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II.  Bevezetés 
 

 

 

 

A tanév mottója: 

 

„Nem az a fontos, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem, hogy az általunk tett kis dolgokat 
nagy szeretettel végezzük.” 

Boldog Teréz anya 

 

 

 

 

 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát a felsőbb jogszabályok, az iskola 

pedagógiai programja, valamint az intézmény belső szabályzatai – PP, SZMSZ - 

határozzák meg. 

 

A munkaterv az alábbi jogszabályi előírások alapján került összeállításra: 
 

· az 1993. évi LXXIX. évi törvény a közoktatásról 
 

· 2011. évi CXC. tv a Köznevelésről 
 

· 2013. évi LV. törvény, a 2011. évi CXC. Tv. Módosításáról 
 

· 2013. évi CXXIX. tv az oktatás szabályozására vonatkozó egyes 

törvények módosításáról 
 

· a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet, 
 

· 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §, 
 

· 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanévrendjéről 
 

· 326/2013 Kormányrendelet 
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·  
III.  A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai: 

 

Céljaink eléréséhez a következő nevelési és oktatási feladatokat kiemelt 
területként kezeljük: 

 

Alsó tagozat: 
 

1-2. évfolyam 
 

· Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható 
jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket, ha szükséges, 
csoportbontásban oktatva a magyar és matematika, illetve szükség esetén 
más tantárgyat. 

 

· Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú 
cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk 
ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk az 
egyéni tanulási módszereket és szokásokat. 

 

· A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a 
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével alapozzuk 
meg a koncentráció és a relaxáció képességét, fejlesztjük a 
finommotorikát. 

 

· Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és 
figyelem, a kötelességérzet kialakulását. 

 

3-4. évfolyam 
 

· Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az 
iskola és a szülők részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe 
kerül a motiválás és a tanulásszervezés. 

 

· Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás 
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

 

· A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a 
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével fejlesztjük 
tovább a koncentráció képességét. 

 

· Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és 
figyelem, a kötelességérzet kialakulását.  

· Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében. 
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·  
Felső tagozat: 

 

5-6. évfolyam 
 

· A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres 
iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 
kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. Tanulás tanulása. 

 

· Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott 
kulcskompetenciákat, fejlesztjük az együttműködési készséget. 

 

· A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és 

írástechnika folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés 

fokozása. 
 

· Mélyítjük, gazdagítjuk az értelmi és érzelmi intelligenciát.  

· Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 
 

· Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az 
együttműködés fontosságának tudatosítását a családban, a társas 
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 

· A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori 
jellemzők figyelembevétele. 

 

 

7-8. évfolyam 
 

· A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető 
feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - 
a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át 
tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt 
a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

· Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 
fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

· Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 
 

· A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori 
sajátosságok figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása. 
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· Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

· Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség 
egyensúlyára; a tanulók egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő 
értékelésre. 

 

· A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 
készségek elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést. 

 

· Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

· Kiemelt nevelési feladata verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, 

megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A 

családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A 

beilleszkedési- és magatartászavarral küzd ő tanulók egyéni bánásmóddal 

való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. 
 

IV.  Általános feladataink a 2018/2019. tanévre: 
 

 

- A tanulókkal való egyéni foglalkozások tartalmasabbá tétele, különös 

tekintettel a (halmozottan) hátrányos helyzetben lévő és a tehetséges tanulók 

képesség szerinti fejlesztése. 
 

- Pályázatok figyelemmel kisérése, azokon való részvétel. 
 

- Hatékony munkát végezni a beiskolázási eredmények javítása érdekében. 
 

- Nevelői fegyelem és tolerancia erősítése egymással és a gyerekközösségekkel 
szemben. 

 

1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése 
 
 

Az iskola katolikus szellemiségét a szeretet, az elfogadás légköre biztosítja. 

Ennek kell áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti viszonyt 

egyaránt, hogy példát mutathasson, s kialakítsa a gyermekben ugyanezt a 

hozzáállást. Az iskola mindent megtesz azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt 
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tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű társak a nevelésben. Mindannyian 

ugyanazt az ügyet szolgáljuk, egy szebb, szeretetteljesebb és ezért igazabb jövőt 

szeretnénk adni a következő nemzedékeknek. 
 

A katolikus iskolában a diákok naponta imával kezdik és fejezik be az étkezést, 

havonta közös misén vesznek részt, az iskola ösztönzi, hogy a tanítványok 

családtagjaikkal együtt rendszeresen látogassák a vasárnapi szentmisét. Az 

ünnepekre való tartalmas felkészülést  

segítik a lelki napok. Az iskolában a diákok minden évfolyamon hittant 

tanulnak, 1. - 8. évfolyamon tanrendbe építve. Szeretnénk elérni, hogy 

gyermekeink, felfedezzék az Isten jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, 

alkotásaikban. 

 

2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése 
 

A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, 

amelyekre büszkék lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő 

személyiségekkel, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész 

világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít 

ezek ápolására. Az iskola 157 éves múltjához kötődő hagyományok és 

ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók megtartása feladatunk. 
 

Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény 

múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált 

azonosságtudat. Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek 

magyarságismerettel, ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör 

fogalmát, jelentőségét. Ismerjék meg népszokásainkat. Legyenek büszkék 

iskolájukra. A hagyományok ápolásával igyekszünk kialakítani a nemzet iráni 

elkötelezettséget, a magyarságtudatot. 
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3. Pedagógiai célok: 

 

A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló szakmai és 

morális felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő célokat: 

 

· Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak 

megvalósítása nevelő-oktató munkánkban különös tekintettel a 

személyes példaadásra. 
 

· Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. 
 

· Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. 
 

· A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb 

mértékű alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai 

munkába, több önálló munkavégzés. 
 

· Kulcskompetenciák fejlesztése minden területen. 
 

· Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, 
eszközöket. 

 

· Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási 

módszereit és szokásait. 
 

· Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele. 
 

· Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok 

arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs 

technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.) az 

iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre. 
 

· Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat 

segítjük. Arculattal rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol 

a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, 
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együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás 

érzését, empátiáját. 
 

· Adminisztrációs munkánk javítása: naplóvezetés, jelenléti ívek 

vezetése, fogadóórák adminisztrálása, a szülők többszöri értesítése a 

gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló 

bukásveszélyről. 
 

4. Pedagógiai feladatok: 

 

A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Iskolánk akkreditált kiváló 

tehetségpontjának eredményes működtetése. 

 

· Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele 

természetesen az, hogy személyiségének minél nagyobb részével 

hivatására tudjon koncentrálni. 
 

· A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell 

tenni, hogy az adott területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat 

kapjanak. 
 

· A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás 

szolgálatába állítjuk. 
 

· A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári 

irányítással végzett önművelése. 
 

· A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy 

tanulóink a tehetségüknek leginkább megfelelő pályára 

lépjenek. 
 

· Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, 
pályázatokon. 

 

· Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és 

elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó 

pedagógusokat. 
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· A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, 

korrepetálása esetenként a szakszolgálatok segítségével. 
 

· Integrációs és képesség kibontakoztató programnak megfelelően 

végezzük a tanulóink egyéni képességeihez igazodó fejlesztéseket, 
 

· Járási versenyek szervezése, lebonyolítása, tanulók felkészítése 

humán-és reáltárgyakból egyaránt. 
 

· Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben 

való részvétel, sikeres szereplés. 

 

5. Elvárt eredmények: 

 

A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén: 

 
 

Feladatok 

 

Elvárt eredmény 

Egységes pedagógiai követelmények 
megvalósítása. 

 

A Pedagógiai Programban 
megfogalmazott elvek betartása. 

A Katolikus Kerettanterv fejlesztési 
feladatainak, követelményeinek ismerete 

A tanmenetek, tanórák tervezése során a 
Katolikus Kerettanterv előírásainak 
figyelembe vétele. 

