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1. BEVEZETÉS

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterve a 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között -a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja, a nevelési- oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint-a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, valamint 

a  belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről. 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:-az intézmény pedagógiai 

programja,-az intézményi önértékelés,-az intézményben működő szervezetek működési 

dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban megtörténtek a szükséges véleményeztetési 

feladatok. 

A Munkaterv és a Tanév rendje együttesen tartalmazza a feladatokat és azok végrehajtásának 

határidejét, felelőseit. Mindkét dokumentum a tanévnyitó tantestületi értekezlet 

határozataival lép hatályba. A kiemelt feladatokra (szalagavató; nemzeti ünnepek; ballagás stb.) 

külön forgatókönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az érdekelt tantestületi tagok részfeladatait is. 

Az iskolavezetés rendszeres vezetői értekezletein – indokolt esetben – módosíthatja a Tanév 

rendjének időpontjait, amelyről időben tájékoztatja a szülői kört (a szokásos módon: az iskola 

honlapján keresztül). A vezetői értekezlet döntéseiről a tantestület tagjait tájékoztatni kell. 

A tagintézmények-működésük sajátosságait, hagyományaikat, sajátos programjaikat 

figyelembe véve-külön készítik el a saját munkatervüket és a tanév rendjét, melyek e 

munkaterv 2. részét képezik. A munkaterveiket a tagintézmény-vezetők a vezetői értekezleten 

bemutatták. A tanév során a munkaterveik módosítása a tantestületeik, illetve az 

intézményvezető jóváhagyásával lehetséges. Az intézményi struktúra változik a 2022/23-as 

tanévtől:  2022.09.01-től  a KLG Kossuth Lajos Általános  Iskolája Tiszaigari Telephelye 

szünetel.   



 

Magasabb vezetői kinevezések: Ébner Gábor szervezési intézményvezető-helyettesi feladatokat 

lát el 2022.07.01-től. A KLG Nagyiváni Általános Iskolája és KLG Nagyiváni Általános 

Iskolája Tiszaörsi Telephelye tagintézmény-vezetője 2022.08.16-tól ismét Bajnok Matild.  

1. HELYZETELEMZÉS

A tanévet 15 osztállyal kezdjük. A munkaterv kiemelt részét képezik a szakmai munkánk 

elismerését fémjelző címeinkkel-Akkreditált kiváló Tehetségpont, Európai Parlament 

Nagykövet Iskolája, LanguageCert nyelvvizsgahely, ECDL Vizsgaközpont, Ökoiskola- járó 

feladatok, programok, versenyek. Ennek megfelelően, az Ökoiskola és az EPAS munkaterv 

végrehajtása, valamint a vizsgahelyek működtetése is a tanév egyik fontos feladata.  

2018-ban nyertük le az Akkreditált kiváló Tehetségpont címet, mely 3 évente megújítandó cím. 

A pandémiára tekintettel a cím megújítását elhalasztották, így ősszel a cím megpályázása az 

egyik legnagyobb szakmai feladat. 

A futó Erasmus+ pályázataink projekttalálkozóit és minden egyéb tanévre tervezett tanórai és 

iskolán kívüli tevékenységet és programjainkat remélhetőleg az idei tanévben a vírushelyzet már 

nem befolyásolja.  

A nyár folyamán megtörtént a nyári karbantartás, kisebb felújítások és a könyvtár újjáépítése. A 

tanév  zökkenőmentességét továbbra is biztosítja a Karcagi Tankerületi Központ fenntartói és 

működtetői oldalról. 

2. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEINK

- az eddigi eredmények megőrzése mellett a nevelési munkában a feladatok egységes és

következetes megvalósítása;

- a szaktanári munka kiemelt ellenőrzése;

- a szakmai munka hatékonyságának emelése,

- az iskolai ellenőrzés-értékelés éves programjának tudatos végrehajtása;

- a tanulmányi versenyekre való hatékony felkészítő munka;

- vizsgák és mérések korrekt megszervezése;

- a jogszabályi változásoknak megfelelően az iskolai dokumentumok folyamatos



 

átdolgozása, felülvizsgálata. 

- Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tehetséggondozásra, valamint a

felzárkóztatás tudatosabb, szervezettebb megvalósítására. A tehetséggondozást

szakkörök keretében kívánjuk megvalósítani, a felzárkóztatás, illetve a tanítási órák

utáni idő hasznos eltöltésének elősegítése érdekében tanítási napokon tanulószobát

működtetünk. Mindkét célkitűzés megvalósításához lehetőséget biztosít a pedagógusok

munkaidő-beosztása.

- Megfelelés a fenntartó által támasztott szakmai, pénzügyi és adminisztratív

követelményeknek.

- Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása: ésszerű gazdálkodás mellett, a pályázati

tevékenység erősítése. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység keretében az elindult

pályázatok hibátlan végrehajtása, új pályázatok keresése, írása.

- Az intézmény szervezeti, működési feltételeinek biztosítása, pedagógusokkal és

pedagógiai munkát segítőkkel való hatékony együttműködés.

- Az általános iskoláinkkal való hatékony kapcsolattartás.

3. KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK

- A gimnáziumi profilunk erősítése, az iskola alapdokumentumainak (Pedagógiai

Program, SZMSZ, Házirend) szükséges módosítása.

- Az előző tanévek példája és eredményessége nyomán, 9-12. évfolyamon célnyelvből a

minimum középfokú nyelvvizsga letételének szorgalmazása, a szükséges felkészítés

biztosításával.

- LanguageCert nyelvvizsgahely működtetése, nyelvvizsgáztatás.

- ECDL vizsgáztatás zökkenőmentes lebonyolítása.

- Az Akkreditált kiváló Tehetségpont, az Ökoiskola, a cím által támasztott 

követelmények teljesítése. Az Akkreditált kiváló Tehetségpont cím megújítása. 

- Pedagógusminősítési eljárások lebonyolítása, pedagógusok felkészülésének segítése.

- Beiskolázási mutatóink fenntartása/javítása.

- A rendvédelmi képzés sikeres működtetése.



 

- Diákok szociális, társas kompetenciájának fejlesztése.

- Kréta e-napló alkalmazása.

- Továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel.

- Névadónk emlékének ápolása Kossuth napok, Kossuth Bál, Kossuth találkozó révén.

4. 2022/2023. TANÉV KIEMELT FELADATAI

- A jogszabályi változások nyomon követése, alkalmazása. Az állandóan változó jogi

környezet szükségessé teszi annak folyamatos nyomon követését, ami a vezetőség

kiemelt feladata. Szintén a vezetőség feladata, hogy a megismerést követően

tájékoztassa arról a tantestületet, vagy akár az egész alkalmazotti közösséget, és

gondoskodjon arról, hogy a változásokat végre is hajtsák az érintettek.

- Alapdokumentumaink átdolgozása vált szükségessé többek között az intézményi

struktúra változása miatt.

- A több mint fél évszázados múlt arra kötelez minket, hogy büszkék legyünk

iskolatörténetünkre, és méltó módon emlékezzünk meg a fontosabb eseményekről,

kiemelkedő tanárszemélyiségeinkről. Az előző intézményvezetői ciklusban új

hagyományként termeket neveztünk el egykori intézményvezetőről és kiemelkedő

nyugdíjazott pedagógusokról, valamint nyugdíjas búcsúztatókat tartottunk. Továbbra is

fontosnak  tartjuk megrendezni különféle programokat, eseményeket, a Kossuth-

napokat, melyek a hagyományok ápolását hivatottak biztosítani. Névadónkra

emlékezve, a tagintézményeinkkel együtt háromnapos rendezvénysorozatot szervezünk

Kossuth - napok címmel márciusban. Megrendezzük a Kossuth-napok záró

eseményeként a Kossuth Bált.

- 2018-ban elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, köszönhetően annak,

hogy nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyerekek beazonosítására, tehetségük

gondozására. Minden tanévben tartunk Tehetségnapot, melyen különféle

tehetségterületbe kóstolhatnak bele diákjaink a „tehetség kuckók” révén.

- A sikeres továbbtanulás biztosítása, illetve a tehetséggondozás elősegítése érdekében

nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt években felsőoktatási partnerkapcsolatok



 

kiépítésére (EKKE, BME, Mathias Corvinus Collegium, DE, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem). A hatékony együttműködést továbbra is ápoljuk. 

- A felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanuláshoz megfelelő információhoz

jussanak diákjaink az előző évekhez hasonlóan Pályaorientációs napot tartunk.

- Felkészülés az országos mérésre. Ez azért is fontos az intézmény számára, mert a

munkánk hatékonyságát a mérési és érettségi vizsgák eredményei alapján ítéli meg a

fenntartó és a szülő egyaránt. Fontos feladatunknak kell tekinteni a felkészítő munkát,

részben a korábbi feladatsorokkal történő gyakoroltatást, részben pedig olyan

dolgozatok megíratását, amelyek hasonló kompetenciákat igényelnek. A 2021/22-es

tanévben első alkalommal történt a mérés digitális módon, remélhetőleg az idén

technikai akadályok nélkül tudjuk lebonyolítani a méréseket.

- Érettségi és egyéb vizsgák előkészítése, lebonyolítása. Egy gimnázium életében az

egyik legfontosabb feladat az érettségi vizsgákra történő felkészítés, a végzősök évében

pedig a vizsgák előkészítése és lebonyolítása. Mindez nem kis feladat, hiszen az

előkészítés januártól az érettségi bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapkivonatok

átadásáig tart, de maga a lebonyolítás is közel két hónapos munka az alsóbb

évfolyamosok tanítása mellett.

- Beiskolázás biztosítása. Az iskola eredményességét, jövőjét döntően meghatározó

fontosságú ez a hónapokon át tartó tevékenység. Gyakorlatilag szeptembertől június

végéig folyamatosan foglalkoznunk kell tanulói utánpótlásunk biztosításával.

Középiskolai beiskolázási tájékoztatót készítünk október közepéig, megjelölve benne

a felvétel feltételét. Novemberben nyílt napokat és tájékoztató szülői értekezleteket

tartunk. Beiskolázási filmet készítünk.

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatjuk az intézményi önértékelési

programot. Az intézményi önértékelést támogató csoport tájékoztatja a feladatokról a

tantestületet, összeállítja éves munkatervét.

- 1 kolléga minősítésére kerül sor a 2022/23-as tanévben. Az intézményvezetés fontos

feladata a kollégák segítése a felkészülésben, a portfólió elemzése és a minősítő

eljárásban történő részvétel.

- Felkészülés a 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre/tanfelügyeletre:

Kossuth Lajos Gimnázium, Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó (intézményvezető), Szeléné

Varga Marian (tagintézmény-vezető), Bukta Erzsébet, Szabó Attila.
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- Részt veszünk az Útravaló pályázatban. Pedagógusaink mentorálási tevékenységet

látnak el diákjainknál.

- Tanulmányi és sportversenyeken indítjuk tanítványainkat (melléklet).

- Vállaljuk ebben a tanévben is a Bolyai csapatversenyek megszervezését megyénkben

és a régióban. (Magyar nyelvi, Matematika, Természettudomány)

- Tovább folytatjuk a „nemzetközi kapcsolataink” építését. (Kirándulások szervezése,

levelezések, Chotebor, Plonsk, Durham).

- Folyamatban lévő Erasmus + pályázatok tanévi feladatainak  lebonyolítása.

- Határtalanul pályázatok megvalósítása.

- Az iskola honlapját folyamatosan frissítjük.

- Folyamatos tájékoztatás az intézmény munkájáról, eredményeiről, az iskola jó

hírének erősítése. (A sajtómegjelenések: Tiszafüredi Hírmondó, alfoldhír.hu) Az

iskolarádió hírközlő, információadó funkcióját erősítjük.

- Ingyenes felvételi felkészítőt szervezünk a nyolcadikosok számára.(magyar nyelv és

irodalom, matematika, angol és német nyelv)

- Egységes írásbeli felvételi vizsgát szervezünk azoknak a nyolcadik osztályosoknak,

akik az emelt szintű osztályunkba, illetve a rendvédelmi képzésre szeretnének

jelentkezni.

- Próbaérettségi vizsgákat szervezünk több tantárgyból.

- Egységes év végi felmérőt íratunk matematikából évfolyamonként.

- A 10. évfolyam tanulói számára idegennyelvi és irodalom vizsgát szervezünk.

- Megszervezzük a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a NETFIT

alapján /5-12. évfolyam/.

- Elkészítjük és végrehajtjuk az EPAS és az Ökoiskola Munkatervet.

- Kapcsolódunk a tematikus hetekhez.

- Erdei iskolát, osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat, nyári tábort,

szervezünk – igény és lehetőség szerint – diákjainknak.(szülői beleegyező nyilatkozattal

önköltséges, illetve külső forrásból pl. alapítványi támogatással vagy pályázati pénzből)

- Gólyatábort szervezünk a bejövő ötödikes és kilencedikes tanulóknak.

- Terepgyakorlat földrajz fakultációs diákoknak.

- Közösségi szolgálat megszervezése.



 

6. A MUNKATERVBEN MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK ÉS

FELADATOK ÖSSZHANGBAN ÁLLNAK AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYI

DOKUMENTUMOKKAL ÉS JOGSZABÁLYOKKAL:

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola 

- Szervezeti és Működési Szabályzata;

- Pedagógia Programja és Helyi tanterve;

- az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai;

- a  belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről;

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;

- Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.)

EMMI rendelet;

- a 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a 9-12.évfolyam számára;

- az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm.

rendelet;

- az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet;

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

a köznevelési intézmények névválasztásáról;

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról;

- a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm.rendelet;

- a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;

- Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé,

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról;



 

- a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény;

- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI

rendelet.

7. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

 A gimnáziumban tanuló diákok létszáma: 397 fő

 Egyéni tanrendes tanulók létszáma: 3 fő

 Vendégtanulók létszáma: 0 fő

 Tanulói jogviszonya szünetel: 1 fő

 SNI tanulók létszáma:4 fő

 BTMN tanulók létszáma: 5 fő

 Cserediák: 1 fő

a) Osztályok és csoportlétszámok

OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK LÉTSZÁM 

397 fő 
SNI 

4 fő 

BTMN 

5 fő 

HH 

 fő 

HHH 

 fő 

5.A Dékányné Szabó Enikő 20 1 - - - 

6.A Dr. Demján Adalbert 25 - 1 2 3 

7.A Tóth Judit 40 - - 2 1 

8.A Szabó Anikó Ildikó 20 - - 1 1 

9.A Bukta Erzsébet 38 - - 1 2 

9. B Szász Bettina Rebeka 43 

(31/12) 

1 2 7 3 

10.A Monok Péter 19 1 - 1 0 

10.B Hegedűsné Trázsi Mária 29 - - 1 0 

10.C Kátai Andrea 23 - 1 4 2 

11.A Monokné Andrási Edit 23 - - - - 

11.B Bekéné Németh Tímea 

Brigitta 

34 - - 1 3 

11.C Szabó Attila 18 1 1 3 1 



12.A Borbélyné Gyurcsák Judit 16 - - - - 

12.B Csordás Valéria 27 - - 5 1 

12.C Virág Imre 22 - - 3 1 

         A 2022/23-as tanévre a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 15.  A 2018-ban jelentkezett 

diákok számát figyelembe véve a fenntartó 2 db 5. évfolyamos osztály indítását engedélyezte, a két 

osztály egy osztályként (9.A) folytatja a tanulmányait a 2022/23-as tanévtől. 

b) Személyi feltételek

Engedélyezett álláshelyek száma: 39 fő 

Pedagógus létszám: 38 fő, ebből 

 főállású pedagógusok létszáma: 38 fő

Megbízási szerződéssel lát el feladatot: 

 Dögei László: (9 óra)

 Darmos Krisztina (6 óra)

Áttanító kollégák: 

 Borbélyné Gyurcsák Judit KLG- KLG Nagyiváni Általános Iskolája

 Kájelné Matlák Erika KLG- KLG Nagyiváni Általános Iskolája

 Jámbor Dóra KLG- KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája

 Rédai Attila KLG- KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája

 Ébner Gábor KLG Nagyiváni Általános Iskolája-KLG

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 9 fő, 

 műszaki dolgozó: 2 fő

 adminisztratív dolgozók száma: 1 fő

 portás: 1 fő

 kisegítő dolgozó: 5 fő

       Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő (1fő iskolatitkár, 1fő rendszergazda, 

1 fő                    laboráns) 

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott: - 

 



 

Közfoglalkoztatott: 2 fő (2 fő kisegítő dolgozó) 

Új munkatársak:- 

Továbbképzésre jár a 2022/2023. tanévben (beiskolázási terv szerint):- 

A következő tanév beiskolázási tervét az intézményvezető feladata elkészíteni (2023. március 

15-ig.)

