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I.

A 2021/2022. tanév helyi rendje

1. Tanítás nélküli munkanapok
1. szept. 24. (péntek)
2. okt. 18. (hétfő)
3. dec. 11. (szombat)

Szent Gellért sportnap
Pályaorientációs nap
Nevelési értekezlet (OKÉVmérés adatainak elemzése, felkészülési
feladatok)
Félévi tantestületi értekezlet
Szent István Iskolanap

4. febr. 4. (péntek)
5. jún. 13. (hétfő)
6. tartalékolva
2. Szünetek időtartama
őszi szünet
téli szünet
tavaszi szünet

2021. október 23. – november 1.
2021. december 22. – január 2.
2021. április 14. –április 19.

3. Nemzeti és egyházi ünnepek, valamint iskolánk hagyományinak ápolása
érdekében megtartott ünnepnapok, megemlékezések időpontjai:
szept. 24.
okt. 6.
23.
nov.

dec.

5.
11.
19.
28.
6.
20.
21.

jan.

febr.

6.
18.
22.
25.

márc. 2.
15.
22.
25.
ápr.

25.
11.

Szent Gellért, a Katolikus Iskolák védőszentjének ünnepe
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról (okt.
22-én)
Szent Imre ünnepe – osztálymise és hittanórák keretében
Szent Márton nap – megemlékezés és libaparti a szülők,
családok bevonásával osztályszinten (nov. 12-én)
Szent Erzsébet ünnepe – osztálymisén és hittanórákon
Advent kezdete – hétfő reggelenként közös gyertyagyújtás
Szent Miklós ünnepe - megemlékezés alsósoknak szentmisén,
felsősöknek hittanórán
Karácsonyi ünnepély a Nagytemplomban
Megemlékezés iskolánk névadójáról, Szent István diakónusról –
iskolamise a Nagytemplomban
Vízkereszt – tantermek megszentelése
Árpád-házi Szent Margit – megemlékezés hittanórákon
A Magyar Kultúra Napja – ünnepi műsor (jan. 21-én)
A Diktatúrák áldozatainak emléknapja – megemlékezés
osztályfőnöki órák keretében
Hamvazószerda – iskolamise
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
(megemlékezés és a honvédsírok megkoszorúzása márc.11-én)
A víz világnapja
Nagyböjti lelkigyakorlat – szülők és pedagógusok közös
keresztúti ájtatossága
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja – osztálymisék
Költészet napja – ünnepi műsor
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15.
máj.
jún.

22.
1.
1.
7.
4.
5-6.
13.

A Holokauszt áldozatainak emléknapja (megemlékezés
osztályszinten)
A Föld napja – „Zöld nap” programok
Munkás Szent József ünnepe (megemlékezés máj. 2-án)
Anyák napja – ünnepi műsor a vasárnapi diákmisén
Boldog Gizella ünnepe (ünnepi műsor máj. 6-án)
Nemzeti összetartozás napja (ünnepi megemlékezés jún. 3-án)
Pünkösd
Szent István iskolanap

4. Tantestületi értekezletek időpontjai
- alakuló értekezlet
aug. 24.
- tanévnyitó értekezlet
aug. 30.
- őszi nevelési értekezlet
dec. 11.
(Az OKÉV kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés
rendelkezésre álló legutolsó adatainak elemzése, étrékelése, a tennivalók
megbeszélése)
- osztályozó értekezlet
jan. 24-25.
- félévi értekezlet
febr. 4.
- tavaszi nevelési értekezlet
ápr. 7.
(A lemorzsolódással veszélyeztetett diákok figyelemmel kísérése, a félévi
adatok elemzése, a nyomon követés értékelése, feladatok megbeszélése)
- év végi osztályozó értekezlet
jún. 9 – 13.
- tanévzáró értekezlet
jún. 24.
Vezetőségi értekezletet hétfőnként 10 órakor, tantestületi munkaértekezletet minden
hónap 2. hétfőjén 15 órától tartunk.
5. Szülői értekezletek és fogadóórák időpontja
-

-

szülői étekezletek
I.félévben:
 1. évfolyam
 2- 4. évfolyam
 5- 8. évfolyam
 pályaválasztási
II. félévben:
 1 - 4. évfolyam
 5 - 8. évfolyam
 1 - 4. évfolyam
 5 – 8. évfolyam
fogadóórák
I.félévben:
II.félévben:

aug. 24.
szept. 14.
szept. 15.
okt. 21
febr. 7.
febr. 8.
máj. 2.
máj. 3.

(1.-8. évfolyamon)
okt. 11.
nov. 8.
jan. 10.
márc. 7.
ápr. 11.
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6. Az intézmény bemutatkozásául szolgáló pedagógiai célzatú iskolai nyílt napok
nov. 9.
alsó tagozat osztályaiban
10.
felső tagozat osztályaiban
márc. 23.
alsó tagozat 4. osztályaiban
(a nagycsoportos óvodások szüleinek)
7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
2022. febr. – márc.
8. A tanév eseményei havi bontásban
Augusztus
aug. 30- szept.2.
31.

„Határtalanul” kirándulás Erdélybe
/Felelős: Balló László, Szabó Sándor)
Veni Sancte a Nagytemplomban

Szeptember
1.
Első tanítási nap
/tankönyvosztás, tűz- és balesetvédelmi oktatás, Tűzriadó /
5.
Vasárnapi diákmise a Nagytemploman
8.
Az olvasás világnapja – program az alsó tagozaton
/Felelős: Szabóné Rózsa Ildikó munkaközösség-vezető/
12.
Zarándoklat a NEK pápai zárómiséjére
14.
Szülői értekezlet a 2-4. évfolyamon
15.
Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon
Idegen nyelvi próbamérés /angol a 7. évfolyamon
20.
DÖK gyűlés
/Felelős: Mórocz Katalin/
szept. 20- okt. 11. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8.
évfolyamon (OH)
/Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök/
23.
Látogatás a kupi Erdei Iskolába – 6/b
/Felelős: Tóthné Kőszegi Anita/
SzM - gyűlés
24.
Szent Gellért ünnepe – 1. Tanítás nélküli munkanap
800
Szentmise a Nagyteplomban
(a szent életét bemutató műsor – 4.b)
/Felelős: Dékányné Márta Ágnes/
900
Sportnap
/Felelős: Dely Melinda, Vesztergom Beáta – alsó tagozaton
Mórocz Katalin, Szabó Sándor – felső tagozaton
1400 Érseki szentmise Veszprémben
28.
Lázár Ervin Program – 6. évfolyam: Budapesti Nagycirkusz
30.
Látogatás a kupi Erdei Iskolába – 6/a
/Felelős: Barabásné Hegedüs Timea/
A népmese napja – mesedélután az 1-4. évfolyamon
/Felelős: Szabóné Rózsa Ildikó munkaközösség-vezető/
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Október
1.
3.
4.

5.
6.
7.

11.

12.

18.

21.
22.
23.
25.