 

Az oktató-nevelő munka további 
frissítése, korszerűsítése. 

 

Az újabb pedagógiai módszerek: 
kiemelten a projektmódszer alkalmazása 
a nevelési-oktatási gyakorlatban. A 
digitális technika és digitális tananyag 
intenzívebb felhasználása a napi 
gyakorlatban, bevezetése a mérésekben. 

Módszertani kultúra fejlesztése. 

 

Részvétel továbbképzéseken. 

 

Az SNI és a BTMN-es tanulók 
intenzívebb fejlesztése, gondozása. 

 

Segítségadás pozitív tanári attitűddel 
és pozitív megkülönböztetés 
alkalmazásával. Prevenciós 
tevékenység (DIFER). 
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A tanmenetekben megjeleníteni 
tanulókra bontva a fejlesztendő 
területeket, a típusfeladatokat. 
 

fejlesztőpedagógusokkal történő 
megbeszélések, tapasztalatcserék. 

 

 

 

A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén: 

 

Feladatok Elvárt eredmény 

Hogyan tanuljam? 
 

Hogyan használjam? 

Tanulás tanítása. 

Tantárgyankénti módszertani tanácsadás. 

Tanulói teljesítmények fejlesztése, 
fokozása. 

Tevékenykedtetés, változatos 
munkaformák alkalmazása, a technikai 
lehetőségek fokozott 

kihasználása. Értékelési rendszerek 
egységes működtetése, az eredmények 
elismerése, változatos jutalmazási formák 
alkalmazása. 

Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése.
  

Idegen nyelvi kommunikáció.  

Matematikai kompetencia. 

 

Természettudományos kompetencia. 

Digitális kompetencia. 

Matematikai kompetencia. 

 

A tanórákon integráltan jelenjenek meg, 
kiemelt jelentőséget kapjanak. 

Kezdeményező képesség.  
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A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén: 
 

 

 

Az iskola „jó hírének”és színvonalának erősítése terén: 

 

Feladatok Elvárt eredmény 

Tanulók felkészítése rendezvényekre, 
versenyekre 

Eredményeink nyilvánossá tétele nyomán, 
javul pedagógusaink megítélése. 

Karácsonyi műsor. 
Folyamatos tájékoztatás az iskola 
életéről  

Bemutatkoznak tanulóink az iskola 
közössége és a szülők előtt. 

Nyitott iskola. Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel, 
jó kapcsolat megtartása, újak kiépítése. 

Pályázatokon való részvétel. Az iskola vagyonának, lehetőségeinek 
bővülése. 

 

A szervezeti kultúra fejlesztése terén 

 

Feladatok Elvárt eredmény 

A pedagógus értékelési rendszer 
működtetése. 

 

Minőségi oktatás. 

Iskolai döntési mechanizmusok 
felülvizsgálata. 

 

Hatékonyabb döntések, jó munkahelyi 
légkör. 

A munkaközösségek feladatainak 

átvilágítása, ésszerűsítése, 
összehangolása 

 

 

Feladatok Elvárt eredmény 

Szabadidős programok kiemelt feladata 
az erkölcsi és magatartáskultúra 
fejlesztése. 

 

A tanulói erkölcsi és 
magatartáskultúra, valamint a 
tolerancia fejlődése. 
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Ezen célok és feladatok a tanmenetekben, részletesen lebontva megtalálhatók. 

A munkaközösség vezetők által elkészített munkaközösségi munkatervek 
beépítésre kerültek az éves munkatervbe: 

 
 
 
 

Pedagógusok megbízása a 2018/2019. tanévben 
 

 

Igazgató: Dr. Kőrösi Tibor 
 

Igazgatóhelyettes: Georgiádes Márta 
 

Munkaközösség vezet ők megbízása: 

 

─ alsós: 
 

─ felsős: 

 

Oroszi Marianna 
 

Daniné Lovas Zsuzsanna 
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Osztálytanítók megbízása : 

 

 

1.A osztály: Szepesiné Gulyás Julianna-Nyilas József 

1. B osztály:  Georgiádes Márta- Varga Klaudia 

2. osztály:  Sinkó Erzsébet - Dányi Viktória 

3. osztály: Pipeiné Dávid Judit-Lantosné Antal Krisztina 

4.osztály:  Oroszi Marianna – Novák Renáta 

 

Osztályfőnökök megbízása: 

 

5. osztály: Ujszászi Dániel 
 

6. osztály: Gyovainé Kósa Erika 
 

7. osztály: Koncz-Bisztricz Tímea 
 

8. osztály:  Huff Zsuzsanna 
 

 

A Nemzeti Köznevelési törvény 4. § (3.), valamint a 27. § (2.) bekezdése az egész 

napos iskola megszervezését szabályozza. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 19. § 

(2.) bekezdését figyelembe véve iskolánk biztosítja a tanulók foglalkoztatását és 

felügyeletét. Délután egyéb foglalkozásokon, illetve napközi, keretein belül lehetőség 

van a gyermekek iskolában való benntartózkodására és felkészülésére16 óráig. 

Biztosítjuk továbbá a délutáni időben az egyéni és csoportos foglalkozások 

megszervezésével, a tanulóink változatos tehetségkibontakoztatását és differenciált 

fejlesztését a Pedagógiai Programunkban meghatározottak alapján. 
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A Kormány 326/2013.(VIII.30.)Kormány rendeletének §17 által meghatározott 
 

pedagógus munkaidejének beosztását figyelembe véve a következő feladatokkal 
bízzuk meg a pedagógusokat, szaktanárokat: 

 

Szám Név Ellátott feladat  Megbízatások 

     

1. 
Daniné Lovas 
Zsuzsanna 

magyar, ének Énekkar vezető 

Felsős munkaközösség-
vezető   

  2. osztály   

2. Dányi Viktória tanító   

3. Dr. Kőrösi Tibor tanár  Igazgató 

    

  tanító,   

5. Georgiádes Márta 

1. osztály 
osztályfőnöke, 

tanító 

Igazgatóhelyettes, 

 

    

7. Gyovainé Kósa Erika 

6. osztály 
osztályfőnöke, földrajz, 
testnevelés 

Tömegsport felelős 

Versenysport-felelős 

  
8. osztály 
osztályfőnöke  

  biológia, technika  

8. Huff Zsuzsanna    

  Földrajz, .  

9. Jámbori Zsuzsanna honismeret, rajz Ifjúságvédelmi felelős 

10
. Koncz-Bisztricz Tímea 

7. osztályos 
osztályfőnök, angol 
szakos tanító  

11
. 

Lantosné Antal 
Krisztina tanító,  

12
. Novák Renáta 

tanító, testnevelés és 
informatika tanár  
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Alsó tagozaton 
 

• osztályszintű korrepetálások,  

egyéni fejlesztések 

• matematika szakkör 

• tehetségfejlesztő kézműves 

foglalkozások 

• tehetségfejlesztő szorobán 

szakkör 

• DSK foglalkozások 

 

 
Felső tagozaton 
 

• angol nyelvi szakkör 

• szaktárgyi korrepetálások, 

egyéni fejlesztések 

• továbbtanulást segítő felkészítő 

foglalkozások (magyar, 

matematika, biológia, angol 

tantárgyakból) 

• tehetségfejlesztő szakkör 

• DSK foglalkozások tartása 

• hangszeres zene szakkör 

 

13
. Nyilas József tanító  

  
4. osztályos 
osztályfőnök 

Belső Értékelési Csoport 
tagja,  

14
. Oroszi Marianna tanító  Munkaközösség-vezető 

15
. Pipeiné Dávid Judit 

3. osztályos 
osztályfőnök, tanító  

Pályázatíró   

16
. Sinkó Erzsébet 

2. osztályos 
osztályfőnök, tanító  

Pedagógiai 
Szakszolgálattal 
kapcsolattartó 

17
. Sipos Katalin 

magyar-történelem 
tanár   

18
. 