Intézményi önértékelést támogató munkacsoport tagjai: 

 Dr. Demján Adalbert (vezető)

 Bukta Erzsébet

Munkaközösség-vezetők: 

 Humán: Bukta Erzsébet

 Reál: Szabóné Gyöngy Gyöngyi

 Idegennyelvi: Hegedűsné Trázsi Mária

 Testnevelés: Magyarné Ficzere Andrea

 Osztályfőnöki: Tudeszéné Pallagi Erika

Pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szakértői és szaktanácsadó napja: 

Név Szakterület Szabadnap 

Bodnár Gábor szaktanácsadó csütörtök 

Dékány László szakértő kedd 

Dr. Demján Adalbert szaktanácsadó csütörtök 

Kájelné Matlák Erika szakértő kedd 

Demján Mária szaktanácsadó csütörtök 

8. A 2022/2023. TANÉV KIEMELT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEI

1. Téma: Alakuló értekezlet

Időpont: 2022.08.22. 



 

2. Téma: Tanévnyitó értekezlet

Időpont: 2022.08.30. 

3. Téma: Félévi osztályozó értekezlet

Időpont: 2023.01.23. 

4. Téma: Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon

Időpont: 2023.05.02. 

5. Téma: Osztályozó értekezlet

Időpont: 2023.06.12. 

6. Téma: Tanévzáró értekezlet

Időpont: 2023.06.30. 

9. A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

tantestületi hatáskörben meghatározva (5): 

- 2023.03.09-10. Kossuth- napok

- 2023.06.13-14. Osztálykirándulás

- 2023.06.15. Tantestületi nap

az iskolai diákönkormányzati hatáskörben meghatározva (1) 

- 2023.05.26. Diáknap

pályaorientációs nap (1) 

- 2022.12.09.

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről által 

biztosított egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A 

gimnázium vezetősége október hónapban tart beiskolázási tájékoztatót a tagintézményeiben, 

illetve a tiszafüredi és a környező falvakban található általános iskolákban. 

10. MUNKATERVI FELADATOK A 2022/2023. TANÉVBEN

1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége



 

A szakmai munkaközösségek éves munkaterv alapján működnek. A szaktanárok kötelesek részt 

venni a programokban. A munkaközösségek és vezetői az augusztusi alakuló értekezleten – az 

előző év tapasztalatai alapján – határozzák meg a speciális feladatokat. 

A munkaközösség általános feladatait az iskolai munkaterv és a tanév rendje tartalmazza, így 

például: 

 a tanmenetek összeállítása;

 a tanulmányi versenyek előkészítése és szervezése;

 a kompetenciamérés előkészítése és lebonyolítása;

 az alapozó vizsga, köztes vizsga és “kisérettségi” vizsga lebonyolítása és az

eredmények értékelése;

 a tartalmi és módszertani fejlesztések meghatározása;

 a tanári munkavégzés segítése, az elismerés formáinak fejlesztése,

differenciálása;

 az új kollégák segítése;

 felvételi előkészítő megszervezése.

2. A szakmai munkaközösségek kiemelt feladatai a 2022/2023. tanévben

a) Tanmenetek kidolgozása

Határidő: 2022.09.01. Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség-vezetők 

b) Év végi vizsgák és felmérések lebonyolítása

 matematika:5-12. évfolyam (kivéve 6. 8. évfolyam)

 magyar nyelv és irodalom:10. évfolyam

 idegennyelvi mérés: 10. évfolyam

 alapozó vizsga (6. A)

 köztes vizsga (8. A)

 „kisérettségi” (10.A)

Határidő: a tanév rendje szerint. Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 



 

c) A tanári és tanulói munka értékelése a szakmai munkaközösségekben

(óralátogatások, bemutató órák, belső továbbképzés)

Határidő: 2022/2023.tanév Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

munkaközösség-vezetők, intézményi önértékelést támogató munkacsoport 

3. Szakmai munkaközösségek 2022/2023. tanévben

 Humán (magyar, történelem, ének-zene, rajz-művészetek-média)

 Reál (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, földrajz)

 Idegennyelvi (angol, német, francia)

 Testnevelés

 Osztályfőnöki

4. Különbözeti, osztályozó és egyéb vizsgák

Határidő: jogszabályok és a munkaterv által előírt időpontban. Felelős: intézményvezető 

11. TANÜGYIGAZGATÁSI ÉS EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK

a) Tanmenetek ellenőrzése

Felelős: intézményvezető, nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes,

munkaközösség-vezetők

b) Óralátogatások dokumentálása

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség- 

vezetők, intézményi önértékelést támogató munkacsoport

c) Nyilvántartások, adatközlések, statisztikák

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség- 

vezetők, osztályfőnökök

d) Továbbképzési terv elkészítése

Felelős: intézményvezető



 

e) Tantárgyfelosztás, órarend

Felelős: intézményvezető, nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes

f) Az iskolai dokumentumok törvényi harmonizációja, aktualizálása

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség- 

vezetők

g) E-napló admin feladatok és e-napló ellenőrzése

Felelős: általános intézményvezető-helyettes

h) A Diákönkormányzat munkájának segítése és működési feltételeinek

biztosítása

Felelős: Kátai Andrea

i) Pályakövetési statisztika elkészítése a 12. évfolyamosok körében

Felelős: nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes, végzős osztályfőnökök

j) Ifjúságvédelmi munka irányítása, az osztályfőnökök munkájának segítése

Felelős: intézményvezető, általános intézményvezető-helyettes,

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

k) Az iskola egészségügyi feladatainak ellátása, az egészségügyi felvilágosító

munka megszervezése

Felelős: intézményvezető, általános intézményvezető-helyettes,

osztályfőnökök

l) Az iskolai tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatainak megszervezése,

ellenőrzése

Felelős: szervezési intézményvezető-helyettes

m) LanguageCert nyelvvizsgahely titkári feladatok

Felelős: intézményvezető



 

n) Az iskolai tankönyv- és taneszköz ellátás biztosítása

Felelős: Virágné Jordán Mária

o) Az iskolai sportversenyek és szabadidős tevékenységek szervezése

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség- 

vezetők

p) Bolyai csapatversenyek szervezése

Felelős: Demján Mária

q) Az iskola nemzetközi kapcsolatainak szervezése

Felelős: intézményvezető, idegennyelvi munkaközösség

r) Az iskolával kapcsolatos marketing munka (felvételi tájékoztatók és egyéb

kiadványok megjelentetése, iskolafilm, riportok), tájékoztatók szervezése,

honlap, Facebook

Felelős: intézményvezető, Kátai Andrea, Csordás Valéria, Terjék Lajos,

Molnár Péter

s) A közösségi szolgálat koordinálása

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség-vezető

t) ECDL vizsgáztatás

Felelős: Tudeszéné Pallagi Erika, Tóth Judit

u) Útravaló program koordinálása

Felelős: Kátai Andrea

v) Iskolarádió, stúdiósok munkájának segítése

Felelős: Ébner Gábor, Kátai Andrea

w) EPAS program, éves munkaterv kidolgozása és végrehajtása

Felelős: intézményvezető/szenior nagykövet



 

x) Ökoiskola munkaterv kidolgozása és végrehajtása

Felelős: intézményvezető, ökomunkacsoport

y) A tanulók fizikai állapotát felmérő NETFIT vizsgálata

Felelős: szervezési intézményvezető-helyettes, testnevelés munkaközösség,

Magyarné Ficzere Andrea

z) OKM mérés

Felelős: intézményvezetés, Dékány László

12. A 2022/2023. TANÉVBEN MEGRENDEZÉSRE

KERÜLŐ  RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

a) Tanévnyitó ünnepély (szeptember 1.)

Felelős: intézményvezető, szervezési intézményvezető-helyettes, Fügéné 

Szádeczky Csilla, Bukta Erzsébet, Dr. Demján Adalbert 

b) Európai/Magyar Diáksport Napja (szeptember 30.)

Felelős: senior nagykövet/intézményvezető, Magyarné Ficzere Andrea 

c) Gólyaavatás (október 4-6.) és Gólyabál (október 7.)

Felelős: a 6. A, valamint a 9. és 10. évfolyamos osztályfőnökök, Kátai 

Andrea 

d) Aradi vértanúk napja (október 6.)

Felelős: Kájelné Matlák Erika 

e) Iskolai megemlékezés (október 21.)

Felelős: humán munkaközösség, 10. évfolyam, Bukta Erzsébet, Borbélyné 

Gyurcsák Judit, Bodnárné Földi Zita 

Ünnepi beszéd: Virág Imre 

f) Halloween vetélkedő (október 28.)

Felelős: idegennyelvi munkaközösség, Hegedűsné Trázsi Mária 

g) Pályaorientációs nap és Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja (december

9.)



 

Felelős: intézményvezető, általános intézményvezető-helyettes 

h) Szalagavató (november 12.)

Felelős: intézményvezető, szervezési intézményvezető-helyettes, 11. 

évfolyamos osztályfőnökök 

i) Nyílt hét (november 14-17.)

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők 

j) Mikulás (december 6.)

Felelős: 11. A osztály 

k) Karácsonyi műsor (december 21.)

Felelős: 5. évfolyam Dékányné Szabó Enikő, Fügéné Szádeczky Csilla, Kissné 

Szedlacsek Gizella, Bukta Erzsébet, Bodnárné Földi Zita  

felsőbb évfolyamok tanulói 

l) A Magyar Kultúra Napja (január 20.)

Felelős: Humán munkaközösség, Kájelné Matlák Erika, rádiós műsor 

m) Farsang (február 10.)

Felelős: DÖK, Kátai Andrea 

n) Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira (február 28.), rádiós műsor

Felelős: Humán munkaközösség, Kájelné Matlák Erika 

o) Nemzeti ünnep (március 14.)

Felelős: Bukta Erzsébet, Fügéné Szádeczky Csilla, Bodnárné Földi Zita 

Ünnepi beszéd: Dr. Demján Adalbert 

p) Kossuth- napok (március 09-10.)

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

q) Kossuth Bál (március 11.)

Felelős: intézményvezető, szervezési intézményvezető-helyettes 

r) A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 13.)



 

Felelős: humán munkaközösség, Fügéné Szádeczky Csilla,rádiós műsor 

s) Ballagás (május 6.)

Felelős: intézményvezető, szervezési intézményvezető-helyettes, 11.

évfolyamos                    osztályfőnökök 

t) Európa-nap (május 15.)

Felelős: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

u) Diáknap (május 26.)

Felelős: 11. évfolyamos osztályfőnökök, Kátai Andrea 

v) Erdei tábor 5./6. évfolyam (május)

Felelős: Magyarné Ficzere Andrea és az érintett évfolyamos osztályfőnökök. 

(Az Erdei tábor a tanulók számára Szülői beleegyező nyilatkozattal, 

önköltséges. A rászoruló gyerekek számára külső forrásból  pl: pályázat, 

alapítvány finanszírozva.) 

w) A nemzeti összetartozás napja megemlékezés (június 2.)

Felelős: Humán munkaközösség, Kissné Szedlacsek Gizella, rádiós műsor 

x) Pedagógusnap (június 2.)

Felelős: intézményvezetés, Dékányné Szabó Enikő, Fügéné Szádeczky Csilla, 

Kissné Szedlacsek Gizella, 5.A 

y) Tanévzáró ünnepély (június 16.)

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, Fügéné Szádeczky 

Csilla 

z) Egészségnap, Véradás

Felelős: intézményvezető, Szabó Anikó Ildikó 

aa) Témahetek 

Felelős: Pénzügyi és vállalkozói témahét (2023.03.6-10.) CsordásValéria, 

Digitális témahét (2023.03.27-31.) Rédai Attila, Fenntarthatósági témahét 

(2023.04.24-28.) Szabó Anikó Ildikó, Code Week (20222.10.08-23.) 



Tudeszéné Pallagi Erika, Európai Hulladékcsökkentési Hét (2022.11.19.27.) 

Szabóné Gyöngy Gyöngyi, Happy-hét (március közepe) Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi 

bb) Az érettségi vizsgák megszervezése 

Felelős: intézményvezető, nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes 

cc) Kapcsolattartás a tagintézményekkel, partnerszervezetekkel, közép- és

felsőoktatási intézményekkel, továbbá a fenntartóval.

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

dd) Az ünnepi alkalmakra a faliújság díszítése

Felelős: Dékányné Szabó Enikő 

13. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉVEL

KAPCSOLATOS FELADATOK/TANFELÜGYELET

Minősítés: 

 Ped. II-be minősítő eljárásra kerül sor: Kovács Péter

Tanfelügyelet: 

 Kossuth Lajos Gimnázium

 Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezető

 Szeléné Varga Marian tagintézmény-vezető

 Bukta Erzsébet

 Szabó Attila

14. ÖNÉRTÉKELÉS

Az önértékelés a fent említett szabályozó dokumentumok, valamint az intézmény számára 

kidolgozott és elfogadott ötéves önértékelés program alapján zajlik. Ez utóbbi tartalmazza a 

folyamat szintjeit, azok leírását, a folyamat céljait, elvárt eredményeit, részletezi az 

önértékelésbe bevont humán erőforrásokat és azok feladatait, valamint az egyéb szükséges 

erőforrásokat. A programban le van fektetve az önértékelés általános eljárásrendje és a helyi  



szabályok. 

A tanév során a tantestület arányos részének értékelése történik meg az alábbi szempontok 

figyelembe vételével: 

- gyakornokok;

- tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok,

- minősítésre jelentkezők;

- minősítésre kijelölt pedagógusok;

- a keret feltöltése a tantestületből arányosan.

Az önértékelés dokumentumait tároljuk: 

 elektronikusan az OH támogató felületén;

 (a pedagógus önértékelés dokumentumait) a pedagógusok személyi anyagában

kinyomtatva és iktatva öt évig;

 (a vezetői és intézményi önértékelés dokumentumait) kinyomtatva és iktatva a

titkárságon öt évig tároljuk.

Szeptember 15-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben érintetteket, valamint azok 

névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. Minden pedagógus önértékelésében a 

munkacsoportból legalább 2 fő vesz részt, de további kollégák bevonása is szükséges az egyes 

részfeladatok elvégzésére. 

Az alábbi táblázat a munkacsoport és a vezetőség tagjainak feladatait tartalmazza a pedagógus 

önértékelés folyamatán belül. Az óralátogatási feladatok elosztása: az óralátogatásokon 

legalább két személy vesz részt: egy fő az intézményi önértékelési csoport részéről, egy fő a 

pedagógus munkaközösségéből. 

 



Tag Feladat 
Irányítás, 

tervezés 

Informatikai 

rendszer 

Óra- 

látogatás 

Kérdő 

- ívek
Interjúk 

Dokumen- 

tum 

elemzés 

Önfejlesztési 

terv 

Dr. Pásztorné dr. 

Vass Anikó 
X X X 

X 

Demján Mária X X X 

Dr. Drénné 

Takács Krisztina 
X X X 

Ébner Gábor X X X 

Dr. Demján Adalbert X X X 

Bukta Erzsébet X X X 

A dokumentumelemzési feladatok elosztása: 

- a tanmeneteket a pedagógus munkaközösségének lehetőleg szakos tagja

értékeli, észrevételeit rögzíti a jegyzőkönyvben

- az e-naplót a napló adminisztrációért felelős igazgatóhelyettes tekinti át,

észrevételeit rögzíti a jegyzőkönyvben

- az óratervek és a tanulói füzetek elemzését óralátogatáson jelen levők végzik,

észrevételeiket rögzítik a jegyzőkönyvben.

Az interjúkat az intézményi önértékelési csoport kijelölt tagja bonyolítja le az előre 

elkészített kérdések alapján. Az értékelést végzők a látogatást követő 15. napig elkészítik a 

maguk területén az összegző jegyzőkönyvet, azt eljuttatják a kijelölt adatgyűjtőnek, melyet ő 

feltölt az informatikai felületre, aláírt példányát pedig iktatva öt évig őrzi az intézmény. A 

kérdőívek elérhetőségét az önértékelési csoport ezzel megbízott tagja továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek online módon, és elindítja a felmérést. Az értékelt pedagógus a kijelölt határidőre 

elkészíti a saját önértékelését és az öt évre szóló önfejlesztési tervét. Az önfejlesztési tervet 

az értékelt pedagógus az intézményvezető segítségével készíti el. Majd feltöltik az informatikai 

felületre. Az önértékelés elindítása előtt valamennyi érintett írásos tájékoztatást kap a teendőiről 

és a határidőkről. Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig elkészíti az összegző 

értékelést. 