November
2.
5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Felsős munkaközösségi foglalkozás: Digitális munkarend tapasztalata
/Felelős: Tóthné Kőszegi Anita munkaközösség-vezető/
A zene világnapja
/Felelős: Balatoniné Horváth Sarolta/
Vasárnapi diákmise
Szent Ferenc az állatok védőszentje. Háziállatok megáldása
/Felelős: Ihász Gyöngyi, Vesztergom Beáta/
Bekapcsolódás a TESZEDD országos programba
/Felelős: DÖK
Lázár Ervin Program – 4. évfolyam: „Aki dudás akar lenni”
Megemlékezés az aradi vértanúkról
/Felelős: Szabó Sándor - 8/b osztály/
Rózsafűzér Királynője – rózsafűzér fűző verseny az alsó és felső
tagozaton
/Felelős: Horváth Renáta/
Papírgyűjtés
/Felelős: SzM/
Fogadóóra
M. Káczor Zoltán meseíró – rendhagyó irodalomóra az alsós
osztályokban
/Felelős: Szabóné Rózsa Ildikó – munkaközösség-vezető/
Pályaorientációs nap – 2. Tanítás nélküli munkanap
/Felelős: osztályfőnökök/
Rózsafűzér királynője
/Felelős: Meleg Máté atya, hitoktatók/
Pályaválasztási szülői értekezlet
/Felelős: igazgató/
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
/Felelős: Balló László – 8/a osztály/
Nemzeti ünnep
Az őszi szünet kezdete

Első tanítási nap az őszi szünet után
Szent Imre ünnepe – osztálymisék a 7 – 8 . évfolyamosoknak
- hittanórai megemlékezés 1 – 6. évfolyamosoknak
/Felelős: Répásné Ihász Mariann munkaközösség-vezető/
Vasárnapi diákmise
Fogadóóra
Nyílt nap az alsó tagozat osztályaiban
Nyílt nap a felső tagozat osztályaiban
Szent Márton ünnepe – hittanórákon
Műsor /Felelős: 1/a és a tanítói/
Délutáni liba parti osztályonként
/Felelős: osztályfőnökök/
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Szent István Szövegértési Verseny a Főegyházmegye és a Pápai
Tankerület iskolái részére
/Felelős: Schrei Balázs, Tóthné Helgert Viktória, Balló László/
19.
Szent Erzsébet ünnepe – osztálymise az 5 – 6. évfolyamnak
- hittanórai megemlékezés 1-4, 7-8 évfolyamnak
Műsor /Felelős: 2/a és tanítói/
25.
Szent István Rajzverseny a Főegyházmegye és a Pápai Tankerület
iskolái részére
/Felelős: Ughy Miklós/
28.
Advent első vasárnapja
Hétfő reggelente gyertyagyújtás
Városi betlehem megnyitása
/Felelős: Schrei Balázs, Balló László/
30.
Lelkigyakorlat a tantestület részére
/Felelős: lelkiigazgató/
 Szent István Teremlabdarúgó Kupa – a tankerület iskolák meghívása
/Felelős: Szabó Sándor/
 Matematika munkaközösség foglalkozás
Szép Dávid: Reformpedagógia a matematika oktatásában c. előadása
 Téli Mozidélután
/Felelős: Ughy Miklós/
18.

December
5.
6.

11.


13.
17.

20.
21.



Vasárnapi diákmise – Elsőáldozók és bérmálkozók bemutatása
Szent Miklós ünnepe – szentmise az alsó tagozatosoknak
- hittanórai megemlékezés 5 – 8 évfolyamon
Műsor /Felelős: 4/a és tanítói
6/a és Ughy Miklós, Buzás Mariann/
Látogatás a város óvodáiba
(Szent Anna, Erzsébetvárosi …)
3. Tanítás nélküli munkanap (szombat)
Tantestületi nevelési értekezlet: Az OKÉV-mérés adatainak elemzése,
értékelése
/Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők/
Roráte misén való részvétel
Fogadóóra
Karácsonyi alkotónap és jótékonysági vásár
/Felelős: igazgatóhelyettes, DÖK segítő, munkaközösség
vezetők/
Karácsonyi ünnepély a Nagytemplomban
/Felelős: igazgatóhelyettes/
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
1100 Iskolamise
1300 Megemlékezés Szent István diakónusról iskolánk névadó
védőszentjéről
/Felelős: lelkiigazgató/
Részvétel az egyházmegyei „Betlehem készítő” versenyen
/Felelős: Répásné Ihász Mariann
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Január
3.
6.

Első tanítási nap
Vízkereszt - házszentelés
/Felelős: lelkiigazgató/
9.
Vasárnapi diákmise
10.
Fogadóóra
18.
Megemlékezés Árád-házi Szent Margitról hittanórán
/Felelős: hitoktatók/
18 – 25. Ökumenikus imahét – tantestületi lelkigyakorlat
21.
Az első félév vége
A Magyar Kultúra Napja – ünnepi műsor
/Felelős: 7/b és Tóthné Kőszegi Anita/
24.
Osztályozó értekezlet az alsó tagozaton
25.
Osztályozó értekezlet a felső tagozaton
/Felelős: igazgató/
28.
A félévi értesítők kiosztása

Téli mozidélután
/Felelős: Ughy Miklós/

Énekverseny (Hozsanna + népdal)
/Felelős: Jakab Bernadett, Szedlákné Maráczi Ágota/

Február
2.
3.
4.
6.

7.
8.

16.
18.
19.
22.
25.
26.


Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szent Balázs ünnepe – iskola mise a Nagytemplomban
Félévi tantestületi értekezlet – 4. Tanítás nélküli munkanap
/Felelős: igazgató/
Vasárnapi diákmise
SzM gyűlés
Szülői értekezlet az alsó tagozat osztályaiban
Szülői értekezlet a felső tagozat osztályaiban
Diákfarsang osztályonként
/Felelős: osztályfőnökök/
Manó Tanoda I.
/Felelős: igazgató, leendő elsős tanítók/
Jelentkezési lapok küldése a középiskolákba
/Felelős: 8-os osztályfőnökök, igazgatóhelyettes/
Diákfarsang osztályonként
/Felelős: osztályfőnökök/
Tantestületi lelkigyakorlat
/Felelős: lelkiigazgató/
Diktatúrák áldozatainak emléknapja – osztályszinten megemlékezés
/Felelős: osztályfőnökök/
Szülők – nevelők bálja
SzM gyűlés
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Március
2.
6.
7.
11.

14.
15.
19.

22.
23.

25.



25.

26.
30.

