 
 

A tanulás tanítása: 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium 

lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 

fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási 

módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a 

megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés 

különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az 

információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok 

okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív 

önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést.  

 

A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra 

belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás 

tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész 

felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint 

ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az 

erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint 

azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, 

problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse 

elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint 

a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az 

empátia, a szociális érzékenység. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a 

diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén 

alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy 

szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.  

 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó kollégium 

kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás tudatának 

erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a 

diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó 

között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív 

részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diák-önkormányzati rendszer. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával 

a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati 

alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; 

elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának 

és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; 

hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak 

foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete 

járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a 

kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, 

ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, 
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élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, 

problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során 

fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

A kollégiumnak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet 

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 

(szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják 

későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint 

képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell 

bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium valamennyi tanulója számára lehetővé 

teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a 

tanuló által választott életpályára való felkészülést. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumnak - a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan - 

segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a 

javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy 

tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati 

tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is 

figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy 

jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának 

főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 

 

Mezőtúr, 2022. szeptember 1. 

  Kiss Imre 

         kollégiumi mkv. 
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2. sz. melléklet 

Kollégiumi munkarend 

2022-2023. tanév 

A kollégiumba érkezés és hazautazás szabályozása 

A kollégiumba érkezés a hét első tanítási napját megelőző napon 1600 – 2000 között 

történik, illetve szülői kérés alapján másnap reggel 730-ig. Amennyiben a tanuló nem érkezik 

meg a megadott időben, a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő köteles az ügyeletes 

tanárt telefonon értesíteni a távolmaradásról, valamint annak várható időtartamáról. Ha nincs 

értesítés, az ügyeletes nevelő megkeresi a szülőt telefonon és tájékozódik a távolmaradás 

okáról. 

Hazautazás hétvégére, pénteken vagy a hét utolsó tanítási napján az utolsó óra után 

lehetséges. Amennyiben a tanuló a hét utolsó tanítási napján a kollégiumban kíván maradni  

(pl.: tanulmányi verseny, kirándulás, rendezvény, vizsga miatt), azt legkésőbb az adott hét 

szerda 1600 óráig köteles a kollégium vezetőjének írásban jelezni, aki a hétvégi rendkívüli 

ügyeletről gondoskodik. Rendkívüli időben (a hét utolsó tanítási nap, utolsó tanítási órája 

előtt) a hazautazás csak külön engedéllyel lehetséges. Előrelátható okból (pl.: orvosi 

felülvizsgálat, családi ok, nyelvvizsga) szülői írásbeli kérésre, a szülő személyes jelenlétével 

vagy betegség esetén az orvos ajánlása alapján osztályfőnöki vagy nevelőtanári engedéllyel 

történik. Amennyiben a tanuló a hétvégén nem hazautazik, erről a kollégiumvezetőt értesíteni 

kell. 

Nem megengedett a tanuló „önálló” közlekedése motorkerékpárral vagy autóval, 

mivel a kollégium ezen járművek tárolását, esetleges hét közbeni használatának ellenőrzését 

nem tudja biztosítani. 

 

Napi tevékenységek és ezek szabályai 

 

0700 – 0710 Ébresztő: az ügyeletes tanár ébreszti a tanulókat 

0710 – 0730 Tisztálkodás, öltözködés, takarítás, szekrényrend 

0715 – 0745 Reggeli az ebédlőben önkiszolgáló módon nevelőtanári felügyelettel, a 

meghatározott rend szerint, 

0745 – 0755 A tanulók elhagyják a kollégiumot. 

A tanuló köteles a tanítási napra szükséges minden felszerelést (tanszert, 

tornafelszerelést) magával vinni, ugyanis 1400 óráig a kollégiumban hagyott 

tárgyakért – még szaktanári kérés ellenére sem – nem szabad bemenni. 

0720 – 0800 Az ügyeletes nevelőtanár megrendeli a következő tanítási napra az étkezést 

(kollégista tanuló esetén: reggeli, ebéd, vacsora). 

Az étkezést lemondani rendkívüli hazautazás miatt az ügyeletes nevelőnél vagy 

csoportvezetőnél lehet a tárgynapot megelőző reggel 755 óráig. Amennyiben a 

tanuló a kollégiumba való, rendtől eltérő visszautazását nem jelzi, a 

kollégiumba érkezés szabályainak megfelelően az étkezést nem tekintjük 

lemondottnak. 

Az ügyeletes nevelőtanár ellenőrzi a tanuló szobáit, 0-tól 5-ig pontoz, illetve 

írásbeli megjegyzéseket tehet. A pontozás eredményéről a tanulók a faliújságra 

kifüggesztett heti értékelésből értesülnek. A tanév végén a legtöbb pontot 
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szerzett szobában lakó tanulók jutalmat kapnak.  

0800 – 1400 A kollégium zárva tart (ekkor nincs tanári ügyelet). 