 



A 2022/23-as tanévben a következő kollégák önértékelésére kerül sor: 

15. PÁLYÁZATOK/FELELŐSÖK

 EFOP-3.4.4-16 BME felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztés és

kompetencia-fejlesztés. Felelős: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

 EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 ösztöndíj és mentorálási támogatás 

hátrányos helyzetű tanulóknak. Felelős: Kátai Andrea

 European Schoolnet (Small and Rural Schools) Felelős: Dr Pásztorné dr. Vass

Anikó

 COP 26 Felelős: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, K. Nagyné Pataki Noémi

 Erasmus+ /Be the solution to pollution Felelős: Monok Péter

 Erasmus+ /Think global, act local across Europe Felelős: Monok Péter

 Erasmus+ nemzetközi partnerségi projekt: Monok Péter

 EFOP-3.3.5 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program Felelős: Dr. Drénné Takács

Krisztina

 EFOP-3.1.5 Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

Felelős: Dr. Drénné Takács Krisztina (fenntartási időszak)

16. ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, SZAKMAI ELLENŐRZÉS

 A 10. évfolyam bemeneti mérés: 2022.09.26-10.07.

 A 6. évfolyam bemeneti mérése: 2022.10.10-21.

 A 8. évfolyam bemeneti mérése: 2022.10.24-11.11.

 Kimeneti mérések: 2023.03.06-09.

 NETFIT: 2022.01.09.01-2023.05.12. (2023.06.15-ig feltöltés)

17. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

A rendszeres alkalmakon kívüli, időnként szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is tartunk. Eltérés, 

szabálytalanság esetén feljegyzést készítünk, melyben meghatározzuk a szabálytalanság 

területét, a szabálytalanság leírását, a szükséges intézkedéseket, a felelős megnevezését és az 

intézkedési határidőt. 

 



A belső ellenőrzések mellett, nyilvántartjuk a külső szervezetektől érkező felülvizsgálatokat 

is. 

Az alábbi területeket ellenőrizzük: 

 munkaidő betartása, késések

 órák, egyéb foglalkozások ellenőrzése

 munkavégzés intenzitása, határidők betartása, együttműködés

 tanulói munkák, dolgozatok ellenőrzése

 tanmeneteknek megfelelő haladási ütem ellenőrzése

 elektronikus napló vezetésének ellenőrzése

 egyéb tanügyi dokumentumok vezetése.

18. BEISKOLÁZÁS ELŐSEGÍTÉSE

Beiskolázási tájékoztatót készítünk október 20-ig, és a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk. 

A felvételi információs rendszerben meghatározzuk a tanulmányi területeinket, és rögzítjük a 

felvételi eljárásunk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatónkat. 

2022. november 16-án szülői tájékoztatót tartunk a 4. osztályos diákok szüleinek, valamint 

2022. november 17-én a 8. osztályos diákok szüleinek. A 4. és 8. osztályos diákokat a nyílt 

napokra is invitáljuk 2022. november 14-én és 15-én, amikor lehetőséget nyújtunk tanórák 

megtekintésére. 

A tagintézményeinkben, valamint a környező általános iskolákban a nyolcadikos diákok és 

szüleik számára tájékoztatót nyújtunk a felvételi követelményekről, a képzési struktúránkról, 

tanórán kívüli foglalkozásokról, programjainkról stb. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a széleskörű tájékoztatásra: tájékoztató prospektus, poszter, honlap, 

helyi tévé csatornák, Tiszafüredi Hírmondó. 

2023.01.21-én központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk. (10.00).  

2023.01.31-én pótló központi írásbeli vizsgát szervezünk. (14.00) 

Előkészítő foglalkozásokat szervezünk 5 alkalommal az érdeklődő, 8. osztályos diákok 

 



 

számára, akik felvételi előkészítőn szeretnének részt venni magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából és idegen nyelvből (angol, német). 

MATEMATIKA MAGYAR 

NYELV ÉS 

IRODALOM 

ANGOL 

NYELV 

NÉMET NYELV 

   2022. 

11.11. 
Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi 

Kájelné Matlák 

      Erika 

Dékányné Szabó 

Enikő 

Hegedűsné 

      Trázsi      Mária 

11.18. Dékány László Borbélyné Gyurcsák 

Judit 

Monokné Andrási 

Edit 

Szabó Anikó 

11.25. Szász Bettina 
Rebeka 

Bukta Erzsébet Hajdu Éva 

Mónika 

Kátai Andrea 

   2023.      01.06. 
Kovács Péter Dr. Demján 

Adalbert 

Jámbor 

Dóra 

Csordás Valéria 

01.13. 

Tóth Judit Kissné Szedlacsek 
Gizella 

K. Nagyné

Pataki Noémi 

Dr. Drénné 
Takács Krisztina 

19. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

Kapcsolattartás a fenntartóval, működtetővel: 

 értekezletek, megbeszélések,

 online levelezés,

 szakmai rendezvények,

 tájékoztató fórumok során.

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

A szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk a gimnázium nevelő-oktató munkájával 

kapcsolatos legfontosabb vállalt értékekről, a magatartási és tanulmányi követelményekről. Az 

intézményvezető évente két alkalommal részletesen tájékoztatja a szülői választmányt 

 az előző félévben végzett munkáról,

 az elért eredményekről,

 a megvalósult fejlesztésekről,

 a gimnázium következő félévre szóló terveiről.

Az intézményvezető meghatározza azokat a feladatokat, amelyekhez külön is kéri a szülői 

közösség támogatását. A kérés elfogadásáról a választmány testületenként dönt. Az osztályban 



 

működő közösséggel a kapcsolatot az osztályfőnök, az iskolai szervezettel az intézményvezető 

tartja. A szülők az e-naplóban folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük tanulmányi 

előmeneteléről, valamint lehetőségük nyílik e-ügyintézésre is. Az e-naplón keresztül minden 

szaktanár és az osztályfőnök üzenhet a szülőknek. Fontos szerepe van a szülői 

munkaközösségnek a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend véleményezésében, az 

elfogadott célok, elvek, eljárásrendek megismertetésében. A tanév helyi rendje tartalmazza 

az előre tervezett szülői értekezletek időpontját. A pedagógusok a honlapon közzétett 

időpontokban tartanak fogadóórákat. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletekre, egyéni 

találkozókra kerül sor. 

Szakmai kapcsolatok: 

- JNSZ Kormányhivatal

- JNSZ Kormányhivatal Tiszafüredi Járási Hivatala

- OH

- POK

- Tiszafüred Város Önkormányzata

- Városi Könyvtár

- Kiss Pál Múzeum

- Benedek Gábor Városi Sportcsarnok

- Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

- Magyar Vöröskereszt Tiszafüredi Szervezete

- Kovács Pál Művelődési Központ

- Család-és Gyermekjóléti Központ

- JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye

- Rendőrség és Polgárőrség

- Iskolaorvos, fogorvos, védőnő

- Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola

- Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola

- EKKE /BME/DE/DE Szolnoki Campus /Mathias Corvinus Collegium/Nemzeti

Közszolgálati Egyetem

- MDSZ



 

- Tiszafüredi Diáksport Bizottság

- City-Gas Kajak-kenu Sportegyesület

- AFS

20. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

 Az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőséget, az intézményi szolgáltatásokhoz való

egyenlő hozzáférést biztosítjuk minden tanuló számára.

 Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését az egyéni igények

figyelembe vételével végezzük, az együttnevelést segítő-támogató módszerek

széleskörű alkalmazásával valósítjuk meg.

 Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata a másság elfogadása, az egymás

iránti tolerancia, empátia. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az

SNI tanulásra jellemző módosításokat, szükség esetén együttműködve egy-egy érintett

szakterület szakembereivel.

 A habilitációs, rehabilitációs órák időkeretének meghatározásában a 2012. évi CXC.

Törvény a nemzeti köznevelésről 6. melléklete érvényesítendő. (Az intézményvezető

határozat formájában értesíti a szülőket a habilitációs, rehabilitációs órák rendjéről, a

fejlesztő pedagógus személyéről.)

 A nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak tájékoztatást adunk, hogy milyen

fórumokhoz fordulhatnak segítségért;

 Ha a hátrányos helyzet a tanuló egészségi állapotával függ össze, biztosítjuk számára a

felkészülés és a vizsgák során mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a Nkt. (2011.

évi CXC. tv.) lehetővé tesz;

 Alapítványi/báli bevételből támogatást adunk a leginkább rászorulóknak.(pl. erdei

tábor)

 Osztályfőnöki órák és diákfórumok keretében ismertetjük meg tanulóinkat azokkal a

jogokkal, amelyek a fiatalokat megilletik (nem csak az iskola falai között). A Polgári

Igazságszolgáltatás Európai Napja című rendezvény a Tiszafüredi Járásbíróság

közreműködésével már harmadik alkalommal kerül idén megrendezésre iskolánkban.

 A hátrányos helyzetű tanulóink segítését, támogatását célozza az Útravaló

ösztöndíjprogramba való aktív bekapcsolódásunk;

 A tanulók személyes problémáira a szülővel közösen keressük a megoldást.



21. A VEZETŐK ÜGYELETI RENDJE

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek a tanévben minden nap az 

intézményben tartózkodnak 7.30-16.00–ig. Az intézményvezető halaszthatatlan távolléte esetén 

az intézményvezető-helyettesek látják el a feladatokat az SZMSZ-ben, illetve a munkaköri 

leírásukban rögzített módon. 

Péntekenként a négy vezető (Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, Demján Mária, Dr. Drénné Takács 

Krisztina, Ébner Gábor) felváltva lát el ügyeletet 16 óráig. Őszi, téli, tavaszi szünet, valamint 

nyári szabadság idején - a tankerület felé továbbított ügyeleti rend szerint- szerdai napokon 8-

16 óra között. 

22. TÁRGYI FELTÉTELEK

Tantermek száma: 21 

Szaktantermek száma: 7 (fizika, kémia, 2 informatika, 2 nyelvi labor, énekterem) 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: A heti 5 testnevelés óra biztosítása 

érdekében a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpontban is tartunk órákat, 10 

órát délelőtt (5-8. évfolyam), valamint délutáni órákat (9-12. évfolyam).    Ingyenes használati 

szerződés teszi lehetővé a Percze István Műfüves Pálya használatát. 

23. TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS ÉS A TANÓRÁKON

KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

A tehetséggondozó órák célja a tanulmányi, sport és művészeti versenyek előkészítése 

(országos, területi, megyei, városi, iskolai), a nyelvvizsgára felkészítés. Továbbá a közép-és 

emelt szintű érettségire való felkészítés, ha a fakultáció indításához kevesen jelentkeznek egy 

tantárgyból, vagy a fakultációs óraszámnál több idő szükséges a felkészítéshez. 

Felzárkóztató munka is folyik az intézményben, 5-12. évfolyamon. Célunk a különböző 

általános iskolákból érkező tanulók tudásának egy szintre hozása. Igény szerint a kollégák 

tartanak korrepetálást is. A tanulók felzárkóztatását segíti az önismereti és fejlesztőpedagógiai 

foglalkozások, valamint az Útravaló pályázaton keresztül a mentortanári megsegítés. 

A hatékony fejlesztés és tájékoztatás módja lehet a tanév során: csatlakozás a témahetekhez, 

 



 

az egészséges életmódra nevelés (előadások, elsősegélynyújtási tanfolyam, véradás), 

környezetvédelem (Te szedd! akció, szelektív hulladékgyűjtés, erdei tábor, tanulmányi 

kirándulások), pályaválasztási tanácsadás (egyetemek, főiskolák tájékoztatói, Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei részéről pályaválasztási tanácsadás). 

A tanórákon kívüli tevékenységek: fakultáció, szakkörök, énekkar, sportkör. 

24. A TANÉV/A TANÍTÁSI ÉV

 Tanítási napok száma:180 nap

 Első tanítási nap: 2022.09.01.

 Utolsó tanítási nap: 2023.06.15. (Végzősök utolsó tanítási napja: 2023.05.05.)

 1. félév vége: 2023.01.20.(bizonyítvány:2023.01.27-ig)

 Őszi szünet: 2022.10.29-2022.11.06.

 Téli szünet: 2022.12.22-2023.01.02.

 Tavaszi szünet: 2023.04.06-2023.04.11.

 Írásbeli érettségi vizsga: 2023.05.08-2023.05.26.

 Szóbeli érettségi vizsgák: 2023. 06.19-30.



 

1. sz. Melléklet

Augusztus 22. Alakuló értekezlet/szaktanácsadás 

Augusztus 23. Testnevelés munkaközösség értekezlete 8.00 Humán 10.00 

Augusztus 24. Reál munkaközösség 8.00 , Idegennyelvi 8.00 Angol nyelvi+dráma 
szaktanácsadás 

Augusztus 25. Tűz-és balesetvédelmi oktatás/Osztályfőnöki munkaközösség 

Augusztus 22-29. Alapdokumentumok és Vizsgaszabályzat módosítása 

Augusztus 26. Gólyatábor 

Augusztus 29. Javítóvizsgák/Különbözeti/Osztályozó vizsgák 

Augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet/NTK továbbképzés 

Augusztus 31. Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetők részére/SZMK értekezlet 

Szeptember 1. Tanévnyitó, osztályfőnöki óra (2 óra) 

Szeptember 2. Big plastic clean up day 

Szeptember 5. Szakkörök indulása 

Szeptember 5. Fakultáció-váltás/leadás 

Szeptember 8. Szaktanácsadás)Tehetséggondozó projektekkel a természettudományos 
oktatás elősegítéséért 

Szeptember 9. Fotózás 

Szeptember 12-23. Szülői értekezletek 

Szeptember 17. LanguageCert nyelvvizsga 

Szeptember 27-okt.1. Projekttalálkozó (Magyarország) 

Szeptember 29. SNI szaktanácsadás (osztályfőnökök) 

Szeptember 30. Magyar /Európai Diáksport Napja 

Szeptember 30. Munkaközösség-vezetők leadják az ellenőrzött tanmeneteket 

Szeptember 30.  Zene világnapja 

Október 3-7. Világ legnagyobb tanórája 

Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádiós) 

Október 10. Dr. Fórisek Péter előadása 

Október 10-15. Projekttalálkozó (Írország) 

Október 14. Bolyai matematika (3-8. évf.) csapatverseny 

Október 15. Erasmus Day 

Október 4-6. Gólyaavatás (8. óra) 

Október 7. Gólyabál 

Október 8-23. CodeWeek 

Október 15. LanguageCert nyelvvizsga 

Október 15. Erasmus Nap 

Október 17. MTA Alumni Program: Arany Zsuzsannaelőadása „20. századi magyar 
irodalom, Nyugat, Kosztolányi, kortársművészet” 

Október 20-ig Felvételi tájékoztató tervezetének elkészítése 

Október 21. Műsor (október 23-ai) 5. órában 

Október 28. Halloween vetélkedő 

Október 29-november 6. Őszi szünet 

November Erasmus projekttalálkozó 

November 11. Szalagavató főpróba 

November 12. Szalagavató 

November 11. Bolyai anyanyelvi csapatverseny (3-8. évfolyam) 

November 15. Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évfolyam) 

November Véradás 

November 11. Felvételi előkészítő 

November 14-17. Nyílt hét 

November 18. Felvételi előkészítő, Európai Mézes Reggeli Program 

November 19-27. Európai Hulladékcsökkentési Hét 

November 21. MTA Alumni Program: Acsádi Judit „Nők helyzete a rendszerváltás után” 

November 21-25. Projekttalálkozó (Törökország) 



 

November 25. Felvételi előkészítő 

November 30-ig Tanfelügyelet (kérdőívek, dokumentumok) 

December 3. LanguageCert nyelvvizsga 

December 4-9. Projekttalálkozó (Portugália) 

December 6. DÖK Télapó 

December 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire 

December 9. Pályaorientációs nap és a Polgári Igazságszolgáltatás Európai 

Napja 

December 20. Karácsonyi műsor 

December 21. Karácsonyi vacsora 

December 22- Január 3. Téli szünet 

Január Projekttalálkozó Írország 

Január 6. Felvételi előkészítő 

Január 13. Bolyai természettudományos csapatverseny /felvételi előkészítő 

Január 16. MTA Alumni Program: Csőrsz Rumen István 18./19. sz. költészet, Petőf, 
Csokonai 

Január 17. Bolyai matematika csapatverseny 9-12. évf. 