Hamvazószerda – iskolamise a Nagytemplomban
Vasárnapi diákmise – Elsőáldozók és bérmálkozók kiválasztása
Fogadóóra
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról
Ünnepi liturgia a Kálvárián, honvédsírok felkeresése, koszorúzás
/Felelős: 7/a és Schrei Balázs/
Adatszolgáltatás az OH-nak a mérések előkészítéséhez
/Felelős: igazgatóhelyettes, mérési koordinátor/
Munkaszüneti nap
Nemzeti ünnep
Szent József ünnepe – az apák példaképe
Megemlékezés márc. 21-én hittanórákon
/Felelős: hitoktatók/
A víz világnapja – reklámfilmkészítő verseny
/Felelős: Barabásné Hegedüs Timea, Tóthné Kőszegi Anita/
Manó Tanoda II.
Nyílt nap a 4. évfolyamon - a nagycsoportosok szüleinek
/Felelős: igazgató, leendő elsős tanítók/
Nagyböjti lelkigyakorlat – Szülők és pedagógusok közös keresztúti
ájtatossága
- gyermekek keresztúti ájtatossága
/Felelős: igazgató, SZM/
Felsős munkaközösségi foglalkozás: Bemutató óra /tanít: Ballóné
Antal Edina
/Felelős: munkaközösség-vezető/
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja – osztálymise
A négy munkaközösség vezetőinek megbeszélése
/Templom és iskola vetélkedő/
Munkanap (szombat) – márc. 14. helyett
Nyílt nap a 4. évfolyamon – a nagycsoportosok szüleinek
/Felelős: igazgató, leendő elsős tanítók/

Április
3.
4.
7.

10.
11.

13.

Vasárnapi diákmise
Húsvéti rajzverseny meghirdetése
/Felelős: Bíróné Horváth Gabriella/
Tavaszi nevelési értekezlet: A lemorzsolódással veszélyeztett diákok
haladásának értékelése, …
/Felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok/
Virágvasárnap
A költészet napja
/Felelős: Némethné Szabó Ottilia, Tóthné Helgert Viktória/
Fogadóóra
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
1100 Közös keresztút a Nagytemplomban
1300 Felkészülés az ünnepre
/Felelős: lelkiigazgató/
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A Holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés
osztályszinten ápr. 13-án
/Felelős: osztályfőnökök/
17-18. Húsvét
20.
Első tanítási nap
21-22. Elsősök beíratkozása
/Felelős: igazgató/
22.
A Föld napja – előadások, versenyek
/Felelős: Mórocz Katalin/
28.
„Templom és iskola” egyházmegyei műveltségi vetélkedő
/Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők/

Zarándoklat Litérre, Bódi M. Magdolna sírjához
/Felelős: Répásné Ihász Mariann munkaközösség-vezető/

Papírgyűjtés
15.

Május
Vasárnapi diákmise - Anyák napja
/Felelős: Balatoniné Horváth Sarolta, Varga Erika/
- Munkás Szent József ünnepe
/Felelős: 5/a és Tóthné Bóna Márta/
2.
Szülői értekezlet az alsós osztályokban
3.
Szülői értekezlet a felsős osztályokban
4-17. OKÉV mérés 8. évfolyamon
7.
Boldog Gizella ünnepe
Zarándoklat Veszprémbe – Érseki ünnepi szentmise
8.
Boldog Gizella ünnepi műsor
/Felelős: 6/b és Balatonin Horváth Sarolta/
18-31. OKÉV mérés 6. évfolyamon
23-27. Tanulmányi kirándulások
23-24. Nyolcadikosok matematika vizsgája
/Felelős: szaktanárok/
30-31. Nyolcadikosok magyar vizsgája
/Felelős: szaktanárok/
31.
Tantestületi lelkigyakorlat
/Felelős: lelkiigazgató/

Erdei iskola a 4. osztályosoknak

Elsőáldozás

Bérmálás
1.

Június
4.

5-6.
9.
10.

Nemzeti összetartozás napja
Ünnepi műsor jún. 3-án
/Felelős: 5/b és Mórocz Katalin, Varga Dávid/
Pünkösd
Osztályozó értekezlet a felső tagozaton
„Törjük a fejünket!” Logikai játékok délutánja
/Felelős: Tóthné Bóna Márta/
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13.

14.
15.
20.
23.

Szent István Iskolanap – 5. Tanítás nélküli munkanap
/Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők,
DÖK segítő/
Osztályozó értekezlet az alsó tagozaton
Te Deum
Utolsó tanítási nap
Ballagás
Évzáró ünnepély
Ministránsok kirándulása
/Felelős: osztályfőnökök és hittanos munkaközösség-vezető/

* -gal jelölt események időpontja még egyeztetés alatt van.
Az intézmény munkaterve az előre nem tervezhető körülmények okán változhat.

II.

AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI
1. Statisztikai adatok
A tanulók száma: 377 fő (+3). A 2021/2022. tanévet 16 tanulócsoporttal, 10
napközis és 1 tanulószobás csoporttal indítjuk.
Tanulócsoportok
Osztály
Létszám
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
Összesen:

Osztályfőnök

28
28
24
26
25
24
21
20
23 + 2 jogviszony szünetel
21
22 + 1 jogviszony szünetel
18
22
21
28
26
377 + 3 jogviszony szünetel

Az osztálylétszám átlag: 23,75 fő.
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Kókainé Ménesi Mária
Szabóné Rózsa Ildikó
Bíróné Horváth Gabriella
Tompáné Licsauer Melinda
Ihász Gyöngyi
Jakab Bernadett
Répásné Ihász Mariann
Dékányné Márta Ágnes
Tóthné Bóna Márta
Mórocz Katalin
Ughy Miklós
Balatoniné Horváth Sarolta
Schrei Balázs
Tóthné Kőszegi Anita
Balló László
Szabó Sándor

Napközis csoportok:
Osztály
Létszám
1.a
28 fő
1.b
28 fő
2.a
24 fő
2.b
26 fő
3.a
25 fő
3.b
24 fő
4.a
20 fő
4.b
20 fő
5.a
23 fő
5.b
18 fő

Tanulószobai csoportok:
Csoport
1. csoport

Foglalkozásokat vezeti
Mészárosné Pap Katalin
Dely Melinda
Horváth Renáta
Tüskéné Bernáth Andrea
Vesztergom Beáta
Tóthné Leimeiszter Mónika
Birkás Ilona
Szedlákné Maráczi Ágota
tantárgyfelosztás szerint
tantárgyfelosztás szerint

Létszám
16 fő

Foglalkozásokat vezeti
tantárgyfelosztás szerint

Tanulók megoszlása vallási hovatartozás szerint
katolikus tanulók:
305 fő
evangélikus tanulók: 22 fő
református tanulók 50 fő
Vidékről bejáró tanulók száma
alsó tagozaton:
62 fő
felső tagozaton:
77 fő
összesen:
139 fő
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma:
5-8. évfolyamon összesen: 11 fő (6%, ami a megyei átlag alatt van)

2. A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatások
-

Ingyenes tankönyv:
1 – 8. évfolyamon minden tanuló
Ingyenes étkezés:
gyermekvédelmi kedvezmény alapján (100%)
Kedvezményes étkezés (50%)
3 gyermekes család alapján
tartós betegség alapján
SNI alapján
iskolai támogatás alapján
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22 fő
72 fő
12 fő
13 fő
1 fő

III.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK
Humán erőforráshoz köthető:
- Váratlan betegség, baleset esetén bekövetkező hiányzás során helyettesítés
- A koronavírus járvány során történő megbetegedés, kontaktszeméllyé válás,
karanténba helyezés miatti helyettesítés.
- A szorgalmi idő megkezdése előtt (aug. 31-én) az intézmény minden
dolgozója baleset- és tűzvédelmi oktatáson vesz részt, melyet Kalmár – Beck
Szilvia tűz- és munkavédelmi szakember tartott.
Tárgyi erőforráshoz köthető:
-

IKT eszközök meghibásodása, projektorok tisztítása, izzók és fénycsövek
cseréje, a már elavult laptopok javítása
online oktatás esetleges bevezetése során a nem megfelelő internet kapcsolat
a tabletek nem engedélyezik, illetve korlátozzák a digitális oktatásban
használt platformok elérését
a diákok több, egy része (közel 10%-a) a csak okostelefonon tud otthon
tanulni tantermen kívüli tanrend idején.