Szepesiné Gulyás 
Julianna 

1. osztályos 
osztályfőnök, tanító   

 

19
. 

 

Ujszászi Dániel 

5. osztályos 
osztályfőnök 
matematika, angol 
tanár  

Belső Értékelési Csoport 
tagja 
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A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola, a Classic Alapfokú Művészeti Iskola helyben 

tartja foglalkozásait, így tartalmas elfoglaltságot tudunk diákjainknak biztosítani 

különböző művészeti ágakban. Segítségükkel a mindennapos testnevelés órákon 

társastánc foglalkozásokat is választhatnak a diákok. 
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V. A tanév helyi rendjének meghatározása 

 
A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap 2019. június 
14-én, pénteken lesz.  
 
A tanítási napok száma 181. 
 
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.  
2019. február 1-ig értesíti az iskola a diákokat és a szülőket az első félévben elért 
eredményekről. 
 
Tanítási szünetek 

 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 
 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 
 
 
Idegen nyelvi mérés 6. és a 8. évfolyamán május 22-én szervezik meg. 
 
Az országos kompetenciamérést a 2018/2019. tanévben 2019. május 29-én rendezik 
meg. 
 
Középiskolai felvételi 

 
A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és 
szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától tartják majd, míg a pótló vizsgákat 
2019. január 24-én 14.00-kor tartják majd. 
Tanítás nélküli munkanapok: 
2018.október13. Nevelőtestületi továbbképzés 
2018. December 1. Lelki nap 
2019. március 4. Pályaorientációs nap 
2019. május 17. Lelki nap 
2019.május 31. Osztálykirándulások 
2019. június 9. Apák napja 
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VI.  Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink 

 

Idő Munkatervi programok, 
hagyományaink, 
rendezvényeink 

Felelős 

Augusztus 
VIII. 21. 9:00 Alakuló értekezlet Nevelők 

Dr. kőrösi Tibor 
VIII. 28-29. Javító vizsgák  
VIII. 30-31. Fecskenapok elsős tanító nénik 
VIII. 22-26. Teremrendezések, dekorációk, Minden pedagógus 
VIII. 27. Tanévnyitó értekezlet 

Tűz-és balesetvédelmi, 
munkavédelmi oktatás 

nevelők 
Dr. Kőrösi Tibor 
Vida-Szűcs 

VIII. 24-ig Munkaközösségi 
megbeszélések 

munkaközösség - 
vezetők, nevelők 

Szeptember 
IX. 2. 10.00 Veni Sancte 

Nagyboldogasszony Templom 
Topsi Bálint plébános 
úr 

IX.3. 7:45 Tanévnyitó ünnepség Dr. Kőrösi Tibor 
Szepesiné 

IX. 03. 8.00 Osztályfőnöki órák 
Tűz-és balesetvédelmi oktatás 
osztályfőnöki óra az alsó 
tagozatosoknak (Házirend 
ismertetése) 
9.45-től órarend szerinti 
haladás 

osztálytanítók 
osztályfőnökök 
napközis nevelők 

IX. 04. Tanári ügyelet beindítása Geogiádes Márta 
IX. 5. 16.30. óra Szülői értekezlet az 1. 

osztályban. 
osztálytanítók 

IX.06. Tűzriadó próba  
IX. 12-ig Osztály- és csoportnaplók 

kitöltése 
osztálytanítók 
osztályfőnökök 
csoportvezetők 

IX. 10-14. Szülői értekezletek Osztályfőnökök 
Szeptember 14. Te-Szedd! Önkéntesen a Tiszta 

Magyarországért 
Koncz-Bisztricz Tímea 

Szeptember 17. Tanmenetek leadási határideje  
IX. 18. 17.00 Szülői Munkaközösség ülése Dr. Kőrösi Tibor 
IX. 21. Tanórán kívüli foglalkozások, 

szakköri igények felmérése 
Osztálytanítók 
szakkörvezetők 
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Szeptember DIFER mérések elvégzése az 
1. osztályban 

1. osztályos tanítók 

IX. 25. 
 

Tanórán kívüli foglalkozások, 
szakkörök 
kezdete 
Könyvtár 
nyitása 
 

szakkörvezetők 
könyvtáros 
 

IX. 24. 
 

Tehetségpont foglalkozásainak 
beindítása 

Műhelyvezetők 

 Nevelőtestületi értekezlet 
szükség szerint 

Dr. Kőrösi Tibor 

Szeptember 24- 
28. 

Őszi hulladékgyűjtés Georgiádes Márta 

Szeptember 
hónapban 

Benevezések a különböző 
levelezős tantárgyi 
versenyekre 

osztálytanítók 
szaktanárok 

Szeptember 
hónapban 

Benevezések a labdarúgó 
városi diákolimpiai 
versenyekre korosztályonként 

 

Október 
X-től Felső tagozatos nevelők 

tartanak 
Georgiádes Márta 

X. 3. foglalkozásokat a 4. 
évfolyamon 

 

X. 7. Ünnepi mise CSERE Dr. Kőrösi Tibor 
Topsi Valentin 
plébános úr 

X. 05. Október 6. Az aradi vértanúk 
emléknapja 
8.00 Megemlékezés az 1. 
órában Részvétel a városi 
ünnepi koszorúzáson 

6. o. Gyovainé Kósa 
Erika 

X.01 – 15. Statisztikai adatszolgáltatás Dr. Kőrösi Tibor 
X. 13-ig Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazására szánt 
tanulók felmérése 
1. évfolyamon 

Elsős tanítók 

X. 13. Nevelőtestületi továbbképzés  
X. 19. Megemlékezés nemzeti 

ünnepünkről Tök-életes nap 
 

X. 23. Nemzeti ünnep városi 
ünnepség 
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X. 20-ig OKÉV formanyomtatványon a 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
vizsgálaton résztvevő tanulók 
számának közzététele 

Szepesiné, Georgiádes 
M. 

X.27.-XI.4. Őszi szünet  
Október hónapban Óralátogatás a 1. és 5. 

évfolyamokon; a I-II. számú 
napközis csoport 
foglalkozásának megtekintése 

Dr Kőrösi Tibor 

November 
XI. 4 Iskolamise 

 
Kecskés László 
Topsi Valentin 
plébános úr 
 

XI. 6-ig Tájékoztatás a felvételi eljárás 
rendjéről osztályfőnöki órák 
keretében 

8. osztályos 
osztályfőnök 

XI.07. Kistérségi mesemondóverseny 
szervezése 

Oroszi Marianna 

XI. 09-ig Tájékoztató füzetek ellenőrzése osztálytanítók, 
XI.13. Fogadó óra osztályfőnökök 

Dr. Kőrösi Tibor  
Georgiádes Márta 

XI. 29 Iskolacsipegető Leendő 1. osztályosok 
tanítók 

November hónapban Óralátogatás a 2. és 6. 
évfolyamokon, a III.- IV sz. 
napközis csoport 
foglalkozásának megtekintése 

Dr. Kőrösi Tibor 

November vége Házi válogatás a Dugonics 
matematika versenyre 

Ujszászi Dániel 

November hónapban Járási Furfangosok matematika 
találkozójának megrendezése 
(3-4. évfolyam) 