Január 20. Magyar Kultúra Napja (rádiós megemlékezés) 

Január 21. Központi írásbeli felvételi vizsgák 

Január 20. 1. félév vége

Január 23. Osztályozó értekezlet 

Január 27-ig Bizonyítvány kiosztása 

Február Projekttalálkozó Finnország 

Február 10. Farsang 

Február 15. érettségi jelentkezés 

Február 18. Felvételi jelentkezés (8. és 12. évfolyam) 

Február 20. MTA Alumni program: Dr. Bay Péter előadása „Anyagcsere betegségek” 

Március Projekttalálkozó Törökország 

Február 24. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (rádiós megemlékezés) 

Március 6-10. Pénzügyi és vállalkozói témahét 

Március 9-10. Kossuth napok (1. nap Sportnap, 2. nap Kulturális nap) 

Március 11. Kossuth Bál 

Március 14. Nemzeti ünnep (március 15.) megemlékezés 

Március 14-19. Egyházi jogi személy képviselőjének tájékoztatása 

  Március 27-31. Digitális témahét 

Április 6-11. Tavaszi szünet 

Április 13. A holokauszt áldozatok emléknapja (rádiós megemlékezés) 

Április 24-28. Fenntarthatósági témahét 

Június 15-ig NETFIT mérés 

Április 28. Diáknap 

Május Projekttalálkozó Lengyelország 

Május 2. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon/tájékoztató az érettségiről 

Május 6. Ballagás 

Május 8. Írásbeli érettségi (magyar)/délután 3 tanóra 

Május 9. Írásbeli érettségi (matematika)/délután 4 tanóra 

Május 10. Írásbeli érettségi (történelem)/ délután 4 tanóra 

Május 11. Írásbeli érettségi (angol nyelv)/délután 4 tanóra 

Május 12. Írásbeli érettségi (német nyelv) 

Május 15. Európa Nap 

Május Erdei tábor 

Május 15-ig Következő tanév tanórán kívüli foglalkozásaira, szabadon választható 

tanóráira jelentkezőket felmérni, fakultációra jelentkezés, 
gyógytestnevelés/könnyített testnevelés szűrővizsgálat 

  Június Matematika év végi felmérő 

Június 2. Nemzeti Összetartozás Napja (rádiós megemlékezés) 



 

Június 2. Pedagógusnap 

Június 9-ig Belső vizsgák 

Június 12. Osztályozó értekezlet 

Június 13-14. Kirándulás (tanítás nélküli munkanap) 

Június 15. Utolsó tanítási nap/tanítás nélküli munkanap 

Június 16. Tanévzáró ünnepség 

Június 16- Szóbeli érettségi vizsgák 

Június 21. Beiratkozás (5. A osztály) 

Június 22. Beiratkozás (9. évfolyam) 

Június 30. Tanévzáró értekezlet 



 

3. sz. Melléklet

Tanulmányi és sportversenyek, amelyeken indítjuk tanítványainkat a 2022/23. 

tanévben: 

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek: 

 OKTV

 Diákolimpia sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói
részére

Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek: 

 „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára

 „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

A SZOLNOKI POK által meghirdetett versenyek:

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny

 Országos angol nyelvi verseny 7-8.

 Országos Történelemverseny 7-8.

 Francia nyelvi verseny

 Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

 Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

 Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

 Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny

 Várhelyi Ferenc matematikaverseny

 Bacsó Nándor megyei földrajzverseny 9-10. évfolyamosoknak

 Holló András megyei fizikaverseny 10-12. évfolyamosoknak

 iDig-English megyei angolverseny 7-8. évfolyamosoknak

 Megyei magyar irodalom verseny 7.-8. évfolyamos tanulóknak

 Megyei német nyelvi verseny 10. évfolyamosoknak

 Megyei társaséneklési verseny: duettől a kamaraéneklésig 5-12. évfolyamosoknak

 Megyei történelemverseny 10., 11. és 12. évfolyamosoknak

 Szenti Ernő megyei rajzverseny 9-12. évfolyamosoknak

 „Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő verseny Jász-Nagykun-
Szolnok megyei döntője

További versenyek, melyekre készítjük tanulóinkat: 

 Nyolcosztályos Gimnáziumok Tanulmányi és Sportversenye

 Arany Dániel matematikaverseny

 Less Nándor földrajzverseny

 Bolyai csapatverseny magyar, matematika, természetismeret



 

 Zrínyi Ilona matematikaverseny

 Kenguru matematikaverseny

 Kenguru angol, német, francia

 London Bridge angol nyelvi verseny

 Karcagi angol nyelvi verseny

 Mozaik tanulmányi verseny

 Öveges fizika verseny

 Varga Tamás matematikaverseny

 DUE Országos diákújságíró verseny

 Nyelvész verseny

 Eventus országos kreatív rajzverseny

 Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

 Teleki-virág Vetélkedő

 Egészségbiológiai tanulmányi verseny

 Búvárkodj a biológiában verseny

 Országos Katasztrófavédelmi Verseny

 Terematlétikai Bajnokság Benedek Gábor Sportcsarnok

 Floorball Városkörzeti Sportverseny

 Kosárlabda Városkörzeti Sportverseny

 „Verssel, dallal” francia kulturális verseny

 Juvenes translatores fordítási verseny

 Titok angol verseny

 Takarékossági vetélkedő (ingyenes, helyi)

 Városi vers-és prózamondó verseny, 5-12. oszt. (helyi, ingyenes)

 Kazinczy Szépkiejtési Verseny, 5-8. oszt. (helyi, ingyenes)

 Szónokverseny

 Túl az első X-en

 Hétköznapok Európája

 Euroscola

 4 for Europe

 Langwest Országos Tehetségkutató Verseny

 Agria Akadémia versenyei, Fiatalok a nemzetközi kapcsolatok

 Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!

 Levelezős Matematika Verseny, Túrkeve

 Levelezős Természetismereti Verseny, Túrkeve

 Tudásbajnokság

 TeTuTi verseny

 Fizika+ verseny

 Varázstorony vetélkedő

 Hevesy György kémia verseny

 Hermann Ottó Verseny

 Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny

 „Itthon otthon vagy” országos földrajzverseny



 

Ökoiskolai munkaterv 

2022-2023 

Készítette: KLG Ökomunkacsoport 

Tiszafüred, 2022. szeptember 1.  



 

Bevezetés 

A munkaterv az alábbi dokumentumok alapján készült: 

 az intézményi Pedagógiai Program, melynek része a helyi tanterv

 az intézményi szervezetek dokumentumai

- KLG éves munkaterv

- munkaközösségi tervek

- DÖK munkaterv

- EPAS munkaterv

A munkaközösség tagjai: 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 
intézményvezető 

angol nyelv, magyar nyelv és 

irodalom szakos 

Szabó Anikó Ildikó munkacsoport -vezető 
biológia, kémia, német nyelv 

szakos 

Szabóné Gyöngy Gyöngyi 
tanár 

reál munkaközösség-vezető, 

matematika, kémia szakos 

Hegedűsné Trázsi Mária tanár 

idegennyelvi munkaközös-

ség-vezető, német nyelv sza-

kos 

Bukta Erzsébet tanár 

humán munkaközöség-ve-

zető, magyar nyelv és iroda-

lom, etika szakos 

Borbélyné Gyurcsák Judit tanár 
magyar nyelv és irodalom, 

történelem szakos 

Magyarné Ficzere Andrea tanár 

testnevelés munkaközösség-

vezető, biológia, testnevelés 

szakos 

Tudeszéné Pallagi Erika tanár 

informatika szakos, osztály-

főnöki munkaközösségve-

zető 

Rédai Attila tanár informatika szakos 

Kátai Andrea tanár 
német nyelv szakos, DÖK 

munkáját segítő pedagógus 

Csordás Valéria tanár német nyelv szakos 



 

Monok Péter tanár angol nyelv szakos 

K.Nagyné Pataki Noémi tanár angol nyelv szakos 

        Gacsal Lilla tanár földrajz, angol nyelv szakos 

Bodnárné Földi Zita tanár 
földrajz, rajz-vizuális kul-

túra, média szakos 

Szabó Attila tanár testnevelés szakos 

Sütő Zoltán karbantartó technikai dolgozó 

Terjék Lajos rendszergazda technikai dolgozó 

Szűcs Evelin diák 11. A, DÖK vezető

Alapvető célkitűzések 

 Továbbra is fontosnak tartjuk a környezettudatosságra nevelést, az újrahasznosítást, a

fenntartható fejlődés elveinek érvényesítését a mindennapi gyakorlatban. Igyekszünk

fejleszteni a tanulók problémamegoldó képességét, ökológiai szemléletét.

 Egész évben szelektíven gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékok közül a következő-

ket: papír, PET-palack, műanyag kupak, elem, üveg, fém hulladék, sütőolaj (sütőzsiradék,

kókuszolaj, pálmaolaj, vaj és margarin).

 Több jótékonysági felhíváshoz csatlakozunk.

 ,,Szeretetládát” működtetünk: kinőtt vagy megunt ruhák, könyvek, játékok gyűjtése és

felajánlása.

 A környezetkímélő és takarékos magatartást hangsúlyozzuk.

 A fenntarthatóság pedagógiájában aktívan jelenik meg a környezettudatos gondolkodás

és életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, a város önkormány-

zatával, a társadalmi szervezetekkel.

 A természet tisztelete, az iránta érzett felelősség megjelenik az életmódban, a környezeti

károk megelőzésére való törekvés, a környezetvédelem jelentősége.

 Az egészséges életmód fontosságát megismerik, elsajátítják a tanulók. Tudatos legyen

számukra, mint életforma, és mint egészséges környezet. Természetes legyen ezen a

téren is a megelőzés és a segítségnyújtás. A tanulók elsősegélynyújtást is tanulhatnak.

Véradásnak helyszínt biztosítunk, igyekszünk megszólítani a 18. életévüket betöltött

tanulóinkat a véradás jelentőségére.



 

 A tanulók lehetőség szerint aktívan kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyo-

mányainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

Kritériumrend-

szer 
Feladatok tevékenységek Határidő Felelős(ök) 

1. Általános elvá-

rások 

Igényes környezet 

kialakítása és kiala-

kíttatása 

Iskola mindennapos műkö-

dése. 
folyamatos Intézményvezető 

Munkaterv készítése. 2022. 09.01. 

KLG Ökomunkacso-

port, reál munkaközös-

ség 

Az iskola közvetlen környe-

zetének és udvarának gondo-

zása. 
folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port, 

 Sütő Zoltán 

Sportpályák karbantartása folyamatos 
Dányi Zsolt, Sütő Zol-

tán 

Az iskola folyosójának deko-

rálása 

- virágok

- diákok rajzai, munkái

folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port 

osztályfőnökök, Bod-

nárné Földi Zita 

Az osztálytermek 

dekorálása. 

A „jeles napokról” (Állatok 

világnapja, Vizes élőhelyek 

világnapja, Víz világnapja, 

Föld napja, Mézes Reggeli 

napok, Méhek napja, Mada-

rak és fák napja, Föld napja) 

programokkal, vetélkedőkkel, 

és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

folyamatos 

az adott nap-

hoz kapcso-

lódóan folya-

matosan 

Osztályfőnökök 

KLG  Ökomunkacso-

port, reál munkaközös-

ség 

Civil szervezetekkel és intéz-

ményekkel történő kapcsolat-

tartás. 

 Felsőoktatási partnerkapcso-

latok ápolása. 

folyamatos 

 Intézményvezető, in-

tézményvezető –he-

lyettes, osztályfőnö-

kök, szaktanárok 



 

KLG Ökomunkacso-

port 

2. Tanulás- taní-

tás

Az iskola pedagógiai prog-

ramja képviseli a fenntartha-

tóság pedagógiai törekvéseit 

- különféle pedagógiai

módszerek, tanulás-

szervezési módok al-

kalmazása

folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port 

Intézményvezető, 

munkaközösségek 

COP26 projekt az angliai 

Durham megye és Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye iskolái 

közötti együttműködés kör-

nyezetvédelem témakörében 

folyamatos 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó, K.Nagyné Pa-

taki Noémi 

Tiszapart megtisztítása 

szeptember 2 

Monok Péter, osztály-

főnökök 

Európai/ Magyar Diáksport 

Napja 

szeptember 

30 

Senior nagykövet/in-

tézményvezető, Ma-

gyarné Ficzere Andrea 

Állatok világnapja október 4 

Borbélyné Gyurcsák 

Judit, Szabó Anikó Il-

dikó 

csatlakozás A Világ Legna-

gyobb Tanórájához október 3-7 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó, Hegedűsné Trá-

zsi Mária, idegennyelvi 

munkaközösség tagjai  

Code Week 
október  8-23 

Tudeszéné Pallagi 

Erika 

Elektronikai hulladékgyűjtés október 13-

15 
Monok Péter 

Erasmus nap október 15 Monok Péter 

Pályaorientációs nap és Pol-

gári Igazságszolgáltatás Euró-

pai Napja 
október 15 

Intézményvezető, álta-

lános intézményvezető 

helyettes 

 Kézmosás világnapja 

október 15 
Reál munkaközösség 

Dr. Bay Péter  előadása 

Anyagcserebetegségek  november 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 



 

Alumni program 

Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

november 

19-27

Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi 

Véradás, egészségnap 

november 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó, Szabó Anikó Il-

dikó 

Pénzügyi és 

vállalkozói témahét 
március 6-10 Csordás Valéria 

HAPPY-hét 
március kö-

zepe 

Szabóné Gyöngy 

Gyöngyi 

Digitális témahét 
március 27-

31 
Rédai Attila 

Fenntarthatósági témahét április 24-28 
Szabó Anikó Ildikó 

Európa nap május 15. 
Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 

részvétel a tanév során meg-

hirdetett versenyen 
folyamatos szaktanárok 

A tanulók életkoruknak és ké-

pességeiknek megfelelően 

vesznek részt a programok 

megvalósításában, a pedagó-

gusokkal együttműködve. 

folyamatos 

Intézményvezető, 

munkaközösségek, 

osztályfőnökök 

KLG Ökomunkacso-

port 

DÖK programok 

-gólyatábor,

gólyabál, gó-

lyaavatás

október 4-6 

október 7 

Kátai Andrea, 6. A, 9. 

osztályfőnökök 

-DÖK télapó december 6 11. A

-farsang február 10 Kátai Andrea, DÖK 

- Legyen

„FÜSTMEN-

TES” gimná-

zium a KLG!”

folyamatos 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 



 

- Halloween

október 28 

Hegedűsné Trázsi Má-

ria, idegennyelvi mun-

kaközösség 

Projekt napok (Takarítás vi-

lágnapja, Takarékossági vi-

lágnap, Madarak és Fák 

Napja, A Víz Világnapja, 

Föld napja, Állatok világ-

napja, egészségnap) 

folyamatos szaktanárok 

A természet tanulmányozása 

- erdei tábor május 

Magyarné Ficzere 

Andrea, osztályfőnö-

kök 

- tanulmányi kirándulá-

sok
június 

Osztályfőnökök 

- jeles napok folyamatos 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok, KLG Öko-

munkacsoport 

Szabadtéri programok: 

- testnevelés órák

- kerékpártúrák

- sport szakkörök, tö-

megsport

- úszásoktatás

- téli szabadidős sportte-

vékenységek

- egyéb sportversenyek

(kispályás foci, evezés,

atlétika)

folyamatos 

Intézményvezető  

munkaközösségek,  

testnevelő tanárok, 

KLG Ökomunkacso-

port 

Kooperatív tanítási, tanulási 

technikák 
folyamatos Munkaközösségek 

Iskolai hagyományokhoz kap-

csolódó programok: 

- erdei iskola

- családi-nap: advent-

karácsony

- egészségnap, véradás

- szalagavató, ballagás

- diáknap

az adott nap-

hoz kapcso-

lódóan folya-

matosan 

Intézményvezető, 

munkaközösségek 

KLG Ökomunkacso-

port 



 

- sportnap

- Kossuth hét, Kossuth

bál

- Kulturális nap

3. Személyi felté-

telek, belső kap-

csolatok 

A KLG Ökomunkacsoport 

megalakulása 
2022. 08.22. 

Intézményvezető, KLG 

Ökomunkacsoport ve-

zető, reál munkaközös-

ség-vezető 

DÖK és a diákok bevonása - folyamatos 

-

KLG Ökomunkacso-

port 

DÖK munkáját segítő 

pedagógus Kátai And-

rea, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok 

4. Tanórán kívüli

tevékenység

- erdei iskola

- osztálykirándulások

- testvériskolai talál-

kozó

- Erasmus+ program

- Határtalanul pályázat

- szelektív hulladék-

gyűjtés

- hagyományőrző prog-

ramok

- jeles napok

- sport programok

- színházlátogatások

- szakkörök, fakultá- 

ciók,

versenyekre felkészí-

tés, énekkar

folyamatos 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

5. Együttműködés

Iskolánk honlapja naprakész 

tájékoztatást biztosít. 

Az iskolánknak facebook ol-

dala van, amely szintén infor-

mációforrásként szolgál.  

Iskolánk több programjáról vi-

deó ill. televíziófelvétel ké-

szül, amely a városi médiában 

sugárzásra kerül. 

folyamatos 

Intézményvezető, in-

tézményvezető-helyet-

tes, 

munkaközösségveze-

tők, 

osztályfőnökök, szak-

tanárok, KLG Öko-

munkacsoport 



 

Prospektusokat, posztereket is 

készítünk, a helyi médiában is 

megjelennek cikkeink, filmje-

ink. 

Szülők bevonása a progra-

mokba. 

Közös programok a civil szer-

vezetekkel. 

6. Környezet

A folyosón és az osztályter-

mekben zöld szigetek gondo-

zása. 