Ebben az időtartamban csak külön kollégiumvezetői engedéllyel, az ő utasítása 

szerint tartózkodhatnak a tanulók a kollégiumban (pl.: versenyre való 

felkészülés). Beteg tanuló ellátását a házirend melléklete szabályozza. Abban 

az esetben, ha a tanuló reggel az ügyeletes tanár engedélyével vagy délelőtt 

folyamán osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel megy orvoshoz és ő a 

tanórákon való további részvétel alól a tanulót mentesíti, akkor a tanuló köteles 

az erről szóló igazolást az osztályfőnöknek vagy pótosztályfőnöknek, illetve 

távollétük esetén az igazgatóhelyettesnek bemutatni és tőle írásbeli engedélyt 

(formanyomtatványt) kérni arra, hogy az orvos utasítása szerint a kollégiumba 

távozzon, illetve hazautazhasson. Az engedélyt a tanuló a betegápolónak átadja, 

aki gondoskodik a tanuló további ellátásáról. 

1130 – 1400 Ebéd, felügyelet mellett, külön ebédeltetési rend szerint 

1530 – 1620 Kimenő és szabadfoglalkozás. 

Az utolsó tanítási órát követően a tanulók szabadidejüket igyekezzenek 

kulturáltan, tartalmasan eltölteni. A szabadidő eltöltésére igénybe lehet venni a 

kollégium, az iskola helyiségeit (klub, könyvtár, számítástechnika terem), 

betartva a házirendben megfogalmazott helyiséghasználat szabályait. A kimenő 

alatt szem előtt kell tartani, hogy a házirend a kollégium területén kívül is 

érvényes. Délutáni kimenőre az 5–8 évfolyamra járó tanulók (életkoruk miatt) 

csak az ügyeletes tanár engedélyével mehetnek. Kimenő és szabadidő alatt 

Mezőtúr területének elhagyásához a csoportvezető engedélye szükséges. 

1600 – 1620 Uzsonna 

1620 – 1630 A tanulók felkészülnek a tanulószobai foglalkozásra. 

1630 – 1715, 

illetve 

1725 – 1810 

illetve 

1820 – 1900 

A tanulószobai foglalkozás a kijelölt tantermekben külön beosztás szerint 

valósul meg. A tanulószobai foglalkozáson minden tanulónak kötelező részt 

venni. A tanuló jó tanulmányi eredménye alapján a csoportvezető tanár 

engedélyével tanulhat a hálószobában. A csoportvezető tanárok a tanév 

folyamán folyamatosan ellenőrzik a tanulók tanulmányi előmenetelét (digitális 

napló, jegyek átírása a csoportnaplóba). A tanulmányi átlagok alapján havonta 

határozzák meg azon tanulók körét, akiknek a felzárkóztató foglakozáson való 

részvétel kötelező, illetve akik „szabadszilenciumosok” lehetnek. 

1900 – 1930 Vacsora az ebédlőben önkiszolgáló módon az ügyeletes tanár felügyeletével. 

1910 – 2000 Kimenő és szabadfoglalkozás. 5–8 évfolyamra járó tanulók nem mehetnek ki. 

1930 – 2100 Szabadidős foglalkozások (foglalkozási terv szerint) 

2005 – 2050 Felzárkóztató foglalkozás az arra kötelezetteknek. 

2100 órától Az ügyeletes tanár ellenőrzi a tanulók jelenlétét. A létszámellenőrzés 

időtartama alatt a tanuló köteles a szobájában tartózkodni. 

2100 – 2145 Felkészülés a takarodóra, takarítás, szekrényrend ellenőrzés, 

2200 Takarodó, központi villanyoltás. 

2200 – 0000 Takarodó után, külön ügyeletes tanári engedéllyel a tanulószobában vagy a 

folyosón csendes, mások nyugalmát a legkisebb mértékben sem zavaró módon 

lehet tanulás céljából tartózkodni. 

Mezőtúr, 2022. szeptember 1. Kiss Imre 

kollégiumi mkv. 
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3. számú melléklet 

Az internátusi beteg diákok ellátásának rendje 

2022-2023. tanév 

 

Az internátusban lakó diákok megbetegedés és baleset esetén (tartós rosszullét, heveny 

gyulladás, magas láz, tartós szédülés, erőtlenség, emésztőszervi problémák, stb.) az alábbiak 

alapján járjanak el: 

 

1. A betegségtünetek észlelésekor vagy esetlegesen bekövetkező balesetkor az ügyeletes 

tanárnál vagy az internátusi betegápolónál jelentkezzenek. 

 A járóbetegek – akik az iskolai órákat látogathatják – is tájékoztassák az ügyeletes tanárt 

a betegségükről. 

 

2. A beteget, az ügyeletes tanár, illetve a betegápoló látja el szükség szerint:  

 - enyhébb esetben: Lázmérés, alapgyógyszer, folyadékbiztosítás, elkülönítés, stb. 

 - súlyosabb esetben: Átkísérni a városi kórházban található 

ügyeletes orvosi szolgálatra, mozgáskorlátozottság esetén az 

ügyeletes orvos kihívása. 

 Súlyosabb és tartósabb betegek ápolását az intézmény nem tudja felvállalni, ha ilyen 

előfordul, azt a szülői, otthoni ápolással kell megoldani. 

 

3. Ha a rosszullét 6.00-tól 8.00-ig, illetve 14.00-től 22.00-ig következik be, akkor az 

ügyeletes tanárt kell megkeresni. 

 Éjjel 22.00 órától reggel 6.00-ig bekövetkező megbetegedés esetén az internátusban 

megbízott éjszakai ügyeletesnél kell jelentkezni. 

 A hétvégére engedéllyel az internátusban tartózkodó tanulók megbetegedésekor a tényt a 

beosztott hétvégi ügyeletes tanárnak jelezzék, és vele együttműködve intézkedjenek. 