Oroszi Marianna 

November vége Házi válogatás a Simonyi 
Zsigmond helyesírási 
versenyre 

Daniné Lovas 
Zsuzsanna, Sipos 
Katalin 

XI. 21-ig OKÉV méréshez szükséges 
adatok megküldése a 
Hivatalnak 

Dr. Kőrösi Tibor 

XI. 30. Adventi gyertyagyújtás, 
kézműves foglalkozások, 
betlehemkészítés, osztályok 
megajándékozásának kezdete 

Nevelőtestület 
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December 
XII. 03. Adventi vállalások, 

jócselekedetek kezdete 
Dr. Kőrösi Tibor 
osztályfőnökök, tanítók 

XII. 2. Iskolamise  Dr. Kőrösi Tibor 
Topsi Valentin 
plébános úr 

XII. 4 Nevelőtestületi értekezlet Dr. Kőrösi Tibor 
 

XII. 6 Mikulásfutás Gyovainé Kósa Erika 
   
 Disznóvágás  
XII.11. SZMK Értekezlet  
XII. 13. Iskolacsipegető leendő 1. osztályos 

tanító nénik 
XII. 21. Közös karácsonyi műsor a 

tornateremben 
Sinkó Erzsébet 

XII.23. Karácsonyi műsor a városi 
gyertyagyújtáson 

Dr. Kőrösi Tibor Sinkó 
Erzsébet Topsi Valentin 
plébános úr 

XII. 21- 2019. I.02-ig Téli szünet 
Utolsó tanítási nap: XII. 21. 
(péntek) Első tanítási nap: I. 03 
(csütörtök) 

 

December hónapban Óralátogatás a 3. és 7. 
évfolyamokon, a V.- VI sz. 
napközis csoport megtekintése 

Dr. Kőrösi Tibor 
Georgiádes Márta 

Január 
 
I. 11-ig 

A tanulók tájékoztató 
füzetének ellenőrzése, 
a bukásra álló tanulók 
szüleinek hivatalos értesítése 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

I.08. Nevelőtestületi értekezlet Dr. Kőrösi Tibor 
I. 12. Hősök napja - koszorúzás történelem szakos 

nevelő 
I. 16-ig A szabadságolási terv 

elkészítése 
Dr. Kőrösi Tibor 

I. 17. Iskolacsipegető leendő 1. osztályos 
tanító nénik 

Január 30. Szép magyar beszéd verseny 
területi forduló megrendezése 

Daniné Lovas 
Zsuzsanna Sipos 
Katalin 

I.19. Gombavató bál SZMK, nevelőtestület 
I.22. Magyar Kultúra napja – 

megünneplése 
osztályfőnökök 
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osztálykeretben 
I.23. 14 00alsós osztályozó 

értekezlet 15 00felsős 
osztályozó értekezlet 

Dr. Kőrösi Tibor 
osztályfőnökök, tanítók 

I. 28. 
(hétfő) 

A II. félév kezdete.  

II. 1-ig Értesítés az I. féléves 
tanulmányi eredményekről 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

Január-február 
hónapban 

Részvétel az óvodai szülői 
értekezleteken 

Dr. Kőrösi Tibor 
osztálytanítók, 

Január hónapban Óralátogatás a 4. 
évfolyamon,8. évfolyamon a 
V. és VI. sz. napközis 
foglalkozások megtekintése 

Dr. Kőrösi Tibor 

I. 31. Játék az egészségért –
foglalkozás 
megrendezése 

Oroszi Marianna 
Pipeiné 

Február 
II.3. Iskolamise Dr. Kőrösi Tibor 

Topsi Valentin 
plébános úr 

II. 05. 16:15 Félévi nevelőtestületi 
értekezlet 

Dr. Kőrösi Tibor 

II.21. Farsangi bál megrendezése 
Iskolacsipegető 

Osztálytanítók 
Osztályfőnökök 

II. 15. 8. osztályosok jelentkezési 
lapjainak leadási határideje 

Huff Zsuzsanna 

II. 25. A Kommunista diktatúra 
áldozataira való megemlékezés 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

Februárban Területi Zrínyi Ilona 
Matematika verseny 
lebonyolítása 

Ujszászi Dániel 

Február hónapban Alsós iskolai szavalóverseny Oroszi Marianna 
Február hónapban Óralátogatása 1. és 

5.évfolyamokon  
Dr. Kőrösi Tibor 
 

Február hónapban Ovis olimpia Gyovainé Kósa Erika 

Március 
Folyamatosan Járási szintű tanulmányi 

versenyek 
osztálytanítók, 
  
 osztályfőnökök 

III. 01-IV. 30. Beiratkozás az általános 
iskolába a város iskoláival 
egyeztetett időpontban 
 

Dr. Kőrösi Tibor 
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III.3. Gyerekmise Dr. Kőrösi Tibor 
Topsi Valentin 
 plébános úr 

III. 14. Megemlékezés Nemzeti 
ünnepünkről. 
Iskolai ünnepség az 3. órában 
 

5. évfolyam 

III. 15. Nemzeti ünnep. Részvétel a 
városi ünnepségen koszorúzás. 

Osztályfőnökök 

III. 21. Iskolacsipegető  
 

leendő 1. osztályos 
tanító nénik 

Március hónapban Angol nyelvi verseny Koncz-Bisztricz Tímea 
Március hónapban 

Járási népdaléneklési verseny 
Daniné Lovas 
Zsuzsanna 

Március hónapban Járási Petőfi szavalóverseny Daniné Lovas 
Zsuzsanna, Sipos 
Katalin 

Március hónapban Tájékoztató jellegű szülői 
értekezlet a leendő 1. 
évfolyamosok szülei számára 
 
Nyílt napok az osztályokban 
 

Dr. Kőrösi Tibor 
Leendő első osztályos 
tanítók 
 
osztályfőnökök 

Március hónapban Óralátogatás a 2. és 6. 
évfolyamokon, a I. 
sz. napközis csoport 
foglalkozásának 
megtekintése. 

Dr. Kőrösi Tibor 

Március hónapban Kistérségi Mezei futó 
Diákolimpia 

Gyovainé Kósa Erika 

Március hónapban Egyházmegyei Édes hazám 
Magyarország vetélkedő 

Jámbori Zsuzsanna 

Április 

   
IV. 18-23. Tavaszi szünet  
IV.16. Holokauszt áldozataira való 

emlékezés 
Osztályfőnökök 

IV.9-10. Nyílt nap – Fogadóóra Szaktanárok 
Április eleje Tavaszi rajzpályázat Jámbori Zsuzsanna 
Április hónapban 
 

Óralátogatás a 3., 4., 7. és 8. 
évfolyamokon, 
a III. és IV. sz. napközis 
csoport 
 

Dr. Kőrösi Tibor 
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Április hónapban 
 Alsós járási helyesírási verseny 

Oroszi Marianna 

Április hónapban 
 

Alsós Járási Kazinczy-verseny 
 

 

Április hónapban 
 

Alsós járási matematika 
verseny 

 

Április hónapban 
 

Felsős járási matematika 
verseny 

Ujszászi Dániel 

Május 
V. 1. Munka ünnepe 

tanítási szünet 
 

 

V. 05. (vasárnap) 
Gyermek mise 

Topsi Valentin 
plébános úr 

V. 06 - 10. Május I. vasárnapja 
Anyák napi megemlékezés 
osztálykeretben 
 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 
 

V. 13 - 17-ig A tanulók tájékoztató 
füzetének ellenőrzése, 
a bukásra álló tanulók 
szüleinek hivatalos 
 
értesítése 
 

osztálytanítók, 
 
osztályfőnökök 
 

V. 17. 
Lelki nap nevelőknek 

Topsi Valentin 
plébános úr 

V. 22. 

Országos Idegennyelvi mérés 

Koncz-Bisztricz Tímea, 
Ujszászi Dániel, Bondár 
Sándorné 

 ELSŐÁLDOZÁS  
V. 29. OKÉV országos mérés a 6. és 

8. 
évfolyamokon, 

Felsős munkaközösség-
vezető 

V. 25-ig Tanulók fizikai állapotának és
 , 
edzettségének országos mérése 
értékelése 
 

Gyovainé Kósa Erika 
Novák Renáta 

Május hónapban Tanulmányi kirándulások 
 
6. tanítás nélküli munkanap 
 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 
 

Május hónapban Óralátogatás a 1., 2., és 5. 
évfolyamokon, a I., III. és IV. 