Az iskolaudvar zöld területei-

nek gondozása (faültetés, to-

vábbi fűszer- és gyógynövé-

nyek ültetése, a meglévők fo-

lyamatos gondozása, virágos-

kert gondozás, tananyagban 

előforduló növények lehető-

ség szerinti ültetése). 

Madáretetők, madáritató fo-

lyamatos feltöltése, madár-

odúk gondozása, madárbarát 

udvar fenntartása. 

folyamatos 

KLG Ökomunkacso-

port, 

osztályfőnökök, techni-

kai dolgozók 

7. Az iskola mű-

ködtetése

Szelektív hulladékgyűjtő edé-

nyek biztosítása. 

Hulladékgyűjtés szervezése. 

Helyes fogyasztási szokás ki-

alakítása. 

folyamatos 

őszi, tavaszi 

időszak 

Intézményvezető,  

munkaközösségek, 

DÖK munkáját segítő 

pedagógus, KLG Öko-

munkacsoport 

Tiszafüred, 2022. 09.01. 











 

Önértékelési terv 

2022–2023-es tanév 

Készítette: az intézményi önértékelést támogató munkacsoport 



 

Az önértékelés alapja 

Jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-87.§)

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben

történő végrehajtásáról

Útmutatók: 

 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés – Kézikönyv (hetedik, javított kiadás)

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében ... (hatodik, módosított változat)

 Önértékelési kézikönyv (hatodik, javított kiadás)

Intézményi önértékelést támogató munkacsoport 
 Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy önértékelési csoport 

irányítja és támogatja. A csoport létszáma 4 fő. A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza meg. 

Az önértékelési munkacsoport tagjai a 2022/23. tanévben: 

 Dr. Demján Adalbert /a munkacsoport vezetője/

 Bukta Erzsébet

 Hajdu Éva

 Szabó Attila

valamint az iskolavezetés részéről közreműködik:

 Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

 Demján Mária

 Dr. Drénné Takács Krisztina

 Ébner Gábor

Az önértékelés folyamata 

Az önértékelés a fent említett szabályozó dokumentumok, valamint az intézmény számára kidolgozott 

és elfogadott ötéves önértékelés program alapján zajlik. Ez utóbbi tartalmazza a folyamat szintjeit, 

azok leírását, a folyamat céljait, elvárt eredményeit, részletezi az önértékelésbe bevont humán 

erőforrásokat és azok feladatait, valamint az egyéb szükséges erőforrásokat. Az programban le van 

fektetve az önértékelés általános eljárásrendje és a helyi szabályok, mellékletben tartalmazza a 

kidolgozott és elfogadott intézményi elvárásokat. 



 

Az önértékelés ütemezése 

1. Pedagógusértékelés - ötévente

Évente a tantestület arányos részének értékelése történik meg az alábbi szempontok figyelembe 

vételével:  

- gyakornokok;

- tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok,

- minősítésre jelentkezők;

- minősítésre kijelölt pedagógusok;

- a keret feltöltése a tantestületből arányosan.

Minden év szeptember 15-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben érintetteket, valamint 

azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.  

 Minden pedagógus önértékelésében a munkacsoportból legalább 2 fő vesz részt, de további 

munkatársak bevonása is szükséges az egyes részfeladatok elvégzésére. 

Az alábbi táblázat a munkacsoport és a vezetőség tagjainak feladatait tartalmazza a pedagógus 

önértékelés folyamatán belül. 

Az óralátogatási feladatok elosztása: az óralátogatásokon legalább két személy vesz részt: egy fő az 

intézményi önértékelési csoport részéről, egy fő a pedagógus munkaközösségből. 

  Tag  Feladat 
Irányítás, 

tervezés 

Informatikai 

rendszer 

Óra-

látogatás 

Kérdő-

ívek 
Interjúk 

Dokumentum-

elemzés 

Önfejlesztési 

terv 

Dr. Pásztorné dr. Vass 

Anikó 
X X X 

X 

Demján Mária X  X X 

Dr. Drénné Takács 

Krisztina 
X X X 

Ébner Gábor X X X 

Dr. Demján Adalbert X X X 

Bukta Erzsébet X X X 

Hajdu Éva X X X 

Szabó Attila X X X 



 

A dokumentumelemzési feladatok elosztása: 

- a tanmeneteket a pedagógus munkaközösségének lehetőleg szakos tagja értékeli, észrevételeit

rögzíti a jegyzőkönyvben;

- az e-naplót a naplóadminisztrációért felelős igazgatóhelyettes tekinti át, észrevételeit rögzíti a

jegyzőkönyvben;

- az óratervek és a tanulói füzetek elemzését az óralátogatáson jelen levők végzik,

észrevételeiket rögzítik a jegyzőkönyvben;

Az interjúkat az intézményi önértékelési csoport kijelölt tagja bonyolítja le az előre elkészített 

kérdések alapján. 

Az értékelést végzők a látogatást követően megbeszélt határidőre elkészítik a maguk területén az 

összegző jegyzőkönyvet, azt eljuttatják a kijelölt adatgyűjtőnek, melyet ő feltölt az informatikai 

felületre, aláírt példányát pedig iktatva öt évig őrzi az intézmény. 

A kérdőívek elérhetőségét az önértékelési csoport ezzel megbízott tagja továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek online módon, és elindítja a felmérést.  

Az értékelt pedagógus a kijelölt határidőre elkészíti a saját önértékelését és az öt évre szóló 

önfejlesztési tervét. Az önfejlesztési tervet az értékelt pedagógus az intézményvezető segítségével 

készíti el. Majd feltöltik az informatikai felületre. 

Az önértékelés elindítása előtt valamennyi érintett tájékoztatást kap a teendőiről és a határidőkről. 

A 2022/23-es tanévben az önértékelésre kiválasztottak listáját, valamint az önértékelésük ütemezését a 

1. számú melléklet tartalmazza.

Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig elkészíti az összegző értékelést. 

2. A vezető önértékelése– a megbízatása 2. és 4. évben

A 2022/23-as tanévben vezetői önértékelésre sor kerül a szeptember – november közötti időszakban. 

A vezetői önértékelés során az egyes részfeladatokat az alábbi eloszlásban tervezzük elvégezni 

Dr. Demján Adalbert – adatgyűjtő: feladata a kérdőívezés lebonyolítása, a jegyzőkönyv letöltése, 

összesítése és feltöltése, dokumentumelemző: feladata a vezetői program értékelése, 

valamint az előző önértékeléshez és tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztési 

tervek eredményeinek áttekintése. 

Dr. Drénné Takács Krisztina – interjúztatás: feladata a munkáltatói, intézményvezetői, 

vezetőtársi interjúk lebonyolítása és összegzése. 

Bukta Erzsébet - dokumentumelemző: feladata a pedagógiai program értékelése. 



 

Hegedűsné Trázsi Mária - dokumentumelemző: feladata az SZMSZ értékelése. 

Szabóné Gyöngy Gyöngyi és Magyarné Ficzere Andrea - dokumentumelemző: feladata az a 

munkatervek és beszámolók értékelése 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó – értékelt intézményvezető, feladata az önértékelés elvégzése az 

informatikai felületen, illetve a kétéves önfejlesztési tervének az elkészítése és feltöltése 

az informatikai felületre (mindkét feladatához további személyek segítségét is igénybe 

veheti) 

3. Az intézmény önértékelése – ötévente egyszer

Az értékelésben a munkacsoport tagjai, valamint az egyes részfeladatok elvégzésével megbízott egyéb 

szereplők vesznek részt.  

Az év folyamán el kell végezni az önértékelés ide vonatkozó feladatait és le kell zárni az ötéves 

ciklust. 

Az intézményi önértékelés során az egyes részfeladatokat az alábbi eloszlásban tervezzük elvégezni 

 Adatgyűjtés, a jegyzőkönyv összegzése és feltöltése, a kérdőívek kezelése – Dr. Demján

Adalbert

 A pedagógiai Program elemzése – Szabó Attila,

 Az SzMSz– Hajdu Éva

 A továbbképzési program és beiskolázási terv - Tudeszéné Pallagi Erika

 Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók elemzése – Szabóné Gyöngy

Gyöngyi és Magyarné Ficzere Andrea

 Az Országos kompetenciamérés eredményeinek összegzése – Dékány László

 A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése – Dr. Demján Adalbert

 Az előző intézményellenőrzés(ek) (tanfelügyelet) intézkedési terve(i) és az intézményi

önértékelés értékelőlapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek – Dr. Pásztorné dr. Vass

Anikó

 A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése – Ébner Gábor

 Interjúk  (a vezetővel, osztályonként min. két szülővel, munkaközösségenként egy

pedagógussal) – Dr. Drénné Takács Krisztina,

 Az Intézményi önértékelés elvégzése az erősségek és fejlesztendő területek kijelölése, a

következő öt évre szóló fejlődési terve kidolgozása – intézményvezető, a munkacsoport

vezetője és a munkaközösség-vezetők.



 

5. A dokumentumok tárolása

Az önértékelés dokumentumait: 

 elektronikusan az OH támogató felületén;

 (a pedagógus önértékelés dokumentumait) kinyomtatva és iktatva öt évig;

 (a vezetői és intézményi önértékelés dokumentumait) kinyomtatva és iktatva öt évig tároljuk.

Nyilvánosság, hozzáférhetőség 
Az intézményi önértékelés egyes dokumentumait hozzáférhetővé kell tenni az arra jogosultak részére, 

ezek körét az Önértékelési Kézikönyv tartalmazza. 

Az önérétékelt pedagóguson, vezetőn kívül, a jegyzőkönyvhöz, az önértékeléshez, és fejlesztési 

tervhez kérésre hozzáférhet a külső ellenőrzést végző szakértő (tanfelügyelő), a vezetői és intézményi 

önérétékelés dokumentumaiba betekinthet a fenntartó is. 

 Mellékletek 

1. számú melléklet - A pedagógusok önértékelésének ütemterve a 2022-23-as tanévben

Pedagógus 

Az önértékelést segítő kollégák A 

látogatás 

hónapja 
vezetés munkacsoport munkaközösség 

Bukta Erzsébet 
Dr. Pásztorné dr. 

Vass Anikó 

aktuálisan kijelölt 

kolléga 

aktuálisan kijelölt 

kolléga november 

Dr. Demján 

Adalbert 
Ébner Gábor 

aktuálisan kijelölt 

kolléga 

aktuálisan kijelölt 

kolléga december 

Dányi Zsolt 

László 
Demján Mária 

aktuálisan kijelölt 

kolléga 

aktuálisan kijelölt 

kolléga január 



 

Az FOP 3.1.5 tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása című pályázat mikrocsoportjának munkaterve 

Kossuth Lajos Gimnázium 

2022/2023-as tanév 

Munkatervünk a Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Tervünk célkitűzései 

alapján, azok figyelembevételével készült. 

A munkacsoportok munkája lehetővé teszi az átmenet gördülékenyebbé tételét, ágazatközi 

partnerekkel való hatékony együttműködést. 

I. Személyi feltételek

A munkacsoport koordinátora, leendő 5-es, és 9-es osztályfőnökök, az érintett osztályokban 

tanító kollégák. 

II. Tárgyi feltételek

A munkaközösség munkájához megfelelőek a tárgyi feltételek. Munkánkhoz a digitális 

eszközök használata már elengedhetetlen, ezek minden kollégának a rendelkezésére állnak. 

III. Kiemelt feladataink

 Az általános és a középiskola közötti átmenet következtében fokozottan jelentkezik a

lemorzsolódás veszélye. Az általános tantervű négyosztályos gimnáziumi tagozaton a

többihez képest nagyobb a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók aránya. Ezeket a

tanulókat személyre szabott fejlesztési tervekkel segítjük.

 Pedagógusaink módszertani megsegítése az átmenet és a tanulási nehézségek

kezelésére.

 Partnerkapcsolataink erősítése a FEH-ek között és társadalmi környezettel, szülőkkel,

pedagógiai szakszolgálat szakembereivel stb.

IV. Munkacsoport megbeszélései

A munkacsoport megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelő rendszerességgel tartja, 

ahol az aktuális feladatokat, programokat beszéljük meg. 



 

V. A munkacsoportot érintő rendezvények, iskolai feladatok

Rendezvény/Feladatok/ Időpontok Felelős 

Munkaterv elkészítése 2022. 08. 25. a csoport koordinátora 

A bejövő tanulók adatainak elemzése, 

statisztikai adatok nyilvántartása. 2022. 09. 

15. 

érintett osztályfőnökök 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

hiányzásainak követése a partneri 

kapcsolatok (a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat szakemberivel) segítségével. A 

tanév során folyamatosan. 

intézményvezetőhelyettes, osztályfőnökök, 

koordinátor 

Beiskolázási tájékoztatók megtartása 2022. 

10. 20-ig.

intézményvezető, 

intézményvezetőhelyettesek 

Felvételi előkészítő szervezése, tanulók 

felzárkóztatása 2022. 11. 11- 2023. 01. 13. 

intézményvezetés, szakos kollégák 

Nyílt hét 2022. 11. 14-17. intézményvezetés, nyílt órát vállaló szakos 

kollégák  

Pályaorientációs nap, Mentori kapcsolatok 

tovább építése. 2022. 12. 09.  

intézményvezetés, osztályfőnökök 

Családi nap a karácsonyhoz kapcsolódóan 

2022. 12. 21. 

érintett osztályfőnökök, 

partnerkapcsolatokért felelős kolléga, a 

humán munkaközösség 

Családi nap a Diáknaphoz kapcsolódóan 

2023. 05. 26. 

érintett osztályfőnökök, 

partnerkapcsolatokért felelős kolléga, 

Összegző értékelése a megvalósult 

programoknak 2023.06.30-ig 

intézményvezetés, szaktanárok, 

osztályfőnökök 
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1. BEVEZETÉS

Intézményünk munkatervét a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai 

programja, a munkaközösségi munkatervek, valamint a nevelőtestületi értekezleten 

elhangzott javaslatok figyelembe vételével állítottuk össze 

A 2022/23-as tanévet 182 beírt tanulóval, 9 osztállyal kezdjük meg. Tiszaigar telephely 

működése a 2022/2023-as tanévtől szünetel. A KLG Kossuth Lajos Általános Iskolájában 

alsó tagozaton egész napos oktatás, a felső tagozaton 5. évfolyamon 1 napközis csoportban, 

a 6-7. évfolyamon 1 tanulószobás csoportban segítjük a tanulók eredményes felkészülését. 

A tanulólétszám az előző tanévhez képest jelentősen nem változott. Az alsó tagozatos 

tanulócsoportok esetében azonban a beiratkozási arányok, míg felső tagozaton a 

lemorzsolódás és a tanév közbeni és tanév végi mozgások alakították az osztálylétszámokat. 

A harmadik évfolyamon 2 tanulócsoportot indítunk, a többi évfolyamon 1 -1 osztály 

működik. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- Szeretetteljes iskolai légkör, gyermekbarát környezet biztosítása, folyamatos

fejlesztése.

- Az országos és helyi mérésekre alapozva a tanulók képességeinek és

kulcskompetenciáinak egyénre szabott és kiscsoportos fejlesztése folyamatosan,

tanórába ágyazottan.

- A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóink kompetencia alapú oktatásának

segítése, ezzel az esélyegyenlőség támogatása.

- A házirend szabályainak következetes betartatása. Feladatunk az iskolai

szokásrendszer folyamatos erősítése, a magatartási eredmények javítása.

- Az iskolai ellenőrzés-értékelés éves programjának végrehajtása.

- Tanulmányi versenyekre való felkészülés

- Tanfelügyeletre felkészülés

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás

3. KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK

- Fel kell készülni a 2022/2023-as tanévre beütemezett pedagógusminősítés

eljárásrendjére és a jelzett tanfelügyeleti látogatásra. Szükséges elkészíteni a 2022-

2026 közötti évekre vonatkozó intézményi önértékelési tervet és a 2022/2023-es

tanévre vonatkozó önértékelési ütemtervet.

- Meg kell szervezni az SNI-s BTMN-es tanulók fejlesztő foglalkozását. Részükre

egyéni

- fejlesztési terveket kell készíteni.

- Át kell tekinteni a HH/HHH-s tanulók nyilvántartását, az adatokat folyamatosan

frissíteni kell.
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- Fel kell készülni a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján, a tanév során várható

mérésekre, a mérési program lebonyolítására az alábbiak szerint:

A piros színnel jelölt mérések a 2022/2023-as tanévtől kerülnek bevezetésre. 

- A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete szerinti a projektoktatást

lehetővé tevő témaheteket az alábbi témakörökben és időpontokban lehet

megszervezni:

- „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,

- Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

- Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

- Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

- Az intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez

kapcsolódó programokon, továbbá az adott témával összefüggő tantervben előírt

tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

- A „NAT-2020” változásainak figyelembe vételével aktualizálni kell a tanmeneteket

(3. és 7. évfolyam).