 Amennyiben a tanuló otthon betegszik meg, a szülő köteles az ügyeletes tanárt vagy a 

kollégium vezetőjét értesíteni, illetve jelezni, hogy a tanuló várhatóan mikor érkezik 

vissza a kollégiumba. 

 

4. Az internátusban nincs, de szemben az orvosi rendelőben minden nap van rendelés. 

 Az orvos a gyógymódra vonatkozó rendelkezéseit dokumentálja. A beteg köteles a 

gyógyterápiás előírásokat betartani, együttműködni a mielőbbi gyógyulás érdekében. A 

beteg diák – az orvosi javaslat alapján – az ügyeletes tanár által kijelölt szobában köteles 

tartózkodni a megadott időpontig. 

 

5. Az iskola orvosának rendelési idején kívüli orvosi betegellátást is írásos igazolás alapján 

kell adminisztrálni, s a gyógyterápiát megtenni. 

 

6. A város ügyeletes orvosi szolgálata hétköznap délután 17.00 órától reggel 7.00 óráig tart, 

szombaton és vasárnap teljes időtartamban. A szakrendelés igénybevétele csak 

kezelőorvosi beutalóval lehetséges. 

 



 

157 
 

7.  Ha az orvos a tanuló családi, otthoni ápolását tartja indokoltnak, az ügyeletes tanár vagy a 

kollégiumvezető dönt a tanuló hazautazásának módjáról (kikérve az orvos véleményét 

is): 

 - egyedül, 

 - osztálytársa által kísérve 

 - a szülő érkezését megvárva. 

 Kórházi elhelyezés esetén az előzőek által kell eljárni, kiegészítve azzal, hogy súlyos 

esetben mentővel való szállítás is lehetséges az ellátást végző orvos intézkedése alapján. 

8. Minden megbetegedésről – az eset súlyosságától függetlenül – a „betegkönyvben” 

feljegyzést kell készíteni. 

 

9. Az orvos által felírt gyógyszereket és az előírt gyógykezelést a tanulónak kell megfizetni. 

 

10. A tanuló betegségéről – kivéve, ha az nem súlyos és nem hosszantartó – az ügyeletes 

tanár értesíti a szülőket (gondviselőket) és az osztályfőnököt. 

 

11. A beteg tanuló egészségügyi állapotát 6.00-tól 8.00-ig, illetve 14.00-től 22.00-ig az 

ügyeletes tanár; 8.00-tól 14.00-ig a betegápoló és 22.00-től 6.00-ig az internátus éjszakai 

ügyeletes tanára kíséri figyelemmel. 

 

12. A fekvőbeteg diák reggeli és esti étkezéséről az ügyeletes tanár, a déli ebédjéről és a 

folyamatos tea ellátásáról a betegápoló gondoskodik. 

 

13. Az iskolai eljárási rendhez szükséges orvosi igazolást a beteg kérje az őt ellátó orvostól, 

illetve a „betegkönyv” alapján az ügyeletes tanár is igazolhatja a hiányzás indokoltságát. 

 

14. Az internátus valamennyi tanulójának, dolgozójának alapvető kötelessége a bajbajutott, 

beteg embertársak segítése. Ezért kérjük, hogy a beteg diákjaink állapotát valamennyien 

kísérjük figyelemmel, segítsük elő mielőbbi gyógyulásukat. 

 

15. A betegápolás nem szabályozott kérdéseiben az intézmény rendelkezései és a 

kezelőorvosok útmutatásai alapján kell eljárni. 

 

A kollégium orvosa: dr. Tálas Gabriella 

rendel: a Kórház-, Rendelőintézet udvarán, szemben az internátussal. 

 

A 2022/2023. tanévben az éjszakai ügyeletes tanár: külön beosztás szerint. 

 

Napközbeni betegápoló: Dézsiné Debreczeni Anita 

 

Mezőtúr, 2022. szeptember 1. 

 

 

Kiss Imre 

kollégiumi mkv. 

  



 

158 
 

  



 

159 
 

BÖLCSŐDEI MUNKATERV 
 

2022/2023. nevelési év 
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1. A bölcsőde bemutatása, helyzetelemzés 
 

Bölcsődénk az óvoda székhelyével közös épületben, de teljesen önálló egységként működik, 

közös igazgatású többcélú intézményünkben. 

Az Alapító Okiratában rögzítetteknek megfelelően a fenntartói feladatokat a Mezőtúri 

Református Egyházközség látja el. 

Felvehető maximális gyermek létszám: 14 fő 

A bölcsődei egység 2022. szeptember 1-jén indul be. 

A beiratkozási szándék alapján valamennyi hely fel van töltve.   

700– 1700-ig gondozzuk, neveljük a gyermekeket, napi 10 órában.  

A gyermekek gondozása, 20 hetes kortól 3 éves korig történik. Indokolt esetben orvosi 

kérésre, további egy évig bölcsődében maradhat. Elsődlegesen azok a gyermekek nyernek 

felvételt, akik a településünkön laknak, szüleik dolgoznak és a hátrányos, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek.  