Infrastruktúrához köthető:
-

Ebédlő és a régi tornaterem vizesedése
Tornaterem akusztikai szigetelésének hiánya
A kis méretű tantermek zsúfoltsága

Tanulókkal kapcsolatos:
-

-

-

Az osztályfőnökök osztályukkal több alkalommal végigjárják a menekülési
útvonalakat, illetve részletesen ismertetik az iskolai balesetek
megelőzésének szabályait. Az első tanítási napon az idén meg tudtuk
szervezni a Tűzriadó, ami eredményes volt.
Több tanulónk gyalog, kerékpárral vagy rollerrel közlekedik a reggeli és a
délutáni csúcsforgalomban.
Diákjaink interaktív módon gyakorolhatják a közlekedés szabályait a tanév
során ősszel és tavasszal az iskolarendőr által tartott foglalkozásokon.
Megismerhetik a biztonságos internet-használat szabályait és az áldozattá
válás veszélyeit is az iskolarendőr évfolyamonként tartott előadásainak
köszönhetően.
A 7-8.-os korosztályúak körében jelentkező motiválatlansága a tanórákon,
délutáni foglalkozásokon.
Szolid iskolai megjelenés, általános iskolába illő öltözködés betartatása
egyes esetekben nehézséget jelent.
A pandémia miatt növekedett a hátrányos helyzetű diákok száma
(hivatalosan nem kimutatott)
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IV.

KAPCSOLATRENDSZER
1. Az iskola és a szülői ház kapcsolata
szept. 23..
okt. 4.

SZM gyűlés
Immár hagyományos rendezvényünk a háziállatok megáldása a
családok részvételével

okt. 14.

SzM gyűlés

Szent Márton napi vásár és táncház (osztályonként)
„Sárga nap” – lámpás készítés, népi hagyományok
felelevenítése, teázás és sütizés
nov. 9-10. Nyílt nap a szülők részére
dec. 17.
Adventi kézműves foglalkozás a szülők részvételével
Adventi jótékonysági vásár

Rorate misén való közös együttlét
jan.
*
SzM gyűlés
febr. 26.
Szülők – nevelők farsangi bálja
márc. 25.
Közös keresztúti ájtatosság a Nagytemplomban
*
Szülők iskolája (előadó szervezés alatt)

SzM gyűlés
jún. 13.
Szent István Iskolanap szülők, gyerekek, pedagógusok
részvételével
nov.

12.

Az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról, feladatokról az igazgató az SzM
gyűlésen (amennyiben a járványügyi helyzet megengedi), illetve a Mozanaplón
keresztül tájékoztatja az SzM tagokat.
A szülőkkel való kapcsolattartás: e-napló, e-mail, telefon, személyes megbeszélések.
Az osztályfőnökök szülői értekezleteken, illetve facebook osztálycsoportban
tájékoztatják a szülőket. A tanulók haladásával és magatartásával kapcsolatos
egyeztetésre a hónap második hétfőjén tartott fogadóórák szolgálnak.

2. Szakmai kapcsolatok






Az intézményben a 4 szakmai munkaközösség között rendseres az
együttműködés. A munkaközösségek éves munkatervei e dokumentum
mellékletei.
A magyart és matematikát tanító pedagógusaink kölcsönös
óralátogatással az idei tanévben is ellenőrzik munkájuk hatékonyságát,
levonják a tanulságokat.
Intézményünk egyes munkaközösségi foglalkozásaira meghívjuk a
város pedagógusait is.
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V.

A pedagógusaink bekapcsolódnak a városi munkaközösségek
munkájába.
A POK által szervezett továbbképzéseken (online vagy személyesen) is
jelen vannak pedagógusaink a Beiskolázás tervben rögzítetteket
figyelembe véve
A KaPI szakmai továbbképzésein részt vesznek nevelőink.

NEVELÉSI - OKTATÁSI FELADATOK

1. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján kitűzött célok, feladatok
A 2021/2022-es év fő irányvonalát a Pedagógiai Programban megfogalmazottaknak
való megfelelés, a NAT 2020 alapján bevezetett helyi tanterv 1.-2 és 5-6.
évfolyamon, valamint az előző tanévről áthúzódó és munkánk további
eredményességét szolgáló feladatok adják.
 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka elérése
 A digitális oktatás során tanult tananyag ismétlése, hiányok pótlása,
megerősítés
 A lemorzsolódással veszélyeztetett, az SNI és BTM-es tanulók
támogatása
 Esélyegyenlőség biztosítása, jelzőrendszer működtetése
 Felkészülés az esetleg újra bevezetésre kerülő tantermen kívüli
oktatásra
 A digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása
 Digitális kompetencia folyamatos fejlesztése (EFOP 3.2.3)
 Egyéni képességek kibontakoztatása
 Fegyelem, munkafegyelem növelése
 A pedagógus szerepének növelése a környezettudatos nevelésben a
jövő formálásában
 A hitélet erősítése, egyházi ünnepek színvonalas megrendezése,
szentmiséken való részvétel szorgalmazása. Identitásformálás.
 Iskolánk jó hírének öregbítése érdekében:
- Beiskolázás eredményességének fenntartása, vagy még további
javítása
- Nyílt napok szervezése
- Az intézmény menedzselése (médiumok)
- Városi rendezvényeken való megjelené színvonalas szereplés
 Az iskola felé támasztott társadalmi, fenntartói, szülői, tanulói
igényeknek való megfelelés, összhangban az intézmény
elképzeléseivel
 Kötelességtudat, tudás, munka, becsületesség legyenek értékek,
követendő minták a tanulók gondolkodásában
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A kulturált szórakozás szabályainak gyakoroltatása színház-, mozi-,
múzeumlátogatások alkalmával, iskolai zenés rendezvényeken
A szabadidő hasznos eltöltésének szorgalmazása, egészséges
életmódra nevelés
A 2018/19. tanévben lezajlott intézményellenőrzés során megjelölt
fejlesztendő területek fokozott figyelemmel kísérése (támogató
partnerek keresése)
A pedagógus értékelési rendszer működtetése (BECS)
Pedagógus minősítésekre, tanfelügyeletre való felkészülés
Pályázatok figyelése, pályázati lehetőségek kihasználása
A járványügyi szabályok felelős betartása.