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet (Továbbiakban: EMMI

rendelet) 117. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a tanítási évben nevelőtestületi

értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos

kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal

kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és

edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/L602txnD0fsCaVKdoccF62dee23b07182/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/letoltes
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rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. 

- Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő 15 napon

belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését,

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített

jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

- Minden pedagógus beszámolót készít az adott félévben végzett munkájáról, s ezt

írásban (elektronikus úton) eljuttatja a munkaközösség-vezető és a tagintézmény-

vezető számára.

- A munkaközösségeknek éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai

munka belső ellenőrzését (óralátogatások, KRÉTA- és egyéb adminisztráció,

eredményesség, tanórán kívüli tevékenység, stb.).

- Működtetni kell az intézményi és pedagógus önértékelést lebonyolító- szervező

belső ellenőrzési csoportokat (BECS).

- Fokozott figyelmet kell fordítani a tanár-diák viszony alakulására. Állandósuljon a

következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki

érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a

hiányosságot kereső tanári magatartás.

- Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és

személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs

képességek fejlesztésére.

- A tanulók viselkedéskultúrájának javítása egymás között és pedagógusok irányában.

- Az iskola valamennyi dolgozójának aktív szerepet kell vállalnia a tanulók

erkölcsiségének, értéktudatának, magatartásának és környezetkultúrájának

alakításában.

- Hatékony kapcsolatot kell kialakítani a szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyámokkal.

Különösen fontos az elsős és ötödikes gyerekek esetében a családdal való

együttműködés biztosítása az átmenet problémáinak mérséklésére. Meg kell adni a

lehetőséget a szülőknek a nevelő által választott módszer megismerésére, a

gyermekeik előmeneteléről való tájékozódásra, a problémás esetek négyszemközti

megbeszélésére.

- Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket,

használjuk ki a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket.

- Biztosítani kell a tanulmányi versenyeken való részvétel feltételeit, és a tanulók

felkészítését.

- Az ingyenes tankönyvellátás bevezetéséből adódóan biztosítani kell a tartós

könyvek minőségének megőrzését.

- Feladatunk az iskolai, városi hagyományok ápolása.

- Folyamatosan frissíteni kell az iskolai honlapot és az iskola Facebook-oldalát.

- Az intézményfejlesztéssel kapcsolatos teendők ellátása:-az állapot szinten tartása

(pl. szertár- és teremrendezés, eszközök karbantartása)

- Biztosítani kell az iskolai rendezvények megfelelő minőségét (előadás és technikai

háttér).
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4. A MUNKATERVBEN MEGFOGALMAZOTT

CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK ÖSSZHANGBAN

ÁLLNAK AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYI

DOKUMENTUMOKKAL ÉS JOGSZABÁLYOKKAL

a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája 

- A Szervezeti és Működési Szabályzata

- A Pedagógia Programja és Helyi tanterve

- Az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai;

- A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;

- A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)

Korm.rendelet;

- A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.)

EMMI rendelet;

- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

és a köznevelési intézmények névválasztásáról;

- A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról;

- A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

277/19997.(XII.22.) Korm.rendelet;

- A tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet;

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése és a

- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az

iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében

NETFIT mérés lebonyolításáról szóló rendelet.

- A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény;

- A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012.

(X.8.) EMMI rendelet

- A 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
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5. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Személyi feltételek: 

Pedagógus létszámunk 18 fő. Magyar Zoltán nyugdíj előtt álló pedagógus kollégánk 

csökkentett munkaidőben dolgozik ebben a tanévben: a kötelező teljes óraszám 50 %-ban, 

13 órában vesz részt a nevelőtestület munkájában. Az 1. osztályban Pető Beáta elvállalta a 

magyar nyelv-és irodalom tanítását és az osztályfőnöki feladatokat ebben a tanévben, 

melyért külön köszönettel tartozunk. 

Új pedagógus kollégák nem érkeztek a nevelőtestületbe. 

A gimnáziumból Rédai Attila 4 órában segíti a szakos ellátottságunkat informatikából, 

Jámbor Dóra pedig angol nyelvből heti 9 órában. A tanév során Nagy Ibolya a 

csoportbontás miatt a 7. évfolyamon angolt, Bercziné Bujdosó Hajnalka 5.,7. és 8. 

osztályban német nyelvet tanít, melyet ezúton is köszönünk nekik. 

Az SNI-fejlesztésben továbbra is Fábiánné Jámbor Éva lesz segítségünkre. 

Gacsal Márta kolléganőnk pedig a tehetségszűrést, tehetségazonosítást végez 5., igény 

szerint 4. évfolyamon is. Ezt követően tehetséggondozás keretében ezen gyerekek 

személyiségfejlődését támogatja, további megsegítésüket irányítja. 

A rendszergazdai munkakörbe új kolléga felvételére került sor Balogh Gergő Albert 

személyében. 

Egy pedagógiai asszisztens Millinghoffer Dóra továbbra is segíti munkánkat, valamint az 

iskolaőr Varga István is folytatja tevékenységét az előző évhez hasonlóan. 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 1 iskolatitkár. 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott: 

2 fő karbantartó 

3 fő főállású és 1 fő fél állásban dolgozó kisegítő dolgozó 

Közfoglalkoztatott: 1 fő kisegítő dolgozó 

Továbbképzés 2022/2023-as tanév: 

1 fő Szeléné Varga Marian Közoktatási vezető pedagógus-szakvizsga - szakirányú 

továbbképzés  

Pedagógus minősítési eljárásra jelentkezett (PED II): 

1 fő Bacsuné Beleznay Katalin 

Intézményi önértékelést támogató munkacsoport tagjai: 

Pákné Vályi Angéla Pálma 

Gacsal Márta 

Szeléné Varga Marian 



KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája Tiszafüred Munkaterv 2022/2023. 

Tanulói létszámok: 

- Általános iskolai tanulók létszáma: 182 fő

- Egyéni tanrendes tanulók létszáma: 2 fő

- Tanulói jogviszonya szünetel: 2 fő

- SNI tanulók létszáma: 14 fő

- BTMN tanulók létszáma: 33 fő

osztály osztályfőnök létszám HH HHH SNI BTMN 

1.a Pető Beáta 18 1 3 0 2 

2.a Virágné 

Halmai 

Helga 

16 1 0 0 2 

3.a. Kovács 

Mária 

16 1 4 2 3 

3.b. Bacsuné 

Beleznay 

Katalin 

18 1 4 0 3 

4.a. Dányi 

Zsoltné 

24 2 2 1 1 

5.a. Pákné Vályi 

Angéla 

Pálma 

27 7 7 4 5 

6.a Puha István 22 3 7 3 8 

7.a Sipos József 27 4 6 3 5 

8.a Solymosi 

Mária 

14 4 5 1 4 

Tárgyi feltételek: 

A nyári szünetben kisebb karbantartási munkák mellett a melléképület külső vakolata is 

megújult. Tisztító festésre került sor az ebédlőben, és annak lépcsőházában. A hátsó 

oldalajtó festése is megtörtént. A munkálatokat Karcagi Tankerületi Központ 

finanszírozta. 
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6. A TANÉV RENDJE

A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. 

(csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma 

183 nap. 

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

A nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről: 2021. 

október 31. 

2022. december 2 -ig lehet jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a 

vizsgát szervező intézménynél.  

A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje: 2023. február 22. 

A központi írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. a felvételi jelentkezési lapok 

elküldésének határideje. 

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. 

április 20–21-én kell beíratni. 

SZÜNETEK 

Őszi szünet 2022 

Az őszi szünet 2022.október 31-től november 6-ig tart, szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

október 28. (péntek), első tanítási nap november 7. hétfő lesz. 

Téli szünet 2022 

A téli szünet december 22-től 2023. január 2-áig tart, a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

december 21. (szerda), első tanítási nap 2023 január 3. kedd lesz. 

Tavaszi szünet 2023 

A tavaszi szünet 2023. április 6-től április 11-ig tart, a szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. 

április 5. (szerda), első tanítási nap a szünet után április 12. szerda lesz. 

Esetleges zavarok kezelése esetén az alábbi megoldásokra lehet számítani: 

Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben 

történő feldolgozásáról. 

Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem 

lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az 

érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre 

tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el. 

http://iskolaiszunetek.hu/oszi-szunet-2022-2/
http://iskolaiszunetek.hu/teli-szunet-2022/
http://iskolaiszunetek.hu/tavaszi-szunet-2023/
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TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK: 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel. 

 2022.október 25. pályaorientációs szaktanácsadás, nevelési értekezlet

 2022.szeptember 30. Magyar Diáksport Napja

 2023. június 14. DÖK-nap

 2023. június 15. nevelési értekezlet
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7. FELADATOK – HATÁRIDŐK

Feladat Határidő: Felelős: Ellenőrzi: 
Szülői értekezletek alsó tagozat: 

2022.09.12-16. 

16.30-tól 

felső tagozat: 

2022.09.20. 16.30-

tól 

osztályfőnökök tagintézmény-

vezető 

2023.02.08. 

alsó:16:30 

felső:17.30 

osztályfőnökök tagintézmény-

vezető 

SZMK-ülés első alk.: 09. 14. 

17:00 

SZMK-összekötő tagintézmény-

vezető 

Adminisztratív feladatok
Fogadóórák 

kijelölése 

2022.szeptember 9. minden pedagógus tagintézmény-

vezető 

Tantárgyfelosztás 

elkészítése 

2022.augusztus 30. munkaközösség 

vezetők 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-

vezető 

A házirend 

aktualizálása 

2022.augusztus 30 Szeléné Varga 

Marian 

Hit- és erkölcstan 

oktatásának 

megszervezése 

2022.szeptember 

01. 

munkaközösség-

vezetők 

tagintézmény-

vezető 

Órarend elkészítése 2022.szeptember 

01. 

munkaközösség-

vezetők 

tagintézmény-

vezető 

Az alsós étkeztetés 

rendjének 

kidolgozása 

2022.szeptember 

01. 

Kovács Mária tagintézmény-

vezető 

A felsős étkezés 

rendjének 

kidolgozása 

2022.szeptember 

01. 

Molnár Nagy 

Kornélia 

tagintézmény-

vezető 

Ügyeleti rendszer 

kidolgozása 

2022.szeptember 

01. 

Munkaközösség-

vezetők 

tagintézmény-

vezető 

A KRÉTA-rendszer 

működtetése 

2022.szeptember 

01. 

rendszergazda tagintézmény-

vezető 

Szakkörök, 

alprogrami csoportok  

indítása 

2022.szeptember 

01. 

érintett 

pedagógusok 

tagintézmény-

vezető 

Tanmenetek 

elkészítése, 

bemutatása 

2022,szeptember 5. minden pedagógus Munkaközösség-

vezetők 

Osztálytermek 

dekorálása 

2022,szeptember 

12. 

osztálytanítók 

szaktanárok 

tagintézmény-

vezető 

Tanmenetek 

ellenőrzése 

2022,szeptember 6-

9. 

Munkaközösség-

vezetők 

tagintézmény-

vezető 
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Szövegértés, 

matematika és 

természettudomány 

bemeneti mérések 

6.8. évfolyam 

előkészítése 

2022. szeptember 

26 - 2022. 

november 30 

Molnár Nagy 

Kornélia , 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Idegen nyelv a 6., 8. 

évfolyam angol vagy 

német bemeneti 

mérések előkészítése 

2022. szeptember 

26 - 2022. 

november 30 

Molnár Nagy 

Kornélia , 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Kísérleti bemeneti 

mérés 4–5. évfolyam 

szövegértési és 

matematika 

2022. szeptember 

26 - 2022. 

november 30. 

Molnár Nagy 

Kornélia , Kovács 

Mária, 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

A pedagógus 

önértékelés 

elvégzése 

folyamatos Belső ellenőrzési 

csoport (BECS) 

Iskolai honlap, 

facebook oldal 

frissítése, 

gondozása 

folyamatos Sipos József, Balogh 

Gergő Albert 

rendszergazda 

tagintézmény-

vezető 

Munkaközösségi 

munkatervek 

elkészítése 

2022.szeptember 1. Munkaközösség-

vezetők 

tagintézmény-

vezető 

A HH, HHH-s 

tanulók nyilván 

tartásának 

áttekintése, 

aktualizálása 

2022.szeptember 1. Fülöpné Révész 

Márta 

tagintézmény-

vezető 

Törzslapok lezárása 

 Új törzslapok

nyitása 

 Törzslapok

aktualizálása

2022. augusztus 31. 

szeptember 24. 

osztályfőnökök tagintézmény-

vezető 

Ellenőrzési ütemterv 

kidolgozása 

2022. szeptember 

24. 

Munkaközösség-

vezetők, 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-

vezető 

Napló, statisztika 2022. október 01. osztályfőnökök tagintézmény-

vezető 

Az októberi KIR 

statisztika 

elkészítése 

2022. október 01-

15. 

Munkaközösség-

vezetők, 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-

vezető 

Az 1. osztályosok 

diagnosztikus 

fejlődésvizsgálatának 

elvégzése (DIFER) 

Létszámjelentés 

2022. december 9-

ig 

2022. október 28. 

elsős tanítók alsós 

munkaközösség 

vezető 
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Közzétételi lista 

megjelentetése 

folyamatos Szeléné Varga 

Marian 

tagintézmény-

vezető 

Az leendő első 

osztályosok 

beiratkozása 

2023. április 20-21. Szeléné Varga 

Marian 

tagintézmény-

vezető 

A tanulók fizikai 

állapotát 

felmérő vizsgálat 

jelentés feltöltése 

folyamatos 

június 15. 

Solymosi Mária 

Puha István , 

Millinghoffer Dóra 

tagintézmény-

vezető 

Kimeneti mérés 

szövegértés, 

matematika és 

természettudomány 

6.7.8. évfolyamon 

2023. március 6 - 

2023. június 9. 

Molnár Nagy 

Kornélia , 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Kimeneti mérés 

6.7.8. évfolyam 

angol vagy német 

2023. március 6 - 

2023. június 9. 

Molnár Nagy 

Kornélia , 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Kísérleti kimeneti 

mérés 4-5. évfolyam 

szövegértés , 

matematika 

2023. március 6 - 

2023. június 9. 

Molnár Nagy 

Kornélia , Kovács 

Mária, 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Munkaszervezési feladatok: 

Tankönyvek 

kiosztásának 

megszervezése 

2022. augusztus Nagy Csabáné tagintézmény-

vezető 

Tanulószoba és 

napközis csoport 

indítása 

 adminisztráció

ellenőrzése

2022. szept. 1-6. 

folyamatos 

Molnár Nagy 

Kornélia és 

osztályfőnökök 

tagintézmény-

vezető 

Alprogrami órák 

megszervezése felső 

tagozaton 

2022. szept. 1-9. 

folyamatos 

Molnár Nagy 

Kornélia , felsős 

munkaközösség 

tagjai 

tagintézmény-

vezető 

Értekezletek: 

Nevelési értekezlet 

az országos 

kompetenciamérés, a 

nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulókkal 

kapcsolatos 

támogató rendszer, 

valamint a tanulók 

fizikai állapotának és 

edzettségének mérési 

adatait tartalmazó 

informatikai alapú 

2022.október 25. Bercziné Bujdosó 

Hajnalka, Virágné 

Halmai Helga, Nagy 

Ibolya, Solymosi 

Mária, Puha István, 

Pákné Vályi Angéla 

Pálma, Molnár Nagy 

Kornélia, Illésné 

Oláh Anna 

tagintézmény-

vezető 
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diagnosztikus 

értékelő rendszer (a 

továbbiakban: 

NETFIT) szerinti 

fizikai fittségi 

mérések 

Félévi osztályozó 

értekezlet 

2023. január 23. Munkaközösség-

vezetők, 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-

vezető 

Félévzáró értekezlet 2023. február 6. Szeléné Varga 

Marian 

Év végi osztályozó 

értekezlet 

2023. június 15. Munkaközösség-

vezetők, 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-

vezető 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 29. Szeléné Varga 

Marian 

Osztályozóvizsgák: 

I. félév: 2023. jan. 16-20. Érintett oszt. fő-k 

és szaktanárok 

II. félév:

2023. jún. 5-9. 

Érintett oszt. fő-k 

és szaktanárok 

Ellenőrzések – értékelések 

Az iskolavezetés a 2022/2023. tanévben az alábbi területek ellenőrzését tervezi: 

Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés 

ideje: 

Az ellenőrzést végzi:

Teremrendezés, dekoráció Augusztus vége – 

szeptember eleje 

Tagintézmény-vezető 

Osztályozóvizsgák 

dokumentációja – különös 

tekintettel az egyéni 

munkarend szerint 

haladókra 

2023. január és 

2023. június 

Tagintézmény-vezető 

Az előírt országos mérések, 

ellenőrzések 

A munkaterv 

szerint. 