 

1.1. Személyi feltételek 

 

Intézményvezető: a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatója 

Kisgyermeknevelő-gondozó:  

1 fő főiskolai végzettségű  

1 fő OKJ-s végzettség folyamatban 

Bölcsődei dajka: 1 fő  

A technikai munkatársak (konyhalány, takarító, karbantartó) az óvodai intézményegységből 

segítenek be. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. – I. § 

szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi 

előírásokat, 

részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza. Amennyiben lesz 

rá idén lehetőségünk, a dolgozók részt fognak venni ingyenes képzéseken. 

Kisgyermeknevelőink még most kezdik gyűjteni a kötelező pontjaikat.  

A munkatársi közösség szakmai elhivatottsága, gyermekszeretete és szakértelme példaértékű. 

A magas színvonalú szakmai munka mellett ez a családias légkört biztosító, a szeretetteljes 

nevelési munkában is megnyilvánul.  

 

 

1.1. Tárgyi feltételek 

 

A bölcsőde az óvodától külön bejárattal rendelkezik és az óvodai csoportoktól el van 

különítve. A bölcsőde öltözője és mosdója egy nagy fedett teraszra nyílnak, amely része az 

elkülönített udvarnak. 

A kiszolgáló helyiségek az előírásnak megfelelőek, intézményünk a dolgozók részére 

megfelelő szociális helyiségekkel rendelkezik. A gyermekek ellátását, biztosító helyiségek jól 

megközelíthetők, beláthatók, tágasak, világosak, az előírásnak megfelelően kialakítottak. 
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A csoportszobák bútorai, játékai minőségben, mennyiségben megfelelnek a bölcsődés korú 

gyermekeknek. 

A fürdőszoba könnyen megközelíthető a gyermeköltözőből az átadón keresztül és a 

csoportszobákból is. A fürdőszobában a célszerű, tágas, megfelelően elhelyezett eszközök 

(pelenkázó, törölköző, és fésűtartó, egészalakos tükör, fertőtlenítő eszközök stb.) segítik a 

gondozás, nevelés folyamatosságát. 

A csoportszobához egy gyermeköltöző tartozik, melynek berendezése öltöztető pad,  

pelenkázó asztal, a gyermekek váltóruháinak tárolására jellel ellátott öltözőszekrények 

állnak rendelkezésre. 

Bölcsődénk játszóudvara, füvesített résszel és terasszal rendelkezik. Az óvoda udvarrészétől 

belső kerítéssel elválasztott. 

A bölcsődei játékok, melyek változatos mozgáslehetőséget biztosítanak.  

A gyermekek saját ruhában tartózkodnak a bölcsődében. A váltóruhát, a pelenkát, az 

ágyneműt, a törölközőt a szülők biztosítják. A többi textíliáról, plédekről, lepedőről, előkéről, 

asztalterítőről a bölcsőde gondoskodik. A bölcsőde által biztosított textíliákat, az előírásnak 

megfelelően az óvodai textíliáktól elkülönítve mossuk, fertőtlenítjük a mosodában. 

Játékkészlet összeállításánál figyelembe vesszük a pedagógiai és az egészségügyi 

szempontokat, a gyermekcsoport életkori összetételét, létszámát. Fontosnak tartjuk, hogy 

biztonságos környezetben, jó minőségű, korszerű, fejlesztő játékokkal játszhassanak a 

gyermekek.  

Biztosítjuk az anyag, a funkció szerinti változatosságot, a nemenkénti játékokat. Törekszünk 

arra, hogy a természetes anyagú, színű eszközök, játékok száma növekedjen. A játékok 

funkciók szerint csoportosítva, és a gyermekmagasságában helyezzük el. Változatos 

eszközöket kínálunk minden tevékenységformához (manipuláció, konstruálás, utánzás, 

nagymozgás, szerepjáték stb.)  

A kognitív képességek fejlesztéséhez különböző logikai játékokat ajánlunk.  

Az alkotó tevékenységekhez állandóan biztosítunk rajzpapírt, zsírkrétát, minőségi festéket, 

gyurmát. A játékokat rendszeresen, tisztítjuk, fertőtlenítjük. 

 

 

2. Munkaszervezés 
 

A kisgyermeknevelők lépcsőzetesen érkeznek be a csoportba, heti váltásban. Munkaidejüket a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően töltik ki. A bölcsődei dajka munkaideje nem tölti ki a 

nyitva tartás idejét, az ő munkáját segíti egy részmunkaidős takarító. 

 

2.1. Helyettesítési terv 

 

A kisgyermeknevelő-gondozók szükség szerint egymást helyettesítik, ha ez nem megoldható, 

az óvodából megy át a két pedagógiai asszisztens.  

A bölcsődei dajkát óvodai dajka helyettesíti szükség esetén. 

 

2.2. Értekezletek rendje 

 

Havonta egyszer a főigazgatóval. 
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2.3. Napirend 

 

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de 

befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend 

kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”-rendszer), a 

tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a 

kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.  

 

Időpont Tevékenység 

 

7:00 – 8:15 A gyermekek érkezése, átöltözés, kézmosás. A gyermek átvétele a szülőtől. 

Szabad játéktevékenység a kisgyermeknevelővel. 

Szükség szerint pelenkacsere, lemosás, WC használat, kézmosás 

8:15 - 8:45 Gyermekgondozási sorrendben asztalhoz ülnek a gyermekek, reggeli. 

Reggeli után mosakodás. 