2. Az előző tanév tapasztalataiból adódó célok, feladatok
 a digitális oktatás során szerzett jó gyakorlatok továbbadása a
tantestületben
 BTM-es é SNI tanulók integrált oktatása, szakszerű fejlesztése
 a diákok és a pedagógusok digitális kompetenciájának továbbfejlesztése
 pályaorientációs nap még hatékonyabbá tétele– a diákjaink különböző
szakmákkal való megismertetése
 végzős tanulóink tudatos segítése a nekik leginkább megfelelő pálya
kiválasztásban
 megkezdett pályázati programok folytatása, új pályázati lehetőségek
felkutatása
 közösségformálás színes családi programok szervezésével
 környezettudatosabb magatartás kialakítására nevelés (szorgalmazva a
szelektív hulladékgyűjtést és a vízzel, energiával való takarékoskodást)
3. Az esélyegyenlőség biztosítása
Intézményünk 380 tanulójából 22 fő SNI és 48 fő BTM-es diák.
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára
megfelelő oktatásban részesüljön.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatásának színterei:
a) tanórákon:
megfelelő módszerek alkalmazása
differenciált óravezetés
csoportbontás
egyéni bánásmód alkalmazása
első idegen nyelv oktatása 1. évfolyamtól
2. idegen nyelv oktatása 7. évfolyamtól
informatika oktatása 3. évfolyamtól
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b) tanórán kívüli foglalkozáson:
felkészítők tanulmányi versenyekre
tehetséggondozó foglalkozások
egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás
SNI tanulók foglalkozásai
logopédiai fejlesztések
szakkörök
felvételi előkészítők
szolfézs- és hangszeres órák
sportkör
egyéni könyvtárhasználat
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítása
során biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, támogatjuk őket, ezen kívül segítjük a
meglévő hátrányok csökkentésében (Mesterprogram, étkezési támogatás, táboroztatás,
erdei iskola, egyéni bánásmód, jótékonysági vásár…) Szükséghelyzetben
esetkonferenciát szervezünk előrehaladásuk érdekében (iskolapszichológus,
Gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelmi felelős, pedagógiai asszisztens, iskolai
szociális segítő, … részvételével)
Felelős: igazgató, ifjúságvédelmi felelős, minden nevelő
Határidő: folyamatos
Az SNI és BTM-es tanulók integrált nevelését – oktatását, tanulását gyógypedagógus,
iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens (segítő szakemberek) bevonásával
biztosítjuk.
A helyes beszéd, hangképzés fejlesztését logopédus alkalmazásával segítjük az arra
szoruló diákok részére.
A kiemelt figyelmet igénylő, illetve a hátrányos helyzetű, tanulók továbbtanulásra való
felkészítését tehetségüknek, elképzelésüknek megfelelő beiskolázását pályaorientációs
segítségnyújtással, felzárkóztatással igyekszünk elérni.
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
Határidő: január vége
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatására szolgáló feladatok:
- az érintett tanulók összeírása (osztályfőnökök – szeptemberben)
- az eredményes tanulás akadályainak feltárása (minden pedagógus - szeptember)
- problémafeltárás utáni teendők:
 Családsegítő szolgálat felé jelzés (ifjúságvédelmi felelős –
folyamatos)
 szociális támogatás (ifjúságvédelmi felelős, igazgató – folyamatos)
 hibás pedagógiai eszközök kiszűrése (igazgató – folyamatos)
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mentális probléma esetén pszichológushoz irányítás
(osztályfőnökök – folyamatos)
egyéni fejlesztés, felzárkóztatás (minden pedagógus – folyamatos)
pedagógus továbbképzésen való részvétel (szaktanárok)

4. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli tevékenységek
 Az idei tanévben is minden alsós tanulócsoport részére szervezünk heti fél
tehetséggondozó, valamint egy felzárkóztató foglalkozást, melyet az adott osztályban
a magyar és matematika tantárgyat tanító pedagógusok tartanak.
 A számolási kompetencia fejlesztésére a 3 -4. évfolyamon heti 1 órában szorobán
oktatást szervezünk
 A tantárgyi órák után 1 – 5. évfolyamon napközis, 6 – 8. évfolyamon tanulószobai
foglalkozást tartunk
 Októberben a 6. évfolyam, májusban pedig a 3. évfolyam tanulói erdei iskolai
programon vesznek részt. Költségét adományokból finanszírozzuk. A 3 napos tihanyi
erdei iskola ugyancsak adományból valósul meg.
 A mindennapos testnevelés keretében a heti 3 délelőtti testnevelésóra mellett 1- 8.
évfolyamon 2 óra délutáni sportkör, ill. 1 – 5. évfolyamon 1 óra néptáncoktatás van.
Az 5-8. osztályosok számára felkínált délutáni sportolási lehetőségek: fiú - és lány
labdajáték, atlétika, szertorna, zenés gimnasztika
 Rendszeres úszásoktatáson vesznek részt tanulóink évi 9 alkalommal testnevelésórán,
ill. szülői vállalás esetén a tanítási órák utáni is van lehetőség uszodai foglalkozásokra.
 Május utolsó hetében 1 – 8. évfolyamos osztályok 1 napos tanulmányi kiránduláson
vesznek részt, melynek költségét szintén adományokból fedezzük.
 A „Határtalanul” kirándulást 7. évfolyamosok részére az idei tanévben is tervezzük
megszervezni. A pályázatírás most van folyamatban.


További szakkörök:

Alsó tagozat

Szakkörvezető

-

Szabóné Rózsa Ildikó
Tompáné Licsauer Melinda
Kókainé Ménesi Mária
Ihász Gyöngyi

rajz
énekkar
sakk
szorobán

Felső tagozat
-

Szakkörvezető

énekkar
magyar felvételi előkészítő
magyar felvételi előkészítő
matematika felvételi előkészítő
matematika felvételi előkészítő
rajz
színjátszó

Balatoniné Horváth Sarolta
Schrei Balázs
Balló László
Balatoniné Horváth Sarolta
Tóthné Bóna Márta
Ughy Miklós
Schrei Balázs
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Gombásiné Takács Gyöngyi
Ballóné Antal Edina
Gombásiné Takács Gyöngyi
Ballóné Antal Edina
Szabó Sándor
Mórocz Katalin
Szabó Sándor
Varga Dávid

-

angol (2. id. ny.)
német (2. id. ny.)
angol (2. id. ny.)
német (2. id. ny.)
kosárlabda
atlétika
foci
történelem




Városi Uszodába úszásfoglalkozáson heti egy délutánon vehetnek részt tanulóink
A Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozata működik az alsós épületünkben,
melynek keretében szolfézs és hangszeres órákon vehetnek részt diákjaink.
A Pápai Kosárlabda Club heti három alkalommal tart foglalkozásokat.
A Pápai Kézilabda Club heti két edzést tart az alsós diákok részére




7. oszt.
7. oszt.
8. oszt.
8. oszt.