Tagintézmény-vezető 

A feladattal megbízott 

szaktanárok 

Tanmenetek és óravázlatok 

ellenőrzése 

szeptember Munkaközösség-vezetők, 

tagintézmény-vezető 

A pedagógusok 

munkájának ellenőrzése és 

értékelése az önértékelés 

folyamatában 

folyamatos BECS 

Dokumentumok (napló, 

törzslap) vezetésének 

szabályossága 

folyamatos Tagintézmény-vezető 

A fenntartó által előírt 

ellenőrzések 

folyamatos Tagintézmény-vezető 
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A feladattal 

megbízott személy 

A beiskolázással 

kapcsolatos előkészületek 

ellenőrzése 

2023. február - március- 

április 

Alsós munkaközösség-

vezető 

Tagintézmény-vezető 

Az óralátogatások kiemelt szempontjai: 

- A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán

- Az értő olvasás fejlesztése (bármely tantárgyi órán)

- A szóbeli számonkérés

- A munkafegyelem a tanítási órán, pontos órakezdés, óra befejezés.

- Az alkalmazott módszerek változatossága

- A tanulók terhelése

- Az óralátogatások célja: a tanulásszervezés változatos alkalmazásának

megfigyelése, ( differenciálás, frontális munka aránya, csoportmunka, kooperatív

technikák, motiváció).A tanulók tudásának megfigyelése.

- Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák

közös megoldása.

Eseménynaptár: 

Feladat Időpont Alsós 

felelő

s 

Felsős 

felelős 

Tanévnyitó 2022. 

szeptember 

1. 

osztályfőnökök 

Tanmenetek leadása 2022. 

szeptember 

16. 

valamennyi pedagógus 

Szakkörök szervezése, 

indítása 

2022. 

szeptember 

1-9.

tanítók szaktanárok 

Levelező és országos 

versenyekre jelentkezés: 

Bolyai, Bendegúz, LÜK, 

Tudásbajnokság, Olvasni jó! 

Hebe, Gondolkodó 

Tanműhely, Móra matek, 

Kenguru 

szeptember - 

október 

Gacsal 

Márta, 

Kovács 

Mária, 

Nagy 

Csabáné 

Illésné Oláh 

Anna, 

Molnár-

Nagy 

Kornélia 
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Színházlátogatások (alkalmi) 2022. 

szeptember 

Nagy 

Csabáné 

Illésné Oláh 

Anna 

Szülői értekezletek 

megtartása 

2022. 

szeptember 

5-16.

osztályfőnökök 

Teremrendezés, dekorálás 2022. 

augusztus, 

szeptember 

osztályfőnökök 

Európai Sportnap 2022. 

szeptember 

23. 

Puha István, 

Solymosi 

Mária 

Sulibajnokság elindítása 2022. 

október 

Puha István 

Erdei Iskola 2022. 

október 3-7. 

Gacsal 

Márta, 

Nagy 

Csabáné 

A népmese napja, 

Mesemondó verseny 

2022. 

október 3. 

tanítók , 

Kovács 

Mária 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

2022. 

október 6. 

osztályfőnökök, tanítók, 

Pákné Vályi Angéla 

Pályaorientációs tanácsadás, 

szükség esetén a nevelési 

tanácsadói vizsgálatok 

előkészítése, elindítása 

2022. 

október 

osztályfőnök

ök 

Tájékoztatás a végzős 

tanulók beiskolázásáról 

2022. 

október 

Solymosi 

Mária 

Difer mérés az első 

évfolyamos 

2022. 

október 29 

1.évfolya

m tanítói

Szükség esetén a nevelési 

tanácsadós vizsgálatok 

előkészítése, elindítása 

2022. 

október 

osztályfőnökök, tanárok 

Házi versenyek elindítása 2022. 

október 

Gacsal 

Márta, 

Nagy 

Csabáné, 

Dányi 

Zsoltné, 

Kovács 

Mária 

Nemzeti ünnepünk 

(megünneplése, műsor 

készítése) 

2022. 

Október 21. 

valameny

-nyi

pedagógu

s 

Pákné Vályi 

Angéla 
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Az óvónők látogatása az 1. 

osztályokban 

2022. 

november 

Szeléné 

Varga 

Marian, 

Kovács 

Mária, 1. 

osztályos 

tanítók 

Mesevetélkedő 2022. 

november 17. 

Nagy 

Csabáné 

Adventi gyertyagyújtás, 

Madarak Karácsonya 

madárkalácsok kihelyezése 

2022. nov. 

28, dec. 

5,12,19 

Kovács 

Mária 

Illésné Oláh 

Anna 

Központi írásbeli vizsgára 

jelentkezés 

2022. 

december 2. 

Solymosi 

Mária 

Difer mérés befejezése, 

kiértékelés, fejlesztési 

naplók készítése 

2022. 

december 9. 

1 

osztályba

n tanító 

pedagógu

sok 

Mikulásfutás, Télapó 

osztálykeretben 

2022. 

december 6. 

tanítók, 

osztályfő-

nökök 

Puha István, 

osztályfőnök

ök 

CSALÁDI NAP: 

Karácsonyi műsor, 

iskolapolgárrá avatás, 

kézműves foglalkozások 

2022. 

december 20. 

3. 

osztály, 

1. osztály

osztályfőnök

ök 

I. félév vége, a félév

zárásával kapcsolatos

teendők 

2023. január 

20. 

valamennyi pedagógus 

A magyar kultúra napja 2023. január 

20. 

tanítók Illésné Oláh 

Anna, 

osztályfőnök

ök 

Központi írásbeli vizsga 8. 

osztály 

2023. január 

21. 

Solymosi 

Mária 

Korcsolyázás 2023 január 

3. hete

osztályfőnök

ök, Sipos 

József 

Bizonyítványosztás 2023. január 

23-27.

osztályfőnökök 

Szülői értekezletek 2023. január 

23-31.

osztályfőnökök 

Szánkózás 2023. február Puha István 

Farsangi előkészületek, 

farsangi bál 

2023. február valameny

-nyi

pedagógu

s 

Sipos József 
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Tanulók jelentkezési 

lapjának továbbítása a 

középfokú iskoláknak 

2023. február 

22. 

Solymosi 

Mária 

Házi kosárlabda és foci 

bajnokság 

2023. február Solymosi 

Mária, Puha 

István 

Az alsósok számára 

meghirdetett kistérségi 

illetve megyei versenyek 

időpontjainak figyelemmel 

kísérése (Zrínyi, Bolyai, 

Kenguru, LÜK, MÉH-ÉSZ) 

2023. február 

és március 

Gacsal 

Márta, 

Kovács 

Mária, 

Nagy 

Csabáné 

A "PÉNZ7" pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

2023. 

március 3-10. 

3-4.

osztály 

tanítói 

osztályfőnök

ök 

Gergelyjárás 2023. 

március 10. 

1. 

osztályos 

tanítók, 

munkakö

-zösség-

vezető

Nemzeti ünnep 

megünneplése 

2023. 

március 14. 

valameny

-nyi

pedagógu

s 

KOSSUTH HÉT (óvodások 

vendégül látása, iskolai 

ünnepség, szépen szóló 

szépolvasó verseny, Kossuth 

tabló készítése 

osztályonként) 

2023. 

március 13-

17., március 

14. 

Bacsuné 

Beleznay 

Katalin, 

Fülöpné 

Pető 

Aranka, 

Dányi 

Zsoltné, 

Kovács 

Mária 

Illésné Oláh 

Anna, Pákné 

Vályi 

Angéla, 

osztályfőnök

ök 

Víz világnapja (vetélkedő) 2023. 

március 2. 

hete 

Solymosi 

Mária, 

Molnár-

Nagy 

Kornélia 

Nyílt napok a leendő elsősök 

szüleinek és a gyerekeknek 

2022. április 

3-5.

a leendő 

1. 

osztályos 

tanítók, 

tagintéz-

mény-

vezető 
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CSALÁDI NAP: Anyák 

napja 

2023. május 

1. hete

valameny

-nyi

pedagógu

s 

Pákné Vályi 

Angéla 

Osztályfőnö

kök 

Sulikupa 2023. május 

2. hete

Puha István 

Gyermeknapi programok 

lebonyolítása 

2023. május valamennyi pedagógus 

Osztálykirándulások 2023. június osztályfőnökök, tanítók 

Tanévzárás feladatai 2023. június 

5-16.

valamennyi pedagógus 

Tanévzáró ünnepség, 

ballagás 

2023. június 

17. 

valamennyi pedagógus 

A  2022/2023-as tanév rendje és a Munkaterv együtt tartalmazza a feladatokat és azok 

végrehajtásának határidejét, felelőseit. 

Az iskolavezetés rendszeres vezetői értekezletein – indokolt esetben – módosíthatja a 

tanév rendjének időpontjait, amelyről időben tájékoztatja a szülőket. A vezetői értekezlet 

döntéseiről a tantestület tagjait tájékoztatni szükséges. 

Tiszafüred 2022.08.31. 

_____________________________ 

Szeléné Varga Marian 

tagintézmény-vezető 



 

KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM NAGYIVÁNI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM NAGYIVÁNI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TISZAÖRSI TELEPHELYE 

MUNKATERV 

2022/2023. TANÉV 

Bajnok Matild 

tagintézmény-vezető



 

1. BEVEZETÉS

 A Kossuth Lajos Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolájának és Tiszaörsi Telephelyének

2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így

többek között - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése,

valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények név-használatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. §

(1) bekezdése, valamint-a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, valamint a 

Belügyminisztérium 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről. 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:- az intézmény pedagógiai 

programja,- az intézményi önértékelés, - az intézményben működő szervezetek működési 

dokumentumai. A munkatervvel kapcsolatban megtörténtek a szükséges véleményeztetési 

feladatok. 

A Munkaterv és a Tanév rendje együttesen tartalmazza a feladatokat és azok 

végrehajtásának határidejét, felelőseit. Mindkét dokumentum a tanévnyitó tantestületi 

értekezlet határozataival lép hatályba.  

2. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEINK

- Az eddigi eredmények megőrzése mellett a nevelési munkában a feladatok egységes és

következetes megvalósítása,

- A szaktanári munka kiemelt ellenőrzése, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusok

vonatkozásában,

- A szakmai munka hatékonyságának emelése,

- Az IKT eszközök magasabb szintű alkalmazása a nevelési-oktatási munka folyamán,

valamint gyakorlati és naprakész alkalmazásának és használatának megtanítása.

- Továbbképzésekbe való aktív bekapcsolódás,

- Az iskolai ellenőrzés-értékelés éves programjának tudatos végrehajtása,

- A tanfelügyeletekre való alapos és hatékony felkészülés,

- A tanulmányi versenyekre való hatékony felkészítő munka,



 

- A jogszabályi változásoknak megfelelően az iskolai dokumentumok folyamatos

átdolgozása, felülvizsgálata.

- Ha szükséges, az online oktatásra való felkészülés és annak leghatékonyabb

megvalósítására való törekvés, korábban szerzett tapasztalatok megvitatása.

- Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tehetséggondozásra, valamint a

felzárkóztatás tudatosabb, szervezettebb megvalósítására. A tehetséggondozást szakkörök

keretében kívánjuk megvalósítani. A felzárkóztatás, illetve a tanítási órák utáni idő hasznos

eltöltésének elősegítése érdekében tanítási napokon a felső tagozat számára tanulószoba

valamint az alsó tagozatos tanulók részére napköziotthonos ellátást biztosítunk. A

hatékonyabb tanulás és eredmények elérése érdekében az arra rászoruló diákok számára

korrepetálást tartunk magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból. A felső

tagozatos tanulók részére Magyar nyelv és irodalom, matematika valamint angol nyelv

tantárgyakból kompetencia előkészítő foglalkozásokat igyekszünk biztosítani. Megfelelés

a fenntartó által támasztott szakmai, pénzügyi és adminisztratív követelményeknek.

- Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása: ésszerű gazdálkodás mellett, a pályázati

tevékenység erősítése. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység keretében az elindult

pályázatok hibátlan végrehajtása, új pályázatok keresése, írása.

- Az intézmény szervezeti, működési feltételeinek biztosítása, pedagógusokkal és pedagógiai

munkát segítőkkel való hatékony együttműködés.

3. KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK

- Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre, pedagógusi minősítésre.

- Beiskolázási mutatóink javítása.

- A lemorzsolódással kapcsolatban létrehozott Intézkedési tervben meghatározott célok és

tevékenységek megvalósítása.

- Hátránykompenzáló és esélyteremtő programok számának növelése.

- Diákok szociális, társas kompetenciájának fejlesztése.

- Jógyakorlatok adatbázis létrehozása és annak alkalmazása a tanítási órákon és a tanórán

kívüli foglalkozásokon.

- Kréta e-napló hatékony és naprakész vezetése, alkalmazása.

- Továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel.

- Pedagógusok hatékony segítése a pedagógus minősítésre való felkészülésben, portfólió

elkészítésében.



 

- Pedagógiai-szakmai szolgáltatások, szaktanácsadói foglalkozások igénybe vétele, azokon

való részvétel, melyet a nevelőtestület 100%-a igénybe vesz az OH Szolnoki POK

ütemezését követve.

- A Lego képzéseken elsajátított módszerek alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli

tevékenységek során az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

4. A 2022/2023. TANÉV KIEMELT FELADATAI

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatjuk az intézményi önértékelési programot. Az

intézményi önértékelést támogató csoport megújítása, új tagok választása. A csoport

tájékoztatja a feladatokról a tantestületet, összeállítja éves munkatervét.

- Tanulmányi és sportversenyeken indítjuk tanítványainkat.

- Az iskola honlapját folyamatosan frissítjük.

- Folyamatos tájékoztatás az intézmény munkájáról, eredményeiről, az iskola jó hírének

erősítése (honlap, internetes csoportok, helyi újság, stb.).

- Lehetőséget biztosítunk a leendő első osztályos tanulóink számára az iskolával való

alaposabb megismerkedésre (Iskolanyitogató hét, rendezvények kölcsönös látogatása).

- Részt veszünk az országos kompetenciamérésben, mely az alapkészségek meglétét - olvasás-

szövegértés, matematikai eszköztudás - hivatott vizsgálni a hatodik, a nyolcadik, a

évfolyamon.

- Részt veszünk az országos digitalis mérésekben.

- Részt veszünk a MaTalent tehetségmérő online felmérésben az 5. osztályosok részvételével.

- Az Intézkedési tervben kitűzött céloknak megfelelően iskolai szinten mérések lebonyolítása

szövegértésből és matematikából.

- Országos kompetenciamérésben való részvétel szövegértésből és matematikából.

- Idegen nyelvi kompetenciát mérünk a 6.-8. évfolyamon.

- Természettudományos kompetenciamérésben való részvétel 6. és 8. évfolyamon.

- Digitális országos mérések lebonyolítása az érintett osztályokkal.

- Megszervezzük a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a NETFIT alapján

/5-8. évfolyam/. „Egészség napokat” szervezünk.

- Kapcsolódunk a tematikus hetekhez (“Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét, Az

egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap, Digitális témahét,

Fentarthatósági témahét).



 

- Rendhagyó irodalom és történelem órák szervezése, a könyvtári órák számának további

emelése.

- Osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat, nyári tábort – igény és lehetőség szerint –

szervezünk diákjainknak. (szülői beleegyező nyilatkozattal önköltséges, illetve külső

forrásból pl. alapítványi támogatással vagy pályázati pénzből).

- Részt veszünk a LEP programban.

- Bekapcsolódunk a gimnázium valamint a többi tagintézmény által szervezett programokba,

erősítjük a meglévő kapcsolatokat (versenyek, óralátogatások).

- Pályaorientációs programok szervezünk a beiskolázás megkönnyítése érdekében.

- 2020 NAT megismerése az új kollégák számára, az ez alapján kidolgozott helyi tantervek

megismerése, tanmenetek alkalmazása a mindennapi oktatói munka során.

5. A MUNKATERVBEN MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK ÉS

FELADATOK ÖSSZHANGBAN ÁLLNAK AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYI

DOKUMENTUMOKKAL ÉS JOGSZABÁLYOKKAL

a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Nagyiváni Általános Iskolája 

 Szervezeti és Működési Szabályzata

 Pedagógia Programja és Helyi tanterve

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai;

 a Belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;

 a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)

Korm.rendelet;

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéröl szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI

rendelet;

 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névválasztásáról;

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról;

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/19997.(XII.22.) Korm.rendelet;



 

 a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;

 a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet;

 a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény;

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI

rendelet.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése és a

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az iskola az

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében NETFIT mérés

lebonyolításáról szóló rendelet.