8:45 - 9:45 Szabad játék a szobában 

Szükség szerint gondozási feladatok (pelenkacsere, lemosás, WC használat, 

kézmosás) 

Játéktevékenység közben gondozási sorrendben tízórai 

Csecsemőkorú gyermekek igény szerinti altatása (délelőtti altatás) 

9:45 – 11:00 Készülődés az udvarra, szükség szerint gondozási feladatok (pelenkacsere, 

lemosás, WC használat, kézmosás) 

Szabad játék az udvaron, vagy a szobában 

11:00 – 11:15 Udvarról való bejövetel, pelenkacsere, lemosás, WC használat, kézmosás. 

Játék a szobában 

11:15 – 12:15 Ebéd, gondozási feladatok 

12:15 – 14:30 Alvás, pihenés 

14:30 - 15:00 Ébredés utáni gondozási feladatok (pelenkacsere, lemosás, WC használat, 

kézmosás) 

Csendes játék a szobában 

15:00 – 15:20 Uzsonna 

15:20 – 17:00 Szabad játéktevékenység a szobában, vagy az udvaron a szülő érkezéséig 

 

 

3. A nevelési-gondozási év célja  
 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása a helyi 

sajátosságok figyelembevételével. Mivel ez az első évünk, fontos, hogy kialakuljon 

intézményünkben egy szakmai érték. 

 

Kiemelt cél: A bölcsődébe járó gyermekek egy biztonságos, balesetmentes, 

egészséges környezetben fejlődjenek. 

 

Ehhez kapcsolódó feladatok:  

Feladat Felelős Határidő 

Balesetvédelem: a gyermek 

lelki és értelmi fejlesztésén 

túl figyelni kell a testi 

kisgyermeknevelők folyamatos 
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épségének megőrzésére. 

Fokozott figyelem a 

gyermekvédelmi feladatokra, 

a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer hatékony 

működtetése. 

intézményvezető, bölcsődei 

munkaközösség vezető, 

kisgyermeknevelők 

 
 

folyamatos 

Táplálkozási szokások 

megismertetése, elsajátítása 

kisgyermeknevelők folyamatos 

Beszédindítás, 

szókincsbővítés elősegítése 

egyénileg mondókákkal, 

énekekkel 

kisgyermeknevelők folyamatos 

 

További céljaink: 

Kisgyermeknevelőink: 

• szerezzenek jó gyakorlatokon tapasztalatokat, 

• erősödjön meg tudásuk, 

• gazdagodjanak új módszerekkel és tevékenységekkel a hospitálások alkalmával, 

• épüljön ki a bizalmi kapcsolat a szülő – kisgyermeknevelő – gyermek között, figyelembe 

véve és szem előtt tartva a család szokásait, családi nevelést, 

• kapcsolatépítés és hálózat fejlesztés.  

 

4. Nevelési és gondozási év tervezett feladatai  
 

Családok támogatása, erősségeikre építve a szülői kompetencia fejlesztése. 

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. 

 Belső és külső kapcsolatok erősítése. 

 Anyanyelvi nevelés:  

 A vers, mese, ének a kisgyermek érzelmi, értelmi (beszéd, gondolkodás, 

emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésének fontos eszköze, elősegítője. 

 A versek, mondókák különféle típusai-altatók, sétáltatók, lovagoltatók, 

csiklandozók, arcsimogatók, kiszámolók- a gyermek első találkozásai a nyelvi 

élménnyel. 

 A ritmusosan hangoztatott sorok a beszédhangokkal, szavakkal való játék a 

rímek összecsengése, a versbeszéd dallama a hangerő és hangszínváltások és a 

szöveghez kapcsolt mozgás együttese a gyermeki beszédkedv, a beszédre 

serkentés egyik leghatékonyabb eszköze. 

 A nyelvvel való játék örömforrás. 

 A gyermek érzelmi intelligenciájának fejlesztésében a mondókák versek mesék 

és a játék a legfontosabbak 

 A testi érintés, közös nevetés erős érzelmi töltetet ad a kicsik számára. a verbális 

játék megalapozza gyermekirodalom szeretetét. 

 A mindennapok beszélgetései az étkezésről, alvásról, fürdésről, a testükről, 

állatokról, növényekről, időjárásról, mind-mind hozzájárulnak a kicsik 

fejlődéséhez.  

 Környezettudatos nevelés: 
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 A gyermek mozgásával, cselekvésével szinte letapogatja a világot. Így 

korrigálja érzékletes benyomásait s eljut oda, hogy a dolgokat valóságos 

nagyságuknak, alakjuknak, színüknek, megfelelően lássa a véletlenszerű 

körülményektől, helyzetektől függetlenül. 

  Azokat a normákat, értékeket, nézeteket, attitűdöket sajátítja el a gyermekek a 

szocializáció során, amelyek az adott kultúrában, környezetben használatosak. 

A mi feladatunk ezt bővíteni és megalapozni. 

 Egészen pici korban elkezdett környezeti nevelés segíti a gyermeket abban, 

hogy a természet kincseire nyitottá váljon, érdeklődve forduljon az élővilág 

felé, megtanulja a növényeket is élőlényként kezelni, és felelősséget tudjon 

vállalni egy másik életért, állatért. 

 Közvetlen tapasztalatszerzés fontosságának biztosítása, szemléletformálás, 

környezettudatos gondolkodás kialakítása. 

 Bölcsőde udvarán madarak, bogarak, pillangók, egyéb élőlények megfigyelése. 