5. Az iskolába lépő első osztályosok beiskolázása
Az első évfolyamosok beíratása a jogszabályban előírtak alapján
2022. április 21-22-én történik.
A sikeres beiskolázás érdekében jó kapcsolatot ápolunk a város és a környező
települések óvodáival, különösképpen a Szent Anna Katolikus Óvodával és az
Erzsébetvárosi Óvodával. Kölcsönös látogatások, mikulás ünnepség, rajzverseny
meghirdetése, kézműves foglalkozások, közös játszóház. Ennek célja az óvoda –
iskola közötti átmenet előkészítése, megkönnyítése.
Felelős: Dékányné Márta Ágnes
Határidő: szeptember – május
A nagycsoportos óvodások részére a már hagyományos Manó Tanoda elnevezésű
foglalkozásokat tartjuk márciusban 2 alkalommal, illetve a szülők „iskolabemutató
nyílt napon” a leendő elsős tanítókat és jelenlegi tanítványaikat nézhetik meg tanítási
órákon. Célunk a gyerekek alkalmazkodó képességének, beilleszkedésének
megfigyelése. Kifejezőkészségük, ceruzafogásuk, figyelmük feltérképezése.
Felelős: leendő elsős tanítók, igazgató
Határidő: február – április

6. Tervezett mérések és vizsgák rendje
Törvényi kötelezettségből adódó mérések:



Angol nyelvi próbamérés a 7. évfolyamon szept. 15-én
Nyolcadikosok pályaválasztását segítő kérdőíves mérés szept.- okt.
Felelős: 8. osztályos osztályfőnökök, mérési koordinátor
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DIFER-mérés: az első osztályokban
Felelős: tanítók
A felső tagozatos tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 2022. márc. –
ápr.
Felelős: Mórocz Katalin, Szabó Sándor testnevelők
OKÉV-mérések:
2022. május 4-17.
8. évfolyamon (1. nap szövegértés és matematika,
2. nap természetismeret és idegen nyelv)
2022. május 18-31. 6. évfolyamon (1. nap szövegértés és matematika,
2. nap természetismeret és idegen nyelv)

A méréshez szükséges adatok megküldése, illetve a mérés előkészítése, lebonyolítása
Felelős: Barabásné Hegedüs Tímea igazgatóhelyettes, Tóthné Bóna Márta mérési biztos
Helyi mérések:
 olvasás-mérés 1-8. évfolyamon szeptemberben és májusban
Felelős: Barabásné Hegedüs Tímea, Szabóné Rózsa Ildikó
 helyesírás-mérés 1 -8. évfolyamon októberben és májusban
Felelős: Szabóné Rózsa Ildikó, Schrei Balázs
 matematika-mérés 1-8. évfolyamon októberben és májusban
Felelős: Jakab Bernadett, Tóthné Bóna Márta
 magyar és matematikavizsga 8. osztályban május végén
Felelős: Balló László, Schrei Balázs és Balatoniné Horváth Sarolta, Tóthné Bóna
Márta

7. Versenyek
Dugonics András matematikaverseny
Felelős: Tóthné Bóna Márta
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Felelős: Tóthné Bóna Márta
Bolyai Csapatverseny (matematika)
Felelős: Tóthné Bóna Márta
Heitler Lászlóné matematikaverseny
Felelős: Tóthné Bóna Márta, Balatoniné Horváth Sarolta
Mozaik verseny több tantárgyból (matematika., fizika, kémia, biológia,
természetismeret)
Felelős: szaktanárok
Öveges József fizikaverseny
Felelős: Tóthné Bóna Márta
Teleki Pál földrajzverseny
Felelős: Mórocz Katalin
Hevesy György kémiaverseny
Felelős: Barabásné Hegedüs Tímea
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Országos történelem verseny
Felelős: Varga Dávid
Kaán Károly Természetismeret-verseny
Felelős: Barabásné Hegedüs Timea
Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny
Felelős: Tóthné Bóna Márta
Katolikus Iskolák Országos Természetismeret-versenye
Felelős: Tóthné Kőszegi Anita
Harmatcsepp országos tanulmányi verseny katolikus iskolák alsó tagozatosai számára
több tantárgyból
Felelős: Jakab Bernadett, Mészárosné Pap Katalin
Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny
Felelős: Schrei Balázs, Némethné Szabó Ottilia, Tóthné Helgert Viktória
Országos Angol nyelvi verseny
Felelős: Buzás Marianna
Az országos versenyeken kívül részt veszünk a városi, illetve az egyházmegyei versenyeken.
Iskolánk az idén is megrendezi a már hagyományos Szent István Szövegértési, illetve
Rajzversenyt, valamint a Teremlabdarúgó kupát, a Templom és Iskola műveltségi versenyt,
Rózsafüzért készítő versenyt a Pápai Tankerület és az Veszprémi Főegyházmegye iskolái
részére.
.
VI.

PÁLYAVÁLASZTÁS, KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ
TOVÁBBTANULÁS
Célunk, hogy diákjaink képességüknek és érdeklődésüknek megfelelő középfokú
iskolába kerüljenek az általános iskola elvégzése után. Ennek érdekében tervezett
programjaink:
Pályaorientációs nap
Szakmák bemutatása – Megyei Iparkamara pályaorientációs tanácsadása
Felelős: igazgató, alsós reál és felsős munkaközösség
Határidő: október.18.
Pályaválasztási szülői értekezlet
Felelős: igazgató
Határidő: október 21.
Felkészítés a felvételi vizsgákra
Felelős: szaktanárok
Határidő: folyamatos
Középiskolai nyílt napokon való részvétel
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: október – január
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VII.


















MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA TERVEZÉSE
A már hagyományos versenyeink gondos előkészítése, nívós lebonyolítása
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
Iskolai ünnepélyek színvonalas megrendezése
Felelős: műsorfelelősök
Határidő: folyamatos
A szülőkkel való együttműködés erősítése
Felelős: igazgató, osztályfőnökök
Határidő: folyamatos
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelének
figyelemmel kísérése, segítése
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok
Határidő: folyamatos
Az EFOP 3.2.3 Digitális pedagógiai szemlélet pályázat eredményes
lezárása
Felelős: igazgató, informatika tanárok
Határidő: folyamatos
A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő –
oktató munkába
Felelős: Balló László
Határidő: folyamatos
A kiemelt figyelmet igénylő (tehetséges, felzárkóztatásra szoruló) tanulók
segítése, támogatása és fejlesztése fontos feladatunk
Felelős: szaktanárok
Határidő: folyamatos
A pedagógusok digitális kompetenciájának további fejlesztése
(továbbképzések, szakmai előadások)
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
A tanfelügyeleti látogatások megfelelő előkészítése, a minősítésekre való
felkészülés, eredményes megmérettetés
Felelős: BECS, igazgató
Határidő: folyamatos
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VIII. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Pedagógus adatok, munkakörök aktualizálása, feladatok
(főállású és részmunkaidős)
Neve