Dr. Kőrösi Tibor 
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  ………………………………….. 

  igazgató 

 

  

………………….………… ……………………………. 

        Jegyzőkönyv vezetője Jegyzőkönyv hitelesítője 

 

  

sz. napközis csoport 
megtekintése 

Május hónapban Kistérségi Atlétika 3próba 
 

Gyovainé Kósa Erika 

V. 31. Osztálykirándulások Osztályfőnökök 

Június 
VI. 7. Nemzeti összetartozás napja 

   
„Apák napja” családi nap  
Gyermeknap 
5. tanítás nélküli munkanap
   

Dr. Kőrösi Tibor 

VI. 11. 14:00 Alsós osztályozó 
értekezlet 
   
16:00 Felsős osztályozó 
értekezlet 

Dr. Kőrösi Tibor 
 
Osztályfőnökök 
 

VI. 14. 
(Péntek) Utolsó tanítási nap Osztályfőnökök 
VI. 15. 

Tanévzáró ünnepély, Ballagás 
Te-Deum 

7. évfolyam, Koncz-
Bisztricz Tímea, Huff 
Zsuzsanna 
Topsi Bálint plébános 
úr 
 

VI. 20. Tanévzáró nevelőtestületi 
értekezlet 

Dr. Kőrösi Tibor 
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I.számú melléklet, Alsó tagozatos munkaterv 

A 

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 

 

alsó tagozatos munkaközösségének 

munkaterve 

a 2018/2019-es tanévre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád, 2018. augusztus 27. 

 

 

 Összeállította: Oroszi Marianna 

 munkaközösség-vezető  
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Az 1-4. osztályos munkaközösség tagjai: 

 
1. a osztály: Szepesiné Gulyás Julianna és Nyilas József 
1. b osztály: Georgiádes Márta és Varga Klaudia 
2. osztály: Sinkó Erzsébet és Dányi Viktória 
3. osztály: Pipeiné Dávid Judit ésLantosné Antal Krisztina 
4. osztály: Oroszi Marianna és Novák Renáta 
 
  
  
 
 

PROGRAMTERV, FELADATAINK: 
 
 

Augusztus: 
- Munkaközösségi foglalkozás: 
A tanév munkatervének összeállítása, feladatok ütemezése, felelősök kijelölése. 
Időpont: augusztus 28.  
Felelős: Oroszi Marianna 
 

-Fecske napok az első osztályosok számára. Játékos ismerkedés az iskolai élettel. 
 Ideje: augusztus 30-31. 
 Felelős: Szepesiné Gulyás Julianna, Nyilas József, Georgiádes Márta, Varga Klaudia 
 
Szeptember: 

- Tanmenetek, napközis foglalkozási tervek elkészítése, leadása. 
Határidő: szeptember 17. hétfő 
Felelős: alsó tagozatos tanítók 

 
 - Osztályok dekorálása 
 Határidő: szeptember első napjai 
 Felelős: alsó tagozatos tanítók 
 

- Év eleji diagnosztizáló mérések elvégzése, értékelése  
Határidő: szeptember második hete 
Felelős: alsó tagozatos tanítók 

 
- Városi munkaközösségi foglalkozáson egyeztetés a programokról, versenyekről. 
 Határidő: szeptember  
 Felelős: Oroszi Marianna 
  
 - Őszi hulladékgyűjtési akció 
Időpontja: szeptember 24-28. 
Felelős: Georgiádes Márta 
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Október: 

- A felső tagozatos nevelők megkezdik foglalkozásaikat a harmadik évfolyamon havi 
1-2 alkalommal. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: felső tagozatban tanító nevelők 
 
- Az állatok világnapja: osztálykeretben szervezett 
Időpontja: október második hete 
Felelős: alsós tanítók 
  
 - A Magyarok Nagyasszonya egyházi ünnep méltó megünneplése  
Időpontja: október 7. vasárnap 
 
 - Az 1. osztályos tanulók DIFER mérése  
 Határidő: október 13. 
 Felelős: Szepesiné Gulyás Julianna, Nyilas József, Georgiádes Márta, Varga Klaudia 
 
 - 1. Iskolacsipegető foglalkozás a leendő első osztályosok részére 
 Időpontja: október 18. csütörtök 16.30 
 Felelős: Oroszi Marianna és Novák Renáta 
 
- Felkészülés a mese-és prózamondó versenyre 
Felelősök: a magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítók 
Határidő: november harmadik hete 
 
 - A mese-és prózamondó verseny iskolai fordulójának megrendezése 
Időpontja: a járási forduló megrendezésének függvénye 
Felelős: Oroszi Marianna 
  
-A Tök-életes nap megrendezése 
 Időpontja: október 19. péntek 
 Felelőse: a nevelőtestület  
 
 
 

November: 

 - „Furfangos matematikusok” találkozója 3-4. osztály / járási /  
Időpontja: egyeztetést igényel 
Feladat: tréfás matematikai, logikai feladatok, fejtörők megoldása egyénileg és 
csoportokban. 
Résztvevők: az iskolákból 2-2 fő évfolyamonként 
Helye: Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 
 Felelős: Oroszi Marianna és Georgiádes Márta 
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-2. Iskolacsipegető foglalkozás megtartása 
Időpontja: november 29. csütörtök 
Felelős: Novák Renáta és Oroszi Marianna 
-Iskolai mese-és prózamondó verseny 1-4. évfolyamosok számára 
 Felelős: Oroszi Marianna, Pipeiné Dávid Judit, Novák Renáta, Szepesiné Gulyás 
Julianna és Sinkó Erzsébet 
Időpontja: járási verseny függvénye 
- Járási mese-és prózamondó verseny 3-4. osztályos korcsoport számára 
Résztvevők: az iskolai fordulóból tovább jutott tanulók 
Helye: Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola  
Időpontja: iskolák közötti egyeztetést igényel 
Felelősök: Oroszi Marianna és Pipeiné Dávid Judit 
 
- Járási mese-és prózamondó versenyen veszünk részt az 1-2. osztályos korcsoporttal 
Felgyőn 
Időpontja: még nem ismert 
Felelős: az 1-2. évfolyamról továbbjutott tanulók felkészítő nevelői 
- Készülődés a városi adventiműsorra és iskolai karácsonyi ünnepségre 
Határidő: december 21. péntek 
Felelős: Sinkó Erzsébet és Dányi Viktória  
 
 - Adventi készülődés 
 Időpontja: november 30. péntek 

 Feladat: kézműves foglalkozások, adventi koszorú készítése, mézeskalács készítés, 
fenyődíszítés 
 Felelős: minden nevelő 
 
December: 

 - Készülődés a Mikulás fogadására 
Feladat: a tantermek dekorációja  
 Felelős: az osztályfőnökök 

 Időpontja: december első hete 
 
-Mikulás futás 
 Időpontja: december 6.  
 Felelős: Gyovainé Kósa Erika 
 
 - 3. Iskolacsipegető foglalkozás megtartása 
Időpontja: december 13. csütörtök 
Felelős: Oroszi Marianna és Novák Renáta 
 
 -Betlehemi műsor a város főterén 
Időpontja: december 23. vasárnap 
Felelős: Sinkó Erzsébet és Dányi Viktória 
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Január: 

 -„Játék az egészségért” vetélkedő 1-4. osztályosoknak. / iskolai / 
Időpontja: január 31. 