 Ősszel falevelek, termények, kavicsok gyűjtögetése. 

 Informatikai feladat: 

 Napi szintű jelentés a KENYSZI információs rendszerben. 

 Adminisztrációs feladat: 

 A megfelelő dokumentumok kitöltése, gyermekek fejlődésének nyomon 

követése. 

 

4.1. Nyári zárás tervezett időpontja: 

A nyári zárás időpontja óvodai gyakorlatunkhoz hasonlóan július utolsó hete, augusztus első 

két hete (3hét), vagy július utolsó két hete, augusztus első hete (3hét). 

 

A nyári zárás konkrét időpontja 2023. február 15-ig az óvoda faliújságján kihelyezésre 

kerül. 

 

5. Belső ellenőrzések 
 

Ellenőrzési feladatok elvégzése az intézményvezető kötelessége. 

 

Kisgyermeknevelők szakmai munkájának ellenőrzése: 

• gyermekcsoport látogatása 

• folyamatos napirend ellenőrzése 

• tevékenység kezdeményezések ellenőrzése 

• gondozási műveletek minőségi kivitelezésének ellenőrzése 

• ellátás nyújtásának szakszerű dokumentálása 

  



 

166 
 

 

Hónap Belső ellenőrzésben érintett 

dolgozó 

Ellenőrzés célja Alkalmazott módszer Felelős 

sz
ep

te
m

b
e
r
 

 

Kisgyermeknevelők 

 

 

Dajka 

Balesetvédelem, munkavédelem 

gyermekek fogadása, beszoktatás, 

szülőkkel való kapcsolattartás. 

 

Dokumentáció ellenőrzése 
 

A Szakmai program célrendszerének 

megvalósítása, nevelési célkitűzések ismerete. A 

nevelőmunka segítése, a 

bölcsődébe történő befogadás feladatai 

megfigyelés 

jegyzőkönyvek, dokumentumok 

áttekintése 

 

 

megfigyelés, beszélgetés, reflexió 

főigazgató 

 

 

 

főigazgató,  

szakmai vezető 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció  

HACCP oktatás 

Egyeztetés a nagy konyhával 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

Berendezések áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Induláshoz szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 

o
k

tó
b

er
 

 

Kisgyermeknevelők 

 

Pontos adminisztráció, új gyermekek 

beszoktatása, munkakör ellenőrzése. 

Gondozási feladatok ellátása, egyéni 

bánásmód alkalmazása. 

Tartalmi, formai megfelelés, 

naprakész dokumentáció. 

Gyermekekkel kapcsolatos 

teendők ellátása. 

Dokumentumelemzés: 

 Csoportnapló 

 Fejlődési napló, 

egészségügyi 

lapok, törzslap 

 Üzenő fűzet, stb. 
 

Megfigyelés, 

megbeszélés, reflexió 

főigazgató 

kisgyermeknevelők 

Dajka Munkaköri leírásban foglaltaknak 

való megfelelés 
 

Textíliák rendszerezése 

Dokumentumelemzés: 

Munkaidő nyilvántartás 

naprakész vezetése 

Megfigyelés, reflexió: 

Főigazgató 
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konyha, 

udvar, csoportszobák rendje 

Iskolatitkár Pontos adminisztráció dokumentumelemzés: 

KENYSZI rendszer ellenőrzése 
 

főigazgató 

Karbantartók Munkaköri feladatok ellátása: 

Külső-belső munkálatok 
 

megfigyelés, megbeszélés főigazgató 

szakmai vezető 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

n
o

v
em

b
er

 

Kisgyermeknevelők 

 
Szakmai program céljainak és 

feladatainak megjelenése 

Házirend betartása 

Munkaidő, munkafegyelem  
 

Dokumentumelemzés 

megfigyelés, reflexió 

főigazgató 

 

Dajka A Szakmai program célrendszerének 

megvalósítása, nevelési célkitűzések ismerete. 
megfigyelés, reflexió: 

A kisgyermeknevelőkkel való 

együttműködés módja, a 

nevelőmunka segítése 
 

főigazgató 

szakmai vezető 

Iskolatitkár Pontos adminisztráció dokumentumelemzés: 

KENYSZI rendszer ellenőrzése 

főigazgató 

Karbantartók Munkaköri feladatok ellátása: 

Külső-belső munkálatok, folyamatos 

karbantartás, udvari játékok áttekintése 

 

megfigyelés, megbeszélés, reflexió főigazgató 

szakmai vezető 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

d
ec

e

m
b

e

r 

Kisgyermeknevelők 

 

Munkakör ellenőrzése 

Ünnepi készülődés. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

Dokumentumelemzés: 

 Csoportnapló 

 Fejlődési napló, 

főigazgató 
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 egészségügyi 

lapok, törzslap 

 Üzenő fűzet, stb. 
 

Megfigyelés, 

megbeszélés, reflexió 

Dajka Együttműködési képesség a 

szervezési feladatokra vonatkozóan. 

Csoportszoba ünnepi 

hangulatának biztosítása (díszítő 

munka segítése). 