Beosztása

Gombásiné Takács
Gyöngyi
Barabásné Hegedüs
Timea
Balatoniné Horváth
Sarolta
Balló László

igazgató

tanított tantárgy,
osztály
történelem

igazgatóhelyettes

kémia

tanár

6.b, matematika, ének

osztályfőnök, énekkar

tanár

8.a, német, magyar

Ballóné Antal Edina
Birkás Ilona

tanító
tanító

német
4.a

Bíróné Horváth
Gabriella

tanító

2.a, hittan

osztályfőnök,
tanulószoba
ifjúságvédelem
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás,
tanulószoba
osztályfőnök,
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás

Buzás Marianna
Dely Melinda

tanár
tanító

angol
1.b

Dékányné Márta
Ágnes

tanító

4.b, hittan

Gerencsérné Turbán
Éva
Horváth Renáta

tanár

angol

tanító

2.a, hittan

Ihász Gyöngyi

tanító

3.a, hittan

Kókainé Ménesi Mária

tanító

1.a, hittan

Jakab Bernadett

tanító

3.b
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Egyéb feladat
angol szakkör

fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás,
tanulószoba
osztályfőnök, fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás

fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
osztályfőnök,
szorobán, fejlesztő
fogl.,
tehetséggondozás
osztályfőnök, sakk,
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
fejlesztő fogl.,,
tehetséggondozás,
munkaköz.-vezető,
tanulószoba

Mészárosné Pap
Katalin

tanító

1.a

Mórocz Katalin

tanár

5.b, testnevelés,
földrajz,
természetismeret

Répásné Ihász
Mariann

tanító

4.a, hittan

Schrei Balázs

tanár

7.a magyar, ének,
dráma

Szabó Sándor

tanár

8.b, testnevelés

Szabóné Rózsa Ildikó

tanító

1.b

Szedlákné Maráczi
Ágota

tanító

4.b

Tompáné Licsauer
Melinda

tanító

2.b, hittan

Tóthné Bóna Márta

tanár

5.a matematika, fizika

Tóthné Helgert
Viktória
Tóthné Kőszegi Anita

tanár

történelem, magyar

tanár

7.b biológia,
természettudomány

Tóthné Leimeiszter
Mónika

tanító

3.b

Tüskéné Bernáth
Andrea

tanító

2.b, technika

Ughy Miklós

tanár

6.a, rajz és vizuális
kultúra

Varga Dávid

tanár (gyakornok)

történelem, földrajz,
hon- és népismeret,
természettudomány
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tagozatvezetői
feladatok, fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
osztályfőnök
DÖK segítő, atlétika
szakkör, napközis
foglalkozások
munkaközösségvezető, osztályfőnök,
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
osztályfőnök,
tehetséggondozás,
felzárkóztatás,
színjátszó szakkör
osztályfőnök, labdás
edzés
munkaközösségvezető, osztályfőnök,
rajzszakkör, fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás,
tanulószoba
osztályfőnök, énekkar,
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
osztályfőnök,
tehetséggondozás
napközis foglalkozás
felsős munkaköz.-vez.,
könyvtáros,
osztályfőnök
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás
osztályfőnök, napközis
foglalkozások, rajz
szakkör, tanulószoba
tanulószoba

Vesztergom Beáta

tanító

3.a

fejlesztő
foglalkozások,
tehetséggondozás,

2. Óraadó (megbízási szerződéssel)
Németh Károly

tanár

technika

Némethné Szabó Ottilia

tanár

magyar, történelem, tanulószoba

Fekete Pál Péter

tanár

informatika, digitális kultúra

Steiner Csaba

tanár

informatika, digitális kultúra

Varga Mária Erika

tanár

magyar, dráma, napközi

Bakos Rita

gyógypedagógus

fejlesztő foglalkozás

Egyéb megbízások:
Pályaválasztás

Barabásné Hegedüs Timea

Tankönyv

Tóthné Kőszegi Anita

Alsós órarend, helyettesítések Mészárosné Pap Katalin
Tanulói balesetbizt.

Ballóné Antal Edina

Dekoráció

Szabóné Rózsa Ildikó, Szedlákné Maráczi Ágota (alsó),
Tóthné Kőszegi Anita, Ughy Miklós (felső)

Hirdetőtábla

Mészárosné Pap Katalin (alsó), Tóthné Kőszegi Anita (felső)
Tompáné Licsauer Melinda és Répásné Ihász Mariann (hittan)

Ifjúságvédelem

Ballóné Antal Edina

Elsősegély

alsó tagozat: Birkás Ilona, Szedlákné Maráczi Ágota
felső tagozat: Tóthné Kőszegi Anita, Ughy Miklós

Tűzjelző berend.ell.

Dely Melinda, Vesztergom Beáta (alsós épület)
Császár Attila /karbantartó/ (felsős épület)

3. Nevelő- oktató munkát segítő nem pedagógus: 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő
iskolatitkár, 1 fő rendszergazda
4. Technikai dolgozók:14 fő, ebből 12 fő fizikai, 1 fő gazdasági vezető és 1 fő pénzügyi
ügyintéző
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5. Pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
Az idei tanévben1 fő pedagógus (Jakab Bernadett) minősítésére kerül sor.
A tanévben folytatódik a pedagógusok önértékelése a BECS tervezete alapján.
Varga Dávid gyakornok minősítő vizsgájára a 2021. november 18-án kerül sor.

Feladat:

intézményi értékelés elkészítése
a pedagógus tájékoztatása
önértékelési csoport tennivalóinak elvégzése
látogatások adminisztrációs előkészítése
látogatások feltételeinek biztosítása

Felelős: igazgató, BECS
Határidő: szeptember – június

6. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása
 A 2021/2022-es tanév beiskolázási tervének megvalósítása
 A 2022/2023-as tanév beiskolázási tervének elkészítése
 Iskolánk munkaközösségei által szervezett belső továbbképzések
megszervezése és lebonyolítása
 A KaPI továbbképzésein való részvétel
 A POK továbbképzésein való részvétel

IX.

MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE
hétfő

kedd

815– 1615

igazgatóhelyettes 700 – 1615

igazgató

csütörtök

péntek

700 – 1615 700 - 1615

700 - 1630

700- 1400

800 – 1400 800 - 1615

800 – 1615

730- 1615
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szerda

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

december

november

október

szeptember

Ideje

január

X.