 Feladat: egészséges életmódra nevelés játékos feladatok megoldásával 
 Felelős: Pipeiné Dávid Judit és Oroszi Marianna  
 
 - A félévi tanulmányi és nevelőmunka értékelése 
 
- 4. Iskolacsipegető foglalkozás 
 Időpontja: január 17. csütörtök 
 Felelős: Novák Renáta és Oroszi Marianna  
 
-Gombavató bál  
 Időpontja: január 19. 
 Felelős: osztályfőnökök 
 
Február: 

 - Farsang iskolai illetve osztálykeretben. Az 5. „ Iskolacsipegető” foglalkozás 
keretében a nagycsoportos óvodások meghívása 
Időpontja: február 21.  
 Feladat: dekoráció készítése az osztálytermekbe, jelmezek, műsorok készítése 
 Felelős: az osztályfőnökök 
  
 - Készülődés a versmondó versenyre 
Határidő: a háziverseny időpontja 
Felelősök: Szepesiné Gulyás Julianna, Pipeiné Dávid Judit, Sinkó Erzsébet, Novák 
Renáta 
 
- Az iskolai versmondó verseny megrendezése 
 Időpontja: a járási verseny megrendezésétől függ 
 Felelős: Oroszi Marianna és a magyar nyelv és irodalmat tanítók 
 
 - „Furfangos matematikusok” találkozóján való részvétel 1-2. osztályos tanulókkal 
Időpontja: egyeztetést igényel 
Résztvevők: iskolánként 2-2 fő az 1-2. évfolyamból 
Helye: Piroskavárosi Általános Iskola 
Felelős: 1-2. osztályban tanítók 
 
 - Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Időpontja: még nem ismert 
Helye: Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 
Felelős: az iskola reál munkaközössége 
 
- Tiszavirág környezetismereti vetélkedőn való részvétel 
 Időpontja: még nem ismert 
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 Helye: Ének-Zenei Általános Iskola 
 Felelős: 3-4. évfolyamon tanító nevelők 
 
Március: 

 - A márciusi nemzeti ünnep megünneplése iskolai szinten 
 
 - 6. Iskolacsipegető foglalkozás 
 Időpontja: március 21. 
 Felelősök: Oroszi Marianna és Novák Renáta 
 
-Nyílt napok a leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára 
 Időpontja: március  
 Felelősök: az első és negyedik évfolyamon tanítók 
 
 - Járási Petőfi szavalóversenyen veszünk részt Bokroson 1-2. osztályos tanulókkal 
Időpontja: még nem ismert 
Felelős: Szepesiné Gulyás Julianna és Sinkó Erzsébet 
  
 - Járási Petőfi szavalóversenyen veszünk részt az Ének-Zenei Ált. Iskolában 3-4. 
osztályos tanulókkal 
Időpontja: még nem ismert 
Felelős: Pipeiné Dávid Judit és Novák Renáta 
 
Április: 

-Nyílt napok 
Időpontja: április 9-10.  
Felelős: az alsó tagozatban tanítók 
 
- Húsvéti készülődés 
 Időpontja: a tavaszi szünet kezdetéig folyamatos tevékenység 
 Felelős: az osztályfőnökök 
 
 - Osztályszintű válogatók a járási matematika versenyekre 
Időpontja: a járási versenyek megrendezésétől függ 

Felelős: alsóban matematikát tanítók 

 
- 2-4. évfolyamosok felkészítése a helyesírási versenyre 
 Időpontja: a járási versenyhez igazodik 
 Felelősök: a magyar nyelv és irodalmat tanítók 
 
- Osztályszintű helyesírási verseny szervezése és lebonyolítása 
 Időpontja: a járási versenyekhez igazodik 
 Felelősök: a magyar nyelv és irodalmat tanítók 
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- Járási helyesírási versenyen veszünk részt a 2-4. évfolyamos tanulókkal a 
Piroskavárosi Ált. Iskolában 
 Időpontja: még nem ismert 

 Felelősök: a magyar nyelv és irodalmat tanítók 
  
- Osztályszintűválogató a járási Kazinczy Szépkiejtési Versenyre 3-4. osztályosok 
számára 
Időpontja: a járási forduló függvénye 

Felelősök: Pipeiné Dávid Judit és Novák Renáta 
 
- Kistérségi matematika versenyeken való részvétel évfolyamonként 
 Időpontja: még nem ismert 

Felelős: Sinkó Erzsébet, Georgiádes Márta, Oroszi Marianna  
 
Május: 

 - Anyák napi ünnepség osztálykeretben 
Időpontja: május eleje 
Feladat: ajándékkészítés, ünnepi műsor összeállítása, előadása. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
-Tavaszi papírgyűjtési akció 
 Felelős: Georgiádes Márta 
 Ideje: május 13-17.  
- Kazinczy Szépkiejtési Verseny járási fordulóján veszünk részt 3-4. évfolyamos 
tanulókkal a gr. Széchenyi István Ált. Iskolában 
Időpontja: még nem ismert 
Felelős: Novák Renáta és Pipeiné Dávid Judit 
 
Június: 

-Apák napja és gyermeknap 

Felelős: a nevelőtestület 

 
- Munkaközösségi foglalkozás 

Feladat: A munkaközösség éves tevékenységének értékelése. 
Felelős: Oroszi Marianna 

Csongrád, 2018. augusztus 27. 

 

 Oroszi Marianna 

 munkaközösség - vezető 
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II.számú melléklet, felső tagozatos munkaterv 

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 

felső tagozatos munkaközösségének éves munkaterve 

a 2018/19-es tanévre 

 

 

 

A munkaközösség tagjai: 

Dr. Kőrösi Tibor 

Daniné Lovas Zsuzsanna 

Gyovainé Kósa Erika 

Huff Zsuzsanna 

Jámbori Zsuzsanna 

Koncz-Bisztricz Tímea 

Novák Renáta 

Sipos Katalin 

Ujszászi Dániel 

Óraadók 

Baricsné Kapus Éva 

Bodorné Ternai Sára 

Bondár Sándorné 

Kecskés László 

Tábori Levente 
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A tanév programjai, rendezvényei 

 

Augusztus 

 

VIII. 21.  Alakuló értekezlet 

VIII. 22-26.Teremrendezések, dekorációk 

VIII. 24. Munkaközösségi megbeszélés 

VIII. 27. Tanévnyitó értekezlet 

               Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi oktatás 

VIII. 28-29. Javító vizsgák 

 

Szeptember 

 

IX. 2. 10.00Veni Sancte 

Nagyboldogasszony Templom- Topsi Bálint plébános úr 

 

IX.3. Tanévnyitó ünnepség  

         Felelős: Dr. Kőrösi Tibor, Szepesiné Gulyás Julianna, Daniné Lovas Zs. 

Osztályfőnöki órán Tűz-és balesetvédelmi oktatás 

IX. 10-14.Szülői értekezletek   -  Osztályfőnökök 

IX. 12. Tanmenetek leadási határideje 

Szeptember 14. Te-Szedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért                  

                          FelelősKoncz-Bisztricz Tímea 

 

Szeptember 24-28. Őszi hulladékgyűjtésFelelős: Georgiádes Márta 

 

 

 

 

Október 

X.-tőlFelső tagozatos nevelők foglalkozásokat tartanak 

a 4. évfolyamon. 
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Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja 

X. 05. Megemlékezés az 1. órában  -6. o. Gyovainé Kósa Erika 

           Részvétel a városi ünnepi koszorúzáson. 