6. MŰKÖDÉSI FELTÉTLEK

Iskola létszáma:  110 fő 

Egyéni tanrend szerint haladók száma:     0 fő 

SNI tanulók száma:    19 fő 

BTMN tanulók létszáma:    13 fő 

Bejáró tanulók létszáma:    17 fő 

Tiszaörsi telephelyen 

Iskola létszám:     12 fő 

Egyéni tanrend szerint haladók száma:     0 fő 

SNI tanulók száma:      2 fő 

BTMN tanulók létszáma:      0 fő 



 

a) Osztályok és csoportlétszámok

OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK LÉTSZÁM 

1. Nagy Noémi 12 

2. Vadász Ágnes 14 

3. Tóbisné Kolozsvári Tünde 11 

4. Kádár Dénes 12 

5. Bajnok Matild 15 

6. Kuczik Aranka 21 

7. Vámosi-András Róbert 10 

8. Dorcsákné Papp Márta 11 

Tiszaörs összevont 1-4. Papp Noémi 12 

b) Személyi feltételek

Pedagógus létszám: 13 fő (Nagyiván 12 fő, Tiszaörs 1 fő), ebből 

 főállású pedagógusok létszáma: 13 fő,

 óraadó kollégák száma: 6 fő (Nagyiván: Zabolai Sándorné, Nagyné

Major Mária, Cseh Erzsébet,  Bereczki Lajosné Tiszaörs: Jobbágy

Sándor Imréné, Czinege Erzsébet)

 utazó gyógypedagógusok száma: 3 fő (Nagyiván: Nagyfejeőné

Poczok Csilla, Batki Brigitta, Magyar Ildikó, Tiszaörs: Fábiánné

Jámbor Éva)

2 fő pedagógus áttanít a KLG és Általános Iskolából magyar nyelv és irodalmat (Kájelné Matlák 

Erika, Borbélyné Gyurcsák Judit) valamint 1 fő (Ébner Gábor) tanít a Kossuth Lajos 

Gimnázium és Általános iskolában történelmet és lát intézményvezető-helyettesi feladatokat. 



 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő, ebből 

 a technikai dolgozók száma Nagyiván: 3 fő (2 fő takarító, 1 fő

karbantartó),

 a technikai dolgozók száma Tiszaörsön: 1 fő takarító.

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő (iskolatitkár). 

A tanárok által tanított órákat az iskolai Tantárgyfelosztás tartalmazza. 

Intézményi önértékelést támogató munkacsoport tagjai: 

 Dorcsákné Papp Márta

 Vadász Ágnes

 Kuczik Aranka

Munkaközösség-vezető: Tóbisné Kolozsvári Tünde. 

7. A 2021/2022. TANÉV KIEMELT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEI

1. Téma: Alakuló értekezlet

Időpont: 2022. 08. 22. 

2. Téma: Tanévnyitó értekezlet

Időpont: 2022. 08. 29. 

3. Téma: Osztályozó értekezlet

Időpont: 2023. 01. 23. 

   2023. 06. 15. 

4.Téma: Tanévzáró értekezlet

Időpont: 2023.06. 29. 

8. A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA

Tantestületi hatáskörben meghatározva (3nap): 

- 2022. 09. 30. A Magyar Diáksport Napja

- 2022. 11. 22. Pályaorientációs és családi nap

- 2023. 06. 12. Osztálykirándulások



 

Az iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

2023. 05. 29. Diáknap (gyereknapi programok) 

9. MUNKATERVI FELADATOK 2022/2023. TANÉVBEN

A szakmai munka tartalmi és módszertani korszerűsítése. 

1. Alsós munkaközösség tevékenysége

A szakmai munkaközösség szorosan együttműködik valamennyi munkaközösséggel. A 

szaktanárok kötelesek részt venni a programokban, azoknak aktív részesei lenni.  

A munkaközösség általános feladatait az iskolai munkaterv és a tanév rendje tartalmazza, így 

például:  

 a tanmenetek összeállítása, áttekintése, átdolgozása;

 a tanulmányi versenyek előkészítése és szervezése;

 felzárkóztató foglalkozások megszervezése;

 a kompetencia-mérések előkészítése és lebonyolítása;

 a DIFER mérés előkészítése és lebonyolítása;

 a tartalmi és módszertani fejlesztések meghatározása;

 online oktatásra való esetleges átállás kidolgozása;

 a tanári munkavégzés segítése, az elismerés formáinak fejlesztése, differenciálása;

 az új kollégák tantestületbe történő beilleszkedésének segítése;

 felvételi előkészítő megszervezése;

 iskolai rendezvények, ünnepségek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása;

 hátránykompenzáló és esélyteremtő programok megszervezése.

10. TANÜGYIGAZGATÁSI ÉS EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK

1. Tanmenetek ellenőrzése

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség-vezető 

Határidő: 2022. szeptember 06. 

2. Óralátogatások dokumentálása

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség-vezető 

BECS  

Határidő: a tanév során folyamatosan 



 

3. Nyilvántartások, adatközlések, statisztikák

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség-vezető 

osztályfőnökök 

Határidő: a tanév során folyamatosan 

4. Továbbképzési terv elkészítése

Felelős: Tagintézmény-vezető 

Határidő: 2023. március 

5. Tantárgyfelosztás, órarend

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség- vezető 

Határidő: 2022. augusztus 30. 

6. Az iskolai dokumentumok törvényi harmonizációja, aktualizálása

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség-vezető 

Határidő: a tanév során folyamatosan

7. A Diákönkormányzat munkájának segítése és működési feltételeinek biztosítása

Felelős: Kuczik Aranka 

Határidő: a tanév során folyamatosan 

8. Gyermekvédelmi munka irányítása.  Az osztályfőnökök munkájának segítése.

Felelős: Kuczik Aranka 

Határidő: a tanév során folyamatosan 

9. Az iskola egészségügyi feladatainak ellátása, az egészségügyi felvilágosító munka

megszervezése  

Felelős: Tagintézmény-vezető 

munkaközösség- vezető 

osztályfőnökök  

Határidő: 2022. szeptember de a tanév során folyamatosan 

10. Az iskolai tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatainak megszervezése, ellenőrzése

Felelős: Ébner Gábor 

Határidő: 2022. szeptember 09. 

11. Az iskolai tankönyv- és taneszköz ellátás biztosítása

Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde 

Határidő: 2022. szeptember 14. 



 

12. Az iskolai sportversenyek és szabadidős tevékenységek szervezése

Felelős: munkaközösség-vezető 

  DÖK munkáját segítő pedagógus – Kuczik Aranka 

   Csesznok Gábor 

   osztályfőnökök 

Határidő: a tanév során folyamatosan 

13. Iskolai dokumentumok, e-napló ellenőrzése.

Felelős: Tagintézmény-vezető 

Munkaközösség vezető 

Határidő: minden hónap 15-ig valamint a tanév során folyamatosan 

14. Nevelő és oktató munkát segítő dolgozók ellenőrzése negyedévente.

Felelős: Tagintézmény-vezető 

Határidő: a tanév során folyamatosan 

15. A járványügyi helyzetben a higiéniai protokoll szabályainak betartása és betartatásának

ellenőrzése. 

Felelős: Tagintézmény-vezető 

  Munkaközösségvezető 

Határidő: A tanév során folyamatosan, a járványügyi helyzethez igazodva 

11. AZ ISKOLA 2022/2023. TANÉVBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI 

 Tanévnyitó ünnepély (2022. augusztus 31. Tiszaörs, 2022. szeptember 1. Nagyiván)

 Felelős: Tagintézmény-vezető

o munkaközösség- vezető

 Szülői értekezletek (2022. szeptember 05-15.)

 Felelős: Tagintézmény-vezető

o osztályfőnökök

 Sportnap szervezése (2022. szeptember 30.)

 Felelős: Csesznok Gábor

 „Magyar népmese napja” – rendhagyó könyvtári órák (2022. szeptember utolsó hete)

 Felelős: magyar szakos tanárok, tanítók



 

 Aradi vértanúk napja (2022. október 6.)

 Felelős: osztályfőnökök

o szaktanárok

 Nemzeti ünnep (2022. október 22.)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde, Bajnok Matild

 Egészségnevelési hét (2021. november első hete)

 Felelős: osztályfőnökök

o DÖK munkáját segítő pedagógus – Kuczik Aranka

o Bajnok Matild

 Télapó ünnepség (2022. december 6.)

 Felelős: Nagy Noémi és Bajnok Matild

 Karácsonyi Játszóház (2022. december első hete)

 Felelős: DÖK munkáját segítő pedagógus

o osztályfőnökök

 Karácsonyi ünnepség (2022. december 19. Tiszaörs december 20. Nagyiván)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde

o Dorcsákné Papp Márta

o Papp Noémi

 A Magyar Kultúra napja, könyvtári hét, könyvtári órák (2023. január 16-20.)

 Felelős: magyarszakos tanárok

o tanítók

 Szülői értekezletek (2023. február 01 - február 10.)

 Felelős: Tagintézmény-vezető

o osztályfőnökök

o munkaközösségvezető

 Farsang (2023. február második hetében)

 Felelős: Kuczik Aranka

o Vadász Ágnes

o Papp Noémi

 Témahét- Pénz7 (2023. március 06 - március 10.)

 Felelős: Kuczik Aranka

 Digitális témahét (2023. március 27-31.)

 Felelős: Szekeres Zoltán

o Vámosi-András Róbert



 

 Nemzeti ünnep (2023. március 14.)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde

o Bajnok Matild

 A víz világnapja alkalmából rajzpályázat, üzemlátogatás (2023. március)

 Felelős: Kuczik Aranka

o Vámosi-András Róbert

 „TeSzedd!” – elnevezésű mozgalom folytatása, Fenntarthatósági témahét (2023.

április 24-28.)

 Felelős: Csesznok Gábor és Kádár Dénes

 Iskola-nyitogató hét (2023. április, a beiratkozást megelőzően)

 Felelős: Nagy Noémi

o Tóbisné Kolozsvári Tünde

o Papp Noémi

 Szépolvasó verseny rendezése (2023. április)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde és Kuczik Aranka

 Költészet napja – versmondó verseny rendezése (2023. április 11.)

 Felelős: magyar szaktanárok

o tanítók

 A Föld napja alkalmából „Szépítsük iskolánk környékét” program (2023. április 22.)

 Felelős: Kuczik Aranka

o osztályfőnökök

 Anyák napja (2023. május első hete)

 Felelős: A DÖK munkáját segítő pedagógus – Kuczik Aranka

o osztályfőnökök

 Gyereknapi programok, sportvetélkedők (2023. május 30.)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde

o A DÖK munkáját segítő pedagógus – Kuczik Aranka

o Tagintézmény-vezető

o Papp Noémi

 Tanítás nélküli munkanap, osztálykirándulás (2023. június 13.)

 Felelős: osztályfőnökök



 

 Iskolai ballagás, tanévzáró ünnepély (június 15.)

 Felelős: Tagintézmény-vezető

o munkaközösségi- vezető

o Vámosi-András Róbert

 Csodaszarvas programban való részvétel, táboroztatás lehetőség szerint (2023. június)

 Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde és Bajnok Matild

A KLG Nagyiváni Általános Iskolája Tiszaörsi Telephelyén a programok megvalósításáért 

Papp Noémi a felelős. 

12. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ NETFIT VIZSGÁLAT

A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi egy alkalommal sorra kerülő vizsgálat megszervezése. 

A vizsgálat időpontja: 2022. szeptember 05 – 2023. április 23. 

Felelős: Csesznok Gábor 

12. AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK DIFER MÉRÉSE

A DIFER hét elemi alapkészség fejlesztését segíti az 1. évfolyamos tanulók részére. A mérés 

befejezésének időpontja: 2022. december 04-ig. 

Felelős: Nagy Noémi 

A DIFER mérés megismétlése a 2. évfolyamon. A mérés befejezésének időpontja: 2022. 

december 04. 

Felelős: Vadász Ágnes 

13. PÁLYÁZATOKBÓL ADÓDÓ SZAKMAI FELADATOK

 E.F.O.P.3.3.5-19-2020-00073 “Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban - 2022”

A pályázat napközis  táborok megvalósítását célozza meg. Kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzésére nyílik lehetőség a táborok tematikájának megfelelően. A táborban 1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. és 8. osztályos tanulók vesznek részt június utolsó 2 hetében.

Felelős: Tóbisné Kolozsvári Tünde 



 

 Lehetőség szerint Napközi Erzsébet-táborokra való pályázati lehetőségek

kihasználása.

14. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

A rendszeres alkalmakon kívüli, időnként szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is tartunk. Eltérés, 

szabálytalanság esetén feljegyzést készítünk, melyben meghatározzuk a szabálytalanság 

területét, a szabálytalanság leírását, a szükséges intézkedéseket, a felelős megnevezését és az 

intézkedési határidőt. 

Az alábbi területeteket ellenőrizzük: 

- munkaidő betartása, késések

- órák, egyéb foglalkozások ellenőrzése

- munkavégzés intenzitása, határidők betartása, együttműködés

- tanulói munkák, dolgozatok ellenőrzése

- tanmeneteknek megfelelő haladási ütem ellenőrzése

- elektronikus napló vezetésének ellenőrzése

- higiéniai protokoll betartása, betartatása.

15. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

Kapcsolattartás az intézményvezetővel és intézményvezető-helyettesekkel: 

 értekezletek, megbeszélések,

 online levelezés,

 KRÉTA felület használata,

 szakmai rendezvények,

 telefonos kapcsolat,

 különböző online fórumok.

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

A szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk az általános iskola nevelő-oktató munkájával 

kapcsolatos legfontosabb vállalt értékekről, a magatartási és tanulmányi követelményekről. A 

tájékoztatás elsődleges platformja a KRÉTA felület. A járványhelyzetre való tekintettel, ha az 



 

megkívánja online és írásos formában történik a szülők tájékoztatása. A tagintézmény-vezető 

évente részletesen tájékoztatja a szülői választmányt: 

 az adott tanévben végzett munkáról,

 az elért eredményekről,

 a megvalósult fejlesztésekről.

Fontos szerepe van a szülői munkaközösségnek a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend 

véleményezésében, az elfogadott célok, elvek, eljárásrendek megismertetésében. A tanév helyi 

rendje tartalmazza az előre tervezett szülői értekezletek időpontját. A pedagógusok a honlapon 

közzétett időpontokban tartanak fogadóórákat. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletekre, 

egyéni találkozókra kerül sor. 

Szakmai kapcsolatok: 

- JNSZ Kormányhivatal Tiszafüredi Járási Hivatal

- Oktatási Hivatal

- POK (pedagógus minősítési rendszer, továbbképzések, megyei versenyek, szakmai

szolgáltatások)

- Nagyiván Község Önkormányzata

- Tiszaörs Község Önkormányzata

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tiszaörs

- Könyvtár

- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (Nagyiván, Tiszaörs, Tiszaigar)

- JNSZ pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye

- JNSZ megyei Szakértői Bizottsága

- Rendőrség (Iskolarendőr),

- Polgárőrség

- Iskolaorvos, védőnő,

- Szent József Idősek Otthona,

- ÖNO Nagyiván,

- A Nagyiváni Gyermekekért Alapítvány,

- Gyámügy,

- Kirendelt gyámok.



 

16. AZ ISKOLAI KÓRUS IDŐPONTJA

szerda 14:00-15:00 

Vezető: Tóbisné Kolozsvári Tünde Az iskolai énekkar a járványhelyzet idején felfüggesztve, 

ha lehetőség lesz rá újra a megszokott módon fog megvalósulni. 

17. TÁRGYI FELTÉTELEK

Tantermek száma: 8 

Fejlesztő szobák száma: 1 

Szaktantermek száma: 1 informatika terem, amely a Művelődési Házban kapott helyett. A 

mindennapos testnevelés lebonyolítása érdekében az iskola a Tankerülettel kötött szerződés 

alapján használja a helyi művelődési ház nagytermét, mely átalakítás következtében alkalmas 

ezen célnak megfelelni. 

A nyár folyamán megtörtént a nyári karbantartás, mely során sor került a mosdó helyiségek, 

folyosó és ebédlő tisztasági meszelésére, tantermek ajtajának lefestésére, egy tanterem új pvc 

burkolatot kapott, a tanév során keletkezett meghibásodások, zárak, csapok cseréje is 

megvalósult. Az udvari padok festése is megtörtént valamint az iskola kerítésésének javítása is 

befejeződött. A nyári karbantartási és felújítási munkálatok a tiszaörsi telephelyen is 

megvalósultak. A nyári karbantartási munkálatokat a Karcagi Tankerületi Központ 

finanszírozta, de a munkálatok elvégzésében az önkormányzat dolgozói valamint a szülők is 

segítkeztek. 

A Munkaterv és a Tanév rendje együttesen tartalmazza a feladatokat és azok végrehajtásának 

határidejét, felelőseit.  

Az iskolavezetés rendszeres vezetői értekezletein – indokolt esetben – módosíthatja a Tanév 

rendjének időpontjait, amelyről időben tájékoztatja a szülői kört (a szokásos módon: az iskola 

honlapján keresztül). A vezetői értekezlet döntéseiről a tantestület tagjait tájékoztatni kell.  

Nagyiván, 2022. 09. 01. 

Bajnok Matild   

  tagintézmény-vezető 