Megfigyelés, 

megbeszélés, reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

Iskolatitkár Pontos adminisztráció 

Létszámegyeztetés 
dokumentumelemzés: 

KENYSZI rendszer ellenőrzése 

főigazgató, 

gazdasági 

igazgatóhelyettes 

Karbantartók Munkaköri feladatok ellátása: 

Külső-belső munkálatok, folyamatos 

karbantartás, udvari játékok áttekintése, 

téliesítés 

megfigyelés, megbeszélés, reflexió főigazgató 

szakmai vezető 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 
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Hónap Belső ellenőrzésben érintett 

dolgozó 

Ellenőrzés célja Alkalmazott módszer Felelős 

ja
n

u
á

r 

Kisgyermeknevelők 

 

Szakmai program céljainak és 

feladatainak megjelenése 

Házirend betartása 

Munkaidő, munkafegyelem  
 

Dokumentumelemzés 

megfigyelés, reflexió 

főigazgató 

 

Dajka Intézményi célokkal való azonosulás 

Összedolgozás a 

kisgyermeknevelőkkel és az 

óvodai dajkákkal. 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

Iskolatitkár Pontos adminisztráció 

Létszámegyeztetés 
dokumentumelemzés: 

KENYSZI rendszer ellenőrzése 

főigazgató, 

gazdasági 

igazgatóhelyettes 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

Egyeztetés a nagykonyhával 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 

fe
b

ru
á
r
 

 

Kisgyermeknevelők 

 

Munkakör ellenőrzése, egészséges 

életmód, dokumentáció. 

Szülőcsoportos beszélgetések 

előkészítése. 

Munkaidő betartása 

Dokumentáció 

Farsangi előkészületek 

Szokás, szabályrendszer 

kialakulása, nevelési tervek 

értékelése, féléves értékelések 

Dokumentumelemzés: 

 Csoportnapló 

 Fejlődési napló, 

egészségügyi 

lapok, törzslap 

 Üzenő fűzet, stb. 
 

Megfigyelés, 

megbeszélés, reflexió 

főigazgató 

kisgyermeknevelők 

Dajka Munkaköri leírásban foglaltaknak 

való megfelelés 
 

Dokumentumelemzés: 

Munkaidő nyilvántartás 

naprakész vezetése 

Főigazgató 

szakmai vezető 
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Tisztaság ellenőrzése a bölcsőde területén, 

működésében 

Megfigyelés, reflexió: 

konyha, 

udvar, csoportszobák rendje 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

Higiéniai szokások betartása 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 

m
á

rc
iu

s 

Kisgyermeknevelők 

 
Délelőtti tevékenység látogatása, 

teljesítményértékelés 

Szobatisztaság, önállóságra nevelés 

megvalósulása 

Dokumentumelemzés, 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

Dajka A Szakmai program célrendszerének 

megvalósítása, nevelési célkitűzések ismerete. 

Az intézményi programok 

megvalósítása során egyéni 

megbízatások teljesítése 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

Iskolatitkár vizsgálatkérő lapok,  

iktatókönyv vezetése 

KENYSZI rendszer vezetése 

Dokumentumelemzés, 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

Higiéniai szokások betartása 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 
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Hónap Belső ellenőrzésben érintett 

dolgozó 

Ellenőrzés célja Alkalmazott módszer Felelős 

á
p

ri
li

s 

Kisgyermeknevelők 

 

Szakmai program céljainak és 

feladatainak megjelenése 

Húsvéti készülődés 

Nyílt nap, szakmai nap 
 

Dokumentumelemzés 

megfigyelés, reflexió 

főigazgató 

 

Dajka Munkaköri leírásban foglaltaknak való 

megfelelés 

Az intézmény belső és külső környezetének 

tisztasága, kerti teendők elvégzése  

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

Egyeztetés a nagykonyhával 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 
Külső játékok ellenőrzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 

m
á

ju
s 

 

Kisgyermeknevelők 

 

Szakmai program megvalósítása 

 alkotójáték megfigyelése, irányítása 

 anyák napi meglepetés készítése 

 fejlődési napló 

 

Dokumentumelemzés: 

 Csoportnapló 

 Fejlődési napló, 

egészségügyi 

lapok, törzslap 

 Üzenő fűzet, stb. 
 

Megfigyelés, 

megbeszélés, reflexió 

főigazgató 

kisgyermeknevelők 

Dajka Munkaköri leírásban foglaltaknak 

való megfelelés 
 

Teljesítményértékelés, a fejlesztendő 

területeknek való megfelelés 

Dokumentumelemzés 
Megfigyelés, reflexió 

 

Főigazgató 

szakmai vezető 

 

 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció dokumentumok, étlapok főigazgató 
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munkaköri feladatok 

Higiéniai szokások betartása 

áttekintése élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 

jú
n

iu
s 

Kisgyermeknevelők 

 
Bölcsőde – óvoda kapcsolata 

óvodapedagógusokkal való együttműködés, 

 

A csoportban folyó 

fejlettségmérés dokumentálása, 

egész évben vezetett 

dokumentumok nyilvántartások lezárása, 

ellenőrzése 

Dokumentumelemzés, 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

Dajka Munkaköri leírásban foglaltaknak való 

megfelelés, 

Az udvaron történő nevelési 

feladatok segítése, az udvari 

játékok tisztán, rendben tartása. 
 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

Iskolatitkár Következő évi dokumentumok előkészítése 

KENYSZI rendszer vezetése 

Dokumentumelemzés, 

megfigyelés, megbeszélés, 

reflexió 

főigazgató 

szakmai vezető 

 

Konyhai kisegítő Pontos adminisztráció 

munkaköri feladatok 

Higiéniai szokások betartása 

dokumentumok, étlapok 

áttekintése 

főigazgató 

élelmezés-vezető 

Karbantartás Szükséges feladatok 

elvégzése 

megfigyelés 

megbeszélés 

főigazgató 

szakmai vezető 
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6. Programok, szülőcsoportos megbeszélések 
 

Bölcsődénk ebben a nevelési évben kezdi meg működését, így kialakult szokás a 

programokkal kapcsolatban nincsen. Terveink szerint a bölcsődében az év során különböző 

rendezvényeket szervezünk, kialakítjuk szokásrendszerünket. 