 

X. 7.Magyarok Nagyasszonya - ünnepi mise   

Topsi Bálint plébános úr, hitoktatók 

 

X. 13. Nevelőtestületi továbbképzés 

 

X. 19. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről  -  7.o. Koncz-Bisztricz Tímea 

           Tök-életes nap 

 

X.27.-XI.4. Őszi szünet 

 

November 

XI. 4.Iskolamise  - Topsi Bálint plébános úr, hitoktatók 

 

XI. 6-ig Tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről a 8. osztályos 

   osztályfőnöki órák keretében – Huff Zsuzsanna 

 

 

XI. 09-ig Tájékoztató füzetek ellenőrzése - osztályfőnökök 

 

 

XI.13. Fogadó óra- minden felsős pedagógus 

 

November:  Házi válogatás a Dugonics matematika versenyre 

                  Felelős: Ujszászi Dániel 

 

November:  Házi válogatás a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre       

                    Felelős: Daniné Lovas Zsuzsanna, Sipos Katalin 
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XI. 30. Adventi gyertyagyújtás, kézműves foglalkozások, betlehemkészítés,    

            osztályokmegajándékozásának a kezdete  - Nevelőtestület 

 

December 

XII. 1. Lelki nap gyerekeknek 

XII. 2. Iskolamise 

         Topsi Bálint plébános úr, hitoktatók 

 

XII. 6. Mikulásfutás Gyovainé Kósa Erika 

…….  Disznóvágás 

 

XII. 21. Közös karácsonyi műsor a tornateremben - Sinkó Erzsébet 

XII.23. Részvétel a városi adventi gyertyagyújtáson.  

XII. 21. Téli szünet 

  XII. 21-től2019. I.02-ig 

Utolsó tanítási nap: XII. 21. (péntek) Első tanítási nap: I. 03 (csütörtök) 

 

 

Január 

Január 19. Gombavató bál 

 

I.22.Magyar Kultúra napja – megünneplése osztálykeretben. 

 

I.23.Osztályozó értekezlet 

I.25. Az I. félév vége 

 

I. 28.A II. félév kezdete. 

II. 1-igÉrtesítés az I. féléves tanulmányi eredményekről -osztályfőnökök 

 

Január 30. Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulójának megrendezése        
Felelős: Daniné Lovas Zsuzsanna, Sipos Katalin 
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Február 

 

II.3.Iskolamise 

Topsi Valentin plébános úr, hitoktatók 

 

II. 05. Félévi nevelőtestületi értekezletDr. Kőrösi Tibor 

 

II.21.Farsangi bál megrendezése 

 

II. 15.8. osztályosok jelentkezési lapjainak leadásihatárideje - Huff Zsuzsanna 

 

II. 25. A Kommunista diktatúra áldozataira való megemlékezés -   

              osztályfőnökök 

 

FebruárbanTerületi Zrínyi Ilona Matematika verseny lebonyolítása 

           Ujszászi Dániel 

FebruárbanOvis olimpia  -  Gyovainé Kósa Erika 

 

 

Március 

Járási szintű tanulmányi versenyek- szaktanárok 

 

III.3. GyerekmiseTopsi Bálint plébános úr, hitoktatók 

 

III.4. Pályaorientációs nap – Daniné Lovas Zsuzsanna 

 

III. 14. Megemlékezés Nemzeti ünnepünkről. 

5. évfolyam Sipos Katalin, Ujszászi Dániel 

 

III. 15. Nemzeti ünnep. 

A városi megemlékezésen iskolánk ad műsort. Felelős: Sipos Katalin 
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Márciusban Angol nyelvi verseny  -  Koncz-Bisztricz Tímea 

 

Márciusban Járási népdaléneklési verseny -Daniné Lovas Zsuzsanna 

 

Márciusban Járási Petőfi szavalóverseny -Daniné Lovas Zsuzsa, Sipos Katalin 

 

Márciusban Kistérségi Mezei futás Diákolimpia - Gyovainé Kósa Erika 

 

Márciusban „Édes hazám Magyarország” egyházmegyei vetélkedő- Jámbori Zs. 

 

Április 

IV. 7. Gyerekmise 

IV. 17. Lelki nap nevelőknek 

IV. 18-23-ig Tavaszi szünet 

IV.16. Holokauszt áldozataira való emlékezés - Osztályfőnökök 

 

IV.9-10. Nyílt nap – Fogadóóra 

               Szaktanárok 

 

Április Tavaszi rajzpályázat  -  Jámbori Zsuzsanna 

 

Április Felsős járási matematika verseny -  Ujszászi Dániel 

 

Május 

V. 05.Gyermekmise - Topsi Valentin plébános úr, hitoktatók 

V. 06 - 10. Anyák napi megemlékezés osztálykeretbenosztályfőnökök 

A tanulók tájékoztató füzetének ellenőrzése,osztálytanítók, 

V. 13 - 17-ig A tanulók tájékoztató füzetének ellenőrzése, a bukásra álló tanulók   

                    szüleinek hivatalos értesítése-  osztályfőnökök 

V. 22. Országos idegennyelvi mérés Koncz-Bisztricz Tímea, Ujszászi Dániel,  

                           Bondár Sándorné, Daniné Lovas Zsuzsanna 
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V. 29. OKÉV - mérés a 6. és 8. évfolyamon – Dr. Kőrösi Tibor igazgató,  

                        Daniné Lovas Zsuzsanna munkaközösség-vezető 

 

V. 25-ig Tanulók fizikai állapotának és edzettségének országos mérése,  

                    értékelése -  Novák Renáta, Gyovainé Kósa Erika, 

 

Május hónapbanTanulmányi kirándulások - osztályfőnökök 

 

Május hónapban   Kistérségi atlétika 3próba  -  Gyovainé Kósa Erika 

 

 

 

 

Június 

VI.4. A nemzeti összetartozás napja 

         Megemlékezés – történelem szakosok 

 

VI. 11. Osztályozó értekezlet 

 

VI. 15.  Te-Deum  - Topsi Bálint plébános úr 

              Ballagás, tanévzáró ünnepély 7-8.-os osztályfőnökök 

 

VI. 20. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
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III.számú melléklet, Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 

2018-19-as tanév 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai tevékenységéhez. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. 

Ezen feladatok megoldásában központi szerepe van az osztályfőnököknek. A feltárt 
problémákat megbeszéli a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, aki jelzi a 
problémákat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

Kulcsfontosságú a személyiségfejlesztő munkában a megelőzés; a probléma, a 
konfliktus, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Ehhez elengedhetetlen a 
családokkal való szoros együttműködés. 

Az észlelő- és jelzőrendszer működésével kapcsolatban 2016. január 1-től új jogszabályi 
eljárások léptek hatályba. Ezek alapján a gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése 
csak a családsegítéssel integráltan működhet. Ennek érdekében az észlelő- és 
jelzőrendszer tagjai, így a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a következő fórumokon 
vesz részt: szakmaközi megbeszélések, szakmai fórumok, képzések, esetmegbeszélések 
és esetkonferenciák, munkaértekezletek. 

 

Feladataink a megelőzés érdekében: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

- családlátogatásokon való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében (az 
osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős részvételével) 

- tájékoztatás nyújtása a gyermekeknek a szabadidős programokról, 
foglalkozásokról 

- beszélgetés a tanulókkal, lelki segítségnyújtás 
- felvilágosító előadások 
 

A szülőkkel való együttműködés formái: 

      - szülői értekezletek 

      - fogadó órák 

      - nyílt órák 
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      - családi nap 

      - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadó órái vagy megbeszélt időpontokban 

      - pályaválasztási szülői értekezletek 

 

A tanulók fejl ődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk a 
következő gyermekvédelmi szervezetekkel tart kapcsolatot: 

      - Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálat 

      - Nevelési Tanácsadó 

      - Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatala,          Gyámhatóság 

      - Családok Átmeneti Otthona 

      - gyermekorvosok 

 

Iskolánkban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak 
megvalósítását: 

- felzárkóztató foglalkozások 
- tehetséggondozó foglalkozások 
- pályaválasztást segítő foglalkozások, pályaorientációs nap 
- differenciált oktatás és képességfejlesztés a tanórákon 
- egészségvédelmi programok 
- iskolai étkezési lehetőségek kulturált ebédlőben 
- egészségügyi szűrővizsgálatok 
- a tanulók szabadidejének szervezése 
- lelki gyakorlatok 
- egyéni tanácsadás tanulóknak és szülőknek 
 

A gyermek- és ifjúságvédelem területén nagy előrelépést jelentene egy iskolai 
pszichológus munkája. 