Ellenőrzés tárgya
Gyermekvédelmi
határozatok,
szakvélemények,
törzslapok,
tanmenetek
Személyi
anyagok,
átsorolások,
munkaköri
leírások
Támogatások,
kedvezmények
nyilvántartása
SNI tanulók
egyéni fejlesztési
terve
Óralátogatások az
1. és 5.
osztályokban
Könyvtári
nyilvántartások
HACCP
dokumentáció,
leltározási
ütemterv
Napközis és
tanulószobai
foglalkozások
Minősítésre
jelentkezett
kollégák órái
Pedagógiai
munka

Középiskolai
beiskolázás

Ellenőrzött
dolgozó
igazgatóhelyettes,
pedagógusok,
osztályfőnökök,
iskolatitkár

Ellenőrzés
módszere
dokumentumok
vizsgálata

pedagógusok,
technikai
dolgozók

dokumentumok igazgató,
vizsgálata
gazdasági vezető

iskolatitkár

dokumentumok igazgató,
vizsgálata
gazdasági vezető

pedagógusok

közös
áttekintés

igazgató,
igazgatóhelyettes

pedagógusok

látogatás

igazgató

könyvtáros
ügyintéző,
konyhai dolgozó

dokumentumok igazgató
vizsgálata
dokumentumok igazgató
vizsgálata

pedagógusok

lágotatás

igazgató,
igazgatóhelyettes

pedagógusok

óralátogatás

igazgató

8.évfolyamon
tanító
pedagógusok

óralátogatás

igazgató

osztályfőnökök

továbbtanulási igazgató,
dokumentumok igazgatóhelyettes
áttekintése
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Ellenőrzésért
felelős
igazgató,
igazgatóhelyettes,
munkaközösségvezetők

február
március
április
május

Félévi értesítők,
szöveges
értékelések,
törzslapok
Pedagógiai
munka

osztályfőnökök

dokumentumok igazagató,
átnézése
igazgatóhelyettes

pedagógusok

óralátogatás

igazgató

Pedagógiai
munka

pedagógusok

óralátogatás

e-napló átnézése

pedagógusok

áttekintés

igazgató,
munkaközösségvezető
igazgatóhelyettes

Tankönyvrendelés
rendje
Tanórán kívüli
foglalkozások
pedagógiai
munkája
Év végi
adminisztrációs
tevékenységek

tankkönyvfelelős

dokumentumok igazgató
áttekintése
óralátogatások, igazgató,
dokumentumok igazgatóhelyettes

pedagógusok

pedagógusok,
munkaközösségvezetők

dokumentumok igazgatóhelyettes

Egyéb ellenőrzések
- járványügyi előírások betartásának ellenőrzése
határidő: folyamatos
végzi: igazgatóhelyettes, gazdasági vezető
- tisztasági szemle
határidő: havonta
végzi: igazgatóhelyettes, gazdasági vezető
- technikai és ügyviteli dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése
határidő: október, február, május
végzi: igazgatóhelyettes
- tantermi dekorációk
határidő: szeptember, december, március
végzi: igazgatóhelyettes, DÖK-vezető
- tanári ügyelet
határidő: kéthavonta
végzi: igazgatóhelyettes
- étkeztetés
határidő: kéthavonta
végzi: igazgatóhelyettes

27

- A jogszabályváltozásokból adódó tanügyigazgatási, munkaügyi és gazdasági feladatok
végrehajtása.
Felelős: igazgató
- Az adminisztrációs tevékenység minőségének további javítása, a pedagógusok
adminisztrációs fegyelmének erősítése, pontosság megkövetelése szabályszerű javítás
Felelős: igazgató, valamennyi pedagógus
- Az intézményi dokumentumok folyamatos aktualizálása a jogszabályváltozások szerint
Felelős: igazgató
- Törzslapok kiállítása 2021. 09. 30-ig (20/2006.(V.5.)OM)
Felelős: igazgatóhelyettes
- Egyéni fejlődési lapok megnyitása 2021. 09. 15-ig (SNI)
Felelős: igazgatóhelyettes
- Statisztikák elkészítése
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
- A 2022/2023. tanév tantárgyfelosztásával kapcsolatos munkák (választható órák,
szakkörök, napközi, tanulószoba iránti igény felmérése)
Felelős: igazgatóhelyettes
- A 2022. évi intézményi költségvetési javaslat elkészítése
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető
- A 2021. évi állami normatívák elszámolása, a jövő évi normatívák igénylése
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
- Az étkezési támogatásra való jogosultságot igazoló dokumentáció, határozatok elkészítése
Felelős: igazgató, ifjúságvédelmi felelős, iskolatitkár

XI.

TÁRGYI FELTÉTELEK

Nevelő-oktató feladatainkat intézményünk alábbi épületeiben végezzük:
Török B. u. 20. - alsó tagozatos osztályok
Fő tér 6. - felső tagozatos osztályok
Fő tér 7. – felsős idegen nyelv, informatika, könyvtár, evangélikus hittan és fejlesztő
foglalkozások tartása.
Iskolánk rendelkezik azokkal az eszközökkel, felszerelésekkel, amelyek biztosítják a
korszerű, színvonalas munkavégzést.
Tárgyi feltételek javítása




Az elhasználódott tantermi bútorok, valamint szemléltető eszközök, térképek, tantermi
fali táblák cseréje költségvetés adta lehetőség alapján.
Számítógép, laptop és tablet állományuk felújítása.
EFOP 3.2.3. pályázat keretében bővül IKT eszközparkunk (interaktív táblák, tabletek)
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Tervezett felújítás, karbantartás





XII.

felsős tornaterem hangszigetelése
felsős informatika terem bővítése
felsős épületünk tetőterében foglalkozó termek kialakítása,
a Fő téri épületben található ebédlő vizesedésének megszűntetése.

PÁLYÁZATOK
1. Folyamatban lévő projektek
 HAT 20-01-0455 pályázati azonosítószámú, Királyok és fejedelmek
útján Kolozsvártól Déváig, a Tordai hasadékkal
Megvalósulás ideje: 2021. augusztus 30- szeptember 02.
 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak
támogatása
Elnyert támogatás: 500.000 Ft

 EFOP 3.2.3. - 2017 pályázat Digitális környezet a köznevelésben
2. Fenntartói szakaszban lévő projektek
 Informatikai struktúra fejlesztése – Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Támogatás: 1 projektor, 6 notebook, 1 interaktív tábla
3. Benyújtásra tervezett pályázatok
 Határtalanul pályázat
 EMMI – Útravaló ösztöndíj programok
 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása

 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
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Függelék
A 2021/2022. évi munkaterv jogszabályi háttere:


























2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2016. évi LXXX. törvény a 2011. évi CXC. törvény módosításáról
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet az SNI-s tanulók iskolai oktatásáról
32/2015. (VI.19.) EMMI rendelet és a 22/2015. (VI.21.) EMMI rendelet a 20/2012.
EMMI rendelet módosításáról
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajrásáról.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
Az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
249/2015.(IX.8.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
módosításáról
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
22/2013. (III.22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
235/2016. (VII.29.) Korm. rendelet a 326/2013. Korm. rendelet módosításáról
A Veszprémi Érsekség és a KaPI által kiadott szabályozások, útmutatások
Intézményi Pedagógiai program, SzMSz, Házirend
NAT 2012 kompatibilis tantervei (2-3-4. és 6-7-8. évfolyam)
5/2020. (I:31.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról.
NAT 2020 kompatibilis tantervei (1. és 5. évfolyam)
A szakmai munkaközösségek javaslatai
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Véleményezési és egyetértési jogot gyakorolnak:



Szülői Munkaközösség
Diákönkormányzat

A munkaterv elfogadása a véleményezések figyelembe vételével a nevelőtestület
törvényes jogköre.
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