A rendezvények időpontja mindenki számára ismert lesz, közösen megbeszéljük, az óvodával 

egyeztetve kerülnek meghatározásra. Faliújságon, honlapunkon, üzenő füzetben hívjuk fel a 

szülők figyelmét az eseményekről. A programok lebonyolításához elegendő időt, eszközt és 

helyet biztosítunk. 

A programok gyakoriságukban, témájukban a helyi adottságokhoz, igényekhez, 

szükségletekhez igazodnak. Szülőket bevonjuk a közös programok szervezésébe, 

megvalósításába.  

A család–bölcsőde programokkal a család minél szélesebb rétegét szólítjuk meg. Belső 

ünnepeink és programjaink a csoportszobákban vagy az óvodával közösen történik meg. 

 

6.1. Programterv 

 

Időpont Program/ jeles nap 

Szeptember Évnyitó szülői értekezlet és szülőcsoportos megbeszélés 

Október  Teremtés hete – egészségvédelmi témahét 

November Márton nap 

December Mikulásvárás 

Karácsonyfa díszítés 

Február Farsang 

Március Március 15. 

Március 23. -  Bábjáték világnapja 

Április Húsvét 

április 21. – Bölcsődék napja – nevelésmentes nap 

Nyílt nap a Bölcsődében 

Május Anyák napja 

Gyermeknap 

Ismerkedés az óvodával 

Június Évzáró családi délután – „Babazsúr” 

6.2. Szülőkkel való együttműködés 

 

6.2.1. Szülői értekezletek 

A bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra 

vonatkozó tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó 

döntések elősegítését szolgálja.  

Egy nevelési éven belül három alkalommal célszerű szülői értekezletet 

tartani (beszoktatások előtt, beszoktatást követően, és a nevelési év vége felé), de a bölcsődét, 

vagy a gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülőértekezlet 

összehívására is sor kerülhet. 

Tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei életről, a szakmai programról, a szülők 

jogairól és kötelezettségeiről, a házrendről, a bölcsőde napirendjéről. 
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Tájékoztatást adunk a családok térítési díjkedvezmény igénylésének lehetőségéről a szükséges 

nyomtatványok biztosításával. A bölcsődében folyó korszerű táplálkozásról az életkori 

szükségletek figyelembevételével, diétás étkeztetés lehetőségeiről. 

 

6.2.2. Családlátogatások 

Célja családdal való kapcsolatfelvétel mellett a gyermek szokásainak, fejlettségi szintjének, 

játékának, beszédének megismerése. A megfigyelés nagy segítséget jelent a 

kisgyermeknevelőknek a későbbi fokozatos, beszoktatás folyamán.  

 

Időpontja beszoktatás előtt: 2022. augusztus utolsó hetében folyamatosan és az új gyermekek 

érkezése előtt. 

 

6.2.3. Szülőcsoportos beszélgetések 

A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei nevelési évenként legalább három alkalommal 

szervezett tematikus beszélgetések a csoport kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba 

járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról. 

 

Témák: 

Beszoktatás 

Szobatisztaság 

Önállóságra nevelés 

 

6.2.4. Napi kapcsolattartás 

A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések 

megfogalmazására is ezen alkalmakor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel 

jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai 

szabályoknak és az időkeretnek megfelelően. 

 

6.2.5. Üzenő füzet 

A füzetet a gyermek „saját” kisgyermeknevelője vezeti. Tájékoztatja a szülőket a gyermek 

beilleszkedéséről, fejlődéséről, a bölcsődei élet eseményeiről. A füzet nem pótolja a közvetlen 

kapcsolatot, de kiegészíti és megerősíti azokat. Hozzájárul a jó kapcsolathoz, a bizalom 

kialakulásához, a családi és bölcsődei nevelés összehangolásához, a családi nevelés 

segítéséhez. 

 

6.2.6. Nyílt napok 

Évente egyszer, tavasszal, a beiratkozást megelőzősen után nyílt napokat tartunk az érdeklődő 

szülőknek. 

A szülők megnézhetik, megismerhetik a bölcsődei életet, nevelési – gondozási munkánkat, ha 

a későbbiekben szeretnék gyermeküket bölcsődébe íratni. A kisgyermeknevelők bemutatják a 

szülőknek a csoportot és helyiségeket, játékeszközöket, mesélnek a napirendről, a saját 

kisgyermeknevelői rendszerről, közös játszásra invitálják a gyermekeket és szülőket. 
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7. Záradék 
 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 24. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

Mezőtúr, 2022. augusztus 27. 

 

 

         Égerné Tamás Annamária 

                              főigazgató 
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Egyesített munkaterv mellékletei 
 

1. sz. melléklet: Tantárgyfelosztás a 2022/2023. tanévre 

 

2. sz. melléklet: Ütemterv a 2022/2023. tanévre 
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