 

Különös hangsúlyt fektetünk a következő problémák megoldására: 

- igazolatlan hiányzások leszorítása, megszüntetése 
- az iskolai agresszió visszaszorítása 
- súlyos testi-lelki elhanyagolás, gondozatlanság megoldása 
- fizikai és/vagy pszichikai bántalmazás feltárása a családban 
- dohányzás (tanulói) megszüntetése  

 

Különös figyelemmel kísérjük a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók helyzetét, 
tanulmányi előmenetelét, segítését a pályázatokon, versenyeken való részvételüket. A 
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szülőket ösztönözzük, hogy kérjék az Önkormányzattól a hátrányos és halmozottan 
hátrányos státusz megállapítását. 

 

Feladatok havi lebontásban: 

 

Szeptember 

- statisztika elkészítése 
- szülők tájékoztatása a segítségekről 
- városi szakmaközi megbeszélés 

 

Október 

- nyilván tartott tanulók hiányzásainak ellenőrzése 
- szükség esetén kapcsolat felvétele a szülőkkel 
- tanulmányi előmenetel ellenőrzése 
- esetmegbeszélések szükség szerint 

 

November 

- nyílt órák, fogadó órák 
- a szülők értesítése a rossz tanulmányi eredményekről 
- városi szakmaközi megbeszélés 
- esetmegbeszélések szükség szerint 

 

December 

- az alapellátásba és védelembe vett tanulók felülvizsgálata 
- a bukásra álló tanulók segítése, ösztönzése 

 

Január 

- szakmaközi megbeszélések 
- félévi statisztika elkészítése 

 

Február 

- a félévi tanulmányi eredmények értékelése, a javítás lehetőségeinek módszerei 
 

Március-április 

- esetmegbeszélések 
- egészséges életre nevelés programok 
- éves beszámoló elkészítése a konferenciára 
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Május 

- felkészülés a tanulmányi kirándulásokra 
- tanulmányi eredmények javítása, ösztönzés 

 

Június 

- a tanév értékelése 
- táborokról való tájékoztatás 
- figyelem felhívása a nyár veszélyeire 
- év végi beszámoló elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Jámbori Zsuzsanna  

                                                                   gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

Csongrád, 2018. augusztus 31.  
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IV.számú melléklet, Beiskolázással kapcsolatos feladatatok 
 

 

Folyamat lépései Cél Dokumentum  Határid ő 
Az igazgató tájékozódik a Beiskolázandók A várható tanköteles  November 30. 
tanköteles tanulók létszámáról. pontos létszám a népesség -  

 nyilvántartása, nyilvántartás alapján.  
 ismerete.    
  Iskolaköteles tanulók   
  névsora a   
  humánpolitikai iroda  
  vezetőjétől.   

Az igazgató kijelöli a A szülők Tantestületi  szeptember 
következő tanév várható első tájékoztatása. értekezlet   
osztályos tanítóját/tanítóit.  jegyzőkönyv,   

  melyben szerepel a   
  várható elsős tanítók   
  neve.   
     
„Iskolacsipegető”  Az óvodák, szülők Honlap, plakátok,  December 
meghirdetése, beindítása tájékoztatása. facebook,   
A leendő elsős tanító nénik Tájékozódás,   Január, 
látogatása az óvodás nyílt ismerkedés   február 
napokon.     

Intézmények bemutatkozása:  Városi TV,   
    Január utolsó 
     
     
     
     

Nyílt tanítási napok     
intézményünkben a leendő 1.    Február első 
osztályos szülők és gyermekeik  Nyílt napok  hete 
részére. Jelentkezési lap  időpontja,   
kiosztása.  forgatókönyv e.   

Csongrád TV tájékoztatója az  Plakátokelhelyezése Február 1. 
intézmény nyílt napja után.  az óvodákban.  hetétől 

 A nyílt napokon   A nyílt napok 
 felvett képek alapján   befejezése 
Intézmény honlapja. készül   után kerül 

    képernyőre. 
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   Folyamatosan 
   elérhető. 
Folyamat lépései Cél Dokumentum Határidő 

   Február eleje 
A beíratás idejének A szülő Plakátok, iskola  
közzététele. tájékoztatása, a honlapja, facebook  

 törvényesség oldala  
 betartása.   
    
  A jelentkezési lapok  
Jelentkezési lapok összegzése,   Március 
személyes elbeszélgetés a    
szülőkkel.    

Beíratás az óvodai, Minden tanuló Beíratási segédtábla. Április 
iskolaérettségi, szakértői kerüljön beíratásra.   
szakvélemény alapján. Osztálylétszámok   

 arányosítása.   
  Beírási napló  
  kitöltése a  
  beiratkozási ív  
  alapján.  

  Szakvélemények  
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V.számú melléklet, A 2018/2019. tanév létszámadatai 

 

 
Alsó 

tagozat Felső tagozat 
Tanulócsoport 5  4 
Tantárgyblokkos csoport  3  0 
Napközis csoport 5  2 

 
 

Távozott tanulók: 4 fő 
 
 

Kisgimnáziumba távozott: 
8 fő 

 
Érkezett tanulók:  
7 fő 

 
 

Javító vizsgát tett:     
1 fő (7.o) sikeres 

1 fő (8.o) sikeres 
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Osztály és csoportlétszámok alakulása: 
 

 létszám SNI számított 
1.a. 20  20 
1.b. 17  17 
2.o. 24 1 25 
3.o 17 2 19 
4.o 18 1 19 
5.o 20 6 26 
6.o 20 2 22 
7.o 14+1 3 17+1 
8.o 16 1 17 
Össz.: 166+1 16 182+1 

 
 

Napközisek 
 

 1.a  N1 20  Nyilas József 
 1.b  N2 17  Varga Klaudia 
 2.o  N3 24  Dányi Viktória 
 3.o  N4 17  Lantosné Antal Krisztina 
 4.o  N5 18  Novák Renáta 
 5.o  N6    20  Jámbori Zsuzsanna 

 
6o.-7.-
8.o  N7 

   
24  Huff Zsuzsanna 

Személyi feltételek:    
    

Szakos ellátottságunk 100 %-os.   
Nevelőtestületünk létszáma: 18 
fő   

 
Óraadók: 

Tábori Levente (4 óra) kémia,  

Baricsné Kapus Éva (4 óra) fizika,  

Bondár Sándorné német (9 óra) 

Szepesi József (6 óra) 
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Utazó gyógypedagógusok: 
   
Vajdáné Kacziba Erika, Zsiray Emil, Mészárosné Tari Krisztina,  

Gurdon Lajos, Remsző Ildikó. 

Gyógytestnevelő: Kátai Judit 

 
 

Hitoktató: 
Bodorné Ternai Sára  

Kecskés László 

Sarusi Ildikó 

 

Tárgyi feltételek 

 
Megtörtént az intézmény nyári karbantartása: 

  
- festés a termekben, táblafestés 

 
- tisztasági meszelés a vizesblokkokban és az öltözőkben, egy vizesblokk 

teljes felújítása 
 

- villanykapcsolók, konnektorok ellenőrzése, cseréje, 
 

- az ajtók zárszerkezetének felújítása, ajtók festése, hibás zárak cseréje 
 

- informatikai rendszer ellenőrzése, javítása, 
 

- fákon lévő száraz ágak eltávolítása, nyesése 
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VI.számú melléklet, jelenléti ív 
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VII. számú melléklet, Elfogadó nyilatkozat 
 
 

A csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 

2018. szeptember 1-én megtartott tanévnyitó tantestületi értekezletén 

véleményezési és javaslattételezési jogának gyakorlása után, a 2018/2019. 

tanévre szóló munkatervet a fenti jelenléti ív szerint elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csongrád, 2018. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Kőrösi Tibor 
Igazgató 
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VIII.számú melléklet, Órarend 

 

 


